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De ambities waren groot. Het moest 'de allerbeste en de modernste psychiatrische 
kliniek van West-Europa' worden - zo stond het de initiatiefnemers voor ogen die 
medio jaren zestig de plannen voor het Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal ont
wierpen.' In Maastricht kwam dan ook één van de eerste psychiatrische ziekenhuizen 
die na de Tweede Wereldoorlog volledig nieuw werden ontworpen. De bouwheren 
bezochten niet alleen diverse psychiatrische inrichtingen in Nederland, maar ook in 
België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Spanje, Zweden, Zwitserland en 
de Verenigde Staten om zich in de nieuwste opvattingen op het gebied van architectuur 
en psychiatrie op de hoogte te stellen.-

De opzet van Vijverdal heette in 1969 'zondermeer revolutionair', want hier verrees 
voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie een psychiatrische 
kliniek in hoogbouw: een negen verdiepingen tellende flat met drie vleugels.' Deze 
stertlat maakte deel uit van een imposant gebouwencomplex, dat verder bestond uit zes 
aan elkaar gebouwde paviljoens in laagbouw voor chronische psychiatrische patiënten, 
een kinderkliniek, gebouwen voor diverse therapieën (zoals creatieve, arbeids- en fysische 
therapie), een kapel, een verpleegstersflat plus een apart gebouw voor het laboratorium 
en de administratie. De therapeutische beloften van dit ^,ebouw gingen ver. Idee was 
dat de psychiatrische patiënt vanuit deze flat snel de weg naar de maatschappij terug 
zou vinden, omdat de 'moderne' mens meestal toch al in een flat woonde of daar, met de 
toenemende urbanisatie, in zou komen te wonen.-* 

Maar binnen de kortste tijd werd Vijverdal geconfronteerd met de dynamische ont
wikkelingen in de gehele geestelijke gezondheidszorg in de loop van de jaren zeventig. 
Onder invloed van de 'antipsychiatrie' moesten vooral de psychiatrisch ziekenhuizen 
het ontgelden. Het enorme gebouwencomplex, bedoeld voor ruim 500 patiënten, werd 
nu veelal als het toppunt van waanzin gezien: de flat had, aldus de critici, therapeutisch 
een ronduit averechts effect. Vijverdal wilde ervan af. Maar het bouwen van dit psychia
trisch ziekenhuis bleek in feite eenvoudiger dan het verbouwen en de gedeeltelijke 

* Universiteit Maastriclit, faculteit cultuurwetenschappen, postbus 616, 6200 Ml^ Maastricht. In het voorjaar 
van 2006 komt het boek uit I'syilio-Mdliscli Streekcentrum Vijverdnl /969-2006. Biogriifie van een i^ebouw, dat 
in opdracht van Vijverdal is geschreven. De auteur dankt Bertille Soogeiee, bouwcommissaris van V'ijverdal, 
die haar op het spoor bracht van deze merkwaardige gebouwengeschiedenis, en Harry Oosterhuis, Geert 
Somsen en Rein de Wilde voor hun kritisch commentaar. 

1 Gesprek met F, Verhcij, 18-12-2002. 
2 Maastricht, Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal, archief (verder: archief PMS Vijverdal), inventaris

nummer 07.354.128k: Officiële opening Vijverdal, G. Widdershoven, Lezing bij de officiële opening van 
Vijverdal in .september 1973. 

3 'Nieuws op het gebied van het ziekenhuiswezen'. Het Ziekenhuiswezen 42 (1969) 341. 
4 J. Kockcikoren, Psycho-Mediieh Streekcentrum Vijvenlal (Maastricht 1973) 4. 
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Luchtfoto van Vijverdal. Foto: Ernst Wieck, Architecten aan de Maas, Maastricht. 

sloop ervan. Pas in 2001 kreeg Vijverdal toestemming om ingrijpend te verbouwen. De 
sterflat zal in 2006 tegen de vlakte gaan. 

De snel veranderde waardering voor het Vijverdal-gebouw maakt nieuwsgierig naar het 
achterliggende concept. Het hoeft geen betoog dat de architectuur van een psychiatrisch 
ziekenhuis de betekenis weerspiegelt die in de psychiatrie aan de tysieke en sociale 
omgeving van een patiënt wordt toegekend. Noor Mens heeft daar in haar recente boek 
De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis uitgebreid en mooi onderzoek naar 
gedaan.' Interessant is om niet alleen stil te staan bij een gebouw als 'denkbeeld', maar 
ook bij de kwestie hoe dit in de loop van de tijd in de praktijk heeft gefunctioneerd. In
spirerend is de studie How buildings learu. What happens after they're built van Stewart 
Brand, die erop wijst dat gebouwen zich altijd in de loop van de tijd - zij het doorgaans 
tegen de intenties van de architect - aan hun gebruikers aanpassen.* 

Het historisch onderzoek naar psychiatrische ziekenhuizen kent doorgaans een insti
tutionele invalshoek. Hier is echter sprake van een biografie van het Vijverdal-gebouw, 
een nog weinig beproefd genre. Het gaat daarbij om een interactie: toen het gebouw er 

5 N. Mens, Pe architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis (Wormer 2003). 
6 S. Brand, Hou' buildings karn. What happens after they're built (Londen 1997). 
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eenmaal stond, heeft het de geschiedenis van Vijverdal en zijn bewoners weten te beïn
vloeden. Dat een gebouw niet alleen resultaat is van menselijk denk- en doewerk, maar op 
zijn beurt weer effect heeft op menselijk handelen en sociale verhoudingen is recentelijk 
in de sociologische belangstelling komen te staan.' De volgende vragen staan nu centraal. 
Vanuit welke visie op psychiatrie en architectuur kwam deze instelling tot stand? Hoe 
functioneerde het gebouw in de praktijk en in hoeverre bepaalde het gebouw de 
geschiedenis van Vijverdal? Tenslotte: hoe vertaalt Vijverdal de nieuwe inzichten op het 
gebied van psychiatrische zorg in nieuwe bouwkundige voorzieningen? Spelen hierbij 
therapeutische beloften nog steeds of wellicht opnieuw een rol? 

Community Mental Hospital 
Dat er in Maastricht een nieuw psychiatrisch ziekenhuis moest komen, stond medio 
jaren zestig buiten kijf. De bestaande inrichting Calvariënberg wekte met haar hoge 
muren en grote zalen de indruk van een klassiek gekkengesticht. Dit gebouw strookte 
niet met het toenemend therapeutisch optimisme dat de psychiatrie sinds de tweede 
helft van de jaren vijftig kenmerkte. Psychofarmaca, shocktherapieën en het gebruik 
van medische techniek als bijvoorbeeld de elektro-encefalografie, waarbij de elektrische 
hersenactiviteiten werden gemeten, hadden het medisch aanzien van de psychiatrie ver
sterkt. Bovendien begonnen de psycho- en sociotherapieën aan een snelle opmars in de 
psychiatrische inrichtingen. Verbouwing van Calvariënberg bleek te gecompliceerd. Er 
moest daarom een nieuw 'ziekenhuis voor geesteszieken' komen.** 

Vanuit welke grondgedachten moest de nieuwe kliniek uitgaan? Veel Nederlandse lite
ratuur over dit onderwerp was niet voorhanden. Wel had de World Health Organisation 
(WHO) twee rapporten uitgegeven over dit onderwerp, één in 1953: The community 
mental hospital, en één in 1959: Psychiatrie services and architecture. Vooral het laatste 
rapport, een internationale co-productie van architecten en psychiaters waar twee jaar 
aan was gewerkt, maakte indruk.' Het rapport zag architectuur als een sociale factor, 
die als zodanig het gedrag van patiënten in positieve of negatieve zin kon beïnvloeden. 
De nog steeds vaak grote zalen van veel (massale) krankzinnigengestichten bewezen wel 
welke funeste uitwerking een ondoordachte architectuur op patiënten kon hebben! De 
belangstelling voor de architectuur van psychiatrische ziekenhuizen ging hand in hand 
met de toegenomen invloed van de sociale component in de psychiatrie. 

