
Titel van deze bijeenkomst "In goede handen" te optimistisch? Geeft misschien toch 
niet helemaal weer hoe er in het verleden is omgegaan met het soort archieven waar 
ik in mijn onderzoek gebruik van maak, nl. medische archieven met veel 
patiëntgegevens. Zo las ik een tijd geleden een boek van de Duitse medisch-
historicus Albrecht Hirschmüller over ontwikkelingen in de Duits-Oostenrijkse 
psychiatrie aan het eind van de 19e eeuw. Daarin vertelt hij hoe hij zo'n 20 jaar 
geleden tijdens een zomervakantie, die hij voor onderzoek gebruikte, op een 
bouwvallige zolder van een kliniek in Wenen tot zijn verrassing enige tot dan toe 
onbekende ziektegeschiedenissen van patiënten van Freud aantrof. Hij lichtte de 
staf van de kliniek in over zijn bijzondere vondst en raadde deze aan om ze met zorg 
te bewaren. Toen hij de volgende zomer terugkwam om zijn onderzoek voort te 
zetten, moest hij tot zijn ontsteltenis constateren dat de ziektegeschiedenissen 
verdwenen waren: men was er eindelijk eens toe gekomen om de oude troep op 
zolder op te ruimen en had het hele archief door de papiermolen gehaald. Wellicht is 
dit tekenend hoe nonchalant er in het verleden met bepaalde archieven is omgegaan 
en hoeveel waardevol materiaal er verloren is gegaan. 
 
Ik heb meer geluk gehad dan Hirschmüller. Het psychiatrisch archief dat ik begin 
jaren 90 bij de nazaten van de psychiater Richard von Krafft-Ebing, een voorganger 
van Freud, aantrof verkeerde in uitstekende staat. Zo'n 1600 ziektegeschiedenissen 
en correspondentie van patiënten en collega's en andere materiaal hadden 90 jaar 
lang vrijwel onaangeroerd bij de familie op zolder gelegen; de familie was niet 
bekend met de inhoud en was zich ook niet bewust van de wetenschappelijke 
waarde, maar had het uit een soort piëteit altijd bewaard. Ik was de eerste na Krafft-
Ebings dood in 1902 die er serieuze belangstelling voor toonde en de familie was 
daar zeer mee ingenomen en gaf mij vrijelijk toegang. In de jaren 70 had de familie 
het hele archief gratis aan de universiteit van Graz aangeboden, waar Krafft-Ebing 
hoogleraar was geweest, maar de archivaris nam niet eens de moeite om ernaar te 
kijken; tekenend voor de desinteresse die dit soort materiaal in de jaren 70 nog ten 
deel viel; zegt ook iets over hoe het behoud van archieven ook afhangt van de 
trends in de wetenschapsbeoefening. Een half jaar geleden heeft de familie het 
archief aan het Welcome Institute for the History of Medicine in Londen verkocht 
waar het nu toegankelijk wordt gemaakt voor andere onderzoekers. De universiteit 
van Graz liet zich hierbij overigens opnieuw van haar slechtste kant zien: toen men 
er lucht van had gekregen dat de familie het archief in het buitenland te koop 
aanbood, lichtte de archivaris van de Universiteit het ministerie van onderwijs en 
cultuur in Wenen in om uitvoer van "Oostenrijks cultuurgoed" te verhinderen en om 
het archief alsnog in handen te krijgen, wat hen tot mijn genoegen uiteindelijk niet is 
gelukt.  
 
