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Van stichting naar genezing ;

De ontwikkeling van het confessionele psychiatrische
ziekenhuis in Nederland omstreeks de eeuwwisseling'

door M. van Ommen

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van het Nederlandse confessionele psy-
chiatrische ziekenhuis rond de eeuwwisseling. De structuur van en de machts-
verhoudingen binnen de organisatie van het rooms-katholieke en Nederlands
hervormd ziekenhuis worden daarbij vergeleken met die van een 'neutraal'
psychiatrisch ziekenhuis.

Inleiding

In Nederland kan 1841 worden aangemerkt als het jaar waarin, krach-
tens de eerste Krankzinnigenwet, de specifieke medische voorzienin-
gen voor opname van psychiatrische patiënten van de grond kwamen.
'Bij wet' kreeg de medicus vanaf 1841 een zeer belangrijke stem bij de
opname en het verdere verblijf van de krankzinnige in het gesticht, en
bij het ontslag werd de stem van de medicus op papier zelfs beslissend.
Indien hij een patiënt voldoende hersteld achtte kon hij in samenwer-
king met het regentencollege of het bestuur van het krankzinnigenge-
sticht en zonder tussenkomst van de rechter het ontslag regelen. Met
andere woorden, er kwam verandering in het beeld en de benadering
van de psychiatrische patiënt. Deze diende niet meer te worden be-
schouwd als een door de rechter te vonnissen antimaatschappelijke re-
gelovertreder, maar als een door de geneeskundige te behandelen zie-
ke, bij wie de hersenen waren aangetast.

Een gevolg hiervan was dat de zenuwarts met hulp en steun van de
overheid (Zie Van Ommen 1988) omstreeks de eeuwwisseling het mo-
nopolie over de behandeling van krankzinnigheid verkreeg. Hij kon
beginnen om de organisatie van het krankzinnigengesticht naar zijn
inzichten te herstructureren2 tot psychiatrisch ziekenhuis, en de be-
roepsgroep groeide uit tot een dominante en autonoom-professionele
discipline.3

Maar doordat de Staat, ook na de inwerkingtreding van de tweede
Krankzinnigenwet in 1884, niet bereid bleek om initiatieven te ne-
men door nieuwbouw de last van de gestichten ten gevolge van een
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steeds toenemende overbevolking te verlichten, en ook de gemeenten
en de provincies niet dwingend kregen voorgeschreven dat zij voor
voldoende opnamecapaciteit moesten zorgen, bleef de situatie zoals
ze was. Particulieren mochten, mits zij zich hielden aan de door de
Staat gestelde criteria ten aanzien van de krankzinnigenverpleging,
gestichten oprichten en exploiteren. De particulieren die hierin het
initiatief namen waren vooral de confessionele stromingen.

Als eerste duidelijke stroming dienden zich de gereformeerden aan,
die in 1883 de 'Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzin-
nigen en Zenuwlijders' oprichtten en binnen korte tijd een aantal gro-
te psychiatrische ziekenhuizen lieten verrijzen (1886: 'Veldwijk' te
Ermelo ; 1892: 'Bloemendaal' te Loosduinen ; 1895: 'Dennenoord' te
Zuidlaren ; 1907: 'Wolfheze' te Renkum en ten slotte in 1928: 'Vo-
gelenzang' te Bennebroek).

Ook de rooms-katholieken betoonden zich actief, alleen daar waren
de initiatieven meer versnipperd. 'Coudewater' te Rosmalen werd bij
voorbeeld door een aantal plaatselijke notabelen opgericht, andere
werden door religieuze congregaties gesticht.

De hervormden ontplooiden op dit gebied relatief laat initiatieven.
De 'Vereniging Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw-
en Geesteszieken' werd pas in 1927 opgericht en startte met de stich-
ting van psychiatrische ziekenhuizen in 1932 ('Zon en Schild en He-
bron' te Amersfoort), 'Licht en Kracht en Port Natal' te Assen volgde in
1935, 'Hulp en Heil' te Leidschendam in 1949 en 'Overduin' te Kat-
wijk aan Zee in 1966.

Qua behandelmethoden verschilden de confessionele psychiatri-
sche ziekenhuizen niet van het niet-confessionele psychiatrische zie-
kenhuis. De patiënten werden bij binnenkomst meteen in bed gestopt
en de 'lopende' en niet al te agressieve patiënten werden aan het werk
gezet. Qua opzet van de organisatie waren er tussen het rooms-katho-
lieke ziekenhuis en het 'neutrale' ziekenhuis eveneens nauwelijks
verschillen. De door de gereformeerden gestichte ziekenhuizen had-
den daarentegen wel een andere opzet. Maar in de praktijk was de
macht van een zenuwarts in een confessioneel ziekenhuis aanzienlijk
beperkter. Allereerst het rooms-katholieke ziekenhuis.

Het rooms-katholieke ziekenhuis

Weliswaar vond er vanuit de rooms-katholieke geestelijkheid geen
principiële aanval op het medische behandelmonopolie plaats, werd
de gevestigde psychiatrische kennis aanvaard en bestond er in die
kringen niet het idee om deze wetenschap vanuit het geloof op theore-
tisch gebied te beïnvloeden (Binneveld 1982, p. 116), maar naast de zie-
kenhuishiërarchie was er sprake van een andere hiërarchische orde-
ning, namelijk de kerkelijke hiërarchie. De in het ziekenhuis als ver-
pleegkundigen werkzame religieuzen behoorden in de eerste plaats
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tot een bepaalde kloosterorde. Men was tot deze orde toegetreden
vanuit bepaalde religieus-ideologische motieven en binnen deze
kloostergemeenschap was men gevormd, c.q. waren de geloofsopvat-
tingen en de normen en waarden van de kloosterlingen gestandaardi-
seerd opdat men gezamenlijk en zo volledig mogelijk de missie van de
orde zou kunnen volbrengen. Deze missie kwam neer op het dienen
van God door middel van onder andere het verplegen en verzorgen van
psychisch gestoorden. In tegenstelling tot de 'leken' verpleegkundi-
gen die hoopten op een carrière in de organisatie, was de organisatie
voor de religieuzen bijzaak ; men werkte niet voor het geld (want het
loon, dat men ontving droeg men af aan de orde/ maar om gemeen-
schappelijk God te dienen. Hierbij was het niet aan de zenuwarts om
uit te maken aan welke normen de religieuzen moesten voldoen en
welke regels men in acht diende te nemen, maar aan de kerkelijke lei-
ders (de overste van de orde, de bisschop, enz.). In religieus opzicht was
de zenuwarts de leek die niet bevoegd was het gedrag van zijn religieus
verpleegkundig personeel te beoordelen. Het oordeel was aan de ker-
kelijke deskundigen die daardoor een aanzienlijke macht binnen het
ziekenhuis hadden. Zij konden bepalen welke zaken wel en welke niet
in de opleiding tot verpleegkundige aan de orde mochten worden ge-
steld en aan welke behandelmethoden de leden van de congregaties
hun medewerking mochten verlenen.

