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1. ‘Toch wist ik dat dit alleen maar een spelletje was’: Praktijken van het zelf in het 
Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes, 1950-1975 (Saskia Bultman, Radboud 
Universiteit) 

 
Bij binnenkomst in het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes werden de pupillen – voornamelijk 
delinquente meisjes uit de lagere klassen – aan de hand van allerlei assessmenttechnieken 
onderzocht. De hulpverleners die de technieken uitvoerden – psychologen, psychiaters, artsen 
en pedagogen – wilden hiermee achterhalen wat voor behandeling de meisjes nodig hadden. In 
de periode 1950-1975 werden de pupillen onderworpen aan psychologisch onderzoek en 
werden zij verzocht hun levensgeschiedenis op te schrijven. Dit paper onderzoekt de 
assessmenttechnieken van het psychologisch onderzoek en het autobiografie-schrijven als 
‘praktijken van het zelf’. Aan de hand van de psychologische rapporten en de zelfgeschreven 
levensgeschiedenissen van de meisjes laat het paper zien dat deze regulerende technieken een 
nieuw zelf voor de gestichtspupillen produceerden. In dit nieuwe zelfconcept werden heftige 
emoties en het gedrag dat hieruit voortkwam – door zowel de psychologen als de meisjes zelf – 
geïnterpreteerd als teken van inauthenticiteit. Door hun (sociaal onwenselijke) emotionele 
gedrag af te leren konden de meisjes, zo impliceerden de psychologen, ‘zichzelf’ worden. 
Hoewel deze retoriek een sterk disciplinerende werking had, waarbij de meisjes de normen van 
de psychologen internaliseerden, leidde het ook tot een groter zelfbegrip bij de pupillen. 
 

2. ‘Het jonge zelf’: op zoek naar ‘het zelf’ bij jongeren in Rijksopvoedingsgestichten 
(Laura Nys, UGent) 

 

In de eerste helft van de twintigste eeuw kwamen tal van jongeren terecht in zogeheten 
‘Rijksopvoedingsgestichten’; heropvoedingsinstellingen die jongeren met (pre)delinquent 
gedrag weer op het ‘rechte pad’ moesten brengen. Met hun talrijke observatieverslagen, 
aantekeningen over het dagdagelijkse gedrag van de jongeren in de instelling, ondervragingen 
en zelfs egodocumenten, zijn de persoonsdossiers van de Rijksopvoedingsgestichten een rijke 
bron om onderzoek te doen naar ‘praktijken van het zelf’, zoals vooropgesteld door Hofman 
(2016).  

Praktijken en aspecten van het zelf zijn onlosmakelijk verbonden met categorieën van 
verschil (klasse, gender) en bijbehorende machtsmechanismen. Bijzonder aan de casus van de 
Rijksopvoedingsgestichten is de mogelijkheid om ook leeftijd op te nemen als ‘a useful category 
of historical analysis’ (Mintz, 2007). Net als gender is leeftijd een categorie die varieert 
doorheen de tijd, verbonden aan culturele veronderstellingen en hiërarchische relaties. Wat 
kinderen en jongeren in veel contexten als sociale groep onderscheidt, is hun associatie met 
onvolgroeidheid. Dit veronderstelt een flexibel zelf, vatbaar voor transformatie.  
Dit idee van transformatie is ook waar de heropvoedingsgedachte op steunt: de jongere die de 
instelling verlaat, moet anders zijn dan toen hij binnenkwam. Tijdens hun verblijf in de instelling 
leerden de jongeren in principe gehoorzamen aan strikte gedragsnormen, waaronder ook 
normen inzake het uiten van emoties. Deze paper onderzoekt hoe aspecten van het zelf 
verweven zijn met klasse, gender en leeftijd in het Rijksopvoedingsgesticht voor weerspannige 
jongens te Mol, met bijzondere aandacht voor emoties. 



 
3. De rechtbank en ik. Criminele verhoren en identiteit in de Zuidelijke Nederlanden, 

1750-1830 (Elwin Hofman, KU Leuven) 
 
De geschiedenis van identiteit en zelf is vaak vanuit een intellectueel-historisch perspectief 
benaderd. De laatste vijftien jaar hebben verschillende historici echter getracht om die 
geschiedenis in een breder cultureel perspectief te plaatsen. Maar al te vaak blijft ook dat 
bredere perspectief echter beperkt tot gedrukte bronnen die voornamelijk door een beter 
opgeleide groep mensen geschreven en gelezen werden. In deze presentatie wil ik tonen dat de 
geschiedenis van het zelf daardoor in gebreke blijft: niet alleen laat ze zo een belangrijke groep 
ongeletterden buiten beschouwing, ze heeft ook te weinig aandacht voor de invloed die 
instellingen en alledaagse praktijken op het zelf hebben. 

Een van de instellingen die een verstrekkende invloed had op het ik – en waar tegelijk 
ook veel ongeletterde mensen bij betrokken waren – was de strafrechtbank. Ik vertrek vanuit de 
ideeën van Nietzsche, Foucault en Butler om de invloed van de rechtbank op het zelf in te 
achttiende en negentiende eeuw te bestuderen. Die abstracte en universele theorieën breng ik 
in de praktijk door verhoren in strafzaken te analyseren. Ik tracht uit die verhoren, de vragen 
van de rechters en de antwoorden van de verdachten, op te maken hoe de rechtbank 
identiteiten probeerde te sturen – en hoe dat doorheen de tijd veranderde. 
 

4. Emoties meten: psychiaters in de Nederlandse rechtbank (1900-1930) (Willemijn 
Ruberg, Universiteit Utrecht) 

 
Vanaf het ontstaan van de forensische psychiatrie aan het begin van de negentiende eeuw staan 
de passies aan de basis van de diagnose van krankzinnigheid. Wat echter de relatie is tussen 
normale en pathologische emoties, en hoe deze emoties precies gemeten moeten worden, is 
lang onduidelijk. Psychiaters die als experts voor de rechtbank een onderzoek moeten doen 
naar de geestelijke toestand van de verdachte, richten zich onder meer op de emoties en hun 
relatie tot afwijkingen als hysterie en psychopathologie. Deze lezing gaat in op de verschillende 
instrumenten die forensisch psychiaters hanteerden: variërend van auto-anamnese van de 
verdachte tot het inzetten van apparaten als de galvanometer om emoties ‘objectief’ te meten. 
Leveren deze technieken verschillende beelden van het criminele ‘zelf’ op? 

 
 

 
 
 
 
 


