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J. M. W. Binneveld en M.J. vanLieburg 

DE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE THERAPIE IN HET 
ROTTERDAMSE KRANKZINNIGENGESTICHT (1800-1861) 

Aan het begin van de 19e eeuw vonden in Europa grote veranderingen plaats op 
het terrain van de krankzinnigenzorg. Deze veranderingen manifesteerden zich 
het eerst bij de behandeling van de geestesgestoorde patient, waar naast het klas-
sieke opsluiten nu ook het genezen van krankzinnigen de nodige belangsteiling 
ondervond. Vooral in de Angelsaksische landen ging deze herorientering met 
groot optimisme gepaard. Oude inrichtingen werden gereorganiseerd en vele 
nieuwe gestichten gebouwd. Binnen deze inrichtingen werden geprobeerd de 
nieuwe therapeutische doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Het mate-
rieel comfort van de geinterneerde werd verhoogd, de meest inhumane dwang-
middelen werden vervangen en de zelfcontrole van het individu werd daarvoor 
in de plaats gesteld. Deze nieuwe behandelingsmethode ontstond in Engeland als 
de "moral treatment" (Tuke-familie), en verbreidde zich van hieruit naar Frank-
rijk (Pinel), Duitsland (Reil) en de Verenigde Staten van Amerika (Woodward).* 
De verandering die de krankzinnigenzorg in deze periode onderging kwam ook 
tot uiting in de wetgeving. De nieuwe therapeutische mogelijkheden vroegen 
andere, snellere opname-procedures. Daamaast werden uit humanitaire overwe-
gingen garanties voor een voldoende verpleegpeil en waarborgen tegen onjuiste 
opnames geeist. De krankzinnigenwetten die overal in Europa en de Verenigde 
Staten werden uitgevaardigd, probeerden aan deze behoeften tegemoet te ko-
men. 
In ons land begon de verandering in de psychiatrie in de jaren dertig van de 19e 
eeuw^. Het begin van een reorganisatie der gestichten dateert uit deze periode. 
In 1841 werd deze eerste periode afgesloten met het uitvaardigen van de Krank-

*Centnun voor Maatschappij-geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam 

1. Zie K. Domer, Biirger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der 
Psychiatrie (Frankfurt am Main, 1969), A. Deutsch, The mentally ill in America, A History 
of their care and treatment from Colonial Times (New York, 1977) en A. Walk, "Some 
Aspects of the Moral Treatment of the Insane Up to 1854",/OU/TI. Mental Science, 100 
(1954), p. 807-837. 

2. Zie J.M.W. Binneveld en M.J. van Lieburg, "De eerste psychiatrische revolutie in Ne-
derland. Een revolutie die niemand wilde", Tsch. Psychiatrie, 20 (1978), in druk. 
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zinnigenwet^. Een van de onderwerpen die in deze Wet geregeld werd, was het 
onderscheid tussen geneeskundige gestichten en bewaarplaatsen. Bij de eerstge-
noemde inrichtingen moest er sprake zijn van een organisatie die duidelijk was 
gericht op het genezen, en dus het terugbrengen in de maatschappij van de 
krankzinnige. Bij de bewaarplaatsen daarentegen was er alleen sprake van het 
zo goed mogelijk bewaren, en dus in de maatschappij geisoleerd nouden van 
geesteszieken. In de twee decennia, volgend op de Wet van 1841 werden bijna 
alle bewaarplaatsen in ons land gesloten of omgevormd tot geneeskundig ge-
sticht*. Het krankzinnigengesticht te Rotterdam was de laatste grote stedelijke 
inrichting die erkenning als geneeskundig gesticht verwierf en wel in 1861. 
Over dit gesticht en de veranderingen die zich daarbinnen, vooral op therapeu-
tisch gebied hebben voorgedaan, handelt dit artikel. Na een typering van de 
situatie zoals die binnen het gesticht was voor 1836, het jaar waarin metterdaad 
met hervormingen begormen werd, zullen de veranderingen in de geneeskundige 
behandeling, zowel in de psychische, als in de somatische therapie worden ge-
volgd^. Het jaar 1861 met de zojuist genoemde verandering binnen de Rotter-
damse instelling, is daarbij als natuurlijk eindpunt genomen. 

2. Uitgangssituatie 

Uitgangssituatie voor de te schetsen veranderingen en ontwikkelingen is de acco
modatie, organisatie en funktie van het Rotterdamse gesticht in de eerste decen
nia der 19e eeuw*. Ondergebracht in een gebouw dat dateerde uit het laatste 
der 16e eeuw, en dat nadien wel enkele verbouwingen, maar geen vemieuwingen 
had ondergaan, Het de accomodatie alleszins te wensen over. Een groot aantal 
zwaar vergrendelde hokken bood verblijf aan een gemiddeld aantal van 50-75 
patienten, terwijl er ruimte was voor een maximum van 150 mensen^. Op gezag 
van justitiele instanties werden hier opgenomen zij "wier geestesvermogens onge-
steld zijn of welke aan eene geheele krankzinnigheid laboreren", en ook "zoo-

3. Vgl. A. Querido, Krankzinnigenrecht (Haarlem, 1939) en H. Keer, "De Wet op de 
Krankzinnigengestichten", £)e Gids, 35 (1871), p. 33-64. 

4. Voot een overzicht, zie P.. van der Esch, Geschiedenis van het Staatstoezicht op 
Krankzinnigen ('s Gravenhage, z.j.), vol. 11. 

5. Als bronnen zijn daarvoor gebruikt, tenzij anders vermeld, de jaarverslagen van het 
Rotterdamse krankzinnigengesticht, van 1840-1851 aanwezig in Nieuw Stadsarchief, 
Gem. Arch. Rott. (G.A.R.), Ingekomen en Uitgaande stukken van B&W,en van 1851-1861 
verschenen in druk, als bijlagen tot de Verslagen der Gemeente Rotterdam (Rotterdam, 
1851-1861). 

6. Over de geschiedenis van dit gesticht in het algemeen: J. van der Leen, Geschiedenis 
van het Pest- en Dolhuis der Gemeente Rotterdam (z.pl., z.j.); H.C.H. Moquette, "Geschie
denis der Instellingen van Liefdadigheid", In: Rotterdam in de loop der Eeuwen (Rotter
dam, 1907), 2e gedeelte, 6e stuk, p. 269-282, en F.H. Schreve, Geschiedenis der Stedelijke 
Ziekenhuizen en van hunne geneeskundigen . . . samengesteld tot het jaar 1914 (Niet uitge-
geven manuscript, BibUotheek G.A.R.), p. 72-82 en 182-207. 

7. Opgave Arch.Pest- en Dolhuis (P&DH), inv.nr. 17, los stuk, dd. 9-8-1810. 
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Het Rotterdamse krankzinnigengesticht, ook wel Pest- en Dolhuis genoemd (1809) 
(Foto Gem. Archief Rotterdam). 

danige personen die ter zake van misbruik van sterken drank of om andere ver-
kwistingen of ongeregeldheden hun zelve en de maatschappij schadelijk zijn"* 
Bovendien fungeerde het gesticht van 1827-1844 als doorgangshuis van bede-
laars die naar de Kolonien van Weldadigheid werden gezonden. De verzorging van 
deze geintemeerden was in handen van een binnenvader en -moeder, die tegen 
een vaste vergoeding per patient per dag de aanwezigen van voedsel moesten 
voorzien, terwijl de regenten de verantwoordelijkheid droegen voor de kleding en 
verdere verzorging. Een dergelijke vorm van uitbesteding aan de binnenvader was 
overigens zeer gebruikelijk en kwam in vele sociale instellingen voor. In hun werk 
werden de binnenvader en -moeder geassisteerd door een drietal knechten en 
twee meiden, benevens feen bakker, die ook voor andere instellingen diensten 
deed'. 
Bemoeienis met de wijze van behandeUng der patienten was er nauwelijks' °, en 
ook een geregelde geneeskundige verzorging werd in deze jaren tevergeefs ge-
zocht. Officieel was de medische verzorging in handen van de medicus-botanicus 

8. Arch.P&DH, inv.iir.4, brief regenten aan burgemeester, dd. 17-5-1828 en idem, 
dd. 23-10-1822. 

9. Arch.P&DH, inv.nr.4, "Staat van het huis", anno 1820. 
10. Alleen werden in 1827 de regenten verpUcht (!) tot de aanschaf van J. Guislain, 

