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1. De traditionele geschiedschrijving van de psychiatrie: de krankzinnigen werden

eeuwen lang als dieren opgesloten en vaak geketend, en dat was de schuld van

religieuze voorstellingen die krankzinnigheid als gevolg van duivelbezetenheid

opvatten. Pas met Philippe Pinel (1745-1826) werden zij als zieken erkend en als

mensen behandeld. De medische psychiatrie was geboren.

illustratie: tekst van de catalogus van het museum voor de geschiedenis van de

geneeskunde van de UGent

2. Michel Foucault (1926-1984) bekritiseerde deze voorstelling van zaken in zijn

Geschiedenis van de waanzin (oorspronkel.: Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge
classique, Parijs, Gallimard, 1961. Van deze tekst verscheen in 1975 een door de

auteur zelf verkorte uitgave onder de titel: Histoire de la folie à l’âge classique, Parijs,
Gallimard, reeks 10/18. Hierop gaat de Nederlandse vertaling terug: Geschiedenis
van de waanzin in de 17e en 18e eeuw, Meppel, Boom, 1975.) In gesimplificeerde

versie vonden zijn opvatting gretig ingang in de toen opkomende anti-psychiatrie:

in de zeventiende eeuw werden de krankzinnigen uit de maatschappij verwijderd

en in tehuizen (‘hospitalen’ die geen medische instellingen waren) geïsoleerd, net

zoals men vroeger met de melaatsen had gedaan. De zogenaamde bevrijding door

humane artsen was op de keper beschouwd slechts een nieuwe variant van deze

isolering van de krankzinnigen aan wie men het zwijgen oplegt.

Wij lezen een kernpassage uit de Nederlandse versie van de Geschiedenis van de
waanzin: begin van hfdst 3, Ned. vert. pp. 72-75

3. Foucaults boek wordt door de antipsychiatrie in marxistische lijn gesociolo-

giseerd. Typisch voorbeeld: K. Dörner, Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und
Wissenschaft-soziologie der Psychiatrie, Frankfurt a.M., 1969. Op de referenties naar

de rol van de religie - als die ooit geweest is zoals men het doorgaans zei - wordt

niet ingegaan. Dit is overigens in lijn met een heel invloedrijk Amsterdams proef-

schrift over seksualiteit: J. Van Ussel, Geschiedenis van het seksuele probleem, Meppel,

1968. De fout wordt telkens gelegd bij de burgerlijke maatschappij en de bour-

geois-ideologie van productie.

4. Eigenlijk is Foucault niet alleen veel complexer in zijn uitleg, maar heeft hij het

slechts in een kort slotdeel over de wending die de psychiatrie van Pinel al dan

niet inluidt. Over het feit dat de psychoanalyse evenmin de waanzin heeft bevrijd,

gaan slechts enkele zinnen. Zijn werk heeft wél de aanzet gegeven tot een gron-

dige studie van de psychiatrie in de negentiende eeuw met als belangrijkste
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auteurs Jacques Postel die het werk van Pinel grondig heeft bestudeerd1 en Dora

Weiner die de eerste biografie heeft geschreven.2 Daar komen de volgende

centrale feiten uit:

4.1 Pinel heeft aanvankelijk theologie gestudeerd, en heeft in het bijzonder

de vakken gekozen die door de inquisiteur werden gegeven over het beke-

ren van ketters.

4.2 Hij gelooft allesbehalve in een lichamelijke oorzaak van waanzin maar

in ‘morele’ oorzaken (de term dekt wat men later ‘psychologische’ oorzaken

zal noemen) en baseert zijn therapie op een diepgaande beïnvloeding door

het gezag van de arts.3 Esquirol, zijn opvolger, zal vanuit deze optiek

psychiatrische instellingen laten bouwen waarin de architectuur dit

onderworpen-zijn aan gezag uitstraalt. Waarom moet de arts deze morele

behandeling op zich nemen? Omdat er één en slechts één gezag moet zijn

en de arts goed past om gezag uit te stralen, beter dan en filosoof en een

pastor (iets waar men in Duitsland, in het spoor van Immanuel Kant, voor

pleitte.4 Religie mag wel een rol spelen, indien zij gereduceerd wordt tot

steun aan de moraal en alles uit verwijderd wordt wat de verbeelding kan

prikkelen.

4.3 Guislain neemt het model van Pinel en Esquirol over. Hij werkt samen

met kanunnik Triest die de Broeders van Liefde sticht. Die zijn wel strikt

1. J. Postel, Naissance de la psychiatrie, Parijs, 1981.

2. D.B. Weiner, Comprendre et soigner. Philippe Pinel (1745-1826), la médecine de l’esprit, Parijs, Fayard,
1999.

3. De tekst van Pinel verdient hier geciteerd te worden. Hij vertelt eerst het droevige levenslot van een
van zijn vrienden, die zijn juridische studies had opgegeven, aan achtervolgingswaan was beginnen te
lijden, en spijts lange wandelingen op het land door Pinel maar niet van zijn waanideeën afgebracht
kon worden. Tenslotte werd hij dood in een bos teruggevonden, met Plato’s dialoog over de
onsterfelijkheid van de ziel in de handen. Dit brengt Pinel tot volgende bedenking: "De belangrijkste
remedie tegen de waanzin stond toen niet ter mijner beschikking. Dit vind je slechts in een goed
geordende instelling. Het bestaat in de kunst de gealiëneerde in zekere zin te overweldigen en te
temmen, door hem in een nauwe afhankelijkheid te plaatsen van iemand die hem door zijn fysische en
morele kwaliteiten onweerstaanbaar in de greep heeft. Pas daardoor kan een ziekelijke aaneen-
schakeling van ideeën gebroken worden". Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie,
Parijs, jaar IX (1801).

