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VERPLEGING EN VERZORGING: 
WIENS GESCHIEDENIS? 
FRANK HUISMAN-^ 

Johan Huizinga heeft ooit een mooie omschrijving van geschiedschrijving gegeven. Hij 
zei daarover: 'Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap 
geeft van haar verleden'. Hoewel het een mooie omschrijving is, verdient ze enige nadere 
aandacht. Huizinga wilde ermee uitdrukken dat de geschiedenis een belangrijke bijdrage 
kon leveren aan het zelfbewustzijn, de identiteit en de historische plaatsbepaling in het 
hier en nu. In Huizinga's tijd was het cultuurbegrip echter nog niet zo gefragmenteerd 
als tegenwoordig. De 'cultuur' die zich volgens hem rekenschap gaf van haar verleden 
was door hem misschien bewust vaag gehouden, maar verwees toch naar grote eenheden, 
zoals bijvoorbeeld de Nederlandse natie of zelfs de westerse cultuur. 

Ons huidige cultuurbegrip is veel gedifferentieerder. Tegenwoordig maken we on
derscheid tussen hoge en lage cultuur (c.q. het esthetische en het antropologische 
cultuurbegrip) en erkennen we het bestaan van vele subculturen. Deze veranderingen 
compliceren Huizinga's omschrijving. Blijkbaar moeten we er tegenwoordig van uit
gaan dat meerdere culturen zich rekenschap kunnen geven van hun verleden. En dat 
houdt in dat er meer dan één 'verleden' bestaat. Naast het verleden van de natie en de 
dynastie plaatst men tegenwoordig het verleden van arbeiders, van vrouwen, van ethni-
sche groeperingen enzovoort. Evenzo hebben artsen een verleden, en instellingen van 
gezondheidszorgen ... verpleegkundigen. 

De redacteurs van dit themanummer over verpleging en verzorging zijn erin geslaagd 
auteurs bijeen te brengen die een breed spectrum aan onderwerpen behandelen. Hun 
artikelen gaan over somatische en over psychiatrische zorg; over acute en chronische 
ziekte; over institutionele zorg en wijkverpleging; en over confessionele en gesecula
riseerde zorg. De thema's worden bovendien vanuit diverse perspectieven behandeld 
door auteurs met een uiteenlopende disciplinaire achtergrond. Dat heeft onvermijdelijk 
gevolgen voor de ordening van hun materiaal en voor de pointe van hun betoog. Een 
medicus heeft vaak een ander perspectief op de geschiedenis van de verpleegkunde dan 
een historicus, een socioloog of een verpleegkundige. Veelal schrijven ze ook voor een 
verschillend publiek, willen ze een verschillend historisch beeld voor het voetlicht bren
gen, waartoe ze verschillende bronnen, methoden en narratieve middelen hanteren. Het 
is daarom zo gelukkig dat ze in dit themanummer bijeen zijn gebracht, omdat ze daar
mee - zij het ook impliciet - met elkaar in debat treden. Doordat de lezer meerdere 
perspectieven krijgt voorgeschoteld kan hij zich op geïnformeerder en gevarieerder 
wijze rekenschap geven van het verpleegkundig verleden dan het geval zou zijn geweest 
bij lezing van slechts één verhaal, geschreven door een geestverwant of professiegenoot. 

In hun inleiding stellen de redacteurs, Nannie Wiegman en Joseph Wachelder, dat 
historisch bewustzijn en professionele organisatiegraad een functie van elkaar zijn. 
Anders gezegd: wie zijn historische wortels verwaarloost zal in het heden ook niet sterk 
staan. Lange tijd heeft het moderne verpleegkundig beroep te kampen gehad met een 

* Universiteit Maastricht, vakgroep geschiedenis, postbus 616, 6200 MD Maastricht. 

