
P. VANDERMEERSCH, Wanneer dominees down worden. Een verkennend dossieronderzoek (1903-

1945), in: G. HUTSCHEMAEKERS & CHR. HRACHOVEC (red.), Heer en heelmeesters. Negentig jaar

zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist, Nijmegen, SUN, 1993, 99-120..

Patrick Vandermeersch

WANNEER DOMINEES DOWN WORDEN

‘Down’ worden: niet alleen het fenomeen, maar ook het taalgebruik is ouder

dan wij denken. In 1919 lezen wij: ‘Patiënt was den heelen dag down en

verdrietig, zag alles somber in en beweerde volkomen in de macht van de

satan te zijn. Zeide van achteren bezien altijd vijandig tegen de godsdienst te

zijn geweest. Patiënt beweerde met verscheidene teksten uit den bijbel dat hij

voor eeuwig verloren was. Patiënt zeide een week geleden pogingen gedaan te

hebben zich van het leven te beroven. De satan had dit verhinderd. Die wilde

hem laten leven om nog meer onheil te stichten. ’s Avonds was patiënt iets

opgewekter, meende eenig licht te zien en dacht weer enige hoop te kunnen

hebben. Als nu maar zijn wil weer gericht was op den dienst Gods, dan was

hij klaar. Patiënt heeft heel goed geslapen’.

Het Christelijk Sanatorium te Zeist heeft tijdens zijn bestaan heel wat

dominees opgenomen. Het was niet meteen duidelijk of het de moeite waard

was om deze dossiers apart te bestuderen.1 Indien het de bedoeling was om

het beoogde eigen christelijk karakter van het Sanatorium op het spoor te

komen, vormden zij wellicht de uitzonderingsgevallen. Zou het personeel zich

op religieus vlak niet terughoudender opstellen wanneer de patiënt dominee

was dan in een ander geval? Maar misschien was het dan weer zo dat bij de

dominees zelf meer uitgesproken religieuze problematiek leefde.

Het viel dus niet op voorhand op te maken wat wat er op het stuk van

de christelijke identiteit uit de dossiers al dan niet op te maken was. Er waren

echter ook andere redens waarom het in ieder geval de moeite waard was om

de domimees te bestuderen. Bij een beperking tot de periode tot het einde van

de Tweede Wereldoorlog - het ogenblik waarop zowel de introductie op grote

schaal van én psychotherapie én psychofarmaca het beeld van het Sanatorium

grondig verandert - ging het om 73 dossiers, een geheel dat net te overzien

valt. Terwijl men anders op basis van steekproeven ‘het’ beeld van het

Sanatorium reconstrueert, kon hier zonder projectie een totaalbeeld worden

geschetst.

Achteraf bleek deze werkwijze inderdaad lonend, niet in het minst

omdat zij een test betekende voor de geldigheid van de steekproefmethode. Zo

zal hier betoogd worden dat het therapeutisch optreden op het Sanatorium

verandert telkens er een nieuwe geneesheer-directeur komt. Het kwantitatief

onderzoek stelt het tegendeel, of minstens dat niet de persoon van der arts

1. Bij deze predikanten hebben wij ook 3 opgenomen theologie-studenten geteld.
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maar het algemeen tijdsgewricht bepalend is voor wat er op het Sanatorium

gebeurde. Wie heeft er gelijk? De verklaring voor het verschil ligt voor de

hand. Hermanides, de eerste geneesheer-directeur, heeft slechts drie jaar zijn

functie waargenomen, en het grootste verschil in optreden ligt tussen hem en

zijn opvolger, Schermers. Kwantitatief beschouwd, brengt Hermanides dus

relatief weinig dossiers aan, maar mag men zijn aandeel tot het statistisch

gemiddelde reduceren? Als eerste geneesheer-directeur was hij de man bij

uitstek die aan het eigen project van het Sanatorium gestalte moest geven.

Precies wat hij doet is belangrijk, en als zijn opvolger drie jaar later, dus

binnen hetzelfde tijdsgewricht, anders optreedt, is dit evenzeer opmerkelijk.

Hier staan wij echt voor de kern van het Sanatoriumproject, dat op het

ogenblik van zijn opzet met niets anders kan worden vergeleken. Als wij

willen weten waarom het op zo’n korte tijd werd vernaderd, aangepast of

opgegeven - gesteld dat het inderdaad zo was - dan moeten wij deze jaren

meer nadrukkelijk bestuderen.

Om die reden zullen wij dan ook veel meer aandacht besteden aan de

eerste twee geneesheren van het Sanatorium, en hebben wij weerstand gebo-

den aan de nadrukkelijke vraag om de hier toegestane ruimte ‘evenwichtiger’

te verdelen over de verschillende geneesheren en op die wijze een meer ge-

spreid beeld van het sanatorium te schetsten. Een dergelijke door kwantitatief

oogmerken gedicteerde spreiding in de keuze van het materiaal, gecombineerd

met een projectie vanuit steekproeven, zou het probleem precies toedekken en

vervalsen. Het geloof in de betekenis van het statistisch gemiddelde is een

self-fulfilling prophecy waarvoor men zich moet hoeden.

De lectuur van dit geheel aan dossiers stelde overigens ook een andere

methodische vraag, met name over a-priori vooronderstellingen die vaak

vervat liggen in de zo frequent gehoorde maar ook modieuze eis tot een

strakke definitie van de vraagstelling voor men een onderzoek begint. Ook die

projecteert vaak de vooringenomenheid van de onderzoeker op het verleden

terug. Zo werd de open titel ‘Wanneer dominees down worden’ veelal door

medeonderzoekers meteen ingevuld met ‘wat is dan hun probleem’ en werd er

verondersteld dat de dossiers vanuit deze vraag zouden worden gelezen. Nu is

het interessante naderhand precies dat de dossiers precies niet op deze vraag

antwoorden. Vandaar ook de zin van dit exploratief onderzoek dat zich op het

vlak van de zo breeed mogelijke nieuwsgierigheid beweegt en zich door het

materiaal laat leiden. De vraag werd gaandeweg deze: ‘Wanneer dominees

down worden, wat wordt er dan over hen genoteerd?’

Hier volgt dan het beschrijvende verhaal van onze lectuur van deze 73

dossiers. Omdat het snel duidelijk werd dat het dossier verandert telkens een

nieuwe hoofdgeneesheer op het Sanatorium komt en dat wellicht een nieuwe

therapeutische aanpak weerspiegelt, hebben de hoofdgeneesheren ook als

indelingscriterium genomen.
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Onder Hermanides (1903-1906)

In de eerste drie jaar van het bestaan van het Sanatorium werden 10

dominees opgenomen. Het zijn de jaren waarin Hermanides hoofdgeneesheer

is, de man die van bij de aanvang bij de stichting van het Sanatorium

betrokken was. Op zijn schouders lag de verantwoordelijkheid om het

onderliggende concept van een therapie op christelijke grondslag in de praktijk

om te zetten. Wat valt er nu te merken aan zijn dossiers?

De leeftijd van de opgenomen dominees is 28, 31, 36, 38, 41, 46, 50,

61, en tweemaal 70 jaar. De diagnoses luiden 6 maal neurasthenie (waaronder

3 maal neurasthenia levis), tweemaal melancholie, eenmaal paranoia en één-

maal dementia praecox. Op de vraag hoe deze diagnoses nu in de praktijk van

het Sanatorium functioneren, moeten wij goed beseffen hoe summier de dos-

siers in deze periode zijn. Het gaat doorgaans om één velletje papier, langs

één kant beschreven. Toch vallen bij een nauwkeurige lezing een aantal merk-

waardige zaken op.

De diagnose neurasthenie is de meest voorkomende. Niet te verwon-

deren, zou je denken, want het was precies voor die patiënten dat het

sanatorium was bedoeld. Het gaat inderdaad om depressieve verhalen, en

zodra die teneur is vastgesteld, volgt dan ook de indicatie voor de voor het

Sanatorium voorspelbare therapie: naast rust en lichte tuinarbeid, koude

douches, koude baden, koude rugwassingen en eenmaal galvaniseren. Werd

van deze hydrotherapie en het galvaniseren iets specifieks verwacht? Beperkte

je je lectuur tot de dossiers over neurasthenie, dan zou je denken van niet,

maar je krijgt plots een andere indruk wanneer je de paar andere dossiers

leest.