Het archief was de aanleiding van mijn onderzoek dat ik over een paar maanden 
hoop af te ronden met een boek dat onder de titel Krafft-Ebing's Step-children of 
Nature: Psychiatry and the Making of Sexual Identity door the University of Chicago 
Press zal worden uitgegeven. Krafft-Ebing die van 1840 tot 1902 leefde, was 
afkomstig uit Duitsland maar heeft vooral in Oostenrijk gewerkt; hoogleraar in Graz 
en Wenen. In zijn tijd zeer vooraanstaande psychiater die internationale reputatie 
verwierf met met handboeken op het gebied van de forensische en klinische 
psychiatrie. Maar hij is vooral bekend geworden en gebleven als auteur van de 
befaamde Psychopathia sexualis, een van de meest gelezen 19e-eeuwse medische 



studies over seksualiteit; tussen 1886 en 1902 12 drukken, werd in 7 talen vertaald. 
Het was een van de eerste systematische classificaties en beschrijvingen van de 
seksuele perversies; het boek was vanaf de eerste druk een bestseller. Hoewel het 
was bedoeld voor artsen en juristen moeten hebben heel wat leken het boek 
aangeschaft. Mede vanwege het grote aantal gedetailleerde en weinig verhullende 
ziektegeschiedenissen bevredigde het niet alleen de nieuwsgierigheid van door 
seksualiteit gefascineerde lezers, maar vooral ook degenen die in fantasie of in 
daadwerkelijk gedrag deden wat in het boek zo nauwgezet werd beschreven, 
konden er herkenning in vinden. 
 
De faam van Krafft-Ebing is in deze eeuw overvleugeld door Freud, maar in zijn tijd 
behoorde hij tot de toonaangevende deskundigen op het gebied van de seksualiteit. 
Hij stond aan de wieg van moderne seksuologie en leverde hij een belangrijke 
bijdrage aan het ontstaan van het moderne seksualiteitsbegrip: seksualiteit betrof 
niet alleen gedrag, maar werd kwestie van persoonlijke identiteit. De wijze waarop 
seksuele identiteiten werden gevormd, is het centrale vraagstuk van mijn onderzoek; 
ik ben geïnteresseerd in de wordingsgeschiedenis van zijn seksuele psychopatholo-
gie en de cruciale rol die zijn patiënten daarbij vervulden. Belangrijkste materiaal: 
ziektegeschiedenissen, levensverhalen en correspondentie van Krafft-Ebings 
patiënten en informanten, zowel ongepubliceerde die ik in het archief aantrof als 
gepubliceerde, die niet alleen in Psychopathia sexualis maar ook in talrijke andere 
werken verschenen. In totaal heb ik er rond de 450 verzameld; ze stammen uit de 
jaren 1877 tot 1902. Hier zal ik straks aan de hand van enige voorbeelden verder op 
ingaan, maar eerst in het kort even iets meer over Krafft-Ebings werk en de 
historiografische situering van mijn onderzoek. 
 
Op zich was het werk van Krafft-Ebing niet uniek. Eind 19e eeuw waren met name 
Franse en Duitse psychiaters druk doende de seksuele perversies in kaart te 
brengen, waarbij de indelingscriteria, benamingen en verklaringen aanvankelijk zeer 
uiteenliepen. Krafft-Ebings classificatie die rond 1890 zijn definitieve vorm kreeg, 
werd uiteindelijk toonaangevend. Hij behandelde alle denkbare seksuele afwijkingen 
die wij nu nog kennen (exhibitionisme, voyeurisme, bestialiteit, en pedofilie, om er 
maar enkele te noemen), maar uiteindelijk onderscheidde hij op basis van zijn 
casuistiek vier elementaire perversies: 1. 'conträre Sexualempfindung' of inversie 
(het ging om individuen die vooral psychische kenmerken van de andere sekse 
vertonen, homoseksualiteit viel onder deze noemer, maar daarnaast ook wat wij nu 
transseksualiteit en travestie zouden noemen), 2. fetisjisme, 3. sadisme en 4. 
masochisme (hij was de eerste die deze begrippen een seksuele betekenis gaf.)  
 
