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Trauma en Beschaving gaat over pijn, de onvoorstelbare pijn 
die mensen kan treffen door schokkende gebeurtenissen, 
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‘klaagcultuur’ kan doorstaan. De vraag, die uiteindelijk wordt 
beantwoord, is of de toegenomen zorg voor psychische 
trauma’s, mensen gevoeliger heeft gemaakt voor de pijn 
van anderen en kan worden beschouwd als een vorm van 
beschaving. 
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Psychotrauma en de huidige 
samenleving

Voorwoord raad van bestuur Arq

Al in de Griekse geschiedenis beschrijft Herodotus de psychische gevolgen van oorlog, en 
in het bijzonder de gewelddadige confrontatie tussen Oost en West – tussen de ‘barbaren’ 
en de Grieken – die zijn voorlopig hoogtepunt beleefde in de Perzische Oorlogen.  
In Nederland duurt het evenwel tot ná de Tweede Wereldoorlog voordat medici en  
psychiaters aandacht vragen voor de lichamelijke en psychische problemen als gevolg 
van oorlogsgeweld. Maar Nederland is meer bezig met wederopbouw en herstel, dan  
met aandacht voor oorlogservaringen. Overlevenden van de Duitse en Japanse kampen 
kunnen hun belevenissen van die kampen moeilijk kwijt. Het wegduwen van de herinne-
ringen bleek voor hen de enige oplossing. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt 
duidelijk dat het niet verwerken van traumatische oorlogservaringen het leven op den 
duur ernstig kan ontwrichten. 

Uiteindelijk, ruim 25 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt Stichting 
Centrum ’45 opgericht. Vier elementen waren en zijn van groot belang: 
• erkenning
• maatschappelijke betrokkenheid
• de groeiende kennis over psychotraumabehandeling en
• de steeds verdere professionalisering van therapeuten.
Sinds de opening is Stichting Centrum ’45 hèt landelijk behandel- en expertisecentrum 
voor psychotrauma dat veroorzaakt is door vervolging, oorlog en geweld. De nadruk ligt 
daarbij op de complexe chronische gevolgen de traumatisering. Minder ernstige gevallen 
worden doorverwezen naar andere instanties. 

Het aantal getraumatiseerden door de Tweede Wereldoorlog neemt nu af. Maar veel 
nieuwe groepen ontstaan als gevolg van andere oorlogen, bijvoorbeeld de veteranen uit 
Libanon, voormalig Joegoslavië of Afghanistan en Irak. Echter ook de vluchtelingen en 
asielzoekers vanuit conflictgebieden of landen in burgeroorlog. Maar ook rampen, rellen, 
aanslagen, gijzelingen en getroffenen van natuurgeweld en seksueel misbruik. Zoals de 
getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede, de Bijlmerramp, de Schipholbrand of 
de aardbevingen in Haïti en overstromingen in Pakistan. En natuurlijk de beroepsgere-
lateerde trauma's. Mensen kunnen bij de uitoefening van hun vak in aanraking komen 
met buitensporig geweld of een opeenstapeling van ernstige situaties. Het gaat bijvoor-
beeld om politiemedewerkers, ambulancepersoneel, treinmachinisten, bus- en trambe-
stuurders, winkelpersoneel, baliemedewerkers, medewerkers van NGO’s, deurwaarders 
en journalisten. Psychisch leed kan leiden tot uitval. De vraag naar gespecialiseerde 
psychotraumazorg neemt hierdoor toe. Stichting Centrum ’45 sloot daarom aan op het 
natuurlijk proces in het huidige tijdsbestek om de kennis en ervaring over de behande-
ling van psychotraumaklachten te bundelen en richtte in 2007 een nieuwe organisatie op: 
Stichting Arq. 