De WHO-rapporten zwengelden een discussie aan over de toekomst van de psychiatri
sche inrichting in Nederland. Zo was de 'nieuwe psychiatrische inrichting' onderwerp van 
gesprek op het vijfde landelijke ziekenhuiscongres in mei 1960.'° Verder verschenen in 
het tijdschrift Het Ziekenhuiswezen en in de Voordrachtenreeks van de Nederlandse 
Vereniging van Psychiaters in Dienstverband artikelen over het thema." Consensus over 

7 Zie bijvoorbeeld: T.F. Gieryn, 'What buildings do', Theory and Society 31 (2002) 35-74. 
8 Zie voor geschiedenis van Calvariënberg: J. Cornips, Bijdrage tot de geschiedenis van de krankzinnigenzorg te 

Maastricht (Maastricht 1952) en I. Philips, Geschiedenis van de krankzinnigenverpleging in Maastricht 
(onuitgegeven manuscript, aanwezig in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht, 1972). 

9 A. Baker, R.L. Davies en P. Sivadon, Psychiatrie services and architecture, World Health Organisation 
(Geneve 1959) 9 e.v. 

10 P.Th. Hugenholz, 'De nieuwe psychiatrische inrichting', Het Ziekenhuiswezen 33 (i960) 170-172 (p. 172). 
11 J. Leupen, 'Verslag van de s tudy-tour in de Verenigde Staten, georganiseerd door de Internat ional 

Hospita! Federation 5-18 september i960', Het Ziekenhuiswezen 33 (1961) 91-100. A. Poslavsky, 'De 
toekomstverwachtingen van de psychiatrische inrichtingen. Voordrachtenreeks 4, 1962', Tijdschrift voor 
psychiatrie 25 (1983) 4-12. N. Speyer, 'De toekomst der psychiatrische inrichtingen. Voordrachtenreeks 4, 
1962' Tijdschrift voor psychiatrie i'i (1983) 19-25. 
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hoe het psychiatrisch ziekenhuis er de toekomst precies uit moest zien was er niet, 
maar men was het er over eens dat het psychiatrisch ziekenhuis zich meer open, 
midden in de maatschappij moest opstellen. 

In Maastricht liet men zich sterk inspireren door de WHO-rapporten. Uitgangspunt 
voor het Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal werd het Amerikaanse idee van het 
'Community Mental Hospital', waarbij alle patiënten binnen een bepaalde regio, in dit 
geval Maastricht en Mergelland, dankzij een gedifferentieerd behandelaanbod van de 
vereiste verpleging verzekerd waren. Met het beklemtonen van de regionale functie liep 
Maastricht in 1967 op andere psychiatrische inrichtingen in Nederland vooruit. Het 
heette een 'algemeen erkend feit' dat er een positieve correlatie bestond tussen de op
nameduur en de afstand tussen kliniek en woonplaats. Vijverdal wilde een 'typisch 
medisch behandelingsinsituut' zijn. Er was immers 'een grote vlucht van de biologische 
onderzoeks- en behandelmethoden in de psychiatrie te verwachten'.'-

Hoogbouw als therapeutisch instrument 
De aangetrokken architect Bart Salemans van het architectenbureau Partners te 
Maastricht, een bureau met veel ervaring op het gebied van ziekenhuisbouw, pleitte 
voor 'volumineuze en markante hoogbouw'. Paviljoens, zoals die van de kort daarvoor 
gebouwde St. Franciscushof te Raalte, werkten zijns inziens rommelig en onaantrekke
lijk." Ook het experiment met kleinschaligheid van het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze 
te Wolfheze, waar sinds 1961 een 'sociotherapeutisch centrum' met 'normale' woonhuizen 
voor patiënten bestond, vond in zijn ogen geen genade. Het initiatief wekte sympathie, 
maar de medische behandelingsmogelijkheden waren door die bou-wvorm 'te beperkt'. 
Een flat lag in dit geval ook voor de hand, omdat het te bebouwen stuk grond bij Amby, 
een dorpje aan de rand van Maastricht, betrekkelijk klein was. Naast Vijverdal zou hier, 
hoopte men, de nog op te richten Achtste Medische Faculteit, die Maastricht in de 
wacht wilde slepen, komen. 

Het grote voordeel van hoogbouw was bovendien de gunstige sociale invloed die van 
een flat uitging in verband met de 'hoge urbanisatiegraad van de te verwachten men
sen', aldus Salemans.'"t Hij zag de flat als therapeutisch instrument. Deze was dan ook 
bedoeld voor psychiatrische patiënten met een gunstige prognose. Daarnaast zouden er 
laagbouwpaviljoens komen voor patiënten met een chronische psychiatrische problema
tiek. Een architectuur die aansloot bij het leefmilieu van patiënten zou de resocialisatie 
sterk bevorderen. In deze periode werden inderdaad in de buitenwijken van Maastricht 
veel flats gebouwd. Salemans' uitspraak is niet zomaar een kwestie van architecten-
retoriek. Met het flatoptimisme stond hij niet alleen. Zo is er een opvallende parellel 
tussen de ideeën van Salemans en het utopisme van de ontwerpers van de Bijlmer, die 
vol vertrouwen in de maakbaarheid van de mens een hele wijk vol hoge flats uit de 
grond trokken. De Bijlmer kwam in tweede helft van de jaren zestig tot stand en was 
bedoeld als model voor 'de stad van morgen', waar een soort nieuwe mens in een sterk 
geürbaniseerde samenleving zou wonen.' ' 

12 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.354.121k: Bouwplannen voor Vijverdal, nota omtrent een nieuw psychiatrisch 
centrum te Maastricht, samengesteld door de staf van de psychiatrische kliniek Calvariënberg, mei 1967. 

13 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.354.122k: Bouwvergaderingen Vijverdal, nota van de bouwcommissie 
nieuw psychiatrisch centrum aan het Burgerlijk Armbestuur, 20-2-1968. 

14 Ibid. 
15 H. Feddema, Een incident achter de Bijhner. De geschiedenis van een moderne wijk in aanbouw (Amster

dam 1982) 7 en 17. 
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Grace New Haven 

C o m m u n i t y Hospital , 

New Haven, ca. i960. 

In: Het Ziekenhuiswezen 

33 (1961) 95. 

Bij het ontwerpen van de sterflat met drie vleugels liet Salemans zich inspireren door 
een in de Verenigde Staten populair modernistisch ziekenhuistype met een ster- of 
kruisvormige opzet, zoals het zojuist gebouwde Grace New Haven Community Hospi
tal te New Haven.'* Voordeel van die architectonische opzet was, dat men vanuit het 
midden snel overzicht kreeg over de patiënten en de medicus ook overal snel kon 
komen, sneller dan in het 'losse-huisjes-systeem'. De flat moest associaties oproepen 
met een hotel. Een psychiatrisch ziekenhuis was immers net als een hotel bedoeld voor 
tijdelijk verblijf. Te veel thuis voelen, zo was de gedachte, stond resocialisatie in de weg. 
Het hotelconcept was een bekend architectonisch paradigma in de Amerikaanse zieken
huisarchitectuur.'' 

