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9

inleiding

‘Een fatsoendelijke, gemoedelijke, eenvoudige jongen’

‘Bij aankomst in de inrichting verkeerde patiënt in een opgewekte toestand, welke ver-

pleging in het observatiepaviljoen onmogelijk maakte; hij moest zelfs direct worden

geïsoleerd.

Deze opgewektheid hield eenige tijd aan, afgewisseld door korte pauzes van be-

trekkelijke kalmte. Hij was luidruchtig, zong of sprak druk, onsamenhangend en zon-

der eenig verband. Hij ontkleedde zich, scheurde en gunde zich tot eten geen tijd,

zoodat hij gevoed moest worden. Verder urineerde hij dikwijls, deponeerde faeces op

de vloer, liep er in zijne bewegingsdrang doorheen, zoodat het geheele vertrek onzin-

delijk werd. Soms ook smeerde hij urine in de haren, doch zich zelf of de wanden met

faeces smeeren deed hij niet. Af en toe rustig werd hij te bed gelegd, hield het een tijdje

vol, werd dan weer geïsoleerd totdat hij na een geheelen nacht rustig op het zaaltje te

zijn geweest, den volgenden dag gekleed werd en in de tuin mocht wandelen. Daar

sprak hij weinig, was meer in zichzelf gekeerd. Spoedig daarop werd patiënt weer

naar het observatiepaviljoen gebracht.’

Aldus noteerde de gestichtsgeneesheer J. van der Kolk – tegenwoordig zouden we hem

psychiater noemen – in juni 1902 over Leendert P. die kort tevoren was opgenomen in

het krankzinnigengesticht Endegeest te Oegstgeest. In een formulier dat de familie van

Leendert had ingevuld viel, te lezen dat het ging om een ongehuwde werkman van 22

jaar, afkomstig uit een Nederlands-hervormd gezin. Hij had tot zijn dertiende jaar ge-

woon lager onderwijs gevolgd, was ‘in het gewone doen stil’ en bezat een ‘goed humeur’.

‘Op iemand die hem thans voor het eerst leerde kennen, zou hij den indruk [maken] van

een fatsoendelijke, gemoedelijke, eenvoudige jongen, wat lobbesachtig, voor iemand van

zijn stand (in aanmerking genomen de werkzaamheden door hem verricht) niet juist

dom, met een tamelijk geheugen; althans voor iemand die tot zijn 12e à 13e jaar heeft

school gegaan, weet hij nog wel wat en heeft nog al iets van het geleerde onthouden,’ zo

karakteriseerde een arts hem later. De familie benadrukte dat hij ‘volstrekt geen mis-

bruik [maakte] van sterken drank’.

Waarom en onder welke omstandigheden Leendert uiteindelijk in het krankzinni-

gengesticht terecht was gekomen, beschreef de al genoemde geneesheer Van der Kolk
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veertien dagen na de opname in een officiële geneeskundige verklaring: ‘Bij dezen flin-

ken boerenzoon die in zijne jeugd aan stuipen leed, ontwikkelde zich ongeveer in de

laatste maanden van het vorige jaar, verschijnselen van depressie, hij was stil en in zich-

zelf gekeerd, meed het gezelschap van anderen en wilde zich niet uiten. Na eenige

maanden werd hij langzamerhand druk en bewegelijk, vrolijker dan gewoonlijk, en toen

hij nu bij gelegenheid van een dorpsfeest wat alcohol gebruikte, waartegen hij trouwens

altijd intolerant was, kwam hij daardoor in een toestand van de grootste verwardheid,

bewegingsdrang, hallucinaties, enz. die zijne opname in een krankzinnigengesticht

noodigmaakten. Hoewel reeds veel verbeterd, is tot verdere consolidatie van zijn herstel

verdere verpleging in een krankzinnigengesticht voorlopig nog noodzakelijk.’

Uit de dagelijkse aantekeningen die de verantwoordelijke medicus in de eerste weken

diende bij te houden, blijkt inderdaad dat het met Leendert na een week alweer wat beter

ging. Hij mocht in de tuin wandelen, schreef brieven aan zijn ouders en ging na drie we-

ken bij de bloemist van de inrichting werken. De rust was echter van korte duur: in de vol-

gende maanden raakte de jongeman geregeld ‘weder in denzelfden devianten toestand

waarin hij hier arriveerde’, zoals de arts het typeerde. Vanaf dat moment bracht hij zijn

tijd afwisselend door in de isoleercel, het ledikant of arbeidend op de rustige afdeling. Al-

les bijeen verbleef hij meer dan negen keer voor korte tijd in de isoleercel, steeds omwille

van zijn onrustige, in toenmalige termen ‘opgewekte’ gedrag. Temidden van de vele aan-

tekeningen over Leendert is het volgende te lezen: ‘Zijne spraakuitingen worden steeds

verwarder, meermalen is een echte woord-salade daar; al wat hem invalt en wat hij ziet,

wordt zonder eenige samenhang of beteekenis achter elkander gezet bijv. koekenbak-

kers, dweilen, stokers, enz.’ Of: ‘Tegenover de zuster exhibitioneert hij, soms springt hij

plotseling overeind bijvoorbeeld roepende: grijpt hem, grijpt hem, Europa, China, Japan,

Transvaal en Oranje Vrijstaat. […] Daarna spuwde hij voortdurend in de handen, waschte

daarmee het gezicht, klapt zoo hardmogelijk in de handen en roept “de strijdt begint”’.

