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Voorwoord 

Schrijven is een worsteling. Er is niets dat mij meer intimideert dan een leeg vel papier dat ik moet 

vullen. Het heeft jaren gekost om erachter te komen en toen was ik al zou verknocht aan de studie 

geschiedenis dat ik mijn strijd met het papier tot het bittere einde uit wilde vechten. En het is gelukt. 

Met deze scriptie mag ik mijn studie afronden. Een studie waarin ik opnieuw kennis maakte met de 

eindeloos boeiende geschiedenis van de psychiatrie. Het is dan ook geweldig dat ik de mogelijkheid 

kreeg mijn onderzoek te doen binnen het kader van het boek van Joost Vijselaar en Timo Bolt over 

J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland.  

Het is dankzij Joost Vijselaar dat mijn interesse voor de geschiedenis van de psychiatrie tijdens mijn 

studie nieuw leven werd ingeblazen en serieuze vormen aannam. Zijn deskundigheid en 

behulpzaamheid hebben ervoor gezorgd dat ik dit onderzoek kon doen. Daarnaast heeft zijn 

enthousiasme mij zo geïnspireerd dat ik zelfs aan het daadwerkelijke schrijven van mijn scriptie 

plezier heb beleefd. Mijn andere begeleider, Hendrik Henrichs, wil ik bedanken voor zijn niet 

aflatende steun en hulp. Een begeleider die zijn studenten zo weet te motiveren en verder te helpen 

zou iedereen zich wensen. 

Een scriptie schrijven doe je alleen, maar dankzij Saskia’s vriendschap en gesprekken niet in 

eenzaamheid. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken dat zij mij in al die jaren onvoorwaardelijk 

gesteund hebben en in me hebben geloofd. De laatste - maar zeker niet de minste - die ik wil 

bedanken is Maarten, die er altijd voor me is en die me de moed gaf voor alles wat ik de laatste jaren 

heb ondernomen. 

 

Willemieke de Klerk, Delft, 2011. 
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1. Inleiding  

1.1. Oriëntatie 

Begin dit jaar ontstond grote ophef over een televisiereportage van de EO over de verstandelijk 

gehandicapte Brandon van Ingen, die regelmatig met een tuigje werd vastgebonden aan de muur van 

zijn kamer in de instelling ’s Heeren Loo in Ermelo, omdat zijn psychische problemen hem een gevaar 

voor zichzelf en zijn omgeving maakten. De reportage leidde tot grote verontwaardiging en zelfs tot 

een spoeddebat in de Tweede Kamer. Vergelijkingen met de foto van Jolanda Venema, die in 1988 

een maatschappelijk debat over de geestelijke gezondheidszorg ontketende, werden veelvuldig 

gemaakt.1 In de uitzending zei Wim Drooger van Platform Verstandelijk Gehandicapten "Waar waren 

hier de echte professionals, waar was hier de leiding? Waar was hier de inspectie? Als de inspectie 

dit heeft goedgevonden, als de regels in dit land dus zo zijn dat dat de manier is waarop wij met deze 

mensen omgaan, dan vraag ik me af of we die regels niet moeten veranderen."2   

Of de vergelijking met Jolanda terecht was en of er daadwerkelijk sprake was van een schandaal, 

zoals journalist Jan Kuitenbrouwer zich afvroeg, is een interessante vraag die hier echter te ver voert. 

Maar wat het verhaal van Brandon in ieder geval goed duidelijk maakt, is dat er in de Nederlandse 

maatschappij een duidelijk beeld heerst van de manier waarop er met verstandelijk gehandicapten 

en psychiatrische patiënten moet worden omgegaan.3 In de eerste plaats gaat hier om de manier 

waarop psychiatrische patiënten in instellingen worden behandeld. Uit de reacties op Brandons 

situatie is bijvoorbeeld af te lezen dat vrijheidsbeneming, zeker in de concrete vorm van vastbinden, 

niet acceptabel wordt gevonden.4 Impliciet wordt hier echter ook duidelijk dat de maatschappij niet 

alleen een idee heeft over hoe voor deze mensen gezorgd moet worden, maar ook wie daar 

verantwoordelijk voor is en hoe deze zorg gewaarborgd dient te worden. De geestelijke 

gezondheidszorg is terrein van de overheid die deze zorg uitbesteedt aan allerlei instellingen en 

instanties. Politici zien het duidelijk als hun taak om zich met de kwaliteit en de regels van de zorg te 

bemoeien. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij de overheid en zij dient deze te waarborgen 

door middel van wetten en controlerende instituties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

                                                             
1 Anneke Stoffelen, ‘Het enige verschil: Brandon draagt kleren.’ De Volkskrant, 19-1-2011 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/1825916/2011/01/19/Het-enige-
verschil-Brandon-draagt-kleren.dhtml 
2 http://nos.nl/artikel/212576-spoeddebat-over-vastgebonden-jongen.html 
3Jan Kuitenbrouwer,’ ‘Brandon’ is geen schandaal’, De Volkskrant, 26-11-2011 
ttp://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7706/%E2%80%98Brandon%E2%80%99_is_geen_schandaal#reacties 
4 Een hiervan is bijvoorbeeld de reactie van Willleke van der Veen- Schaap op de site van Uitgesproken EO op 
19-1-2011: ‘Een jongen als Brandon als een gevangene behandelen verdient hij zeer zeker niet.(…) Dit moet 
absoluut direct stoppen! Wij zijn als maatschappij verantwoordelijk voor deze misstanden en dienen met een 
plo ssing te komen.’ http://www.uitgesprokeneo.nl/uitzending/gehandicapte-brandon-al-drie-jaar-
vastgeketend-aan-de-muur/ 
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Deze ideeën over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening 

lijken vanzelfsprekend, maar zijn ze dat ook? Gespecialiseerde zorg voor psychiatrische patiënten en 

verstandelijk beperkten in daarvoor bestemde instellingen bestaat nog niet zo lang. De bemoeienis 

van de nationale overheid en wetgeving ter bescherming van de rechten van deze mensen is van nog 

recenter tijd. Het huidige beeld van de psychiatrie is het resultaat van een proces dat is begonnen 

aan het eind van de 18e eeuw en die te boek staat als de eerste psychiatrische revolutie. 

In die tijd begonnen artsen, onder invloed van de ideeën van de Verlichtingsfilosofen krankzinnigheid 

te beschouwen als een ziekte. Deze verandering van perspectief had verstrekkende gevolgen voor de 

zorg voor krankzinnigen. De term ´ziekte´ impliceerde niet alleen dat behandeling mogelijk en 

wenselijk was maar bovendien dat krankzinnigen gewone mensen waren en hun krankzinnigheid iets 

was dat hun overkomen was. Krankzinnigen zonder meer opsluiten en ´bewaren´ in gestichten was 

niet meer toereikend. In navolging van pioniers als William Tuke van de York Retreat en Philippe 

Pinel, arts van de Parijse gestichten Salpêtrière  en Bicêtre werden 'morele' (psychologische) 

middelen aangewend om de stoornis van de geest of het gemoed te behandelen. Het verblijf in het 

gesticht moest gericht zijn op genezing, door morele behandeling waarbij getracht werd de 

´zinnelozen´ weer zelfcontrole bij te brengen. De hervormingsideeën van Pinel en consorten hadden 

hun weerklank in de institutionalisering van de zorg door de overheid. In heel Europa werden wetten 

opgesteld die de opname en behandeling van krankzinnigen reguleerden en inrichtingen aan 

controle en kwaliteitseisen onderwierpen. 

Deze moderniseringsgolf leidde ook in Nederland tot veranderingen, die hun beslag kregen in de 

Eerste Krankzinnigenwet van 1841. De zorg voor krankzinnigen kwam hiermee onder staatstoezicht. 

De gestichten moesten zich in de eerste plaats gaan richten op genezing en daarbij aan allerlei regels 

voldoen om hun bestaan te kunnen blijven rechtvaardigen. Om erop toe te zien dat de gestichten 

zich moderniseerden en aan de regels voldeden werd in 1842 de Inspectie voor 

Krankzinnigengestichten in het leven geroepen. De inspectie bestond uit C.J. Feith, de referendaris 

van het Armwezen (van het ministerie van Binnenlandse Zaken) en de Utrechtse hoogleraar J.L.C 

Schroeder van der Kolk. Zij bezochten de Nederlandse gestichten, deden aanbevelingen en brachten 

hier verslag over uit, met als voornaamste doel de zorg voor krankzinnigen te verbeteren en te 

vernieuwen.  

1.2. Status Questionis 

Over de ontwikkeling van het krankzinnigenwezen in Nederland, het ontstaan van de Eerste 

Krankzinnigenwet, en de geschiedenis van het staatstoezicht is aardig wat geschreven. De historicus 

Hans Binneveld schetst in Filantropie, repressie en medische zorg. Geschiedenis van de 
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inrichtingspsychiatrie een algemeen beeld (en de achtergronden) van de geschiedenis van de 

inrichtingspsychiatrie in Nederland.5 Opvallend is, in ieder geval aan het gedeelte over de 

totstandkoming van de Eerste Krankzinnigenwet van 1841, de inspectie en de rol van Schroeder van 

der Kolk en anderen, dat hij vooral terugvalt op eerdere publicaties over deze onderwerpen en veel 

minder op contemporaine bronnen.  

Een belangrijke bron voor Binneveld is bijvoorbeeld het werk van dr. P. Van der Esch, voormalig 

geneeskundig inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid. In zijn driedelige werk Geschiedenis 

van het Staatstoezicht op Krankzinnigen geeft Van der Esch een uitgebreid overzicht van de 

ontwikkeling van de staatsbemoeienis met de krankzinnigenzorg.6 Daarnaast beschrijft hij de 

materiële situatie van patiënten en medewerkers in gestichten. Hoewel het relaas van Van der Esch 

doorspekt is van zijn eigen opvattingen, bevat het werk veel feitelijk materiaal waarvoor 

voornamelijk geput is uit de archieven van de Inspectie.7 Ondanks zijn voorkeur voor feitelijke 

informatie, steekt Van der Esch zijn mening over de aanloop naar de Eerste Krankzinnigenwet, de rol 

van Schroeder van der Kolk en de manier waarop dit alles de geschiedenis in gegaan is, niet onder 

stoelen of banken.  

Zijn kritiek is op sommige punten bijna letterlijk gelijk aan die van dr. J.H. Schuurmans Stekhoven, zelf 

inspecteur van 1901 tot en met 1934.8 Van de hand van Schuurmans van Stekhoven verscheen in 

1922 Ontwikkeling van het krankzinnigenwezen in Nederland 1813-1914, voor Van der Esch ‘van 

onschatbare waarde’.9 Het was het doel van Schuurmans Stekhoven geweest een historisch overzicht 

samen te stellen, maar door de Eerste Wereldoorlog is hij nooit aan het overkoepelend 

geschiedkundig verhaal toegekomen. Daardoor is het wat lastiger toegankelijk, maar wel rijk aan 

informatie.  

Nog moeilijker te lezen is Krankzinnigenverpleging in de eerste helft van de vorige eeuw van Jacob 

van Deventer uit 1901. Van Deventer was destijds geneesheer-directeur van het gesticht 

Meerenberg en later, evenals Van der Esch en Schuurmans Stekhoven, inspecteur van het 

Staatstoezicht op Krankzinnigen en de Krankzinnigenzorg. Hij behandelt de aanloop, totstandkoming, 

inhoud en gevolgen van de Eerste Krankzinnigenwet van 1841. Het boek is niet onderverdeeld in 

hoofdstukken of paragrafen en eindigt nogal abrupt, maar het kan een onderzoeker veel informatie 

geven of op een ander spoor zetten.  

                                                             
5
 J.M.W. Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg. Geschiedenis van de inrichtingspsychiatrie (Deventer 1985) 

6 P. Van der Esch, Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen (Den Haag 1975-1980) 
7 Idem, 6. 
8 Idem, 13 t/m 15. 
9 Idem, 5. 
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Waar deze schrijvers zich op een bredere ontwikkeling van de krankzinnigenzorg richten, zijn er 

enkele bronnen vrijwel geheel gewijd aan de wetgeving. Een contemporaine bron uit 1841 van J. van 

den Honert is Geschiedenis en beginselen der Nederlandse wetgeving betrekkelijk de gestichten voor 

krankzinnigen waar de circulaire van 1838 en de schets der Volstrekte Vereischten van Schroeder van 

der Kolk al in staan afgedrukt. Een eeuw later wijd Arie Querido zich ook aan het krankzinnigenrecht 

in het boek Krankzinnigenrecht waarin hij de dan geldende Krankzinnigenwet van 1884 bekritiseert, 

onder andere omdat de beslissing over verplichte opneming in een inrichting bij de rechter en niet bij 

de arts lag. Dit is in zoverre opmerkelijk omdat dit ook bij het ontwerpen en aannemen de Eerste 

Krankzinnigenwet een discussiepunt was. 

Later in de twintigste eeuw was het Trimbos Instituut in Utrecht lange tijd de enige instelling waar 

min of meer structureel onderzoek werd uitgevoerd naar het verleden van de psychiatrie. Over de 

krankzinnigenwetgeving en de eerste periode van de hervorming van de Nederlandse 

krankzinnigenzorg schreef Joost Vijselaar in de jaren tachtig en negentig  onder andere Honderd jaar 

krankzinnigheid, Over de IJssel, over de schreef : de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg 

in Overijssel en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven in het bijzonder  en Gesticht in de 

duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 

tot 1994. In 1999 kreeg het onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie institutionele 

inbedding in het NWO-onderzoeksprogramma ‘De gestoorde psyche: theorie en praktijk in 

Nederland in de twintigste eeuw’. Het onderzoeksprogramma richtte zich op de geschiedenis van de 

Nederlandse psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg in sociaal-cultureel en internationaal 

vergelijkend perspectief. De meeste publicaties die in dit kader verschenen, besloegen echter 

voornamelijk de twintigste eeuw. Met de aankomende biografie over J.L.C. Schroeder van der Kolk 

van Joost Vijselaar en Timo Bolt wordt het ontstaan van de (inrichtings)psychiatrie weer onder de 

loep genomen.  

1.3. Aanleiding en kader 

In een biografie die dit jaar uitkomt geven Joost Vijselaar en Timo Bolt aan de hand van het leven en 

werk van de Utrechtse hoogleraar J.L.C. Schroeder van der Kolk een gedetailleerde beschrijving van 

het sociaal, politiek en wetenschappelijk mozaïek waarbinnen Schroeder van der Kolk zijn 

denkbeelden over de psychiatrie ontwikkelde en in de praktijk bracht. Hierbij wordt ruimschoots 

aandacht besteedt aan de grote rol die Schroeder speelde bij de totstandkoming van de Eerste 

Krankzinnigenwet van 1841 en de invloed die hij als hoogleraar, arts en inspecteur in de praktijk 

heeft uitgeoefend op de hervorming van het krankzinnigenwezen in Nederland. Als arts bracht hij zijn 

denkbeelden in de praktijk in het Willem Arntzhuis, dat hij omvormde tot geneeskundig gesticht en 

javascript:open_window(%22http://aleph.library.uu.nl:80/F/VAKDTGM3YM1YN8FK1SHENN84XANRTB2I5VSYH6JS7F8B1T5EEU-02954?func=service&doc_number=001451271&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.uu.nl:80/F/VAKDTGM3YM1YN8FK1SHENN84XANRTB2I5VSYH6JS7F8B1T5EEU-02954?func=service&doc_number=001451271&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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dat vervolgens lange tijd als model voor alle inrichtingen in Nederland gold. Als hoogleraar bracht hij 

de toestand van de krankzinnigenzorg in Nederland onder de aandacht en leidde hij de eerste 

generatie psychiaters op. Als adviseur van de overheid had hij een grote invloed op de 

totstandkoming van de Eerste Krankzinnigenwet in 1841. Uiteindelijk heeft hij ook als inspecteur van 

het staatstoezicht op de krankzinnigenzorg een stempel gedrukt op de hervormingen van de 

Nederlandse gestichten tussen 1842 en 1862. 

Nadere bestudering van het hervormingsproces in de Nederlandse instellingen maakt duidelijk hoe 

groot de invloed van de inspectie in de persoon van Feith en Schroeder van der Kolk is geweest. Het 

doel van dit onderzoek is een bijdrage aan dit inzicht te kunnen leveren door de ontwikkelingen 

binnen één zo’n gesticht te bestuderen. 

1.4. Onderwerp en probleemstelling 

Eén van de instellingen die grote veranderingen doormaakte als gevolg  van de hervorming van de 

krankzinnigenzorg was het Delftse gesticht  Het Sint Joris Gasthuis. Ook hier kreeg men te maken met 

de nieuwe wetten, regels en de inspectie. Om te kunnen blijven voortbestaan zou ook het Sint Joris 

ingrijpend moeten moderniseren. In dit onderzoek wordt getracht de invloed van de inspectie op de 

ontwikkeling  en hervorming van Het Sint Joris Gasthuis in de periode 1842-1862 in kaart te brengen. 

Daarbij staat de volgende vraag centraal: ‘Welke invloed had de in 1842 ingestelde Inspectie voor 

Krankzinnigengestichten in de persoon van Feith en Schroeder van der Kolk op de ontwikkeling van 

het Sint Joris Gasthuis in Delft in de periode 1842-1862?’ Deze onderzoeksvraag valt uiteen in 

verschillende deelvragen. Ten eerste moet duidelijk worden hoe de inspectie tot stand kwam en wat 

het doel ervan was. Welke middelen hadden de inspecteurs om dit doel te bereiken? Daarnaast is 

het belangrijk te weten welke eisen er met de nieuwe wet en de circulaire van 1838 aan de 

gestichten werden gesteld.  

Wat het Sint Joris Gasthuis betreft, moet als eerste het beginpunt van de ontwikkelingen in 

ogenschouw genomen worden. Hoe was de situatie in het Sint Joris Gasthuis in 1842 (Bij aanvang van 

de eerste inspectie)? Daarbij moet gelet worden op de aard van de inrichting, de voorgeschiedenis en 

de bestuurlijke situatie en op het gebouw, de inrichting en de zorg voor de patiënten. Vervolgens 

moet inzicht verkregen worden in het verloop van de inspecties, het oordeel van de inspecteurs en 

de aanbevelingen die zij deden.  Vervolgens wordt de reactie van de regenten van het Sint Joris, de 

geneesheer en de gemeente Delft bekeken. 
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Met deze vragen als uitgangspunt wordt getracht de belangrijkste ontwikkelingen van het Sint Joris 

Gasthuis in de periode 1842-1862 in kaart te brengen en te duiden welke factoren daarbij een grote 

rol speelden. 

Deze ontwikkelingen roepen weer nieuwe vragen op. Welke consequenties hadden de plannen van 

Schroeder en Feith met betrekking tot de krankzinnigenzorg in Nederland in de praktijk voor het Sint 

Joris?Hoe werd het Sint Joris een geneeskundig gesticht en waarom duurde het zo lang voordat deze 

status bereikt was?Waarom waren er zoveel spanningen en conflicten tussen het gesticht en de 

geneesheer? Had dit te maken met de opzet van de hervormingen van Schroeder van der Kolk of lag 

de oorzaak ergens anders, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het beroep psychiater, of de 

specifieke situatie van het Sint Joris? 

Uiteindelijk hoopt dit onderzoek een antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre het Sint 

Joris uiteindelijk veranderd is door de inspectie en de hervormingsplannen en de persoonlijke 

bemoeienissen van de inspecteurs en waaraan dat te zien is? Kan uiteindelijk gezegd worden dat zij 

de motor van de veranderingen zijn geweest? 

1.5. Rechtvaardiging 

De geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis is tot nu toe alleen in de vorm van gedenkboeken 

beschreven. De belangrijkste publicaties zijn die van mr. Louis Bouricius en Jaak Slangen. L.G.N. 

Bouricius, van 1907 tot 1927 gemeentearchivaris te Delft, schreef in opdracht van de toenmalige 

regenten van het Sint Joris Gasthuis een ‘geschiedenis van de lotgevallen van het gesticht’ ter ere van 

het 250-jarig zelfstandig bestaan10.  Ook het boek van Jaak Slangen is een gedenkboek in opdracht 

van P.C. Joris uit 1994. Naast beschrijvende geschiedenissen -enkele zeer moeilijk of niet terug te 

vinden (doctoraal)scripties niet meegerekend- zijn er weinig wetenschappelijke artikelen over het 

Delfts gesticht verschenen. De ontwikkeling die het Sint Joris in de periode 1842-1862 doormaakte is 

nog niet vanuit het perspectief van de inspectie en de hervormingen onderzocht. Het blijft bij 

feitelijke opsommingen van de ontwikkelingen. Er is nog geen onderzoek geweest waarbij een 

duidelijke vraag centraal staat en die verder gaat dan beschrijven. 