Zo krijgt een 38-jarige patiënt krijgt de diagnose ‘paranoia chronica

simplex’ mee. De volgorde van de toenmalige ‘ziektegeschiedenis’ volgend,

vernemen wij eerst dat de vader een zonderling man was. Hij was ooit rijk,

maar verloor zijn fortuin op dwaze wijze, o.a. door duizenden aan zijn

‘tabernakel’2 uit te geven. Het is een lastige huisvader, die zijn huisgenoten

als een patriarch behandelt. Een zuster is krankzinnig en een broer heeft de

neiging om over ‘vuiligheid’ te spreken, wat niet belet dat hij ‘intellectueel en

christen’ is. De patiënt zelf was een goed student, en redacteur van een

antikatholiek polemisch blad was. Hij had op zijn vorige gemeente ‘liefde

aangeknoopt met een jongen, met wien hij geen paederasthie gepleegd zou

hebben’. Hij was daarvoor een jaar onder de tucht gesteld. Dit had hem

woedend gemaakt, hij protesteerde voortdurend tegen deze maatregel, maar

hierdoor kreeg zijn naam in zijn gemeente een ongunstige klank.

2. Sic, met inbegrip van de aanhalingstekens.
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Onder de ‘Status praesens’ vernemen wij meer: een gezond uiterlijk met

een minder gunstig voorkomen, brutaal in zijn optreden en polemisch van

aard. Omdat de jongen, op wie hij verliefd is geweest, bezwarende brieven

niet wou teruggeven, strooide hij gemene praatjes over hem uit, o.a. dat hij

een hoerenloper is. Die jongen had blijkbaar intussen een meisje, en die werd,

net als haar ouders, object van zijn mededelingen. In brieven en advertenties

belastert hij overigens allerlei anderen en pleit hij zichzelf vrij. Volgens het

dossier redeneert de man vlug en spreekt hij gemakkelijk. Hij zegt gelovig te

zijn, maar op een ongelovige manier. Verder noteert de arts: lichamelijk

volkomen normaal. Handgeschreven staat de vermelding ‘schedelafmetingen:

...’ alvast klaar, maar zij werd niet ingevuld.

Onderaan het blad vinden wij de diagnose: paranoia chr. simplex,

waarbij ‘chr.’ zo goed als zeker ‘chronica’ betekent. De therapie luidde:

werken - lichamelijke - regendouche en koude rugstraal (krachtige) - gees-

telijke toespraak.

Dit dossier is merkwaardig in velerlei opzichten. Wat de diagnose

betreft, blijkt dat Hermanides op de hoogte is van de toenmalige discussie

over het begrip paranoia dat hij onderscheidt van de ‘dementia praecox’, zoals

de schizofrenie toen werd genoemd.3 Hij heeft oog voor de mogelijke sek-

suele etiologie, en het is natuurlijk verrassend om te zien dat hij bij zijn

observatie precies die gegevens bij elkaar plaatst die Freud in zijn ‘Schreber’-

studie enkele jaren later met elkaar zal verbinden: homoseksualiteit, paranoia

en religie. Hermanides heeft hier meer dan gewone aandacht voor het particu-

liere levensverhaal van de patiënt, terwijl hij in de gevallen van neurasthenie

daar veel minder oog voor heeft, en dit terwijl ‘neurasthenie’ door Beard, de

auteur van de diagnose, uitdrukkelijk met een seksuele etiologie was ver-

bonden. Ook de voor het Sanatorium voorspelbare douche als therapie wordt

in dit geval van paranoia in detail gepreciseerd: het gaat om een regendouche

(om in onze termen te spreken, om een douche waarbij het water niet uit een

open buis spuit, maar uit een sproeier vloeit), gecombineerd met een

krachtige, koude straal in de rug. Zoveel preciseringen vinden wij in de

neurastheniedossiers niet.

Dat Hermanides erg specifieke verwachtingen naar hydro- en elektro-

therapie toe kon hebben, blijkt dan verder uit andere dossiers. Ook daar blijkt

zijn aandacht voor seksuele problematiek. Erg typerend is een van de twee

dossiers waarbij de diagnose ‘melancholie’ viel. De 36-jarige patiënt klaagde

over angstaanvallen en ongewilde zaadlozingen. Benevens opium en de klas-

sieke koude douches werd tegen deze polluties camfer en het galvaniseren

voorgeschreven, en er werd in detail gesteld hoe de elektrische stroom precies

3. Zie over de geschiedenis van deze psychodiagnostische kategorieën verder: P. Vandermeersch,

Over psychose, eksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung. Nijmegen (SUN) 1992, pp.

118-132.
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moest lopen: van voet naar hoofd, met de anode aan de voet.4 Anderhalf

maand later werd er verder gepreciseerd: eerst met een constante stroom, dan

met inductie. Uit deze precieze aanduidingen inzake hydro- en elektrotherapie

blijkt dat Hermanides haar niet enkel als een placebo-behandeling opvatte.

Blijkbaar geloofde hij in specifieke werkingen van douchestralen en elek-

trische stromen, die verschilden naargelang zij een bepaalde sterkte hadden en

op bepaalde lichaamsdelen gericht waren.

In dit dossier over melancholie wordt vrijmoedig over seksualiteit

gesproken. Het valt moeilijk uit te maken of Hermanides bewust de hypothese

hanyeerde dat er een verband kon zijn tussen de seksuele en de religieuze

problematiek. In ieder geval kreeg de patiënt zelf de gelegenheid om

gaandeweg van het ene thema op het andere over te stappen. In de plaats van

enkele regels vinden wij nu in ieder geval twee en half pagina’s notities,

waarbij de religieuze problematiek van de patiënt volop aan bod komt. Het

gaat om de uitverkiezing. De patiënt beschuldigt zich daarover gepreekt te

hebben. ‘God zou de enen uitverkiezen tot zaligheid, vele anderen tot verdoe-

menis. Dat wil er bij de patiënt niet in.’ Het christendom is een ‘bloedtheorie’.

‘God zou zijn zoon laten slachten ter verzoening - dat is te onmenselijk.’ De

angst die het piekeren over dit probleem teweeg brengt, jaagt de patiënt ’s

nachts het bed uit. Hij zegt liever te willen sterven, maar de arts noteert: ‘Daa-

dwerkelijke neiging tot suïcide wordt niet opgemerkt.’ Hierop aansluitend

merkt het verslag op: ‘de dag na een nachtelijke pollutie is de patiënt

onaangenaam.’ Verder beschrijft het verslag hoe de patiënt evolueert. Hij blijft

piekeren over het vraagstuk, blijft door al zijn leden trillingen te ervaren en

een naar gevoel in de ogen te hebben, hij heeft diarree, maar het verbetert. Na

een goed half jaar heeft de patiënt een vergadering van de kerkeraad kunnen

leiden, maar ’s nachts werd hij weer wakker met pijn in de hersenen, een

vreselijk gevoel en een vreselijke gedachte. Het verslag resumeert: ‘gedachten

tegen God en godsdienst en polluties’. De patiënt wou dat men hem afmaakte:

‘Ik wou dat ik in de verdoemenis zat. Ik kan daar niet vrijer zijn dan hier ...

God verdoeme’. Na 5 minuten herhaalt de patiënt: ‘God is een moordenaar.

Zulk een lijden is niet uit te houden.’

Dit zijn de laatste zinnen uit de ziektegeschiedenis, en zij dateren van

vier maanden voor zijn ontslag. In het verslag volgen nog vier regels. De

ordonantie is: ‘Bism. codeïne p. rhei, koudwaterbegieting.’ Het advies luidt als

volgt: ‘abdiceren, wijl, onbewust wel, maar toch, hij vloekte God en hij moest

God prediken. Dit psychisch contrast in hem hinderde hem en bracht hem in

strijd.’

4. De anode is de positieve pool, de kathode de negatieve. Het gebruik van de Griekse

voorvoegsels kata en ana stamt uit de tijd dat men ervan uitging dat de elektrische stromen van

plus naar min vloeiden, terwijl wij nu weten dat het omgekeerd is.
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Dit laatste is hoogst merkwaardig: de patiënt krijgt dus de raad ontslag

te nemen, en het woord ‘onbewust’ valt om hem van een deel van zijn verant-

woordelijkheid te ontlasten. Is dit typerend voor de wijze waarop men in het

algemeen met schuldgevoelens op het Sanatorium omging? Was het een ruim-

te waar men deculpabiliserend optrad, of niet? Wij moeten echter opletten dat

wij niet al te snel generaliseren. Het gaat om een patiënt die, gezien de

uitvoerige notities, duidelijk de aandacht van Hermanides getrokken heeft.