Traiti sur Valiination mentale et sur les hospices des alienes (Amsterdam, 1826). zie Arch. 
P&DH, inv.nr. 4, brief dd. 13-4-1827. 
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J.P. van der Houven van Anckeren, en de heelkundige verzorging in die van de 
chirurgijn C. van Hattem. Hun beider relatie tot het dolhuis laat zich uitstekend 
en veelzeggend illustreren door liet verslag dat in 1830 de duitse medicus Wil-
helm Horn van zijn bezoek aan het gesticht gegeven heeft. Deze beschrijft de 
inrichting als "fiirchterlich": 

"der Arzt selbst sagte mir, dass so gut wie gar keine Heilungen liier vorkamen, und auch 
nicht versucht wiirden. Er besucht die Anstalt einige Male in der Woche, und nimmt 
dann nach dem Besuchc, pour se reposer, einc Pfeife Tabak und eine Tasse Kaffee bei 
dem Verwalter ein. . . auf dessen Schultern auch die wichtigsten Angelegenheiten ciner 
solcher Nichtheilanstalt beruhen, namlich Ordnung und Reinlichkeit, iiber deren Ueber-
treibung man sich aber in alien diesen Anstalten weit weniger beklagen kann, als man es 
dem aUgemeinen Rule der Nation nach vielleicht glauben soUte . . . Von Fleisch (ist) 
wenig die Rede, das man iiberhaupt vie! zu wenig giebt, und die zum TheU sehr ver-
wahrlosten Kranken viel mit stopfenden Hiilsefriichten und Kartoffeln sattigt". De 
krankzinnigen waren volgens Horn "raumlich zwar getrennt, aber doch ohne Schwierig-
keit zusammenkommend, den Tag iiber . . . nach Beheben auf den Hofen oder in einem 
gemeinschaftUchen Zimmer, des Nachts aber in Uiren Zellen, die in der That zum giossen 
TheUe fiirchterlich zum Theile mit kalten steinemen Fussboden, nass, verunreinigt, mit 
selten gewechseltem Stroh; kurz es ist ein trauriger Zustand dieser Ungliicklichen. Bade-
zimmer sind nicht da . . . Nur ausnahmsweise sind die Kranken auch den Tag iiber in ihre 
Kasige gesperrt, wenn sic zu laut sind, oder sich und Andern durch die Gewaltthatigkei-
ten schaden kbnnen; und doch soil die Natur zuweUen Heilungen bewirken'" ' . 

3. Reorganisatie rond ] 836 

De juistheid van het verslag van Horn wordt bevestigd door de discussie die met 
het vertrek van Van der Houven van Anckeren in 1834 zou ontstaan. Het stede-
lijk bestuur, dat voor de opvolging moest zorg dragen' ^, deed bij die gelegenheid 
aan de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht het verzoek om, 
ervan uitgaande "dat de dagelijks voortgaande ondervinding en ontdekkingen in 
het geneeskundig vak en in de behandeling der patienten eenige meerdere uitge-
breidheid en ontwikkeling ook hier wel noodzakelijk gemaakt zou hebben", van 
hen "een doelmatig geneeskundig plan van behandeling" te ontvangen, "geba-
seerd op de locale inrigting van het gesticht"' ^. In een uitvoerig schrijven ant-
woordde toen de Plaatselijke Commissie dat hen bij onderzoek gebleken was 
dat "de middelen van bedwang der razenden alleen (bestaan) in dezelve in hunne 
hokken op te sluiten, waar men hun vrij laat uitrazen zonder hun eenige banden 
of geweld aan te doen", en dat een "eigentlijke, agtereenvolgende en doelmatige 

11. W. Horn, Reise durch Deutschland, Ungarn, Holland, Italien, Frankreich, Gross-
brittannien undIrland . . ., le Band (Berhn: T.C.F. EnsUn, 1831), p. 340-341. 

12. Aldus het K.B. "houdende bepalingen omtrent de benoeming van Geneeskundigen 
voor de gasthuizen en armbesturen", dd. 2-4-1829, In: Verzameling van Wetten, Besluiten 
en Reglementen, betrekkelijk de Burgerlijke Geneeskundige Dienst in het Koningkrijk der 
Nederlanden ("s Gravenhage: J.P. Beekman, 1836), p. 294-297. 

13. Arch. Plaatselijke Cie Geneesk. Toevoorz. (G.A.R.), inv. nr. 4, brief dd. 9-4-1834. 
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Geneeskundige behandeling van krankzinnigen in dit Gesticht nimmer (heeft) 
plaats gevonden, en bij de bestaande inrigting nauwelijks denkbaar is, zodat alle 
herstellingen welke plaats vonden, aan het toeval of de goede Natuur zijn dank 
te wijten". Zij stelde het stadsbestuur voor om de organisatie te hervormen, en 
het gebouw te voorzien van een tweetal ziekenkamers en enkele therapeutische 
hulpmiddelen als "badkuipen, douche, enz."'". Voor de stad was dit advies aan-
leiding tot het nemen van een aantal belangrijke beslissingen. In de periode 1836-
1838 zou het gehele personeelsbestand, op medisch, leidinggevend en uitvoerend 
niveau zodanig worden vervangen dat de nieuwe doelstellingen in de verzorging 
en behandeling konden worden doorgevoerd. Ten eerste werd besloten tot het 
aanstellen van een "stadsdoctor . . . uitsluitend als zoodanig belast met de be
handeling van krankzinnigen"''. Wel zou deze funktie deeltijds moeten worden 
uitgevoerd. Uit een aantal van tenminste vier kandidaten, waaronder de latere 
Utrechtse hoogleraar G.J. Loncq' *, werd op 3 junie 1836 Gabriel van Charante 
(1791-1856) tot geneesheer benoemd' ^. Een tweede verandering volgde een jaar 
later, toen Van Hattem bedankte en men de keuze van zijn opvolger liet vallen 
op Frederik Willem Krieger (1801-1881), de latere hoogleraar in de chirurgie te 
Leiden' *. Zijn benoeming ging vergezeld met de afkondiging van een nieuw 
Reglement voor de dienst van den . . . Heelmeester^', waarin hem expliciet de 
behandeling der "uitwendige en heelkundige gebreken" werd opgedragen en het 
toedienen van inwendige medicamenten verboden werd. Ook Krieger zou, even-
als zijn in 1848 aangestelde opvolger, de chirurgijn H. Lage, zijn taak als een 
nevenfunktie moeten uitoefenen. Ten derde nam in 1838, gedwongen door een 
reeks van ingrijpende veranderingen in de dagelijkse gang van zaken die hij moei-
lijk kon volgen, de binnenvader Herbert Kramer ontslag^**. Nadat voor zijn funk
tie een nieuwe instructie was opgesteld, werd een zekere Christiaan Lodewijk 
Bitterberg tot zijn opvolger benoemd^'. Zowel deze Bitterberg, als zijn opvolger 

14. Ibidem, brief dd. 294-1824 en Arch.P&DH, inv.nr. 11, losse bijiage dd. 13-2-1835. 
Vgl. ook Schreve, Geschiedenis . . . , p. 76. 

15. Nieuw Stadsarchief (G.A.R.), Resoluties van dc Raad, dd. 3-6-1836. 
16. Naast Van Charante en Loncq waren dit C.J. Luchtmans en Pieter Cornells Meer-

burg, zie Arch.P&DH, inv. nr. 19, brieven dd. 27-3, 8-4 en 154-1834. 
17. Arch.P&DH, inv.nr.19, brief dd. 6-6-1836. Zie over Van Charante: P.C. Molhuysen, 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenhoek (NNBW) (Amsterdam, 1974') , vol. IV, col. 
415-416. 

18. Een spotvers op deze CorneUs van Hattem, en op enkele van zijn coUegae is te vin-
den in Hss.Verz. (G.A.R.), inv.nr.3726. 

18. Arch.P&DH, inv.nr. 19, afschrift Resolutie van B&W, dd.2-10-1837. Waarschijnlijk 
was deze benoeming een compensatie voor het passeren bij de keuze van een gasthuis-
chirurgijn, zie J.P. Ehas, Overzicht van de geschiedenis der geneeskunde in Rotterdam 
(Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1912), p. 60-61. 