Na zes maanden verblijf in Endegeest ging Leendert volgens zijn geneesheer ‘zacht-

jes aan vooruit’. In januari van het volgende jaar (1903) luidde de aantekening: ‘Ging be-

gin deze maand weder aan den arbeid en blijft zich correct gedragen. Valt echter nog op

doordat hij zoo stil is. Was echter volgens zijne vader nooit heel levendig. Dringt bij zij-

ne familie op ontslag aan.’ Nog voor het einde van februari stuurde men hemmet verlof

naar huis, na bijna acht maanden in Endegeest te hebben doorgebracht. Men mag aan-

nemen dat hij nadien definitief ontslagen is, hoewel een aantekening daarover in het

dossier ontbreekt. De arts stelde bij Leendert de diagnose ‘dementia praecox’. Wat in

modern jargon wil zeggen: schizofrenie.1

Ziektegeschiedenissen

De ziektegeschiedenis is ontleend aan diverse documenten – een inlichtingenstaat, een

geneeskundige verklaring, de zogenaamde dagelijkse aantekeningen – die samen het

dossier of demedische status vormen van een patiënt die aan het begin van de twintigste

inleiding10
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eeuw verbleef in een geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, in dit geval de (Leidse)

gemeentelijke inrichting Endegeest te Oegstgeest. Het dossier maakt deel uit van de

grote collectie dossiers van dat ziekenhuis, aanwezig in het Regionaal Archief Leiden.

Dit boek is gebaseerd op onderzoek naar dossiers als die van Leendert P. (een gefin-

geerde naam) en 159 andere patiënten, opgenomen in drie verschillende psychiatrische

inrichtingen in het tijdvak 1890-1950. Voordat ik op de bevindingen inga, is het goed stil

te staan bij de aard en mogelijkheden van dossiers en historisch dossieronderzoek, op

de vragen die richting gaven aan het onderzoek en de methodes die daarbij zijn ge-

bruikt. Om te beginnen zullen we het psychiatrisch dossier, ook wel ziektegeschiedenis

of (patiënten)status genoemd, nader introduceren, mede aan de hand van de documen-

ten over Leendert.

Dossiers uit psychiatrische inrichtingen, waarvan er alleen al uit Endegeest vele tien-

duizenden zijn bewaard, bieden een schat aan unieke gegevens over personen die ooit in

zo’n instelling werden opgenomen. Ze bevatten over het algemeen inlichtingen over de

personalia en de levensloop van de betrokkene (‘Tot zijn dertiende jaar gewoon lager on-

derwijs; Nederlands-hervormd’), over de aard van zijn of haar psychiatrische problemen

(‘hij was stil en in zichzelf gekeerd, meed het gezelschap van anderen’), de aanleiding

tot opname (‘een toestand van de grootste verwardheid’), het gedrag (‘spuwde hij voort-

durend in de handen, waschte daarmee het gezicht’), de behandeling (‘werd hij te bed

gelegd, hield het een tijdje vol, werd dan weer geïsoleerd’) en ook vaak over de redenen

van ontslag (‘blijft zich correct gedragen’, ‘Den 20emet verlof ontslagen.’).

Hoewel het overgrote deel van de aantekeningen door artsen van de inrichting werd

gemaakt, zijn er ook gegevens en opvattingen van anderen in de statussen aan te treffen.

Denk hierbij aan de familie (in de inlichtingenstaat of in brieven) of aan huisartsen

(krankzinnigheidsverklaringen). Een heel enkele keer bevat de ziektegeschiedenis,

meestal opgeborgen in een kartonnen map van folioformaat, documenten van de pa-

tiënt zelf, zoals in het geval van Leendert een briefje geadresseerd aan een verpleegkun-

dige: ‘Gij wist zeker niet dat ik patiënt zijnde degelijk op de hoogte ben, wat hier, voor u,

zoowel voormij, plicht en recht is. Ik wil gaarne weten dat ik al wat hier plicht en recht is

niet volkomen nakom. Maar wie hier in de afdeeling b komt, komt al zijn plichten na.

Komt gij alles na, wat hier als Zuster zijnde op u rust. Zijt gij daar volkomen van over-

tuigd. Ik weet het mijne en gij het uwe.’