Het tweede geval van melancholie heeft de behandelende arts eveneens

duidelijk geïnteresseerd. Ook hier zijn de notities uitvoeriger dan gewoonlijk.

Zij lijken evenwel niet van Hermanides zelf afkomstig te zijn: het geschrift is

anders en volgens de datering zijn wij net in de periode aanbeland waar aan

Hermanides aangeraden werd vakantie te nemen omwille van zijn gezondheid.

Het dossier gaat om een zeventigjarige man, die al een aantal psychiatrische

opnames achter de rug heeft, en zich nu afvraagt wat hij van zijn leven heeft

terecht gebracht. Over lichamelijke therapieën vernemen wij in dit dossier

niets. De rubriek ‘therapie’ komt hier zelfs op uitzonderlijke wijze niet voor:

wellicht tekende voor de wijze waarop men na Hermanides over diens hydro-

en elektrotherapie dacht. Maar terug naar de patiënt. Zijn zelfverwijten luiden:

‘Ik ben niets geweest in dienst van het evangelie, ik ben altijd slecht geweest

voor mijn zusters, ... ik heb mijn levenslot verdiend.’ Hij waant zich in het

voorportaal van de hel. ‘Ze trappen op mijn lichaam, ze gooien me met ’t

hoofd op de stenen, waarom heb ik geen zelfmoord gedaan?’ De patiënt wil

zich voortdurend slaan: ‘Als ik mezelf niet sla, denkt U dan dat die monsters

van duivels het ook niet doen? Ze doen het toch.’ Na een periode waar hij

denkt in de hel te zijn, wordt hij wat rustiger. Drie weken voor ontslag luidt

het: ‘Blijft vrij rustig, meent dat er voor hem geen zekerheid voor de eeuwige

dingen te krijgen is, spreekt men er met hem over dan is het: ‘ja, daar heb ik

zelf ook massa’s mensen mee getroost, doch nu heb ik er voor mezelf niets

aan, al weet ik ook dat het zo is’. De week nadien maakt hij op zijn kamer

voortdurend schetsen van preken, en vertrekt naar zijn zwager. Vlak voor zijn

vertrek noteert de arts: ‘Als men zegt: "Domine, je kan helemaal beter

worden", dan glimlacht hij en zegt: "Ach doctor, je ziet (?) mij beter - hoe

beter te worden met zulk een lichaam?".’

Over één patiënt hebben wij het nog niet gehad. Het gaat over een

geval van dementia praecox, en net zoals in het eerder besproken geval van

paranoia geeft Hermanides blijk de nieuw opkomende diagnostische termi-

nologie te kunnen hanteren. Het gaat inderdaad duidelijk om schizofrenie, en

de patiënt blijft dan ook maar tien dagen in het Sanatorium. Ook hier toont de

observatie aan dat Hermanides oog heeft voor verbanden met het levens-

verhaal van de betrokkene en aandacht heeft voor het seksuele leven:

‘Zenuwzwak van jeugd af, ongelukkig leven, ouders verloren, bij tante

opgevoed, sinds 15de onanie gedaan, kon als student niet studeren als hij

voordien niet onanie had bedreven, preken kostte inspanning, was er mee
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overprikkeld, dan onanie." Zijn religieuze waan ving aan toen impulsief uit het

raam van zijn slaapkamer sprong, alsof hij door een boze geest verdreven

werd. Hij vertelde dat hij eigenlijk in de sloot beneden had willen springen,

omdat hij daar Christus zou vinden. Tegenwoordig, zo noteert Hermanides,

‘visioenen van veel plaatsen waar de patiënt zijn jeugd had doorgebracht. De

patiënt bleef slechts 10 dagen in het Sanatorium, en de rubriek ‘therapie’ werd

niet ingevuld: dit was duidelijk geen patiënt die paste voor het Sanatorium en

het aldaar toegepaste therapeutisch arsenaal.

Terugblikkend op die dossiers ten tijde van Hermanides, valt het

vooreerst op dat de opgenomen patiënten inderdaad de groep vertegen-

woordigen waarvoor het Sanatorium was bedoeld. De grootste groep van de

patiënten lijden aan ‘neurasthenie’, maar zowel hun opname als hun therapie

lijkt routinematig te verlopen. Dit is althans de indruk die men uit de

summiere aanduidingen over deze casussen in de dossiers opdoet. Wanneer hij

meent dat er een andere diagnose gesteld moet worden, gaat Hermanides

echter dieper in op de persoonlijke problematiek van zijn patiënten en komt de

seksuele thematiek expliciet ter sprake. Wij wezen er reeds op dat het in

zekere zin opmerkelijk is dat hij dit niet doet bij de neurasthenie-diagnose,

omdat die van oorsprong rechtstreeks naar de seksualiteit verwees. Slechts in

één dossier vinden wij bij een laconieke opsomming van ‘moe’, ‘slapeloos’,

‘zenuwachtig’ ook: ‘enkele maal pollutie’. De neurasthenie-diagnose lijkt

echter op haar retour te zijn. De expliciete seksuele connotaties die ermee

verbonden waren, worden vergeten. De hier bestudeerde dossiers bevestigen

de stelling dat de neurasthenie gaandeweg een fatsoensdiagnose wordt waar-

mee men zijn verblijf in het Sanatorium sociaal acceptabel kon maken. In de

diagnostiek die door Schermers, de opvolger van Hermanides, gehanteerd zal

worden, zal dit nog duidelijk blijken. Een neurasthene patiënt moet wat rusten,

en zal wel ook enige baat hebben bij hydro- en elektrotherapie... Ook Herma-

nides lijkt reeds precies bij deze patiënten het levensverhaal veel minder

doorzocht te hebben en ook veel minder precieze aanwijzingen gegeven te

hebben over de wijze waarop de douches moesten gegeven worden en de elek-

troden aangelegd.

Bij andere patiënten, zoals de melancholici en de paranoialijder gaat hij

veel minder routinematig te werk. Hier staan wij voor de gevallen bij uitstek

waaruit zou moeten blijken of men op het Sanatorium inderdaad is ingegaan

tegen de materialistische benadering die men elders in de geneeskunde stig-

matiseerde. Wij zien bij Hermanides twee zaken, die hij overigens voor

zichzelf niet noodzakelijk als dubbel moest opvatten. Hij speurt inderdaad in

het levensverhaal en hij laat zijn patiënten uitspreken, veel meer dan zijn

opvolger het zal doen. Verder geeft hij dan een zeer specifieke hydro- en

elektrotherapie.
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Wat stond hem bij dit laatste voor ogen? Hierbij stoten wij op het

verhaal over het merkwaardige geloof van Hermanides in de natuur-

geneeswijze, waarnaar bij zijn In memoriam zal verwezen worden.5 Voor

Hermanides, zo wordt gezegd, was het Sanatorium zijn ‘officieuze Kerk’.6

Helaas geven de dossiers ons geen informatie over de precieze inhoud van

Hermanides denkbeelden. Werkte Hermanides vanuit een natuurfilosofisch

systeem waardoor zijn therapeutisch werk een quasi-religieuze en in ieder

geval anti-materialistische betekenis kreeg? Lag voor hem hierin het eigene

van de confessionele signatuur van het Sanatorium? Misschien wel.

Wat er ook van zij, Hermanides is niet lang op het Sanatorium geble-

ven. Het Sanatorium had zijn eerste patiënten opgenomen in de herfst 1903 en

reeds op 21 maart 1906 krijgt Hermanides het advies vakantie te nemen

omwille van zijn gezondheid. Zat er meer achter? In ieder geval, ook al heeft

Hermanides misschien slechts korte tijd zijn denkbeelden in de praktijk

kunnen omzetten - op een wijze die de medeoprichters wellicht de wenk-

brauwen deed fronsen - hij had een structuur tot stand gebracht die zou blijven

functioneren. Dit geldt ook voor de douches en de elektroden, zij het van nu

af aan vanuit een heel andere optiek. Of: hoe zelfs het douchewater en de

elektrische stroompjes in een gewijzigde context een heel nieuwe betekenis

kunnen krijgen.