19. Arch.P&DH, inv.nr. 39. 
20. Arch.P&DH, inv.nr. 11, brief burgemeester aan regenten, dd. 14-3-1838 en idem, 

dd. 4-4-1838. Kramer was benoemd dd. 1-8-1814. 
21. Ibidem, brief burgemeester aan regenten, dd. 23-5-1838. 
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Dr. G. van Charante, geneesheer van het Rotterdamse krankzinnigengesticht (1836-1856). 
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A. Jung (1850) worden in de bronnen herhaald met lof vermeld om hun aandeel 
in de uitgevoerde hervormingen^^. Tenslotte vond aan de basis een uitbreiding 
van het personeelsbestand plaats, door het in dienst nemen van een drietal 
vrouweUjke bedienden, zodat een einde kwam aan "alle aanraking en bemoeying 
der mannelijke bedienden" met de vouwelijke patienten^ ' . 
Met de benoeming van Van Charante kreeg het Rotterdamse krankzinnigenge
sticht een geneesheer die reeds op velerlei terrein zijn sporen had verdiend. Hij 
had gestudeerd te Leiden, was daar gepromoveerd, eerst in degeneeskunde(1815) 
en later (1816) in de verloskunde, en kreeg na zijn vestiging te Rotterdam het 
ambt van geneesheer bij het Burgerweeshuis toebedeeld. In de loop der jaren 
zouden benoemingen volgen als lid van de PlaatseUjke Commissie, het Genoot-
schap tot bevordering der Koepok-inenting, de Maatschappij van Drenkelingen 
en de Inrichting van Doofstommenonderwijs. Uit alles blijkt dat Van Charante 
zijn activiteiten geenszins beperkte tot het terrein der krankzinnigenzorg^*. 
Een theoretische vorming als geneesheer voor krankzinnigen ontbrak. Zelf zou 
Van Charante later bekennen niet geschoold te zijn, "daar vroeger aan Leidens 
Hoogeschool het hoofdstuk over de ziekten der ziel (de morbis mentis) op ^ene 
les plag te worden afgehandeld, en de studerende tot de Krankzinnigen geen toe-
gang hadden, daar aan geen onzer Hoogescholen zodanige inrichting bestond"^'. 
Op strikt therapeutisch gebied speelde dit gebrek aan opleiding hem weinig 
parten, daar Van Charante tot de skeptische traditionalisten in de therapie van 
zijn tijd behoort^*. Reeds in zijn proefschrift van 1816 had hij verdedigd dat het 
veelal de beste geneeswijze is om de geneeskunst niet te beoefenen ("Optima est 
saepe medicina in morbis curandis, medicinam non facere")^'. 
Dat na de dood van Van Charante (1856) de geneesheer Guilielmus Vrolik tot 
zijn opvolger zou worden benoemd was voor niemand een verrassing. Immers 
was het Van Charante geweest die Vrolik "seder jaren met de meeste voorko-
mendheid in de gelegenheid stelde van met hem zijn lijders te bezoeken" en zo 
vertrouwd te maken met de inrichting^ *. Op die wijze garandeerde Van Charan-

22. Zie onder paragraaf 4.3. 
23. Arch.P&DH, inv.nr. 11, brief burgemeester aan regenten, dd. 5-5-1837. 
24. Van Charante publiceerde weinig. Behalve het in noot 25 vermelde werk is van hem 

bekend een: "Waarneming eener beving der ledematen, ten gevolge van kwikzilververgifti-
ging", Pract.Tsch.Geneesk, in al haren omvang, 13 (1834), 4e stuk, p. 296 en een: "Waarne
ming eener belangrijke ongesteldheid . . . voorgekomen in het weeshuis der gereformeerde 
gemeente te Rotteriam", Alg.Konst- en Letterbode, 1834, vol.11, p.242. 

25. G. van Charante, Verslag van het Krankzinnigen-Gesticht te Rotterdam (Rotterdam: 
H.A. Kramers, 1841), p.40. 

26. Zie over deze richting in de therapie: E.H. Ackerknecht, Therapie von den Primiti-
ven bis zum 20. Jahrhundert (Stuttgart: F. Enke, 1970) p.95 ev. 

27. G. van Charante, Dissertatio obstetrico-medica inauguralis de Cura secundinarum, 
graviditate ad terminum deducta (Leiden: C.G. Menzel, 1815), nr.II van de "Positiones 
varii argumenti". 

28. Verslag (zie noot 5) 1&56, p. 2. 
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te de continuiteit van de door hem verdedigde wijze van behandeling der krank
zinnigen. 

Na de hervormingen van de jaren dertig zouden nog enkele maatregelen en ont
wikkelingen volgen, die hier kort moeten worden gememoreerd. Een belangrijk 
moment daarbij is de bestemming die het Rotterdamse krankzinnigengesticht in 
1843 als "voorlopige bewaarplaats" in de zin van de Wet van 1841 kreeg^*. Een 
van de gevolgen van die maatregel was dat bij opname van patienten voortaan het 
advies van de geneesheer bepalend zou worden, waannee een einde kwam aan 
"de lastige formaliteiten der curatele . . . en het oordeel over het al dan niet be
staan der krankzinnigheid van het Rechtsgeleerd gebied, tot dat der Geneeskun
de (werd) overgebracht"^ °. In 1854 zou de bevoegdheid van de geneesheer nog 
verder worden uitgebreid toen hem tevens de verantwoordelijkheid gegeven werd 
over de algehele verzorging en behandeling van de patient^'. 
Bij het onderbrengen van het Rotterdamse gesticht in de categoric der voorlopige 
bewaarplaatsen speelde bij de provinciale besturen de overweging dat de locali-
teit te Rotterdam nog verre van voldoende kon worden genoemd^ ^. Deze achter-
stand was overigens niet geheel te wijten aan gebrek aan initiatief bij het stedelijk 
bestuur. In verband met de plannen tot de bouw van een Rijksgesticht was in 
1836 het ontwerp van Van Charante voor nieuwbouw te Rotterdam in de ijskast 
gezet, en werd er volstaan met het aanbrengen van "eenige nuttige lokale veran
deringen . . . op eenen kleinere maatstaf met geringere kosten"^ ^. Na velerlei 
verwikkelingen, die hier verder niet ter zake doen, werd in 1854 eindelijk beslo
ten tot een meer ingrijpende verbouwing en uitbreiding, zodanig dat ook de 
nieuwe therapeutische idealen konden worden gerealiseerd. Dat betekende de 
inrichting van grotere zalen voor meer gemeenschappelijke activiteit en van 
werkplaatsen waar de arbeidstherapie verder tot ontplooiing kon komen^*. 
Therapeutische doelstellingen en bouwkundige activiteiten zijn hier onlosmake-
Ujk aan elkaar verbonden geweest. 

4. Geneeskundige behandeUng 

"Wat de geneeskundige behandeUng betreft, zij is eenvoudig, en bestaat minder in het 
toedienen van geneesmiddelen, dan wel in een gepaste toespraak, opbeuring en ver-
troosting, aanhouding tot orde en werkzaamheid. Een eigenlijk geneesmiddel tegen 
krankzinnigheid bestaat er niet, zonder daarom het grote nut van sommigen derzelve, 
als hulpmiddelen bij de behandeUng, te ontkennen"''. 

29. Staatsblad, nr. 28, dd. 20-6-1843. Zie extract Arch.P&DH, inv.nr. 11, brief dd. 
27-6-1843. 

30. Verslag (noot 5) 1843, s.fol. 
31. Zie Sclireve, Geschiedenis . . . , p. 185. 
32. Zie o.a. Arch P&DH, inv.nr. 11, los stuk, dd. 27-6-1843. 
33. Arch.P&DH, inv.nr. 11, brief burgemeester aan regenten, dd. 4-4-1838. 
34. Voor een uitvoerig overzicht zie Schreve, Geschiedenis . . ., p.191-198. 
35. Van Charante, Verslag . . . . p. 17. 
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In deze uitspraak toont Van Charante zich een voorstander van de morele be
handeling der krankzinnigen. Hij heeft geprobeerd deze behandelingswijze konse-
kwent toe te passen, waarover meer in deze paragraaf. 
Invoering van de morele behandeling impliceert een terughoudendheid in het ge-
bruik van mechanische dwangmiddelen en een voUedig afzien van de meest in
humane middelen'*. Deze implicatie is ook te vinden in het hierboven geciteer-
de geschrift van Van Charante, namelijk zijn uitvoerige en uiterst informatieve 
Verslag van het Krankzinnigen-Gesticht te Rotterdam (1841). Er mag niet langer 
sprake zijn van langdurige opsluiting in smerige kotten en ook de lichamelijke 
tuchtigingen zijn volgens hem uit den boze. Bovendien past bij deze behandeling 
een matig gebruik van medicamenten. 
Vrolik hield er in grote lijnen dezelfde denkbeelden op na. Bijzonder illustratief 
is het eerste jaarverslag dat in 1856 van zijn hand verscheen, en waarin hij een 
overzicht geeft van de behandelingswijzen die door hem op zijn eerste elf, als 
hersteld ontslagen, patienten werden toegepast' ^. 
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opvoeding 