De andere belangrijke inspiratiebron was Paul Sivadon, één van de auteurs van het 
WHO-rapport van 1959. Sivadon was psychiater en geneesheer-directeur van het door 
hemzelf ontworpen psychiatrisch ziekenhuis in La Verrière, vlakbij Parijs. In zijn voet
spoor werd het psychiatrisch centrum als 'levensschool' gezien. De indeling van de 
sterflat was erop gericht het sociaal gedrag van de patiënten in positieve zin te beïn
vloeden. Bij opname kwam de patiënt eerst op een éénpersoonskamer om tot zichzelf 
te komen. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar een vierpersoonskamer. Van hieruit 
leerde hij contact te maken met de andere patiënten op zijn afdeling in één van de drie 
vleugels van de flat. In de centrale ontmoetingsruimte kon hij vervolgens kennis maken 
met patiënten uit de twee andere vleugels.'** Bedoeling was dat de kliniek met haar uit
gebreide voorzieningen en 'concentratiepunten van gemeenschappelijke activiteiten' 
zich tot een 'leefgemeenschap' zou ontwikkelen.'' Salemans vergeleek het centrum ook 
wel met een stadje, een microkosmos, waar de patiënten zich (weer) maatschappelijk 
leerden te gedragen. 

Vijverdal hinkte zodoende van meet af aan op de twee gedachten: het hotelconcept 
viel niet te rijmen met het idee van een leefgemeenschap. Het hybride karakter van dit 
psychiatrisch-ziekenhuisgebouw zegt veel over het gebrek aan een vaste cognitieve basis 

16 'Verslag van de study-tour in de Verenigde Staten', Het Ziekenhuiswezen 34 (1961) 94 en 95. De sterflat van 
Vijverdal lijkt zeer sterk op het Grace New Haven Community Hospital te New Haven. 

17 A.M. Brandt en D.C. Sloane, 'Of beds and benches: building the modern American hospital', in: P. 
Galison en E. Thompson ed., The architecture of science (Cambridge en London 1999) 295. 

18 V. Kovess-Masféty, D. Severo, D. Causse en ).-Ch. Pascal, Architecture et psychiatrie (Paris 2004) 41. 
19 Kockelkoren (n. 4), Vijverdal, 7. 
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van de psychiatrie als wetenschappelijke discipline. Enerzijds duidt het hotelconcept op 
een medische, biologische oriëntatie, anderzijds geeft het ideaal van een leefgemeen
schap blijk van een meer sociale gerichtheid. 

Op een kruispunt van opvattingen... 
In 1969 werd snel met de bouw van Vijverdal begonnen om de Wet Ziekenhuisvoorzie
ningen voor te zijn.-" Deze wet was juist in de maak om de bouw van ziekenhuizen te 
reguleren. De firma Melchior, een bouwmaatschappij met ruime ervaring op het gebied 
van ziekenhuisprojecten, financierde alles voor, zodat buiten het Ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid om, dus illegaal, met de bouw kon worden gestart. 

Deze gang van zaken was allerminst naar de zin van de nieuw aangestelde hoofd
inspecteur van Geestelijke Volksgezondheid, Pieter Baan. Er dreigde in Maastricht 
volgens hem een veel te duur - 75 miljoen gulden - en veel te groot - de opzet ging uit 
van 500 bedden - 'luxueus gesticht' te komen.-' Liever zag hij de psychiatrie met een klein 
aantal bedden ingebouwd in een algemeen ziekenhuis, terwijl de rest van de psychiatri
sche zorg in de stad, dus ambulant, werd gegeven. De bouw viel echter niet meer te 
stoppen, laat staan terug te draaien. Wel werden er onder druk van de inspectie en de 
staatssecretaris van Volksgezondheid 100 bedden afgestoten. In de vrijkomende ruimten 
werd de sociaal psychiatrische dienst gehuisvest.-- Baan was diep verontwaardigd over 
het 'fait accompli' waarvoor men was gesteld terwijl de psychiatrie 'op een kruispunt 
van wijzigingen in opvattingen ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg' stond.-' 
Hijzelf achtte 300 a 350 bedden voldoende voor observatie, behandeling en een verblijf 
van niet langer dan drie maanden. 

Een extra teleurstelling was bovendien dat de achtste medische faculteit, die inder
daad naar Maastricht ging, zich niet in Amby vestigde. Het psychiatrisch centrum bleef 
zodoende geïsoleerd. De sterflat werd een planologische anomalie aan de rand van de 
stad. De capaciteit bleek te ruim berekend. Begin jaren zeventig zaten er in Vijverdal 
nog geen 300 patiënten, terwijl de capaciteit was vastgesteld op 440 bedden. Ook op een 
ander front was sprake van een misrekening. Vijverdal kreeg geen toestemming voor kin
derpsychiatrie, omdat de inspectie kinderpsychiatrie niet met volwassenenpsychiatrie 
gecombineerd wilde zien. De kinderkliniek met de speciaal op kinderen afgestemde 
inrichting, kleine deuren en hippe leefkuilen, bleef leeg. 

Ongeacht de kritische opmerkingen van Baan waren de gebruikers, zowel personeel 
als patiënten, aanvankelijk over het algemeen enthousiast over het gebouw. Iedereen 
was 'apetrots' op het super de luxe Vijverdal; hier werd 'psychiatrie in de wolken be
dreven'.-•• Men vond het een gigantisch modern en chique gebouw: 'de accommodatie 
was prachtig, alles blonk, alles was bij de hand en er was fantastische apparatuur'.-' Het 
zwembad was zelfs vijf meter diep - geneesheer-directeur Guy Widdershoven had dan 
ook diepzeeduiken als hobby.^* 

20 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.354.122k: Beschouwing over de ontwikkeling inzake de conceptie van 
het bouwplan psychiatrisch centrum te Amby, 1-5-1970. 

21 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.521.131.11k: Notulen van de bestuursvergaderingen, 11-9-1970. 
22 De staatssecretaris wilde een 'interessant experiment' in de richting van een geïntegreerd systeem van voor

zieningen op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, waaruit wellicht landelijk lering viel te trekken. 
23 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.521.131.11k: Notulen van de bestuursvergaderingen, verslag van de 

bespreking betreffende het psychiatrisch centrum, 5-1-1971. 
24 Gesprek met P. Tans, 16-9-2002. 
25 Gesprek met L. Lemmens, 19-2-2002. 
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Vooral de therapeutische bedoelingen van de hoogbouw maakten diepe indruk.-^ De 
patiënten ervoeren de overgang als een grote vooruitgang. Nu kwamen ze op een slaap
kamer voor vier personen; er waren zelfs enkele eenpersoonskamers. Het interieur was 
modern en licht met veel kalme tinten; het meubilair was voor iedereen hetzelfde - net 
als in een hotel. Vooral de ruimte in Vijverdal was met zijn lange, brede gangen en grote 
gemeenschappelijke ruimten indrukwekkend. Vergeleken met andere psychiatrische 
ziekenhuizen was Vijverdal anno 1972 luxe te noemen.^** 

Laagbouw versus hoogbouw, 'care" versus 'cure' 
Kort na de ingebruikname van Vijverdal deed zich een verrassend probleem voor: fric
ties tussen de laag- en de hoogbouw. In de laagbouw-paviljoens zaten als gezegd vooral 
chronische psychiatrische patiënten, vaak ook bejaarden en zwakbegaafden. Het wekte 
ergernis dat de psychiaters zich hier nauwelijks lieten zien, maar des te vaker in de 
sterflat ofwel de 'behandeltoren' waren te vinden. Daar viel in therapeutisch opzicht 
immers eer aan de patiënten te behalen. De status van de laagbouw was zodoende laag. 
De patiënten ervoeren overplaatsing van de hoog- naar de laagbouw als een degradatie 
- dan was kennelijk sprake van een slecht vooruitzicht. Daarbij kwam dat de laagbouw 
vol zat, terwijl in de sterflat hele afdelingen leeg stonden. In de laagbouw dreigde zelfs 
een 'cul de sac-situatie' te ontstaan.-' 