Bij statussen gaat het om bijzondere bronnen, die een inkijk bieden in concrete, indi-

viduele levens-, ziekte- en behandelgeschiedenissen. Ze geven de emoties, de gewaar-

wordingen en denkbeelden van krankzinnigen (zoals mensen met een psychiatrische

ziekte rond 1902 genoemd werden) vaak indringend en soms bijna invoelbaar weer. Zo

tekende de arts het volgende op uit de mond van bovengenoemde patiënt: ‘Hij hoorde

uit de buizen van de isoleerkamer allerlei stemmen, die dan dit dan dat zeiden. Het

scheuren, ontkleden en smeeren had hij gedaan omdat die stemmen het zeiden.’ Er zijn

maar heel weinig andere bronnen waarin zo veel van en over afzonderlijke psychiatri-

sche patiënten uit het verleden is vastgelegd. Egodocumenten zoals autobiografieën van

‘een fatsoendeli jke, gemoedeli jke, eenvoudige jongen’ 11
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patiënten zijn immers heel zeldzaam.2 De gevalsbeschrijvingen of casuïstiek van medici

dienden een specifiek doel, bijvoorbeeld het beschrijven van het effect van een therapie,

en geven daarom zelden het volledige verhaal van een persoon weer. De compleetheid

van dossiers biedt daarentegen een unieke mogelijkheid een individueel beeld te krijgen

vanmensen die aan psychiatrische ziekten leden.

Psychiatrische dossiers werpen uiteraard niet alleen licht op de individuele lotgeval-

len van patiënten. Uit het dossier van Leendert wordt bijvoorbeeld ook duidelijk dat hij

geregeld op bed werd verpleegd in het zogenoemde observatiepaviljoen, dat men hem

bij grote onrust overplaatste naar een isoleercel in het paviljoen-e (de onrustige-afde-

ling) en dat hij zodra het kon in de tuin mocht wandelen en aan de arbeid werd gezet (in

dit geval bij een bloemist). Deze gang van zaken bevestigt in grote trekken het huidige

beeld van het regime in een krankzinnigengesticht rond 1900. Het was de periode van de

‘bed- en badbehandeling’, waarbij de inrichting doelbewust naar het model van een al-

gemeen ziekenhuis werd georganiseerd.3 Psychiatrische ziektegeschiedenissen kunnen

zo als bron dienen om het historische verhaal over de psychiatrie in een gegeven tijdvak

te toetsen en zo nodig te corrigeren of kleur te geven.

Tegelijkertijd laten de dagelijkse aantekeningen in het dossier zien hoe het er binnen

het gangbare systeem, in dit geval rond 1900, aan toeging in de praktijk van alledag.

Leendert bijvoorbeeld verbleef weliswaar regelmatig in de cel, maarmeestal slechts voor

korte duur en niet voor weken of maanden achtereen. Ook laat het zien dat het er vies en

onhygiënisch kon zijn: de patiënt liep door zijn eigen urine en ontlasting heen, waarbij

de geneesheer aantekende dat hij er – tegen de verwachting in? – zichzelf en de muren

niet mee besmeerde. Dat zijn gegevens over praktijk en leefomstandigheden in een in-

richting die in andere bronnen niet of nauwelijks zijn terug te vinden. Opvallend is ook

dat Leendert in 1902 de diagnose ‘dementia praecox’ kreeg, een begrip dat slechts kort

tevoren was geïntroduceerd door de bekende Duitse psychiater Emil Kraepelin.4 Dat laat

iets zien over de snelheid waarmee zijn indeling of classificatie van ziektebeelden in Ne-

derland ingang vond. Behalve boeiende en veelzeggende portretten van patiënten bevat-

ten dossiers dus wezenlijke informatie voor onderzoek naar de geschiedenis van de psy-

chiatrie, de psychiatrische patiënt en de maatschappelijke achtergronden daarvan. De

theorie en de ideologie van de toenmalige psychiatrie, maar ook de beelden en interpre-

taties uit de geschiedschrijving van de krankzinnigenzorg, kunnen zo worden afgezet

tegen informatie uit een bron dichter bij de praktijk.

De betekenis van dossiers gaat echter niet alleen de individuele geschiedenis te boven

doordat zij inzicht kunnen bieden in tal van aspecten rondom de ontwikkeling van de

psychiatrie. Zoals gezegd bestaan er omvangrijke en vaak ononderbroken reeksen van

statussen, te vinden in openbare archieven of bij (oudere) ggz-instellingen. De (ziek-

te)geschiedenissen van vele tienduizenden mensen zijn op die manier vastgelegd. In

Nederland worden deze historische dossiers vanaf 1990 systematisch bewaard, al dan

niet in de vorm van een representatieve steekproef.5 Sommige van deze archieven – zo-

als die van het Willem Arntsz Huis in Utrecht (tegenwoordig Altrecht) of van het voor-

inleiding12
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malige Provinciaal Ziekenhuis Santpoort – gaan terug tot de jaren veertig van de negen-

tiende eeuw.6 Dankzij deze verzamelingen is het mogelijk patiënten uit het verleden ook

als groep – als ‘populatie’ – op sociaalwetenschappelijke wijze te bestuderen en te zoe-

ken naar gemeenschappelijke kenmerken, patronen en historische veranderingen. Er

kunnen nieuwe vragen aan dit materiaal gesteld worden, zoals welke groepen er in de