Leverziekte 

Twist 

Te mime voeding 

Overdreven godsdien-
stig gevoel 

Hooghartigheid 
Onanie 

Hooghartigheid 

Armoede. Huiselijke 
twist 

Huiselijk ongenoegen 

Zwangerschap 

Schrik 

Geneesmiddel 

Werkzaamheid en krachtige voeding 

Chloroform. Morele behandeUng 

Rust 

Clysmata en Calomel 

Morele handeUng, werkzaamheid 

Bloedige koppen in den nek, 
purgantia, morele onderdrukking, 
later zeebaden 

Extr. al. aq. Morele handeUng 

Rust. Morele handeUng 

Werkzaamheid. Morele behandeling 

Morele behandeUng. Buiten het ge
sticht bevallen 

Morele behandeUng 

36. Voor een overzicht, zie G. Tourney, "A History of therapeutic fashions in psychia
try, 1800-1966", Amer.Journ.Psyclmtry, 124 (1967), p.784-796, en idem, "Psychiatric 
Therapies 1800-1968", In: T. Rothman (ed.). Changing patterns in psychiatric care (Los 
Angelos: Rush Research Foundation, 1970), p. 3-24. Ook Van der Esch, Geschiedenis van 
het Staatstoezicht. . . , vol. I, p. 32-37. 

37. Verslag 1856 (noot 5), p. 11. 
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Uit dit overzicht blijkt dat in deze periode de morele behandeUng bij Vrolik 
werd geprefereerd boven de somatische therapie. 
Voor we de verschillende elementen waaruit de genoemde behandelingsmethode 
in het Rotterdamse gesticht in concreto heeft bestaan nader uitwerken willen 
we eerst nog een opmerking maken over de patienten-categorie waarop deze be
handeling werd toegepast. 
Niet iedereen die in het gesticht werd opgenomen werd herstelbaar geacht. Uit 
de cijfers die Vrolik geeft over de periode 1857-1861 blijkt dat hij ongeveer de 
helft van de opgenomen niet meer voor genezing vatbaar achtte. De ongenees-
lijkheid werd zowel door Vrolik als door Van Charante ondermeer in verband 
gebracht met de late opname in het gesticht. Hoe eerder de opname na het uit-
breken der ziekte kon plaatsvinden, hoe groter de kansen op genezing konden 
worden aangeslagen. 
Men zou nu kunnen veronderstellen dat de behandeling zich vooral zou hebben 
gericht op die personen waarbij nog genezingskansen aanwezig werden geacht. 
Hier moet men echter voorzichtig zijn en wel omdat het onderscheid tussen be-
handelen en bedwingen in de psychiatrische praktijk nooit erg duidelijk is ge
weest. Dit betekent dat ook andere factoren zoals het behoren tot de rustigen of 
de onrustigen, of het meer of minder aangepast zijn aan het gestichtsleven, van 
belang kunnen zijn geweest voor het al dan niet in therapie nemen van bepaalde 
personen. Een en ander zal duidelijk worden indien men meer gedetailleerde 
kennis neemt van de in Rotterdam toegepaste psychische en somatische behan-
delingsmethoden. 

4.1. Psychische behandeUng. 

Jnternering: De intemering vornide het begin van de geneeskundige behandeling. 
Hoe eerder deze behandeling en dus ook de intemering beginnen kon, hoe beter 
het voor de krankzinnige was. De noodzaak van een snelle opname werd door de 
Rotterdamse arisen op diverse wijzen gemotiveerd. In de eerste plaats wezen zij 
op de slechte behandeling die krankzinnigen vaak ten deel viel buiten het ge
sticht. Volledige verwaarlozing, pure mishandeling en slechte medische zorg 
werden door Van Charante en Vrolik meerdere malen gesignaleerd. 

"Herhaalde malen", schrijft Van Charante, "werden Ujders aan dit gesticht gezonden, 
welke geheel verlamd waren of doorgelegen, door koud vuur aangetast, in het laatste 
tijdperk der tering, enz."^ ' . 

Even later merkt hij op dat de meeste sterfgevallen in het gesticht kort na de 
opname plaatsvonden. 
Een van de voorbeelden die Vrolik geeft van een slechte medische behandeling 
thuis betreft een vrouw die in een bedstede was bevestigd en waarvan het hele 
lichaam met blaartrekkende pleisters was overdekt. Toen zij uiteindelijk in het 

38. Van Charante, Verslag . . . , p. 21. 
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gesticht kwam vertoonde haar lichaam als gevolg van deze behandeling 66n grote 
wond^'. 
Er lijkt dan ook geen enkele reden om de toestand waarin krankzinnigen en 
vooral arme krankzinnigen, buiten de inrichting in de maatschappij verkeerden 
in deze periode te idealiseren, hoe men overigens ook over de situatie binnen de 
inrichtingen denken mag**". 
De noodzaak tot intemering werd de medici niet alleen door deze negatieve 
overwegingen ingegeven. Zij waren ervan overtuigd dat het gesticht ook voor-
delen bood boven een normale huiselijke situatie waar de patienten niet werden 
mishandeld. Vrolik merkt daarover op, dat 

"Bij de meeste herstelden de genezing plaats had door morele leiding en door de invloed 
der rust en geregelde levenswijze, die in geene burger huishouding in dezelfde mate als in 
een gesticht te verkrijgen zijn"*'. 

Intemering werd als bijzonder belangrijk gezien in die gevallen waarin de huise
lijke omstandigheden als een belangrijke oorzaak van de opgetreden krankzinnig
heid werden gezien (zie voorgaand schema waarin huiselijke twist en armoede 
met name worden genoemd). De intemering had hier dus een dubbele functie: 
isolatie van de patient en zodoende van de oorzaak van de ziekte en daarenboven 
het beginnen van de behandeling. 
Een en ander betekende overigens niet dat de genoemde artsen er naar streefden 
om iedereen die als krankzinnig verklaard bij het gesticht werd aangeboden ook 
maar op te nemen. Van Charante uitte scherpe kritiek op sommigen van zijn 
collega's die bereid bleken om na een vluchtig onderzoek, en soms zelfs zonder 
eigen onderzoek, attesten van krankzinnigheid af te geven. In bijna ieder jaar
verslag van de door ons behandelde periode kan men voorbeelden vinden van 
personen die als niet-krankzinnig-bevonden uit het gesticht worden verwijderd. 
Ook uit het feit dat verschillende malen dronkaards, zelfs chronische dronkaards 
werden geweigerd als zijnde niet krankzinnig zou men kunnen konkluderen dat 
de genoemde artsen serieus hebben geprobeerd om geestesziekte en sociaal onge-
wenst gedrag van elkaar te onderscheiden, lets waartoe men in de psychiatrie 
niet altijd bereid is geweest'*^. 