Kortom, deze niet tot het psychiatrisch ziekenhuis behorende groe-
pering kon formele regels aan de organisatie voorschrijven en bepaalde
besluiten sanctioneren, waardoor de macht van de zenuwarts werd in-
geperkt. De in 1841 ingestelde Inspectie der Gestichten voor Krank-
zinnigen schreef bij monde van Ramaer in 1886 (p. 371-372 / over dit
onderwerp: 'Het is een netelig vraagstuk. Vergelijkt men de geestelij-
ke verplegers met de gewone oppassers, die uit den dienstbaren stand
genomen worden dan is men geneigd onvoorwaardelijk den voorrang
aan genen te geven. Maar de geneesheren staan slechts op den tweeden
rang dergenen, die boven hen gesteld zijn ; zoolang er eene goede ver-
standhouding tusschen hen en de geestelijke hoofden bestaat, hebben
de geneesheren niet over onwilligheid der verplegers te klagen, — maar
ik heb het anders gekend, en men kan zich gemakkelijk voorstellen,
hoe het dan met die hooggeroemde gehoorzaamheid gesteld is ; boven-
dien is het den geneesheer niet altijd gemakkelijk den geestelijke zijne
denkbeelden zoo duidelijk te maken dat hij hem van hunne juistheid
overtuigt, want beider logica loopt dikwerf zeer uiteen ; ... en dan de
geestelijke hoogmoed, die op elk ander gezag dan het zijne uit de hoog-
te neerziet ; ... den hemel door goede werken te verdienen en de genade
des Heeren te verwerven schijnen mij tamelijk egoïstische denkbeel-
den, en het is mij wel eens toegeschenen, dat de belangen der verpleeg-
den bij godsdienstige vormplichten moeten achterstaan'.

Het netelige aan het vraagstuk was volgens ons dat er in het rooms-
katholieke psychiatrische ziekenhuis sprake was van twee conflicte-
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rende krachten die niet met elkaar waren te verenigen, maar die ook
niet zonder elkaar konden, namelijk:
1. de zenuwartsen, die hun macht baseerden op hun autonoom profes-

sionele medische deskundigheid ;

2. de religieuze congregaties, die hun macht baseerden op het feit, dat
de organisatie afhankelijk was van hun broeders en zusters als ver-
pleegkundige arbeidskrachten. Daardoor waren deze congregaties
in staat om via hun 'leden' formele maatregelen (ge- en verboden)
aan het ziekenhuis voor te schrijven.

Echter als gevolg van een steeds maar groeiend patiëntenaanbod en
daardoor een steeds grotere vraag naar verpleegkundigen raakte de
'voorraad' religieuzen in de congregatie uitgeput en moest men een be-
roep doen op leken die verpleegkundigen wilden worden. Voor 'Cou-
dewater' ging dit probleem in 1925 spelen en in 1927 betraden de eer-
ste lekenverpleegsters het ziekenhuis (Jongmans 1971). Dit betekende
ook, dat de macht van de congregaties afnam, omdat deze verpleeg-
kundigen niet reeds door een orde waren gevormd, geen directe verant-
woording waren verschuldigd aan het kerkelijke autoriteitssysteem
en de organisatie ook niet (of minder) zagen als een middel om een col-
lectief onderschreven missie te verwezenlijken. De zenuwarts kreeg
de mogelijkheid om, net zoals dat reeds in het 'neutrale' psychiatri-
sche ziekenhuis het geval was, deze verpleegkundigen via hun oplei-
ding naar zijn inzichten en denkbeelden te gaan vormen. Dit beteken-
de tevens een door de medische professie gedomineerde organisatie.

Het gereformeerde ziekenhuis

De gereformeerden hadden naar onze mening andere motieven die hen
deden besluiten om in 1883 de 'Vereeniging tot Christelijke Verzor-
ging van Krankzinnigen en Zenuwlijders' (vanaf nu kortweg de Veree-
niging genoemd) op te richten, waardoor de organisatie — en met name
de machtsverhoudingen — op sommige punten sterk afweek van ande-
re intramurale psychiatrische organisaties.

Zoals we hebben gezien werden de rooms-katholieke geestelijken
bij de oprichting van krankzinnigengestichten vooral gedreven door
een eeuwenoude religieus-humanitaire ideologie om via verzorging
van door de gemeenschap uitgestotenen `de genade des Heeren' voor
zichzelf en voor hun orde te verwerven. De patiënten waren in feite de
instrumenten met behulp waarvan men hoopte de eigen missie te ver-
wezenlijken: het dienen van God en daarmee het verwerven van eigen
zieleheil.