Onder Schermers (1907-1925)

Wanneer D. Schermers geneesheer-directeur wordt, verandert meteen

het aanzien van de dossiers. Door de invoering van de categorie ‘oorzaak’ en

een afzonderlijk formulier voor het lichamelijk onderzoek krijgt het een

sterker medisch uitzicht. Verder komt er een verslag van de verpleging, die

regelmatig rapporteert hoe de patiënt zich op de dienst gedraagt. Aanvankelijk

blijft het bij een signaleren van ‘heeft goed geslapen, ‘heeft in de voormiddag

croquet gespeeld en dgl., maar gaandeweg rapporteert men meer inhoudelijke

zaken die op de particuliere problematiek van de patiënt betrekking hebben.

Op den duur wordt het verpleegdossier zelfs vaak belangrijker als bron van

informatie dan het medische. Er wordt dus heel wat meer informatie geno-

teerd. Zal die ons verder helpen om de specifieke aanpak van het Christelijk

Sanatorium in kaart te brengen?

Laten wij eerst een blik werpen op het geheel van de populatie aan

opgenomen dominees in de periode dat Schermers hoofdgeneesheer was

(1908-1925). Het gaat om 32 dominees, waarvan het grootste deel, nl. 11,

5. Gegeven afkomstig van Ron, maar ik heb de referenties niet.

6. ‘Na vijf-en-twintig jaar’. In: verslag van de jaarvergadering op 10/9/1925, p. 13.
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opnieuw de diagnose ‘neurasthenie’ heeft gekregen.7 Daarnaast valt het aantal

patiënten op, die met de diagnose ‘dementie’ opgenomen zijn: 8 in het totaal.8

Indien dit overeenkomt met een verschuiving van de patiëntenpopulatie in haar

geheel, moeten wij zeggen dat er een relatief grote groep oudere patiënten

komen. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het een suffe bedoening

werd. Lijders aan arteriosclerose konden best voor animatie zorgen. Het

verpleegverslag kan terzake zeer direct beschrijven: ‘Patiënt zeide dat hij wel

oud was, maar wanneer hij bij jonge meisjes en vrouwen kwam, gevoelde hij

zich als een man van dertig. Pat. hield niet van het kalme leven hier, maar

wilde altijd naar de drukte van de Utrechtse weg. Daar kon de pat. urenlang

staan kijken, naar iedereen of vooral dames, maakte dan opmerkingen over

hun figuur, hun benen enz. Pat. sprak op wandeling veel over bordelen, zei dat

hij er wel eens geweest was, maar zich wel in acht nam, want pat. was be-

vreesd voor die gevaarlijke ziekte. Over die ziekte sprak de patiënt ook wel

eens. Wanneer de zuster vriendelijk en welwillend tegenover patiënt was, was

patiënt meestal goed gestemd, maar werd dan aanhalig, vroeg dan of hij een

zoen mocht hebben, zodat de zuster steeds op een afstand moest blijven’.

Zoals reeds aangestipt, verschijnt de categorie ‘oorzaak’ in de dossiers.

Het is echter gissen naar de precieze betekenis ervan. In 6 van de 10

neurasthenie-gevallen de rubriek ‘oorzaak’ wordt ingevuld met ‘erfelijkheid’,

maar uit wat er over ouders, broers en zussen wordt opgeschreven lijkt dit niet

meer dan een vage gissing in te houden. Eenmaal wordt het klimaattype aan-

geduid (het gaat om iemand die depressief na een verblijf in de tropen is

teruggekomen, en over wie wij weinig weten, omdat hij vrij snel en onte-

vreden over de therapie het Sanatorium verlaat), eenmaal wordt ‘verdriet’ als

oorzaak aangeduid, eenmaal ‘overspanning’ en eenmaal is het vakje niet

ingevuld. Verder valt het je op hoe weinig je uit de dossiers te weten komt

over mogelijke conflicten die de patiënten te verwerken hadden. Het blijft bij

een opsommen van slapeloosheid, eetlust en prikkelbaarheid.

De therapie wordt doorgaans met meer details aangeduid, en hierbij

blijkt de hydrotherapie volop en op meer gesofistikeerde wijze gepraktiseerd te

worden. Zij is in de letterlijke betekenis van het woord ‘warmer’ geworden:

warme baden behoren nu ook tot de mogelijkheden. Er was niets afschrik-

wekkends meer aan. Integendeel, sommige patiënten kunnen er maar niet

genoeg van krijgen. Zo schrijft de verpleging over een van deze neurasthene

patiënten: ‘Hij was erg zelfzuchtig, dacht aldoor maar dat hij te weinig extra

voedsel kreeg en dat hij geen geneeskundige behandeling genoeg had, terwijl

7. Men kan ook stellen dat er slechts tien gevallen van neurasthenie zijn, indien men het geval

van ‘neurasthenie bij arteriosclerose’ naar de dementies wil overhevelen.

8. Wanneer wij het geval van de 70-jarige neurasthene patiënt die aan arteriosclerose lijdt en de

patiënt die rechtstreeks als een geval van arteriosclerose werd gediagnostiseerd bij de zes

opgegeven gevallen van dementies tellen.
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hij gemasseerd, geëlektriseerd werd. Kreeg borst- en rugwassing en ring- en

regendouche, maar het was hem niet naar zijn zin dat hij ook niet de gymnas.

oefeningen kon bijwonen en nog geen straaldouche kreeg. Over een andere

weten wij: ‘patiënt heeft 17 maal luchtbad gehad. Deze patiënt had overigens

zijn dagindeling op een briefje gekregen: 3 x per week straaldouche 28°C,

tuinwerk. Een patiënt had als therapie gekregen: ‘3 x per week een douche, 3

x een viercellenbad, 3 x elektriseren. Hij had het hierbij blijkbaar zo naar zijn

zin gehad, dat hij in een dankbriefje na een eerste bezoek aan Zeist vroeg om

plaats voor hem te reserveren voor de volgende vakantie.

De toepassing van de hydrotherapie ligt in het verlengde van Herma-

nides’ optreden, maar de indruk wordt gewekt dat zij een andere betekenis

heeft gekregen. Zij wordt niet langer in een natuurfilosofisch kader bedreven -

voor zover dit er ooit echt geweest is - maar zij wordt een placebo-

behandeling, als verlengstuk van de kundige, zorgende hand van de arts.

Anderzijds wordt in tegenstelling tot Hermanides’ aanpak veel minder diep in

de levensgeschiedenis van de patiënten gegraven. Ook werden die niet

gestimuleerd om zichzelf in die zin te onderzoeken. Integendeel, zowel de

nadruk op de baden en het elektriseren, mede overigens met het uitvoerig

lichamelijk onderzoek waaraan zij onderworpen werden (het werd een

afzonderlijk blad in het dossier) leidde hun aandacht daarvan af. Dit geldt

zelfs voor het geval waarbij als oorzaak van de neurasthenie waar ‘verdriet’

als oorzaak wordt aangegeven. Het dossier vermeldt wel de duur van de

angsten in het verleden en de zelfmoordpogingen, maar niet de reden waarom

het ging.

Een bijzonder duidelijk geval is dit waar uitdrukkelijk de vraag werd

gesteld of het nu om neurasthenie ging of om een organische aandoening. De

diagnose zelf vermeldt de twijfel: ‘neurasthenie? polineuritis?’ Het ging om

een 46jarige predikant die erover kloeg dat hij voor enige maanden een dof

gevoel in armen had gekregen. De arts had van inbeelding gesproken. Kort

nadien had hij echter een korte periode gehad waarbij hij dubbel zag, en

hierop was een verlamming van de rechter stemband gevolgd. Hij was terzake

de hoogleraar Bouman gaan consulteren, maar deze durfde geen zekere

diagnose geven. In de notities over zijn opname te Zeist vinden wij op geen

enkel gebied enige psychologische exploratie. Men behandelt patiënt met het

arsenaal aan lichamelijke therapieën: het viercellenbad, faradische stromen,

natte inwikkelingen. De betrokkene is volgens zijn dankbrief heel tevreden,

want hij vraagt om terug te mogen komen.

Men zou natuurlijk kunnen denken dat er hierover wél gesprekken wer-

den gevoerd, maar dat dit niet in het dossier vermeld werd. Dit lijkt echter

tegengesproken te worden door het dossier van de éne neurasthene patiënt bij

wie het vakje ‘oorzaak’ open is gebleven. Het gaat hier echter wel om een

jongere patiënt, een 26-jarige theologie-student die dan toch over zijn

ongelukkige liefdesperikelen kan vertellen. In de meer dan twintig gesprekken
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die hij met de artsen had, blijft de hoofdaandacht echter naar het probleem

van de hartkloppingen en de slapeloosheid gaan.