Krafft-Ebings belangstelling voor dergelijke seksuele afwijkingen hing in eerste 
instantie samen met zijn activiteiten op het gebied van de forensische psychiatrie - 
hij trad regelmatig op als getuige-deskundige in strafprocessen en verkondigde dat 
veel seksuele afwijkingen niet zozeer misdadig als wel symptomen van een 
ziekelijke geaardheid waren. Veel daders zouden ontoerekeningsvatbaar zijn en 
eerder in de psychiatrische inrichting dan in de gevangenis thuishoren. Dit standpunt 
was typerend voor het medicaliseringsproces in de 2e helft van de 19e eeuw, waarin 
afstand werd genomen tot het traditionele christelijke en juridische interpretatiekader 
waarin afwijkende seksuele activiteiten als verkeerde, immorele wilshandelingen 
golden. De verschuiving in de begripsvorming van zondig en misdadig gedrag naar 



ziekelijke geaardheid was kenmerkend voor de medisch-psychiatrische bemoeienis 
met afwijkende seksualiteit. Volgens het natuurwetenschappelijke model dat de toon 
aangaf in de psychiatrie hield seksuele perversie evenals geestesziekte in het 
algemeen verband hersen- en zenuwstoornissen. Erfelijk belasting en degeneratie 
vormden volgens KE de hoofdoorzaken. Naast deze medicalisering is er in zijn werk 
duidelijk sprake van psychologisering: het ging bij de diagnose van perversie vooral 
om persoonlijkheidskenmerken, het verlangen dat aan het gedrag vooraf zou gaan 
en dat het karakter zou bepalen, de al dan niet bewuste drijfveren, de gevoelens, 
voorstellingen, dromen en fantasieën. 
 
In dit opzicht lijkt het werk van Krafft-Ebing exemplarisch voor wat Michel Foucault 
en anderen hebben beschreven als de constructie van seksualiteit. In zijn 
Geschiedenis van de seksualiteit (1976) keert Foucault zich tegen de gedachte dat 
de medische wetenschap een al bestaand, tot dan toe verborgen aspect van de 
bestaande menselijke ervaring blootlegde. Seksualiteit is volgens hem een 
negentiende-eeuwse medische uitvinding: pas toen artsen als Krafft-Ebing de 
perversies in kaart brachten ontstond seksualiteit als aparte categorie in die zin dat 
seksueel gedrag in verband werd gebracht met een heel complex van gevoelens, 
verlangens en persoonlijkheidskenmerken. Foucault stelt dat de medische 
wetenschap de belevingswereld van mensen zodanig structureerde dat seksualiteit 
een kwestie van individuele geaardheid en identiteit werd. Daarbij wordt 
verondersteld dat medici erin slaagden hun zienswijze aan de maatschappij op te 
leggen omdat seksualiteit in de 19de eeuw een belangrijk aangrijpingspunt werd om 
maatstaven omtrent normaliteit en gezondheid in de maatschappij te verspreiden. 
Hoewel Foucault zich uitdrukkelijk heeft gekeerd tegen de gedachte dat de medische 
wetenschap de seksualiteit heeft onderdrukt - in zijn gedachtegang is er eerder 
sprake van een constructie - spelen macht en disciplinering een belangrijke rol in zijn 
interpretatie. De psychiatrische bemoeienis met seksualiteit wordt dan ook vaak 
gezien als een betreurenswaardige medische kolonisatie: wat eerder als zondig en 
crimineel werd veroordeeld, werd nu als ziek gebrandmerkt en mensen werden op 
hun geaardheid en identiteit aangesproken en vastgepind. 
 
In mijn onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat dit beeld van de 
medicalisering nogal eenzijdig is, vooral waar het de verhouding tussen medische 
begripsvorming en de zelfervaring van de betrokkenen betreft. Een bezwaar dat ik 
tegen de medicaliseringsthese inbreng betreft met name de veronderstelling dat de 
betrokkenen niet veel anders kunnen dan zich spiegelen aan de medische 
categorieën en dat zij zich lieten manipuleren door de medische macht. Aan de hand 
van ziektegeschiedenissen en levensverhalen van Krafft-Ebings patiënten heb ik het 
perspectief van de betrokkenen belicht. Het gaat mij erom te reconstrueren hoe de 
moderne beleving van seksualiteit vorm heeft gekregen in de wisselwerking tussen 
enerzijds de medische begripsvorming en anderzijds de belevingen en uitingen van 
de betrokkenen, zonder de laatste tot de eerste te reduceren, zoals naar mijn 
mening onder invloed van Foucault te vaak is gebeurd. 
 