Trauma en beschaving



VIIArq Psychotrauma Expert Groep is de ondersteunende holding die wetenschappelijk on-
derzoek, professioneel onderwijs, preventie en natuurlijk de hoogstaande (psychotrauma)
zorg en belangenbehartiging van getroffenen van psychotrauma bij elkaar brengt en het 
mogelijk maakt om samen te werken op al deze terreinen. Zodat de versnippering van 
zorg, kennis, onderzoek en onderwijs over diverse instellingen en organisaties afneemt. 
Arq Psychotrauma Expert Groep ziet het ook als haar taak om de maatschappij door-
drongen te laten raken van het feit dat traumatische ervaringen na schokkende gebeurte-
nissen niet alleen diep ingrijpen op het individuele leven, maar juist ook op onze samen-
leving. Het woord samenleving zegt veel: Niet alleen door de conjunctie van de woorden 
samen en leven, maar vooral door de associaties die het woord samenleving oproept. Wat 
doet een individu met de pijn en ontregeling van een ander individu? En hoe reageren 
wij daar als groep op? Waarbij het woord groep wat mij betreft zowel gezien kan worden 
als de groep mensen in de directe leefomgeving van het individu, maar ook als grotere 
groep: de inwoners van Nederland, Europa of misschien zelfs wel de mensheid. 

Frank Hermans heeft in zijn historisch-sociologisch onderzoek naar de opkomst en 
verbreiding van de zorg voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen onderzocht hoe 
‘de mens’ in de afgelopen 150 jaar reageerde op die schokkende gebeurtenissen die in 
verschillende landen plaatsvonden, en meer speciaal vanaf 1945 in Nederland. Hij maakt 
in zijn dissertatie meer dan duidelijk dat de zorg voor psychische trauma's tegenwoordig 
beschouwd wordt als een vorm van beschaving. En dan niet vanuit de positie die wij in 
het Westen innemen, maar vanuit de gedachte dat ieder mens, waar ook ter wereld, met 
welke achtergrond of religie dan ook, in staat moet worden gesteld om de basisvoorwaar-
den van een ‘goed leven’ te kunnen omarmen. Zodat een ieder, in interactie met de an-
der, zijn leven kan vormgeven met de basale voorwaarden, en samenlevingen daardoor 
beter functioneren. 

Dat is dan ook een belangrijke drijfveer voor de vele experts die werkzaam zijn bij de 
organisaties en instellingen die partner zijn in Arq Psychotrauma Expert Groep: Dat 
getroffenen van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma in staat 
worden gesteld om autonoom, binnen hun eigen sociale context, het leven weer op te 
pakken en bestaansrecht krijgen. Er van uitgaande dat ieder individueel bestaansrecht 
uiteindelijk het bestaansrecht is van ons allemaal. Vandaag is het de ander, ongeacht of 
hij of zij van ver weg komt of van dichtbij. Maar morgen kunt ú het zijn, die samen met 
de ander in staat wordt gesteld het leven weer op te pakken en inhoud te geven. Het gaat 
hierbij feitelijk om existentiële vragen als: Mag ik hier zijn? Hoe verhoud ik mij tot de 
ander? Maar ook, hoe zie ik mijzelf? En wat herkent de ander bij zichzelf in dat wat ík 
heb meegemaakt? Of, zoals de kern van de filosofie van Emmanuel Levinas: ‘het gelaat 
van de ander’: De zodanige verschijning van de ander dat ik mij geraakt weet door het 
ethisch appèl dat van hem uitgaat. Geraakt door zijn kwetsbaarheid word ik onontkoom-
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baar verantwoordelijk gemaakt voor hem. Het ‘gelaat van de ander’ kan niet worden 
ingekapseld door ideologie, argumenten, mooie woorden of wat dan ook. Nee. Het spreekt 
mij onherroepelijk aan. 

Tijdens zijn promotieonderzoek kwamen wij in contact met Frank Hermans. Zijn dis-
sertatie lezende konden wij niet anders dan concluderen dat de organische ontwikkelin-
gen die tot de oprichting van Arq Psychotrauma Expert Groep hebben geleid, naadloos 
aansloten op zijn uitgebreide literatuuronderzoek en de vele interviews die hij heeft 
afgenomen met de belangrijkste sleutelfiguren en experts in het veld van de psychotrau-
mahulpverlening in Nederland. Wij zijn er dan ook trots op dat we in staat zijn gesteld 
zijn dissertatie publiek te maken middels dit boek. Opdat ieder individu de brede context 
krijgt aangereikt en kan begrijpen waarom wij anno 2010 als samenleving met elkaar 
verantwoordelijk zijn voor ieder individueel mens. En dat de gevoeligheid voor de pijn 
van andere gezien kan worden als een vorm van beschaving. 