120 



Verpleging en verzorging: wiens geschiedenis? 69 

imagoprobleem, hetgeen ernstige gevolgen had voor de belangstelling voor het beroep. 
Om deze onwenselijke trend te keren moet hedendaagse verpleegkundigen een identiteit 
en een weerbare attitude worden bijgebracht met gebruikmaking van de geschiedenis.' 
Omdat volgens Wiegman en Wachelder de sleutel tot succes in de mate van professio
nalisering van het beroep ligt, gaan ze na waarom de professionalisering van het 
verpleegkundig beroep zo moeizaam is verlopen. Drie factoren waren daarvoor volgens 
hen verantwoordelijk: de miskenning van verpleegkundigen door de medische professie 
die tot hun onderschikking leidde; de verzuiling van de zorg die tot versplintering leidde 
langs confessionele lijnen binnen de beroepsgroep; en de geringe waardering die 
verpleegkundigen als vrouw te beurt viel. Wanneer moderne verpleegkundigen gewa
pend zijn met deze kennis zullen ze niet snel vervallen in dezelfde fouten. 

De geschiedenis wordt aldus gebruikt als beroepspolitiek actiemiddel: historisch 
bewustzijn leidt tot hedendaags zelfbewustzijn. Dat is ook de missie van het Nationaal 
Museum Verpleging en Verzorging, waarvan Wiegman directeur is. Het museum wil 
bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden door hen 
uit te nodigen kritisch te reflecteren over het verleden van de verpleging in de bredere 
context van de gezondheidszorg. Door licht te werpen op de tot nog toe onderbelichte 
geschiedenis van de verpleegkunde hoopt het museum de maatschappelijke positie van 
thans actieve verpleegkundigen te versterken. 'Celebrating nursing's past, claiming the 
future', het motto van een in 1999 gehouden internationaal verpleegkundig congres, 
had daarom ook het motto van de inleiding kunnen zijn. 

Ook de overige auteurs van het themanummer gebruiken het verleden als middel tot 
(politieke) reflectie op de rol van verpleegkundigen in de gezondheidszorg. Ze doen dat 
niet instrumenteel maar tamelijk subtiel: bij geen van hen wordt het beeld van het 
verleden een aan het heden op te leggen sjabloon. Veeleer willen ze tonen hoe de ver
zorging van de lijdende mens ooit is geweest om zo het denken over de inrichting van 
de huidige zorg te prikkelen. Het perspectief van Catharina Bakker is verre van instru
menteel. Het onverwachte effect van haar artikel over de Zusters van Liefde is dat blijkt 
dat een gecontextualiseerde aanpak niet hoeft te leiden tot een 'vreemd-worden' van de 
historische actoren. Juist door de - finalistische - laag van de feministische geschied
schrijving van de jaren i960 en 1970 af te schrapen van de beeldvorming van de Zusters 
van Liefde worden deze zowel begrijpelijker in hun eigen context als tot inspirerend 
voorbeeld voor onze eigen tijd. Bakker vertelt geen verhaal van geloof en barmhartig
heid die (finalistisch) vooraf gingen aan wetenschap. In plaats daarvan verlegt ze het 
accent van wetenschap naar charitatieve context. Op het eerste gezicht kwam de zorg 
voor kinderen, zieken en ouderen door de Zusters van Liefde voort uit een passieve en 
ondergeschikte houding van gehoorzaamheid, lijdzaamheid en versterving. Toch is dit 
slechts ten dele waar: hun 'passiviteit' impliceerde juist ook zelfverwerkelijking: als 
vrouw in een beroep en als mens in de caritas. Juist in de gelofte van barmhartigheid 
lag het actieve element van hun bestaan besloten. Door nu begripvoller en met meer 
historisch gevoel het 'passieve' element - de religieuze motivatie - te analyseren brengt 
Bakker bij de lezer zowel begrip als inspiratie teweeg. Haar artikel maakt duidelijk dat 