Eén belangrijke correctie evenwel: met de verpleging konden de patiën-

ten over heel wat meer praten. Later, wanneer Scheffer hoofdgeneesheer zal

worden, zal de verpleging nog duidelijker getraind blijken om patiënten over

zichzelf te laten vertellen. Het was hierbij uiteraard de bedoeling dat zij dit

ijverig zouden noteren omdat rapportage aan de dokter hierbij het beoogde

doel was. Toch kreeg op die wijze een neurasthene patiënt de gelegenheid om

zijn angst uit te drukken: ‘had veel last van zaaduitstortingen en vroeg hoe

dikwijls hij toenadering kon zoeken bij zijn vrouw.’

Maar misschien is de geringe belangstelling voor de persoonlijke

problematiek het gevolg dat Schermer overtuigd was van de erfelijkheid van

de neurasthenie? Ook bij Hermanides was het reeds zo dat de gevallen van

neurasthenie, die weliswaar de meest gepaste indicatie vormden voor een

opname in het Sanatorium, het meest routinematig behandeld werden. Maar

wanneer je de 6 casussen die als ‘melancholie’ gediagnostiseerd werden, op

een rij zet, krijg je geen ander beeld. Ongetwijfeld, het gaat om kleurrijke

verhalen. Een 31 jarige predikant denkt voor eeuwig verdoemd te zijn omdat

hij van de Hervormde kerk naar de Gereformeerde kerk is overgegaan. Een 64

jarige predikant maakt zich ongerust over zijn geheugen en heeft angstige

preoccupaties over zijn stoelgang en over het vele urineren ’s nachts. Een 41

jarige predikant denkt in de macht van de satan geraakt te zijn en altijd reeds

een dubbele persoonlijkheid te hebben gehad, waarbij een deel van hemzelf

absoluut het kwade wou. Een 52-jarige dominee heeft zich met een scheermes

in de pols gesneden, is overtuigd dat dit onder de invloed van de duivel

gebeurd is in wiens macht hij wellicht gevallen is, en meent ook dat men via

de krant het nieuws heeft verspreid dat hij een godsloochenaar is. Een 55-

jarige erg geagiteerde die in spiritisme gelooft en in alles geheime tekenen

ziet... In vijf van de zes gevallen van melancholie wordt ‘erfelijkheid’ als

oorzaak aangegeven, zij het éénmaal met een vraagteken. Bij het laatste geval

wordt het vakje ‘oorzaak’ gewoon niet ingevuld. Wat de therapie betreft: het

baden en het elektriseren wordt niet anders voorgeschreven dan voor de

neurasthene patiënten. Niet zonder succes: Zo publiceert een dominee na zijn

ontslag een lofrede over het Sanatorium in de krant en houdt hij bij deze

gelegenheid een geldinzameling ten voordele van het Sanatorium.9

Met de diagnose ‘dementia praecox’ komen wij op het terrein van de

zwaardere wanen, en deze patiënten worden doorgaans naar een échte inrich-

ting voor krankzinnigen verwezen, voor zover zij niet zelf tegen advies in

vertrekken. Van de 3 patiënten die deze diagnose toegemeten krijgen, zijn er

overigens twee veel jonger dan de groep melancholici. Een pas afgestudeerde

9. (uit 893 halen en misschien als illustratie afdrukken)
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theoloog van 25 j die tot het besef was gekomen geen roeping te hebben, en

over wie wij verder weinig vernemen omdat hij niet wil blijven. In dit dossier

vinden wij overigens een aan de arts gerichte brief vanwege een predikant die

de betrokkene kende en het belangrijk vond om te signaleren dat deze bekend

had verschillende jaren gemasturbeerd te hebben. Blijkbaar was dit een thema

waarvan ook een buitenstaander kon denken dat dit op iemands geestes-

toestand kon inwerken. Schermers lijkt er echter niet op ingegaan te zijn.

Twee diagnoses trekken nog onze aandacht, omdat zij misschien een

meer inhoudelijk ingaan op de klachten suggereren. Een patiënt kreeg de

diagnose ‘hysterie’ (met overigens weer als oorzaak: erfelijkheid). In het

dossier is er sprake van zijn moeilijkheden bij het preken, het feit dat hij

hierbij vaak stottert, maar het dossier vermeldt niet het seksueel avontuurtje

dat in de gemeente nogal wat stof heeft doen opwaaien, zoals blijkt uit een

door een derde aan de arts gerichte brief. Hadden wij dit briefje niet gehad,

dan zouden wij uit het dossier niet vermoed hebben waarover het ging en

waarom de diagnose ‘hysterie’ hier stond. In dit dossier vinden wij namelijk

alleen de laconieke vermelding ‘gevoelt blijkbaar nog weinig van wat geschied

is, gaat naar huis naar zijn vrouw met wie hij nog op goeden voet staat.’

Hieruit blijkt opnieuwr ook dat Schermers het niet als een therapeutisch doel

zag om de patiënt hierover te doen spreken.

Dan is er de diagnose ‘manie’. Over deze 19 jarige erg opgewonden

theologiestudent, die ruzie had gezocht met zijn hospita, vernemen wij echter

weinig meer dan dat hij tijdens de opname van 3,5 maand rustiger word en

hersteld naar huis teruggaat. Het verpleegverslag vermeldt wel ‘Pat. begon dan

te vloeken en te razen, redeneerde aan één stuk door, gaf zichzelf antwoord en

werd soms zeer heftig. Patiënt zei, dat er iets vreselijks gebeurd moest zijn.

Hij gelooft dat zijn ouders, zijn broers of zijn kennissen dood zijn. Het blijft

echter bij deze mededeling, en uit het dossier blijkt niet dat men de patiënt

verder over zijn belevingswereld heeft doen praten. Overigens werd ook in dit

geval erfelijkheid als oorzaak vermeld.

Terugblikkend op deze dossiers valt ons opnieuw op hoe frequent het

seksuele thema aan bod komt. Er is wel een groot verschil met Hermanides.

Schermers verneemt wel heel wat over het seksuele leven van zijn patiënten,

en vaak krijgt hij vanwege buitenstaanders daar informatie over. Het lijkt

echter zijn bedoeling niet te zijn dat hij over het thema met zijn patiënten

praat en hen ertoe aanzet om hun problemen onder ogen te zien. Wat

Schermers over het seksuele leven van zijn patiënten verneemt, gebruikt hij

om voor zichzelf een diagnostisch beeld te ontwerpen. De patiënt zelf wordt

intussen naar de warme baden en de lichte, aangenaam aandoende elektrische

stromen verwezen. Je hebt de indruk dat Schermers zich voordoet als een

warme autoriteitsfiguur die zijn patiënten de mogelijkheid heeft om in een

gestructureerde sfeer van geborgenheid en vertrouwen wat te regresseren.
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Dit brengt ons naar een mogelijke interpretatie van de erfelijkheid die

zo vaak als oorzaak van de zenuwziekte wordt aangegeven. Er steekt iets

paradoxaal in dit feit. Enerzijds worden onder Schermers nieuwe op-

nameformulieren gedrukt waarbij de rubriek ‘oorzaak’ ingevoerd wordt.

Anderzijds wordt deze rubriek bijna routinematig met ‘erfelijkheid’ ingevuld.

Wat je aan feitelijke gegevens over ouders en verwanten ingevuld vindt is

echter erg disparaat en vaak heel mager. Soms vind je alleen ‘normale’

ouders, broers en zusters, ooms en tantes, en toch wordt het vakje ingevuld

met ‘erfelijkheid’. Een geruststellende diagnose in die zin dat ieder

therapeutische bemoeienis een ‘extraatje’ is, maar dat je het voor de rest maar

moet overlaten aan de door warme baden en zachte stroompjes gesymbo-

liseerde Moeder Natuur?

Alhoewel: naar die Moeder Natuur is dan weer niet zo expliciet ver-

wezen als bij Hermanides. De indruk die je van Schermers krijgt is die van

het bewaren van een sfeer waar alles rust en vertrouwen ademt. Ten aanzien

van de opkomende psychotherapeutische stromingen is dit wel een stap terug.

