
Gewina 27 (2004) 126-130 

BOEKBESPREKINGEN 

M.J. van Lieburg e.a., Een eeuw thuiszorg in Rotter-
dam 1901-2001 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
2001). 216 pp., ill. ISBN 90 5235 157 o. 

Zuster K. keeft weekenddienst. Ze moet een groot 
aantal suikerpatiënten insuline inspuiten en heeft 
tot 9 uur de tiid. Bij mevrouw M. wordt na her
haald bellen niet opengedaan. Zuster K. hoort 
gestommel achter de voordeur, maar er gebeurt 
niets. Dan roept mevrouw M. dat ze de sleutel 
van de voordeur niet vinden kan. Zuster K. kijkt 
op haar horloge en beseft dat ze snel handelen 
moet. Ze ziet een laag raam aan de straatkant en 
sommeert mevrouw M. het open te schuiven en 
de insulinespullen klaar te leggen. Mevrouw M. 
doet wat de zuster haar opdraagt en even later 
maakt zuster K. de injectienaald buiten op de ven
sterbank klaar. Dan vraagt ze mevrouw M. haar 
arm naar buiten te steken. Ze dient de injectie toe 
en gaat weer snel op pad naar de volgende patiënt. 

Zie hier in een notendop een verbeelding van 
enkele karaktereigenschappen die een wijk
verpleegkundige niet missen kan: gevoel voor 
humor en inventiviteit. De anekdote is opgete
kend in het portret van wijkverpleegkundige 
Frieda Krijgsman, één van de medewerkerspor-
tretten die het boek Een eeuw tliiiiszorg in 
Rotterdam besluiten. Een 'gedocumenteerd lees-
en kijkverslag van honderd jaar thuiszorg in 
Rotterdam'. Dat was wat de opdrachtgevers van 
het gedenkboek, de directie van Thuiszorg 
Rotterdam, voor ogen stond en dat is ook precies 
wat de publicatie onder leiding van M.J. van 
Lieburg is geworden. De helft van het boek is 
geschreven door amateurhistorici en voor de 
andere helft tekende Van Lieburg zelf. De werk
wijze heeft geleid tot wat Van Lieburg zelf noemt 
'een caleidoscopisch, soms zelfs wat verbrokkeld 
beeld'. 

Van Lieburg heeft de eerste 50 jaar van de 
bestudeerde periode voor zijn rekening genomen. 
Hij behandelt de geschiedenis van de Rotter
damse thuiszorg op de ouderwetse gedenkboek-
wijze: chronologisch en met een zwaar accent op 
organisatorische en beleidsmatige ontwikkelin
gen. Voor zover hij iets van een sociaal-medische 
context biedt, beeft hij zich beperkt tot een 
schetsmatig overzicht in een apart kader, zonder 
dat hij deze informatie verbindt met de lopende 
tekst. Nieuwe vragen stelt Van Lieburg niet, laat 
staan dat hij ze beantwoordt. Terwijl het onder

werp zich wèl leent voor een benadering met 
meer diepgang. We leren hoe de Rotterdamse 
thuiszorg is ontstaan uit een veelheid aan (parti
culiere) initiatieven, met zowel intramurale als 
extramurale wortels. In Van Lieburgs verhaal 
leidden de totstandkoming van initiatieven van
uit ziekenhuizen als het Sophia Kinderziekenhuis 
en het Coolsingelziekenhuis (de Rode-Kruisop-
leiding) aan de ene kant en vergelijkbare initia
tieven vanuit onder andere de Vereeniging van 
Wijkverpleging, het Groene Kruis en het (rooms-
katholieke) Wit-Gele Kruis met vele hobbels, 
maar toch onafwendbaar tot de Stichting Thuis
zorg Rotterdam (en twee kleine onafliankelijke 
bureaus). In deze finalistische benadering kent 
Van Lieburg een belangrijke rol toe aan de per
soonlijke inzet van mensen als dr. H.W. de 
Monchy (oprichter van de Pleegzuster-Vereeni
ging, de eerste neutrale organisatie voor wijkver
pleging en kraamverpleging in Rotterdam) en 
Lientje de Bussy-Kruijsse (uit Zwolle gekomen 
om als eerste gediplomeerde wijkverpleegster in 
dienst te treden van de Rotterdamse Vereeniging 
voor Hulpbetoon cfoor Wijkzusters). 