Diemen, november 2010

Arq Psychotrauma Expert Groep

drs. Jan-Wilke Reerds MBA   drs. Jan Schaart MHA
voorzitter raad van bestuur  raad van bestuur
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Voorwoord Frank Hermans

Dit proefschrift gaat over pijn, de onvoorstelbare pijn die mensen kan treffen door schok-
kende gebeurtenissen als oorlogen, rampen, geweld, misbruik of ernstig verlies en de 
veranderingen in de gevoeligheid voor deze pijn bij slachtoffers, omstanders en de bredere 
samenleving. Zo’n studie is hoog gegrepen, zeker wanneer zij de veranderingen in een 
breed maatschappelijk kader plaatst, een periode van 150 jaar beslaat en ook een beeld 
wil schetsen van het veld van traumaspecialisten op dit moment in Nederland. Ik heb me 
dan ook pas aan deze studie gewaagd op latere leeftijd, na meer dan dertig jaar ervaring 
in het onderwijs in de gezondheidszorg. Langzamerhand ging ik steeds meer beseffen dat 
de emotionele gevolgen van schokkende gebeurtenissen niet alleen verantwoordelijk zijn 
voor zeer veel gezondheidsproblemen, maar in toenemende mate het functioneren van hele 
samenlevingen raken. Ze hebben ertoe geleid dat in moderne samenlevingen steeds meer 
arrangementen voor de opvang van deze gevolgen zijn ontwikkeld.

Een verklaring van deze verandering was naar mijn idee pas mogelijk door uit te gaan van 
een perspectief op lange termijn en een relatie te leggen met het bredere proces van bescha-
ving in Westerse samenlevingen. Het lag daarom voor de hand het onderzoek te verrichten 
aan de bakermat van deze benadering in Nederland: de afdeling Sociologie van de Univer-
siteit van Amsterdam. Hier was ik echter een volstrekte buitenstaander. Op aanraden van 
Johan Goudsblom, de grondlegger van deze ‘Amsterdamse School’, heb ik Nico Wilterdink 
gevraagd als promotor op te treden. Nico leerde mij het brede onderwerp af te bakenen, 
meer afstand te nemen van het onderwerp, het betoog meer gestructureerd op te zetten en 
zeer goed te letten op de formuleringen. Vooral in dat laatste was hij een meester. Voor de 
talloze herzieningen en de vele gesprekken, ben ik hem zeer dankbaar. Hij heeft ongeloof-
lijk veel tijd geïnvesteerd om de hoge eisen, die hij stelt op het gebied van theoretische 
onderbouwing, samenhang en scherpte in de formuleringen, terug te zien in de tekst. De 
vele reizen vanuit Nijmegen naar zijn kamer op de eerste verdieping van het Spinhuis aan 
de Oudezijds Achterburgwal, in het hart van Amsterdam, en de talloze mails die wij elkaar 
stuurden, zullen mij altijd bijblijven. 
 Ondanks zijn aanvankelijke twijfels over het slagen van een zo breed opgezette studie 
over een zo lastig onderwerp, heeft hij zich steeds meer achter het plan geschaard en tot op 
het laatste moment veel herzieningen voorgesteld. Zonder hem was het project nooit tot een 
goed einde gekomen. Eric Vermetten, psychiater en hoofd onderzoek in het Centraal Militair 
Hospitaal was copromotor. Hij heeft als deskundige in het traumaveld, werkend met ernstig 
getraumatiseerde veteranen en met veel internationale ervaring grondig meegedacht, veel 
literatuursuggesties gedaan en contacten met sleutelfiguren gelegd. In de laatste twee jaar 
heeft hij aan vrijwel alle gesprekken meegedaan. Ook hem ben ik veel dank verschuldigd.