Middelen van bedwang. Ook in het Rotterdamse gesticht ging de invoering van 
de morele behandeling gepaard met veranderingen in de toepassing van dwang
middelen. Toch was de situatie in Rotterdam volgens Van Charante in 1836 niet 
zo slecht als in veel andere gestichten waar over het algemeen de fysieke vrij-
heid van de krankzinnigen veel meer werd beknot. Maar kennelijk viel er toch 
nog wel het een en ander te verbeteren. Dit wil niet zeggen dat nu alle mechani-

39. Kers/ag 1858 (noot 5), p.14. 
40. Hoe psychisch gestoorden er nog decennia lang buiten het gesticht bleven, bli 

o.m. uit G. Kraus, Krankzinnigheid in Nederland (Groningen, 1933). 
41. l^m/a^l859(noot5),p.2. 
42. Zie hierover Th.S. Szasz, Geestesziekte als mythe (Rotterdam, 1972). 
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sche middelen van bedwang werden afgeschaft. Bij het overlijden van Van 
Charante in 1856 waren er nog dwangstoelen, dwangjakken benevens hand- en 
voetboeien in gebruik. Alleen de legitimatie van de aanwending van deze midde
len werd lets gewijzigd doordat sterker dan voorheen het belang dat de krankzin
nige zelf had bij de toepassing van deze middelen naar voren werd gebracht! 
De bewering van de Rotterdamse medici dat zij zeer temghoudend waren in het 
gebruik van mechanische dwangmiddelen vindt steun in de inspectieverslagen. 
Op dit punt uitten de inspecteurs geen kritiek op de behandeling die de patien
ten in Rotterdam ontvingen. Slechts eenmaal vermeldden zij lets wat als kritiek 
zou kunnen worden opgevat. Tijdens hun inspectiebezoek in 1848 treffen zij 
twee vrouwen aan zittend in dwangstoelen en tevens gehuld in dwangjakken. 
Hun commentaar was dat de vrouwen wel wat op een geisoleerde plaats waren 
neergezet'* ̂ . Een andere keer (1844) vonden zij een vrouw met een masker van 
ijzerdraad over het hoofd. De mededeUng dat het voor de bestwil van de vrouw 
en voor haar omgeving was stelden hen echter gemst'**. In het inspectieverslag 
over de periode 1853-1856 waarin uitgebreid op de toepassing van mechanische 
dwangmiddelen wordt ingegaan, staat het Rotterdamse gesticht genoemd als een 
van de inrichtingen waar de meeste teruglioudendheid bij de aanwending van 
deze middelen werd betracht. Relatief kwam Rotterdam er dus niet zo slecht af. 
De positieve instelling die vooral Van Charante had ten opzichte van het ver-
lenen van proefverlof past in dit beeld. Hetzelfde kan gezegd worden van de be-
reidheid die deze medicus toonde om genezen patienten soms zelfs zeer lang
durige reizen te laten ondernemen. Hierbij moet echter wel worden aangetekend 
dat deze voorkeur van de geneesheer niet alleen uit therapeutische overwengin-
gen te verklaren valt. Het voortdurende gebrek aan plaatsmimte gaf dit soort 
experimenten een grote stimulans. 

Verminderde toepassing van mechanische dwangmiddelen wil uiteraard nog niet 
zeggen dat er in z'n totaliteit sprake is van het in mindere mate toepassen van 
dwang. De socioloog Goffman heeft er opgewezen dat allerlei materiele en 
immateriele zaken die voor de mensen in de maatschappij tot het normale 
levenspatroon behoren in totale instituties als psychiatrische inrichtingen, ge-
vangenissen e.d., als gunsten kunnen worden toegekend en als straf kunnen wor
den onthouden'". 
Nieuwe behandelingsmethoden kunnen ook nieuwe vormen van dwang met zich 
mee brengen. Dit laatste was in de Rotterdamse situatie zeker het geval. Men kan 
zeggen dat alle nieuwe verworvenheden zoals het verhoogde materiele comfort 
en de toegenomen vrijheid nieuwe sanctiemogelijkheden en dus nieuwe vormen 
van dwang inhielden. Zo liet Van Charante zich waarderend uit over het manipu-

43. Voor de aantekeningen van de inspecteurs, gemaakt tijdens hun inspectie-bezoeken 
wordt in het algemeen verwezen naar Arch.Inspecteur van het Staatstoezicht op de Krank
zinnigenzorg (Ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiene), inv.nrs. 51, 54 en 56-66. 

44. Arch.Inspecteur . . . , inv. nr. 3, Rapporten aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 
45. Zie E. GoUmm, Asylums (New York, 1961). 
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leren met de verstrekking van koffie en tabak**. Ook de mogelijkheid om de 
patienten al dan niet aan de godsdienstoefeningen te laten deelnemen bleek een 
effectief dwangmiddel te zijn, omdat deze bijeenkomsten door de meeste patien
ten blijkbaar zeer op prijs werden gesteld. 
Een rijke bron van dwangmiddelen leverde tenslotte de meer somatisch gerichte 
geneeskundige behandeling op. De geneesheren waren zich van deze mogelijkheid 
terdege bewust. Soms was het zelfs zo dat de dwangfunctie van het geneesmiddel 
geheel primair kwam te staan. Vrolik liet zich daar ondubbelzinnig over uit: 

"En geschikt dwangmiddel mits met voorzichtigheid toegepast vind ik in de koude stort-
en regenbaden die dikwerf de kuur op een voortreffelijke wijze ondersteunen. De be-
dreiging daarmede is veeltijds voldoende om zelfs de onwilUgste en ongezeggeUjkste Ujder 
tot onderwerping te brengen"*'. 

Het eindresultaat van de vemieuwingen op dit terrein kan het beste omschreven 
worden als het ter beschikking komen van een omvangrijk en gevarieerd instm-
mentarium van dwangmiddelen die achter elkaar of in combinatie met elkaar 
konden worden aangewend. Een casus beschreven door Vrolik Ulustreert dit 
duidelijk: 

"Nog belangrijker uit een psychologisch oogpunt was het geval van een jeugdigen IsraeU-
tischen onderwijzer, die door onanie en andere afdwalingen van de geslachtsdrift zijne 
erfeUjke dispositie tot krankzirmigheid had vermeerderd. Hij was iemand van zeer geluk-
kigen aanleg, die eene groote mate van vemuft bezat en vooral de gave van te redeneren, 
waarbij hem zijn uitmuntend geheugen zeer te stade kwam om door het juist aanvoeren 
van bijbelteksten, zijne tegenpartij tot zwijgen te brengen. Hierdoor was hij vooral een 
kwelgeest voor zijn geloofsgenooten, wier dischplegtigheden hij stoorde en die hij om 
hunne mindere kennis met de grootste verachting behandelde. Daarentegen bragt hij de 
overige Ujders in woede door het zingen van Uederen waarin de naam van Jezus en Maria 
op de ruwste wijze gehoond werd. 

Voor gemoedelijke toespraak en voor gestrenge vermaningen was hij ongevoeUg, ik heb 
hem dikwerf een kwartier lang aan eene sterke douche blootgesteld gezien, zonder ander 
uitwerksel dan het steeds luider zingen van Hebreeuwsche psalmen met bijgevoegde ver-
taling waarin geneesheer en binnenvader, met eene spoedige vernietiging werden be-
dreigd. Eindelijk werd de eenzame opsluiting in eene eel beproefd met het dwangbuis 
aan, tot voorkoming van de onanie, terwijl hem aUe versnaperingen met name tabak en 
sigaren onthouden werden. Na eenige dagen onder het gebruik van groote giften opium 
aldaar te hebben doorgebragt, begon hij langzamerhand teekenen van mindere stijfhoof-
digheid te vertoonen. EindeUjk verzocht hij weder bij de overige Ujders te mogen ver-
toeven, hetgeen hem werd toegestaan, onder voorwaarde dat hij geen aanstoot meer 
zoude geven"*'. 

Geregelde arbeid: Het verrichten van regelmatige arbeid stond binnen het Rotter
damse gesticht bijzonder hoog aangeschreven. Van Charante noemde de arbeid 
een belangrijk therapeutisch middel met behulp waarvan de patienten van hun 
"verwarde en sombere overdenkingen" konden worden afgehouden. Daamaast 