De gereformeerden die de stoot gaven tot oprichting van de Vereeni-
ging bekommerden zich daarentegen in eerste instantie niet om hun
eigen zieleheil, maar om dat van hun geloofsgenoten die het ongeluk
hadden opgenomen te worden in gestichten, waar 'de Christus niet
woonde' (dominee Lindeboom 1873, de oprichter van de Vereeniging ;
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in Van der Esch 1980, p. 25). En aangezien Nederland nog geen enkel
'christelijk' gesticht telde vond Lindeboom dat hier iets aan moest
worden gedaan. Daartoe werd de Vereeniging opgericht, die zich ten
doel stelde de bevordering van christelijke verzorging, naar het woord
van God, van krankzinnigen en zenuwlijders en de oprichting van ge-
stichten om dat doel te verwezenlijken (Binneveld 1982, p. 109). Maar
de gereformeerden wilden niet alleen een christelijk gesticht, waar
'psalmen gezongen en gebeden werd' (Van der Land 1970, p. 49), maar
ook een andere benadering van de psychiatrie. In die tijd ( ± 1890) over-
heerste het positivistisch-materialistische denkkader, dat zij niet ge-
heel wilden verwerpen, maar wilden aanvullen met de eigen theologi-
sche gezichtspunten. Zo moesten volgens hen de zonde en de satan
ook als belangrijke oorzaken van psychische stoornissen worden ge-
zien. Dit impliceerde dat niet alleen medische kennis maar ook theo-
logische kennis van belang werd geacht bij de behandeling en dat niet
alleen zenuwartsen, maar ook predikanten een belangrijke plaats in
het gesticht dienden te hebben. Echter het ging de Vereeniging niet
uitsluitend om een christelijke verzorging van krankzinnigen, maar
men beschouwde de psychiatrie en het psychiatrisch ziekenhuis als
uitgangspunten voor de missie 'om de gehele cultuur en ook de weten-
schappen te doordringen met de gereformeerde beginselen' (Binneveld
1982, p. 114). En als middel om deze missie te verwezenlijken werden
achtereenvolgens 'Veldwijk', 'Bloemendaal', 'Dennenoord', 'Wolfhe-
ze', en 'Vogelenzang' opgericht, waarbij elk van deze organisaties werd
gezien als 'an instrument of ends beyond itself — an instrument of an
ideology' (Mintzberg 1983, p. 378).

Dus waar rond de eeuwwisseling de zenuwartsen in de 'neutrale'
ziekenhuizen de autonoom-professionele status hadden bereikt en de
formele macht in de organisatie hadden overgenomen van de ge-
stichtsbesturen, en de zenuwartsen in de rooms-katholieke zieken-
huizen ook als autonome professionals werden beschouwd, maar re-
kening moesten houden met de religieuze congregaties waar ze hun
verplegend personeel van 'betrokken', dienden de zenuwartsen in de
'Vereenigingsziekenhuizen' zich te conformeren aan de door de Veree-
niging gestelde missie en de gereformeerd-psychiatrische ideologie.
Zo lezen we bij Binneveld (1982, p. 113): 'De stellingname (het behan-
delen van krankzinnigheid vanuit de gereformeerde beginselen) leidde
ertoe dat men zich bij het aantrekken van de eerste geneesheren min-
der liet leiden door hun theoretische en praktische kennis van de psy-
chiatrie, maar meer door hun geloofsopvatting'. Dit duidt erop dat, in
tegenstelling tot het alom op basis van de biologie 'vermedicaliseren'
van de psychiatrie, de gereformeerden op basis van hun theologie de
psychiatrie 'confessionaliseerden'. Dit in een tijd, waarin de (geestelij-
ke) gezondheidszorg een machtig medisch bolwerk was geworden, de
zenuwartsen hier aanvankelijk geen greep naar de macht deden kwam
volgens ons doordat zij zich vooral met hun gereformeerde geloofsge-
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noten en niet zozeer met hun medische beroepsgenoten identificeer-
den Immers, het was ook de tijd dat er een scheuring in de Nederlands
Hervormde Kerk plaatsvond (1886: de Doleantie), wat leidde tot af-
splitsing van de gereformeerde geloofsrichting en het zich organiseren
van deze dissidenten in de gereformeerde kerk. Degenen die tot deze
jonge organisatie toetraden deden dat niet 'zomaar', maar omdat ze
zich vanuit dezelfde geloofsopvatting met elkaar verbonden voelden
en dezelfde normen en waarden aanhingen. Kortom, men voelde zich
solidair met elkaar en loyaal met de missie van de organisatie, name-
lijk 'om de gehele cultuur en ook de wetenschappen te doordringen
met de gereformeerde beginselen'.

Volgens Mintzberg (1983) kan deze machtsvorm worden omschre-
ven als een `Missionary'. 4 In dit soort organisaties acht Mintzberg een
bepaalde autoriteitshiërarchie uit den boze, omdat dit uitgaat van
'meerderen' en 'ondergeschikten', waarbij de meerderen hun formele
macht baseren op hun positie binnen de organisatie. In de Missionary
daarentegen berust de macht bij 'de ideologie'. De leiders in deze orga-
nisatie (in de gereformeerde kerken de dominees) zijn volgens Mintz-
berg de verpersoonlijking van de ideologie en daardoor hebben ze meer
invloed dan de rest van de leden. Zij geven geen bevelen, maar zij inspi-
reren de rest van de organisatiegenoten tot het volbrengen van de mis-
sie. Ook kan volgens Mintzberg een op deskundigheid gebaseerde
machtsverdeling in deze organisaties geen rol van betekenis spelen,
omdat alle leden aan elkaar gelijk worden geacht en er daardoor geen
sprake mag zijn van verschillen in status. Bovendien moet daarbij con-
trole over de normen uit handen worden gegeven aan professionele as-
sociaties, die zich buiten de organisatie bevinden.