1 Cf. |.C. Burnham, How the idea of profession changed the wriüng oj medical liistory (Londen 1998) [Medical 
History, supplement i8); W.F. Kummel, 'Dem Arzt nötig oder nützlich'? Legitimicrungsstrategien der 
Medizingeschichte im 19. Jahrhundcrt', in: A. Frcwer en V. Rocickc ed.. Die Instiliilionnlisierung der Mediziii-
historiograpliie. Eiitwicklungslinien vom ig. ins 20. Jahrhundert (Stuttgart 2001) 75-89. 
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zorg voor de zieke en zwakke medemens niet kan worden gedragen door cognitieve sys
temen, regelgeving, geldstromen en managementsconcepten alleen, maar tevens een 
sterk mentale - om niet te zeggen morele - dimensie bezit. De Zusters werden gedreven 
door liefde voor Jezus en de wens tot zelfheiliging. En hoewel Bakker zich bewust is van 
de methodische voetangels en -klemmen van haar bronmateriaal suggereert ze dat een 
symbiose van altruïstische en egoïstische elementen in een diep doorleefd cultureel 
ideaal tot optimale zorg kan leiden. 

Cecile aan de Stegge levert een bijdrage aan de geschiedenis van het verpleegkundig 
beroep in de psychiatrie door een overzicht te bieden van de ontwikkelingen in hun 
opleiding. Daartoe aangezet door 'ernstige wantoestanden' in de zorg namen mensen 
als Anna Reynvaan en Jacob van Deventer aan het eind van de negentiende eeuw het 
initiatief tot (re)organisatie van de psychiatrische zorg. Ze waren daarbij van mening 
dat de sleutel lag in het opzetten van een behoorlijke opleiding. Er kwam een hand
boek, een opleiding en een door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie erkend 
diploma. De eerste opleidingen kwamen voort uit particuliere initiatieven van het 
maatschappelijk middenveld; de overheid bleef lange tijd op afstand. Zelfs toen - in 
1921 - wetgeving tot stand kwam, leidde dat slechts tot diploma- en titelbescherming, 
niet tot beroepsbescherming. Dat had mogelijk te maken met de geringe mate van 
therapeutische effectiviteit in de psychiatrie. Zo werd er wel vooruitgang geboekt in 
lichamelijk opzicht - als gevolg van de toegenomen persoonlijke hygiëne en het verbod 
op dwangmiddelen - echter niet in psychiatrisch opzicht. Doordat in de psychiatrie 
minder eer leek te behalen dan in de somatisch-curatieve zorg zou de betaalbaarheid 
van de zorg in belangrijke mate bepalen wat humanitair wenselijk en therapeutisch 
'haalbaar' werd geacht. De somatische en de psychiatrische zorg maakten al vroeg een 
gescheiden ontwikkeling door. Zo waren er twee instellingen (algemene ziekenhuizen 
en krankzinnigengestichten); twee diploma's (A en B); en twee vormen van Staatstoe
zicht (resp. op de Volksgezondheid en op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten). 
Onder deze omstandigheden hoeft het nauwelijks te verbazen dat de psychiatrische 
instellingen de dupe werden van de concurrentie tussen beide domeinen. 

In hun slotartikel hanteren Hannerieke van der Boom, Hans Philipsen en Fred 
Stevens een meer sociologisch getinte invalshoek. Anders dan de inleiders problemati
seren ze het professionaliseringsconcept. Ze stellen dat een formele omschrijving van 
het concept 'professie' weinig oplevert en ze bekritiseren - met behulp van Andrew 
Abbott - de gangbare benaderingen. Zo is het volgens hen niet mogelijk een checklist 
op te stellen aan de hand waarvan men zou kunnen vaststellen of een beroepsgroep in 
aanmerking komt voor de kwalificatie 'professie'. Ook menen ze dat er geen sprake is 
van een universeel ontwikkelingsmodel van aarzelende organisatie naar een gereguleerde 
autonome professie. Tenslotte bestrijden ze dat professionalisering een kwestie van een
duidige machtstoename en hiërarchisering zou zijn. Kortom: ze bestrijden het essentia-
lisme, het finalisme en het machtsdenken dat veel professiesociologen eigen is. Op zijn 
best is 'professie' een attenderend begrip, dat dient te worden gecontextualiseerd om 
aldus - steeds opnieuw - concrete, empirische contouren aan te kunnen nemen. Ze 
hanteren een gekwalificeerd professiebegrip, waarbij de mate van professionalisering 
een functie is van het type probleemanalyse van de periode die men bestudeert. 