46. Van Charante, Verslag . . . , p.13. 
47. Verslag 1856 (noot 5), p. 17. 
48. Verslag 1857 (noot 5), p . 11-12. 
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menioreerde hij het financiele voordeel dat het gesticht van deze arbeid trok. Bij 
dit financiele voordeel moet men dan niet in de eerste plaats denken aan de ver-
koop van in het gesticht vervaardigde producten, maar meer aan de besparingen 
die er op de uitgaven van het gesticht konden worden gedaan. doordat de patien
ten bijna alle benodigde voorwerpen, meubels, kledingstukken e.d., zelf vervaar-
digden en onderhielden"'. Vrolik decide deze positieve instelling ten opzichte 
van de arbeid. Stipte gehoorzaamheid, orde en geregelde arbeid waren voor hem 
de voornaamste factoren die het genezingsproces in positieve zin konden bein-
vloeden. 
In de praktijk bleek het niet altijd gemakkelijk om geschikt werk aan te trekken. 
Vooral voor de mannen deden zich hier nogal eens problemen voor. Pas in 1844 
kan Van Charante in zijn jaarverslag de geruststellende mededeling doen, dat er 
voor iedereen die daartoe geschikt was voldoende werk voorhanden was. 
Wat hield dit werk nu in? Zoals reeds is opgemerkt vormden de vrouwen in dit 
opzicht geen probleem. De huishoudelijke dienst vroeg altijd hulpkrachten en 
daamaast was er voldoende naai-, brei- en borduurwerk. Voor de mannen pro-
beerde men werk te creeren dat aansloot bij de vroeger uitgeoefende beroepen. 
Bij de recrutering van oppassers zocht men ook personen die met de voomaam-
ste in het gesticht uitgeoefende ambachten bekend waren. Timmerman, kleden-
maker, schoenmaker en schrijnwerker waren de beroepen die met een grote 
regelmaat in de jaarverslagen worden vermeld. Hierbij moet worden bedacht dat 
lange tijd de inrichting met haar zeer gebrekkige werkplaats-outillage slechts 
weinig mogelijkheid tot het verrichten van ambachtelijke arbeid bood. De meeste 
patienten werden dan ook anders bezig gehouden. Touwpluizen en houthakken 
vormden vooral in de jaren vijftig de voornaamste bezigheden voor de meeste 
bewoners van de inrichting. Deze weinig creatieve arbeid, die gewoon op de zalen 
verricht kon worden, bood bovendien het voordeel dat iedereen, uitgezonderd 
blinden en volslagen idioten er mee aan het werk kon worden gezet. Men kan 
zich niet aan de indmk onttrekken dat deze vorm van arbeidstherapie het karak-
ter had van pure dressuur. Deze gedachte wordt nog versterkt door de konstate-
ring dat militaire exercities een altematief voor het werk konden vormen' °. 
Rotterdam was trots op het hoge percentage arbeidsgeschikten of liever gezegd 
het hoge percentage patienten die door de medicus en directeur arbeidsgeschikt 
waren verklaard. De inspecteurs, die ook grote voorstanders van werkverschaf-
fing waren, en in hun motivatie daarvan niet afweken van de geneesheren in 
Rotterdam, lieten zich meerdere malen tevreden uit over wat er in de Maas-
stad werd gepresteerd''. Het is misschien nuttig om er op deze plaats nog eens 
op te wijzen dat Schroder van der Kolk ook geen enkel bezwaar had tegen het 
laten verrichten van zinloze arbeid. In de aanwijzingen die hij op verschillende 

49. Van Charante, Verslag . . . , p. 14-15 en jaarverslagen (noot 5), passim. 
50. Ibidem, p. 15. 
51. Zie i.h.b. Verslagen Inspecteur (noot 43) over de jaien 1855-1860. 
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momenten heeft gegeven met betrekking tot het ontwerpen van gestichten toon
de hij zich een voorstander van het treffen van voorzieningen voor het uitvoeren 
van zinloze en in wezen overbodige arbeid voor krankzinnigen' ^. 

Godsdienstoefeningen: Reeds voor de reorganisatie van 1836 werden in het ge
sticht regelmatig godsdienstoefeningen gehouden, die onder leiding stonden 
van een godsdienstleraar. Dit gebmik bleef nadien behouden waarbij de gods-
dienstoefening een plaats kreeg in de morele behandeling. 
Uit de jaarverslagen krijgt men de indmk dat de betekenis van de godsdienstige 
vorming door Vrolik hoger werd aangeslagen dan door zijn voorganger. Eigenlijk 
kwam Van Charante niet veel verder dan de constatering van de godsdienstige 
toespraken "voor sommigen niet onnuttig zijn" en dat godsdienstoefeningen 
een gunstige zedelijke invloed hebben' ^. Vrolik daarentegen liet zich in meer 
positieve zin uit. Hij zag in de godsdienstoefeningen een belangrijk middel om 
het zelfvertrouwen van de gestichtsbewoners te vergroten. Bijwoning van deze 
bijeenkomsten golden als een onderscheiding waarvoor men middels goed gedrag 
in aanmerking kon komen. Het betekende zo ook een voortdurende prikkel om 
zich deze onderscheiding wekelijks meer waard te kunnen maken. De mst die 
tijdens de dienst en de oplettendheid die voor het volgen van de predikatie waren 
vereist betekenden een goede training voor de patient. 
De rol die de godsdienst in het gestichtsleven speelde is hiermee nog niet voile-
dig beschreven. ledere zondagmiddag werden er religieuze Uederen gezongen 
waardoor er een zeer goedkope vorm van ontspanning werd gecreeerd. In de 
dagelijkse routine speelde de religie ook een rol. ledere ochtend werd er aan het 
ontbijt hardop voorgelezen uit de bijbel hetgeen er mede toe bijdroeg dat de zo 
begeerde orde en regelmaat kon worden verkregen. De godsdienstige vorming 
had dus vele aspecten. 
Binnen het gesticht vond men uiteraard gelovigen die tot verschillende kerke-
Ujke richtingen behoorden. Bij de diensten in de inrichting werd hiermede in 
het begin geen rekening gehouden. Pas in 1835 probeerde men twee Rooms-
Katholieke geestelijken te interesseren voor de aanwezige patienten van die 
confessie, maar deze poging Hep op niets uit ' ' ' . Drie jaar later had men meer 
succes en konden er ook Rooms-KathoUeke-erediensten worden gehouden, waar
voor een aparte kapel op de zolder werd ingericht. 
De lang volgehouden politick om alle categorieen patienten aan een soort bij-
eenkomst te laten deelnemen kan er op duiden dat het rituele en liturgische 

52. J.L.C. Schroeder van der Kolk, Schets der volstrekte vereischten van een goed 
sticht tot genezing van krankzinnigen, en de wijze van beheer van hetzelve. Minister 
circulaire, nr. 167, 7e afd., dd. 18-5-1838. Zie hierover: P. van der Esch, Jacobus Ludovi 
Conradus Schroeder van der Kolk, 1797-1862. Leven en werken (z.pl., 1954) p. 60 

53. Van Charante, Verslag . . . , p. 16. 
54. Verslag Inspecteur (noot 43) over 1855, en Arch. P&DH, inv.nr. 11, brief bu: 

meester aan regenten, dd. 8-12-1858. 
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aspect van de religie belangrijker werd geacht dan de inhoudelijke kant. Het 
inhoudelijke aspect was zowel naar het oordeel van Van Charante als naar dat 
van Vrolik niet van gevaren voor de krankzinnigen ontbloot. Godsdienstwaan 
werd door hen regelmatig gediagnostiseerd en dan vooral bij personen die zich 
niet meer bij de officiele kerk thuisvoelden. 

"De afgescheidenen van allerlei soort leveren een talrijk contingent van deze lijders 
wier genezing en behandeUng voor de geneesheer en vooral voor de binnenraden en de 
supposten de grootste bezwaren veroorzaakt" schrijft VroUk in 1 8 5 7 " . 

Van het onderricht in het gesticht verwachtte men dit soort effecten kennelijk 
niet. Met de godsdienstleraar was men zeer ingenomen. Op het inspectiebezoek 
van 1855 verklaarden de regenten geen behoefte te hebben aan de inschakeling 
van een predikant omdat de leraar uitstekend beviel' *. 

4.2. Somatische therapie 

Zoals opgemerkt huldigde Van Charante de opvatting dat een eigenlijk genees
middel tegen krankzinnigheid niet bestaat. Medicamenten bleven voor hem niet 
meer dan hulpmiddelen om de patienten te kalmeren, zodat onder mstige om
standigheden de morele behandeling kon worden ingezet. Vanuit die overtuiging 
zou "the search for the ideal tranquilizer" ook binnen het Rotterdamse krank-. 
zinnigengesticht worden ingezet''. 
In de verslagen van Van Charante wordt slechts over een drietal somatische 
therapieen bericht. Vol lof is hij over het tartams emeticus dat veelvuldig door 
hem wordt gebmikt. Naar zijn overtuiging werkt deze stof als "een waar anti-
spasmodicum" en als een krachtig depressief hulpmiddel bij mania. Dat ook het 
gebmik van baden en douches door Van Charante als een effectief middel werd 
beschouwd om opgewonden patienten te kalmeren bleek reeds uit de installatie 
van dergelijke voorzieningen in het jaar dat hij tot geneesheer van het gesticht 
werd benoemd. Tenslotte wordt er melding gemaakt dat "vaak met verrassend 
gevolg" gebruik is gemaakt van de galvanische stroom, het middel dat sinds de 
aanbeveling door William Perfect (1740-1789) zijn opgang in de psychiatrie had 
gemaakt' *. 
Uitvoeriger tnformatie over het gebmik van medicamenten geeft ons Vrolik. 
Daarmee is overigens niet gezegd dat alle door hem genoemde middelen bij Van 
Charante niet bekend waren. In het algemeen wordt er in de psychiatrische rap-

