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Inleiding. 

Als men in de gebruikelijke leerboeken de korte schildering 
ieest van het paranoiabeeld, geeft deze een gevoel van bevredi
ging; de rationeele opbouw, het zich ontwikkelen bij een van 
te voren reeds achterdochtig en hoogmoedig individu, het mooie 
gesloten systeem: dit alles geeft niet de onvoldane verbazing, 
die een beeld als de dementia paranoides in zijn volle ontwik
keling in ons te voorschijn roept. Bij de paranoia toch meenell 
we te kunnen begrijpen. 

Heel anders wordt het, als men in staat is van naderbij ken
nis te makell met de zeldzame lijders aan paranoia: Persoolllijk 
contact, een ' nauwkeurig onderzoek naar de genese van hun 
waan, geven al spoedig aanwijzingen, dat een op de spits ge
dreven normale eigenschap nog niet de sleutel tot deze psy
chose mag worden genoemd. 

Zoo valt het ons op, dat de eerste verschijnselen, waarin de 
psychose zich uit, van geheel anderen aard zijn, dan die, welke 
ret ten volle ontwikkelde systeem kenmerken. 

Ook rijst er een twijfel in ons of de persoon v66r zijn ziekte 
weI inderdaad zoo achterdochtig en hoogmoedig was, als uit 
aanvankelijke oppervlakkige inlichtingen soms wordt aange
nomen. 

Ten derde vaH ons op, dat weI het feit vervolgd te worden, 
bij den patient vaststaat, maar dat hun overtuiging betreffende 
het waarom, niet zoo gefundeerd is, als men dit bij een begrijpe
lijken opbouw der psychose ZOll verwachten. 

Bovenstaande beschouwingen gelden in hoofdzaak voor de 
vervolgingswaan, die door de meeste schrijvers als voorbeeld is 
genomen bij hun opvattingen vv e i di:: paranoiagenese. 

Ik heb me in dit proefschrift er zooveel mogelijk op toegelegd, 
den opbouw na te gaan der paranoia-gevallen - - paranoia in den 
zin vn Kraepelin 8e druk -, die de laatste vier jaren in de 
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Valerius-kliniek en op de polikEniek zijn voorgekomen en die 
ik aile persoonlijk heb kunnen observeeren. 

Bij het verzamelen van materiaal, heb ik me aan de volgende 
regeis gehouden: 

1. Na kennisneming van de grove omtrekken van het waan
~yslcelr:;., heb ik mij verder in mijn ondervraging zooveel moge
iijk vrij ~ehouden van het idee van ee'u systeem en getracht de 
werkelijke subjectieve belevingen, voornamelijk uit de eerste 
phase, na te gaan. 

2. Ook in hun schriftelijke uiteenzettingen over de ontwik
keling hunner ideeen, heb ik de patienten verzocht, vooral goed 
na te gaan, of ze feiten nu zoo interpreteeren, dan weI reeds 
direkt in het huidige licht zagen. 

3. Aan de omgeving heb ik gevraagd of haar in een gegeven 
tijdperk een verandering in de houding van den patient is op
gevallen en welke deze verandering was. 

4. Omgekeerd werd bij den patient gelnformeerd of voor zijn 
gevoel, op een bepaald tijdstip, het optreden der omgeving 
tegenover hem anders is geworden. 

5. Naar de observaties van medici, die de patienten vroeger 
zagen, werd geinformeerd, alsmede naar hun algemeene indruk
ken gevraagd. 

Evenals overal in de psychiatrie bij zuiver kHnische studie, 
verkrijgen we ook hier geen absolute gegevens en hangen we 
bij de groepen 1 en 2 zelfs geheel af van de kritiek, die de 
patienten op hun eigen belevingen kunnen uitoefenen. Op de 
hieraan verbonden bezwaren ga ik bij de vervolgingswaan 
nader in. Vooruit Ioopende op de verdere besprekingen, meen 
ik dat, niettegenstaande we ten opzichte van het verkregen 
feitenmateriaal zeer kritisch moeten staan, eenige belangrijke 
algemeene conclusies kunnen worden getrokken, betreffende 
de vraag of de paranoia een proces of een ontwikkeling van 
een persoon1i;kheid is. 
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In aansluiting aan Jaspers, zou ik van een proces willen 
spreken, als in het geestesleven iets geheel nieuws en hetero
geens optreedt - vreemd aan de tot nu toe gevolgde levens
ontwikkeling - en dit nieuwe niet, als bij een phase, op den 
duur weer verdwijnt. Tegenover het proces staat de ontwikke
ling van een persoonlijkheid, waarbij de persoonlijkheid op 
grond van zijn aanleg, de gewone ontwikkelingsstarua van de 
menschelijke geest doormaakt, in begrijpelijke wisselwerking 
met zijn milieu en waarbij de reacties op uitwendige gebeurte
nissen, in verband met den gegeven aanleg voor ons begrijpe
lijk zijn. 

Uit den aard der zaak is het niet mijn bedoeling het geheele 
feitenmateriaal, zooals ik dit geleidelijk aan heb verkregen, in 
extenso weer te geven, maar heb ik een selectie en een orde
ning toe moeten passen, uitgaande van de volgende principes: 

a. Herhalingen en niet ter zake doende bijzonderheden zijn, 
inruen mogelijk, weggelaten. 

b. Zoo mogelijk zijn gegevens uil verschillende bronnen over 
een zelfde tijdsgedeelte, met verwijzing naar de bron van her
komst, direkt naast elkaar behandeld. 

Op de zoo bewerkte ziektegeschiedenissen heb ik een resume 
laten volgen van de essentieele punten en daarna, of tegelijk 
daarmee, de gevallen onderling vergeleken in hun opbouw, 
overeenkomstige samengevoegd en de theorieen, die in het 
literatuuroverzicht voorkomen, aan mijn materiaal getoetst. 

Eerst worden drie gevallen van vervolgingswaan besproken, 
waarvan ik getracht heb de procesnatuur aan te toonen, daarna 
twee religieuze grootheidswaanvormingen en eindelijk een ge
val van ijverzuchtswaan, dat ik als ontwikkeling van een per
soonlijkheid meen te mogen beschouwen. 