Enkele inspiratiebronnen kunnen niet onvermeld blijven. Een voorname inspiratiebron was 
de nu vijf jaar geleden overleden psychiater Andries van Dantzig, die er onvermoeid op ha-
merde dat psychische problemen zoveel voorkomen en nog veel te weinig aandacht krijgen. 
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Voorwoord Frank Hermans

Niet alleen zijn werk, maar ook zijn steun bij een eerste schriftelijke poging, hielpen mij 
verder. 
 Een andere inspiratiebron was het werk van Norbert Elias en een aantal sociologen die 
zijn inzichten verder hebben uitgewerkt. Elias’ civilisatietheorie bood een belangrijk aan-
knopingspunt om de reacties op schokkende gebeurtenissen in te passen in een sociologisch 
kader. Johan Goudsblom, Abram de Swaan en Paul Schnabel zetten mij op het goede spoor 
en Nico Wilterdink hield mij er met veel geduld op. Johan Goudsblom dank ik met name 
voor de gesprekken bij de aanvang en het beoordelen van de conceptversie van het eind-
resultaat. Abram de Swaan dank ik voor een kritisch commentaar op een eerdere versie, 
waardoor het project een belangrijke wending kreeg.
 Een derde inspiratiebron waren de gesprekken met enkele zeer geïnteresseerden in 
mijn werk, van wie ik in het bijzonder de heer Kabel, mijn beste vriend Paul Wessing en 
mijn zoon Erik wil noemen. Dank gaat ook uit naar mijn leidinggevende Thijs Lemmen,  
die het project op de voet volgde en mij veel faciliteiten ter beschikking stelde. 

Verder dank ik allen die ik tijdens mijn onderzoek heb geïnterviewd en die mij vaak ma-
teriaal ter beschikking stelden en steun gaven via de mail. In alfabetische volgorde waren 
dit (en ik neem de vrijheid ze bij hun voornaam te noemen): Petra Aarts, Bettina Aler, 
Evert Bloemen, Jan van de Bout, Martijn van Driel, Iris Engelhard, Louis van Gasteren, 
Berthold Gersons, Mariëtte Groenendijk, Anton Hafkenscheid, Onno van der Hart, Arend 
Jan Heerma van Voss, Herman Holtmaat, Hans Hovens, Rafaële Huntjens, Roel Huijsman-
Rubingh, Ruud Jongedijk, Rolf Kleber, Wil Langeland, Peter van Loon, Agnes van Minnen, 
Carlo Mittendorff, Adri van Montfoort, Antony Pemberton, Grieteke Pool, Jan-Wilke 
Reerds, Martijne Rensen, Tom de Ridder, Magda Rooze, Rob Sardemann, Bas Schreuder, 
Jaap Smit, Cees van der Staak, Bas van Stokkom, Harry Stroeken, Wil van Tilburg, Arend 
Jan Veeninga, Wijbrand op den Velde, Peter van den Velden, Desirée Verwey, Margreet 
Visser, Maaike de Vries, Jos Weerts, Ineke Wessel, Jolande Withuis en Joris IJzerman.  
Aan al deze mensen mijn oprechte dank. 

Voor hun hulp bij het onderzoek wil ik enkele geïnterviewden speciaal bedanken. Op de 
eerste plaats Jos Weerts (Veteraneninstituut), die delen van kritisch commentaar voorzag. 
Verder: Anton Hafkenscheid (Sinai Centrum), Wil van Tilburg (emeritus hoogleraar psychia-
trie VU) en Evert Bloemen (Pharos) voor de uitgebreide gesprekken en de informatie nadien. 
Herman Holtmaat en Ans Withaar dank ik voor de gelegenheid die zij mij boden om over 
het onderwerp van gedachten te wisselen op een ‘diner pensant’ in de Essenburgh met onder 
anderen Berthold Gersons, Jaap Smits en Magda Rooze. Berthold Gersons stuurde mij naar 
aanleiding van het proefschriftmanuscript enkele feitelijke correcties, waarvoor dank.

Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep en Stichting 
Centrum ’45, wil ik bedanken, omdat hij mij niet alleen veel informatie ter beschikking 
stelde over het traumaveld in Nederland, maar ook bereid was zorg te dragen voor de uit-
gave van het proefschrift. Hierdoor kan dit proefschrift in de Arq-boekenreeks verschijnen. 
Ik dank daarbij ook Jan Schaart, lid raad van bestuur van Arq en Dorine Holman, hoofd 
marketing & corporate communicatie, voor hun steun bij de uitgave. 