Een onderzoek over een casus als het gesticht in Delft kan samen met andere casussen over enkele 

specifieke gestichten duidelijk maken wat de gevolgen van de Eerste Krankzinnigenwet zijn geweest 

en welke invloed het inspectiewerk van Schroeder van der Kolk en Feith hebben gehad op de 

modernisering van de krankzinnigenzorg in Nederland. Utrecht was het model, Deventer was een 

voorloper, maar Delft was op zijn best een middenmoter. In het Sint Joris Gasthuis in Delft zijn de 

                                                             
10 L.G.N.Bouricius, Geschiedenis van het Sint Joris, voorbericht. 
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volgende dingen goed te zien: De persoonlijke invloed van de inspecteurs is duidelijk aan te wijzen. 

Daarnaast had de inspectie had een grote invloed doordat er weinig kennis was maar wel de wil tot 

veranderen, niet in de laatste plaats om het voortbestaan van het gesticht te garanderen. De plannen 

voor de oprichting van een provinciaal gesticht hebben invloed gehad op beleidsvorming, de keuzes 

en het tempo van de hervormingen in Delft, hetgeen typerend is voor de ontwikkelingen van de Zuid-

Hollandse gestichten. Voorts is duidelijk dat de inspectie, Provinciale Staten, de gemeente en de 

regenten van het Sint Joris allemaal wilden hervormen, maar ook een eigen agenda hadden 

waardoor men af en toe behoorlijk in elkaars vaarwater zat. Ten slotte is goed te zien dat Schroeders 

model voor de hervorming van de gestichten, zeker door de grote rol voor het regentencollege, voor 

de eerste gestichtsgeneesheren grote gevolgen heeft gehad. 

 

Methode 

De basis van het onderzoek wordt gevormd door de archieven van de Inspectie voor de 

Krankzinnigenzorg. Het is dus geschreven vanuit een Haags perspectief. Wat was de mening van 

de inspecteurs, wat wilden zij en hoe en in welke mate wisten zij dit te bewerkstelligen? Een 

aanvullende bron is het archief van het Sint Joris. Hiermee kunnen feiten gecontroleerd en gaten 

opgevuld worden en is de reactie van de regenten op de adviezen van de inspectie te zien. Ook 

hun interactie met de inspectie wordt duidelijker. Wat er uiteindelijk in de praktijk gebeurde, is 

weer in beide archieven terug te vinden.  

1.6. Opbouw 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt als oriënterend kader de historische context geschetst, een algemeen 

gedeelte waarin de totstandkoming van de wet van 1841, de oprichting van de inspectie en de 

voorgeschiedenis van het Sint Joris beschreven worden. Als duidelijk is tegen welke achtergrond en 

in welk kader de veranderingen in het Sint Joris plaatsvonden, wordt in hoofdstuk 5 de periode 1842-

1862 onder de loep genomen. Deze periode is op te splitsen in twee delen. In de periode 1842 tot 

1855 stond de verandering van bewaarplaats naar geneeskundig gesticht centraal. Het verkrijgen van 

de status geneeskundig gesticht heeft opvallend lang geduurd. Waarom eigenlijk?  

Na 1855 verlegde het accent van de veranderingen zich van de externe naar de interne structuur van 

het gesticht. Het draait nu om de verhouding tussen de geneesheer en de regenten van het Sint Joris. 

De arts als autoriteit op het gebied van de zorg werd een gegeven in de twintigste eeuw, toen de 

psychiatrie zich stevig als wetenschappelijke dicipline gevestigd had. In de jaren vijftig en zestig van 

de 19e eeuw is dit echter helemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Het leidde in Delft tot conflicten 

tussen de regenten, waar Schroeder van der Kolk zelf zo de autoriteit bij gelegd had en de 
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geneesheer die door Schroeder zelf opgeleid en voor de functie voorgedragen was. Het relaas eindigt 

in 1862, het jaar waarin Schroeder van der Kolk stierf en waarin een einde kwam aan het 

autoriteitsprobleem van de Delftse artsen. Kort daarna werd Schroeder van der Kolks leerling J.N 

Ramaer aangesteld als geneesheer- directeur van het gesticht in Delft. Deze prominente arts kreeg 

duidelijk meer volmachten, kon een grotere invloed uitoefenen dan zijn voorgangers en voerde het 

medisch model definitief in. 
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2. De geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis  

De band tussen godsdienst en gezondheid is van oudsher sterk, maar vooral geconfronteerd met het 

onverklaarbare en ongrijpbare van krankzinnigheid zoekt de mens verklaringen, steun en genezing bij 

religie. In het Christelijk geloof streden de heilige Geest en de duivel om de ziel. Waanzin en 

depressie waren tekenen van deze strijd. In enkele gevallen werd gekte gezien als ‘goed’. Het gaf een 

contact aan met het goddelijke in de vorm van visioenen en openbaringen en sommige onnozelen 

werden gezien als heilig. Meestal was waanzin echter het spel van de duivel; een uiting van 

bezetenheid, zonde of een teken dat de ziel verloren raakte. 11Waanzin werd daarom aangepakt met 

spiritualiteit. Geestelijken probeerden het kwaad uit te bannen met bezweringen, wijwater en 

kruisbeelden. Door de combinatie van de functie van de kerk als liefdadigheidsinstelling, en van het 

gasthuis als voorloper van het ziekenhuis, lijkt er een eenvoudig verband te leggen tussen de kerk en 

het Sint Joris Gasthuis als plaats voor de verzorging van krankzinnige behoeftigen.  

2.1. Het ontstaan van het Sint Joris Gasthuis 

Voorzieningen voor armen en zwakkeren in de samenleving zijn geen christelijke uitvinding . Al in de 

oudheid hadden de tempels van de Griekse arts en halfgod Aesclepios gasthuizen voor de opvang 

van zieke reizigers en ook in het Romeinse rijk bestond zorg voor de armen in de vorm van 

aalmoezen en brooduitdelingen.12 Toch kreeg de zorg voor minder bedeelden een sterke impuls met 

de komst van het christendom. Het verrichten van goede werken in de vorm van liefdadigheid, om 

het zielenheil van zowel de armen of zieken als hun begunstigers te redden, was een belangrijk 

aspect van het christelijk geloof. Het is dus niet verwonderlijk dat de zorg voor krankzinnigen lang het 

terrein van de kerk is geweest. Toch is er geen sprake van een directe lijn tussen de kerk en de 

gasthuizen. Oorspronkelijk hadden kloosters de taak voor de armen en bejaarden uit de omgeving te 

zorgen en boden zij reizigers, voornamelijk pelgrims, onderdak. In de veertiende eeuw werd dit werk 

overgenomen door seculiere liefdadigheid. Gasthuizen waren instellingen die door wereldlijke 

personen opgericht en bestuurd werden en waar werken van barmhartigheid verricht werden.13 De 

hongerigen spijzigen, de dorstigen laven, de naakten kleden, reizigers herbergen en zieken troosten, 

waren manieren waarop men de wil van God op aarde uit kon voeren en daarmee een plek voor 

beide groepen in het hemelrijk kon beërven. 

Met deze functie is ook het Sint Joris Gasthuis in Delft ontstaan. Wanneer en door wie het gasthuis 

precies gesticht is, is onduidelijk. Waar de naam Sint Joris vandaan komt eveneens. Omdat Sint Joris 

                                                             
11 R. Porter, Madness. A Brief History. (New York 2002) 19. 
12 I. Mans, Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen (1998, 
Amsterdam) 69. 
13 A. Querido, Godshuizen en gasthuizen, 8-16. 
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de patroonheilige van schutters is, is het mogelijk dat de oprichters uit het Delftse schuttersgilde 

kwamen.14  Er is echter niets met zekerheid te zeggen aangezien er geen stichtingsakten bewaard zijn 

gebleven. De vroegste melding van het gasthuis is te vinden in drie charters uit 1407, waarin graaf 

Willem VI de stad Delft toestemming geeft tot de oprichting van een kapel15: 

“…Dat si tot ewigen dagen ghifters wesen sullen van eene cappelrien staende in sinte Joris Gasthuus  

int  Noirteijnde binnen onse steden voirnoemt tot tien ponden siaers toe.”16 

Het tweede charter is een brief uit hetzelfde jaar waarin het stadsbestuur van Delft toestemming 

voor de bouw van de kapel geeft en de inkomsten van de kapel en de kapelaan beschreven zijn. 

Tevens draagt zij een kandidaat aan voor de functie van kapelaan. Hoewel het onderhoud van de 

kapel niet van het gemeentebestuur komt, wil het wel dit patronaatsrecht behouden. Voor dit alles 

vraagt het de toestemming van de bisschop van Utrecht, die in het derde charter instemt met de 

plannen. 

 Meer is er over deze eerste periode van het Sint Joris Gasthuis niet te vinden. Met de stadsbrand van 

1536 zijn de meeste gegevens verdwenen. In ieder geval geven de charters aan dat het Sint Joris rond 

1407 gesticht is en dat de stad Delft, gezien het patronaatsrecht en het feit dat zij als  “ghifter” 

genoemd worden, al vroeg een grote zeggenschap hadden over het gasthuis. Ondanks de grote 

invloed van het stadsbestuur was het Sint Joris een onafhankelijke instelling die langzaamaan steeds 

meer inkomsten verwierf door schenkingen en erfenissen in de vorm van huizen en landerijen van 

particulieren. 

Naast het Sint Joris kende Delft in 1407 ten minste nog één ander gasthuis; het Heilige Geest 

Gasthuis dat later het Oude Gasthuis is gaan heten, om verwarring met het Sint Joris Gasthuis te 

vermijden. Beide gasthuizen verleenden onderdak aan passanten. Het Sint Joris had hiervoor een 

“baaierd”, een ruimte waar reizigers en zwervers konden overnachten. Om onzedelijkheden te 

voorkomen werden de mannen en vrouwen al snel gescheiden. Mannelijke gasten werden 

ondergebracht in het Oude Gasthuis, terwijl het Sint Joris onderdak aan vrouwen bood. Naast de 

baaierd had het gasthuis dus ook een kapel, waarmee het voor het eerst in de geschiedenis opdook. 

In de kapel werd geestelijke zorg verleend, de mis gelezen en de biecht afgenomen door de kapelaan. 

                                                             
14 J. Slangen, 18. Van Bleyswijck 294. Overigens was Sint Joris ook de patroonheilige van onder andere 
militairen, wapenmakers, kuipers, zadelmakers en het nabijgelegen dorp De Lier. Hij werd aangeroepen tegen 
ziekten als melaatsheid, pest  en syfilis, tegen oorlogsgevaar en het kwaad. Daarnaast waren er in Delft ook een 
toren en een poort naar Sint Joris vernoemd. 
15 Slangen spreekt van graaf Willem II. Willem van Oostervant was als Willem II hertog van Beieren-Straubing, 
maar als Willem VI graaf van Holland en Zeeland. 
16 Bouricius, blz 9/10. Slangen18,19 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren-Straubing
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Aangezien het gasthuis onderdak bood aan ouderen en zieken, zorgde de kapelaan ook voor het 

zielenheil van de zieken en de stervenden.  

Het Sint Joris was hiermee niet veel anders dan de meeste vroege gasthuizen die hoofdzakelijk uit 

een kapel bestonden en waar iedereen, op besmettelijke zieken na, werd geaccepteerd. Ook de 

‘baaierd’ was een algemeen verschijnsel. Inge Mans wijst er op dat de relatief late kerstening van de 

Lage Landen ervoor gezorgd had dat de gasthuizen wat later ontstonden dan in de omringende 

landen, maar dat ze aan het eind van de middeleeuwen talrijk waren en dat er een sterke 

specialisering was ontstaan.17 Zo was in Delft inmiddels ook een speciaal oudemannenhuis en 

vrouwenhuis ontstaan en herbergde de baaierd van het Sint Joris alleen vrouwen. Dat er in de 

gasthuizen, en dus ook in het Sint Joris, ook krankzinnigen en zotten werden opgenomen is niet 

verwonderlijk en ook duidelijk terug te vinden in documenten uit die tijd. Over het verblijf  van 

krankzinnigen in het Sint Joris Gasthuis voor 1600 is niets bekend. Waarschijnlijk zullen er onder de 

armen en zieken ook een aantal krankzinnigen geweest zijn, maar zij worden niet specifiek vermeld. 

Van een afzonderlijke opvang voor ‘dollen’ was lange tijd geen sprake. De eerste dolhuizen werden 

halverwege de 15e eeuw opgericht in Den Bosch en Utrecht, maar het aantal dolhuizen en patiënten 

bleef aanvankelijk klein. Deze situatie zou pas in de 17e eeuw veranderen, doordat de bevolking 

toenam en men ook zwakzinnigen op ging nemen.  

2.2. Het Sint Joris tijdens de Republiek 

Na de opstand van 1572 kwamen de calvinisten in Delft aan de macht. Een resolutie van de Staten 

van Holland wees alle leegstaande kloostergebouwen toe aan de stedelijke overheid en de 

armenzorg werd gereorganiseerd. De baaierd ging dicht en in 1600 stond het Sint Joris Gasthuis in 

het haardstedenregister vermeld als ‘Dolhuis’.18  Hieruit valt af te leiden dat het Sint Joris rond deze 

tijd dus specifiek de taak krijgt krankzinnigen op te nemen. Het Sint Joris kwam onder hetzelfde 

bestuur als het pas opgerichte Hervormd Weeshuis, zodat baten en overschotten van één van de 

twee instellingen ook voor de andere instelling gebruikt konden worden. De eerste beschrijving van 

het gesticht en de omstandigheden waaronder de Delftse krankzinnigen hier  leefden komt van de 

vooraanstaande Delftenaar Dirck Van Bleyswijck  (1639 – 1681), die in zijn Beschryvinge der stadt 

Delft het Dol- ofte Krancksinnighuys beschrijft. 

“…gelegen aan d’Oostzijde van ’t Noort-eynde, zijnde eygentlyck van ouds genaemt St. Joris Gasthuys, 

welckers Capelle vooraf […] is beschreven; hier benevens ingaende komt men aen een pleyn ofte 

binnenplaets, zijnde met een poort en tamelijck hooge muyrwerck afgeslootenen; dewelcke 

                                                             
17 Mans, 80-81 
18 Bouricius, 13 

http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=Beschryvinge
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=stadt
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=Delft,
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gepasseert zijnde, vint men ter slincker handt het woonhuis der binne-vader en binne-moeder, eenige 

nodige hulpboden onder haer hebbende, tot dienst van de miserabele zinneloose en 

meleydenswaerdige menschen, om de selve op behoorlycke tijden te spysigen en te laven en verder 

alle nodige behoeftigheyd en gemack te doen. Voorts siet men ronts-om veele kleyne besloote 

huyskens waerin de uytsinnige op gesloten en bewaert werden. Rechtuyt gaende komt men in de 

Galerye daer de alderzwaerste patiënten, die overgeven dol en minst te bestieren zijn, gevangen 

leggen; boven den ingangh van dese galerye pleech eenig schrift te staen, doch door den ouderdom 

en d’inhurien des luchts nu onleesbaar geworden. Hier benevens ter slincker zijde is over eenige jaren 

nog een kleyn huys aengetimmert, waer in de simpele, innocenten en die van minder quaden aerd zijn 

haer verblijf en appartement hebben; dese los en ongebonden zijnde, werden alleen des nachts in 

hare bedsteden (met deuren en ysere boomen voorsien, om ontijdelyck op-staen en disordre te 

vermyden) opgesloten.” 19 

Van Bleyswijck beschrijft dat de manier waarop de patiënten werden opgesloten of gehuisvest, 

gebaseerd was op de mate van hun agressie. In het jaar 1667, waarin Van Bleyswijck schrijft, waren 

er 45 patiënten ondergebracht, waaronder nu dus niet alleen ‘dollen’, maar ook ‘simpelen’ en 

‘innocenten’ waren.20 Hiervoor was de beschreven ruimte al te klein en daarom had men ook het 

achterste deel van de kapel bij het dolhuis getrokken waarin een ‘kleersolder’ een regentenkamer, 

keuken, bakkerij en voorraad kamer gevestigd waren met op de tweede verdieping ‘kleyne houten 

huyskens ofte kamertgens met bedsteden, waer in de  schikkelijkste, die bij dage los en ongebonden 

over de plaets en elders mogen gaen en wandelen en somtijds oock wel ter kercken gaan des nachts 

haer besloote logementen hebben.’21 Verder vermeldt de schrijver dat de binnenvader iedere week 

een bepaald bedrag per persoon aanbesteed kreeg door de regenten van het Weeshuis, maar dat hij 

zich afvraagt of het niet voordeliger zou zijn als het dolhuis onder eigen bestuur zijn eigen 

huishouding bekostigde.22 

Het bestuur van de stad Delft moet in dezelfde richting hebben gedacht. In 1677 deden de regenten 

van het Weeshuis hun beklag bij de gemeente; het Sint Joris kostte veel te veel geld. De oplossing 

werd gevonden door het Sint Joris samen te voegen met het nieuw op te richten tuchthuis en als 

zelfstandige inrichting te laten functioneren. Tucht- en Werkhuizen behoorden tot een nieuw type 

instellingen die in de zeventiende en achttiende eeuw ontstonden. Armen werden niet slechts 

                                                             
19 Dirk Evertsz. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en 
ouderdom. Deel 2 (Delft 1681) 494-495. Via Digitale Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?lang=nl&BoekID=015610&PageOrder=10.00&W=On&style=fmw 
20 Ref? Blom 
21 Van Bleyjsweijck, 495. 
22 ibidem 

http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=Beschryvinge
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=stadt
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=Delft,
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=betreffende
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=selfs
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=situatie,
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=oorsprong
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=4/TTL=29/CLK?IKT=4&TRM=ouderdom.
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opgevangen en gesteund; met de komst van deze huizen werd de armoede werd nu ook bestreden. 

Volgens Mans was de tolerantie voor armoede door de komst van calvinisme afgenomen en stonden 

arbeidsethos en individuele verantwoordelijkheid nu hoog in het vaandel van de burgerij die de 

armenzorg beheerde en haar eigen macht en rijkdom vergaard had.23 Het kwam voor dat 

krankzinnigen in een tucht- of werkhuis opgesloten werden, maar het was niet gebruikelijk. De 

scheiding tussen de armen uit de gasthuiszorg en zij die in het tuchthuis thuis hoorden, was niet altijd 

even duidelijk. Op een aantal plaatsen, zoals in Haarlem en Alkmaar werden gast- en tuchthuizen 

samengevoegd. Alleen in het Sint Joris kwamen niet de gewone armen, maar de innocenten en 

krankzinnige armen bij het tuchthuisvolk onder één dak. Afzonderlijke huisvesting van het gast- en 

tuchthuis bleek in de praktijk namelijk lastig, dus werd de hele krankzinnigenverpleging in 1760 naar 

het oude Sint Annaklooster aan de Geerweg gebracht, op steenworp afstand van het Noordeinde. 24 

(zie kaartje) De gebouwen van het Sint Joris aan het Noordeinde, inclusief de kapel, werden weer aan 

de gemeente terug gegeven.  

In 1729 beschreef de Delftse Notabele Reinier Boitet het dol- en tuchthuis als volgt: ‘Wij zullen alleen 

zeggen dat dit huys (…) ruim en luchtig gebouwt is, hebbende behalve grooten binnenplaatzen, een 

Thuyn, een fraje Regentenkamer en behoorlijken wooning voor den binnevader, noch plaets genoeg 

om 100 of meer tuchtelingen te huisvesten. Het wordt bestierd door zes buitevaders of regenten, 

zynde aanzienlyke burgeren dezer Stad, die de directie en het gebiet hebben over alles wat dit huis 

aangaat. De binnevader moet alle de tuchtelingen spijs en drank bezorgen, die zij alvorens met hun 

handen moeten winnen (…). Dezulken die buiten staat zyn, hetzy door innocentie of anders, hun 

levensonderhoud te verdienen, werden door de Regenten aan den binnevader voor een zekere prys 

’s weeks in de kost besteed;’25 Uit een opgave van de confinementsregisters van 21 maart 1681 blijkt 

dat er op dat moment in het Dol- en Tuchthuis 58 personen zaten, waarvan de tuchtelingen in ieder 

geval moesten werken voor de kost, maar ook van de maar liefst 42 ‘innocenten, idioten en 

onnoselen’ moest iedereen die er enigszins toe in staat was zijn onderhoud verdienen.26  

2.3. Het begin van de negentiende eeuw 

Tijdens de Franse overheersing kwam het Sint Joris in financiële moeilijkheden. Het geld werd minder 

waard, het gesticht verloor haar aanspraak op vrijstelling van accijnzen en bijdragen van het nieuwe 

stadbestuur bleven tot 1807 uit. De tiërcering van de rente op de staatschuld die Napoleon in 1810 

doorvoerde, raakte ook het Sint Joris Gasthuis. Het had net als veel andere charitatieve instellingen 

                                                             
23 Mans, 88 
24 Idem, 25 
25 Reinier Boitet, 495 
26 A. Hallema, Gestichtstypen uit den ouden tijd, Lochem, 1941/42?, 28. 