Ook op het religieuze vlak blijven de keuzes implicieter. Net zoals de

hydro- en elektrotherapie, behoort de religie tot de sfeer van vanzelf-

sprekendheid die men op het Sanatorium, als was het één grote luchtkuur,

moest inademen.

Onder Scheffer (1925 - 1935)

In 1925 wordt de met zijn gezondheid sukkelende Schermer opgevolgd door

C.W. Scheffer, die tot dan toe eerste geneesheer in Veldwijk was. Met hem

treedt een bijzondere zorg voor het dagelijkse levensritme in. De patiënt moet

leren een dagschema maken waarin werk en rust een geordende plaats krijgen.

Het lijkt bijna een privé-kloosterregel. De dominees waren er Scheffer

dankbaar voor, getuige de brieven waarin zij na hun ontslag aan Scheffer over

hun verdere genezing rapporteerden: ‘Zoo de Heere wil en het ook uw

medische goedkeuring kan wegdragen, hoop ik straks weer met verfrischte

kracht mijn mooi dominees-werk te mogen hervatten.’

Van Scheffer wordt gezegd dat het Sanatorium onder zijn leiding

bergafwaarts ging. Niet dat Scheffer geen sympathieke man was. Integendeel.

Er wordt over hem verteld dat hij met veel belangstelling naging welke ham

en welke kaas zijn patiënten te eten kregen. Voor een efficiënte moderne

medische aanpak zou hij minder belangstelling hebben gehad. Als gevolg

hiervan zou de patiëntenpopulatie steeds verder gedaald zijn, wat met zich

meebracht dat men steeds meer dementerende patiënten opnam in een poging

om de zaak toch maar rendabel te houden, wat op zijn beurt het aanzien van

het Sanatorium niet ten goede kwam. Volgens deze uit interviews stammende

voorstelling zou men na Scheffer een beroep gedaan hebben op Hutter om het
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Sanatorium nieuw leven in te blazen, iets waarin deze dan ook met glans

geslaagd zou zijn.

Het is waar dat wij onder de 17 opgenomen dominees 4 patiënten boven

de 70, twee zestigers en twee vijftigers vinden. Daar staan echter vier

twintigers, drie dertigers en twee veertigers tegenover. Dit klopt voor een deel

met het door anderen vastgestelde feit dat de populatie in het Sanatorium

onder Scheffer ouder wordt, maar de helft van de groep dominees is toch jong

en zij representeert duidelijk het type patiënten voor wie het Sanatorium

bedoeld was. Misschien was Scheffer inderdaad geen prima beheerder om zijn

Sanatorium vol te stouwen. Wanneer men de dossiers in de Scheffer-tijd ter

hand neemt, wordt men anderzijds getroffen door zijn zeer menselijke, in-

voelende benadering van de problemen van zijn patiënten.

Net zoals zijn voorganger speelt Scheffer de rol van een warme va-

derlijke figuur. Er is wel een belangrijk verschil. Daar waar Schermers het

beïnvloedingsproces verhulde door het arsenaal van de hydrotherapie en het

faradiseren toe te passen, poneert Scheffer zich rechtstreeks als leidinggevende

figuur.

Dit betekent niet dat de douches, het viercellenbad, de luchtkuren etc.

werden afgeschaft. Wij vinden evenwel geen nauwkeurige indicaties meer hoe

die precies moesten worden toegepast. Hydro- en elektrotherapie begonnen tot

de routine te behoren. Men was er niet meer op gericht om de aandacht van

de patiënt te concentreren op het feit dat men het bijvoorbeeld deze keer zou

proberen met de positieve pool aan de linkervoet terwijl de positieve pool

zowel via de linker- als via de rechterarm spanning de stroom zou geleiden.

Net zoals zijn voorgangers introduceert Scheffer een nieuw type dossier, maar

daarin wordt de categorie ‘oorzaak’ als in te vullen rubriek geschrapt. Na de

wijze waarop wij onder Schermers hierbij steevast ‘erfelijkheid’ vermeld

vonden, zonder dat dit op enige observatie gesteund was of tot enige

therapeutische conclusie, kunnen wij dat wellicht bezwaarlijk als een

achteruitgang beschouwen, maar het is toch typerend. Scheffer lijkt inderdaad

minder medisch ingesteld. Het meest typische teken hiervan is wellicht de

introductie van de diagnostische categorie ‘psychasthenie’ die gaandeweg deze

van ‘neurasthenie’ lijkt te vervangen. Deze laatste categorie verwees zoals

gezegd duidelijk naar het lichaam en zijn zenuwen, terwijl ‘psychasthenie’

rond de eeuwwende door P. Janet was geïntroduceerd om een duidelijke

psychologische benadering van depressieve symptomen te introduceren.

De therapie die Scheffer voorstond was duidelijk het versterken van de

wil, wat eveneens met de ideeën van Janet overeenkwam. Hiertoe moest de

patiënt leren zichzelf aan een strikt dagschema te houden, waarin zowel werk

als ontspanning even strikt geminuteerd als verplicht voorzien waren.

Sommige patiënten gingen daar soms wel zeer ver in. In één van de dossiers

vindt men een minuscuul boekje terug met nog kleinere zeer verzorgde

dagschema’s om heel precies het hele jaar door het domineeswerk te ordenen.
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Minder extreem vinden wij het beschreven in een dankbrief van een patiënt na

zijn ontslag:

‘Laat me U ook nog mededelen dat mijn slaap uitstekend is, zonder

uitzondering steeds van 10.15 uur tot 6.45. Iedere middag ga ik ruim

een uur te bed rusten. De maaltijden zijn heel geregeld; ook doe ik ze

alle eer aan. Behalve het rustuur ben ik ook van plan, wanneer U ’t

gewenscht vindt dagelijks 2 uur te besteden aan wandelen of

tuinarbeid, zoodat ik een zevenurigen10 arbeidsdag overhoud: 9-10

1/2 11-12 1/2. 3 1/2-5 1/2 7-9, althans dit jaar nog. Denkt U dat dit

kan?

Laat mij tot slot nog mogen melden dat ik voor het verblijf in ’t

sanatorium nooit dankbaar genoeg kan zijn. ’t Was absoluut

onmogelijk geweest zonder dat en Uwe leiding zoover te komen als

ik thans ben. Nog dagelijks ondervind ik de voordeelen van de daar

gevolgde leefwijze, die zoveel mogelijk het voorbeeld voor mijn

verdere leefwijze zijn zal. Voor uw toewijding en voor Uw zoo

doelbewuste medische behandeling blijf ik U altijd dankbaar.’

De therapie die Scheffer ontwikkelt, blijft even toedekkend als die van

Schermers. Dit geldt met name voor de seksualiteit. Ook onder zijn bestuur

vinden wij in de dossiers brieven van buitenstaanders die de arts menen te

moeten informeren dat de patiënt wellicht masturbeerde den dat dit de oorzaak

van zijn ziekte kan zijn. Het antwoord van Scheffer is typerend: ‘Tenslotte wat

betreft de door U veronderstelde oorzaak van zijn psychischen toestand: die

heb ik niet gevonden, maar ik moet daarbij afgaan op de mededeelingen van

den patiënt zelf en zooals U wel bekend is, wordt op bijna geen enkel gebied

de waarheid zoozeer geweld aangedaan als juist in mededeelingen betreffende

die spheer.’ Routinematig werden bij de opname enkele vragen over het

seksuele leven gesteld, maar men heeft de indruk dat men blij was van de

patiënt een indicatie te vernemen dat men snel ‘normaal’ kon invullen. Zelfs

wanneer de patiënt waarover advies gevraagd wordt of die wel geschikt is

voor het werk als zendeling, zelf duidelijk angstig is rond seksuele

problematiek en zich voortdurend angstig de vraag stelt of hij geen syfilis

heeft, en Scheffer daarbij wel degelijk op de hoogte is dat daar een homo-

seksuele ervaring achter steekt, is hij blijkbaar blij om na een negatieve

bloedtest het dossier af te sluiten en te stellen dat het om een gewone

neurasthenie gaat. Scheffer is niet geneigd om hem te helpen om een

dedramatiserend gesprek over het onderwerp op gang te brengen. Hij adviseert

gewoon dat de patiënt beter een andere beroepskeuze maakt.