inrichting terecht kwamen (leeftijd, sekse, gezindte, etc.), hoe lang men in de instelling

verbleef, welk type behandeling bij welk ziektebeeld of bij welk gedrag werd toegepast

enzovoort. Dankzij digitale verwerking en moderne (sociaalwetenschappelijke) onder-

zoeksmethodieken kunnen we zeer complexe bewerkingen op deze gegevens loslaten

en kunnen er belangrijke nieuwe inzichten aan de dossierverzamelingen ontleend wor-

den. Zowel internationaal als in Nederland zijn er daarvan inmiddels vele voorbeelden

van voorhanden. ‘The case history […] is a key document, central to understanding the

discourse and practice of medicine,’ zo concluderen de bekende medisch historici

Guenter B. Risse en John Harley Warner dan ook. Waarbij geneeskunde ook zonder

meer vervangenmag worden door psychiatrie.7

Dossieronderzoek

De laatste decennia is het (psychiatrische) dossier internationaal ontdekt als een belang-

rijke bron voor historisch onderzoek. Hierbij speelde het pleidooi van de vooraanstaan-

de Britse (medisch) historicus Roy Porter voor een history from below een belangrijke rol,

dat wil zeggen geschiedschrijving vanuit het perspectief van de patiënt. Niet langer zou-

den het werk en het denken van artsen of de ontwikkeling van de geneeskundige weten-

schap de focus van het (medisch) historisch onderzoek moeten zijn, maar de beleving

en de ervaring van patiënten.8 De aandacht in het onderzoek verschoof zo naar bronnen

die iets van de wereld van de zieke en de patiënt prijsgeven, zoals brieven en dagboeken,

maar ook de aantekeningen van genezers en artsen over individuele patiënten, bijvoor-

beeld inmedische statussen.

Deze aandacht voor de patiënt was een symptoom van een bredere accentverschui-

ving in de geschiedschrijving van de geneeskunde en de psychiatrie. Waar de nadruk

voorheen grofweg lag op een historie van de wetenschappelijke kennis en de belangrijke

doorbraken en ontdekkers, raakte men in de loop van de jaren zeventig en tachtig meer

geïnteresseerd in sociale en culturele processen rond ziekte, zorg en behandeling. De

aandacht ging nu ook uit naar de concrete praktijken en de specifieke rollen van de be-

trokken partijen, zoals zieken, familie, artsen, bestuurders, politici enzovoort. Men

kreeg meer oog voor de inbedding van de geneeskunde en de zorg in de ruimere context

van samenleving en cultuur. Een primair internalistisch perspectief werd aangevuld of

vervangen door een externalistische of contextualistische benadering. Thema’s werden

grote trends en verschijnselen als medicalisering, professionalisering en institutionali-

sering, of de groeiende invloed van de staat. In de Angelsaksische landen spreektmen in

dit verband van de social history of medicine.9

‘een fatsoendeli jke, gemoedeli jke, eenvoudige jongen’ 13
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In de geschiedschrijving van de psychiatrie tekende zich een vergelijkbare ontwikke-

ling af. Als opmaat hiertoe manifesteerde zich in de jaren zeventig een kritische, revisio-

nistische historiografie, die vaak verweven was met de toenmalige antipsychiatrie. Deze

laatste stroming had oog voor demaatschappelijke functie van de psychiatrie, iets wat in

de (kritische) geschiedschrijving leidde tot bijzondere aandacht voor institutionele ont-

wikkeling en professionalisering.10 Gelet op de grotemogelijkheden die dossiers bieden

voor onderzoek naar de historische praktijk van de zorg, zowel op het niveau van het in-

dividu als op dat van de populatie, was het bijna vanzelfsprekend dat ziektegeschiede-

nissen als bron in beeld kwamen. Kan men immers nog dichter komen bij de interactie

tussen zieke, behandelaar en het instituut waarin die plaatsvond?

In de laatste twee decennia is er voornamelijk in de Angelsaksische landen (Groot-

Brittannië, Verenigde Staten en Canada) een omvangrijke literatuur ontstaan die geba-

seerd is op onderzoek naar ziektegeschiedenissen in de brede zin van het woord, van pa-

tiëntenboeken uit de zeventiende eeuw (o.a. Mystical Bedlam van Michael MacDonald),

verklaringen voor de rechtbank uit de achttiende eeuw (bijvoorbeeld Madness and society

in 18th century Scotland van R.A. Houston) tot statussen uit inrichtingen uit de negentien-

de en twintigste eeuw.11 Beginnend met vroege baanbrekende studies als die over de ge-

stichten The Retreat (York) en Ticehurst (Wadhurst, Sussex) door respectievelijk Anne Digby

en Charlotte Mackenzie zijn in het bijzonder de rol en de functie van het krankzinnigen-

gesticht in de lange negentiende eeuw (tot ongeveer 1920) het favoriete onderwerp van

studie geweest. Deze ontwikkeling culmineerde in The Confinement of the Insane, een inter-

nationale bundel geredigeerd door Roy Porter en David Wright.12 Wright gaf in het arti-

kel ‘Getting Out of the Asylum’ uit 1997 richting aan het programma voor het onderzoek

naar dossiers. Terwijl historici als Jonathan Andrews, Guenter B. Risse, John Warner en

Anne Digby belangrijke overwegingen naar voren brachten over de mogelijkheden van

het dossier als bron en de methodologische ins and outs van het dossieronderzoek.13 Op-

vallend is in dit verband dat het historisch onderzoek naar dossiers in de geschiedschrij-

ving van de psychiatrie een veel grotere vlucht lijkt te hebben genomen dan in de rest van

demedische geschiedenis.