Een positief effect was echter dat met al die doorgaans chronische patiënten bij 
elkaar in de laagbouw, het besef ontstond dat dezen een eigen aanpak 'verdienden'. De 
verpleegkundigen in de laagbouw lieten weten dat een psychiatrische inrichting er niet 
alleen was voor 'cure' (en 'custody'), maar ook voor 'care': één van haar functies was 
'het laten wonen van patiënten.'-'" Voor mensen die hier langdurig zaten was het in
derdaad een sfeerloze bedoening. De lange gangen met aan één kant grote spiegelende 
glazen ramen - Salemans had zich deze als een soort overdekte straten voorgesteld -
bleken niet uit te nodigen tot een wandeling of een gesprekje met een medepatiënt. Bij 
de bouw van Vijverdal was men zich er kennelijk niet van bewust geweest, welk een 
desoriënterend effect dit type gangen kon hebben op de patiënten." Om de gang te 
doorbreken besloot de directie akkoord te gaan met het plaatsen van vogelkooien. De 
volières kwainen er op rekening van Vijverdal, de patiënten moesten zelf de vogels -
géén papegaaiensoorten - betalen.^^ Verder verschenen er overal kleedjes op de tafels en 
werd het kille TL-licht vervangen door vriendelijker lampen. Maar al deze aanpassingen 
konden niet verhullen dat het gebouw in de praktijk het ontstaan van een leefgemeen
schap met een accent op huiselijkheid in de weg stond. Het was daarvoor te veel geënt 
op het concept van een ziekenhuis met hotelfunctie. 

26 T. van den Boomen,'Grootheidswaanzin', Psy 2 (2002) 28-29. 
27 De Limburger, 27-9-1973. 
28 In Endegeest bijvoorbeeld sliepen de patiënten in 1973 nog in zalen 'vol hoge antieke ziekenhuisbedden 

zo dicht mogelijk naast elkaar', terwijl de situatie in vier inrichtingen in het noorden des lands met slaap
zalen van wel drieëntwintig mensen minstens zo beroerd was. Zie: G. Blok, Baas in eigeti brein. 
Antipsychiatrie in Nederland, 1963-19S5 (Amsterdam 2004) 163. 

29 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.355.511.16k: Reorganisatie verpleging Vijverdal: laagbouw 1976/1977, nota 
van de werkgroep laagbouw, 12 juli 1977. 

30 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.355.511.16k: Reorganisatie verpleging Vijverdal: laagbouw 1976/1977, nota 
van de werkgroep laagbouw, 12 juli 1977. 

31 M. Spivack, 'Psychological implications of mental health architecture". Hospitals. Journal of the American 
Hospital Association 43 (1969) 39-44, 44. 

32 Archief PMS Vijverdal, inv.nr. 07.527.255k: Notulen van de directievergaderingen, 23-9-1974. 
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De hoofdingang van 
Vijverdal. Foto; Frans 
Lahaye, Architecten aan 
de Maas, Maastricht. 

De kritiek vanuit de laagbouw op het feit dat er in Vijverdal te weinig aandacht was 
voor de functie 'wonen', stond in direct verband met de kritiek van 'antipsychiatrische' 
zijde op het psychiatrisch ziekenhuis. Rond 1970 raakte in Nederland de term 'antipsy
chiatrie' in zwang als parapluterm waaronder allerlei kritiek op de westerse psychiatrie 
viel.'- Vooral het psychiatrisch ziekenhuis moest het ontgelden: dit werd geassocieerd met 
'een medisch-bureaucratische structuur, een autoritaire mentaliteit, een massificerend en 
hospitalisatiesyndroom bevorderend milieu, een onleetl)are en verschraalde leefwereld, 
het opbergen, de vrijheidsberoving, de medicamenteuze en andere dwangbuizerij etc.'.̂ "* 
De maatschappelijke impact van de kritische psychiatrie was groot: zo was de publicatie 
Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie van de Nederlandse kritische psychiater )an 
Foudraine, die overigens nog een tijdje bij Vijverdal werkte, een eclatant succes. Het 
boek werd binnen de kortste tijd een echte bestseller." De sociale oriëntatie in de psy
chiatrie werd sterker, gekoppeld aan een alleen maar toegenomen psychotherapeutisch 
optimisme. Er kwam ook meer oog voor mondigheid, vrijheid en keuzemogelijkheden 
van patiënten en voor het experimenteren met kleinschalige woonvonnen. De huis
vesting van psychiatrische patiënten werd een item. Zo maakte de overheid in 1977 een 

33 Invloedrijk was de studie van de Amerikaanse socioloog Erving Goffman over 'totale instituties' uit 1961. 
In een (massaal) psychiatrisch ziekenhuis werden mensen beroofd van hun identiteitsgevoel, aldus 
Goffman, waardoor zij onvermijdelijk aan hospitalisatie gingen lijden. Invloedrijk waren ook Thomasz 
Szasz, Ronald D. Laing en David Cooper met hun kritiek: psychiatrische ziekenhuizen maakten de patiënten 
alleen maar zieker, het medisch-biologische verklarings- en behandelmodel deugde niet, sterker nog de 
hele westerse samenleving was eigenlijk ziekmakend. Blok (n. 28), Baas in eigen brein. 

34 I.E.LM. van Eynde, 'Enkele woonvormen voor psychiatrische patiënten'. Tijdschrift voor Psychiatrie 20 
(1978) 79-94-

35 Binnen acht jaar werden er bijna 200.000 exemplaren van verkocht. 
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inventarisatie van de woonsituatie van psychiatrische patiënten. De conclusie was ont
hutsend: zeker de helft van de 'psychiatrische bedden' voldeed niet aan de normen."' 

Hoewel de situatie in Vijverdal relatief goed was, lokte het gebouwencomplex vanaf 
medio jaren zeventig negatieve reacties uit. Net als de hoogbouw in de Bijlmer voldeed 
de sterflat niet aan de verwachtingen. Zoals er geen 'buurtgemeenschap' ontstond in de 
Bijlmer, zo ontstond er ook geen 'leefgemeenschap' in Vijverdal - ondanks alle voor
zieningen.' ' De patiënten voelden zich niet thuis in Vijverdal. Het hotelconcept met 
centrale keuken droeg uiteraard ook niet bij tot dit idee. Daar kwam nog bij dat de 
laagbouw al snel 'overbevolkt' raakte, zodat Vijverdal steeds vaker chronische patiënten in 
de sterflat moest plaatsen; en dat terwijl bij het ontwerp van de sterflat was uitgegaan van 
kortdurende opnames. Patiënten met lichtere of goed te behandelen psychiatrische 
problematiek werden echter steeds vaker bij voorkeur niet klinisch, maar ambulant of 
in deeltijd behandeld. 

De stertlat werd mikpunt van kritiek. Foudraine schreef later met gevoel voor drama
tiek, dat het gebouw met het desolate plein ervoor hem onmiddellijk in 'de huilerige 
wind' deed braken.'" Ook de in de chronische psychiatrie geïnteresseerde psychiater 
Detlef Petry, vanaf 1978 werkzaam in de laagbouw van Vijverdal, kritiseerde het ge
bouw. Alleen al de entree van de hoogbouw leek volgens hem 'op een mond die elke 
gast zou willen verslinden'. Vijverdal deed Petry denken aan een totale institutie, die 
ertoe neigde haar patiënten van de buitenwereld af te schermen en totaal te omvatten: 
'Niets leek vergeten. Alle faciliteiten die men nodig heeft om ergens te wonen, waren 
aanwezig. De vraag of er ook te wonen was, werd toen niet gesteld.'-''* Het ideaal van een 
psychiatrische inrichting als stadje met allerlei faciliteiten om de resocialisatie van de 
patiënten te bevorderen, liep stuk op de praktijk. Want, ook al wilde Vijverdal vanaf het 
begin open staan ten opzichte van 'de maatschappij', het bleef, juist door die voorzienin
gen, een wereldje op zichzelf en dus een belemmering voor maatschappelijke integratie. 