In dit verband zijn de patiëntendossiers en de wijze waarop Krafft-Ebing die 
verzamelde van groot belang. Nu zitten er uiteraard voetangels en klemmen aan het 
gebruik van de psychiatrische ziektegeschiedenis als historische bron: het gaat om 
een bepaald tekstgenre die in een bepaalde institutionele context tot stand komt, met 



geheel eigen conventies en ze zijn erg gekleurd door de preoccupaties van de 
toenmalige psychiatrie. Om ze goed te kunnen interpreteren moet je daarvan 
uiteraard op de hoogte zijn, maar toch is het niet zo dat deze ziektegeschiedenissen 
in dit opzicht eenvormig zijn. Vanuit het oogpunt van de stemmen die doorklinken in 
de patiëntendossiers blijkt het genre van de psychiatrische ziektegeschiedenis zeer 
divers te zijn; om dit te illustreren laat ik 4 min of meer representatieve 
patiëntendossiers zien. 
 
Eerst dia van portret Krafft-Ebing [1]. 
 
1. [2-4] Standaard ziektegeschiedenis, in dit geval een uit 1897 van een patiënt die 
was opgenomen in een krankzinnigeninrichting in Wenen - behalve hoogleraar is 
Krafft-Ebing ook geneesheer-directeur van een aantal psychiatrische inrichtingen 
geweest. De patiënt was een lakei in dienst van een Oostenrijkse groothertog en hij 
leed aan paranoia erotica zoals de diagnose luidde. (Men heeft verzuimd te 
anonimiseren) Het gaat mij nu niet om de inhoud van de ziektegeschiedenis, maar 
om de vorm. U ziet in de rechterkolom in het leesbare handschrift de anamnese 
opgetekend door een assistent van Krafft-Ebing; het begint met de geschiedenis van 
het ontstaan van het ziektebeeld waarvoor informatie wordt ingewonnen bij een 
collega van de patiënt - de patiënt komt zelf niet aan het woord; het gaat uitsluitend 
over hem. Links, in het onleesbare handschrift, ziet u de aantekeningen van Krafft-
Ebing die als het ware commentaar geeft op wat door zijn assistent is opgetekend: 
het gaat om punten die van bijzonder belang zijn voor de diagnose; aan de hand van 
die aantekeningen aan de linkerzijde wordt de individuele ziektegeschiedenis 
ingevoegd in het psychiatrische classificatiesysteem en een meer algemene 
verklaring van het bijzondere geval, waardoor een min of meer systematische 
vergelijking met andere gevallen mogelijk wordt en er algemene uitspraken over het 
ziektebeeld kunnen worden gedaan. In dit standaardtype van de psychiatrische 
ziektegeschiedenis zijn alleen de artsen aan het woord; de patiënt hoor je niet of 
nauwelijks; soms wordt een patiënt wel eens indirect aangehaald. 
 
2. [5-7] De tweede ziektegeschiedenis uit 1892 van een 38-jarige fabrikant die 
behept was met zogenaamde conträre sexualempfindung, lijkt op het eerste gezicht 
op de voorgaande: rechts zien we weer de anamnese opgetekend door een 
assistent van Krafft-Ebing en links de diagnostiserende notities van Krafft-Ebing. 
[Mijn transcriptie] Maar als je de ziektegeschiedenis leest, merk je dat er een 
belangrijk verschil is: in de eerste zinnen wordt er net als in de standaard-
ziektegeschiedenis over de pat. in de derde persoon gesproken, maar dan neemt de 
patiënt zelf opeens het woord: Zesde regel: "er ist sonst immer gesund gewesen und 
stammte aus einer kinderreichen Familie; er war das elfte Kind." De volgende zin 
luidt dan: "Zwei meiner Geschwister starben an Typhus und andere Krankheiten. 
Mein ältester Bruder ist in einer Heilanstalt etc." De rest van het verhaal is in de 
eerste persoon geschreven. De assistent tekent het verhaal dus letterlijk uit de mond 
van de patiënt op; de patiënt was blijkbaar welbespraakt en nam zelf het woord. 
Belangrijk in dit verband is dat deze patiënt niet in een krankzinnigeninrichting was 
opgenomen, maar waarschijnlijk in een universitaire psychiatrische kliniek. (Krafft-
Ebing heeft deze ziektegeschiedenis gepubliceerd in de Pychopathia ssexualis en 
daarin wordt de patiënt dan weer in de derde persoon opgevoerd, zonder dat er 
overigens veel aan de inhoud verandert.) 