De systematische bestudering van patiëntendossiers had een ingrijpende verande-

ring tot gevolg in het beeld van de functie van het krankzinnigengesticht. In het voet-

spoor van het invloedrijke kritische werk van de Franse filosoof Michel Foucault (Folie ét

déraison, in Nederland Geschiedenis van de waanzin) en bijvoorbeeld de Amerikaanse socio-

loog Andrew Scull (onder anderMuseums of Madness) is de opkomst van het gesticht lan-

ge tijd uitgelegd als een manier van de burgerlijke samenleving en de opkomende medi-

sche professie om ‘afwijkend’ gedrag uit de maatschappij te bannen en als ‘ziekte’ te

definiëren.14 Een repressieve functie viel hier samen met het belang van een op gebieds-

uitbreiding beluste beroepsgroep. Onderzoek naar ziektegeschiedenissen heeft deze in-

terpretatie echter sterk bijgesteld. Vooral de rol van de familie van patiënten heeft hierbij

veel aandacht gekregen. De opname in gestichten bleek sterk afhankelijk van de

(on)mogelijkheden en wensen van gezinnen, die ook vaak over alternatieven voor een

inleiding14
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opneming in het gesticht nadachten. Gestichten hadden veel minder het karakter van

snake pitswaar de meeste patiënten gedoemd waren hun leven lang te verblijven. Het ver-

loop van de gestichtsbevolking bezat een veel dynamischer karakter dan vaak was veron-

dersteld, waarbij familiale en andere sociale factoren veel gewicht in de schaal legden.

Het proces van opname, verblijf en ontslag bleek ingebed in een complexere en bredere

maatschappelijke, economische en culturele samenhang dan de revisionistische ge-

schiedschrijving het wilde. Daarbij speelden verschillen in tijd, plaats, klasse en gender

een belangrijke rol. Overigens heeft het dossieronderzoek zich tot nu toe in hoofdlijn

geconcentreerd op de processen van opname en ontslag en is er naar verhouding min-

der aandacht uitgegaan naar de condities van het verblijf of naar de behandelmetho-

den.15

In Nederland ontwikkelde zich in de laatste dertig jaar een uitgesproken belangstel-

ling voor het ‘psychiatrisch verleden’.16 Dit mondde in 1999 bij de Universiteit van Am-

sterdam en de Universiteit Maastricht uit in het door nwo gefinancierde programma De

gestoorde psyche. Theorie en praktijk in Nederland in de twintigste eeuw. Dit onderzoeksproject,

geleid door prof. dr. Marijke Gijswijt-Hofstra en dr. Harry Oosterhuis, wilde de geschie-

denis van de Nederlandse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in de twintigste

eeuw in kaart brengen, vanuit een sociaal-cultureel en internationaal vergelijkend per-

spectief. Centrale vraag was daarbij welk verband er bestaat tussen de groeiende en dif-

ferentiërende sector van de geestelijke gezondheidszorg en de toenemende maatschap-

pelijke vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problematiek. In hoeverre hangt

de tendens om levens- en gedragsmoeilijkheden meer in medische en psychologische

termen te benoemen samen met specifieke kenmerken van de Nederlandse maatschap-

pij en cultuur in de twintigste eeuw? Deze onderzoeksvraag kreeg concreet uitwerking in

drie onderzoeksthema’s en een overkoepelende synthetische studie. Het eerste thema

betrof de ontwikkeling van het beroep van zenuwarts of psychiater in Nederland vanaf

1870. In 2005 verscheen daarover het boekMet gezag en deskundigheid van Ruud Abma en

Ido Weijers.17 Het tweede onderzoeksproject had de geschiedenis van de psychiatrische

verpleegkunde tot onderwerp. Van de hand van Cecile aan de Stegge zal daarover in 2010

het proefschrift Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep ‘psychiatrisch verpleegkundige’ in

Nederland, 1840-1970 verschijnen.18 In oktober 2008 verscheen de overzichtgeschiedenis

Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-

2005) van Harry Oosterhuis en Marijke Gijswijt-Hofstra. Deze studie biedt een nauwge-

zette beschrijving en analyse van de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg

vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw.19

Als onderwerp van de derde deelstudie – waarvan dit boek de neerslag is – werd des-

tijds gekozen voor het thema ‘Psychiatrisch patiënt in Nederland (1890-1990). Een cul-

tuur- en mentaliteitsgeschiedenis.’ In de geschiedschrijving van de Nederlandse psy-

chiatrie en de ggz waren de concrete lotgevallen en kenmerken van demensen die in de

psychiatrische inrichtingen terecht kwamen immers onderbelicht gebleven. We wisten

eigenlijk nauwelijks wie er ooit om welke redenen in gestichten waren opgenomen en
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wat het concreet betekende om er behandeld te worden.20 In de jaren tachtig en negentig

van de twintigste eeuw deden sommigen wel dossieronderzoek naar cliënten van de am-

bulante geestelijke gezondheidszorg, maar dat gold in veel minderemate voor patiënten

van psychiatrische ziekenhuizen.21 Het besef dat veel Nederlandse psychiatrische zie-

kenhuizen beschikken over continue reeksen goed gedocumenteerde, maar niet of nau-

welijks onderzochte patiëntendossiers vormde een extra motief. Hetzelfde gold voor het

buitengewoon vruchtbare dossieronderzoek dat inmiddels internationaal was verricht.

Waar veel van de al beschikbare dossierstudies vooral een kwantitatieve invalshoek ken-

den, was het hier van meet af aan de bedoeling om de dossiers inhoudelijk te analyseren

rond aspecten van opname, verblijf en ontslag.

Het dossier als bron

De dossiers zoals ze bij dit onderzoek zijn bestudeerd kennen door hun aard en functie

een vaste structuur en samenstelling. De oorsprong hiervan gaat mede terug op de eer-

ste krankzinnigenwet van 1841. Al hielden artsen zeker al eerder aantekeningen bij over

individuele patiënten.22 Artikel 12 van deWet van 1841 vroeg ten behoeve van de opname

van een patiënt in een geneeskundig gesticht om een ‘verklaring van éénen bevoegden

geneeskundige’ waarin ‘alle omstandigheden’ werden opgegeven waaruit ‘de staat van

krankzinnigheidmogt kunnen blijken’, een document in het algemeen aangeduid als de

krankzinnigheidsverklaring. Daarnaast schreef de wet voor dat de geneesheer van het

gesticht gedurende de eerste vier weken ‘…van de slotsom zijner waarnemingen dagelijks

aantekeningen moet houden…’, gevolgd door een ‘omstandig verslag’ over de redenen

waarom ‘…verdere verpleging tot […] herstel, of in het belang van de openbare orde, of

tot voorkoming van ongelukken, nuttig of noodzakelijk moet worden geacht’.23 De be-

doelde geneeskundige verklaring en de dagelijkse aantekeningen vormden na 1841 vaste

bestanddelen van het dossier. Oude ggz-instellingen beschikken in veel gevallen over

doorlopende medische archieven die teruggaan tot deze tijd. In de tweede krankzinni-

genwet uit 1884 breidde de wetgever de bepalingen over de periodieke aantekeningen

uit: de eerste veertien dagen moest de arts voortaan dagelijks aantekening bijhouden,

maar ‘na den afloop der eerste veertien dagen geschiedt gelijke aantekening gedurende

een halfjaar minstens wekelijks en daarna minstens maandelijks’.24 Dankzij deze basis-

structuur van de ziektegeschiedenissen kunnenwe de ontwikkeling van bijvoorbeeld het

gedrag en de behandeling van patiënten in een inrichting van week tot week en van

maand tot maand volgen. Zij het aan de hand van somsmaar summiere notities.

Behalve de ‘krankzinnigheidsverklaring’ van een arts moesten bij opname ook een of

meer zogenoemde inlichtingenstaten voorhanden zijn. Op een van deze formulieren

vulde in de meeste gevallen de familie, al dan niet geassisteerd door een arts, de perso-

nalia van de patiënt in. Hierop werd ook aangegeven wie de verantwoordelijkheid droeg

voor de aanvraag van opname – deze persoon was dan het aanspreekpunt voor het ge-

sticht. Voorts behoorde de familie een lijst met vragen te beantwoorden over onder meer
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de (psychische) gezondheid van de (voor)ouders (of er epilepsie, nervositeit of drank-

misbruik in de familie voorkwam), de opvoeding en opleiding van de patiënt, diens ka-

rakter en ziekten en zijn gedrag, het huiselijke leven en de kerkgang. Eenzelfde type

questionnaire voor de betrokken (huis)arts stelde vragen over onder meer het tijdstip

van de eerste verschijnselen van de ziekte, over de ontwikkeling van de symptomen, over

de noodzaak tot opname en over de ‘middelen van herstel’ die al waren gebruikt en over

de resultaten daarvan. Ook deze inlichtingenstaten kwamen in het dossier van de pa-

tiënt terecht (zie hoofdstuk 4).