19 | P a g e  
 

en particulieren vermogen belegd in staatsschuldpapieren. Deze waren plotseling nog maar een 

derde waard. Hierdoor verloor het gesticht in 1810 in één keer 4000 gulden. Desondanks bleef het 

Sint Joris wel vermogend genoeg om het tuchthuis, dat enige jaren later van het Sint Joris zou 

scheiden, eventueel voorschotten te verstrekken.27 Ook na de stichting van het Koninkrijk der 

Nederlanden in 1813 bleef deze regeling in gewijzigde vorm gehandhaafd. Hier moet wel bij vermeld 

worden dat er in 1809 en 1810 al helemaal niets meer van de rente was uitbetaald, dus in dat opzicht 

ging het gesticht er nog op vooruit met de garantie dat een derde in ieder geval wel werd betaald.28  

Uit een brief een brief van de ‘Maire’ uit september 1812 blijkt dat het Tuchthuis op dat moment 

gezien wordt als een rijksrinrichting.29 Het Sint Joris daarentegen, bleef een op zichzelf staand 

gesticht met eigen financiën.30  De boedelscheiding van de twee inrichtingen onder één behuizing 

had echter behoorlijk wat voeten in de aarde en in de praktijk zal het langer geduurd hebben voordat 

de scheiding daadwerkelijk een feit was. In 1824 werd het Tuchthuis opgeheven en gingen alle 

gebouwen over naar het Sint Joris Gasthuis.  Zo bleef er een gestichtsbevolking over, die in 1827 22 

personen telde, waaronder dertien behoeftige Delftenaren, acht mensen uit de provincie Zuid-

Holland en één persoon die op kosten van de familie in het Sint Joris verpleegd werd. Hun verzorging 

kostte 200 gulden per jaar.31 In 1824 was de Delftse arts J.M. van Stipriaan Luïscius aangenomen als 

gestichtstarts. Deze geneesheer had een bloeiende praktijk in Delft en bezocht daarnaast de 

bewoners van het gesticht in geval van ziekte. Hij zou uiteindelijk 35 jaar in dienst blijven. Naast een 

arts werd er een binnenvader aangenomen, V. Posthumus, die in een ongedateerde brief aan de 

regenten klaagde over de situatie in het gesticht. Er was een gebrek aan godsdienstoefening, wat hij 

zag als ‘onderrigt op hunne zedelijke vermogens’. Dit ging hij oplossen door elke dag bij het eten voor 

te gaan in gebed en op zondag na de maaltijd uit de Bijbel te lezen. Hij had te weinig personeel dat 

zich ook nog eens te familiair opstelde en ook de ledigheid van vooral de mannelijke patiënten was 

hem een doorn in het oog. ‘De meesten doen behalve Eten en Drinken de geheele dag niets dan 

leggen en zetten. Om nu wat de mans aangaat beweging te verschaffen, dacht mij was het niet 

kwaad *dat+ zij daags eens gezamenlijk een úúr (…) militair marcheren, die beweging zou voor allen 

gezond zijn.32 

Ondanks de specialisatie in krankzinnigenzorg kwam het Sint Joris voorlopig nog niet helemaal los 

van de opvang van armen en ondeugdelijke lieden. In 1829 moesten zij ruimte afstaan voor een 

                                                             
27 Bouricius, 40. 
28 Aerts, van der Velde (red), Land van kleine gebaren, 53 
29 Bouricius, 40. 
30 De gemeente vroeg de regenten van het Sint Joris wel of ze het tuchthuis ook konden blijven besturen, 
waarin ze toestemden. 
31 J. H. Schuurman Stekhoven, 23 
32 Slangen, 47 (en ongedateerd stuk 19e eeuw, sint jorisarchief nr.229) 
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werkgesticht voor armen en behoeftigen en een aantal lokalen werden door de gemeente gebruikt 

als gevangenis. Hoewel de scheiding en opheffing van het Tuchthuis meer ruimte bood, veranderde 

er verder weinig wat betreft de behuizing van de patiënten. De sombere gevangenissfeer viel ook in 

1842 de heren Schroeder van der Kolk en Feith nog op tijdens hun eerste inspectie.  

2.4. Conclusie 

Over het algemeen is de geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis vergelijkbaar met vele andere 

gasthuizen. Het was oorspronkelijk opgericht als seculiere, charitatieve instelling vanuit het 

christelijke liefdadigheidsprincipe, zoals er in die tijd veel ontstonden in de Lage Landen. Het ving een 

bonte verzameling aan gasten op, waar ongetwijfeld ook krankzinnigen tussen gezeten hebben, maar 

zij vormden geen specifieke groep. Het Sint Joris Gasthuis werd in 1600 omgedoopt tot Dolhuis. Zoals 

veel dolhuizen in Nederland was het Sint Joris oorspronkelijk dus niet gericht op de opvang van 

‘dollen’.  Het Reinier van Arkel in Den Bosch en het Willem Arntz-huis in Utrecht uitgezonderd,waren 

de meeste dolhuizen van oorsprong gast-, pest- of leprooshuizen. 

In de zeventiende eeuw veranderde het karakter van de zorg. Door het opkomende calvinisme in de 

Republiek, met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en het strenge arbeidsethos, werd burgerij 

minder tolerant voor armen. Het Werkhuis of Tuchthuis deed zijn intrede. Ook in Delft, waar de 

calvinisten stevig in het zadel zaten werd een tuchthuis opgericht. Hoewel gasthuizen en tuchthuizen 

vaker samen gingen, was het ongebruikelijk dat het dolhuis en tuchthuis zich onder één dak 

bevonden, zoals in Delft het geval was. De krankzinnigen dienden wel anders behandeld te worden 

dan de tuchtelingen, en hoefden niet de kost te verdienen door arbeid. Nauwelijks dertig jaar voor 

de Eerste Krankzinnigenwet werd het tuchthuis weer van het Sint Joris gescheiden. Hoewel de 

situatie in alle gestichten in Nederland aan het begin van de negentiende eeuw ten hemel schreiend 

moet zijn geweest, kleefde daardoor aan het Sint Joris vooral ook nog sterk de reuk van een 

gevangenis.  
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3. Zorg, verantwoordelijkheid en ambitie. De aanloop tot de Eerste 

Krankzinnigenwet 

Van oudsher was het in de eerste plaats de familie die verantwoordelijk was voor hun geesteszieke 

familielid. Naarmate de samenleving gecompliceerder werd en het leven zich steeds meer in steden 

ging concentreren, kwamen er meer problemen met ‘dwazen’ en ‘dollen’, zoals psychiatrische 

patiënten en verstandelijk beperkten toen genoemd werden. Er was minder ruimte voor hun 

afwijkende gedrag. Dat is niet zo verwonderlijk. Als iemand erg luidruchtig is of dingen kapot maakt, 

hebben daar op het platteland veel minder mensen hinder van dan wanneer hij dit in een drukke 

straat doet, met verkeer en buren aan alle kanten. Bovendien geeft een stad door de grote 

populatiedichtheid meer krankzinnigen in een gebied en trekt een stad ook diegenen, die niet door 

familie onderhouden (kunnen) worden of zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  

In de late middeleeuwen ontstonden er daarom in verschillende Europese steden de zogeheten 

dolhuizen om mensen in op te sluiten die een gevaar vormden voor zichzelf of de samenleving. In 

Nederland behoorden het Reinier van Arkel (1442) in ’s Hertogenbosch en het Willem Arntz-huis te 

Utrecht (1461) tot de eerste dolhuizen. Daarnaast verbleven er ook veel dollen in gasthuizen zoals 

het Sint Joris in Delft, of in gevangenissen en tuchthuizen. 

Naarmate het magisch-religieus wereldbeeld naar de achtergrond verdween en verlichtingsidealen 

en moderne geneeskunde naar de voorgrond traden, veranderden de denkbeelden over 

krankzinnigheid. Deze werd gezien als een conditie waar behandeling voor mogelijk was. Het voldeed 

niet meer om deze personen wegens overlast te isoleren, er was ook geneeskundige zorg nodig. 33 

Tegelijkertijd vond het proces van staatsvorming plaats. De nieuwe nationale overheden gingen zich 

al spoedig bezighouden met de zorg voor krankzinnigen. 

3.1. De aanzet tot hervorming in Europa 

Het idee dat krankzinnigheid een aandoening was die iedereen kon overkomen en wellicht genezen 

kon worden, had grote gevolgen voor de benadering van de patiënten. Medische behandelingen 

hadden tot dan toe weinig opgeleverd maar er werden andere manieren ontwikkeld om met de 

patiënten om te gaan. De Engelse gestichtsarts William Battie (1704-1776) en de Italiaanse arts 

Vincento Chiarugi pleitten al in de tweede helft van de 18e eeuw voor ‘moral management’ van de 

patiënten als behandeling. In plaats van opsluiting trachtten zij verbetering te bereiken door het 

‘managen’ van het gedrag van hun patiënten. In Engeland verwierf Francis Willis bekendheid door, 

voortbordurend op dit idee, koning George III in 1788 op een meer humane en psychologische 

                                                             
33 R. Abma en I. Weijers, Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in 
Nederland.(Amsterdam 2005) 22. 
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benadering met succes te behandelen. Samen met zijn collega’s William en Samuel Tuke, Quakers die 

in York the Retreat runde, een inrichting voor krankzinnigen, wordt hij gezien als één van de Engelse 

grondleggers van de ‘moral treatment’. Het doel van de ‘moral treatment’ was het herstellen van de 

zelfbeheersing, redelijkheid en wilskracht van de krankzinnige. Volgens William Tuke kon dit bereikt 

worden door de geesteszieken uit de omgeving te halen waarin ze de ziekte hadden ontwikkeld. In 

de Retreat werden ze opgenomen in een huiselijke gemeenschap op het platteland, waar met een 

regelmatig dagschema, fysieke arbeid, godsdienstonderwijs en een respectvolle, zachtaardige 

benadering gewerkt werd aan het herstellen van hun functioneren. Daarnaast werd door de 

behandelaar geprobeerd om door middel van gesprekken hun vertrouwen te winnen en in te werken 

op hun emoties en rede. Tuke keerde zich tegen het gebruik van zware dwangmiddelen als ketenen 

en probeerde de rede en zelfbeheersing terug te brengen door psychologisch overwicht. 

In Frankrijk was de bekendste hervormer de arts Phillipe Pinel (1745-1826) die, volgens een 

inmiddels ontzenuwde mythe, in 1798 in het gesticht Bicêtre een eind maakte aan de gewoonte de 

patiënten vast te ketenen.34  Hij werkte de’ moral treatment’ , of ‘traitement morale’ verder uit. Als 

krankzinnigheid een geestesziekte was, kon het ook met een psychische behandeling aangepakt 

worden. Door zijn patiënten nauwkeurig te observeren en aan zijn moreel gezag te onderwerpen kon 

hij door hun waanzin heen breken, terwijl arbeid en ontspanning hun aandacht van hun gestoorde 

denkbeelden af moesten leiden.  Zijn leerling en opvolger Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772–

1840) bracht deze ideeën verder in de praktijk. 

Bij zowel de Franse als de Engelse hervormers was opname in een gesticht een essentieel onderdeel 

van de behandeling. Dit was een belangrijke reden waarom vanaf het eind van de achttiende eeuw 

meer krankzinnigen in gestichten werden opgenomen. De Franse historicus en filosoof Michel 

Foucault stelt in zijn boek Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique (1961) in deze tijd de 

periode van ‘the great confinement’ begon. Volgens Foucault is waanzin een sociale constructie die 

erop gericht is afwijkende personen uit te sluiten. Al in de 17e eeuw en zeker sinds de opkomst van 

het absolutisme in Frankrijk begon in Europa een enorme, vanuit de overheid georchestreerde 

beweging om krankzinnigen uit de samenleving te isoleren en te onderdrukken. Veertig jaar later 

meent Roy Porter echter dat de tendens om krankzinnigen in gestichten op te gaan vangen, minder 

in termen van ‘samenzwering’ en centraal beleid gezien moet worden maar meer als een “product of 

complex bargaining between families, communities, local officials, magistrates, and the 

superintendents themselves.”35 Dit is ook duidelijk het beeld dat na bestudering van de archieven 

                                                             
34 In werkelijkheid was het een andere werknemer van Bicêtre, Jean-Baptiste Pussin die de ketenen verving 
door dwangbuizen. 
35 Porter, 99 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Pussin&action=edit&redlink=1
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van het Sint Joris blijft hangen. Hoewel de centrale overheid de wetten en voorwaarden opstelde, 

hadden lagere overheden, maar vooral ook familieleden veel in de pap te brokkelen bij de soms 

complexe processen van opname en ontslag. 

Er kwam, naarmate het beeld over krankzinnigheid veranderde en er meer mensen in een gesticht 

werden opgenomen, ook meer behoefte aan regulering van deze zorg. Hoewel de onderlinge 

verschillen groot waren- de Franse overheidsbemoeienis was zeer gecentraliseerd, de Duitse 

gedecentraliseerd, de Engelse lang afwezig- werd in heel Europa de krankzinnigenzorg steeds meer 

beschouwd als een verantwoordelijkheid van de overheid. In 1838 was Frankrijk het eerste land dat 

een krankzinnigenwet uitvaardigde. Nederland zou volgen in 1841, Engeland in 1845 en België in 

1850. Deze wetten waren het resultaat van een lange periode van hervormingsideeën en groeiende 

belangstelling van de overheid. Zo ook in Nederland. 

3.2. De aanzet tot hervormingen in Nederland 

Al vroeg in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden is er al sprake van 

overheidsbemoeienis met de krankzinnigenzorg in ons land. De voorafschaduwing daarvan is al te 

zien in de Franse periode. In 1812, het jaar waarin het Sint Joris weer een zelfstandige inrichting 

werd, werd er door de Franse keizer een circulaire gestuurd aan alle departementen- waartoe ook 

Nederland behoorde - waarin informatie gevraagd werd over krankzinnigen, doven en blinden in het 

land.36 

Deze circulaire (22-10-1812, nr.127) die de vorm had van een vragenlijst, werd niet alleen gestuurd 

uit statistische doeleinden, maar ook om inzicht te krijgen in manieren waarop de situatie van 

krankzinnigen verbeterd zou kunnen worden. Hiermee lieten de Fransen zien dat zij de zorg voor 

krankzinnigen als een overheidsaangelegenheid beschouwden. Een tweede circulaire volgde in 1813, 

waarmee de overheid de betaling van de zorg in kaart wilde brengen en uniformeren. Toch had ook 

deze brief aandacht voor verbetering. Er werden namelijk vragen gesteld over misstanden, regels 

voor opname en geneeskundige behandeling en er werd expliciet gevraagd of en in hoeverre 

gestichten verbeterd konden worden.  

3.3. De ambities van Willem I 

Na het vertrek van de Fransen in 1813 werd Willem Frederik van Oranje-Nassau koning Willem I van 

het Koninkrijk der Nederlanden. De koning streefde naar modernisering en centralisering van de 

staat en had ambitieuze sociaal-politieke plannen. In dit kader begon de overheid al in 1814 met het 

                                                             
36 Vijselaar, manuscript Schroeder, 15 
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proces van reorganisatie.37 In de eerste plaats maakte hij, in aanvulling op het Napoleontisch 

wetboek, per Koninklijk Besluit in 1814 en later nog eens in 1815 opname van tijdelijk of acute 

krankzinnigen mogelijk, iets waar de wet van 1841 opnieuw in zou voorzien. Nu gold deze maatregel 

weliswaar niet als zorg om de krankzinnigen - het behartigde vooral de belangen van de samenleving 

- maar op 3 augustus 1815 stuurde Willem I een rapport naar Binnenlandse Zaken waarin hij om 

informatie over de toestand van de krankzinnigenzorg vroeg en de Commissaris Generaal opdracht 

gaf zich toe te gaan leggen op de verbetering van de positie van krankzinnigen.38 Er was, vooral in de 

Zuidelijke provincies, veel mis in de krankzinnigenzorg. Zo werden krankzinnigen vaak nog op grond 

van de politiewet van 1791 linea recta naar het gesticht getuurd. Ook zaten er veel krankzinnigen in 

instellingen die daar niet voor geschikt waren, zoals gevangenissen en bedelaarsgestichten, wat tot 

klachten van de betreffende instellingen leidde. Ten slotte restte nog de vraag van de financiering. 

Wie was er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de kosten? 

3.3.1. Het ‘menslievend besluit’ van 1818 

Uiteindelijk leidden de aanhoudende problemen tot het ‘Menslievend besluit’ van 1818, dat 

traditioneel gezien wordt als beginpunt van de hervorming van de krankzinnigenzorg in Nederland. 

In dit Koninklijk Besluit van 1818 werd inderdaad voor het eerst van overheidswege opgeroepen tot 

het verbeteren van de zorg voor krankzinnigen, maar dit statement is zeker niet uit de lucht komen 

vallen. Het grote verschil met eerdere besluiten en maatregelen was echter, dat hierin heel 

nadrukkelijk wordt vastgelegd dat genezing het doel is van krankzinnigengestichten. Daarnaast wordt 

besloten dat slechte gestichten gesloten moeten worden, terwijl goede en verbeterbare gestichten 

mogen blijven. Hoe deze gestichten verbeterd moesten worden en hoe nieuw op te richten 

gestichten eruit moesten zien, zou na bestudering van de zorg in het buitenland duidelijk moeten 

worden. Kortom, het doel van genezing en de noodzaak en het voornemen van hervorming worden 

hier als uitgangspunt van de overheid vastgelegd. 

3.4. De plannen van de jaren twintig  

Vanaf 1922 verschenen er een aantal artikelen over de krankzinnigenzorg, waaronder één van 

Schroeder van der Kolk, en werden er drie prijsvragen uitgeschreven over het vraagstuk van de 

hervorming. In 1821 richtte de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen een commissie op, in een 

poging informatie te verzamelen over de staat van de krankzinnigengestichten in het land. Joost 

Vijselaar wijst erop dat de aandacht in de media, de prijsvragen en de commissie van het Nut laten 

zien dat er wel degelijk vanuit de maatschappij aandacht voor het onderwerp bestond, in 

                                                             
37 Vijslaar, manuscript, 51 
38 Idem 53/54. 
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tegenstelling tot het maatschappelijk vacuüm waarin volgens Hans Binneveld  en Mart van Lieburg de 

hervormingen in plaatsvonden.39  

Ook de ambtenaren van Binnenlandse Zaken besloten in 1824 de verwaterde plannen voor 

reorganisatie weer op aan te pakken en begonnen met de ontwikkeling van ambitieuze en radicale 

hervormingsplannen. Deze voorstellen noemt Vijselaar ook wel de derde fase in de 

beleidsgeschiedenis.40  

In 1826 kwamen administrateur mr. dr. P.J. de Bye en R. Scherenberg, een koopman en praktisch 

filantroop die door Binnenlandse Zaken was aangenomen, met een ambitieus plan. Ze wilden de 

gestichten en de bestuurlijke organisatie van het krankzinnigenwezen volledig afbreken en opnieuw 

opbouwen. Ze pleitten voor een sterke centralisatie van het armwezen onder toezicht van de 

overheid. In plaats van veel kleine gestichten wilden ze buiten de steden een paar grote 

overheidsgestichten bouwen, elk voor ongeveer 600 à 1000 personen, waar de arts een centrale 

positie bekleedde. 

In 1826 publiceerde Joseph Guislain  zijn Traité sur l’aliénation mentale et sur les hospices des 

aliénés. Dit was het eerste psychiatrische handboek van Nederland, waarin een overzicht van het 

‘psychiatrisch’ vakgebied en de krankzinnigenzorg op internationaal niveau werd gegeven. Daarnaast 

verscheen in hetzelfde jaar een artikel van de arts Johannes Ludovicus Conradus Schroeder van der 

Kolk waarin op beknopte en concrete wijze voor het grote publiek de nieuwe inzichten met 

betrekking tot krankzinnigheid werden uitgelegd. De overeenkomst tussen Guislain, Schroeder van 

der Kolk en Scherenberg was de overtuiging dat krankzinnigheid in het lichaam huisde (voornamelijk 

de hersenen en van daaruit in andere organen) en dat de interactie van lichaam en geest essentieel 

was. Krankzinnigen dienden dus behandeld te worden met zowel een psychische als een fysieke 

behandeling.  

In 1827 en 1828 was de staat echt van plan te gaan reorganiseren en lokale autoriteiten en 

gestichtsbesturen werd opgedragen voorlopig niets te vernieuwen met oog op de op handen zijnde 

ingrijpende hervormingen. Ondanks de goede voornemens meldde de minister van financiën in 1830 

dat met de hervorming beter gewacht kon worden tot betere tijden op economisch gebied. 