 
3. [8-10] Ziektegeschiedenis uit 1889 van een man die kampt met nervositeit, 
faalangst, cocaïneverslaving, en seksuele moeilijkheden. Weer hetzelfde stramien: 
rechts het verhaal van de ziektegeschiedenis en links de aantekeningen van KE. 
Toch ziet u in een oogopslag dat het verhaal veel prominenter is alleen al door de 
ruimte die het inneemt; Krafft-Ebings aantekeningen verdrongen in de marge. 
Bijzondere hier is dat de ziektegeschiedenis door de patiënt zelf is opgetekend; zie 
de aanhef: in feite gaat het om een brief die de pat. aan Krafft-Ebing heeft gestuurd 
omdat hij te ver van Graz woont om de psychiater te bezoeken. Hij stelt Krafft-Ebing 
dan ook voor om op basis van zijn eigen relaas een diagnose op te stellen en hem 
raad te geven. Je zou kunnen zeggen dat de patiënt zelf zijn ziektegeschiedenis 
heeft opgesteld en Krafft-Ebing behandelt deze brief ook als zodanig door er 
soortgelijke notities bij te maken als bij de voorgaande. 
 
4. [11-14] De vierde ziektegeschiedenis is in feite ook een brief van een patiënt die 
Krafft-Ebing waarschijnlijk evenmin in levende lijve heeft gezien, hoewel hij wel 
gewag maakt om naar Wenen te reizen als de omstandigheden dat toelaten. De 
brief uit 1900 is van een Duitstalige baron uit Letland die uitgebreid uiteenzet hoe hij 
behept is homoseksuele en masochistische verlangens. Het dossier lijkt veel op de 
voorgaande, maar er is een belangrijk verschil. Het opmerkelijke hier is dat de 
aantekeningen in de marge niet van Krafft-Ebing zijn maar in hetzelfde handschrift 
gesteld zijn als de brief: de diagnostiserende aantekeningen zijn van de patiënt zelf: 
hij stelt zijn eigen diagnose en observeert a.h.w. zichzelf; objectiveert zijn eigen 
verhaal, zoals Krafft-Ebing dat ook in ziektegeschiedenissen doet. Je kunt je echter 
afvragen of het hier nog gaat om een ziektegeschiedenis of dat er sprake is van een 
autobiografisch relaas waarin zelfreflectie centraal staat. In de laatste twee gevallen 
raakt het genre van de psychiatrische ziektegeschiedenis vermengd met een andere 
literair genre, nl. de psychologiserende autobiografie. (Een van de belangrijke 
thema's van het boek: seksuele identiteiten komen niet alleen voort uit de medische 
begripsvorming, maar ook uit de sterke drang tot autobiografische zelfanalyse in die 
in de 19e-eeuwse burgerlijke cultuur bestond.) 
 