Hoewel de Vereenigine bij de wet verplicht was in de door haar op te
richten gestichten medici in dienst te nemen was het gevaar, dat de
medische deskundigheid de gereformeerde ideologie in deze organisa-
tie zou verdringen aanvankelijk niet groot. Dit, omdat bij de start van
'Veldwijk', 'Bloemendaal' en `Dennenoord' er nog geen universitaire
opleiding tot zenuwarts bestond, maar men in het gesticht zelf moest
worden opgeleid. Daardoor had de Vereeniging de mogelijkheid de art-
sen met de eigen ideologie te 'indoctrineren', waarbij de kandidaten
vooral werden geselecteerd op grond van overeenstemming tussen de
individuele waarden en de ideologie van de organisatie, dus op grond
van hun geloofsopvattingen. En het was ook op grond van deze geloofs-
opvatting, dat de kandidaten kozen voor een werkkring in een van de-
ze gestichten. Niet alleen de artsen maar ook de verpleegkundigen
werden vanuit dit criterium geselecteerd.

Toen echter de regering in 1896 een leerstoel in de psychiatrie aan de
medische faculteit te Amsterdam instelde en de autonome professie
van zenuwarts, 'onder bescherming van' de Nederlandsche Vereeni-
ging voor Psychiatrie en Neurologie (NVP en N) werd 'geboren' dreig-
de voor de Vereeniging controleverlies over de zenuwartsen ten gunste
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van de NVP en N. De oplossing hiervoor was de universitaire oplei-
ding in eigen hand te nemen. 6 En zo werd, na jarenlang aandringen
door de Vereeniging — en dan vooral door Lindeboom — (Van Belzen
1988), in 1907 een leerstoel in de psychiatrie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam ingesteld en K. Bouman als hoogleraar theoretische bio-
logie, neurologie en psychiatrie benoemd. Daarnaast richtte de Veree-
niging in 1910 de Valeriuskliniek op, opdat door de nieuw benoemde
hoogleraar ook empirisch onderzoek kon worden verricht en de toe-
komstige zenuwartsen onder zijn leiding zowel theoretisch als prak-
tisch vanuit de gereformeerde beginselen in de psychiatrie konden
worden geschoold, en in de gereformeerde ideologie konden worden
gevormd. Daarbij werden de wetenschappelijke activiteiten in de Va-
leriuskliniek door het bestuur van de Vereeniging voortdurend ge-
toetst op hun principiële, lees: gereformeerde, waarde (Wieringa
1960). In tegenstelling tot de andere, door de Vereeniging opgerichte
inrichtingen die een eigen bestuur kenden, was de Valeriuskliniek na-
melijk rechtstreeks onder het centrale bestuur geplaatst.

Dat de 'Vereenigingsgestichten' werden beschouwd als 'an instru-
ment of ends beyond itself — an instrumen of an ideology' — blijkt ook
uit hun opzet volgens het paviljoenssysteem.

Het paviljoenssysteem werd aan het eind van de vorige eeuw ook in
andere 'neutrale' gestichten ingevoerd, maar de overwegingen hierbij
waren vooral van functionele aard. De paviljoens in het 'neutrale' ge-
sticht werden naar de mate van rust gedifferentieerd in de hoop daar-
door tot een betere differentiatie en coordinatie van de werkzaamhe-
den te kunnen komen, terwijl bij de 'Vereenigingsgestichten' de in-
voering van het paviljoenssysteem voortvloeide uit de gereformeerde
ideologie. Elk paviljoen moest namelijk worden gezien als een naboot-
sing van het op Bijbelse grondslag ingerichte huisgezin. En vanuit deze
hoeksteen van de christelijke samenleving kon volgens de gerefor-
meerden het best hun missie starten. In elk paviljoen kwam een 'huis-
vader' en een 'huismoeder' aan het hoofd te staan. Van der Esch (1980,
p. 27) schrijft hierover: `De paviljoens van "Bloemendaal" werden
evenals in "Veldwijk" beschouwd als gezinswoningen, waarin alle
aanwezigen, patiënten en personeel, een groot gezin vormden. Daar
het ook in een normaal gezin gewoonte is dat de gezonde leden klaar
staan wanneer de andere ziek zijn zonder daarbij op tijd en duur te let-
ten, noch op beloning, vond men alleszins in het systeem passen dat
het gezonde verplegend personeel voor weinig loon de patiënten dag
en nacht verzorgde. Hieronder werd ook verstaan het gemeenschappe-
lijk met hen de maaltijden gebruiken en zelfs in de beginne op dezelfde
zaal slapen'.

Uit dit citaat blijkt, dat men — op papier althans — gelijkheid van ie-
dereen binnen de organisatie nastreefde. Zolang dit het geval was en
men het gevoel had dat men gezamenlijk voor hetzelfde ideaal streed,
kon de structuur van de organisatie eenvoudig van opzet zijn. Omdat
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alle medewerkers vooral op basis van hun geloofsopvatting werden ge-
selecteerd en binnen de organisatie verder in de gereformeerde ideolo-
gie en normen werden 'geïndoctrineerd' (de opleiding tot verpleegkun-
dige werd door predikanten verzorgd) kon men ervan uitgaan, dat alle
taken volgens dezelfde gereformeerd-normatieve maatstaven werden
uitgevoerd. Met andere woorden, coordinatie van taken werd bereikt
via standaardisatie van normen. Dit hield tevens in dat het niet nodig
was om een uitgebreid controlesysteem op het goed uitvoeren van de
opgedragen taken en daarmee een uitgebreide hiërarchische structuur
in de organisatie te ontwerpen Immers, de door de leden geïnternali-
seerde gereformeerde beginselen vormden een soort 'ingebouwde'
controlerende instantie. Door elk paviljoen op te vatten als een groot
gezin, waar de gezonde leden dag en nacht voor de zieke leden klaar be-
hoorden te staan was het verder niet nodig taken verregaand te specia-
liseren of strenge gedragsvoorschriften in te voeren: alle taken moes-
ten door iedereen kunnen worden aangepakt en handelend vanuit de
gereformeerde ideologie konden alle taken op de juiste wijze worden
uitgevoerd. Waar nodig kon via directe supervisie worden gecontro-
leerd of men zich nog wel aan `de lijn' hield, waarbij het mechanisme
'sociale controle' ons inziens eveneens een grote rol speelde.