Vervolgens brak ook nog de Belgische opstand uit. Tot 1837 lag het werk van de overheid op het 

gebied van de hervorming van het krankzinnigenwezen stil. 

                                                             
39 Idem 36,37, Binnenveld, 68. 
40 Vijslaar,Manuscript 37 
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3.5. De samenwerking van Feith en Schroeder van der Kolk (1837- 1841) 

In 1837 was in een aantal van de gestichten waar op verzoek van de overheid sinds 1828 geen 

verbeteringen aan gebouw en uitrusting meer waren aangebracht, de situatie dusdanig dat de lokale 

autoriteiten contact zochten met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Cornelis Johannes Feith, die 

als referendaris belast was met het armwezen, trok daarop bij zijn baas aan de bel over de toestand 

van de krankzinnigenzorg. Het was tijd dat er iets gebeurde en de juiste koers was wellicht een 

andere dan tot dan toe aangenomen. De financiën noopten tot het van tafel vegen van grootse 

hervormingen. Door geleidelijke veranderingen aan bestaande gestichten zou een hoop bereikt 

kunnen worden. Daarvoor zou overlegd moeten worden met de Utrechtse hoogleraar Schroeder van 

der Kolk 

Schroeder van der Kolk had namelijk inmiddels een aanzienlijke reputatie opgebouwd op het gebied 

van de krankzinnigenzorg, doordat hij in de afgelopen jaren het Utrechtse krankzinnigengesticht 

veranderd had in het eerst geneeskundig gesticht van Nederland. Zijn werkzaamheden tot dan toe 

overziend was het niet onterecht dat Feith naar Schroeder keek als de man met de oplossing. Het 

Willem Arntzhuis in Utrecht was het enige gesticht in Nederland dat in weerwil van alle economische 

problemen en het verbod op investeringen in bestaande instellingen aanzienlijke hervormingen door 

had weten te voeren. Dit was, naast de toewijding en volharding van de regenten, in het bijzonder te 

danken aan de pragmatische aanpak van Schroeder. Hij probeerde niet in een klap zijn ideaal te 

realiseren, maar bracht steeds de veranderingen aan die mogelijk waren. Door deze voortdurende 

kleine, concrete maatregelen was het Willem Arntzhuis in tien jaar uitgegroeid tot het eerste gesticht 

in Nederland dat daadwerkelijk op het herstel van krankzinnigen was gericht. Een gesticht was tot 

dan toe voor de armen en behoeftigen geweest maar in het Utrechtse gesticht werden nu voor het 

eerst ‘fatsoenlijke’ burgers opgenomen, wat niet alleen een grote mentaliteitsverandering betekende 

maar de sleutel tot financieel succes was.41    

Feith vroeg Schroeder van der Kolk zijn gedachten over de hervorming van de krankzinnigenzorg op 

papier te zetten. Dat deed hij in de loop van 1837 en in december diende Schroeder zijn Verslag over 

de beste wijze van verbetering der krankzinnigengestichten in ons vaderland in.42 Op basis van dit 

verslag werden plannen opgesteld die uiteindelijk leidden tot een ministerieel schrijven dat bekend 

staat als de circulaire van 1838. 

                                                             
41 Vijselaar en Bolt, 56-57. 
42 Vijselaar SvdK en de krankzinnigenwet van 1841, 275. 



27 | P a g e  
 

3.6. De Circulaire van 1838 

De brief van Binnenlandse Zaken die aan alle Nederlandse provincies, met uitzondering van Utrecht, 

gestuurd werd, bevatte de mededeling dat het het verlangen van de overheid en de koning was de 

krankzinnigenzorg in Nederland te hervormen. Voor deze hervorming werd van de colleges van 

Gedeputeerde Staten ‘vóór alles volstrekt gevorderd eene krachtdadige medewerking.’43 De 

provincies zouden met elkaar in overleg moeten treden en bekijken hoe ze het doel van 

Binnenlandse Zaken konden helpen bereiken, hetzij door middel van geleidelijke hervormingen, 

hetzij door het oprichten van provinciale gestichten, de krankzinnigenzorg in Nederland. Bij de brief 

zaten als bijlagen twee teksten van Schroeder van der Kolk namelijk het stuk ‘Volstrekte vereischten 

voor een goed geneeskundig gesticht voor krankzinnigen’ en zijn in het Nederlands vertaalde 

‘Redevoering der verwaarlozing der vereischte zorg ter leniging van het ongelukkig lot der 

krankzinnigen en ter genezing dezelve in ons vaderland.’ In deze oratie, die hij in 1837 hield bij zijn 

aftreden als rector magnificus, stelt hij de staat van de gestichten en krankzinnigenzorg in Nederland 

aan de kaak. In vergelijking tot het buitenland liep Nederland ver achter, op het lichtend voorbeeld 

van het gesticht in Utrecht na. Deze inrichting had laten zien dat hervorming in Nederland mogelijk 

was en daarom riep Schroeder van der Kolk op snel verandering in de situatie te brengen. 

De provincies waren echter niet zo vlot. Van de helft van de provincies kwam het antwoord pas in de 

loop van 1839 binnen.44 De minister van Binnenlandse Zaken, daarentegen, had bij het aanbieden 

van de circulaire aan de koning al gesteld dat hij zich het recht voorbehield een wetsontwerp te 

maken, om krankzinnigen op een snelle en gemakkelijke wijze op te kunnen laten nemen.45 Al in 

hetzelfde jaar begon Feith bij het departement van Binnenlandse zaken  met medewerking van 

Schroeder van der Kolk aan de slag om een wetsvoorstel te formuleren, dat in 1841 zou resulteren in 

de Eerste Krankzinnigenwet. 

3.7. Conclusie 

Met de veranderende inzichten over krankzinnigheid veranderde dus ook de behandeling en 

benadering van krankzinnigen. In Europa en ook in Nederland leefde in eerste decennia 19e eeuw het 

idee dat er grote veranderingen nodig waren in de krankzinnigenzorg. Het Menslievend besluit van 

1818 is een duidelijke eerste stap op weg naar een ander overheidsbeleid die echter het resultaat 

was van een langere ontwikkeling. De nieuwe ideeën over de verantwoordelijkheid van de overheid 

en de maatschappij voor situatie van de krankzinnige medemens werden gedragen door de 

Nederlandse elite. De ambitieuze plannen van de overheid uit de jaren twintig werden, in 
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tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, niet ontwikkeld binnen een maatschappelijk 

vacuüm. De plannen falen door de economische en politieke situatie in de jaren twintig en dertig 

maar de samenwerking van Feith en Schroeder van der Kolk kwam precies op het juiste moment. De 

circulaire van 1838 die zij samen opstelden, laat een nieuw beleid zien. De hervorming van het 

krankzinnigenwezen en de bouw van nieuwe gestichten werd niet meer direct vanuit het Rijk 

georganiseerd. De provincies moesten het initiatief nemen. De rijksoverheid zou toezicht uitoefenen 

en subsidie verlenen. De hervorming van het Utrechts gesticht werd als model genomen. Een stelsel 

van adequate, moderne instellingen zouden worden bereikt door goedkope, kleine nieuwbouw en 

het stap voor stap te verbeteren van bestaande gestichten. Om deze instellingen financieel gezond te 

maken zouden gegoeden worden opgenomen, de vraag worden gestimuleerd en zouden door 

ongelijke concurrentie de ongewenste, oude instellingen verdwijnen. Kortom, deze uiteindelijke 

plannen voor de hervorming van de Nederlandse krankzinnigenzorg waren veel kleinschaliger en 

minder ambitieus dan in vergelijking met eerdere decennia en de hervormingen in het buitenland. 
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4. De wet van 1841: totstandkoming en gevolgen 

In 1838 waren er al plannen om voor een wetsontwerp om de opname van krankzinnigen op een 

correcte en effectieve manier te regelen. Frankrijk was de Nederlandse overheid voor. Daar werd in 

datzelfde jaar al een nieuwe krankzinnigenwet aangenomen. Daarnaast werd door een nieuw 

burgerlijk wetboek het KB van 1814 buiten werking gesteld. Beide gebeurtenissen motiveerden 

Schroeder en de minister om extra vaart te zetten achter de formulering van een nieuw 

wetsvoorstel.  

4.1. De totstandkoming van de wet 

Schroeder van der Kolk zette na zijn bekende redevoering en zijn bijdrage tot de circulaire van 1838 

zijn ideeën over de bestaande en de toekomstige krankzinnigenwetgeving in Nederland papier. Dit 

geschrift, onder de titel Bedenkingen over de wetgeving nopens krankzinnigen, werd in 1839 aan het 

ministerie van Binnenlandse Zaken gezonden. Hierin stelde Schroeder van der Kolk een wet naar het 

Franse voorbeeld uit 1838 voor. Deze wet zou een snelle opname in een gesticht mogelijk moeten 

maken, niet door tussenkomst van een rechter, maar slechts op de verklaring van een arts. Feith 

stelde daarop in samenwerking met de raadsadviseur van Binnenlandse Zaken Van Maanen een 

wetsontwerp op, dat strookte met de ideeën van Schroeder van der Kolk. De minster van Justitie had 

echter flinke kritiek op dit wetsontwerp. Volgens hem moest er wel eerst curatele aangevraagd 

worden en kon de gang langs de rechter niet overgeslagen worden. De Raad van State en de Tweede 

Kamer waren het met hem eens. Uiteindelijk werd op 29 april 1841 de Eerste Krankzinnigenwet 

aanvaard. De inhoud was weliswaar anders dan Schroeder van der Kolk en Feith bedacht hadden 

maar het was niettemin een grote stap op weg naar de hervorming van de krankzinnigenzorg in 

Nederland. 

4.2. De inhoud van de Eerste Krankzinnigenwet van 1841 

De wet die uiteindelijk op 29 mei 1841 van kracht werd kende een aantal belangrijke elementen, 

waarvan er drie voor dit onderzoek relevant zijn. Ten eerste werd de opnameprocedure geregeld. Er 

werd vastgesteld dat de rechter uiteindelijk bepaalde over de opname en het verblijf van een 

persoon in een gesticht. Ook het gestichtsbestuur had een belangrijke rol, vooral bij het ontslag van 

de patiënt. De arts kreeg in deze wet geen doorslaggevende functie, maar slechts een adviserende 

rol. De minister van justitie had dus zijn zin gekregen. Toch was de wet hiermee niet helemaal in 

tegenspraak met Schroeders ideeën en wensen, zoals Binneveld terecht opmerkt.46 In zijn Volstrekte 

Vereischten heeft de arts immers ook een ondergeschikte positie. Ten tweede werd de 

verantwoordelijkheid voor voldoende plaats bij Provinciale Staten gelegd. De provincies werden hier 
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echter nergens toe gedwongen. Ten derde werden de gestichten verdeeld in geneeskundige 

gestichten en bewaarplaatsen. Aan welke concrete eisen deze gestichten moesten voldoen werd in 

de wet niet vermeld, maar de koning zou aanwijzen welke gestichten mochten blijven voortbestaan 

als geneeskundig gesticht of bewaarplaats. 

De Eerste Krankzinnigenwet kende een aantal lacunes. Hoewel de verantwoordelijkheid voor 

voldoende plaats bij de provincies lag, waren zij niet verplicht hiervoor te zorgen. Zoals later zal 

blijken, leidde dit ertoe dat de provincies door de hoge kosten en de slechte economie uiteindelijk 

vrijwel nergens besloten tot de bouw van nieuwe gestichten. Van veel grotere invloed voor het 

betoog is het gebrek aan criteria die aan geneeskundige gestichten en bewaarplaatsen gesteld 

werden. Het formuleren van deze eisen kwam uiteindelijk terecht bij de Inspectie voor de 

krankzinnigenzorg. De persoonlijke invloed van Schroeder van der Kolk en Feith is hierdoor nog 

groter geworden. 

4.3. De oprichting van de Inspectie 

De wet van 1841 laat zien dat de staat zich verantwoordelijk voelde voor de zorg voor krankzinnigen. 

De gestichten in Nederland werden in de wet onder de controle van de overheid gesteld. ‘Zoowel de 

reeds bestaande als nader op te rigten gestichten, zijn en blijven (…), zonder eenige uitzondering 

onderworpen aan het oppertoezigt der Regeering, die zich, zo dikwijls zij zulks noodig oordeelt, door 

plaatselijk onderzoek verzekert, dat zij aan hunne bestemming blijven beantwoorden.’47 Naast 

inspecties van de gouverneur van de provincie en de officier van justitie werd per KB van 5 oktober 

1841 besloten dat er ook twee inspecteurs uit hoofde van de regering toezicht zouden houden over 

de Nederlandse gestichten. Er werd bepaald dat de inspectie zou bestaan uit een ambtenaar en een 

geneesheer die informatie zouden verzamelen en na zouden gaan of de wettelijke voorschriften voor 

opname nageleefd werden. Zij waren direct verantwoording schuldig aan de minister en dienden 

hem door een jaarlijks verslag op de hoogte te houden. 

Op 21 maart 1842 werden C.J Feith en J.L.C Schroeder van der Kolk benoemd tot inspecteurs van het 

Staatstoezicht op Krankzinnigen. Hun eerste taak was te onderzoeken welke gestichten in Nederland 

er gesloten moesten worden en welke er in aanmerking kwamen om tot bewaarplaats of 

geneeskundig gesticht benoemd te worden. Van april tot oktober van dat jaar reisden ze het hele 

land af om vierentwintig gestichten te bezoeken en aan inspectie te onderwerpen.48 In het volgende 

hoofdstuk zal uitgebreid aan bod komen hoe zo’n inspectie in zijn werk ging. Aan het eind van de rit 

moesten ze helaas tot de conclusie komen dat er naast de drie al bestaande geneeskundige 
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gestichten van Utrecht, Deventer en Zutphen geen gestichten waren die de titel ‘geneeskundig 

gesticht’ verdienden. De inspecteurs waren bevoegd instellingen zo nodig tot sluiten te dwingen, 

maar zij waren hier zeer terughoudend in. Ze hielden niet van ingrijpen door de overheid.  Daarnaast 

leefden ze in de stellige overtuiging dat er binnen afzienbare tijd allerlei provinciale gestichten 

zouden worden opgericht, waarna de oude gestichten zich gedwongen of vrijwillig zouden opheffen. 

In 1850 zou blijken dat opheffing inderdaad zonder dwang te bereiken was. Zestien gestichten 

hadden zich tegen die tijd opgeheven. Vrijwillig, of op advies van de inspectie. Zeven andere 

gestichten waren bewaarplaats geworden en zeven hadden nu de titel geneeskundig gesticht. 

Aan welke eisen instellingen moesten voldoen om het predicaat ‘bewaarplaats’ of ‘geneeskundig 

gesticht’ te krijgen, stond in de Krankzinnigenwet nauwelijks beschreven. De tweede taak van de 

Inspecteurs was dus het formuleren van deze criteria. Nergens hadden de inspecteurs echter 

wettelijke bevoegdheden gekregen om verbeteringen af te dwingen of strafmaatregelen te treffen. 

Dat de nog bestaande gestichten zich enorm hebben aangepast en verbeterd, heeft dan ook 

hoofdzakelijk te maken met de bereidheid van de besturen om de aanbevelingen van de inspectie 

door te voeren. Een reden voor deze grote bereidheid onder de regenten was de dreiging van de 

oprichting van provinciale gestichten. Als deze gerealiseerd werden, zouden hun instellingen 

overbodig zijn. Zij deden er dan ook alles aan hun gestichten zo snel mogelijk zo goed mogelijk te 

verbouwen om hun bestaan te blijven legitimeren. De plannen voor provinciale gestichten zijn zo een 

motor achter de hervormingen in de bestaande gestichten geweest. 

4.4. Over provinciale gestichten 

Hoewel het nergens specifiek vermeld stond, werd er vanuit gegaan dat de verantwoordelijkheid 

voor voldoende plaatsruimte nu volgens de wet bij Provinciale Staten lag. Ook in de circulaire van 

1838 was al een voorkeur voor organisatie vanuit de provincies uitgesproken. Het idee was dat de 

verbetering van de krankzinnigenzorg bereikt moest worden door verbetering van bestaande 

gestichten, of door oprichting van nieuwe provinciale ‘of hier en daar plaatselijke maar het liefst toch 

Provinciale gestichten, in verband tot behoeften der Provincies’.49Deze gestichten zouden geheel 

volgens de Volstrekte Vereischten van Schroeder, niet meer dan 200 lijders opvangen. In Noord-

Holland werd in 1843 ook daadwerkelijk het besluit genomen om op kosten van de provincie een 

gesticht te bouwen op het terrein van de Hofstede Meer en Berg.50 Het gesticht, ontworpen in 

samenspraak met Schroeder van der Kolk, werd in 1849 geopend. Hoewel ook andere provincies als 

Groningen, Zuid-Holland, Friesland en Limburg erover dachten een provinciaal gesticht op te richten, 

is het gesticht Meerenberg het enige initiatief dat tot uitvoer is gekomen. Wellicht zijn de zeer 
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slechte staat van de het Buitengasthuis in Amsterdam en het gesticht te Haarlem hier debet aan 

geweest.  

4.4.1. Het provinciaal gesticht van Zuid-Holland 

Ook in Zuid-Holland leefden dus plannen voor de bouw van een provinciaal gesticht. De inspecties 

van 1842 wezen uit dat de bestaande gestichten in Zuid-Holland geen van alle geschikt waren om 

verbeterd te worden tot geneeskundig gesticht. Er moesten dus, volgens de inspectie, geheel nieuwe 

gestichten gebouwd worden. De minister adviseerde dit dan ook aan Gedeputeerde Staten, die 

uiteindelijk lieten weten dat de provincies zo veel mogelijk mee zouden werken aan de oprichting 

van provinciale gestichten in Zuid-Holland. Vervolgens werden verschillende gemeenten gepolst om 

uit te zoeken waar zo’n gesticht gebouwd zou kunnen worden. Naar aanleiding van de circulaire van 

1838 hadden Gedeputeerde Staten zich al eens tot de steden gericht. In 1839 had de gemeente Delft 

namens Gedeputeerde Staten daarom al aan het Sint Joris Gasthuis gevraagd in hoeverre de fondsen 

van het gesticht toereikend waren om bijdragen te doen aan een provinciaal gesticht. Nu, in 1842, 

werd gevraagd of zij alle fondsen of 4000 à 5000 gulden hiervoor af wilden staan. In beide gevallen 

gaven de regenten van het gesticht te kennen niets van hun fondsen af te willen staan, omdat het 

particuliere fondsen waren en zij zich niet bevoegd voelden daar iets van weg te geven.51   

Het gebrek aan medewerking uit Delft, had voorlopig geen effect op de plannen van de Provincie. In 

januari 1844 werd besloten een terrein tussen Den Haag en Scheveningen als locatie aan te wijzen 

voor het nieuw te bouwen gesticht. Het gesticht in Dordrecht kon dan, na verbouwing, als een 

“reservegesticht” functioneren. Gedeputeerde Staten schreef een prijsvraag voor het ontwerp van 

het gesticht uit en benoemde een commissie van bouwkundigen en Schroeder van der Kolk om een 

winnar aan te wijzen. Het plan van I. Warnsink werd, na uitgebreide aanpassingen van Schroeder van 

der Kolk, aangenomen als ontwerp van het nieuw te bouwen gesticht. In 1846 leidde het niet zo 

gunstige resultaat van de aanbesteding en de subsidieaanvraag van de regenten uit Dordrecht 

leidden ertoe dat er bezwaren kwamen vanuit de vergadering van Provinciale Staten. Het kostte 

allemaal onnodig veel geld. Het volstond volgens onder andere de Gouverneur om de bestaande 

gestichten die de afgelopen jaren verbeteringen hadden doorgevoerd, nog verder te verbeteren.52In 

1847 werd daarom besloten om uiteindelijk niet over te gaan tot de bouw van een provinciaal 

geneeskundig gesticht in Zuid-Holland. 
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4.5. Het Sint Joris in het licht van de nieuwe wet 

Het uiteindelijke falen van het plan voor een provinciaal gesticht in Zuid-Holland was dus een kwestie 

van geld en de overtuiging dat de bestaande gestichten zo goed aan het verbeteren waren dat een 

nieuw gesticht niet noodzakelijk was. Zoals uit het onderzoek blijkt heeft het gesticht in Delft hard 

meegewerkt aan deze overtuiging. Tegelijkertijd hebben de plannen rond het provinciaal gesticht 

een enorme impact gehad op de ontwikkelingen van het Sint Joris in de eerste vijf jaar na de 

instelling van de inspectie.  