Waar we weinig over te weten komen, is de 
niaatschappelijke inbedding van het werk, as
pecten van gender en de taakinhoud van de hulp
verleners, kortom van al die zaken waar een 
geïnteresseerde buitenstaander nu juist zo nieuws
gierig naar kan zijn. Ik zou bijvoorbeeld niet alleen 
willen weten dat de Rooms-Katholieken de eersten 
waren die met een 'vroege vorm' van wijkverple
ging en gezinsverzorging van start gingen, maar 
vooral ook waaróm zij er als eersten mee begon
nen. Temeer daar zij toch voor een groot dilem
ma stonden, aangezien hun werk in de wijk 
buiten de beslotenheid van het klooster plaats
vond. Ook zou ik graag willen weten welke plaats 
de wijkverpleging nu precies innam in de 'soci
aal-medische vraagstukken en ontwikkelingen' in 
het interbellum. Of welke gevolgen de 'klemmen
de greep' van de verzuiling had voor de inhoud 
van het werk. Het lijkt erop dat Van Lieburg 
vooral veel gebruik heeft willen maken van 
bestaande kennis zoals weergegeven in eerdere 
publicaties van zijn hand. Nu is daar op zich niet 
zoveel tégen, op het moment dat men op grond 
van dit (overigens overvloedige) materiaal tot 
een nieuwe synthese weet te komen. Die diep
gang heeft Van Lieburg echter niet gezocht en dat 
ervaar ik als een gemis. 
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In het tweede deel van het boek wordt de tweede 
helft van de honderdjarige geschiedenis in ama
teur-bijdragen tot leven gewekt. Achtereenvol
gens komen het kruiswerk, de gezinsverzorging, 
de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg aan de 
orde, terwijl de opleiding en bijscholing de rij 
bijdragen besluit. Deze bijdragen behandelen ook 
voornamelijk de bestuurlijke en organisatorische 
verwikkelingen, in de vorm van (aanlopen tot) 
samenwerkingsverbanden en fusies, eerst binnen 
de zuilen, daarna tussen de kruisverenigingen en 
ten slotte op het hoogste niveau. In dit deel van 
het boek wordt wel enige aandacht geschonken 
aan de dagelijkse praktijk, onder andere in de 
vorm van heel aardige kaderteksten en onder
schriften bij sprekende foto's, zoals een korte 
tekst over de vervoermiddelen van wijkverpleeg
kundigen en een vergelijking tussen 'gezinsver
zorging: vroeger en nu'. De meeste kaderteksten 
behandelen echter nog meer organisatorische 
verwikkelingen. De leukste bijdragen zijn echter 
te vinden in de portretten achterin het boek. 

Na lezing blijf ik enigszins teleurgesteld achter. 
Aan de vormgeving, die in handen was van Chris 
Geurts van Designworks Breda, ligt dat zeer zeker 
niet. Wie het boek in handen krijgt, zal zich er 
beslist mee vermaken vanwege de fraaie illustra
ties en de fijnzinnig gekozen illustrerende tekst
fragmenten in de kantlijn. De teleurstelling 
betreft de inhoud. Dat er sprake was van een 
zekere overlap in de informatie, zoals Van Lie
burg in de inleiding al aangaf, is niet zo erg. Wat 
ik vooral jammer vind, is dat de gekozen opzet 
als een hindernis heeft gewerkt om tot een goede 
synthese te komen. De waarde van Een eeuw 
thuiszorg in Rotterdam is uiteindelijk vooral 
gelegen in bet voorwerk voor de studie: de in
ventarisatie van het bronnenmateriaal dat eraan 
ten grondslag ligt. Het resultaat van dit monniken
werk wordt overgedragen aan het Gemeentearchief 
Rotterdam. Voor toekomstige onderzoekers ligt er 
nu een uitdaging om dit prachtige materiaal om 
te werken tot een studie naar de geschiedenis van 
de Rotterdamse thuiszorg die verder gaat dan een 
finalistische benadering van bestuurlijke verwik
kelingen en een anekdotische verslaglegging van 
de beroepspraktijk. 