Op deze manier blijkt op professionalisering zelfs deprofessionalisering te kunnen 
volgen - en dat is precies het proces dat Van der Boom c.s. in hun casus van de wijkver-
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pleging beschrijven. Terwijl de wijkverpleegkundige in de jaren vijftig beschikte over 
een aanzienlijke mate van beslissingsruimte moet in 2004 worden geconstateerd dat 
managers en bureaucraten het roer van de medische professionals hebben overgeno
men. De beroepsbeoefenaars zijn hun werkplezier en hun gevoel van roeping kwijt
geraakt doordat hun beroep van een perifeer (maar autonoom!) tot een subaltern 
beroep is geworden. De relatieve autonomie van de jaren vijftig lijkt het gevolg te zijn 
geweest van het feit dat wijkverpleegkundigen tamelijk onopgemerkt hun gang konden 
gaan. Als gevolg van het proces van transmuralisering van de jaren negentig werden ze 
opgenomen in een nationaal netwerk waarin gezondheidszorgmanagers de dienst uit
maakten. De verzuilde kruisverenigingen werden opgenomen in een ontzuild en gecen
traliseerd netwerk van zorg, terwijl het generalisme van de jaren vijftig plaatsmaakte 
voor functiedifferentiatie en specialisatie - en daarmee tot fragmentatie van het beroep 
en de onderschikking van de meeste wijkverpleegkundigen. 

Daarnaast was sprake van protocollisering van het handelen, van kostenopdrijving en 
van afnemende effectiviteit van de zorg. De regels en procedures van de moderne 
gezondheidszorg hebben in theorie als voordeel dat ze het zorgsysteem transparant en 
democratisch maken, als nadeel geldt echter dat ze leiden tot over-organisatie en 
kostenstijging. Van der Boom c.s. laten zien hoe een vaak als perifeer ervaren beroep 
een centrale rol in de gezondheidszorg zou kunnen spelen. In dit scenario zouden de 
spanningen die zijn gegroeid tussen het gebureaucratiseerde systeem van de gezond
heidszorg en de persoonlijke leefwereld van de patiënt met behulp van de wijkver
pleging kunnen worden opgelost. Dat wordt mogelijk doordat de wijkverpleging niet 
primair curatief is ingesteld, maar gericht op het beheersbaar houden van klachten. 
Doordat ze ondersteunend en preventief werkt is de wijkverpleegkundige niet alleen 
relatief goedkoop maar tevens effectief. 

In de convocatie voor de bijeenkomst waar de hier bijeengebrachte artikelen voor het 
eerst werden gepresenteerd stelden de organisatoren dat ze de actuele dilemma's in de 
gezondheidszorg van een historisch perspectief wilden voorzien. Wanneer het pro
bleem zo wordt geformuleerd gaat het niet primair om beroepen maar, algemener, om 
de wijze waarop de samenleving gezondheid en ziekte definieert en, in het verlengde daar
van, de zorg organiseert. De stand van zaken in een stelsel van gezondheidszorg wordt 
onder meer bepaald door een ingewikkelde interactie tussen epistemologische processen 
binnen disciplines; de organisatiegraad van professies; het denken over de relatie tussen 
staat en samenleving en de beschikbaarheid van geld. Bij de feitelijke vormgeving van het 
zorgstelsel gaat het om de toekenning van definitie- en interventiemacht. Als samenleving 
moeten we beslissen aan wie, aan welke groep of instantie het recht toekomt ziekte en 
gezondheid te definiëren, en aan wie de macht toekomt in dat domein te interveniëren. Bij 
de gedachtenvorming daarover kan de geschiedenis een rol spelen. 