Tot slot wil ik Eke, mijn vrouw, bedanken, die dit alles mogelijk heeft gemaakt en mij liet zien 
wat echte empathie betekent, en mijn kinderen Irene en Erik, die altijd sterk hebben meege-
leefd. Zonder mijn gezin had ik dit proefschrift nooit kunnen schrijven en zij weten waarom. 

Frank Hermans
Nijmegen, september 2010
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Op 13 mei 2000 brak in een vuurwerkfabriek in Enschede brand uit, gevolgd door een grote ontploffing, waarbij 

23 doden vielen, 950 mensen gewond raakten en 1250 mensen dakloos werden. Om de betrokkenen te helpen, 

werd een netwerk gevormd van professionals, die hun activiteiten afstemden op een speciaal vuurwerkteam van 

ongeveer dertig hulpverleners, geschoold in het herkennen en behandelen van mensen met posttraumatische 

stressklachten. Er werd een informatie- en adviescentrum ingericht voor minstens drie jaar en een platform 

waar de getroffenen georganiseerd hun stem konden laten horen. Van de slachtoffers werden gegevens verzameld 

bij hun huisartsen, evenals van een controlegroep van niet-getroffenen om op die manier hun klachten adequaat 

te kunnen interpreteren.1 

Tussen 1979 en 2010 werden ongeveer 100.000 Nederlandse militairen uitgezonden in het kader van internati-

onale missies, met verschillende doden en honderden gewonden. Uit onderzoek onder de 67.000 militairen die 

tot 2001 zijn uitgezonden, werd vastgesteld dat ongeveer 20% van hen aanpassingsproblemen had bij terugkeer 

en ongeveer 4% posttraumatische klachten ontwikkelde. Het merendeel van de getroffen veteranen werd sinds 

1994 met gerichte programma’s behandeld.2 Sindsdien is een scala aan maatregelen ontwikkeld bij uitzendingen: 

voorlichting vooraf, screening, signalering tijdens de missie, ondersteuning, repatriëring naar gespecialiseerde 

voorzieningen, terugkeergesprekken, nazorgvragenlijsten en voorlichting en begeleiding van het thuisfront.3 

Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Er heeft zich de afgelopen dertig jaar in Neder-
land en andere landen een uitgebreid stelsel van specialistische zorg ontwikkeld om de 
emotionele gevolgen van schokkende gebeurtenissen te verlichten. Het gaat om een scala 
aan gebeurtenissen die miljoenen mensen kunnen treffen, maar ook beperkt kunnen zijn 
tot enkelingen, zoals oorlog, vervolging, huiselijk geweld, rampen, ingrijpend verlies en 
confrontaties in riskante beroepen. Met de uitbreiding van dit stelsel groeide het besef 
dat de gevolgen niet alleen ingrijpend waren voor de slachtoffers en hun directe omge-
ving, maar ook voor het functioneren van samenlevingen als geheel. Om deze gevolgen 
te beperken is het stelsel van specialistische zorg zich niet alleen gaan uitstrekken tot 
individuele psychische opvang en hulp, maar ook tot maatregelen bij collectieve verwer-
king, het terugbrengen van maatschappelijke onrust en het vergroten van veerkracht, 
sinds kort wel omschreven als ‘mentaal kapitaal’.4 
 De recente ontwikkeling van dit stelsel is opmerkelijk te noemen. Gedurende de 
gehele geschiedenis van de mensheid hebben zich schokkende gebeurtenissen voorge-
daan, die te maken hebben met dood, verwonding en menselijk lijden. De overweldigende 
ervaringen die zij teweegbrachten, zijn terug te vinden in talloze mythen en verhalen. 
Om deze ervaringen het hoofd te bieden en van betekenis te voorzien, is in verschillende 
samenlevingen een grote variatie aan collectieve rituelen ontstaan.5 Sommige van deze 
rituelen zijn uitgegroeid tot omvangrijke geloofssystemen onder leiding van religieuze 
specialisten, gericht op verlossing van het lijden. Deze rol is vooral in westerse landen 

1  Gersons, Huijsmans-Rubingh, Olff (2004), 1429. Het cijfer van 950 gewonden moet enigszins worden gerelativeerd, omdat het ook licht gewonden 
betreft, zoals mensen met schaafwonden. Mededeling Joris IJzermans in een gesprek d.d. 31 januari 2007.