Het Sint Joris was, bestuurlijk gezien, een gemeentelijke inrichting met een college van vier 

onbezoldigde regenten, die door de gemeente benoemd werden. Toch is al uit de antwoorden aan 

Gedeputeerde Staten te zien dat de regenten een grote mate van zelfstandigheid genoten. De 

weigering van het Sint Joris fondsen af te staan was onaanvechtbaar, sinds de bezittingen van de 

stichting particulier waren. Het gesticht bezat veel landerijen in de omgeving die ze verpachtten en 

huizen in de stad, die ze soms ruilden tegen huizen die naast het gesticht gelegen waren. In 

tegenstelling tot veel andere steden betaalden ze de verpleging van de behoeftige stadsgenoten uit 

eigen zak en kregen ze hier geen subsidie voor van de gemeente. Hierdoor miste de gemeente het 

pressiemiddel van onthouding van financiële steun. Om diezelfde reden was ook niet te verwachten 

dat de gemeente het Sint Joris, dat op eigen kosten de behoeftigen in de gemeente verpleegde, 

wilde opheffen ten behoeve van een provinciaal gesticht.  

4.6. Conclusie 

De wet van 1841 was een grote stap in de hervorming van de krankzinnigenzorg in Nederland. De 

opnameprocedure werd wettelijk geregeld, er werd een organisatie op provinciaal niveau 

vastgesteld en de instellingen zouden ingedeeld worden in geneeskundige gestichten en 

bewaarplaatsen. Het grote nadeel van de wet is dat er vooral ook veel dingen níet vastgelegd waren 

en onduidelijk bleven. De plannen voor provinciale gestichten zouden mede door deze 

onduidelijkheden uiteindelijk stranden. De provincies waren niets verplicht en door heilzame invloed 

van de aanbevelingen van de inspecteurs op de bestaande gestichten dacht men aan andere opties 

die financieel aantrekkelijker waren. Binneveld zou de wet  van 1841 later typeren als conservatief en 

de hervorming werd volgens hem gekenmerkt door de afwezigheid van nieuwbouw (op het 

provinciaal gesticht Meerenberg na).53  Dat op dit laatste nog wel wat af te dingen is zal in hoofdstuk 

5 blijken, maar de wet was wel degelijk behoudend van karakter en de hieruit voortvloeiende 

hervorming was minder radicaal dan in het buitenland. 
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De inspectie is één van de belangrijkste gevolgen van de wet geweest voor de daadwerkelijke 

verandering in de situatie van de krankzinnigengestichten. Door de vaagheden in de wet was de 

persoonlijke invloed van de inspecteurs ook erg groot, ze moesten namelijk uiteindelijk zelf de 

criteria invullen waar Nederlandse gestichten aan moesten voldoen. De persoonlijke mening van 

Feith en Schroeder was voor de regenten van het Sint Joris van het grootste belang bij hun streven 

naar verbetering.  

Ook de plannen voor een provinciaal gesticht zouden grote gevolgen hebben voor Zuid-Hollandse 

gestichten als het Sint Joris. Aan de andere kant zal duidelijk worden dat de bestuurlijke en financiële 

situatie van deze en gelijksoortige gestichten het Feith en Schroeder moeilijk maakt hun plannen te 

realiseren. Het Sint Joris laat zien dat ideeën van Feith Schroeder van der Kolk en onduidelijkheden in 

de wet de hervorming van het krankzinnigenwezen uiteindelijk een ander gezicht hebben gegeven 

dan de oorspronkelijke bedoeling was.  

  



35 | P a g e  
 

5. De lange weg naar het geneeskundig gesticht (1842-1855) 

5.1. De eerste inspectie 

Op 15 april 1842 werden Schroeder van der Kolk en Feith, vergezeld door de burgemeester, 

wethouder en secretaris van Delft, om negen uur ‘s morgens verwelkomd in de regentenkamer van 

het Sint Joris Gasthuis. De regenten hadden de nodige voorbereidingen getroffen ‘om gemelde 

Heeren op eene hunne waardige wijze te kunnen recipiëren’ en bovendien op verzoek van de 

burgemeester gezorgd voor een plattegrond van het gesticht. 54 Na overhandiging van de plattegrond  

‘en van het geprojecteerde provinciaal geneeskundig krankzinnigenhuis’55, begonnen Feith en 

Schroeder aan hun eerste inspectie van het Sint Joris Gasthuis. Deze begon met een rondgang door 

het gesticht waarbij de gebouwen, de patiënten en de tuinen geïnspecteerd werden. Volgens de 

notulen van het Sint Joris waren de inspecteurs bij inspectie van het gebouw  ‘zeer tevreden … over 

de wijze van verpleging en zindelijke verzorging der geconfineerden, ofschoon de inrigting van de 

gebouwen zelve, in een en ander opzicht nog veel te wenschen overlieten.’56  Van deze tevredenheid 

en lof is in het inspectierapport van Feith en Schroeder weinig terug te vinden. Zo schrijven de heren 

over de inspectie van het gebouw: 

“Het gebouw, zoo als het zelve thans is, is zeer ongeschikt, somber, overal met het voorkomen van 

eene zware gevangenis; vele patiënten zijn in zeer ondoelmatige voor beide sexen op dezelfde 

binnenplaats uitkomende, hokken opgesloten, die geene zitting bevatten, meest met steenen 

vloeren. Het getal dier hokken is veel te groot, in evenredigheid tot den omvang van het gesticht; - er 

zijn enkele vereeningingskamers, doch die ook zeer somber zijn, en tegelijk tot slaapplaatsen dienen; 

- de afscheiding der sexe is onvolledig, de lucht is onzuiver en kan niet overal genoeg gereinigd 

worden; het mobilair is onooglijk, de verwarming in de zalen geschiedt met kagchels, en ontbreekt in 

de overige gedeelten; - de lijders die hiervoor geschikt zijn zitten ’s avonds bij den vader. De 

vereënigingskamers worden verlicht met lantaarns. De tuinen zijn zeer groot doch dezelven worden 

bijna niet gebruikt, en zijn voor een groot deel slecht omheind. De open plaats, op welke de cellen 

uitkomen, wordt door degenen die des dagen in de vereënigingskamer verblijven, bewandeld.” 57  

Naast de inrichting van de gebouwen was de administratie van de patiëntopname niet in orde. Er 

was geen register zoals dat wettelijk verplicht was gesteld in de wet van 1841 en van de 28 patiënten 

waren er slechts drie voor wie de toegestane termijn voor opname niet verstreken was.58 De 

                                                             
54 Notulen SJ 15-4-1842. 
55 Deze plattegrond en dit ontwerp zijn in de archieven niet teru te vinden. 
56 Ibidem. 
57 Rapport Inspectie 5 oktober 1842. 
58 idem 



36 | P a g e  
 

regenten beloofden een register aan te leggen en verklaarden dat ze voor de verstreken vonnissen al 

herhaaldelijk een verlenging hadden aangevraagd maar die nog niet gekregen hadden. Ze beloofden 

er opnieuw achteraan te gaan. Al met al waren de heren inspecteurs ‘zeer tevreden, regenten hunne 

lof te kunnen geven, zowel over de goede orde en zorg over dit gesticht als over de receptie van 

hunne personen’, althans, dat valt te lezen in de notulen van de regenten. 59 

5.1.1. Het gesticht in vergelijking met de ‘Volstrekte Vereischten’ van Schroeder 

 Terug in de regentenkamer beantwoordden de regenten een groot aantal vragen van Feith60, terwijl 

Schroeder van der Kolk zich door de op zijn verzoek ontboden geneesheer en heelmeester liet 

informeren over de medische hulp aan de verpleegden. De inspecteurs hadden een uitgebreide lijst 

met vragen opgesteld om voldoende informatie te vergaren over het gesticht. De ingevulde 

vragenlijst geeft, samen met het rapport van de inspectie, een goed beeld van hoe het gesticht er in 

1842 uitzag. De lijst was opgedeeld in zeven categorieën, te weten: informatie over de patiënten en 

de wijze van opname, het gebouw, ontspanning en geestelijke verzorging of bijstand, het personeel, 

de medische behandeling, de lichamelijke verzorging (zoals voeding, kleding en hygiëne), en de wijze 

van bestuur. 

Als de vragen en antwoorden in de enquête vergeleken worden met de Volstrekte Vereischten waar 

de inspecteurs zich op baseerden, is goed te zien wat er van een goed gesticht verlangd werd en in 

hoeverre het Sint Joris aan de eisen voldeed en waar het te kort schoot. 

De patiënten 

Het Sint Joris lag, zoals Schroeder het graag zag, midden in de stad en had een betrekkelijk kleine 

bevolking. In het gesticht bevonden zich 11 mannelijke en 18 vrouwelijke patiënten61, opgedeeld in 

een eerste en een tweede klasse. Aangezien volgens de Vereischten een patiëntenaantal van rond de 

honderd als ideaal gezien werd, kon het gesticht wat dat betreft nog flink groeien. Waar Schroeder 

een opdeling in drie klassen voorstond - de hogere stand, de burgerstand en de lagere klasse - kende 

het Sint Joris er slechts twee: de gegoedden en de behoeftigen. Onderscheid tussen verschillende 

soorten zieken, zoals ouderen (het gaat dan waarschijnlijk om dementie), idioten, of lijders aan de 

vallende ziekte was er niet. Iedereen viel onder de noemer ‘krankzinnig’. Hoewel zowel de razenden 

en onzindelijken als de herstellenden (reconvalescenten) afgezonderd konden worden, was de 

inspectie verder niet te spreken over de afscheiding van alle afdelingen. Zeker de afscheiding der 

sexen werd niet afdoende geacht. ‘Vele patiënten zijn in zeer ondoelmatige voor beide sexen op 

dezelfde binnenplaats uitkomende, hokken opgesloten, die geene zitting bevatten, meest met 
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steenen vloeren.’ Hoewel er volgens Schroeder plaatsen voor afzondering moesten zijn, was het niet 

de bedoeling dat deze isolatie permanent is. Het verblijf in hokken was verre van wenselijk, helemaal 

wanneer deze hokken geen plek om te zitten hadden en een stenen ondergrond, in plaats van de 

houten vloeren die in alle lokalen zouden moeten liggen. 

Het gebouw 

Het gebouw liet overigens op vrijwel alle gebieden veel te wensen over. Zoals de inspecteurs al 

omschreven, zag het eruit als een gevangenis. In de Volstrekte Vereischten is Schroeder van der Kolk 

hier heel duidelijk over: ‘Alles wat den schijn ener gevangenis geeft, moet, zoo veel doenlijk, 

vermeden worden.’62  In de enquête wordt ook specifiek gevraagd in hoeverre het gesticht het 

aanzien van een gevangenis heeft. Het antwoord luidt: ‘In sommige localen wel, naardien ook dit 

gesticht vroeger voor gevangenis is gebezigd.’ De voorzorgen tegen ontvluchting waren dan ook 

‘overvloedig’. Zoals in het hierboven geciteerde excerpt uit het rapport van de inspectie waren de 

zalen voor verblijf overdag zeer somber en ongeschikt. Bovendien dienden ze ook als slaapplaatsen, 

wat niet de bedoeling was. Schroeder meende dat er voor iedere klasse en afdeling aparte slaapzalen  

en verenigingszalen moesten zijn, die qua grootte en meubilering op de verschillende standen 

afgestemd waren. 

Ontspanning,  geestelijke bijstand en verzorging. 

Naast de juiste vertrekken waren tuinen en plaatsen een absolute must. “- Deze tuinen en plaatsen 

worden zoo volstrekt vereischt, dat zonder dezelve nimmer een het oogmerk der genezing bereikend 

gesticht kan worden daargesteld.- vermits beweging en bezigheid, vooral in de open lucht, daartoe 

zoo veel bijdragen.63 Het Sint Joris beschikte over een tuin van behoorlijke afmetingen, die echter te 

weinig gebruikt werd en slecht omheind was. Dat zou volgens de inspectie beter moeten, helemaal 

aangezien geen van de patiënten ooit buiten dit sombere gebouw kwam. Uitstapjes waren er niet bij. 

Er werden dus geen kerkdiensten bijgewoond zoals in Utrecht en Deventer. Over diensten binnen het 

gesticht wordt niet gesproken, hoewel er wel regelmatig een krankentrooster langskwam. In de 

enquête vermelden de regenten dat er ook in religieuze bijstand voor de katholieken onder hen werd 

voorzien.  

Veel om handen hadden de patiënten niet. Sommigen konden wandelen in de tuin of op de galerij en 

konden wat lezen. Werkvoorziening was er niet; als ze wilden, konden de patiënten in de 

huishouding helpen. Dit werd echter op geen enkele wijze gestimuleerd of beloond. Daarnaast werd 

er onnodig gebruik gemaakt van ondoelmatige en ouderwetse dwangmiddelen. Er was dus duidelijk 
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geen sprake van morele therapie. Volgens de inspecteurs waren de patiënten ‘te veel aan lediggang 

overgegeven, zonder doelmatige leiding.’64  

Personeel 

Er waren zes personeelsleden voor deze 28 lijders, bestaande uit een conciërge, een moeder en twee 

mannelijke en twee vrouwelijke oppassers. De conciërge woonde op het terrein van het gesticht, 

hoewel op de plattegrond niet is terug te vinden waar precies, en had de leiding over de dagelijkse 

gang van zaken.65 De conciërge was overigens de enige werknemer waar een reglement voor 

bestond, waarin onder andere staat dat hij ‘dagelijks’ verslag uit diende te brengen aan de president-

regent.66 Hij was volledig ondergeschikt aan de regenten maar samen met de moeder had hij een 

grote verantwoordelijkheid. Overigens was een bezetting van 6 op 28 niet slecht. Schroeder achtte in 

een goed lopend gesticht een begeleiding van één op zeven of acht voldoende. In het Sint Joris was 

de verhouding één op vier of vijf. 

Medische behandeling en persoonlijke verzorging. 

Naast dit dagelijks of permanent aanwezige personeel waren er een geneesheer en een chirurgijn in 

dienst, maar die kwamen slechts langs om zieken te bezoeken. Het medisch model en somatische 

therapieën als onderdeel van de behandeling waren nog niet doorgedrongen tot het Sint Joris. De 

inspectie meldt in haar rapport dat de middelen tot geneeskundige behandeling zeer beperkt waren. 

Schroeder hechtte bijvoorbeeld veel aan behandeling met baden maar ook een badinrichting 

ontbrak. Hoewel er op dat moment geen zieken waren, zagen de patiënten er niet al te best uit. De 

inspecteurs vermoedden dat ze niet al te veel eten kregen. Bovendien was het met de hygiëne van 

de schamele vertrekken slecht gesteld. De regenten vermeldden dat er iedere week en wanneer 

nodig schoongemaakt en verschoond werd, maar de stank deed anders vermoeden.67 

5.1.2. Verklaring van de situatie 

Hoewel de regenten voornamelijk spraken van de tevredenheid van de inspecteurs, was er dus 

behoorlijk wat mis in het Sint Joris. En dat terwijl de regenten bij de aanmelding van het Sint Joris bij 

de inspectie hadden vermeld dat het om een geneeskundig gesticht ging. Gevraagd naar hun 

toekomstvisie, vertelden de regenten dat ze ook niet de ambitie hadden geneeskundig gesticht te 

worden. Ze wilden wel alles doen om een goede bewaarplaats te worden. Het lijkt erop dat de 

                                                             
64 Rapport 5-10-1842 
65 De vertrekken van de conciërge staan niet als zodanig aangegeven, maar de vertrekken nr.5 ‘Slaapkamer’ en 
nr. 6 ‘Groote kamer’ maken de meeste kans de woning van de conciërge te zijn, aangezien zij als enige niet 
specifiek een andere functie lijken te vervullen. In dit geval zou de ligging redelijk gunstig zijn. Het overzicht op 
de patiënten is niet groot, maar het is dicht bij de ingang, keuken en regentenkamer. 
66 Zie reglement conciërge, bijlage notulen 30 april 1842. 
67 Rapport 5-10-1842. ‘De verschooning *is+ volgens opgave geregeld. De onaangename lucht getuigt echter van 
gebrek aan genoegzame zindelijkheid.’ 
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regenten te hoog van de toren hebben geblazen. Of wisten ze misschien niet zo goed wat ze nu 

eigenlijk wilden? 

Uit de notulen van de regenten komt een beeld naar voren van vier actieve en ambitieuze heren, die 

stipt iedere week vergaderden en grote plannen hadden voor hun gesticht. Op 14 maart 1842, voor 

zij te horen kregen dat er een landelijke inspectie was ingesteld en dat de heren inspecteurs op 

bezoek zouden komen, had de president een bijzondere vergadering ingelast ‘om voorlopig over de 

geprojecteerde veranderingen welke dit gesticht zou kunnen ondergaan met elkanderen te 

spreken.’68 Een architect genaamd Dijkgraaf had ‘eene teekening der plattegrond en den opstand 

voor een nieuw geneeskundig krankzinnig-gesticht, benevens den aanleg der tuinen’ gemaakt.69   

Bijna twee weken later besloten de regenten het plan aan de burgenmeester voor te leggen. Hoewel 

ze aardig wat eigen fondsen hadden en redelijk zelfstandig konden opereren, moesten ze alle 

belangrijke beslissingen en grote uitgaven aan de burgemeester en wethouders voorleggen. De 

burgemeester was minder enthousiast over de ambitieuze plannen van de regenten.70 Het gerucht 

ging namelijk dat Leiden ijverde voor de bouw van het provinciaal krankzinnigengesticht in hun stad. 

Daarbij zouden ze wel de steun van de geneeskundige faculteit van de hogeschool krijgen, en dat zou 

de regering ook wel als de beste optie voorkomen. De plannen van de regenten hadden zo weinig 

kans tot slagen. Op 2 april brachten de regenten Overvoorde en Kühler in de vergadering verslag uit 

van dit gesprek en besloten de regenten de plannen voor een nieuw geneeskundig gesticht te laten 

varen, ‘maar met te meer ijver het tegenwoordige bewaarhuis zoo te willen inrichten, dat het, wat de 

verpleeging en onderhoud der geconfineerden betreffen mogt, met de beste inrigtingen van dien 

aard hier te lande zoude kunnen wedijveren.’71 Hieruit blijkt dus dat het idee van Schroeder voor een 

gesticht in Leiden, verbeteringen in Delft in de weg stond. 

 Toen de inspectie twee weken later meldde dat het gesticht in de huidige staat niet in aanmerking 

kwam voor de status van geneeskundig gesticht, toonden de regenten zich bereid om op eigen 

kosten de verbeteringen aan te brengen die nodig waren om de status ‘voorlopige bewaarplaats’ te 

krijgen.72  Aan verbouwing tot een geneeskundig gesticht durfden ze niet te beginnen omdat de 

financiële risico’s te groot waren. Als er namelijk in Leiden een provinciaal gesticht zou komen, zou 

Delft waarschijnlijk niet genoeg gegoede patiënten trekken om het gesticht draaiende te houden. 

Mocht de regering echter voorstellen doen die het financiële risico wegnamen, dan wilden de heren 
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de zaak opnieuw in overweging nemen. Aangezien de regering in de circulaire van 1838 al aangaf de 

oude gestichten juist door ongelijke concurrentie tot opheffen te willen bewegen, hoefden de 

regenten daar niet op te rekenen. Het idee was om de armbesturen te verplichten hun armlastige 

krankzinnigen in de nieuwe provinciale gestichten op te nemen, deze inrichtingen overheidssubsidie 

te geven en de opnameprocedure te vereenvoudigen. Het probleem waar de inspectie namelijk voor 

stond was dat ze de oude gestichten juridisch gezien moeilijk tot sluiten konden dwingen. Ze 

moesten er dus voor zorgen dat ze zichzelf op zouden heffen. De dreiging van financiële nadelen die 

alleen al de plannen voor een provinciaal gesticht gaven, lijken het succes van deze economische 

aanpak te voorspellen. De regenten stelden hun ambities bij. 