De socioloog De Swaan heeft de gezondheidszorg ooit beschreven in termen van een 
medisch regime. Ik zal hier voorbijgaan aan de finesses van dit nog steeds zeer lezens
waardige boekje. Ik beperk me tot zijn opmerking over het onbedoelde effect dat het 
medische regime heeft: 'Naarmate een medisch regiem zich vestigt en uitbreidt zullen zich 
vaker situaties voordoen waarin maatregelen worden getroffen die met (...) expertise niet 
toereikend te funderen zijn.'- Hij doelt hier op het tragische effect dat het uitsluitende 

2 A. do Swaan, Het medisch regiem (Amsterdam 19S5) 215. 
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vertrouwen op medische definities van soms niet-medische problemen met zich mee 
kan brengen. Door een oneigenlijke toepassing van medische kennis wordt de medische 
expertise gebruikt als dekmantel voor conflictbeheersing. De Swaan benadrukt dat hij 
de medici hiermee niet in de beklaagdenbank wil zetten: het gaat hier niet om discipli
nering maar om conflictbeheersing; niet om medische interventie maar om een 'ver
borgen medeplichtigheid' van de partijen in het conflict. Arts en patiënt houden elkaar 
als het ware in een verstikkende worggreep, met als netto resultaat schadelijke gevolgen 
voor de gezondheidszorg - of liever: voor de samenleving en de individuele patiënt. 

De gezondheidszorg is een enorm complex systeem waarin elementen van cognitieve, 
professionele, financiële en morele aard een rol spelen. Niet voor niets is de gezond
heidszorg wel eens getypeerd als een strijdtoneel. In de woorden van de medisch antro
pologen Van der Geest en Nijhof: 'De praktijk van de gezondheidszorg kan (...) worden 
opgevat als een strijdtoneel, waar betekenissen worden geïnterrumpeerd en onder
steund en waar dominantieverhoudingen totstandkomen'.' In deze zin is ook de 
geschiedschrijving moreel en politiek geladen. Ter toelichting: in de zorg voor de 'zwak
ken' en 'onproductieven' - voor wie de Zusters van Liefde, de psychiatrische verpleeg
kundigen en de wijkverpleegkundigen zich inzetten - zal het huidige marktdenken 
contraproductief blijken te zijn, ja zelfs tot grote menselijke schade kunnen leiden. Juist 
in die sectoren komt het aan op onkwantificeerbare categorieën als compassie, roeping 
en humaniteit. Het is onvermijdelijk dat deze categorieën ook in de geschiedschrijving 
een rol spelen.'' De congregatie van de Zusters der Liefde werd opgericht aan het eind 
van de achttiende eeuw, volgens de auteur als exponent van een 'moreel offensief' in 
een tijd van sociale desintegratie. Op hun beurt wilden psychiatrisch verpleegkundigen 
een eind maken aan de mensonterende toestanden in de krankzinnigengestichten. En 
ook de wijkzusters van de jaren vijftig zouden met hun campagne voor de drie R's 
(reinheid, rust en regelmaat) deel hebben uitgemaakt van een burgerlijk beschavings
offensief De artikelen over deze beroepsgroepen kunnen daarom - zij het impliciet -
worden beschouwd als een bijdrage aan de herbezinning op de organisatie van de 
gezondheidszorg met gebruikmaking van het verleden. Ook de verhalen over het proces 
van deprofessionalisering van (wijk)verpleegkundigen blijken interessante aanwijzin
gen te bevatten voor een dergelijke herbezinning. Terwijl de verzuiling ziekenhuisver
pleegkundigen - zowel in de somatische als in de psychiatrische zorg - desintegreerde 
en verzwakte, lijken de wijkverpleegkundigen er juist voordeel van te hebben gehad, 
doordat het hen ongrijpbaar maakte voor de naar dominantie en hiërarchisering stre
vende medische professie. In het geval van de wijkverpleging speelde wellicht ook een 
zekere desinteresse mee. Immers: het ziekenhuis werd (en wordt) algemeen beschouwd 
als de centrale instelling in de gezondheidszorg. Het begrippenpaar centrum / periferie 
verwijst naar hiërarchische polariteiten in de gezondheidszorg, zoals die tussen ziekenhuis 
en wijk; tussen specialisten en generalisten; tussen curatief en preventief werk; tussen ope
ratief en conservatief medisch handelen; tussen actieve interventie en palliatieve begelei
ding; tussen een technische en een psychosociale benadering; tussen mannen en 
vrouwen; tussen acute en chronische aandoeningen en tussen dure 'cure' en goedkope 

3 S. van der Geest en G. Nijhoff, 'inleiding', in: idem ed., Ziekte, gezondheidszorg en cultuur. Verkenningen in 
de medische antropologie en sociologie (Amsterdam 1989) 4-5. 