In veel dossiers, maar zeker niet in alle, zijn de resultaten vastgelegd van de observa-

tie en het lichamelijke en psychiatrische onderzoek, meestal in de eerste dagen of weken

door de geneesheer bij de patiënt uitgevoerd. Vanaf zeker moment maakten de artsen in

sommige inrichtingen gebruik van formulieren met voorgedrukte rubrieken en vragen,

die het onderzoek en het verslag structureerden. In Endegeest bijvoorbeeld stonden aan

het eind van de periode onder meer de volgende thema’s op dit formulier: i. Aanleiding

tot opname; ii. Ontstaan en verloop van de tegenwoordige ziekte (oorzakelijke facto-

ren, beginverschijnselen, ontwikkeling der ziekte, tegenwoordige toestand, psychische

afwijkingen (suïcideneiging), sociaal gedrag, prestatievermogen en lichamelijke toe-

stand); iii. Erfelijkheidsmomenten (bloedverwantschap ouders of grootouders, krank-

zinnigheid, zelfmoord, abnormale karakters misdadigheid, alcoholgebruik, morfinis-

me en andere intoxicaties, etc.) enzovoort.25

Behalve deze voorgeschreven documenten archiveerde men ook paperassen van der-

den in de dossiers, zoals brieven van verwanten van de patiënt, correspondentie met art-

sen buiten de inrichting of met de officier van justitie, inlichtingen van inrichtingen van

waaruit de patiënt was overgeplaatst, brieven van het gemeentebestuur van de woon-

plaats van de betrokkene enzovoort. Bovendien borg men er soms teksten en tekenin-

gen van de patiënt in op. Geneesheren hadden het recht om de correspondentie van de

‘lijders’ te onderscheppen en te lezen, waardoor er brieven van patiënten in de status te-

recht kunnen zijn gekomen.

Al met al zijn artsen, in het bijzonder de gestichtsgeneesheren, de belangrijkste au-

teurs van de dossiers. Teksten van verpleegkundigen komen er voor 1950 eigenlijk niet

in voor, hoewel zij een belangrijke bron van informatie vormden voor de verantwoorde-

lijke psychiaters. De ziektegeschiedenissen vervulden specifieke functies voor die art-

sen: naast de biografische inlichtingen legden zij er hun anamnestische, diagnostische,

somatische en psychiatrische onderzoeksbevindingen in vast. Zij rapporteerden in de

status stelselmatig over het beloop van het gedrag, de symptomen en de behandeling

van de patiënt. Op gezette tijden vatten zij de toestand van de betrokkene samen in een

verklaring, opgemaakt ter verlenging van demachtiging tot verder verblijf.26 Die notities

vormden mede de basis voor de beoordeling van het beloop van de ziekte en het optre-

den van eventueel herstel. Mocht er na ontslag sprake zijn van een heropname dan had

men in de status alle relevante informatie onder handbereik. De statussen dienden ook

ter verantwoording van het eigen handelen tegenover de geneesheer-directeur (voor zo-
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ver die niet zelf de schrijver was) en tegenover de inspecteurs van het staatstoezicht op

krankzinnigen en de krankzinnigengestichten, die pro forma toegang hadden tot de

dossiers.27 De verschillende functies bepaalden het karakter van de notities in de dos-

siers. Deels zijn ze te lezen als werkaantekeningen van de arts. Ze werden in ieder geval

niet opgesteldmet het oog op het nageslacht of de geschiedschrijving.

Het bijhouden van het dossier was een dagelijkse taak van de afdelingsgeneesheer in

een inrichting. Het invullen van de periodieke aantekeningen en de geneeskundige ver-

klaringen gold immers als een plicht. Artsen, zo blijkt uit veel dossiers, hadden of na-

men wel de tijd om geregeld korte en soms wat langere aantekeningen te maken. Vaak

echter slopen sleur en routine in en volstond men met standaardbeschrijvingen, stereo-

tiepe opmerkingen of herhalingen. Met grote regelmaat noteerden artsen bijvoorbeeld

‘status idem’, dat wil zeggen ‘in dezelfde toestand’. Ook vuldemen zeker niet altijd alles

even consequent in. Vragen op inlichtingenstaten of voorgedrukte standaardformulie-

ren voor onderzoek bleven vaak open. De permanente overbevolking die in veel instel-

lingen bestond, en de grote groepen waarvoor medici verantwoordelijk waren, werkten

vluchtige afhandeling van dossiers in de hand. Men volstond dan met het hoogstnodi-

ge.28

De vraag is uiteraard hoe volledig en betrouwbaar alle informatie was die geneeshe-

ren vastlegden in de status. Zo is uit de dossiers niet op te maken hoe vaak de medici op

de afdeling kwamen, wat ze daadwerkelijk zelf waarnamen en wat ze van verpleging te

horen kregen, met alle mogelijke vertekening van dien. Buitenlandse onderzoekers als

Jonathan Andrews hebben benadrukt dat artsen vermoedelijk zelfcensuur toepasten,

bijvoorbeeld met het oog op eventuele inspectie door derden of eenvoudigweg uit een

soort preutsheid. Het is goed mogelijk dat niet alle incidenten rond agressie en geweld

zijn genoteerd. Ook is het de vraag of ze altijd alle ‘onzedelijke’ handelingen (bijvoor-

beeld masturbatie of openlijke homoseksualiteit) gerapporteerd hebben.29 Andere as-

pecten van het dagelijks reilen en zeilen op een afdeling waren vanuit hun standpunt

blijkbaar niet het noteren waard. In de bestudeerde dossiers is bijvoorbeeld weinig te

vinden over de omgang tussen patiënten en verpleegkundigen, over de recreatie van pa-

tiënten of over vrijheidsbeperkende maatregelen als het intrekken van het ‘vrij wande-

len’ of het inhouden van suiker of tabak. Een heel enkele keer is uit interne inconsisten-

ties in een dossier op te maken dat de verslaglegging niet helemaal volledig is geweest.