5.1.3. Verbeteringen voor de ‘voorlopige bewaarplaats’ 

Feith en Schroeder besloten na deze inspectie, in afwachting van wat er door de provincie besloten 

zou worden, het Sint Joris Gasthuis tot voorlopige bewaarplaats te verklaren, onder voorbehoud dat 

er bepaalde verbeteringen zouden worden aangebracht. Deze verbeteringen, die volgens de 

inspectie direct in te voeren waren, staan vermeld in het rapport van 5 oktober 1842. Het duurde 

even voor deze aanbevelingen ook bij het bestuur van het Sint Joris Gasthuis binnenkwamen, maar 

zodra zij in Juli 1843 het inspectierapport via de burgemeester hadden ontvangen, werden de 

aanbevelingen in de vergadering besproken.73 

Verbeteringen aan het gebouw 

In de eerste instantie waren de regenten nog niet van plan hun verbouwingsplannen geheel te laten 

varen. Het commentaar en de aanbevelingen van de inspectie ten aanzien van het gebouw sterkte 

hen in de overtuiging dat er toch enige verbouwing en uitbreiding nodig was. ‘In aanmerking van 

deze belangrijke dispositien en van de stellige begeerte van het hooger Bestuur, om het lot van de 

Krankzinnigen in ons vaderland te verbeteren,ook in het plan tot oprichting van een provinciaal 

Geneeskundigs krankzinnigen Gesticht blijkbaar, heeft de vergadering doen besluiten om ook hunne 

localen te verbeteren en te vergrooten, en, in vereeninging met de tuin, tot eene goede, ware het 

mogelijk, in der zin der Hooge regeering doeltreffende bewaarplaats in te rigten, en waaromtrent na 

deliberatie is geresolveerd deswege met de heer Burgemeester dezer Stad te onderhandelen en te 

trachten, de vroeger aan het bestuur afgestane localen – nu tot huis van gijzeling en bewaring 

verbouwd - terug te krijgen…’74  De burgemeester was echter absoluut niet van plan het gesticht 

deze ruimten terug te geven, met als argument dat het nieuwe provinciaal gesticht wel eens 

uitgebreid kon worden tot vierhonderd patiënten, waar ook ongeneeslijken onder zouden vallen. 

Dan konden de regenten de inrichting wel opdoeken en was uitbreiding zinloos. Bovendien had de 
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gemeente voor de verbouwing van de lokalen betaald.75 Enige weken en enkele verhitte discussies 

met de burgemeester later, besloten de regenten bakzeil te halen en alle uitbreidings-en 

verbouwingsplannen terzijde te schuiven.76 

Er werd een nieuw plan bedacht om aan de eisen van de inspecteurs te voldoen en de scheiding 

tussen de sexen te verbeteren en de grote tuin, die het bestuur kort voor de inspectie aangekocht 

had in verband met hun verbouwingsplannen, geschikt te maken voor gebruik door alle verpleegden 

die niet te allen tijden opgesloten hoefden te worden. De architect Dijkgraaf en aannemer Braankers  

zouden gaan breken en vertimmeren in de mannenzaal beneden en de vrouwenzaal boven zodat 

beide in twee gelijke delen konden worden verdeeld, waarbij er één als slaapplaats diende en de 

ander als verblijfplaats voor overdag, met lichtramen die uitzagen op de tuin, die goed omheind en 

geschikt gemaakt zou worden voor gebruik door beide sexen. Zoveel mogelijk hokken werden 

afgebroken, vooral die in de buurt van de tuin. De inspectie had aanbevolen het gebruik hiervan 

zoveel mogelijk te vermijden en in hokken die absoluut nodig waren van zitplaatsen te maken. Ook 

hierin werd voorzien.  

De verbetering van voeding, ontspanning en werkgelegenheid 

Naast verbeteringen aan het gebouw wilde de inspectie dat de inkoop van de voeding niet meer aan 

de moeder werd uitbesteed, maar direct voor rekening van de regenten kwam. Hoewel de regenten 

meenden dat er niets mis was met het uitbesteden van de voeding, besloten zij toch ook op dit 

verzoek van de inspecteurs in te gaan. Daarnaast besloten zij aandacht te gaan besteden aan het 

‘bevorderen van werkzaamheid onder de krankzinnigen’ en ook de aanbeveling meer middelen ter 

uitspanning aan te schaffen en aan te bieden namen zij ter harte. Hoe de ingrepen de reinheid en 

zuivere lucht in de lokalen bevorderden, wordt niet vermeld. Latere inspecties zouden uitwijzen hoe 

serieus en succesvol deze onderdelen aangepakt zijn. 

Verbetering van de bedden en dwangmiddelen met de hulp van Schroeder 

Er stonden nog twee aanbevelingen op het lijstje van Feith en Schroeder, namelijk: ‘Het vervangen 

der aanwezige ondoelmatige kinderstoelen, buizen en mouwen, door wel ingerigte dwangstoelen en 

dwangjakken’ en daarnaast ‘het aanbrengen voor de onzindelijken van waterdigte in het midden 

schuins afloopende onderlagen in eenige kribben.’77 Om er zeker te zijn dat zij de juiste 

dwangmiddelen en slaapkribben lieten maken, vroegen zij de Schroeder van der Kolk of ze via hem 

een bestelling konden plaatsen voor een bed met een waterdichte onderlaag, een dwangstoel en een 

dwangband. De inspecteur ging welwillend op het verzoek van de regenten in en leverde daarnaast 
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nog een lederen borstlap ‘welke wij in enkele gevallen gebruiken, als de patiënt (…) poogt met zijn 

tanden de dwangband te vernielen’78 en een paar voetboeien, voor als een patiënt erg schopte. Er 

was weliswaar niet om gevraagd maar Schroeder meende de regenten ‘toch geen ondienst te doen’ 

door deze stukken ook mee te sturen.  

Conclusie eerste inspectie 

Dit eerste inspectiebezoek illustreert niet alleen de toestand van het Sint Joris Gasthuis in 1842 en de 

werkwijze van de inspectie maar ook de tegenstrijdigheden die hun ideeën en beleid in de hand 

werkten. Het idee van Schroeder en Feith was, zoals bekend, om de bestaande gestichten zoveel 

mogelijk op te heffen en er nieuwe provinciale gestichten voor in de plaats te maken. Tot er in Zuid-

Holland een dergelijk gesticht was, moest de inspectie er wel op toezien dat de bestaande zorg voor 

krankzinnigen toereikend was. De plannen voor een provinciaal gesticht zorgden er echter voor dat 

de benodigde verbeteringen maar met mondjesmaat tot stand kwamen. Aan de andere kant maakte 

iedere verbetering het moeilijker om een gesticht op te heffen, iets waar niet alleen Schroeder en 

Feith, maar ook de regenten van de betreffende gestichten zich terdege van bewust waren. De 

ontwikkelingen tussen 1843 en 1848 moeten dan ook in dit kader bezien worden. 

5.2. Het provinciaal gesticht. Het zwaard van Damocles? 

Het was vanaf het begin af aan de bedoeling geweest een provinciaal gesticht in Zuid Holland te 

bouwen. De inspecteurs ijverden hier hard voor. Het gesticht in Delft zou, net als die in Rotterdam, 

en Den Haag opgeheven moeten worden.  

De inspecteurs zaten dus bepaald niet te wachten op verbeterde gestichten. De adviezen tot 

verbetering die zij gaven waren bedoeld ervoor te zorgen dat er goede opvang was tot de opening 

van het provinciaal gesticht. De regenten van de oude gestichten zagen echter de bui al hangen en 

grepen de adviezen van de inspecteurs aan om zo veel mogelijk te verbeteren, zodat ze moeilijker tot 

sluiting gedwongen zouden kunnen worden. De inspectie was zich hier terdege van bewust. In een 

tussentijds verslag van hun inspecties in Noord-  en Zuid-Holland uit 1844 schrijven zij aan de 

minister: ‘Wij vermenen ons overtuigd te kunnen houden, dat men in het algemeen de bewuste 

verbeteringen heeft tot stand gebragt uit zucht om de eventuele opheffing der gestichten daardoor te 

bemoeijelijken, strijdig met het oogmerk van de Regering.’79 

Ook bij de regenten van het Sint Joris was lijfsbehoud het belangrijkste motief voor hun 

vernieuwingsdrift. Het proces van verbeteren en vernieuwen kwam door de trage communicatie wat 

laat op gang. Het inspectiebezoek in april 1842 mondde pas in oktober uit in een rapport. Het 
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Koninklijk Besluit waarin de status ‘tijdelijke bewaarplaats’ verleend wordt dateert van 28 juni 1843 

en de regenten kregen de lijst met verbeterpunten pas binnen in juli. Op 2 september stonden de 

inspecteurs alweer op de stoep, dus er was nog te weinig tijd geweest de voorgestelde verbeteringen 

allemaal door te voeren. Wel konden de heren zien dat het Sint Joris al met grote voortvarendheid 

aan het slopen en bouwen was geslagen. ‘Reeds zagen wij […] de puinhoopen van het grootste 

gedeelte dier oude ondoelmatige hokken in welke vroeger de krankzinnigen bij gelegenheid der 

kermis voor het publiek ter bezigtiging werden gesteld, en die nu door doelmatige verblijf- en 

slaapplaatsen vervangen worden.’80 De nieuwe zalen werden zo verbouwd dat ze later eventueel 

vergroot konden worden, mocht het gesticht tot blijvende bewaarplaats verklaard worden. Het was 

niet alleen een dure onderneming (de kosten werden geschat op 3000 gulden) het ging ook veel 

verder dan wat er eigenlijk door de inspectie gevraagd was. De regenten verklaarden echter dat ze 

alles gedaan wilden hebben wat in hun macht lag om het gesticht voor sluiting te behoeden. Dit was 

natuurlijk niet de bedoeling van de inspecteurs geweest, maar toch, meenden zij, ‘ getuigt deze 

handelwijze[…] van eenen lofwaardigen ijver tot het daarstellen van afdoende verbeteringen, en daar 

zulks plaats heeft uit de eigen middelen van het gesticht, zoo komt het ons voor dat daarin zal kunnen 

worden berust’.81  

In januari 1844 richtten de regenten van het Sint Joris zich tot de minister van Binnenlandse Zaken 

met het verzoek hun gesticht de status ‘tijdelijk geneeskundig gesticht’ te geven. Dit verzoek werd 

begeleid door een brief van de inspecteurs waarin de gemaakte verbeteringen en verbouwingen 

uitvoerig beschreven worden.82 Zij adviseerden de minister om het gesticht de verlangde status toe 

te kennen maar wel tot uiterlijk december 1845 of korter, mochten er eerder één of meerdere 

geneeskundige gestichten in Zuid-Holland openen. De minister nam het advies van de inspectie over 

en bij KB van 27 januari 1844 werd het Sint Joris tijdelijk tot geneeskundig gesticht verklaard. Bij de 

inspectie later dat jaar stelden de heren Schroeder en Feith vast dat het Sint Joris, dat nu ook 

patiënten uit het pas opgeheven gesticht van Leiden huisvestte, ‘geheel van gedaante *was+ 

veranderd’ en nu, op het Buitengasthuis van Amsterdam na, het meest geschikte gesticht van Noord- 

en Zuid-Holland was.83 Hoewel de regenten hier dus succes leken te boeken, waren de inspecteurs 

nog steeds geenszins van plan het gesticht langer dan noodzakelijk open te houden.   

In 1845 pleitten de inspecteurs in een nota aan de minister van Binnenlandse Zaken voor de sluiting 

van de gestichten in Rotterdam, Den Haag en Delft. De plannen van de provincie betreffende het 

nieuwe provinciaal geneeskundig gesticht waren goedgekeurd en er moest nu toestemming komen 
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van de koning om het gesticht te bouwen. In de brief meldden de heren inspecteurs de bezwaren van 

de gouverneur van Zuid-Holland tegen de bouw van een nieuw gesticht en de sluiting van de oude 

instellingen. Hij meende dat de bestaande inrichtingen best tot goede geneeskundige inrichtingen 

konden worden verbouwd. De inspectie weerlegde dit met het argument dat gestichten in de stad 

niet genoeg ruimte hadden, al helemaal niet om de beoogde 300 patiënten te herbergen. Bovendien 

hadden de artsen die aan de gestichten verbonden waren naast hun werk in de instelling nog een 

privépraktijk, wat voldoende medische zorg voor de krankzinnigen in de weg stond.  

Het naast elkaar van bestaan van de stedelijke gestichten en het nieuwe provinciaal gesticht zou het 

provinciaal gesticht belemmeren, meenden Schroeder en Feith. Als patiënten immers binnen hun 

eigen stad verpleegd konden worden, zou dat betekenen dat het provinciaal gesticht niet genoeg 

patiënten kreeg. Het nieuwe gesticht zou daarnaast betere zorg kunnen bieden en daarom was het 

niet wenselijk de oude situatie in stand te houden.  

Het probleem waar de overheid tegenaan liep, was de grote autonomie van de gestichtsbesturen. 

Juridisch gezien konden ze de gestichten niet tot sluiten dwingen. Hun grote financiële reserves en 

particuliere bezittingen maakten dat vrijwel onmogelijk. De besturen zouden overreed moeten 

worden. De inspectie hoopte dat, als de gestichten na het verlopen van de tijdelijke status van 

geneeskundig gesticht tot bewaarplaats gedegradeerd zouden worden, dit voor sommige gestichten 

genoeg zou zijn zichzelf op te heffen. In principe betekende dit echter dat het Sint Joris vanaf dat 

moment haar voortbestaan had veiliggesteld.De kwestie van het provinciaal gesticht bleef zich 

voortslepen, tot de Provinciale Staten op 2 oktober 1847 besloten uiteindelijk geen provinciaal 

geneeskundig gesticht te realiseren.  

5.3. De verbouwing tot geneeskundig gesticht (1849-1853) 

Het was in 1847 dus duidelijk dat het Sint Joris zou mogen blijven bestaan. Toch wilden de regenten, 

ook toen de plannen voor het provinciaal gesticht van de baan waren, alsnog een ingrijpende 

verbouwing uitvoeren, die wellicht beter getypeerd kan worden als herbouw. Lijfsbehoud was dus 

niet meer het motief. Waarom dan toch de plannen voor een grootscheepse verbouwing doorgang 

vonden, is niet helemaal duidelijk. Het feit dat er geld vrij kwam bij de provincie voor het renoveren 

van bestaande gestichten, zal ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld. Uit het 

bronnenmateriaal is af te leiden dat de regenten na jarenlang ijveren voor vergaande hervormingen 

en het aankopen van belendende panden en grond hun plannen nu ook echt gerealiseerd wilden zien 

worden. Bovendien was het aantal patiënten in de afgelopen jaren, mede door de opheffing van het 

Leidse gesticht, behoorlijk toegenomen. De regenten zagen de verbouwing in ieder geval als de 
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kroon op hun werk. En ook bij deze ontwikkeling van het Delftse gesticht is de invloed van de 

inspecteurs weer zeer aanwezig. 

Nadat de plannen voor het provinciaal gesticht van het toneel verdwenen waren, kwamen in de 

regentenkamer van het Sint Joris Gasthuis de plannen voor de bouw van een nieuw gesticht weer ter 

tafel. In de vergadering van 27 januari 1849 werd besloten om naar inspecteur Feith te gaan om 

informatie in te winnen over de voorgenomen herbouw. Deze was bereid de regenten ‘alle mogelijke 

hulp en teregtwijzing te zullen verlenen’ die nodig was om tot een goed ontwerp voor het nieuwe 

gesticht te komen.84 Hij gaf de afvaardiging van regenten plattegronden mee van het in aanbouw 

zijnde provinciaal geneeskundig gesticht van Noord-Holland en de geneeskundige gestichten van 

Maastricht, Zutphen en ’s Hertogenbosch, met de aanbeveling dit laatste gesticht zelf te bezoeken.85 

Zoals gewoonlijk werd de raad van de inspecteur met ijver opgevolgd. De heren Kühler en Van 

Meerten togen met architect Dijkgraaf naar Den Bosch om zelf te zien hoe de het gebouw en de 

verpleging van een door de inspectie goedgekeurd geneeskundig gesticht er uit zag.86 Daarbij lieten 

zij zich ‘op de meest verpligtende wijze ’ voorlichten door het bestuur van het gesticht dat daartoe 

was opgeroepen door Feith87 Met de gekregen plattegrondtekeningen, de informatie uit Den Bosch 

en in overleg met de inspecteurs en de architect werd een nieuw gebouw ontworpen waarvan de 

tekeningen in de tweede week van april klaar waren.88 Het leek allemaal vlot te verlopen; in de derde 

week werd het ontwerp met de plattegrondtekeningen van de beneden- en bovenverdieping aan de 

burgemeester overhandigd, die had aangeboden ze op zijn beurt weer naar de gouverneur te sturen.  

Toen Kühler enige tijd later in Den Haag toevallig inspecteur Feith tegen het lijf liep, bleek echter dat 

de begeleidende brief aan de koning wel was binnengekomen, maar de plattegronden niet. Feith 

beloofde persoonlijk op zoek te gaan naar de tekeningen. Op 17 mei schreef Feith aan Kühler dat hij 

de tekeningen ook niet had kunnen achterhalen. Hij raadde de regenten aan zo snel mogelijk voor 

duplicaten te zorgen. De regenten besloten zich niet twee maal aan dezelfde steen te stoten en 

overhandigden de in allerijl vervaardigde duplicaten dit keer direct aan Feith. 

 Wellicht is het verdwijnen van de originele tekeningen wel de reden dat er in het archief van de 

inspectie slechts een potloodtekening van de benedenverdieping te vinden is, met een, op zijn 

                                                             
84 Notulen JS 3-2-1849 
85idem 
86 Wanneer het bezoek precies plaatsgevonden heeft is niet terug te vinden, maar het moet ergens tussen 3 en 
24 februari geweest zijn. Het advies van Feith is dus binnen drie weken opgevolgd. 
87 Notulen JS 24 februari 
88 In de notulen van 7 april wordt gemeld dat de tekeningen zover gevorderd zijn dat de vergadering vast een 
begeleidende brief aan de koning opstelt en een week later worden de plannen ter tafel gebracht en 
besproken. 
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zachtst gezegd, schetsmatig karakter en een opsomming van ruimtes. Het commentaar van 

Schroeder luidde dan ook: “Nog nimmer heb ik zulk eene onvoldoende beschrijving gezien als de bij 

dit plan gevoegde opgaaf van de verdeeling van de platte grondteekening. Het komt mij dus 

onmogelijk voor om over dit plan met eenige kennis te oordeelen, zonder nadere toelichting. Wat 

toch beduidt, voor de beoordeeling van een plan, eene loutere opsomming van het getal zalen, 

kamers *… +zonder vermelding waartoe dezen gebruikt zullen worden?”89 Uit het uitvoerige 

inhoudelijke commentaar van Schroeder en Feith is op te maken dat de definitieve plannen voor de 

verbouwing in nauw overleg met de inspectie tot stand moeten zijn gekomen. Dit is ook af te leiden 

uit de belofte van Feith om de verbouwingsplannen verder aan de juiste instanties en personen te 

doen toekomen, mits zijn laatste verbetering betreffende de dienstwoning van de conciërge werd 

doorgevoerd.90 Er werd bij Provinciale Staten nog een subsidie van 60.000 gulden aangevraagd, die al 

eerder in het vooruitzicht was gesteld en toen brak een lange periode van wachten aan. 

Het duurde ruim een jaar voordat de verbouwing officieel het groene licht kreeg. Op 28 september 

1850 werden de meest recente tekeningen door de commissaris van de koning goedgekeurd. In 

februari 1851 werd de publieke aanbesteding aangekondigd in de kranten. Uiteindelijk kreeg 

aannemer Braanker, die al eerder werkzaamheden voor het Sint Joris had verricht, de klus. Volgens 

zijn concept kon de verbouwing voor 64.900 gulden gedaan worden.  

Het gebouw werd weliswaar op het oude terrein gebouwd, maar was volledig nieuw. De eerste steen 

(of liever gezegd stenen) werd gelegd op 23 juni 1851. De regenten kregen ‘ieder een Steen door den 

Bouwmeester aangeboden, waarop deszelfs naam was ingegrift, en die *…+door hen werd 

ingemetseld; terwijl de bouwmeester zelve een Steen plaatste waarop de dagteekeningen en het 

Jaartal stond uitgedrukt. Hierop werd de nationale vlag geheeschen en een driewerf hoera van het 

werkvolk, dat bij deze gelegenheid feestelijk werd onthaald, besloot de plechtigheid.’91 Op 23 

augustus lagen de pannen op het dak, waarna de werklieden werden getrakteerd op brood, kaas en 

bier.92 Op 11 juni 1853 werden ook de laatste de patiënten naar het nieuwe gebouw overgebracht en 

op 23 juni werd het gebouw officieel geopend.  

Het was een twee verdiepingen tellend, langgerekt gebouw van ‘130 Nederlandse ellen’ met aan de 

linkerkant de mannenafdeling en aan de rechterkant de vrouwenafdeling, in het midden gescheiden 

door de woning van de directeur. Met een doorlopende gang werden de afdeling van de 

onzindelijken en onrustigen, de badinrichting en de cellen van de andere verblijf- en slaapzalen 

                                                             
89 NA371 
90 notulenSJ? 
91 Notulen SJ 23-6-1851 
92 Notulen SJ, 16-8-1851. 
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gescheiden.93 De strakke, symmetrische bouw moest de orde en regelmaat uitstralen en 

ondersteunen die paste bij de morele behandeling. De inspecteurs waren ingenomen met het 

resultaat. Feith schrijft hierover: ‘Het gebouw is hoogst regelmatig en de tuinen allerfraaist.’94 J.M 

Ramaer echter, typeerde de stijl later als ‘kazernebouw’.95  

Hoewel er nu een heel nieuw gebouw stond, waren de regenten nog steeds niet klaar. In 1854 

verrichtten ze nog allerlei kleine aanpassingen en verbouwingen, die zoal de kelder, de keuken en 

een provisiekamer betroffen.96 Na deze en andere verbeteringen, zoals de aanschaf van een 

stoommachine in 1855, kregen zij de felbegeerde status van geneeskundig gesticht. 