Maar de praktijk bleek reeds enkele jaren nadat de 'Vereeniging' was
opgericht anders te zijn. De gezinnen werden te groot en een aantal le-
den wilde graag wat meer zakgeld of wat meer zelfstandigheid. Ook de
'Vereenigingsgestichten' raakten na korte tijd overvol. 'Veldwijk' bij
voorbeeld groeide van 200 patiënten in 1886 naar meer dan 600 patiën-
ten in 1907. Hierdoor was men gedwongen verpleegkundig personeel
aan te trekken dat niet zozeer uit liefde tot Christus, maar uit financië-
le noodzaak een werkkring in deze gestichten zocht. 'De geest onder
de verplegenden, eens doortrokken van de "nardusgeur der chistelijke
barmhartigheid" kwam meer en meer in de reuk te staan van rechtspo-
sitie, vakbond en arbeidsvoorwaarden', aldus Van der Esch (1980, p.
28). Dit betekende, dat niet meer uitsluitend vanuit de gereformeerde
ideologie het werk binnen de organisatie kon worden gecoiirdineerd.
De gereformeerde normen waarmee iedere medewerker zich aanvan-
kelijk identificeerde werden nu de regels waar men zich aan moest
houden. Om te controleren of de verpleegkundigen hun werk volgens
de regels deden kon men niet meer vertrouwen op een ingebouwde
controlerende instantie bij iedereen. Het was nu noodzakelijk hier-
voor hiërarchische managers te benoemen, die onder andere via direc-
te, persoonlijke superviie controleerden of de regels die door de orga-
nisatie waren opgesteld werden nageleefd.

Een andere reden hiervoor was de toegenomen omvang van de orga-
nisatie, waardoor persoonlijke contacten tussen alle medewerkers en
de daarmee verbonden sociale controle steeds moeilijker werden.

En naarmate het pakket medisch-psychiatrische kennis en vaardig-
heden (en daarmee zijn status) toenam identificeerde de zenuwarts
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zich steeds minder met de gereformeerde ideologie van de organisatie,
maar gaf hij de voorkeur aan de ontwikkeling van de eigen professione-
le deskundigheid (Perrow 1965 ; Houwink 1969 ; Freidson 1970 ; Mintz-
berg 1983 ). '  Deze discipline had trouwens van begin af aan in een uit-
zonderingspositie gezeten. Want ondanks de beleden gelijkheid van ie-
dereen was de zenuwarts degene die krachtens de beide krankzinni-
genwetten het bestaan van de organisatie legitimeerde.

Verder was hij bij wet de enige deskundige die via zijn psychiatri-
sche diagnose mocht beoordelen of bij de aangeboden patiënten sprake
was van krankzinnigheid, en of een patiënt mocht worden ontslagen.
Hierdoor had de zenuwarts de mogelijkheid de in- en uitstroom van
patiënten te reguleren. Bij gebrek aan een duidelijke definiëring van
het begrip krankzinnigheid (zie Querido 1939) en de verschillende vi-
sies op het ontstaan en de behandeling van psychische stoornissen (on-
der anderen Lutters en Smits 1968 ; Bambang Oetomo 1970 ; Scull
1979 ; Brinkgreve 1982 ; Slooff 1984) kon tot aan het begin van deze
eeuw het diagnostiseren in de Vereenigingsgestichten in het teken
staan van de gereformeerde ideologie (zie ook Van Belzen 1988, p. 820-
21 waar hij Lindeboom citeert ; en Wieringa 1960).

Hier kwam verandering in door de komst van Kraepelins diagnosti-
sche classificatiesysteem aan het begin van deze eeuw. Er kwam nu
een pakket gestandaardiseerde medisch-psychiatrische kennis be-
schikbaar dat aan de toekomstige zenuwarts in zijn opleiding kon wor-
den overgedragen, evenals de daarbij behorende diagnostische vaardig-
heden. Daarmee raakten theologische opvattingen bij de wetenschap-
pelijke verklaring voor het ontstaan van psychische stoornissen in de
Vereenigingsziekenhuizen op de achtergrond ten gunste van een na-
tuurwetenschappelijke benadering. Tevens betekende dit dat de be-
hoeders van de gereformeerde ideologie, de predikanten, op dit terrein
hun macht moesten afstaan aan de enige deskundigen in het diagnos-
tiseren, de zenuwartsen.

Maar net zoals dat in de 'neutrale' ziekenhuizen het geval was, was
in het 'Vereenigingsziekenhuis' het diagnostisch proces tot ± 1925
primair een kenproces en geen (be)handelingsproces (Burnham 1977),
en werd de verzorging overgelaten aan het verpleegkundig personeel.
Deze bleef bij de uitvoering van haar taak onderworpen aan de uit de
gereformeerde ideologie stammende regels. Voor zover deze regels
geen betrekking hadden op de medische kant, maar op de christelijke
kant van de verzorging waren ze opgesteld door de predikanten. Zo
was het in 1894 uitgegeven eerste leerboek voor verpleegkundigen in
deze ziekenhuizen, getiteld `De geesteskranke en zijn behandeling'
geschreven door een dominee (Binneveld 1982, p. 113). In tegenstel-
ling tot het 'neutrale' ziekenhuis strekte de formele macht van de ze-
nuwarts zich hier dus nog niet uit over de gehele organisatie, maar
bleef zij beperkt tot de diagnostiek. Op dit gebied werd hij als deskun-
dige beschouwd en kon hij autonoom zonder controlerende in-
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menging van leken zijn werk doen. Het standaardiseren van de meeste
verpleegkundige taken bleef voorlopig nog in handen van de predikan-
ten.