4. "De geneesheer moet in zekere zin het levensprincipe van een krankzinnigengesticht zijn. Door hem
moet alles in beweging gebracht worden, zoals hij ook geroepen is om de regelaar te zijn van alle
gedachten... Hij is het centrale actiepunt waar alles in de instelling samenkomt." E. Esquirol, art.
‘Maison d’aliénés’, Dictionaire des sciences médicales, Parijs: Pancoucke, p. 84, en Des maladies mentales
considérées sous les rapports médical, hygiènique et médico-légal, Parijs, 1838, 2de vol., p. 528. Verder zou hij
gesteld hebben (citaat staat bij Reil en zou uit hetzelfde Dictionaire komen onder het lemma ‘folie’):
"De arts moet bekleed zijn met een gezag waaraan niemand zich kan onttrekken. In een
krankzinnigengesticht moet er één hoofd zijn en slechts één, van wie alles moet afhangen. Reil en de
anderen die in zijn spoor het beleid van een instelling aan een geneesheer, een psycholoog en een
moralist wilden toevertrouwen, hadden duidelijk geen praktische ervaring: anders hadden ze het
nadeel ervaren van een dergelijke machtsverdeling". Zie verder C.J.W. Roller, Die Irrenanstalt nach allen
ihren Beziehungen dargestellt, Karlsruhe, 1831, p. 336- 337.
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onderworpen aan de arts, die zijn bevoegdheid steeds weer zal uitbreiden

(zie de 2 reglementen voor disciplinering).

5. Waarom en wanneer wordt de polemiek met de religie in het historisch verhaal

over de psychiatrie geïntroduceerd?

5.1 De morele behandeling, waarop de medici hun (voor ons: niet-

medische) therapie hadden gevestigd, lijdt schipbreuk in de helft van de

19de eeuw. De massa beloofde genezingen blijft uit. Tegelijk is het de

periode waar in een aantal landen de kerkelijke invloed weer toeneemt. De

artsen voelen zich in hun positie bedreigd. Gesteund door de Duitse artsen,

met als spraakmakende figuur Wilhelm Griesinger (1817-1868), die de term

‘psychiatrie’ in 1850 introduceren, gaan zij de stelling poneren dat

psychische ziekten hersenziekten zijn (‘vandaar dat wij ze niet konden

genezen maar zij behoren wel degelijk tot ons domein’).

5.2 Om de mogelijke claim van de religie en religieuze congregaties op de

zorg van de zenuwziekten tegen te gaan, gaan zij in de geschiedenis

speuren naar momenten waarop men waanzin verward heeft met duivel-

bezetenheid. De eerste tekst hierover lijkt die van Macario te zijn in zijn

Études cliniques sur la démonomanie, in: Annales Médico-Psychologiques 1

(1843) 440-485. De tekst is duidelijk (vertaling uit het Frans):

Esquirol pretended - and other authors have repeated what he said -

that demonomania is extremely rare in the nineteenth century and

that this kind of lunacy is only to be found in uneducated, superstiti-

ous and pusillanimous people. It is said that the demons were

replaced by a groundless fear of the police, of magnetism, of

electricity. [...] Esquirol as well as the authors writing after him were

wrong. They only observed lunatics in Paris. [...]

The topic is large and it provides an enormous opportunity for a

philosophical meditation. As far as I know, no one has dealt with the

topic since Esquirol. However, I have seen many possessed people. I

know that some have recovered and I was able to cure some of them

myself. Hoping to be useful to others, I decided to publish the results

of my experience.

Er volgt dan plots een stortvloed aan literatuur over alle sappige verhalen

van duivelbezetenheid en de treurige wijze waarop de kerken en de

theologen daarmee zijn omgesprongen. Het meest beruchte en tot op heden

geplunderde werk is dit van Louis-Florentin Calmeil, leerling en opvolger

van Esquirol in Charenton.5

5. L.F. Calmeil, De la folie considérée sous le point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire,
depuis la renaissance des sciences en Europe jusqu’au dix-neuvième siècle; Description des grandes épidémies de
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Deze discussie wordt dan overgenomen door de neurologie (die in haar

oorsprong echter niets met de psychiatrie te maken heeft). Charcot stelt dat

de beelden die zijn hysterische patiënten ten toon spreiden helemaal

overeenkomen met religieuze fenomenen van vroeger en publiceert het

goed geïllustreerde en nog steeds vaak overgenomen Les démoniaques dans
l’art (1887).