5.4. Conclusie  

Bij de eerste inspectie van 1842 bleek het Sint Joris Gasthuis zoals de meest gestichten in Nederland 

bij lange na niet te voldoen aan de eisen voor een geneeskundig gesticht. Het eerste motief van de 

regenten om het gesticht met spoed en ijver te verbeteren was levensbehoud. De plannen van Feith 

en Schroeder om een provinciaal gesticht in Zuid-Holland op te richten, bedreigden het voortbestaan 

van het Delfts gesticht en remden de hervormingen en de nieuwbouw. Aan de andere kant konden 

de regenten, net als andere besturen van Zuid-Hollandse gestichten, juist door de hulp van de 

inspecteurs hun instelling op een acceptabel niveau brengen, waardoor het plan voor een provinciaal 

gesticht uiteindelijk sneuvelde. 

Het voortbestaan van het Sint Joris was daarmee gegarandeerd maar toch wilden de regenten 

verbouwen. Deze wens kwam niet alleen voort uit ruimtegebrek; het zou ook de kroon op hun werk 

betekenen. Financiën, bouwkundige eisen, beschikbare gronden, wensen van burgemeester en 

wethouders en de ideeën van Schroeder van der Kolk zijn de factoren geweest die invloed hebben 

uitgeoefend op de totstandkoming van de verbouwing. De invloed van Schroeder van der Kolk is heel 

duidelijk te zien in de inrichting, maar komt ook naar voren in het proces voorafgaand aan de 

verbouwing. Na deze verbouwing komt er voorlopig een einde aan grote ingrepen in de behuizing 

maar de ontwikkelingen stagneren geenszins, ze verplaatsen zich nu naar de inhoud van de 

behandeling en de onderlinge verhoudingen. En opnieuw is de invloed van Schroeder van der Kolk 

alom aanwezig. 

  

                                                             
93 Van der Esch, geschiedenis van het staatstoezicht, 96 
94 18 juni 1853 
95 Slangen, 55. 
96 Notulen sj:? 



48 | P a g e  
 

6. Artsen versus Regenten 

6.1. Inleiding  

Voor de bewoners van het Sint Joris Gasthuis was de leefomgeving in tien jaar tijd ingrijpend 

veranderd. Wat was begonnen met de afbraak van koude hokken met stenen vloeren en zonder 

banken eindigde met de betrekking van een geheel nieuw gebouw dat volgens de inspecteurs ‘wat 

de bouworde betreft, de meest regelmatige van al de in de steden gelegen gestichten[was]. Ook over 

de omgeving van het gesticht waren zij lovend: ’Geen der andere in steden gelegen gestichten heeft 

zoo vrije ruime en aan het oogmerk beantwoordende tuinen…’97 Nadat ruim tien jaar de focus had 

gelegen op de verbouwing en het voortbestaan van het gesticht, dus op externe structuren en 

relaties, schoof het zwaartepunt van de ontwikkelingen nu naar binnen. De grote veranderingen in 

het gesticht betroffen nu de behandeling van de patiënten en het personeel en de organisatie. Het is 

duidelijk te zien dat de veranderde eisen aan de behandeling van krankzinnigen die door Schroeder 

van der Kolk en Feith gesteld werden, grote invloed hadden op het personeel, hun taken en 

onderlinge verhoudingen. Omgekeerd hadden de veranderingen binnen de organisatie hun weerslag 

op de behandeling van de patiënten. Ook bij deze ontwikkelingen heeft Schroeder van der Kolk zowel 

direct als indirect grote invloed gehad. 

6.2. De behandeling in het Sint Joris 

Toen de inspecteurs in 1842 hun rapport opmaakten van de eerste inspectie, was er in het Sint Joris 

duidelijk weinig sprake van de behandeling van krankzinnigheid. ‘De middelen tot geneeskundige 

verzorging zijn zeer beperkt; er is een geneesheer en een chirurgijn, die slechts enkelen bezoeken, 

die onder behandeling zijn; er ontbreken baden en genoegzame werkplaatsen; de vergaderzalen zijn 

hoogst ongeschikt en somber. De patiënten zijn te veel aan lediggang overgegeven, zonder 

doelmatige leiding98. Bij de behandeling van krankzinnigen zoals Schroeder van der Kolk die 

voorstond, waren in de eerste plaats medische behandeling en daarnaast morele therapie de 

uitgangspunten. Hoewel de regenten het boek van Joseph Guislain hadden aangeschaft, leek het 

gedachtegoed van de Belgische arts of enige andere ideeën over moderne krankzinnigenverpleging in 

de praktijk weinig ingang te hebben gevonden.99 Verreweg de meeste aandacht kreeg de verbetering 

van het gebouw, dat overigens volgens de morele therapie ook een wezenlijk onderdeel van de 

behandeling uitmaakte.  

                                                             
97 Jaarverslag 1851-1853, blz 14 
98 Rapport oktober 1842 
99 Blom 
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Toen Schroeder van der Kolk zijn plannen voor het ideale gesticht op papier zette, ging hij uit van zijn 

eigen ervaringen in het Utrechtse Willem Artnz-huis. In het regentencollege van dit gesticht zaten 

maar liefst twee artsen, Hoogleraar Bleuland en Schroeder van der Kolk zelf. In Delft zat er geen 

geneeskundige in het regentencollege en dat was duidelijk te merken. Hoewel er in de tien jaar na de 

eerste inspectie hard gewerkt werd om het gesticht in materieel opzicht te verbeteren, was er bij de 

regenten nauwelijks aandacht voor de behandeling van de patiënten. Ze waren weliswaar 

doordrongen van de opvatting dat krankzinnigen mensen waren die genezen dienden te worden, ze 

hadden geen idee wat dat inhield. Aan de inspectieverslagen in die tijd is te zien dat er vlot aan 

uiterlijke verbeteringen gewerkt werd en dat de hygiëne en orde al snel goed geregeld waren, maar 

op inhoudelijk vlak van de behandeling liet het gesticht te wensen over.  

De geneeskundige behandeling werd overgelaten aan de geneesheer J.M van Stipriaan Luïscius. Van 

Stipriaan Luïscius was al sinds 1824 de gestichtsarts van het Sint Joris. Zoals in de rapporten van de 

inspecteurs te lezen was, was hij niet ingevoerd in de nieuwe ideeën en behandelmethoden rond de 

krankzinnigenzorg. Toch waren de inspecteurs op zich niet ontevreden over zijn werk. Door 

Schroeder van der Kolk werd opgemerkt dat hij de aanwijzingen van de inspecteur goed oppikte en 

met ijver uitvoerde. ‘De geneesheer maakt een meer oordeelkundig gebruik van de vroeger hem 

gedane raadgevingen dan die te ’s Hertogenbosch, Rotterdam en Dordrecht. Hij maakt meer werk 

dan deze van de eigen gezegde geneeskundige behandelingen en hij nam ook nu de wenken hem 

weder gegeven met graagte aan.’100 In de regentennotulen wordt de arts, tot zijn functie ter discussie 

komt te staan, geen enkele keer genoemd. De heelmeester Vorstman, die hem terzijde stond, komt 

voor op het moment dat hij aangeeft met pensioen te willen en bij zijn overlijden. Er is er geen 

enkele aanwijzing dat de geneesheer wel eens bij de vergadering aanwezig was of dat de regenten 

inhoudelijk met hem overlegden. Ook bij hun bezoeken aan andere gestichten namen zij wel hun 

architect, maar niet hun arts mee. Van enige vernieuwing op geneeskundig gebied of duidelijke 

toepassing van de zedenkundige behandeling was weinig te merken. Ook de instructie van de 

conciërge uit 1842 handelt voornamelijk over zijn bevoegdheden, functie en huishoudelijke zaken. 

Slechts eenmaal wordt ingegaan op de benadering van de patiënten, die hij ‘door vriendelijk 

bejegening aan zich [dient] te verbinden en door nauwkeurige opmerking van hunnen verschillende 

aanleg, dezelver toestand te veraangenamen, ten einde zoo mogelijk ook daarvoor aan hunne 

herstelling bevorderlijk te zijn.’101 

In de eerste jaren na de inspectie werden op advies van de inspecteurs de tuinen opengesteld, 

werden schommels en spelletjes aangeschaft en begonnen de patiënten kleine huishoudelijke 

                                                             
100 215:  
101 Instructie conciërge bijlage 9, bij notulen 30 april 1842 
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karweitjes te verrichten. In 1844 werd besloten dat de dokter dagelijks langs moest komen en niet 

slechts op verzoek van de binnenvader.102 Ook op advies van de inspectie en met de hulp van 

Schroeder van der Kolk zelf werden oude dwangmiddelen vervangen. In 1848 trof de inspectie op 

een bevolking van 90 patiënten nog één vrouw in een cel, twee mannen in dwangstoelen, twee 

vrouwen in dwangjakken in dwangstoelen en een man in handbeugel met ijzeren kettingen. Over de 

arbeid waren ze niet te spreken. ‘Overigens vonden wij allen mans en vrouw ledig. Men klaagde, dat 

men ze slecht aan het werk kon houden, daar zij lui zijn. Men deed naar ons oordeel geen moeite 

genoeg om dien tegenzin te overwinnen. Wij hebben dringend aanbevolen hiervan een onderwerp 

van bijzondere zorg te blijven maken.’ Hoewel in hetzelfde verslag nog opgemerkt wordt dat de 

regenten zich onderscheiden ‘in eene bijzondere welwillendheid, zoo dat zij dadelijk op zich nemen 

alles te bewerkstelligen wat wij slechts aandragen’, verbeterde er in de jaren daarop wat de arbeid 

betrof maar heel weinig.103  

Tijdens de verbouwing besloten de inspecteurs volgens hun aantekeningen om zich op deze en 

andere punten van kritiek te onthouden tot na de voltooiing van het nieuwe gebouw. De adviezen 

waren van meer huishoudelijke aard. Ook aanbevelingen voor de medische behandeling en voor de 

onderdelen van de morele behandeling als ontspanning en dwang hadden meestal te maken met de 

inrichting en het meubilair. Voor de ontspanning raadden zij de aanschaf van een biljart en 

landkaarten aan, de aanleg van een bibliotheek en het invoeren van gymnastiek. In 1852 kwamen zij 

tot hun verbazing een ijzeren hoofdmasker tegen, dat ingezet werd tegen bijters en patiënten die vuil 

van de grond opraapten en in hun mond stopten. Het personeel werd op de vingers getikt en nog 

eens toegesproken over ‘zachte psychische leiding en het vermijden van het ligtvaardig gebruik van 

dwang’. Een jaar later was het masker verdwenen. Op aanraden van de inspecteurs werden beklede 

cellen en kribben gemaakt voor epileptici, over wiens behandeling uitvoerig met de geneesheer 

gesproken werd  en ook werd er een rotatiemachine aangeschaft. Of de aanbevolen laars  van Junod 

werd aangeschaft is niet duidelijk, maar het kathether van Blanche en het elektromagnetische 

toestel waren er hoogstwaarschijnlijk nog niet toen de eerste vaste geneesheer zijn intrede deed, 

aangezien hij op dit gebied verschillende zaken aanschafte.104 Ondertussen werd herhaaldelijk 

gesproken over de ongeschiktheid van de vader en werd ‘voor de toekomst terloops een 

afzonderlijke  geneesheer besproken’105 

Na de opening van het nieuwe gebouw in 1853, gingen de regenten verder met het verbeteren van 

de outillage van het gesticht. Zoals in de Volstrekte Vereischten te lezen is, hechtte Schroeder van 
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der Kolk veel belang aan het gebruik van baden, niet alleen uit hygiënisch oogpunt maar ook als 

onderdeel van de behandeling. Er waren voor de verbouwing weliswaar baden aangeschaft, maar het 

gebruik ervan liet te wensen over.106 Het nieuwe gebouw was voorzien van een badinrichting waar 

later een stoommachine voor het verwarmen van het water voor werd aangeschaft.107  

6.3. De aanstelling van een vaste geneesheer 

Nu het nieuwe gebouw gereed was en het Sint Joris de status van geneeskundig gesticht had 

verworven, begon de inspectie zich meer op de inhoudelijke behandeling te richten. Een belangrijk 

speerpunt voor de inspecteurs was de aanstelling van een vaste geneesheer. Waar het 

buitengasthuis in Amsterdam in 1826 met Schroeder van der Kolk al een vaste, inwonende 

geneesheer had, werd de geneeskundige zorg het Sint Joris nog altijd door een arts van buitenaf 

waargenomen. Na het ontvangen van een brief van gedeputeerde Staten over de wenselijkheid van 

een afzonderlijke geneesheer voor de gestichten, kregen de inspecteurs in 1858 bijval van de 

gemeente Delft.108 De regenten beloofden de zaak in overweging te nemen, maar waren aanvankelijk 

niet zo happig op het idee van een vaste geneesheer. Het zou financieel te zwaar op het budget 

drukken, maar vooral wilden ze de huidige arts, van Stipriaan Luïscius, met wie zij op goede voet 

stonden, niet passeren door hem na 34 jaar trouwe dienst de laan uit te sturen.109 Toch meende de 

arts zelf kennelijk ook dat een gespecialiseerde geneesheer zonder eigen praktijk de voorkeur had. 

Van Stipriaan Luïscius stond volledig achter de plannen van de regering en liet weten vrijwillig terug 

te treden als arts van het gesticht.110 

Zo gingen de regenten in het voorjaar van 1859 op zoek naar een geneesheer.  Hierbij voeren zij blind 

op de deskundigheid en het advies van de inspecteurs en die van Schroeder van der Kolk in het 

bijzonder. Ze adverteerden in verschillende dagbladen en zochten ondertussen een onderhoud met 

Feith om informatie in te winnen over het opstellen van een instructie voor de geneesheer. Voor de 

preciese formulering richtten zij zich tot Schroeder van der Kolk. Op hun advertentie ontvingen zij 

zeventien sollicitatiebrieven. Onder de sollicitanten bevonden zich vijf chirurgen en de medische staf 

van het gesticht Meerenberg.111  Opnieuw vroegen zij Schroeder van der Kolk om zijn deskundige 

mening. Deze stelde zijn persoonlijke top drie op, met daarin de heer Jacobsen uit Rotterdam, de 

heer Donkersloot uit Amerongen en in de eerste plaats Arie De Boer Vervoorn uit Gorinchem.  
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De Boer Vervoorn was een chirurg uit Gorinchem, die in zijn sollicitatiebrief zeer effectief gebruik 

maakte van ‘name-dropping’. Hij noemde slechts één naam, maar dat was ook de enige die er toe 

deed: ‘Mijne studie is steeds grootendeels gewijd geweest aan de Physiologie en Pathologie van het 

zenuwstelsel, en om die studie eene juiste en doeltreffende rigting te geven, heb ik mij gewend tot de 

beroemde hoogleraar Schroeder van der Kolk, die mij dan ook met de meeste bereidwilligheid en 

hartelijkheid in mijn studie bevorderlijk was.’112 

Niet veel later bevestigde de leermeester zijn steun voor zijn leerling. ’Zeer gaarne herhaal ik mijn 

vroeger gegeven verklaring, dat bovengenoemde heer de Boer, die zich gedurende ruim een jaar 

onder mijne leiding op de kennis en geneeswijze van krankzinnigen heeft toegelegd, mij hierbij zoo 

velen blijken van ijver en lust voor dit vak, benevens hierbij verkregen kennis in dit moeijelijk gedeelte 

der geneeskunde heeft gegeven, dat ik niet aarzel om hem als zeer geschikt geneesheer aan uw 

gesticht met vertrouwen aan te bevelen.’ 113 En dat gaf de doorslag. De regenten besloten unaniem 

De Boer Vervoorn per 1 november 1859 aan te stellen als eerste vaste geneesheer van het Sint Joris 

Gasthuis.  

6.4. De Boer Vervoorn: visie en verandering 

De Boer Vervoorn was als leerling van Schroeder van der Kolk overtuigd van de medische grondslag 

van krankzinnigheid. Volgens hem was krankzinnigheid een aandoening van het zenuwstelsel en 

andere delen van het lichaam. Hij solliciteerde dan ook naar de functie van geneesheer omdat hij zijn 

kennis in een krankzinnigengesticht in de praktijk wilde brengen.114  In de korte tijd dat hij er werkte, 

zou hij een stevig begin maken met het integreren en intensiveren van medische en 

wetenschappelijke benadering van krankzinnigheid in het Sint Joris, die tot dan toe weinig om het lijf 

had.  

6.4.1. De Boer Vervoorn als medicus 

 Al na zes weken leverde De Boer Vervoorn een eerste verslag af. Uit dit verslag en de verslagen die 

daarop volgen doemt een duidelijk beeld op van zijn visie als medicus. In de eerste plaats probeerde 

hij het wetenschappelijk onderzoek te integreren in zijn functie als geneesheer. Na zijn aanstelling 

liet hij direct een aantal medische instrumenten en hulpmiddelen aanschaffen. Zo kocht hij een 

zitbad voor hysterische vrouwen en een stel specula, die voor het diagnosticeren  vrouwen 

onmisbaar waren, daar naar zijn mening de oorzaak van krankzinnigheid bij hen vaak in een ziekte 

van de baarmoeder lag. Ook schafte hij een ‘voedingsbuis van Blanchet met mandrin’ aan, zoals de 

inspectie jaren daarvoor al aangeraden had. Nu kon voeding door een sonde via de neus worden 
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toegediend en konden bijvoorbeeld voedselweigeraars met minder dwang gevoed worden. Enkele 

instrumenten waren bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zoals een microscoop van Nachet 

‘welk werktuig voor de tegenwoordige hoogte der wetenschap onmisbaar is’ en een volledig 

obductietoestel. Een aparte sectiekamer en een lijkenhuisje waren hem beloofd maar deze wens zou 

hij niet in vervulling zien gaan. ‘Het doen van lijkopeningen’, zo meldde De Boer Vervoorn in zijn 

verslag, ‘is niet alleen nuttig voor de geneesheer tot bevestiging zijner diagnose, maar verspreidt ook 

veel licht in deze in veele opzigten nog duistere wetenschap.’  

Deze uitspraak doet bijna letterlijk denken aan de woorden van Schroeder van der Kolk in een 

toespraak aan zijn studenten uit 1840. Hierin stelt hij zijn leerlingen het optreden de pas overleden 

hoogleraar Suerman jr. tijdens de cholera –epidemie als voorbeeld van een kundig arts. Vijselaar en 

Bolt behandelen deze toespraak en citeren daaruit: ‘*hij+ verzuimde onder dit alles niet, door een tot 

in kleinigheden doorgezet onderzoek bij lijkopeningen, zich meerder licht te verschaffen, om, was het 

mogelijk, den zo donkeren aard en oorsprong dezer verraderlijke ziekte nader op het spoor te komen 

*…+.115 Het zou kunnen dat De Boer Vervoorn deze toespraak zelf aangehoord heeft of zijn 

leermeester in ieder geval de metafoor van de obductie als methode om licht in het duister te 

verspreiden heeft horen gebruiken. Eveneens naar het voorbeeld van zijn hoogleraar plachtte hij zich 

goed op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen op medisch gebied. Hij kreeg dan ook 

budget van de regenten om een wetenschappelijke bibliotheek op te zetten en het gesticht op 

medische tijdschriften te abonneren.116 

Zijn behandelregime kwam ook op bepaalde punten sterk overeen met de inzichten van Schroeder 

van der Kolk. De Boer Vervoorn hechtte veel waarde aan de badbehandeling. Warme en koude 

baden, drop -, stort- en straalbaden en het stromen van water langs de ruggengraat werden door 

hem in veel gevallen toegepast. Daarnaast behandelde hij zijn patiënten, vaak in combinatie met 

baden, veelvuldig met medicatie in de vorm van poeders. Hierbij ging het voor een groot deel om 

opwekkende en kalmerende middelen als atropine en morfine.117  

Zedenkundige behandeling 

Het onderwijs van Schroeder van der Kolk, hoewel invloedrijk, is zeker niet de enige vormende factor 

die te herkennen is het werk van De Boer Vervoorn. Waar Schroeder van der Kolk zeker de 

beginselen van de zedenkundige behandeling toepaste, nam deze psychische benadering bij de 

Delftse geneesheer een veel grotere rol in. Een belangrijk voorbeeld voor zijn handelen was daarbij 

de praktijk in het provinciaal gesticht Meerenberg bij Bloemendaal. Niet alleen haalde hij de 
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inrichting meerdere malen letterlijk als voorbeeld aan, ook uit zijn handelen en zijn opvattingen bleek 

grote affiniteit met de behandeling in het modernste gesticht van Nederland. Al in zijn eerste verslag 

gaf hij duidelijk aan hoe belangrijk hij een zo volledig mogelijk doorgevoerde morele behandeling 

achtte: 

‘In een gesticht voor krankzinnigen is de morele behandeling van zeer groot gewicht, ja in zeker 

opzicht te stellen boven de geneeskundige (cursivering WdK). Zij doet de onherstelbaren tevreden en 

rustig zijn en draagt zeer veel bij tot de genezing van de herstelbaren. Het frisse ruime gebouw heeft 

grote invloed, alsook de frisse, vrolijke tuinen. Door het huiselijk maken van de vertrekken zoals dit te 

Meerenberg en elders geschiedt door het plaatsen van uurwerken, platen, spreuken, vogelkooien en 

bloemen, wordt de geest die sluimert opgewekt en geeft afleiding aan de verwarde werkingen der 

ziel.’ Hij verwacht ook ‘veel nut op het physiek der lijders van eene opgewekte kalmte, 

weltevredenheid, orde en liefde in een gesticht. Deze moeten de leidraad zijn zoo voor de 

geneeskundige als morele behandeling. Zij zijn de krachtigste geneesmiddelen voor ligchaam en ziel.’ 