Dankzij het archiefmateriaal ben ik deze variaties op het spoor gekomen; ze zijn 
alleen te verklaren als je de institutionele en de sociale context van de interactie 
tussen psychiater en patiënt in de analyse betrekt. Ik gaf al aan dat het in de hier 
gepresenteerde ziektegeschiedenissen om verschillende soorten patiënten gaat: de 
eerste was opgenomen in een psychiatrische inrichting, de tweede in een 
universitaire kliniek, de derde was een particuliere patiënt en de vierde was eerder 
correspondent dan patiënt in engere zin. (Sommige correspondenten van Krafft-
Ebing traden eerder als informant op dan als patiënt.) Dit palet weerspiegelt eigenlijk 
de accentverschuiving die er in de loop der jaren optrad in de institutionele en 
sociale basis van Krafft-Ebings psychiatrie. Hij begon als inrichtingspsychiater en 
forensisch psychiater en als zodanig kwam hij vooral in contact met 
zedendelinquenten en met onder juridische dwang gehospitaliseerde patiënten die 
voornamelijk uit de lagere klassen afkomstig waren en ernstige psychische 
stoornissen vertoonden. Een van zijn ambities was om het wetenschappelijke en 
sociale prestige van de psychiatrie, die in die tijd niet erg hoog werd aangeslagen, te 
verhogen. Dat deed hij door als hoogleraar aan de universiteiten van Graz en 
Wenen het zwaartepunt van de psychiatrie van de krankzinnigeninrichting naar de 



universiteit te verschuiven en daar psychiatrische en neurologische klinieken op te 
zetten waar hij meer greep had op de selectie van de patiënten die veel meer op 
basis van medische i.p.v. op juridische en sociale gronden werden opgenomen. Voor 
onderwijs- en onderzoeksdoeleinden wilde hij een grotere diversiteit aan 
'interessante' en geneesbare patiënten. Verder richtte hij een particulier sanatorium 
op voor lijders aan nervositeit en neurasthenie en daarnaast ontwikkelde hij een 
bloeiende particuliere praktijk. Door deze institutionele verschuivingen veranderde 
de sociale achtergrond van zijn patiënten: zedendelinquenten en gehospitaliseerde 
patiënten uit de lagere klassen maakten voor een groot deel plaats voor patiënten en 
informanten uit de hogere klassen die op een heel andere manier met psychiatrie in 
aanraking kwamen en vaak aan minder ernstige stoornissen leden en 
aanspreekbaar waren. Waar de eersten min of meer onder dwang met de psychiater 
in contact kwamen, namen de particuliere patiënten op eigen initiatief en vrije wil 
contact met de psychiater op en was er hier veel minder of in het geheel geen 
sprake van een eenzijdige machtsverhouding of afhankelijkheidsrelatie. 
 
Deze ontwikkeling wordt duidelijk weerspiegelt in de patiëntendossiers die ik voor 
mijn onderzoek heb gebruikt. Eerst presenteerde hij vrij beknopte gevalsbeschrijvin-
gen waarin alleen de psychiater het woord voerde en de medische terminologie 
overheerste, maar vanaf de jaren tachtig namen de ziektegeschiedenissen in 
omvang toe en veranderden ze van karakter. De subjectieve beleving van patiënten 
kwam centraal te staan en werd door Krafft-Ebing ook serieus genomen. Steeds 
meer liet hij de patiënten zelf aan het woord; veel ziektegeschiedenissen bevatten de 
letterlijke weergave van hun uitspraken, fragmenten uit de brieven die ze aan hem 
hadden gestuurd en sommige bestonden zelfs geheel uit levensbeschrijvingen van 
de patiënten zelf. Krafft-Ebing had dit zelf in de hand gewerkt: in enige vroege 
publicaties over seksuele perversies had hij de betrokkenen opgeroepen contact met 
hem op te nemen en dat moet sommigen hebben aangezet tot het schrijven van 
brieven en levensbeschrijvingen. Deze werden door Krafft-Ebing als 
ziektegeschiedenissen gepubliceerd en vervolgens herkenden anderen zich weer in 
deze levensverhalen en boden op hun beurt een beschrijving van hun 
gemoedsleven en hun levensloop ter publicatie aan. Toenemend aantal 
ziektegeschiedenissen dat hij zo verzamelde is ook een van de redenen waarom na 
1886 de ene na de andere editie van Psychopathia sexualis verscheen en het boek 
steeds meer uitdijde. 
 