5.3 Daarmee komen wij aan twee punten van kritiek die men op Foucaults

historiografisch verhaal kan hebben wanneer deze de continuïteit poneert

tussen de ‘grote opsluiting’ in de 17de eeuw en het zwijgen dat Pinel en

Freud aan de waanzin opleggen in de 19de eeuw.

Ten eerste: hij zag niet in dat de morele behandeling iets heel nieuws

introduceerde, nl. het besef dat men gezag kan doen verinnerlijken, en dat

dit des te beter werkt wanneer het niet op een brutale wijze gebeurt.

Een tweede punt van kritiek is dat hij niet ziet dat de neurologie vanuit een

heel andere hoek is ontstaan maar dat zij de thematiek van de

verinnerlijking van het gezag heeft overgenomen toen deze vraagstelling

door de psychiatrie werd losgelaten wanneer deze de organische toer

opging.

Een meer correcte historische visie weerlegt echter Foucaults grondintuïtie

niet en zou die perfect kunnen aanvullen. Hiertoe zou men het feit moeten

onderstrepen dat de neurologie, die in de tweede helft van de 19de eeuw in

Frankrijk gaat ontstaan en wereldnaam krijgt, niets met psychiatrie te

maken heeft. Op een heel andere wijze dan de psychiatrie zal zij met de

problematiek van de verinnerlijking van gezag te maken krijgen.

6. De neurologie zet met haar grote vlaggendrager, Jean-Martin Charcot (1825-

1893), aanvankelijk alles op een organische verklaring. De constatering van de

overeenkomst tussen hysterische en hypnotische fenomenen dwong haar echter

een psychische oorzakelijkheid te accepteren. De rol van seksualiteit en

geërotiseerde liefde tot gezagsfiguren werd stilaan duidelijk. Dat is het

aanknopingspunt van het werk van Sigmund Freud (1856-1839).

Besluit: het cultuurfilosofisch belang van deze geschiedenis van de psychiatrie,

kritisch herlezen geïnspireerd door Foucault: mensen gaan zich steeds meer

door vermomd gezag laten leiden en hebben dit eigenlijk graag.

Tijdens de hervormingen van het Frans universitair systeem tijdens de Franse

Revolutie wordt door de filosoof Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808), de

délire simple ou compliqué, qui ont atteint les populations d’autrefois et regné dans les monastères. Exposé des
condamnations auxquelles la folie méconnue a souvent donné lieu. Parijs, 1845. Een herdruk verscheen met
een voorwoord van M. Collée bij Lafitte Reprints, Marseille, 1982.
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stuwende kracht hierachter, de term ‘menswetenschap’ geïntroduceerd.6 Daarin

kwamen ‘les rapports entre le physique et le moral dans l’homme’ prominent naar

voren. De psychiatrie neemt hierin een centrale plaats in. Zij wordt daarenboven

in heel wat Europese landen het eerste erkende medisch specialisme met een eigen

opleiding, buiten de gewone medisch setting. Achteraf bekeken (want het feit zelf

is geen retrospectieve interpretatie) kunnen wij hierin méér dan een discussie over

de relaties tussen lichaam en geest. Er steekt een verholen polemiek in over de

wijze waarop gezagsuitoefening tegenwoordig kan opereren en wie gemachtigd is

dit te doen. De religie moet haar ‘psychologische beïnvloeding’ (om een

anachronisme te gebruiken) afstaan. Ook tegenwoordig verhullen de discussies

over het primaat van de geest of het lichaam vaak een machtsstrijd over wie

stiekem leiding mag geven aan de mens. (Dat is wel interpretatie in het spoor van

Foucault)

- In de plaats van het poneren van manifest en uiterlijk herkenbaar gezag,

zoals de religie, waarmee men mensen tot een bepaalde moraal brengt,

probeert men normen te doen verinnerlijken.

- Eerst plaatst men tegen priester of pastor een alternatief maar even

uitgesproken gezagsfiguur: de arts van de morele behandeling.

- Gaandeweg ontdekt men dat die gezagsfiguur niet direct lijfelijk aanwezig

hoeft te zijn, maar dat zijn bijna onzichtbare aanwezigheid in een systeem

ook werkt: dit is de les die men uit het functioneren van de psychiatrische

instelling trekt.

- Men hoeft dit gezag overigens niet op te leggen; mensen zijn op zoek naar

gezag om zich eraan te onderwerpen: dit leert ons de neurologie van

Charcot, en dat gegeven zal door Freud verder uitgewerkt worden.

- gezagsinstanties zullen steeds meer stiekem maar des te efficiënter

opereren: artsen, psychologen, coaches, managers, mensen die ‘sturing’

geven, en het voetvolk dat zich ‘proto-professionaliseert’.

Had La Boétie, de vriend van Montaigne, dit in het begin van de moderne filosofie

niet al gezegd, toen hij het had over La servitude volontaire (±1546) ?

In ieder geval staan wij met een doordenken op Foucaults Geschiedenis van de
waanzin bij een centraal thema van zijn later werk: de microfysiek van de macht.

6. P.J.G. Cabanis, Rapports du physique et du moral de l’homme, 1802.