Duidelijk was dat het gebouwencomplex zijn therapeutische beloften niet waar kon 
maken. Het leek nog eerder een therapeutisch averechts effect te hebben. Eind 1978 
zorgde de zojuist aangestelde nieuwe directeur jaap Kamphorst voor de nodige op
schudding door in het openbaar harde kritiek te spuien op het 'ziekenhuisachtige 
Vijverdal-gebouw waar alles grootschalig' was. Het was hem opgevallen dat de patiënten 
er 'vervreemd' bijliepen, zo liet hij de regionale pers weten. De symbolische betekenis 
van de sterflat was verschoven: stond deze aanvankelijk voor open, urbaan, voor thera
peutisch optimisme, nu stond deze voor vervreemd, star en medische hoogmoed, ter
wijl er aan het gebouw zelf niets was veranderd. Volgens Kamphorst leed heel Vijverdal 
aan 'flatneurose'. Het centrum moest daarom naar kleinschaligheid streven.••" De 
kwestie leidde tot een bestuurscrisis. Kamphorst kreeg zijn congé en een bulldozertje 
als afscheidscadeau. 

36 ]. Vijselaar ed., Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van 
Noord-Holland {HiWcrsutn 1997) 218. 

37 A. Hommels, Unbuilding cities. Obduracy in urban sociotechnical change (Maastricht 2001) 120. Zie ook 
het boek van de Amerikaanse architect R. Goodman After the planners (Harmondsworth 1972) waarin al 
in 1972 de 'planners' van grootschalige stadsprojecten werden bekritiseerd. 

38 I. Foudraine, Oorspronkelijk gezicht. Een gang naar buis (Baarn 1979) 42-43. 
39 D. Petry en M. Nuy, Z)e ontmaskering. L^e terugkeer van het eigen gelaal van mensen met chronische psychi

sche beperkingen (Utrecht 1997) 20. 
40 De Limburger, 16-12-1978. 
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Differentiatie en deconcentratie 
Vijverdal stond voor een lastig probleem: zijn gebouwen waren in bouwkundig opzicht 
nog 'goed', maar functioneel voldeden ze niet meer. Dat bleek ook toen het probeerde 
in te spelen op de tendens richting differentiatie, deconcentratie en vermaatschappe
lijking van de zorg. Daar was het overheidsbeleid sinds de jaren tachtig op gericht. Het 
ging om meer samenwerking met andere organisaties op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg, waarbij het accent meer op dagbehandeling en op beschermende 
woonvormen kwam te liggen en minder op klinische opnamen. 

Maar het gebouw hinderde Vijverdal bij het streven naar extramuralisatie van de zorg 
ofwel deïnstitutionalisering. Vertrek van patiënten betekende immers nog meer leeg
stand en dat terwijl Vijverdal zich vanaf het begin vanwege zijn overmaat voor hoge 
onderhoudskosten zag gesteld. Het College voor ziekenhuisvoorzieningen, dat de 
minister moest adviseren bij de uitvoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, achtte 
Vijverdal bouwtechnisch nog te goed voor kostbare, ingrijpende verbouwingen. 
Vijverdal zocht daarom naar creatieve oplossingen en schuwde hierbij de financiële 
risico's niet. In 1980 opende de eerste sociowoning in Vlaastricht haar deuren en twee 
jaar later volgde een bostel in Sittard. De ervaringen met de eerste sociowoning waren 
positief: 'Alles is beter geworden, het eten, door de bewoners zelf per toerbeurt bereid, 
de privacy, de sfeer, de begeleiding.''*' Verder startte Vijverdal samen met andere organi
saties in de geestelijke gezondheidszorg een 24-uurs opvangpost voor mensen in acute 
psychiatrische nood. 

De leegstand van de sterflat deed Vijverdal naar een nieuwe doelgroep omkijken: 
psychogeriatrische patiënten. Het tekort aan bedden voor demente bejaarden in de 
regio was groot. Vanaf 1980 kreeg Vijverdal daarom een tijdelijke verpleeghuisfunctie.•*-
De patiënten kwamen deels in de laagbouw, deels op de tweede verdieping van de sterflat 
te wonen. Deze nieuwe functie vereiste uiteraard de nodige bouwkundige aanpassingen. 
Het ging om een tijdelijk bedoelde voorziening. Op permanente erkenning bestond 
geen uitzicht, aangezien de inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid de zorg voor 
psychogeriatrische en voor oudere psychiatrische patiënten niet graag zag gecombi
neerd. In de praktijk bleek echter de combinatie van kennis vanuit de psychogeriatrie 
met die van de psychiatrie positief uit te pakken. Mede op grond van die overweging 
zou de overheid enkele jaren later, in 2002, een strikte scheiding tussen psychiatrie en 
verpleeghuiszorg loslaten. 

Hoogbouw volslagen ongeschikt 
Vanaf 1984 richtte Vijverdal zich op het afstoten van het 'enorme flatcomplex', want hoog
bouw was, aldus de nieuwe directeur Aart-jan Vrijlandt, 'volslagen ongeschikt' voor de 
opvang van psychiatrische patiënten. Alleen al de gehorigheid van de flat was een ramp: 
de patiënten werden hier relatief vaak gefixeerd en gesepareerd, want 'anders zaten ze in 
een kamertje en schopten tegen de verwarming en dan werd iedereen wakker.'"*-' Wekte 
Kamphorst met zijn uitspraken nog verontwaardiging, nu vond Vrijlandt alom bijval. 

Dit betekende dat voor de sterflat een nieuwe bestemming moest worden gezocht. 
Sloop van het twaalfjarige gebouw was geen reële optie: het College voor ziekenhuis-

41 C. Eysbouts, Mémoires (ongepubliceerd manuscript in PMS Vijverdal te Maastricht) 61. 
42 Eerst voor 27, later voor 65 behandelplaatsen. 
43 Gesprek met .'\.J. Vrijlandt, 8-11-2002. 

124 



De therapeutische beloften van een gebouw 

voorzieningen ging uit van een levensduur van minstens 50 jaar.̂ + Vijverdal streefde 
naar sociowoningen en een daghospitaal, in navolging van het Maudsley Hospital in 
Londen: een kernvoorziening met daar omheen arbeids- en woonvoorzieningen ter 
voorkoming van langdurige klinische opnamen. De sterflat hield Vijverdal echter in een 
voortdurende houdgreep: deze plannen hadden bij het College alléén kans van slagen, als 
er voor de flat een nieuwe bestemming werd gevonden. Dat bleek aflerminst eenvoudig. 

Nu Vijverdal de sterflat kwijt wilde, had het College bovendien een extra argument 
om niet in een bouwkundige aanpassing te investeren. De situatie werd er zodoende niet 
beter op. Vijverdal nam daarom zelf het financiële risico om het gebouw leefbaarder te 
maken. Zo had medio jaren tachtig een verbouwing plaats op de vierde verdieping, 
waar chronische patiënten in een 'woonunit' zaten. Op hun voorstel heette de woonunit 
voortaan 'de Springplank'. De kans dat een patiënt, nu vaak ook gezien als bewoner, de 
sprong zou wagen om buiten de kliniek te wonen, leek groter naarmate hij of zij binnen 
de woonunit zoveel mogelijk facetten tegenkwam die bij het 'normale leven' hoorden. 
De centrale keuken en de indeling van de sterflat stonden zelfstandigheid en zelfred
zaamheid in de weg. Bovendien was privacy ver te zoeken in de vierpersoonskamers 
van 24 vierkante meter. 