Catharina Th. Bakker 

G. Boschma, The rise of mental health nursing. A 
history of psychiatric care in Dutch asylums 1890-
1920 (Amsterdam: Amsterdam University Press 
2003). 324 pp., ill. ISBN 90 5356 5019. Euro 26,75. 

In The rise of mental health nursing. A history ot 

psychiatric care in Dutch asylums 1890-1920 on
derzoekt Geertje Boschma de relatie tussen de 
ontwikkeling van de psychiatrie als weten
schappelijke discipline en de opkomst van 
'krankzinnigenverpleging' in Nederlandse krank
zinnigengestichten. Boschma is als universitair 
docent verbonden aan de Faculty of Nursing van 
de University of Calgary en ontving in september 
2003 de Lavinia Loyd Doek Award van de 
American Association for the History of Nursing 
(AAHN) voor dit helder geschreven en goed 
gecomponeerde boek, dat een uitwerking van 
haar dissertatie is. In hun streven het krankzinni
gengesticht naar het voorbeeld van een 'gewoon' 
ziekenhuis te modelleren, stelt Boschma, intro
duceerden psychiaters aan het einde van de 19'''̂  
eeuw nieuwe somatische therapieën, die om goed 
opgeleide verpleegkundigen vroegen. Zij analy
seert de ontwikkeling van het beroep van krank-
zinnigenverplegende vanuit drie invalshoeken: 
gender, sociale klasse en godsdienst. Het waren, 
aldus Boschma, deze drie factoren die een beslis
sende invloed hadden op de krankzinnigenver
pleging in Nederland. Het gaat Boschma om een 
sociaal-historische, contextualistische benade
ring, waarbij zij tegelijkertijd gedetailleerd wil 
onderzoeken wat er nu precies op de werkvloer 
in die psychiatrische ziekenhuizen gebeurde. Om 
die praktijk te achterhalen trok zij volstrekt wille
keurig 70 patiëntendossiers. Zij liet zich inspire
ren door de aanpak van 'history from below', 
waarbij de levenservaringen van 'gewone' man
nen en vrouwen centraal staan. Het belangrijkste 
bronnenmateriaal komt uit de archieven van vier 
Nederlandse (verzuilde) psychiatrische zieken
huizen: het provinciaal krankzinnigengesticht 
Meerenberg bij Amsterdam, het stadsgesticht te 
Franeker, het protestantse gesticht Veldwijk te 
Ermelo en het krankzinnigengesticht Voorburg 
bij Den Bosch, waar de verpleging in handen lag 
van katholieke congregaties. 

Het imago van krankzinnigengestichten was 
tegen het einde van de 19'''̂  eeuw slecht. De 
gestichten raakten overbevolkt met chronische 
patiënten en leken op 'magazijnen van krank
zinnigen'. Psychiaters wilden hun status als beoe
fenaars van een wetenschappelijke, medische 
discipline verhogen en streefden er daarom naar 
die gestichten in psychiatrische ziekenhuizen te 
veranderen, waar 'patiënten' - net als in gewone 
ziekenhuizen - konden genezen. In plaats van 
'oppassers' moesten goed opgeleide krankzinni
genverplegers komen, die wisten hoe te handelen 
bij therapieën als bed- en badverpleging. De 
voorkeur ging uit naar vrouwen uit de 'beschaaf
de stand', vaak ook bij de verpleging van man
nen. Vanuit hun menslievende inborst hielden 
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deze vrouwen immers morele waarden als zclfte-
heersing, discipline, punctualiteit en gehoorzaam
heid hoog, terwijl zij tegelijkertijd vriendelijkheid 
en mededogen uitstraalden en zich vol toewij
ding aan reinheid, rust en regelmaat hielden. 
Rond 1890 namen somatisch georiënteerde psy
chiaters — de psychiatrie ging uit van een biome
disch verklaringsmodel - het initiatief om met 
een opleiding te beginnen tot krankzinnigenver-
plegende. Tegen die tijd was, aldus Boschma, in 
de context van religieuze 'revival' (zowel bij 
katholieken als bij protestanten) en sociale her
vorming, verpleging acceptabel en gerespecteerd 
werk geworden voor vrouwen uit de middenklas
se. In 1892 nam een examencommissie van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de eer
ste examens af. 