10. Eerst werd ’acht’ geschreven maar dan doorgestreept.
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Uit dit alles mag echter niet worden geconcludeerd dat Scheffer zich op

het standpunt van de kerken plaatst en dat hij zich tot taak stelt zijn patiënten

zomaar aan de eisen van het kerkelijke werk aan te passen, of hen te weren

wanneer zij er niet voor geschikt zijn. Vaak wordt hem bijvoorbeeld gevraagd

om een predikant te bewegen het emeritaat aan te vragen of, wanneer die

weigert, om een getuigschrift te maken dat er geen genezing van de be-

trokkene te verwachten valt. Telkens wordt de zijde van de patiënt gekozen,

en Scheffer waakt er wel op dat hij niet in financiële problemen komt. Dit

gaat soms ver, zoals in het geval van één van de twee patiënten die als

‘psychopaat’ gediagnostiseerd worden en die in moeilijkheden was geraakt om

een toch ietwat bevreemdende vorm van onderricht aan een catechisante:

‘Tijdens het lesuur had hij met haar gymnastische oefeningen gemaakt,

waarbij hij af en toe zelfs op haar kwam te liggen. Hij ziet echter het

ontoelaatbare ervan niet in, geeft wel grif toe dat het onverstandig was.’ In het

Sanatorium viel de patiënt op doordat hij zich niet naar de leefregels kon

schikken, steeds opnieuw zijn spijt betuigde als hij opmerkingen kreeg en

hierbij met nadruk zegde dat het goed was dat men streng voor hem was, wat

niet belette dat hij daarna toch weer deed waar hij zin in had. Deze patiënt

bracht religieuze onderwerpen voortdurend ter sprake, zij het op een wijze die

heel wat irritatie teweeg bracht: ‘Pat. maakt nog steeds grappen, kijkt de

dames dan schuin aan om te zien hoe zij erop reageren. Pat. heeft op iedereen

critiek, zegt zelf de gebreken van anderen scherp te zien, maar ook wel oog te

hebben voor zijn eigen tekortkomingen. Zoo wil pat. graag verschillende

dominee’s hooren om hen te becritiseren. ... Zegt graag Calvinistisch willen

preeken, want dat maakt het meest opgang, maar wil vrijzinnig denken’. In dit

geval aarzelde Scheffer wel of deze niet zo sympathieke figuur naar zijn

gemeente zou teruggaan, maar omdat zowel hij als zijn vrouw anders in zware

financiële problemen zouden komen, gaf hij toch zijn steun aan deze keuze.

Een geval zoals dit stelt dan ook de vraag naar het gewicht van reli-

gieuze opvattingen op het Sanatorium. Wij weten dat van de staf duidelijk

orthoxie werd verlangd. Het beste bewijs hiervan was dat op het einde van de

Scheffer-tijd een pas aangestelde vrouwelijke arts ontslagen werd omdat zij

‘de moderne levensbeschouwing was toegedaan’.11 Het kan dan ook verwon-

dering wekken dat men zonder hierover vragen te stellen de zopas beschreven

psychopatische dominee naar zijn werkveld liet terugkeren. Maar blijkbaar

mochten patiënten over veel praten, en was de verpleging toch op het hart

gedrukt dat zij dit moesten toelaten. Een mooi voorbeeld van een uiteindelijk

zeer sympathiek opvang is dit van de theologiestudent, die niet zwaar gestoord

lijkt maar in onmin met zijn ouders leeft, en naar het Sanatorium aangefietst

11. Zie het verslag van de jaarvergadering van 21/6/1935.
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komt om zich daar te dwingen om zijn studies af te maken. De verpleeg-

dossiers noteren ijverig en getrouw de kritische bedenkingen van de jonge

theoloog: ‘Pat sprak ’s avonds over zijn zieleleven. Zei aan Christus niets te

hebben. Geloofde wel dat er een Jezus bestaan had en dat die zoogenaamde

Apostelen Jezus bewonderd hadden en daardoor geïnspireerd waren om van

hem te schrijven. Doch zoiets gebeurde nu ook vaak, en over 1000 jaar was er

misschien weer een ander persoon die weer beter de bedoeling Gods

uitdrukten. ... Pat. blijft erg antichristelijk gestemd en probeert door allerlei

gesprekken het dwaze van de Christusvereering - zooals de patiënt het noemt -

aan te tonen of belachelijk te maken. Pat. vindt mij onuitstaanbaar conservatief

en zou in het gewone leven geen dag met me willen omgaan.’ Het liep met

deze jongen uitstekend af. Hij legde tentamens in de godgeleerdheid af,

vertrok blij naar huis, en de ouders stuurden een dankbrief naar het

Sanatorium.

De eerste jaren onder Hutter (1936-1962)

Van Hutter had men kunnen verwachten dat hij uitdrukkelijk oog zou

hebben voor de religieuze problematiek van zijn patiënten, en dat hij ook het

eigen religieuze karakter van het sanatorium op de voorgrond zou plaatsen. Hij

had over over de relatie tussen schizofrenie, religie en creativiteit geschreven.

Daarbij had hij twee jaar voordat hij opvolger van Scheffer zou worden een

lezing over ‘Psychische hygiëne’ gehouden op de jaarvergadering van het

Sanatorium.12 Blijkbaar moet deze in de smaak zijn gevallen, want hij werd

benoemd op het ogenblik dat de vermelde vrouwelijke arts die ‘de moderne

levensbeschouwing was toegedaan’ de deur uit werd gewerkt. Op de jaar-

vergadering waarop hij plechtig werd geïnstalleerd, hield Hutter overigens een

lezing over ‘Autosuggestie en geloof’.13

Wanneer je de dossiers uit deze periode ter hand neemt, krijg je echter

een heel ander beeld voor ogen dan het verwachte. Weliswaar valt het op dat

de diagnose veel gedifferentieerder wordt, en dat er bij het psychodiagnostisch

onderzoek een psychodynamische benadering opkomt. De therapeutische inter-

venties geven echter een heel ander beeld. Het valt vooral op dat, wanneer het

over schizofrenie gaat, Hutter erop gebrand is om de nieuwe, biologische

therapievormen uit te proberen, met name de cardiazol- en en de elektroshock.

Een van de eerste cardiazolkuren werden in juni 1937 uitgetest bij een patiënt

met een ruim uitgesponnen waan over zijn lichaam als slaaf van de geest. Je

12. In het jaarverslag van de vergadering van 8/9/1934 vindt men helaas alleen de titel vermeld.

13. Dit gebeurde op 3 september 1936. In het jaarverslag vindt men ook hier helaas alleen de

titel vermeld.
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griezelt bij de lectuur, want zijn waan lijkt er werkelijkheid te worden. Bij de

cardiazolshock was het kritieke punt de juiste dosis die moest worden inge-

spoten. Wanneer die onvoldoende was, kwam het insult niet door en volgde

evenmin de daarop volgende bewusteloosheid, en de patiënt bleef achter in

een onuitsprekelijke angsttoestand. Dit gebeurde in dit geval herhaaldelijk, en

Hutters passie voor de op punt te stellen biologische techniek lijkt in dit geval

geen ruimte te hebben gelaten voor een meer psychotherapeutische benadering

van de patiënt.

De cardiazolshock werd snel vervangen door de elektroshock, die veel

efficiënter een insult veroorzaakte. Ook hier vinden wij een dossier waarin de

zin om een nieuwe techniek uit te proberen alle andere overwegingen terzijde

schuift. Het gaat om een dertigjarige theologiestudent die blijkbaar op erg

gespannen voet met zijn vader leefde. Deze ‘asthenische persoonlijkheid

(endocriene afwijking?) - neurose’ - zo luidt de diagnose - reageerde hierop

met psychogene somatische reacties. De broer van de patiënt schreef

dienaangaande aan Hutter en smeekte hem: Mijn broer manipuleert de artsen

voortdurend om steeds nieuwe kuren te krijgen. Geef hem asjeblieft inzicht,

maar geen shock. Het mocht niet baten: er werd geshockt.

Deze feiten zijn verrassend voor iemand die toch op de hoogte was van

de nieuwere psychotherapeutische inzichten van zijn tijd. Het blijkt echter dat

Hutter in deze eerste jaren dat hij het Sanatorium dirigeerde, helemaal niet

geneigd was om in de psychoanalyse een psychotherapeutisch middel te

onderkennen. Dit hoeft overigens niet zoveel verwondering te wekken. Tot op

heden zijn er psychiaters die zich bij het stellen van hun diagnose door

psychoanalytische inzichten laten inspireren, zonder dat zij er hun therapie op

laten steunen. Wat Hutter betreft, toont één van de bestudeerde gevallen heel

goed aan hoe hij zich tot de psychoanalyse verhoudt. Het stamt uit 1937.