Gekozen werd voor een 'overzichtelijke en demokratische oplossing' met een duidelijke 
scheiding tussen sanitair en twaalf eenpersoonskamers met een gang die minder klinisch 
oogde, omdat deze visueel gebroken werd door een keukenblok, een eetkamer en een 
woonkamer - men sprak niet langer van 'dagzaal'. Belangrijk aspect bij de verbouwing 
van de Springplank was dat een duidelijke grens getrokken werd tussen openbaar en 
privé: er kwam een voordeur met een bel. De patiënten konden vanuit hun woning op 
de centrale hal uitkijken. De hal kreeg de sfeer van een buitengebied en leek op een 
pleintje met lantaarns. Zoals Stewart Brand ook stelt, slaagden de bewoners er dus in 
het gebouw aan hun wensen aan te passen. Tegelijkertijd laat deze verbouwing zien, hoe 
beperkt de mogelijkheden waren voor een structurele aanpassing.-" Zo kon er niet echt 
een buitengebied worden gerealiseerd in de stertlat, maar slechts met behulp van een 
nestkastje gesuggereerd. 

Een paar jaar later kreeg ook de resocialisatie-afdeling op de zesde en zevende verdie
ping van de sterflat een meer 'huiselijke sfeer'. Dit gebeurde met beperkte middelen. 
Allereerst kwamen kleedjes en planten in de hal-, dag- en eetverblijven."*^ Verder werden 
er schotten rond de bedden gezet om de patiënten in hun vierpersoonskamers wat 
meer privacy te geven. Het delen van één kamer zorgde voor veel spanningen. Eén van 
de patiënten werd 'gek tussen al die gekken'."t̂  Er was dan ook geen persoonlijke ruimte, 
zoals ook de mogelijkheid ontbrak om even buiten een luchtje te happen. Uit veilig
heidsoverwegingen waren de balkons verboden terrein. Patiënten ergerden zich aan 
eikaars gedrag. Sommigen snurkten, anderen praatten in hun slaap en weer anderen 
stalen.'*'* Maar ook mét de schotten bleef het behelpen. De kamers behielden hun insti
tuutssfeer: gezamenlijk sanitair, overal dezelfde gordijnen, die nauwelijks verduisterden, 
aan het plafond een centrale lamp, een centraal geregelde verwarming, een centrale 
radio, vier dezelfde kastjes, witte muren, een marmoleum vloer, geen planten, geen 

44 Gesprek met J. Vijverberg, 15-6-2004. 
45 Brand (n. 6), How buildings learn, 2. 
46 PMS Vijverdal Jaarverslag 198S (Maastricht 1989) 23. 
47 Gesprek met een bewoner van de sterflat, 3-10-2003. 
48 Gesprek met bewoner van de sterflat, 19-5-2003. 
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Het terras en het plein 
van ster 4. Foto: Léon 
Lemmens. 

naamplaatjes maar slechts kamernummers. Petry tekende de volgende impressie op uit 
de mond van één van zijn patiënten: 

Ik word meestal heel vroeg wakker, omdat een medebewoner naar de toilet gaat of een sigaret rookt. 

Of omdat iemand op de separeer schreeuwt en tegen de deur bonkt. Anders worden wij gewekt door 

een verpleegkundige tussen zeven uur en half acht om op tijd te zijn voor het ontbijt. ... Er bestaat 

geen persoonlijke ruimte, en ook je tijd moet je indelen naar je medepatiënten. U voelt wel dat dit 

vooral 's morgens niet meevalt, of beter gezegd, ontzettend tegenvalt. Je kijkt toch al aan tegen een 

lange, lege dag en je kunt hem niet eens op je gemak en met rust beginnen. Mijn dag begint met 

onmiddellijke onrust, angst en gespannenheid.•*'' 

Dat het voor een langere tijd toeven in de sterflat onprettig was, hoeft niet te verbazen. 
De flat was immers niet voor chronische patiënten gebouwd. Vijverdal zag zich echter 
gedwongen om steeds vaker chronische patiënten in de sterflat te plaatsen. Eind jaren 
tachtig kreeg Vijverdal zelfs uitbreiding van zijn capaciteit."' Niet het aantal opnamen 
nam toe, maar de groep long-stay-patiënten met een langere verblijfsduur dan vijfjaar 
groeide gestaag. Ook landelijk gezien was sprake van stagnatie in de interne doorstro
ming van psychiatrische ziekenhuizen.'' 

Chroniciteit bleek een wezenlijk aspect van het verloop van sommige psychiatrische 
aandoeningen en was dus niet per se het gevolg van opname in een inrichting. Er was 
een toenemend besef dat psychiatrische patiënten soms een onherstelbare psychische 
'handicap' hadden. In de Nederlandse psychiatrie wierp Petry zich op als fervent pleit
bezorger van 'rehabilitatie' van mensen met chronisch psychische beperkingen. Hij liet 
zich hierbij sterk inspireren door Geoff Shepherd en Douglas Bennet.'- Het gaat om 
'eerherstel' van de chronische psychiatrische patiënt, die als 'medeburger met gelijke 
rechten' geaccepteerd moet worden. Chronische patiënten horen daarom, als het even 

49 Petry en Nuy, De ontnuiskering, 30. 
50 De beddencapaciteit van Vijverdal nam in de loop van de jaren tachtig toe van 300 naar 340. 
51 Vijselaar (n. 36), Gesticht in de duinen, 215. 
52 Bennet schreel samen met F.N. Watts het in 1983 gepubliceerde boek Theory and practice of psychiatrie 

rehabilitation (Chichester 1983). Van de hand van Shepherd, hoogleraar psychiatrische rehabilitatie, ver
scheen in 1984 Institutional care and rehabilitation, een boek dat in 1989 in een Nederlandse vertaling zou 
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kan, niet in een inrichting maar in een 'gewoon' huis te wonen.'-' Vijverdal wilde 'nor
male' huizen op het terrein van de hoofdlocatie laten bouwen, zogenaamde 'psychiatrische 
woonvormen' voor patiënten die langdurig en soms intensief klinische begeleiding 
nodig hadden. De sterflat maakte die bouw echter onhaalbaar. Wel slaagde Vijverdal er in 
1989 in het Sociaal Psychiatrisch Centrum te openen, een variant op het daghospitaal.''' 
Als substitutieproject voor 30 klinische plaatsen wilde dit centrum dagopvang bieden, 
zodat klinisch geïndiceerde patiënten zich zo lang mogelijk in hun eigen sociale om
geving konden handhaven. 

Versnelde deïnstitutionalisering 
Onverwacht kwam het deïnstitutionaliseringsproces in een stroomversnelling. De kataly
sator was een grote brand die in februari 1991 in de centrale hal op de zevende verdieping 
van de sterflat uitbrak. Op dramatische wijze kwam toen aan het licht hoe ongeschikt dit 
type hoogbouw uit oogpunt van brandveiligheid is voor de huisvesting van psychia
trische patiënten. Drie patiënten vonden de dood. De ravage was enorm. De materiële 
schade liep in de miljoenen." In een mum van tijd was sprake van een uitslaande brand 
die zich voortplantte naar de drie vleugels: de flat brandde als een fakkel. Vluchten 
werd bemoeilijkt omdat de deuren aan het uiteinde van de gangen naar de noodtrap-
pen op slot waren en de kastjes met noodsleutels plus hamertje slecht zichtbaar door 
snelle rookontwikkeling en uitval van het licht.''' Bovendien belemmerde de aard van 
het gebouw de hulpverlening. Aangezien de brand zich vanuit de centrale hal verspreidde, 
was het onmogelijk om vanuit de ene vleugel contact te krijgen met patiënten uit de 
twee andere vleugels, waardoor kostbare tijd verloren ging. 

