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SUMMARY 

Madness and the city 

Interactions between the mad, their families and urban society in Amsterdam, 

Rotterdam and Utrecht, 1600-1795 

 

 

Early modern madness is a topic that sparks most of our imaginations. Either horror 

images about solitary confinement and neglect or the more romantic view of 

wandering town lunatics have formed (and informed) our collective memory. But 

what was life really like for the mad in the seventeenth and eighteenth century in the 

Dutch Republic? To provide insight into this subject and fill a significant gap in 

Dutch historiography, the goal of this thesis is to shed light on the daily reality of the 

mad. By combining – for the first time – new and various sources from three cities, 

we are able to uncover both the intra- and extramural care for the mad and see how 

this group was dealt with in urban society. The resulting analysis answers the main 

question addressed in this thesis: how can the increase of this system of care for the 

mad in the early modern period in Amsterdam, Rotterdam and Utrecht be explained? 

What and who were the driving forces behind this increase? 

 Studying madness in an urban context means that the urban society was an 

important part in this study. The Dutch Republic was a quickly developing state in 

the early modern period and, during this time, an urban system of care came into 

existence in which the mad had their own place. The development of this system was 

part of wider religious, social, cultural, economic and political changes in the urban 

societies, instigated by various factors; namely, economic prosperity, population 

aggregation, increasing involvement of the government, and civic initiatives in 

organizing care for citizens. One of the most important elements of this system for 

the organization of care for the mad was the urban institutional system. These 

asylums that existed in the cities had, as their goal, the care of the mad. As such, they 

played an essential part in the overall responsibility for this group. However, many 

other institutions were also involved with the care for the mad. Although not all had 

special facilities for these groups or were even intended to look after them, 

institutions such as city hospitals, leprosaria, workhouses, houses of correction, 

orphanages and even old age homes housed the mad and provided care. This 

variation shows that the institutional system was structured to cater to different types 

of madness and the urban developments during the early modern period contributed 

to this increase in care options in the cities. 



210 

 

 Who the mad were was the central question in the second chapter of this 

thesis. Obtaining a complete image about who they were was, however, difficult to 

establish. Nonetheless, by combining different information from the sources, a 

general image could be discerned. The research revealed that the mad consisted of 

an equally distributed group of men and women who were mostly part of the lower 

and middle echelons of society and lived in one of the cities under study. An 

additional (and important) factor in establishing who the mad were, was how they 

were described by their contemporaries. The terminology used to indicate madness 

was manifold – seemingly interchangeable – making it difficult to differentiate 

between a specific term and the related behaviour. For behaviour, it can be said that 

deviating from the norm was often a measure used to determine madness. The only 

clear distinction that could be identified in the sources was between the categories 

‘madness’ and ‘simple-mindedness’. Simple-mindedness referred to people who 

were without reason and therefore unable (either now or in the future) to take proper 

care of themselves. The (raving) mad, on the other hand, were seen as having 

temporarily lost control over their reason and consequently acted out, mostly in a 

dangerous manner (either physically or morally) for themselves or others.  

Finding out what the mad themselves had to say about their situation and 

how they dealt with it has been (and still is one) of the major goals for historians of 

madness. The extensive search through the archives has resulted in the discovery of 

a couple of these rare voices of the mad. This small corpus showed the actions of 

this group: they clearly exhibited agency, self-determination and took a central role 

in the process of dealing with their affliction during periods of lucidity. 

 Most of the mad were cared for privately in the community of care. In this 

private care system, family and homecare played the most prominent role. Families 

were considered economic, social and emotional units; hence, families were a vital 

part of the social fabric of the early modern city. Family members were the most 

prominent caregivers, as they had the power to act as initiators in providing and 

choosing the correct care for their mad relative. Additionally, a much larger social 

network – consisting of neighbours, friends, employees, employers, household staff 

and (paid) carers – was involved with care for the mad. This social network 

functioned as a system of social support and social control, acting as both initiators 

and testifiers: assisting in care and laying down boundaries of acceptable and 

unacceptable behaviour.  

Within the private care system, many different care options were available 

and both medical and non-medical treatment and care options (such as boarding out) 

had their place on the market. When these private care options failed, a shift in 
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balance between the condition of the mad and the coping strategies of the family and 

social network occurred. This shift created a breaking point that pushed the problem 

of madness out of the private sphere and into the public realm. 