Hutter verneemt van een opgenomem dominee dat deze zich aan een psycho-

analytische behandeling heeft onderworpen, en dit wekt bij hem duidelijke

afkeuring op. Het gaat om iemand die voortdurend over geloofszaken twijfelt -

niet zonder reden, merkt Hutter op: hij had gespeculeerd en hierbij aardig wat

geld verloren. Er is echter meer aan de hand. Hutter heeft van de vrouw van

de patiënt vernomen dat deze na de dood van zijn moeder prostituées heeft

bezocht. Hij noteert: ‘Was zeer aan zijn moeder gehecht en zocht dit

moederbeeld in deze vrouwen’. Verder verneemt Hutter ook dat de patiënt

zich naar aanleiding van zijn seksuele problemen door iemand14 heeft laten

analyseren in den Haag.

Uit de medische aantekeningen blijkt dat de patiënt blijft zeggen dat het

voor hem vaststaat dat het met zijn familie misgaat, maar dat hij niets zegt

14. Hutter zelf vervangt in het dossier de naam door puntjes.
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over zijn seksuele misstappen (beide zaken worden onderstreept in het

dossier). Twee weken nadien staat er: ‘heeft naar hij zegt zijn gehele verleden

onderzocht, zonder nog iets te ontdekken wat hij verzwegen heeft. Stemming

is momenteel goed, naar het hypomane toe.’ Hij krijgt weer zin om te werken

en keert naar zijn post terug. Blijkbaar heeft Hutter de man niet gedwongen

om over zijn seksuele problemen te spreken. De verwijsbrief is dan zeer

revelerend: ‘Als bijzonderheid wil ik U nog meedelen dat de patiënt veel aan

psychoanalyse gedaan heeft. En zich ook, al eens heeft laten analyseren. Als

ik mij niet vergis door een leek. Voor iemand met een dergelijke psycho-

pathische aanleg m.i. een gevaarlijk experiment’. Wat wij weten uit Hutters

therapeutische aanpak gaat inderdaad een heel andere richting uit. Op geen

enkele wijze gaat hij in op de seksuele problematiek, en het is onduidelijk of

de patiënt zelf over zijn analyse heeft gesproken. Hutter gaat daarentegen wel

in op de symptomatische klacht van de patiënt die steeds weer over geld tobt.

Hij krijgt de opdracht precies uit te rekenen hoe het met zijn vermogen is

gesteld.

Hiermee is uiteraard niet alles gezegd over Hutter, zoals elders in dit

boek blijkt. Het is immers ook onder Hutter dat nà de oorlog de psycho-

therapie volop haar intrede in het sanatorium zal doen. Een toevallig opgeraapt

dossier uit deze latere tijd, die buiten de beschouwing van dit artikel blijft, laat

het immense verschil zien tussen de wijze waarop dan naar het levensverhaal

van de patiënt gekeken wordt, en wat voorheen gebeurde. Zowel in het kli-

nische verslag van de therapeut als in de ontslag- en verwijsbrieven, en ook in

een tekst van de betrokkene zelf krijgen wij te horen dat de patiënt als

vroegtijdig geboren baby verschillende weken in de couveuse heeft door-

gebracht. Met deze verklaring op zak die eigenlijk niet meer is dan de

verwijzing naar een zogehetren ‘feit’ uit de prille jeugd wordt de betrokkene

dan geacht te weten wat ‘zijn probleem’ is en ermee te kunnen leven, terwijl

anderen met deze kennis geacht worden tot meer ‘begrip’ te komen. In welke

mate men hierbij tot een ware psychoanalytische optiek is gekomen of slechts

tot een karikatuur ervan, is dan weer een andere vraag.

Besluit

De geneesheren-directeurs waren belangrijker dan de levensbeschouwelijke

grondslag van het Sanatorium: dit zou het besluit kunnen zijn van deze studie.

Uiteraard, zou je eraan kunnen toevoegen, moet je hierbij stellen dat deze

geneesheren wel herkenbaar moesten zijn als goede christenen, net zoals het

gehele Sanatorium de levenssfeer van een christelijk gezin moest weer-

spiegelen. Dit is ongetwijfeld waar, maar zo’n beknopt resumé zou het

Sanatorium tekort doen, omdat je dan ook impliciet zou stellen dat er op het
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vlak van de therapie eigenlijk niets gebeurde dat rechtstreeks het gevolg was

van de christelijke doelstelling van de instelling. Wat je in ieder geval moet

onderstrepen, is dat het Sanatorium precies binnen een christelijke context een

vrij tolerante sfeer uitademde, en dat de patiënten precies dank zij deze

contrastervaring toch over veel mochten en konden praten dat zij elders niet

kwijt konden. Was het arsenaal van hydro- en elektrotherapie dan niet een

louter placebo op geïnstitutionaliseerd niveau? Voor een deel wel, maar dit

placebo-effect gaf een goed alibi om een aantal problemen ten berde te

brengen die men anders zou opkroppen. Dat men dan verder niet al te diep

graafde in de problematiek en doorgaans hielp om dank zij de invloed van de

huiselijke christelijke sfeer de problemen opnieuw toe te dekken, is anderzijds

ook wel waar.

In de opeenvolging van de geneesheren-directeurs valt de volgende lijn

af te lezen. Hermanides is de meest boeiende figuur. Hij is overigens de

uitzondering. Hij lijkt wél een duidelijke visie te hebben wanneer hij zijn

therapieën opzette. Hoe ver het natuurfilosofisch kader reikte, dat hij

hanteerde, en hoever dit voor hem een echt religieuze betekenis bezat, valt

niet uit te maken. Na drie jaar moet hij reeds plaats ruimen voor Schermers.

Deze geeft aan het Sanatorium een meer nadrukkelijke medische kleur. Dit

betekent niet dat het er een echte medische benadering van de patiënt kwam,

wel dat men op symbolische wijze naar de geneeskunde verwees om de

patiënt te beïnvloeden. Bij Scheffer vinden wordt deze op vaderlijke gronden

stoelende beïnvloedingstechniek doorgetrokken, maar zij wordt rechtstreekser

en zij lijkt de verwijzing naar de geneeskunde via baden en elektrische

stromen niet meer zo nadrukkelijk nodig te hebben. Met Hutter komt het

medische karakter met kracht terug, en dan wel echt met intrinsiek-medische

bedoelingen, maar er komen andere patiënten, zodat het sanatorium de weg

opgaat van een gewone psychiatrische instelling. In een tweede fase zal, nog

steeds onder Hutter, de psychotherapie opgang maken, maar dit komt omdat

dat op dit ogenblik ook elders in de psychiatrie gebeurt, en dit heeft geen

verband meer met de oorspronkelijke stichtingsbedoelingen van het Sana-

torium.

Valt er iets aparts op, in die jaren dat het Sanatorium nog echt een

sanatorium was, met een duidelijke christelijke signatuur? Het zal opgevallen

zijn hoe vaak een seksuele problematiek in de dossiers verscheen, maar ook

hoe toedekkend men opgetreden is. Uit de titels van de lezingen op de

jaarvergaderingen blijkt dat men op de hoogte wou blijven van de recente

ontwikkelingen op psychotherapeutisch vlak, en dat men goed op de hoogte

was van de opkomst van de psychoanalyse. Men onthield hieruit dat het wel

de moeite waard was om patiënten te laten praten, men zag wellicht in de

psychoanalyse een bondgenoot die de psychische causaliteit voorop stelde en

het materialisme bestreed, maar men ging niet met Freud mee in diens poging
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om het schuldgevoel van mensen te ontwarren en hen onafhankelijk te maken

van geïnterioriseerd gezag. In die zin weerspiegelt de geschiedenis van het

Sanatorium het klassieke probleem waarin veel levensbeschouwingen gekneld

geraken, eenmaal zij het besef krijgen dat de psychologische motieven die de

bewuste keuze voor een levensbeschouwing als echt doordachte beschouwing

schragen, precies dezelfde zijn als deze die de emotionele banden die het

individu aan een levensbeschouwelijke groep binden, losser maken.