4 Cf. J. Leerssen en A Rigney ed.. Historians and social values (Amsterdam 2000). 
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'care'. Zo blijkt het begrippenpaar centrum / periferie - vanwege de vele connotaties -
sterk politiek beladen te zijn. 

Met een parafrase op de uitspraak van Johan Huizinga zouden we nu dus kunnen 
zeggen: 'Medische geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een medische sub-cultuur 
zich rekenschap geeft van haar verleden'. Elke geschiedenis heeft zowel een interne als 
een externe werking: intern verschaft het verhaal identiteit en cohesie via de gedeelde 
geschiedenis; extern bevat het een voorstel aan de samenleving vanuit een bepaald 
perspectief en met een bepaalde finaliteit naar de gezondheidszorg te kijken. Steeds 
moet daarbij de cruciale vraag worden gesteld om wiens geschiedenis het eigenlijk gaat. 
Artsen en verpleegkundigen zullen anders naar het (c.q. hun) verleden kijken dan 
ziekenhuisdirecteuren of politici met de gezondheidszorg in hun portefeuille, en deze 
weer anders dan patiënten en belastingbetalers. Zo zal de professionalisering van artsen 
of gezondheidsmanagers door de betrokken beroepsgroepen positief worden gewaar
deerd, maar het is de vraag of patiënten die trend ook altijd zullen toejuichen. 

Evenmin als er zoiets bestaat als 'de' gezondheidszorg, bestaat er zoiets als 'de' geschie
denis daarvan. Vele interpretaties en vele benaderingen bestaan naast elkaar; elk biedt zijn 
interpretatie van de werkelijkheid, ieder strijdt om voorrang. Zo is er een geschiedenis van 
het medisch denken, een geschiedenis van het medisch beroep, een geschiedenis van de 
staatsbemoeienis, een geschiedenis van zorginstellingen, een geschiedenis van de pati
ënt en een geschiedenis van verpleging en verzorging. Aangezien de geschiedenis van de 
gezondheidszorg is op te vatten als een retorisch strijdtoneel hangt het type verhaal in 
hoge mate af van de disciplinaire en professionele achtergrond van de auteur, diens al 
dan niet expliciete bedoelingen en diens beoogde lezerspubliek. Een en ander heeft 
implicaties voor het gehanteerde perspectief, voor de bronbehandeling, voor het soort 
verhaal - en dus voor de receptie van dat verhaal door het publiek en de 'werking' er
van.' 

Het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, waar het symposium in 2001 werd 
gehouden, is een museum met een missie. Het wil bijdragen aan de professionalisering 
van verpleegkundigen en verzorgenden. Door licht te werpen op de tot nog toe groten
deels onderbelicht gebleven geschiedenis van de verpleegkunde hoopt het museum de 
maatschappelijke positie van thans actieve verpleegkundigen te versterken. Toch zouden 
historici van verpleging en verzorging zich mijns inziens niet moeten beperken tot het in 
kaart brengen van de beroepsgeschiedenis omwille van zichzelf, of ter legitimering van 
een maatschappelijke positie in het heden. Verpleegkundigen zouden zich - zoals een
ieder die zich rekenschap wil geven van het verleden - steeds bewust moeten zijn van 
de bredere context waarin het verpleegkundig beroep haar rol heeft gespeeld, nog 
steeds speelt en hopelijk zal blijven spelen. 

5 Cf. F. Huisman en ).H. Warner cd., Locating medical history. The stories and their meanings (Baltimore 
2004). 
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