Het gevolg was echter wel dat Vijverdal vanaf nu, in overleg met het Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de flat zoveel mogelijk aan patiëntenzorg mocht 
onttrekken. Vijverdal kreeg het groene licht voor enkele sociowoningen in Maastricht 
en Sittard. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen wilde de bouw van psychia
trische woonvormen en andere voorzieningen in overweging nemen mits Vijverdal met 
een totaalplan kwam waarin alle functies van het psychiatrisch centrum bouwkundig 
werden vertaald. Voorwaarde was hierbij dat het verpleeghuis zich hoe dan ook moest 
verzelfstandigen. 

Vijverdal ging onmiddellijk aan de slag met het uitwerken van ver- en nieuwbouw
plannen. Het opstellen van zo'n herstructureringsplan, ofwel Masterplan, bleek een 
gecompliceerde zaak. Het eerste Masterplan uit 1995 werd afgewezen, het tweede uit 1999 
eveneens - na vier jaar zwoegen! De situatie in Vijverdal verslechterde zienderogen. En dat 
terwijl de geneeskundige inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid zich al in 1992 

uitkomen met een uitgebreid voorwoord van Petry: Rehabilitatie van de chronisch psychiatrische patiënt 
(Utrecht 1989). 

53 Petry en Nuy (n. 39), De ontmaskering, 37 e.v. 
54 De financiering was wankel en kwam uit diverse kleine potjes. Pas in 1993 kreeg het Sociaal Psychiatrisch 

Centrum een reguliere (financiële) basis. 
55 Uiteraard deden onder andere politie en brandweer onderzoek naar de brand. Uit dit alles bleek, aldus de 

Geneeskundige Inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid, dat er in Vijverdal niemand 'verwijtbare 
handelingen' ten laste konden worden gelegd. Archief PMS Vijverdal, inv. nr. 07.351.531.14a: Branden in 
instituut. Brief van C.S..V1.R. Bik-Bakker, de geneeskundige inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid 
voor Noord-Brabant en Limburg, aan het bestuur en directie van het Psycho-Medisch Streekcentrum 
Vijverdal, 28-10-1991. 

56 De deuren aan het uiteinde van de gangen waren normaliter dicht om te voorkomen dat patiënten van 
verschillende afdelingen via de noodtrappen bij elkaar in- en uitliepen. 
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vierpersoonskamer 
in de sterflat met 
schotten voor de 
privacy. Foto: Fanco 
Gori, PMS Vijverdal, 
Maastricht. 

had uitgelaten over 'een negatief behandelingsklimaat' in de sterflat. De patiënten kregen 
te 'weinig of geen buitenlucht' met alle 'hospitaliserende gevolgen' van dien. De mate
riële omstandigheden vond zij 'ronduit desolaat'. De schotten om de bedden - nog wel 
bedoeld als verbetering - deden denken aan 'paardenstallen'." Volgens de patiëntenraad 
van Vijverdal waren de omstandigheden in de sterflat 'mensonwaardig' - gevangenen 
hadden het in hun cel heel wat rianter dan psychiatrische patiënten - en 'absoluut anti-
therapeutisch': 

vaak met drie patiënten op één kamer (van 24 vierkante meter, A.K.), waarbij voor de privacy een 

wandje rondom het bed is geplaatst. Sommigen hebben daardoor geen direct uitzicht naar buiten. 

•Vaak hebben mensen last van eikaars gedrag dat alles te maken heeft met hun ziektebeelden. 

Bijvoorbeeld: ben je zelf net een beetje rustig, dan is je kamergenoot de hele nacht in de weer. 

Hierdoor hebben mensen geen ruimte om een persoonlijke levenssfeer in stand te houden, alles is 

gezamenlijk bezit behalve wat je in je kast opbergt. Hierdoor ga je je steeds meer patiënt voelen in 

plaats van mens.'* 

Ook de laagbouw verloederde langzamerhand tijdens het lange wachten op de bouw 
van de psychiatrische woonvormen: er moest hoognodig geverfd, gepoetst en gerepa
reerd worden - het door sigarettenpeuken bestookte meubilair was abominabel." 

Pas aan het derde Masterplan uit 2000 gaf het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, 
kortweg Bouwcollege, opvolger van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, in 2001 

57 .\rchief PMS Vijverdal, inv. nr. 07.528.261.11: Inspectiebezoeken staatstoezicht volksgezondheid. Brief van 
de geneeskundige inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid voor Noord-Brabant en Limburg 
C.S.M.R. Bik-Bakker aan A.I.VV. Vrijlandt, 18-1-1993. 

58 Archief PMS Vijverdal, inv. nr. 07.354.214.11: Bouwplannen Vijverdal 1995-, Brief van B. van der Lee, voor
zitter Patiëntenraad PMS Vijverdal, aan E. Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
16-9-1996. 

59 Gesprek met D. Petry, 7-3-2003. 
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zijn fiat.*" Dus 17 jaar na de eerste ver- en nieuwbouwplannen van Vijverdal in 1984. 
Dat die herstructurering zo traag tot stand kwam, had te maken met bureaucratische 
rompslomp, communicatiestoornissen, eindeloze inspraakrondes en zwak management 
plus bestuurscrises. De belangrijkste oorzaak was ontegenzeggelijk echter het enorme 
gebouwencomplex zelf. Dit veroorzaakte een ernstig boekwaardeprobleem. Hier gold 
'de wet van de remmende voorsprong'. Vijverdal was lange tijd bouwtechnisch nog in 
een te goede staat om ingrijpend te verbouwen of te slopen. Bovendien stelde de ruim
telijke overmaat Vijverdal vanaf het begin voor grote financiële problemen, vooral hoge 
onderhoudskosten, waardoor bouwkundige aanpassingen niet of nauwelijks konden 
worden gerealiseerd. Met het verstrijken der jaren werd het boekwaardeprobleem echter 
steeds een beetje kleiner en uiteindelijk oplosbaar. 

Masterplan 2000 
De aanvaarding van het Masterplan 2000 luidde een nieuwe episode in: de weg was vrij 
voor ingrijpende nieuw- en verbouw én voor de sloop van de sterflat. Met het realiseren 
van de plannen gaf Vijverdal bouwkundig vorm aan de sinds de jaren zeventig sterk 
veranderde zorgvisie in de psychiatrie. Vooral de sloop van de sterflat geeft Vijverdal 
een ander gezicht. Met het wegvallen van dit zo in het oog springende gevaarte, krijgt 
het gebouwencomplex een minder massaal aanzien. Toch betekenen deze grote veran
deringen geen complete metamorfose. Er blijven nog veel gebouwen staan - ook al 
worden ze vrijwel allemaal grondig gerenoveerd. De deïnstitutionalisering van Vijverdal 
heeft zodoende een ander karakter dan die van oude, 'klassieke gestichten' zoals 
Meerenberg uit 1849.*' Dit psychiatrische ziekenhuis bij Santpoort werd in de jaren 
negentig volledig ontmanteld en aan zijn functie onttrokken, terwijl Vijverdal met zijn 
kleinschalige voorzieningen nog voor een belangrijk deel op het eigen terrein blijft. De 
ligging en de oorspronkelijke gebouwen van Vijverdal bepalen dus in hoge mate de 
fysieke kaders van het toekomstige Vijverdal.^-