 When care in a private setting was no longer an option and people needed to 

be admitted into an institution, they entered the public care system – mostly via an 

admission request. Because the urban and judicial authorities often decided who 

could and could not be admitted into the institutions, they became involved and, 

consequently, they too gained agency in this process. In chapter four, the entire 

admission and distribution process of the mad is investigated, revealing that this 

process was not an arbitrary one, but a complex system that necessitated close 

collaboration between the community of care and the urban authorities. The fact that 

different types of madness had their own place in the various institutions, combined 

with the knowledge that people were also distributed between these institutions 

accordingly, reveals much about the place of this group in these institutions. Still, 

only the asylums were specifically meant and equipped for the mad. The asylum 

was, therefore, especially prone to an image of horror and the stigma of continuing 

abuse. Studying the institutional life of these places, however, showed that these 

asylums were not closed off from society but, contrary to the stereotype, they formed 

an integral part of urban life: care was up to date with the standards of society and 

only rarely were recollections of abuse of any form found in the sources. Moreover, 

the sources revealed that the mad were only kept for limited periods of time in the 

asylums and the family was still involved during this period through visits and 

assisting with chores. 

 In the final concluding chapter, this thesis explored the change in the framing 

of madness and the urban care system for the mad. Researching a period of two 

centuries provides a good opportunity to reflect on longer-term developments in the 

care for the mad. This showed that both the medicalization of madness and the 

expression of emotion, mainly of compassion, increased in the eighteenth century. 

These two changes significantly influenced the way madness was looked at and 

framed, namely that mad people were sufferers of an arbitrary illness who were 

entitled to compassion and help. The discourse on madness changed because people 

using the care system benefitted from both framing madness as an illness and 

viewing the mad as deserving of compassion. These new ideas about madness and 

the mad were then utilized by the community of care (mostly family) to acquire 

outside help and gain social understanding for their situation.  

 In reflecting on the use of the urban care system for the mad and the growth 

of the system in the eighteenth century, the main question of this thesis could be 
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answered. Looking into both what and who the driving forces were, research has 

shown that both the cultural changes in the ideas about madness and the family unit 

were the main driving forces for the growth of the care system. It was especially the 

family that played a crucial role in care. As the main initiators of care and caregivers 

themselves, family members were most closely involved with the mad on all levels 

and used their ‘bureaucratic agency’ to instigated care from the bottom up. Still they 

could not do this just on their own and were often assisted by a social network and 

the urban authorities. Subsequently, the successful working of this system also 

depended (for a large part) on the collaboration and consensus of these actors. Only 

through their interaction was it possible to create an intricate system of care for this 

group. This interaction thus exposed the larger involvement of society, making 

madness not only a private but also a very public issue.  

This thesis has ultimately shed light on the daily life of the mad and their 

caregivers in early modern cities in the Dutch Republic and therefore begun the task 

of filling an important historiographical gap. It has shown that the care system for 

the mad was organized within an intricate system in which the different types of 

madness had their own place and multiple actors were involved. The care system 

was organized in two spheres: the private and the public, in which the family unit 

was the most important caregiver and care organizer. The changing cultural 

discourse about madness in the eighteenth century had brought about an increase in 

the use of the care system and thus encouraged madness to be seen as public health 

issue, which then needed to be dealt with by society. Therefore, this research has not 

only showed how the mad were dealt with, but also how people lived together in a 

city. Ultimately, this new perspective brings us closer to understanding not only 

madness in itself but also its larger historical and societal meanings.  
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SAMENVATTING 

Gekte en de stad 

Interactie tussen krankzinnigen, hun families en de stedelijke overheid in 

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 1600-1795 

 

 

Krankzinnigheid in de vroegmoderne periode spreekt tot ieders verbeelding. Ideeën 

variërend van  horror-verhalen over eenzame opsluiting en wrede zorg tot een meer 

romantische kijk op de dwalende dorpsgek, hebben invloed gehad op ons beeld over 

krankzinnigheid. Maar klopt dat beeld wel? Dit proefschrift heeft als doel om te 

onderzoeken hoe het dagelijks leven van krankzinnigen in de zeventiende en 

achttiende eeuw eruit zag. Hoe was de zorg voor deze groep georganiseerd in de 

vroegmoderne Nederlandse stedelijke samenleving en welke mensen waren 

betrokken bij het verlenen van zorg. Door  ̶  voor de eerste keer  ̶  nieuwe en een 

grotere variatie aan bronnen te combineren is het mogelijk geworden om inzicht te 

krijgen in zowel de intra- als extramurale zorg voor de krankzinnigen. Hierdoor 

wordt een groot gat gevuld in de Nederlandse historiografie over dit onderwerp en 

is het mogelijk geworden om een beter begrip te krijgen van de plaats die de 

krankzinnigen innamen in de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Uiteindelijk 

werd het hierdoor mogelijk om de hoofdvraag van dit proefschrift te beantwoorden, 

namelijk: Hoe kan de toename van het gebruik van het stedelijke zorgsysteem 

worden verklaard en wie of wat waren de drijvende krachten hierachter? 