Boschma vraagt zich vervolgens af in hoeverre 
de verpleegkundigen in de praktijk houvast had
den aan hun opleiding tijdens de introductiela.sc 
tot 1920. Welnu, de hoge idealen botsten op de 
harde realiteit. De krankzinnigenverplegenden 
stonden voor afdelingen van wel 100 of 120 patiën
ten, ingedeeld naar sekse, klasse en gedragsaf
wijking, met de meest uiteenlopende stoornissen 
als dementie, syfilis, Korsakow, schizofrenie, en 
met vaak onvoorspelbaar (agressief) gedrag. Hun 
taak bestond vooral uit het handhaven van orde 
en discipline, waar niet zelden dwang, zo niet 
geweld aan te pas kwam. De medische invloed op 
de opleiding was overigens in de diverse gestichten 
verschillend. Was het gezag van de medici in de 
neutrale en protestantse gestichten onbetwist, in 
Voorburg hielden de religieuzen de medische 
inbreng beperkt. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd 
verpleging als een specifiek vrouwenberoep ge
zien, tenminste voor ongetrouwde vrouwen. De 
mannelijke verplegenden lieten zich echter niet 
zomaar marginaliseren. In 1906 bundelden zij 
hun krachten en slaagden erin hun positie te ver
sterken. Zo konden zij onder bepaalde voor
waarden trouwen en een gezin onderhouden. 
Hoewel het beroep van krankzinnigcnverplegende 
als respectabel werd voorgesteld, bleef de sociale 
status laag, terwijl het werk veeleisend was en de 
arbeidsomstandigheden slecht. Er was dan ook 
een zeer groot verloop. Er kwamen vakverenigin
gen tot stand om de belangen van de krankzinni
genverplegenden te verdedigen. Verschillen in 
klasse, gender en godsdienst verminderden echter 
de 'stootkracht' van deze organisaties. Er gingen 
stemmen op om hogere eisen aan de opleiding te 
stellen. Verpleegkundigen lieten weten niet vol
doende te hebben aan lessen in anatomie en ver-
pleegtechniek bij de omgang met patiënten in 
overbevolkte afdelingen. Hoe kwamen zij toe aan 

therapie? Het opleiding.ssysteem veranderde echter 
niet. De angst was dat hogere eisen het nog moei
lijker zouden maken personeel te werven. Boschma 
eindigt kritisch. De opleiding tot krankzinni
gcnverplegende met haar biomedische oriëntatie " 
schoot baars inziens tekort bij het verplegen van 
psychiatrische patiënten. Het sterftecijfer nam 
wel af, maar het genezingspercentage nam niet 
toe. De therapeutische onmacht van de psychia
trie was inderdaad groot. En dankzij het feit dat 
Boschma de krankzinnigenverplegende als invals
hoek heeft gekozen krijgt de lezer een goede 
indruk van de kloof die er bestond tussen psychi
atrie in theorie en praktijk. Dat zich 'infernale' 
toestanden in psychiatrische ziekenhuizen voor
deden, had echter niet alleen met die biomedi
sche oriëntatie te maken, maar ook met het 
geringe aantal verpleegkundigen en die grote 
zalen. .'Mleen daarom al hadden verpleegkundi
gen hun handen vol aan het in het gareel houden 
van de patiënten. Bo,schma is er in geslaagd deze 
hele geschiedenis in een bredere, daar waar 
mogelijk internationale context te plaatsen. 
Omdat zij haar pen steeds onder controle heeft, 
blijft er vaart in het verhaal. Vraag is alleen, in 
hoeverre hierbij sprake is van 'history from 
below': we krijgen wel veel te weten over de ver
pleegkundigen, maar zij komen zelf nauwelijks 
aan het woord. Die steekproef van 70 patiënten
dossiers smaakt naar meerl 