Het Masterplan gaat uit van een capaciteit van om en nabij 400 plaatsen. Met de 
verhouding 70% klinische en 30% 'andere plaatsen' verdeeld over overig Maastricht en 
de Westelijke Mijnstreek zit Vijverdal op het landelijke gemiddelde.*" De ruimtelijke 
overmaat wordt teruggebracht van ruim 41.000 m' tot bijna 29.000 m' - nog altijd 
anderhalf maal meer dan bij volledige nieuwbouw zou zijn toegestaan."'* Belangrijk 
onderdeel van het Masterplan is de bouw van een nieuwe kernkliniek, waar de kern
functies van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis bijeenkomen. Deze kliniek is 
bedoeld voor multifunctioneel gebruik, waarbinnen de intensieve zorg in gesloten set-
tingen (met separeervoorzieningen) en open settingen gerealiseerd worden met een 
flexibele overgang tussen gesloten, open en transmurale zorg. Verder voorziet het 
Masterplan in nieuwbouw van psychiatrische woonvormen op het hoofdterrein voor 45 
chronische patiënten die aangewezen zijn op 24-uurszorg en voor wie een sociowoning 

60 Het nieuwe Bouwcollege had meer bcshssing.sbevoegdheid en kon dus zelfstandiger opereren. 
61 Vijselaar (n. 36), Gesticht in de duinen, 238 e.v. 
62 Brand (n. 6), How buildings learn, 13. Brand onderscheidt 6 fasen in 'het leven' van een gebouw, waarbij 

de levenscyclus van de ligging het langste is. 
63 Masterplan 2000 PMS Vijverdal, 13-14. Internationaal gezien is Nederland trouwens geen koploper als het 

gaat om kleinschaligheid en normalisatie. Zie: College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, Signalerings-
rapporl gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in andere Europese landen, april 2004, p. 1. 

64 Archief PMS Vijverdal, Bouwbureau, map (zonder inventarisnummer) College Bouw Ziekenhuisvoor
zieningen, Brief van W. Meijer aan de minister van Volksgezondhciti, Welzijn en Sport, 2-10-2000. 
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De Hage. Foto: Architecten aan de Maas 

dus niet haalbaar is. Buiten de hoofdlocatie realiseert Vijverdal in samenwerking met 
een woningbouw\'ereniging huizen en appartementen voor 24 patiënten die zelfstandig 
kunnen wonen. 

Het uitgangspunt bij de ver- en nieuwbouw is het streven naar een zo 'normaal ' 
mogelijke leefsituatie, naar kleinschaligheid en privacy. Waar mogelijk blijven wonen, 
werken en behandelen gescheiden. In principe heeft elke patiënt de beschikking over 
een éénpersoonskamer, eigen sanitair plus een tuin of een buitenruimte. De gebouwen 
heten flexibel te zijn, maar of het ontwerp zich aan (radicale) kritiek in de toekomst 
kan aanpassen blijft vooralsnog uiteraard onzeker. Er zijn geen hooggespannen ver
wachtingen ten aanzien van de therapeutisch waarde van de nieuwbouw. Wel leert de 
ervaring dat het in de psychiatrische woonvormen, nu De Hage genoemd, beduidend 
rustiger is dan vroeger op de grote afdelingen. Bij (dreigende) onrust kunnen de men.sen 
zich op hun eigen kamer terugtrekken, ook al meet die (slechts) 12 vierkante meter.*"' 

Besluit 

De ironie wil dat uitgerekend nu Vijverdal de gedachte van een gebouw als therapeutisch 
instrument heeft opgegeven, in de wereld van psychiatrie en architectuur de belangstel
ling voor een 'healing environment' weer groeiende is. Het idee dat de architectuur van 
een ziekenhuis een positief effect kan hebben op de genezing van patiënten leeft, zeker 
in de Angelsaksische landen.'''' Bij de ideeënprijsvraag 'Humane zorg in een gesloten 
setting' in 2004 koos het Bouwcollege voor architect Ernst van Rijn en zijn ontwerp van 
een gesloten kliniek voor chronische psychiatrische patiënten.''" In deze kliniek zijn 

65 Gesprek met verpleegkundige H. Faarts, 23-9-2004. 
66 Zie: ww^v.thearchitectureofliospitals.org. 
67 Kort bestek / College Houw Ziekenhuisvoorzieningen 10 (maart 2004} 5. 
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geen isoleercellen aanwezig, omdat het gebouw, aldus Van Rijn, bijdraagt aan het wel
bevinden én aan de genezing van de bewoners.''* Bouwkundige realisatie van dit concept 
laat - helaas? - vooralsnog op zich wachten. 

Het empirisch onderzoek naar een 'healing environment' in de psychiatrie staat dan 
ook nog in de kinderschoenen. De wederwaardigheden van het gebouwencomplex van 
Vijverdal laten zien hoe risicovol visionaire architectuur is. Maar ook, dat een gebouw 
er inderdaad toe doet. Zo heeft een patiënte, of liever bewoonster, van De Hage 'haar 
plekje' gevonden: 

Het gaat beter dan vroeger... Ik heb het mooiste appartementje. Ik stofzuig elke dag. Dit is mijn 

plekje hier. Ik heb twee kamers gekregen. Dit is de zit- en de woonkamer - als het mooi weer is dan 

zit ik buiten, want ik heb ook een terrasje voor mijn eigen - en daar is mijn slaapkamer achter. Ik 

heb het hier naar mijn zin. Het is fijn dat ik nu niet hoef te doen, wat ik vroeger deed. Vroeger werd 

ik wakker gemaakt en nou mag ik mijzelf wekken. Ik heb hier meer rust en ik mag doen wat ik wil. 

Ik heb niet altijd zin om met de andere mensen om te gaan, omdat die geestelijk gestoord zijn, een 

afwijking hebben. Daar krijg ik alleen maar ruzie mee.'"' 

SUMMARY 

In 1972 the psychiatrie hospital 'Vijverdal' opened its doors in Maastricht. The building 
of this Community Mental Hospital was reported to be 'revolutionary'. Inspired by 
American architectural concepts about the construction of hospitals, Vijverdal arose as 
a huge complex with a nine storey radial block of flats: a unique building in Dutch 
psychiatry. The first reactions were very positive. The imposing flat expressed psychiatric 
optimism and therapeutic promises. However, confronted by the dynamic developments 
in psychiatry at the end of the seventies, the hospital more and more appeared to be a 
therapeutic monstrum: the flat became a .symbol of alienation and medical detach
ment. Adapting it to the new ideas about differentiation and de-concentration 
appeared difficult, however. Only in 2000 Vijverdal started a fundamental renovation. 
The flat will be torn down in 2006. This changing evaluation of Vijverdal makes us 
wonder about the biography of this psychiatric hospital. Which intentions and which 
psychiatric concepts inspired Vijverdal to be built? How functioned the building envi
ronment of Vijverdal in practice? Could the hospital be accommodated to the new 
notions and wishes about psychiatric care? Moreover, in what way did the architecture 
determine the history of Vijverdal? And eventually, how are new conceptions about 
psychiatric care translated in the present renovation and reconstruction of Vijverdal? 
Do therapeutic promises play a role again? The adventures of Vijverdal tell us about the 
risks of visionary architecture, but also that a building matters: the psychiatric patients 
appreciate the new houses and the privacy of a room for their own. 

68 M. Langelaan, 'Interview: Architect Ernst van Rijn Gecapitonneerde vrijplaats', Psy, nr. 7 (2004) 32. In zijn 
gebouw 'Oase' zijn meerdere wandelingen mogelijk, waardoor 'als in een netwerk... relaties tussen in
dividu, groep en gemeenschap op uiteenlopende manieren gelegd worden'. Kort bestek/College Bouw 
Ziekenhuisvoorzieningen lo (maart 2004) 5. 

69 Gesprek met een bewoner van De Hage, 3-10-2003. 
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