 De zorg voor de krankzinnigen in vroegmoderne stedelijke samenleving was 

georganiseerd in en onderdeel van een groter systeem van stedelijke zorg. Door 

verschillende ontwikkelingen in de Nederlandse Republiek zowel sociaal, cultureel 

als economisch en factoren zoals: economische groei, urbanisatie, migratie en de 

opkomst van een burgermaatschappij, werd tijdens de zeventiende en achttiende 

eeuw een zorgsysteem ontwikkeld waarin de krankzinnigen hun eigen plek hadden. 

In dit systeem speelden zowel publieke als private belangen en actoren een rol en 

moesten deze samenwerken om dit systeem draaiende te houden. De stedelijke 

instituties waarin de krankzinnigen konden worden opgevangen waren het 

belangrijkste onderdeel van dit zorgsysteem voor deze groep. De dolhuizen waren 

de enige instituten die specifiek bedoeld waren voor de opvang van (razende) 

krankzinnigen. Daarom nemen de dolhuizen ook een prominente rol in tijdens het 

bestuderen van de zorg voor deze groep. Maar niet alleen de dolhuizen, ook de gast-

, leprozen-, pest-, werk-, verbeter-, wees-, en oude mannen en vrouwen huizen 

namen de zorg voor krankzinnigen op zich. Deze grote variatie aan plekken waar 
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krankzinnigen terecht konden komen, laat zien dat in het institutionele zorg-systeem 

verschillende vormen van gekte hun eigen plek hadden en dat stedelijke 

ontwikkelingen in de vroegmoderne periode bijdroegen aan de toename van opvang 

mogelijkheden. 

 De vraag wie de krankzinnigen in dit onderzoek waren stond centraal in het 

tweede hoofdstuk. Een compleet beeld krijgen van de groep mensen die bestempeld 

werden als krankzinnig is complex maar door het samenvoegen van informatie kan 

er een algemeen beeld gegeven worden van de personen in de bronnen. De groep 

bestond uit een gelijke hoeveelheid mannen en vrouwen, gemiddeld tussen de 20-29 

jaar en  meestal afkomstig uit de armere en middenklasse van de samenleving. Vaak 

woonden ze in de steden die onderzocht zijn, maar ook de migratiepatronen worden 

zichtbaar in de bronnen. Naast demografische factoren is er in dit hoofdstuk ook 

gekeken naar de termen die gebruikt werden door tijdsgenoten om deze groep en hun 

gedrag te duiden. Hierbij was het meest opvallend dat er een groot scala aan 

verschillende termen gebruikt werd om mensen met krankzinnigheid te beschrijven. 

Deze verschillende termen lijken nogal willekeurig gebruikt te zijn en zijn daardoor 

moeilijk te koppelen aan bepaald gedrag. Het enige onderscheid dat te maken viel 

was tussen krankzinnigheid en simpelheid.570 Krankzinnigheid werd getypeerd als 

een tijdelijke staat van zijn was waarbij iemand zijn verstand verloor en daardoor 

kon uitbarsten in schadelijk en agressief gedrag naar zichzelf of de omgeving toe. 

Simpelheid werd gezien als veelal een aangeboren of door een ongeval veroorzaakte 

verminderde capaciteit van iemand om zijn of haar verstand te gebruiken waardoor 

deze mensen niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen. Tijdens dit onderzoek 

zijn er ook een paar bronnen naar boven gekomen die de stemmen van de 

krankzinnigen zelf weergaven. Het analyseren van deze bronnen heeft laten zien dat 

de krankzinnigen zelf niet altijd aan de zijlijn stonden, maar ook reflecteerden op 

hun situatie en actie ondernamen om zorg voor zichzelf te organiseren. Zij hadden 

hierdoor wel degelijk een eigen rol in de manier van zorg verlenen en vertoonden 

zelfs een vorm van zelfbeschikking.  