Annemieke Klijn 

Anncmarie Cottaar, Zusters uit Suriname. Na
oorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging 
(Amsterdam: Meulenhoff 2003). 142 pp., ill. ISBN 
90 290 7430 2. € 15,95-

Het verhaal in Zusters uit Suriname omspant een 
periode van vijftig jaar, die begint met het perso
neelstekort plus de oproep aan Nederlandse 
jonge vrouwen om 'verpleegster te worden' door 
W. Drees in september 1945. Cottaar verbaalt boe 
vervolgens in de jaren vijftig circa 200 Suri
naamse vrouwen (met een gemiddelde leeftijd van 
20,5 jaar) werden aangetrokken als leerling-ver-
pleegster door in totaal 22 Nederlandse ziekenhui
zen, vaak gelegen ten westen van Utrecht. Van 113 
van deze Surinaamse vrouwen is uitgezocht waar 
zij als 'eerste werkplek in de verpleging' terecht- ; 
kwamen. Het Bergwegziekenhuis te Rotterdam (24 ' 
Surinaamse leerling-verpleegsters) en het Gemeen- , 
te Ziekenhuis Dordrecht (10 Surinaamse leerling- I 
verpleegsters) bleken onder de dertien betrokken 1 
algemene ziekenhuizen koploper te zijn geweest. ^ 
Onder de negen psychiatrische ziekenhuizen liep 
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Maasoord te Rotterdam met 28 Surinaamse leer
ling-verpleegsters voorop, gevolgd door Hulp & 
Heil te Leidschendam met 18 Surinaamse leerlin
gen, Van 68 van de Surinaamse leerling-verpleeg
sters werd de verdere levensloop tot in detail in 
kaart gebracht via enquête of interview. Het boek 
vertelt hoe dit aantal (68) samen tekende voor 29 
A-diploma's (merkwaardig genoeg slechts 7 daar
van behaald in het Bergwegziekenhuis) plus 21 
kraamaantekeningen, evenals voor 26 B-diploma's 
(waarvan 14 behaald in Maasoord en 10 in Hulp 
& Heil). De kans op succes van met name de 
Rotterdamse verpleegsters (Bergwegziekenhuis & 
Maasoord) lijkt - in retrospectief- vooral samen 
te hangen met de persoon van het hoofd verple
gingsdienst in de betreffende ziekenhuizen. 
Psychiatrisch ziekenhuis Maasoord had de charis
matische, Oexibel ingestelde zuster De Wilde in 
dienst, terwijl het diensthoofd in het Bergweg
ziekenhuis erop stond vigerende regels streng Ie 
handhaven. De beide hoofdzusters kregen uiter
aard allebei te maken met (o.a. Surinaamse) 
leerlingen die recente vriiheden niet altijd han
teerden als beoogd. Permissief en begrijpend rea
geren leverde hierbij in de jaren vijftig meer op 
dan een repressief klimaat, zo luidt de les uit dit 
onderzoek. Bovendien blijkt dat deze jonge vrou
wen zich bij hun voornaamste keuzes niet lieten 
leiden door verboden en regels en al evenmin 
door een eigen 'lange-termijnplanning'. Zij lieten 
zich leiden tfoor hun eigen verlangen naar avon
tuur en onbekende verten, door kansen, door 
economische perspectieven, door protest tegen 
verveling of beknotting, door keuzes van naaste 
familieleden, door (ook ongeplande) zwanger
schappen, door sterfgevallen of ongelukken in de 
familie en wat dies meer zij. Kortom, door de 
wijze waarop zij - soms impulsief- hun levenslot 
wensten te ondergaan. Dat gold niet alleen bij de 
keuze van wat zij wilden doen, maar ook bij wat 
zij vervolgens echt deden: meisjes die vanaf hun 
kinderjaren al verpleegster hadden willen worden 
konden best snel atlraken. Terwijl zij die tevoren 
groen hadden gezien bij enkel al de gedachte aan 
lysol, er best voor konden kiezen om tot hun 
pensioen als verpleegster te blijven werken. 