55. \eK\ae.l857(nootS),p.9. 
55. Verslag 1857 (noot 5), p.9. 
55. Km/f l^ l857(noot5) ,p .9 . 
56. Zie noot 54, en verder Verslag 1857, (noot 5), p . 20. 
57. Over de "ideal tranquilizer", zie Tourney, "Therapeutic fashions. . .", p. 789. 
58. Zie uitvoerig E. Stainbrook, "The Use of Electricity in Psychiatric Treatment during 

the Nineteenth Century", Bull.Hist.Med., 22 (1948), p. 156-177. 
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porten van na 1855 uitvoeriger melding gemaakt van het gebmik van medica
menten, daarmee het voorbeeld volgend van de inspecteurs''. 
De ratio van het toedienen der verschillende medicamenten die jaarlijks in de 
verslagen worden opgesomd, laat zich als vplgt kort samenvatten. Er wordt on
derscheid gemaakt tussen idiopathische en sympathische krankzinnigheid: in het 
eerste geval zijn de hersenen primair aangedaan, terwijl in het laatste geval "de 
voortbrengende oorzaken in andere delen van het lichaam, vooral in de buiksin-
gewanden of geslachtsdelen" gelegen zijn***. Bij de idiopathische vorm zal het 
tegengaan van hersenprikkeling, bijvoorbeeld door bloedstuwing, en het bevor-
deren van mst het voomaamste doel der medicamenteuze behandling zijn; bij 
de sympathische krankzinnigheid zullen de darmwerking (laxantia), maag-
prikkeling en genitale funkties moeten worden gereguleerd. 
Ook bij Vrolik zou de depressieve werking van het tartams emeticus veelvuldig 
worden benut, zij het dat de voorkeur voor het opium als sedativum duidelijk 
bij hem overheerst. Om "maniaca, die in razenden toestand opgenomen worden" 
tot kalmte te brengen werd dit opium in grote doses toegediend. In 1861 zou het 
succes van het opiumgebmik in de psychiatrie Vrolik tot de uitroep brengen dat 
"opium wel steeds het pleganker van alle krankzinnigen artsen blijven" zal. 
Onder de afleidende therapieen bij de sympathische krankzinnigheid neemt de 
purgatie de belangrijkste plaats in. Het geven van clysmata, het toedienen van 
kwikpreparaten (calomel) en van aloe (extractum aloes aquosum) was in alle 
gevallen bijna regel. Om de waterige stoelgang tegen te gaan werd in combinatie 
met deze laxantia veelal gebmik gemaakt van het sulphas cupri (cupmm sulphu-
ricum). Ook werden de laxantia vaak gecombineerd met narcotia als het extrac
tum hyosciami en belladonnae, omdat deze de "vemauwingen en krampachtige 
zamentrekkingen van den bulk" zouden tegengaan. In die enkele gevallen waarin 
de oorzaak werd gezocht in een overprikkeling van het maagslijmvlies zocht Vro
lik heil bij bismuth-preparaten (magisterium bismuthi of bismuthum nitricum). 
Bij een vermeende funktiestoornis van de genitalia moest uiteraard onderscheid 
worden gemaakt voor de vrouweUjke en mannelijke patient. Onder de vrouwe-
lijke patienten werd het uitblijven van de menstmatie als de meest voorkomende 
oorzaak gezien: de hiemit resulterende plethora kon niet anders dan sterk 
prikkelend werken op de hersenen. In het therapeutisch arsenaal had de genees
heer de beschikking over een tweetal krachtige middelen, de galvanische inductie 
en de koplaars van Junod. Over het gebmik van galvanische stroom laten de 
jaarverslagen van Vrolik een toenemend enthousiasme blijken. In 1856 wordt het 
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middel aangewend bij een zestal vrouwen van wie er twee genezen. In 1861 
wordt een succes van 100%geboekt, en prijst Vrolik dit therapeuticum als "een 
onfeilbaar emmenagogicum". Niet minder ingrijpend was het toepassen van de 
laars van Junod. Deze vinding van Victor Theodore Junod (1809-1881) bemstte 
op het principe van de hemospasie: een been van de patient wordt in een leren 
omhulsel gedaan, dat met gummi-manchetten aansluit en vervolgens wordt leeg-
gepompt, zodat door het ontstane vacuum het bloed naar het been getrokken 
wordt. Op die manier werkt het afleidend voor de bloedstuwing naar het hoofd. 
Wat de mannelijke patienten betreft wordt de onanie het meest als oorzaak van 
krankzinnigheid genoemd. Zelden werd hier echter met medicamenten, zoals het 
lupuline of de campher "wanneer vermeerderde geslachtsdrift invloed op de 
delirien uitoefende", gewerkt. Dwangmiddelen bleken bij de behandeling meer 
effectief. 

Was de oorzaak een verstoorde circulatie of bloedverdeling, dan viel de keuze van 
Vrolik op het digitalis of een der bloedontledigende middelen. Het gebmik van 
digitalis als panacee gedurende de 19e eeuw blijkt in het Rotterdamse krankzin
nigengesticht een zekere ontwikkeling te hebben doorgemaakt. In 1856 schrijft 
VroUk van het "digitalis en de overige narcotica" geen nut te hebben gezien, en 
vindt hij "de geroemde werking van de digitalis op de genitalia bij neiging tot 
onanie" niet bevestigd. Twee jaar later roemt Vrolik het middel echter als zeer 
effectief medicament "in alle gevallen waar gestoorde circulatie aanwezig is". De 
herkenning van het digitalis als een hart-specificum is ook binnen de psychiatrie 
een lange weg gegaan. 
Onder de bloedontledigende middelen staat de al dan niet bloedige kop (ventose) 
bovenaan. Door deze koppen hoog in de nek te plaatsen (A. Vertebralis!) kon
den gevallen met een "sterke congestie naar den hersenen" worden behandeld. 
Over aderlatingen of het gebmik van bloedzuigers is nergens in de verslagen 
sprake. 

In dit overzicht van de door Vrolik gebmikte therapeutica dienen er een drietal 
afzonderlijk te worden vermeld. Ten eerste is dat de thalasso- of zeebad thera
pie die in 1856 wordt toegepast als afsluitende behandeling van een mania tenge-
volge van onanie en "hooghartigheid" (zie schema). Dit gebruik van zeebaden 
laat zich binnen de Rotterdamse instelling moeilijk vervolgen, daar in later jaren 
er niet meer over gesproken wordt. Hetzelfde jaar gebmikt Vrolik bij de behan
deling van een patient met een "hypochondrischc stemming" tengevolge van een 
leveraandoening het chloroform, dat sinds 1847 in de anaesthesie zijn plaats als 
narcoticum veroverd had. Ook hiervan is in later jaren geen sprake meer, hoewel 
het als middel om "de levendigheid van het zenuwstelsel te bedaren" nog lang 
in de psychiatrie in gebmik is geweest*'. Hoe zich het incidentele gebmik van 
beide bovengenoemde middelen laat verklaren is onzeker: mogelijk heeft Vrolik 
in het eerste jaar van zijn funktie bij het Rotterdamse krankzinnigengesticht het 
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effect van een aantal therapeutica willen toetsen. Zijn mededeUng uit hetzelfde 
jaar 1856, dat hij te weinig ervaring heeft "om over geneesmiddelen en hunnen 
invloed een oordeel te kunnen vellen" duidt in ieder geval op een empirische 
instelling tegenover het gebmik van medicamenten in de psychiatrische therapie. 
Een derde middel dat slechts eenmaal wordt vermeld is de spaanse vlieg of het 
cantharidine, dat in 1857 wordt gebmikt in combinatie met morfine (acetas 
morphii) bij een lijder aan epilepsie. Een jaar tevoren was dezelfde patient be
handeld met "een groot vesicans" in de nek, eveneens in combinatie met een 
morfine-preparaat*'. 
In de loop der jaren heeft Vrolik een steeds voorzichtiger houding aangenomen. 
In 1861 doet hij althans de ontboezeming dat "wat betreft de door mij aange-
wende geneesmiddelen er weinige (zijn) aan welke ik de eer der herstellingen 
durf toe te kennen". 