 De meeste krankzinnigen werden opgevangen in het private zorg-systeem 

en dus in de stedelijke gemeenschap. In dit systeem namen de familie en zorg thuis 

de grootste rol in. Families werden gezien als economische, sociale en emotionele 

eenheden en waren daarom een belangrijk onderdeel van de sociale structuur van 

vroegmoderne steden. Omdat de krankzinnigen vaak lange tijd thuis werden 

                                                           
570 In het Nederlands werden de termen krankzinnig en simpel/innocent het meeste gebruikt in de 

primaire bronnen vandaar dat hier deze termen worden gebruikt om de onderzochte 

groep te duiden. 
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verzorgd waren familieleden de belangrijkste verzorgers en hadden zij ook de macht 

om te handelen als initiators in het organiseren en kiezen van de juiste zorg voor hun 

krankzinnige familielid. Naast familie was er een groter sociaal netwerk betrokken 

bij de zorg voor de krankzinnigen; dit netwerk bestond uit buren, vrienden, 

werknemers, werkgever, bedienden en (betaalde) verzorgers. Dit sociale netwerk 

functioneerde als een systeem van sociale steun en controle en de verschillende 

actoren fungeerden zowel als initiators en/of getuigen en hielpen op die manier om 

de grenzen te bepalen tussen acceptabel en onacceptabel gedrag. In het private zorg-

systeem konden mensen gebruik maken van een veelheid aan verschillende type 

verzorging en behandeling. Dit kon zowel medisch zijn door bijvoorbeeld het zoeken 

van een dokter, chirurgijn of apotheker om iemand aan uit te besteden of voor 

behandeling. Maar ook niet medische mogelijkheden waren in veelheid beschikbaar, 

zoals het uit besteden van de zorg bij speciale houvrouwen en -mannen maar ook 

iemand thuis opsluiten (met toestemming van de autoriteiten). Pas als de balans 

tussen de draagkracht van de familie en het sociale netwerk uit balans raakte met de 

draaglast die de krankzinnige in kwestie veroorzaakte en alle private opties niet meer 

tot de mogelijkheden behoorden ontstond er een breekpunt en vond er een 

verschuiving plaatst naar het publieke zorg systeem. 

 Op het moment dat de zorg voor krankzinnigen niet meer mogelijk was in 

een private omgeving en iemand moest worden opgenomen in een instituut kwamen 

ze terecht in het publieke zorg-systeem, meestal via een opname verzoek. De 

publieke zorg bestond voornamelijk uit institutionele zorg als onderdeel van het 

stedelijke zorgsysteem. De stedelijke en justitiële autoriteiten hadden in de meeste 

gevallen de autoriteit om te beslissen of mensen konden worden opgenomen in de 

stedelijke instellingen. Hierdoor werden zij zodra de verschuiving naar de publieke 

systeem gemaakt werd, betrokken in het proces van zorg voor de krankzinnigen en 

kregen hier een significante rol in. De focus van het vierde hoofdstuk ligt op het 

gehele proces van opname, het verplaatsen van personen tussen de verschillende 

instituten en het dagelijkse institutionele leven in de dolhuizen. Dit liet zien dat het 

proces van opname niet willekeurig gebeurde maar juist een complex systeem was 

waarin samenwerking tussen de verschillende actoren en autoriteiten die 

gezamenlijk de gemeenschap van zorg vormden noodzakelijk was. Het feit dat 

verschillende vormen van krankzinnigheid hun eigen plaats hadden in de 

verschillende instituties en dat de bronnen ook laten zien dat personen op grond 

daarvan werden ver- of geplaatst sterkt de specifieke positie van krankzinnigen in de 

instituties. Toch was het dolhuis het enige instituut dat specifiek bedoeld was de 

(razende) krankzinnigen en daarom was dit instituut ook extra vatbaar voor 
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horrorbeelden en een stigma van misbruik. Specifiek onderzoek naar het 

institutionele leven in de dolhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht laat echter 

zien dat deze huizen niet afgesloten waren van de gemeenschap maar in tegenstelling 

tot de bovenstaande stereotype een integraal onderdeel waren van het stedelijk leven. 

De zorg in de dolhuizen was in lijn met de standaarden van de vroegmoderne tijd en 

slechts zelden is er in de bronnen iets terug te vinden over misstanden of misbruik in 

deze plekken. Daarnaast onthullen de bronnen ook dat personen over het algemeen 

maar voor bepaalde periode in de dolhuizen waren opgesloten en dat de familie 

tijdens deze periode betrokken bleef door bezoekjes en het doen van de wekelijkse 

was. 