Toen in 1921 het Staatsdiploma voor psychiatrisch verpleegkundi-
gen als enig geldend diploma werd ingesteld en daarmee de door aller-
lei ziekenhuizen uitgereikte zogenaamde huisdiploma's werden afge-
schaft konden de zenuwartsen in de 'Vereenigingsziekenhuizen' ook
beginnen om de verpleegkundigen volledig volgens IBM eisen op te lei-
den. De gereformeerde ideologie van de organisatie en de verpersoon-
lijking daarvan in de gereformeerde predikant raakte daardoor steeds
meer op de achtergrond. Nadat de organisatie vanaf ± 1925 door de in-
troductie van een aantal nieuwe medisch-psychiatrische behandel-
methoden (onder andere de malariakuur, de insulinecoma- en elek-
troshocktherapie) ook afhankelijk was geworden van zijn deskundig-
heid als behandelaar kon de zenuwarts volledig zijn stempel op de or-
ganisatie gaan drukken. In principe was de Vereeniging nog steeds in
staat om, via 'haar' opleiding aan de Vrije Universiteit, de 'kleur' van
dit stempel overeen te laten komen met de 'kleur' van haar ideologie.
Echter toen in 1932 het Specialistenregister er kwam moest de Veree-
niging zich conformeren aan de door de Nederlandsche Vereeniging
voor Psychiatrie gegeven en door de Staat overgenomen bepalingen
omtrent de opleiding van zenuwartsen. De organisatiestructuur van
en de machtsverhoudingen rondom het 'Vereenigingsziekenhuis' ver-
toonden ons inziens daarna weinig verschillen meer met die van het
'neutrale' psychiatrisch ziekenhuis (zie Van Ommen 1988).

De predikant, een centrale figuur naast de zenuwarts binnen deze
organisatie legitimeerde nu de 'gereformeerde signatuur' van het 'Ver-
eenigingsziekenhuis', zoals kort daarvoor nog de geneeskundige de
medische signatuur van het gesticht had gelegitimeerd.

Het Nederlands hervormde ziekenhuis

'Er zijn in ons land ± 8700 Protestantsche, Nederlandsch Hervormde
krankzinnigen en voor deze duizendtallen is er niet één enkel speci-
fiek Nederlandsch Hervormd Gesticht. Zij vinden slechts 'n 358 plaat-
sen in het gemengd Gereformeerd-Nederlandsch Hervormde gesticht
"Vrederust" te Bergen op Zoom, als ik de helft der plaatsen dáár be-
schouw als gereserveerd voor Nederlandsch Hervormde patiënten.'
Aldus Van der Spek (1927, p. 3) in zijn inleiding op een artikel, waarin
hij als medeoprichter van de 'Vereeniging Nederlandsche Hervormde
Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken' haar ontstaan, doel en
taak uiteenzet.

Hoewel hervormde psychiatrische patiënten gastvrij in de gerefor-
meerde ziekenhuizen werden opgenomen werden door Van der Spek
en zijn medeoprichters 'gestichten met de eigene (Nederlands her-
vormde) sfeer, met de eigene vertrouwde sfeer, met de eigene begeerde
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sfeer' (1927, p. 14) gemist. Deze 'eigene sfeer' werd des te belangrijker
gevonden, naarmate de open of aangewezen afdelingen met hun grote-
re nadruk op het scheppen van een huiselijk afdelingsklimaat meer
van de grond kwamen. Ook een daarmee samenhangend toenemend
gebruik van psychotherapeutische behandelmethoden diende volgens
Van der Spek plaats te vinden vanuit een zelfde wereld- en levensbe-
schouwing als die van de patiënt.

Daarnaast speelden een groot tekort aan psychiatrische bedden, de
uit niet-hervormde hoek komende plannen tot nieuwbouw en uitbrei-
ding, en de vrees dat hierdoor `de vruchten van de barmhartigheid'
door anderen zouden worden geplukt een rol bij de oprichting van de
hervormde psychiatrische ziekenhuizen.

Echter, anders dan bij de gereformeerden, zagen de hervormden hun
ziekenhuizen niet als middelen om daarmee hun religieuze beginse-
len in de Nederlandse cultuur te verbreiden. Voor hen was de stichting
van psychiatrische ziekenhuizen doel: het scheppen van faciliteiten —
zoals de gereformeerde, rooms-katholieke, joodse en onkerkelijke (ge-
loofs /gemeenschappen die reeds hadden — waar de geloofsgenoten in
de eigen, vertrouwde sfeer psychiatrisch konden worden behandeld.
En bij dat behandelen werd de deskundigheid van de hulpverlener
minstens zo belangrijk gevonden als zijn hervormde geloofsovertui-
ging.

Kortom, afgezien van een andere confessionele signatuur waren bij
de start van het eerste hervormde psychiatrische ziekenhuis in 1932
de structuur van, en de machtsverhoudingen rondom de organisatie
ongeveer dezelfde als die van andere psychiatrische ziekenhuizen.

Discussie

In dit artikel hebben we de veranderende positie van de discipline van
zenuwarts in het confessionele psychiatrische ziekenhuis van om-
streeks de eeuwwisseling geschetst. Aan het eind van de vorige eeuw
was zijn positie nog ondergeschikt aan de gereformeerde ideologie, of
werd zijn invloed ingeperkt door de rooms-katholieke kerkelijke auto-
riteiten.

Naarmate de medisch-psychiatrische kennis en vaardigheden inge-
wikkelder en omvangrijker werden en deze niet meer 'al doende' kon-
den worden aangeleerd, maar in een specialistische opleiding moesten
worden overgedragen werd de invloed van anderen dan collega's op de
taakuitvoering door de zenuwarts minder, en werd zijn positie in de
organisatie centraler. Dit betekende onder andere, dat de in de confes-
sionele ziekenhuizen werkzame zenuwartsen hun status als autono-
me professionals verder konden ontwikkelen, en de organisatie naar
het voorbeeld van het somatische ziekenhuis konden gaan herstructu-
reren. Een structuur die was te kenschetsen als professioneel-bureau-
cratisch (Mintzberg 1979) en met als belangrijkste kenmerken:
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—Een gedecentraliseerde structuur, waarbij de macht tot het ne-
men van beslissingen aan de basis van de organisatie bij de zenuwart-
sen berustte, en waarbij deze autonome professionals hun macht ont-
leenden aan hun specifieke en voor de organisatie onmisbare deskun-
digheid bij de behandeling van psychiatrische patiënten.