118 

Hier sluiten de ideeën van De Boer Vervoorn meer aan bij Schneevoogt, Everts en Van Leeuwen, de 

artsen van het gesticht Meerenberg, dan bij Schroeder van der Kolk. Het is klein, maar belangrijk 

verschil. Schroeder van der Kolk ging uit van een strikte scheiding tussen lichaam en ziel. De 

benadering van de artsen in Meerenberg was meer holistisch van aard, waarbij lichaam en ziel één 

waren. Krankzinnigheid werd volgens hen meestal veroorzaakt door psychische en morele 

stoornissen. Zo ver ging De Boer Vervoorn niet. Voor hem was krankzinnigheid een ziekte, waarbij hij 

de oorzaken zag in onder andere erfelijkheid, epilepsie en tyfus en die leidden tot een aantasting van 

de hersenen. ‘Zijn de voorste gangliëncellen der hersenen (de zitplaats van de intellectus) ziekelijk 

aangedaan, hetzij idio- hetzij sijmpatisch, dan heeft men maniacale verschijnselen. Zijn de 

gangliëncellen die onder de ossa bregmatis liggen (de zetel van de gemoedssfeer) ziekelijk 

aangedaan, dan krijgt men melancholische verschijnselen.’119 Hoewel voor hem dus in de eerste 

plaats fysieke oorzaken aan de basis van krankzinnigheid stonden en hij zijn patiënten grondig met 

medicijnen en fysieke middelen behandelde, was deze medische basis een voorwaarde waarop de 

zedenkundige behandeling uiteindelijk het herstel zou kunnen bewerkstelligen.  

Evenals zijn collega’s in Meerenberg was het ‘non-restraint’ zijn ideaal en hij probeerde dit door te 

voeren in Delft. Non-restraint hield in dat er in geen enkel geval lijfelijke dwang gebruikt mocht 

worden bij de behandeling van en zorg voor de patiënten. Het opsluiten van de patiënt in een 
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isoleercel hoorde overigens volgens de adepten van de non-restaintmethode niet onder dwang. ‘De 

middelen tot bedwang als dwangbuizen en voetboeien, hebben mij iets van dat oude afschuwelijke, 

en zag ik gaarne door minder afzigtelijke middelen vervangen, als eenvoudig door de cel of de 

zeildoek of leederen handsteken. En wel het krachtigste en ook de lijder het aangenaamste middel is 

de morele leiding die goede indruk maakt en met beleid toegepast veel middelen tot bedwang doet 

vervallen. Langzamerhand, als mijn invloed een weinig meer geldende zal worden over de patienten 

en zij begrijpen geheel onder mijne leiding te zijn, hoop ik daarvan goede resultaten te kunnen 

toonen.’120 Net als de vormgever van het ‘non-restraint’, John Conolly en zijn navolgers te 

Meerenberg, Everts en van Leeuwen, wilde De Boer Vervoorn het liefst helemaal geen dwang meer 

toepassen. Isolatie in een cel zag hij daarbij, evenals zijn voorgenoemde collega’s, niet als dwang. 

Hoewel Schroeder van der Kolk het gebruik van dwang zoveel mogelijk wilde beperken, vond hij het 

streven naar non-restraint soms overdreven. Mechanische dwangmiddelen waren volgens de 

inspecteurs niet per se verwerpelijk en konden in een gesticht soms niet vermeden worden.121 Dat 

ook De Boer Vervoorn de doorvoering van de non-restraintmethode niet voor elkaar zou krijgen, 

werd spoedig duidelijk. 

6.4.2. De functie van vaste geneesheer 

De functie van de nieuwe geneesheer van het Sint Joris was nauwkeurig omschreven in een instructie 

die in directe samenwerking met Feith en Schroeder van der Kolk was opgesteld.122 De geneesheer 

had volledige zeggenschap over de medische en therapeutische behandeling van de lijders, die hij 

elke dag diende te bezoeken. Daarom ook moest hij dicht bij het gesticht wonen en was het hem 

nadrukkelijk verboden er een privépraktijk op na te houden. Hij was duidelijk in dienst van de 

regenten, die in bepaalde zaken, zoals de aard van de ontspanningsactiviteiten en het werk, 

geraadpleegd wilden worden. Verlof moest hij schriftelijk aanvragen, waarbij hij in overleg met de 

voorzitter vervanging moest regelen. Als hij daartoe verzocht werd, of er zelf reden toe zag, moest hij 

de vergadering van de regenten bijwonen en zijn opmerkingen en waarnemingen delen en advies 

geven. Wat de relatie met de rest van het personeel betreft, stelden regenten een soort status quo 

voor. Hij diende zich zo weinig mogelijk te bemoeien met de directeur en het huishoudelijk reilen en 

zeilen binnen de inrichting. Alleen de heelmeester gaf hij (schriftelijk) instructies. Hij mocht het 

personeel alleen adviezen geven die de behandeling konden verbeteren, maar diende de regenten 

wel te berichten over het gedrag van het personeel.  
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Aan deze instructie is al te zien dat de gezagsverhoudingen niet goed geregeld waren. Het lijkt 

welhaast onmogelijk, zeker met in achtneming van de morele therapie, om een arts de volledige 

verantwoordelijkheid over de behandeling van de lijders te geven en hem daarbij iedere bemoeienis 

met de directeur te verbieden. De directeur is in dit geval net als de arts, verantwoording schuldig 

aan de regenten. Vreemd genoeg moet de arts tegelijkertijd de regenten berichten over het gedrag 

van het al personeel. Ook bij de functieverdeling en de bestuurlijke structuur in het gesticht had 

Schroeder van der Kolk zich laten lijden door zijn eigen ervaringen in Utrecht. Als echte regent had hij 

het gezag bij de regenten gelegd. Zelf was hij zowel geneesheer als regent en zal in deze dubbele 

capaciteit geen enkel gezagsprobleem hebben gehad. Voor geneesheren buiten het regentencollege, 

zoals De Boer Vervoorn, leverde deze constructie echter veel problemen op. 

De eerste veranderingen die De Boer Vervoorn doorvoerde betroffen belangrijke peilers van de 

morele therapie, namelijk arbeid, godsdienst en ontspanning. Het bedroevende arbeidsethos onder 

de bevolking moest direct aangepakt worden. ‘Treurig is het om te zien hoe groot dat getal der 

hangerigen en vadsigen in de zaal nu is.’123 Om de mensen aan het werk te krijgen, wilde hij een 

stelsel van beloning instellen, iets dat in de jaren dertig al door Schroeder van der Kolk in Utrecht 

werd ingezet. Niet door arbeid te dwingen maar het te belonen werd de wil tot werken vergroot. 

‘Een goed woord, kleine geschenken of eene versnapering moeten de belooningen voor den arbeid 

zijn.’124 Het geven van geld keurde hij overigens ten zeerste af, dat zou maar aanleiding tot allerlei 

ongeregeldheden en onaangenaamheden geven.125     

Ter ontspanning bevorderde hij wandelingetjes buiten het gesticht, zette hij een bibliotheek voor de 

patiënten op en werden op zijn instigatie avondjes met voordrachten georganiseerd. Ook had hij een 

uur kerkzang ingesteld, waar de patiënten erg graag aan meededen. Ze werden hierbij begeleid door 

‘onze ijverigen patiënt Borstrok’.126 Zang was volgens hem ‘een waar moreel middel’ waarbij hij 

Esquirol citeerde met de uitspraak: ‘Als de muzijk niet geneest dan geeft zij toch afleiding en 

verligting ’.127  Daarnaast was zingen ook een fysiek middel. Het was bevorderlijk voor de 

ademhalingsorganen en de, bij krankzinnige vaak zo trage, circulatie, waardoor het de hele 

‘menselijke huishouding’ ten goede kwam. Samen deelnemen aan ontspannende activiteiten was 

heel belangrijk.  ‘Men moet leven onder krankzinnigen om te weten welke kleinigheden hun wel 

kunnen doen, hoe gemeenschappelijk zamen hooren zien en zijn hen aangenaam stemt, want 

hierdoor wordt éénheid bevorderd, waar zoveel disharmonie heerscht. Ja, eigenaardig is het, dat 
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krankzinnigen zich zo weinig verbroederen en meest voor zich leven. Daarom is gemeenschappelijke 

vreugd zulk een vermogend tegenwigt en hulpmiddel.’ 

Eind december 1860 kwam De Boer Vervoorn met een voorstel voor een strak dagschema, dat hij 

geleidelijk wilde doorvoeren. Hij had hiervoor zowel praktische als idealistische redenen. Niet alleen 

was dit makkelijker voor hem zelf omdat hij overal bij aanwezig diende te zijn en het overzicht moest 

bewaren, maar de bedienden wisten dan ook beter wat ze moesten doen. Voor de patiënten was het 

heel belangrijk dat ze orde en regelmaat leerden en wisten waar ze aan toe waren. Het doorvoeren 

van het nieuwe dagschema ging echter niet vlekkeloos, omdat het personeel zich er niet aan wilde 

houden. De weerstand tegen de nieuwe dagindeling was symptomatisch voor de problemen die De 

Boer Vervoorn bij zijn werkzaamheden tegenkwam. 

6.5. Strubbelingen en spanningen: waarom het misliep 

De Boer Vervoorn zag goed personeel met de juiste instelling als essentieel voor de behandeling van 

zijn patiënten. ‘Zachtmoedigheid en liefde kan men niet genoeg aanbevelen aan het personeel van 

bedienden, aan hen die den gansche dag bij hen zijn. *…+ Zoo de geneesheer een goed personeel van 

bedienden onder zich heeft, dat helaas nog overal veel te wenschen overlaat, vindt hij daarin een 

krachtige steun voor zijn behandeling. Humaniteit toch, is het eerste geneesmiddel.’128 

Al twee maanden na zijn aanstelling stelde de geneesheer bepaalde zaken aan de kaak, die volgens 

hem veranderd moesten worden. De twee ‘kapitale fouten’ betreffende de geneeskundige dienst, 

waren de gebrekkige en onregelmatige verstrekking van de medicijnen en het ontbreken van 

statistieken. De arts loste dit op door de recepten op zaal op te schrijven en een knecht met 

receptenboek en al naar de apotheek te sturen, maar nog steeds werden de medicijnen niet op tijd 

en met regelmaat toegediend. Daarnaast was het een groot probleem, zeker voor het opstellen van 

de statistieken, dat een groot deel van het personeel niet kon lezen of schrijven. Nu moest hij voor 

een deel het werk zelf voor zijn rekening nemen, met de hulp van een patiënte, aangezien de 

huismeester niet mee wilde werken. Naast ongeletterd waren de bedienden onfatsoenlijk, 

onvriendelijk en erkenden ze zijn gezag niet. De geneesheer had grote moeite met de weinig 

menslievende behandeling van de lijders, de grote wanorde en het geschreeuw en getier in het 

gesticht. De lijders werden onnodig gestraft en er werd op onaangename toon tegen hen gesproken.  

Met de directeur had de arts nog wel de meeste moeite. De huismeester, klaagde De Boer Vervoorn, 

bevond zich constant op het terrein van de geneesheer. Als de arts door het gebouw wilde lopen 

werd door de portier met een belletje direct de directeur gehaald. Bovendien liep hij mee met de 
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visites, iets wat volgens de dokter echt niet kon. Het was een enorme inbreuk op de privacy van de 

patiënten en vooral de dames vonden het erg onprettig. Nu liep de dokter alleen zijn ronde, wel na 

een confrontatie met de directeur, die nu erg boos was. ‘In den beginne had ik wel veel hoop in de 

directeur iemand te vinden die mij de behulpzame hand zou bieden (…) ik heb mij daarin 

teleurgesteld gevonden. Ik vond in hem geenszins medewerking, wat ik in het geheel niet wil 

beschouwen als onwil (…) maar als gebrek met bekendheid van een goede inrigting. Ik heb steeds 

met de meeste toegevendheid, zachtheid en geduld beproefd alles met hem te doen, maar nieuwe 

zaken, dat toch het doel der inrichting is, willen er bij hem niet in.’De regenten besloten in reactie op 

de klachten de instructie van de directeur en directrice te herzien, hun titulatuur te veranderen naar 

huisvader en huismoeder en de geneesheer ‘geneesheer-directeur’ te maken, zodat over de 

verhouding tussen de twee geen onduidelijkheid meer zou bestaan. 

De problemen met het personeel en de huismeester waren hiermee echter verre van opgelost. De 

conflicten liepen regelmatig hoog op en De Boer Vervoorn kreeg maar weinig steun van de regenten. 

Die vonden namelijk dat de geneesheer zijn plaats niet kende en ze vroegen meerdere malen aan 

Schroeder van der Kolk wat te doen met hun tegendraadse arts.129  De inspecteur raadde aan om De 

Boer Vervoorn duidelijk te maken dat hij, als hij zijn houding niet wijzigde, per 1 mei 1862 zou 

moeten vertrekken. Na wat miscommunicatie over en weer werd deze ontslag termijn uiteindelijk 

weer ingetrokken, maar in augustus van datzelfde jaar besloot de geneesheer zelf dat het genoeg 

was geweest. Hij vroeg om eervol ontslag. 

6.6. De erfenis van De Boer Vervoorn en Schroeder van der Kolk 

Na het vertrek van De Boer Vervoorn besloot de gemeenteraad dat, om herhaling te voorkomen, zij 

voortaan de geneesheer aan zou stellen. Daarop stelden zij een andere favoriet van Schroeder, de 

heer Kroon, aan. Kroon werd echter al snel ziek en stierf. Ondertussen werd hij vervangen door de 

oude gestichtsarts van Stipriaan Luïscius. Eigenlijk bleef dus alles bij het oude. Schroeder van der Kolk 

stierf op 1 mei 1862. Hij maakte dus niet meer mee dat na Kroon de beroemde J.M Ramaer werd 

aangetrokken voor de functie van vaste geneesheer. Ramaer had in Zutphen met dezelfde 

problemen te maken gehad als De Boer Vervoorn. Door zijn reputatie als arts kon hij in Delft nu 

echter hoge eisen stellen. Er werd een villa voor hem gebouwd en ruimte gereed gemaakt voor de 

negen gegoede patiënten die met hem meereisden. Ramaers machtspositie werd heel anders die van 

zijn voorganger De Boer Vervoorn. Met de dood van Schroeder van der Kolk en de komst van Ramaer 

begon zo een nieuwe episode in de geschiedenis van het Sint Joris. 
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6.7. Conclusie 

Na periode die voornamelijk gericht was op verbouwingen en nieuwbouw kwam er in de jaren vijftig 

pas echt aandacht voor de verbetering van de behandeling van de patiënten. Tot dan toe was er in 

het Sint Joris nauwelijks kennis over de nieuwe ideeën en behandelmethoden die binnen de 

medische wetenschap over krankzinnigheid ontwikkeld waren. Er was geen vaste geneesheer en de 

arts die sinds jaar en dag zorg droeg voor de behandeling had ook geen specifieke kennis op dit 

gebied. Na enige terughoudendheid besloot het regentencollege uiteindelijk na aandringen van de 

inspecteurs een vaste geneesheer voor het Sint Joris aan te stellen. Niet alleen het idee maar ook de 

functieomschrijving en de uiteindelijke keuze voor De Boer Vervoorn komen uit de koker van 

Schroeder van der Kolk. De Boer Vervoorn was een goed voorbeeld van de eerste generatie 

gestichtsartsen. Op het gebied van de zedenkundige behandeling is duidelijke verwantschap met de 

artsen uit Meerenberg zichtbaar, maar op medisch gebied toont De Boer Vervoorn zich een echte 

leerling van de Schroeder van der Kolk met wetenschappelijke instelling en zijn interesse voor 

empirisch onderzoek. Het is pijnlijk dat ook de problemen die hij ondervindt en uiteindelijk tot zijn 

ontslag leiden, voor een groot deel te danken zijn aan de manier waarop Schroeder van der Kolk de 

hervormde gestichten graag ingericht zag. Door de macht geheel bij de regentencolleges te leggen en 

de arts absoluut aan hen ondergeschikt te maken, liep De Boer Vervoorn, net als Ramaer in Zutphen, 

tegen een groot autoriteitsprobleem aan. Toch was dit niet de enige oorzaak van de problemen 

binnen de organisatie van het Sint Joris. De problemen met ongeschoold en ongeschikt personeel 

zouden lang blijven bestaan. Toch had een andere bestuurlijke organisatie de korte loopbaan van de 

eerste vaste geneesheer van het Sint Joris een hoop moeilijkheden kunnen voorkomen. 
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7. Slotbeschouwing  

In het voorgaande is geprobeerd de invloed van de inspectie op de ontwikkeling en hervorming van 

het Sint Joris Gasthuis in de periode 1842-1862 in kaart te brengen. Het zijn de ideeën en 

opvattingen van Schroeder van der Kolk geweest die samen met het werk van Feith de richting 

hebben bepaald waarin het Joris Gasthuis zich in deze twintig jaar ontwikkelde. Niet alleen heeft de 

samenwerking tussen Feith en Schroeder het beleid van de Nederlandse overheid in die tijd bepaald, 

ook de eerste krankzinnigenwet in Nederland is door hen geïnitieerd. 

De belangrijkste gevolgen van deze wet waren voor het Sint Joris de oprichting van de inspectie in de 

vorm van Schroeder en Feith zelf en de plannen voor de oprichting van een provinciaal gesticht. Niet 

alleen wat er wél, maar vooral wat er níet geregeld was in de wet heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de mate waarop de inspectie haar invloed uitoefende op het Sint Joris Gasthuis. Doordat het de 

taak van de inspecteurs was de exacte implementatie van de wet in te vullen, was hun persoonlijke 

invloed groot. Zij bepaalden welke verbeteringen en aanpassingen een gesticht als het Sint Joris aan 

moest brengen om tot ‘geneeskundig gesticht’, ‘bewaarplaats’, of zelfs maar ‘voorlopige 

bewaarplaats’ verklaard te worden. De regenten wisten dit ook en vroegen veelvuldig persoonlijke 

hulp en advies van de inspecteurs om hun hervormingen zo goed mogelijk uit te voeren. 

De regenten wilden het beste voor hun patiënten, maar het grootste motief voor hun 

vernieuwingsdrift was ongetwijfeld de dreiging van opheffing vanwege de beoogde oprichting van 

een provinciaal gesticht. Aan de ene kant heeft de inspectie er met deze plannen en hun eisen en 

aanbevelingen voor gezorgd dat de regenten aan het verbouwen en verbeteren gingen, maar aan de 

ander kant hebben zij de rem op hervormingen en nieuwbouw gezet, door lang vast te houden aan 

de uiteindelijke opheffing van het Sint Joris. 

Op dezelfde manier is de positie van de geneesheer van het gesticht zowel in positief als in negatief 

opzicht door de inspectie en met name Schroeder van der Kolk bepaald. Het is door toedoen van de 

inspecteurs geweest dat er uiteindelijk een vaste geneesheer met specialistische kennis kwam. Deze 

was persoonlijk door Schroeder zelf opgeleid en naar voren geschoven. Doordat Schroeder echter de 

regenten zo’n centrale en belangrijke rol had gegeven en de geneesheer volledig aan hen 

ondergeschikt had gemaakt, ontstond er een autoriteitsprobleem dat uiteindelijk leidde tot het 

vertrek van de arts. 

Zo heeft de inspectie, vooral in de persoon van Schroeder van der Kolk, op soms tegenstrijdige wijze 

de koers voor het Sint Joris bepaald in de eerste twintig jaar na de invoering van de Eerste 

Krankzinnigenwet en de inspectie. 
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