 In het laatste en concluderende hoofdstuk is er gekeken naar de verandering 

in het framen van krankzinnigheid in de zeventiende en achttiende eeuw en 

verandering in het gebruik van het stedelijke zorgsysteem voor krankzinnigen. Het 

feit dat dit proefschrift een periodisering van twee eeuwen onderzoekt geeft de 

mogelijkheid, weliswaar voorzichtig, om meer lange termijn ontwikkelingen in de 

zorg voor de krankzinnigen te duiden. In de achttiende eeuw worden twee 

belangrijke trends zichtbaar in de bronnen, namelijk de toename van medicalisering 

van krankzinnigheid en van emotionele expressies, vooral compassie. Deze twee 

veranderingen hebben de manier waarop er naar krankzinnigheid werd gekeken 

significant beïnvloed. Krankzinnigheid werd steeds meer bestempeld als ziekte en 

de lijders hieraan als recht hebbend op compassie en hulp. Het nieuwe discours over 

krankzinnigheid en krankzinnigen die hieruit voortkwam, werden gebruikt als 

retorische strategie door de gemeenschap van verzorgenden, vooral de familie, om 

hulp te krijgen van anderen in het publieke domein alsmede begrip voor  hun 

situaties. 

 Door het gebruik van het stedelijke zorgsysteem voor krankzinnigen en de 

groei van dit systeem in de achttiende eeuw te analyseren kan de hoofdvraag van dit 

proefschrift beantwoord worden. Door te kijken naar wat en wie de specifieke 

drijvende krachten waren achter de toename van het gebruik kan geconcludeerd 

worden dat  er twee instigatoren waren. Ten eerste de culturele veranderingen (zoals 

hierboven besproken) die het algemene beeld over krankzinnigheid en 

krankzinnigen veranderd hebben en daarnaast de rol van familie. Als belangrijkste 

zorgverleners waren zij nauw verbonden met de zorg voor krankzinnigen op alle 

niveaus, zowel privaat als publiek. Om deze zorg zo goed mogelijk te regelen 

gebruikten zij naast de retorische strategieën ook hun ‘bureaucratische agency’ om 

van onderaf een impuls te geven aan de groei van het systeem. Dit konden zij 

weliswaar niet alleen doen en hadden hiervoor de steun nodig van het sociale 
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netwerk en de autoriteiten. Voor een succesvolle werking van het systeem was de 

samenwerking en consensus tussen al deze partijen van groot belang. Alleen door 

interactie tussen deze groepen was het mogelijk om het gecompliceerde systeem van 

zorg voor deze groep te creëren. Precies deze interactie liet dan ook de betrokkenheid 

van de stedelijke maatschappij als geheel zien en demonstreerde dat krankzinnigheid 

niet alleen privé maar ook een publiek probleem was. 

 Dit proefschrift heeft laten zien hoe het dagelijkse leven van de 

krankzinnigen en hun verzorgers eruit zag in de vroeg-moderne steden van de 

Nederlandse Republiek en heeft hiermee een begin gemaakt aan het vullen van een 

historiografische lacune. Er kan geconcludeerd worden dat de zorg voor de 

krankzinnigen georganiseerd was in een complex systeem waarin verschillende 

vormen van krankzinnigheid een eigen plek hadden en vele verschillende partijen 

een rol speelden. Het systeem was georganiseerd in een privaat en een publiek deel 

maar in beide bleef de familie de belangrijkste actor. Het veranderende culturele 

beeld over krankzinnigheid in de achttiende eeuw zorgde voor een toename van het 

gebruik van het publieke zorg systeem en beïnvloedde hoe krankzinnigheid 

geframed werd, namelijk als een volksgezondheidsprobleem dat door de hele 

samenleving moest worden erkend en geadresseerd. Dit onderzoek heeft daarom niet 

alleen inzicht gegeven over hoe er werd omgegaan met krankzinnigen in de 

vroegmoderne stedelijke samenleving in de Nederlandse Republiek maar ook hoe 

mensen samen leefden in deze steden. Hiermee heeft dit onderzoek bijgedragen aan 

het begrip van krankzinnigheid op zichzelf maar ook de grote historische en sociale 

betekenis hiervan. 

 

 