Uit de casuïstiek blijkt dat patiënten en correspondenten een geheel eigen rol 
vervulden. Steeds meer kwamen mannen (overwegend mannen, veel minder 
vrouwen) uit de hogere klassen aan het woord die uit eigen beweging en als 
particulier patiënt contact met Krafft-Ebing hadden gezocht. In hun brieven en 
levensbeschrijvingen gaven zij blijk van nauwgezette zelfanalyse. Ze waren vaak op 
de hoogte van medische theorieën en ze probeerden deze zodanig te interpreteren 
dat ze hun seksuele gevoelens en gedrag konden rechtvaardigen. Het meest 
opvallende is dat zij Krafft-Ebings werk niet hadden gelezen als een veroordeling of 
stigmatisering van hun gedrag of gevoelens. Integendeel, voor velen betekende de 
medische aandacht niet zozeer veroordeling als wel een erkenning en bevestiging 
van hun verlangen. Ook gaven sommigen duidelijk uiting aan hun ongenoegen over 
de heersende moraal en duidelijk kwam uit sommige levensverhalen naar voren dat 
men niet zozeer leed onder de seksuele geaardheid op zich, maar veeleer onder de 



maatschappelijke veroordeling en de strafbaarstelling, waardoor ze gedwongen 
waren hun ware zelf voortdurend te verbergen. Hoewel dergelijke betogen niet met 
zijn theorie strookten, publiceerde Krafft-Ebing ze meestal zonder tegenwerpingen, 
ook als er kritiek werd uitgeoefend op het medische denken. Een van mijn 
bevindingen is dat er in dat opzicht geen verschil bestaat tussen de ongepubliceerde 
en gepubliceerde gevallen: hij pleegde nauwelijks redactionele ingrepen om zijn 
gevallen in zijn theorie te passen, iets wat ik aan het begin van mijn onderzoek 
vanuit ging. 
 
Aan ander punt waarop het archiefmateriaal mij heeft gebracht is het belang van het 
klasse-of standsverschil. Mensen uit de lagere klassen werden in de psychiatrie wel 
degelijk onderworpen aan dwang en disciplinering, maar dat ondermijnt mijn stelling 
dat seksuele identiteiten niet werden opgelegd door de medische professie in het 
geheel niet: het is duidelijk dat identiteitsvorming nog niet in de lagere klassen 
voorkwam. Seksuele identiteit veronderstelt namelijk het vermogen tot zelfanalyse, 
vooral ook het vermogen om een coherent levensverhaal te vertellen waarin diverse 
elementen (afkomst, jeugdervaringen, seksueel gedrag, fantasieën, dromen en tal 
van andere belevingen en persoonlijkheidskenmerken) tot een coherent geheel 
worden samengesmeed. Waar er in de hogere klassen in deze zin wel sprake is van 
identiteitsvorming, kwam deze niet onder dwang tot stand en werd deze niet 
opgelegd. Weliswaar oriënteerden zij zich in hun autobiografische zelfanalyses op 
de psychiatrische ziektegeschiedenis, mede omdat de elementen die daarin steeds 
terugkeren, een duidelijk model of script bood voor de vormgeving van hun 
levensverhalen, maar zij konden het script op verschillende manieren invullen en 
naar hun hand zetten, juist omdat deze mondige patiënten in een positie verkeerden 
dat ze zelf het woord konden voeren en een eigen geluid konden laten horen. Dit 
ging zelfs zo ver dat Krafft-Ebing zich door zijn patiënten en zijn informanten liet 
beïnvloeden: sommige van zijn inzichten waren duidelijk ingegeven door wat zijn 
patiënten en correspondenten hem vertelden en schreven en ook veranderen zijn 
denkbeelden in de loop der jaren als gevolg van hun uitingen. Het opmerkelijke is 
dat Krafft-Ebing hen alle gelegenheid gaf hun opvattingen voor het voetlicht te 
brengen en zodat zijn werk een aanzet geven tot seksuele bewustwording, 
zelfbevestiging, identificatie en zelfs een beginnend groepsbewustzijn. 