De bedoeling was destijds dat de ongeveer 200 
Surinaamse verpleegsters na vijf jaar verpleeg
kundige arbeid in Nederland terug zouden keren 
naar Suriname. Tijdens dit onderzoek kon men 
echter van 71 vrouwen (op de 200) de juiste ver
blijfsplaats niet achterhalen. Elf van de overige 
vrouwen bleken overleden. Met zekerheid is dan 
ook slechts duidelijk dat minimaal 30 vrouwen 
inderdaad de keuze hebben gemaakt naar Suri
name terug te keren, terwijl minimaal 90 van de 
vrouwen thans nog in Nederland wonen. Laatstge

noemde vrouwen kijken met warmte en wee
moed terug op hun start in Nederland, toen 
eigenlijk alleen hun eigen heimwee naar Suri
name een probleem vormde. Nederland en de 
Nederlanders stonden in de jaren vijftig paf van 
de charme van jonge, kleurrijk geklede en niet 
bepaald verlegen Surinaamse zusters. 'Dokter van 
Staveren. Is dat soms een broer van Jezus?' vraagt 
een van hen bijvoorbeeld op pag. 51 als zij gecon
fronteerd wordt met een 'artsenvisite'. Van 
Staveren toonde zich in reactie tot ieders ver
bazing opgelucht. De betrokken zuster werd door 
hem als het ware 'uitverkoren'. De doorgaans 
goeduitziende Surinaamse zusters konden, ook 
als zij eens gingen liften, kiezen uit de auto's 
waarin zij 'bereid waren vervoerd te worden' en 
werden alom vol belangstelling en nieuwsgierig
heid onthaald. 'Wilden zij eens een klompenma-
kerii zien?' 

Het knapst aan Cottaars boek vind ik, dat ze 
voortdurend de Surinaamse (kandidaat-)ver-
pleegsters met hun hoogstpersoonlijke keuzes, 
dilemma's, voorkeuren en evaluaties centraal 
stelt, terwijl men als het boek uit is, merkt dat 
men terloops een enorme hoeveelheid kennis rij
ker is geworden omtrent het fenomeen arbeids
migratie. Cottaar verveelt nergens. Ze houdt zich 
op het punt van de nu zo omstreden arbeidsmi
gratie ook politiek niet op de vlakte. De stelling 
die zij betrekt op basis van onder andere dit 
onderzoek is dat 'arbeidsmigratie ter wille van 
een - materieel of immaterieel - aantrekkelijker 
toekomst' een fenomeen is van alle tijden. Het is 
een fenomeen dat zich niet laat verbieden door 
de overheid. Gewone mensen blijven in haar 
opvatting 'nieuwsgierig'. Dat geldt dus ook voor 
arbeidsmigratie terwille van een functie als ver
pleegster en het geldt ook vandaag. 

Cottaar beschrijft hoeveel de in Holland opge
leide Surinaamse verpleegsters die terug zijn 
gegaan op Surinaams grondgebied voor de 
gezondheidszorg in Suriname gedaan hebben. Ze 
concludeert daaruit dat de Nederlandse regering 
er beter aan zou doen kansen te creëren voor 
arbeidsmigranten door opleidingsprogramma's, 
stages en uitwisselingsprogramma's te bieden 
(pag. 136; ze trekt het terrein 'breder' dan louter 
over Surinaamse arbeidsmigranten). Volgens 
Cottaar zou een dergelijke aanpak zowel de vaak 
arme landen van herkomst als de rijkere landen 
waar arbeidsmigranten naar toe trekken meer 
opleveren. Het ethische motief van bijvoorbeeld 
(destijds Minister) Borst om vooral Zuid-Afri-
kaanse en Surinaam.se vrouwen te weren ('de 
gezondheidszorg in eigen land heeft deze jonge 
vrouwen te hard nodig') werpt Cottaar hiermee 
terzijde als wellicht nobel, doch niet zinvol. Voor 
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