— Een verdeling van het ziekenhuis in paviljoens, waarbij elk pavil-
joen alle typen patiënten, van opname tot chronisch 'in huis' had,
waarbinnen de paviljoens intern waren gedifferentieerd in onder ande-
re open en gesloten afdelingen, en waarbij iedere paviljoensarts de be-
voegdheid had om zelfstandig op te nemen en te ontslaan. Afgezien
van het gebruik van dezelfde /financiële/ faciliteiten waren de pavil-
joens voor het behandelen van hun patiënten niet van elkaar afhanke-
lijk, waardoor ze zich konden ontwikkelen tot op grote hoogte auto-
noom functionerende 'ziekenhuisjes' binnen de grotere ziekenhuisor-
ganisatie.

— Door de komst van nieuwe therapeutische methoden, de open af-
delingen en het afbouwen van de bedverpleging nam het aantal ver-
pleegkundigen en werkbegeleiders/arbeidstherapeuten toe. Hierdoor
en door de differentiatie binnen de onderling onafhankelijk van elkaar
opererende paviljoens nam het aantal verpleegkundige hoofden even-
eens toe. Voor de niet-professionele medewerkers bij de behandeling
betekende dit een uitbreiding van de autoriteitshiërarchie.

—Differentiatie en coordinatie van de behandeltaken van de niet-
professionele medewerkers vond plaats via het opstellen van regels en
taakvoorschriften en via directe, persoonlijke controle op de taakuit-
voering.

—De zenuwartsen differentieerden en coordineerden hun ingewik-
kelde werkzaamheden zelf op basis van hun in de opleiding aangeleer-
de pakket gestandaardiseerde kennis en vaardigheden en professione-
le normen en waarden. Hierdoor kon men als autonome professionals
relatief onafhankelijk van elkaar werken, aangezien men van elkaar
wist wat men van elkaar vanuit een gemeenschappelijk referen-
tiekader kon verwachten.

Vanaf ± 1932 gold dus voor elk psychiatrisch ziekenhuis dat de sig-
natuur van de behandeling primair werd bepaald door medisch-psy-
chiatrische inzichten. 8 De / confessionele/ signatuur van de instelling
vormde daarbij geen belemmering meer voor de verdere ontwikkeling
van een door de autonoom-professionele discipline van psychiater ge-
domineerde organisatiestructuur.

Ook de regionalisatie, waarbij het verantwoordelijkheidsgebied be-
langrijker dan de signatuur is geworden betekende een verdere 'decon-
fessionalisering' van de behandeling in het psychiatrische ziekenhuis.
Dit houdt tevens in, dat de instellingen toenemend zijn onderworpen
aan van overheidswege opgelegde maatregelen, waardoor de autono-
mie van de afzonderlijke organisaties steeds meer wordt beperkt.

Heden ten dage komt de confessionele signatuur van een psychia-
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trisch centrum nog vooral tot uiting op bestuurs- en in mindere mate
op directieniveau (zie Schnabel en Delnooz 1983, ) en het aanwezig zijn
van een Dienst Geestelijke Verzorging, zonder dat dit tot een eigen
specifieke, 'op confessionele leest geschoeide' organisatiestructuur
van de instelling leidt. In de toekomst is te verwachten, dat — naarmate
de autonomie van de afzonderlijke organisaties verder wordt inge-
perkt — ook de door een bestuur gelegitimeerde confessionele signa-
tuur zal verdwijnen, net zoals dat in de extramurale GGZ bij de
RIAGG-vorming het geval is geweest.

Noten

1. Met dank aan dr. G.H.M.M. ten Horn voor haar suggesties en correcties
van het manuscript.

Dit artikel is een aanvulling op het proefschrift 'Tussen professionele auto-
nomie en wederzijdse aanpassing ; Een onderzoek naar multidisciplinaire be-
handelteams in een psychiatrisch centrum: hun ontstaan en ontwikkeling in
relatie tot de veranderende organisatiestruktuur sinds 1841 en hun funktione-
ren anno 1984', dat op 14 juli 1988 aan de Rijksuniversiteit Groningen werd
verdedigd. Het proefschrift is te bestellen bij de auteur: M. van Ommen, Rijks-
straatweg 69, 3632 AA Loenen a/d Vecht.

2. Onder de structuur van een organisatie verstaan we in navolging van
Mintzberg (1979) de manier waarop het werk in afzonderlijke deeltaken wordt
verdeeld en de wijze waarop deze deeltaken vervolgens worden gecoiirdineerd.

3. Onder een autonome professie verstaan we in navolging van Freidson
(1970) een beroepsgroep die het door de maatschappij verleende alleenrecht
heeft op de controle over en de evaluatie van de inhoud en uitvoering van de ei-
gen werkzaamheden, zonder dat 'buitenstaanders' of 'leken' hier zeggenschap
over kunnen hebben. Een dominant-autonome professie is een autonome pro-
fessie die, naast de eigen werkzaamheden, ook de inhoud en uitvoering van de
werkzaamheden van aanverwante beroepsgroepen kan bepalen.

4. Met als kenmerken: 'An ideology, centered on the mission, dominates all
organizational activity... every member identifies strongly with, and professes
loyalty to, the goal of preserving, extending, or perfecting the organization's
mission, and so can be trusted to make decisions in its interests ; this results in
a high degree of participation with a very simple structure (although bureaucra-
tie, because it bases coordination on a form of standardization, namely of
norms, p. 367).

5. De Vereeniging kan worden beschouwd als deel uitmakend van de gerefor-
meerd-kerkelijke organisatie, hoewel men zichzelf nog dubbel uitliet of men
wel of niet tot deze organisatie behoorde (Van der Esch 1980, p. 26).