Zo valt uit een briefje van een patiënte uit de inrichting Voorburg uit 1927 af te leiden dat

ze vermoedelijk een badbehandeling onderging. In de aantekeningen van de arts wordt

daarover echter geenmelding van gemaakt.30

Dit laatste roept in meer algemene zin de vraag op in hoeverre zo’n dossier adequaat

beschrijft wat er daadwerkelijk plaatsvond of gebeurde. Waren sommige gebruiken en

praktijken misschien zo vanzelfsprekend en routinematig dat rapportage overbodig

werd geacht? Zo wordt in de onderhavige dossiers maar heel zelden het gebruik vermeld

van medicijnen die de psyche beïnvloeden, zoals de kalmerende of sederende middelen

opium, chloralhydraat of hyoscine (zie hoofdstuk 5). Geen van de drie onderzochte in-
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richtingen wijkt in dit opzicht af. Waar het om zo’n duidelijke medische handeling gaat

met directe effecten op de gemoedstoestand van de patiënt en met bekende risico’s van

onder andere verslaving, zou je echter consequente rapportage verwachten. Na 1952 ge-

beurt dit ook: vanaf dat moment registreerde men de toepassing van de moderne psy-

chofarmaca juist zeer systematisch in de statussen. Het ontbreken van aantekeningen

over medicatie rijmt ook niet met de stelling van onder andere de historicus van de far-

macologie Toine Pieters dat het gebruik van barbituraten voor 1950 schering en inslag

moet zijn geweest.31 Vonden artsen het niet noodzakelijk om het gebruik van deze mid-

delen te documenteren of beschrijven de dossiers simpelweg de werkelijkheid?

Hoe het ook zij, de vooronderstellingen, waardesystemen, (voor)oordelen en taakop-

vattingen van de betrokken arts bepaalden zijn blik en percepties en daarmee ook zijn

verslaglegging. Na lezing van vele duizenden dossiers uit het tijdvak 1870-1970 stelde de

psychiater Jan Jongmans vast dat ‘[…] de persoonlijkheid van de psychiater in grote ma-

te bepalend [lijkt] voor de vorm, de inhoud en de samenstelling van de ziektegeschiede-

nis’.32 Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer een ‘nieuwe hand’ een dossier overneemt en de

aantredende geneesheer het onderzoek van zijn voorganger onmiddellijk overdeed, de

diagnose wijzigde en nieuwe feiten of interpretaties aan de status toegevoegde. De op-

vattingen van de individuele geneesheer weerspiegelden zich in het dossier.

Naast deze van individuen afhankelijke variatie zijn er ook kenmerkende verschillen

tussen de dossiers van de drie onderzochte ziekenhuizen waar te nemen, elkmet hun ei-

gen traditie en standaarden. De ziektegeschiedenissen van Endegeest zijn naar verhou-

ding het meest uitvoerig. Vrijwel altijd is er een protocol opgemaakt over het medische

en psychiatrische onderzoek, vrijwel nooit ontbreekt er een diagnose en uit de verschil-

lende handschriften wordt duidelijk dat vaak meerdere artsen aan het dossier hebben

gewerkt. De verbintenis van Endegeest met de universitaire psychiatrie zal daar onge-

twijfeld een rol bij hebben gespeeld.33 In Wolfheze zijn de dossiers bescheidener van

omvang, maar wel zeer systematisch bijgehouden. Men vatte alle relevante informatie

(personalia, diagnose, therapieën) samen op gekleurde standaardkaarten. Later dan in

Endegeest legde men stelselmatig de gegevens van het psychiatrisch onderzoek in de

status vast. De ziektegeschiedenissen van Voorburg zijn naar verhouding het poverst en

summierst. In een derde van de dossiers wordt zelfs geen diagnose vermeld en de rap-

portage van onderzoeksbevindingen ontbreekt geregeld. Door de tijd heen veranderde

de omvang van de dossiers ook sterk. Telling van het gemiddelde aantal woorden per

dossier laat zien dat de ziektegeschiedenissen in de jaren twintig en dertig het meest in-

tensief werden bijgehouden.

De informatieve waarde en zeggingkracht van de ziektegeschiedenissen wisselt dus

afhankelijk van instelling, auteur, tijd en thema. De basale structuur van het dossier en

de formele opbouw van verschillende onderdelen, garanderen echter een zekere unifor-

miteit van de informatie die onderlinge vergelijking en statistische bewerking goed mo-

gelijk maken.
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