Hoewel minder ingrijpend in medische zin, was het toedienen van versterkende 
middelen in het geheel van de behandeling een zeer belangrijk onderdeel. Scho-
ten "voedzame kost, vleeschnat en wijn" tekort in het verbeteren van de algeme
ne conditie van de patient, dan werden tonica als het decoctum radicis arnicae of 
corticis peruviani (kinine), danwel levertraan toegediend. De slechte toestand 
waarin de meeste patienten werden opgenomen zorgde ervoor dat deze middelen 
"schier dagelijks werden aangewend". 
Voor patienten wier voedsel-voorziening in moeilijkheden dreigde te komen door 
een belemmerde voedsel-opname via de mond, werd in 1859 op nadmkkelijk ver
zoek van Schroeder van der Kolk de voedingsbuis van Leuret aangeschaft, waar-
mee vioeibaar voedsel via de neus kon worden toegediend* ̂ . Van dit instmment 
werd in de loop der jaren slechts zelden gebmik gemaakt. 

Evenzeer tot de zorg voor een goede algemene conditie van de patient, behoorde 
de algemene geneeskundige verzorging in geval van niet-psychiatrische ziekten of 
epidemische aandoeningen. Tot de laatste categoric kan men de zorg voor de 
patienten rekenen, die ten tijde van een heersende epidemic lijdende waren aan 
cholera, typhus of pokken. In geval van een pokken-epidemie werd de totale be-
volking van het krankzinnigengesticht ge(re-)vaccineerd, inclusief het personeel. 
Andere aandoeningen die op grotere schaal zijn voorgekomen onder de bewoners 
van het gesticht, zijn "een plaag van roos" (1854), "eene epidemic van bloed-
vinnen" (1856), "schurft, die door de onzindelijkheid van vele lijderessen eene 
groote uitbreiding verkreeg" (1856), "eene kleine epidemic van catarrhale 
ophthahnieen" en een groot aantal "beenzweren" (1857), terwijl in de winter 
van 1858-1859 tengevolge van een onvoldoende verwarming een groot aantal 
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wintervoeten chimrgische behandeling behoefden. Bovendien waren er vele ge
vallen van decubitus gangraenosum "die bij de paralytische lijders een gewoon 
verschijnsel waren en niet tegenstaande de meeste voorzorgen, door de onzinde
lijkheid dier ongelukkigen, dikwerf eenen verschrikkelijken omvang verkregen 
voor dat de dood een einde aan hun lij Jen maakte". Tegen deze achtergrond van 
een zeer frequent voorkomen van secundaire aandoeningen, die evenzeer thera
pie behoefden, laat zich het therapeutisch handelen in de psychiatrie van die 
tijd eerst goed beoordelen. Tevens wijst het op de niet onbelangrijke rol die de 
heelmeester in het geheel van de medische verzorging speelde. Dit te meer omdat 
het hanteren van vele van de door de geneesheer voorgeschreven middelen, zoals 
het galvanische inductietoestel, de laars van Junod, de ventouses en andere uit
wendige middelen behoorde tot het werkterrein van de heelmeester of chimrgijn. 

4.3. De geneeskundige behandeling in Rotterdam en het oordeel der inspectie 

Bij de eerste krankzinnigenwet van 1841 werden alle krankzinnigengestichten 
onder oppertoezicht van de regering geplaatst. Om dit toezicht uit te oefenen 
werd de inspectie ingesteld. De eerste inspecteurs werden L.J. Feith en J.L.C. 
Schroeder van der Kolk die op 1 maart 1842 in functie traden. 
De inspecteurs hezochten alle gestichten eenmaal per jaar en rapporteerden daar
over aan de minister van Binnenlandse Zaken. Mede op basis van deze rapporten 
besliste de minister of een bepaalde inrichting tot geneeskundig gesticht of tot 
bewaarplaats verklaard werd. 
Ook het Rotterdamse gesticht werd regelmatig door de inspecteurs bezocht. 
In deze paragraaf zullen we trachten een antwoord te geven op de vraag hoe de 
inspectie en vooral de medicus Schroeder van der Kolk geneeskundige behande
ling in Rotterdam waardeerden**. 
Veel waardering was er voor de morele behandeling zoals die in Rotterdam 
werd toegepast. Met grote regelmaat betuigden zij hun instemming met wat er 
met betrekking tot werkverschaffing ^n godsdienstig onderricht werd gepres-
teerd. Ook de temghoudendheid in het gebmik van medische dwangmiddelen 
had hun instemming. Zo tekenden de inspecteurs in 1855 na hun inspectiebe
zoek aan dat de patienten bij uitstek mstiger waren dan bij de andere tijdens 
de inspectiereis bezochte gestichten in Zuid-Holland. De zorg voor het werk, 
de orde en de zedelijkheid werden als steeds uitmuntend genoemd. De binnen
vader en de binnenmoeder kregen regelmatig complimenten. Eenmaal zelfs 
noemden de inspecteurs de binnenvader Jung een waar juweel. De somatisch 
gerichte therapie mocht zich in een wat minder hoge waardering van de inspec
teurs verheugen. Vooral Van Charante kon op dit punt in de ogen van Schroeder 
van der Kolk geen genade vinden. Zijn kritiek kwam vooral op het volgende neer. 
Van Charante maakte te weinig gebmik van medicamenteuze therapie en hij 
was niet op de hoogte van de vorderingen van de wetenschap. Keer op keer wees 
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de inspecteur de Rotterdamse geneesheer op zijn gebrek, maar deze laatste was 
niet gevoelig hiervoor. Het volgende punt van kritiek was hiermee geboren: Van 
Charante was eigenwijs. Van de medische kennis van Vrolik had Schroeder van 
der Kolk eveneens een weinig hoge dunk. In 1856 tekende hij in zijn inspectie-
rapport aan dat de nieuwe arts er nog niet veel van wist. Uit de latere verslagen 
blijkt echter wel dat hij Vrolik minder eigenwijs vond en dat deze bereid was 
naar raadgevingen te luisteren. 
De bovengesignaleerde verschillen in opvatting tussen de Rotterdamse medici 
en de inspecteur Schroeder van der Kolk over de inhoud van de geneeskundige 
behandeling corresponderen met de verschillende stadia die de morele behande
ling in de 19e eeuw heeft doorlopen. Toen deze behandelingsmethode aan het 
eind van de 18e eeuw voor het eerste gesticht werd toegepast speelde de medi
camenteuze therapie een geringe rol. In de loop van de 19e eeuw werd de meer 
somatisch gerichte aanpak vooral onder invloed van de Franse medici echter 
veel belangrijker. 
Van Charante past in het eerste ontwikkelingsstadium van een morele behan
deling. Schroeder van der Kolk past in de tweede fase. In die zin had Schroeder 
van der Kolk gelijk toen hij stelde dat de Rotterdamse arts niet op de hoogte 
was van de moderne wetenschap. Dat er een tijd zou komen waarin het toe
dienen van medicijnen niet meer als hoogste eis der wetenschap werd gezien 
kon hij op dat moment niet vermoeden. 

5. Samenvatting 

In dit artikel zijn de veranderingen beschreven die er in de eerste helft van 
de negentiende eeuw optraden in de behandeling van krankzinnigen in het 
Rotterdamse krankzinnigengesticht. Deze veranderingen begonnen in 1836 met 
de komst van de medicus Van Charante. Door hem werd de morele behandeling 
ingevoerd. Deze behandeling bestond in hoofdzaak uit werkverschaffing en 
godsdienstig onderricht. Daamaast werd er gestreefd naar een meer voorzichtig 
gebmik van mechanische dwangmiddelen. Medicamenten werden weinig toe
gediend. Deze poUtiek werd in hoofdlijnen voortgezet door Vrolik die in 1856 
Van Charante als geneesheer opvolgde. De inspecteurs die het gesticht jaarlijks 
bezochten hadden naast waardering ook kritiek op de toegepaste behandelings
methoden. Hun waardering gold vooral de werkverschaffing, het godsdienstig 
onderricht en het voorzichtige gebruik van de dwangmiddelen. Hun kritiek 
richtte zich vooral op de geneesheren die naar het oordeel der inspectie veel te 
weinig gebmik maakten van de medicamenteuze therapie. Len nauwkeurige 
positiebepaling van de Rotterdamse instelUng binnen het geheel der ontwikke
lingen in de psychiatrische therapie uit de onderhavige periode zal echter eerst 
dan mogelijk zijn, wanneer ook van andere gestichten in den lande een meer ge
detailleerde berichtgeving voorhanden is. 