6. Weliswaar was de professie nu autonoom, maar de titel was nog niet be-
schermd: iedere medicus kon zich zenuwarts noemen. Ook de inhoud en duur
van de opleiding waren nog niet formeel vastgelegd, hoewel met uitzondering
van de Vrije Universiteit alle universitaire opleidingen onder auspiciën van de
NVP en N geschiedden. Dit betekende echter niet dat de NVP en N het onder-
wijs formeel kon monopoliseren. Pas in 1932 toen de opleidingstijd en oplei-
dingsbevoegdheid officieel werden geregeld en de titel via een Specialistenre-
gister werd beschermd kregen de gereformeerden minder armslag om naar ei-
gen inzicht en goeddunken de assistenten tot zenuwarts op te leiden en moes-
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ten zij zich conformeren aan de officieus door de NVP en N en officieel door de
Staat gegeven voorschriften hieromtrent.

7. Deze ontwikkeling kwam onder andere tot uiting in: 1. de conflicten, die
rezen tussen Bouman, eerste hoogleraar psychiatrie aan de VU en Lindeboom,
voorzitter van de Vereeniging over de inhoud van het onderwijs ; 2. het feit dat
vele in de Valeriuskliniek opgeleide zenuwartsen een werkkring in 'neutrale'
ziekenhuizen zochten en vonden ; 3. de verzuchting van Lindeboom in 1924:
'Er is na veertig jaren nog geen concentratie van gereformeerde krachten inzake
de studie van psychiatrie en psychologie' (zie Van der Esch 1980, p. 28-29 ; Bul-
hof 1983, p. 144-164 ; Van Belzen 1988).

8. Na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de visies over het ontstaan en de be-
handeling van psychiatrische stoornissen veranderen, andere autonoom-pro-
fessionele disciplines in het behandelteam worden opgenomen en de behande-
ling steeds meer een multidisciplinaire aangelegenheid wordt gaan ook andere
dan medisch-psychiatrische denkbeelden de signatuur van de behandeling me-
de bepalen.

Literatuur

Bambang Oetomo, R. (1970), Van asyl tot revalidatiecentrum. Wolters-Noord-
hoff, Groningen.

Belzen, J.A. van (1988), Leendert Bouman (1869-1936) en de gereformeerde psy-
chiatrie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 7/8, 1988, 817-836.

Binneveld, J.M.W. (1982), De ontwikkeling van de institutionele zorg voor
krankzinnigen in Nederland. In: J.M.W. Binneveld e.a. (red.), Een psychia-
trisch verleden ; uit de geschiedenis van de psychiatrie. Ambo, Baarn.

Brinkgreve, C. (1982), De zorg voor zenuwlijders in Nederland rond de eeuw-
wisseling en de opkomst van de psycho-analyse. In: J.M.W. Binneveld e.a.
(red.), Een psychiatrisch verleden ; uit de geschiedenis van de psychiatrie.
Ambo, Baarn.

Bulhof, I.N. (1983), Freud en Nederland ; de interpretatie en invloed van zijn
ideeën. Amboboeken, Baarn.

Burnham, I.C. (1977), Kraepelin. In: W.B. Benjamin (red.), International Ency-
clopedia of psychiatry, psychology, psychoanalysis and neurology. Aescu-
lapius Publ. New York.

Esch, P. van der (1980), Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinni-
gen ; deel III. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.

Freidson, E. (1970), Prof ession of medicine: a study of the sociology of applied
knowledge. Harper and Row, New York.

Houwink, G. (1969), De medische staf van het psychiatrisch ziekenhuis. Het
Ziekenhuiswezen 176-185.

Jongmans, J.W.M. (1970), Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater 1870-1970 ;

medisch-historisch verslag bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
Rosmalen.

Land, S. van der (1971), Bij ons in Dennenoord ; de psychiatrische inrichting in
Zuidlaren is 75 jaar. Kok, Kampen.

Lutters, Th.G., W.C.M. Smits, (red.) (1968), Het psychiatrisch ziekenhuis; ver-
blijf, behandeling en genezing van patiënten in de psychiatrische inrich-
ting. Agon/Elsevier, Amsterdam

Mintzberg, H. (1979), The structuring of organizations. Prentice-Hall, New
York.

458



M. van Ommen Van stichting naar genezing

Mintzberg, H. (1983), Power in and around organizations. Prentice-Hall, New
York.

Ommen, M. van (1988), Tussen professionele autonomie en wederzijdse aan-
passing. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Academisch proef-
schrift.

Perrow, Ch. (1965), Hospitals: technology, structure and goals. In: J.G. March
(red.), Handbook of organizations. Rand McNally, Chicago.

Querido, A. (1939), Krankzinnigenrecht. De erven F. Bohn, Haarlem.
Ramaer, J.N., (1886), De ontwikkeling van het krankzinnigengesticht in deze

eeuw. Weekblad van het Ned. Ts. voor Geneeskunde, p. 365-389.
Schnabel, P., en P. Delnooz (1983), De plaats van de levensbeschouwing in de

geestelijke gezondheidszorg en zwakzinnigenzorg. Ontzuilde zorg — Ont-
zielde zorg? Documentatiemap NcGv, Utrecht.

Scull, A.T., (1979), Museum of madness ; the social organization of insanity in
Nineteenth Century England. Londen.

Slooff, C.J.A.J. (1984), De klassifikatie en het beloop van schizofrene en reac-
tieve psychosen. Academisch proefschrift, Groningen.

Spek, Joh. van der (1927), Ontstaan, doel en taak der vereeniging, Ned. Her-
vormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken, Amersfoort.

Wieringa, W.J. (1960), Lotgevallen van de Valeriuskliniek. In: Een halve eeuw
arbeid op psychiatrisch-neurologisch terrein. Zomer en Keuning, Wage-
ningen.

Schrijver is andragoog en stafmedewerker bij het Astmacentrum 'Heideheuvel'
te Hilversum.

Het artikel werd geaccepteerd voor publikatie op 4-4-'89.

459


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