2 De Kloet, Vermetten, Unck (2002), 37, 41 en 42; Schok, Mouthaan, Weerts (2003), 56. Zie verder: Zie Gersons (2005), 13 en defensie.nl.
3 Nota Veteranenzorg (2005), 24-25 en Kamerbrief Moties veteranenzorg 3-11-2005.
4 Weehuizen (2008). Zie over de plaats die psychische trauma’s in de samenleving zijn gaan innemen: Igodt (1997).
5  Henri Ellenberger (1970, 5) noemt als voorbeelden: het terugbrengen van de gestolen ziel, het uitdrijven van geesten, het doen van een bekentenis 

of het vervullen van een (droom)wens.

Een sociologisch perspectief op 
psychische trauma’s

Inleiding
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sinds anderhalve eeuw voor een groot deel overgenomen door wetenschappelijk opgelei-
de specialisten, zoals psychiaters en psychologen. Daarmee ontstond een stelsel dat zich 
de afgelopen dertig jaar sterk heeft verbreid. Deze ontwikkeling vraagt om een nadere 
verklaring.

De verklaring die hier gezocht wordt, is sociologisch van aard. Dat wil zeggen, schokken-
de gebeurtenissen en de reacties daarop worden in deze studie gezien als deel uitmakend 
van maatschappelijke processen en in verband gebracht met bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen. Sociologische studies naar psychische en sociale gevolgen van schok-
kende gebeurtenissen als zodanig zijn betrekkelijk zeldzaam. Er is wel een ‘sociology 
of disasters’ met als onderwerp de desorganiserende gevolgen van rampen en er zijn 
verhandelingen over de moderne samenleving als een ‘risicomaatschappij’.6 Daarnaast 
zijn er de medische sociologie, waaronder de ‘sociologie van de psychiatrie en psychothe-
rapie’, en een nieuwe tak: de ‘sociology of suffering’, waarin de professionele aandacht 
voor menselijk leed een van de onderwerpen is.7 In Nederland zijn enkele sociologische 
studies verricht naar de reacties op schokkende gebeurtenissen en de beleving van het 
slachtofferschap, met meestal een kritische teneur.8

 Toch is er een leemte. Wat ontbreekt, is een historisch-sociologisch onderzoek vanuit 
een ontwikkelingsperspectief naar het verband tussen veranderingen in de aard en 
beleving van schokkende gebeurtenissen, de interacties tussen verschillende individuen 
en groepen die betrokken zijn bij de emotionele gevolgen van deze gebeurtenissen, de 
ontwikkeling van specialistische hulp en de betekenis hiervan voor het functioneren  
van moderne samenlevingen. In deze leemte probeert deze studie te voorzien.

Om te verduidelijken waar het in deze studie over gaat, is het nodig het begrip schok-
kende gebeurtenissen nader te omschrijven. In de Nederlandstalige medische en psy-
chologische literatuur wordt de term veelvuldig gebruikt, maar wordt ook gesproken 
van ‘schokkende ervaringen’ of ‘(psycho)traumatische ervaringen’.9 In de Engelstalige 
literatuur gaat het vaak over ‘overweldigende ervaringen’ (overwhelming experiences) 
met al dan niet traumatische gevolgen (trauma, traumatic stress).10 Het meest gebruikte 
classificatiesysteem van psychiatrische stoornissen, vastgesteld door de American 
Psychiatric Association (APA), de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, spreekt in de laatste versie uit het jaar 2000 (DSM IV TR) van een ‘traumatische 
gebeurtenis (traumatic event), die wordt omschreven als een gebeurtenis waarbij iemand 
geconfronteerd wordt met de dood, de dreiging van dood, een ernstige verwonding of een 
bedreiging van de fysieke integriteit van zichzelf of anderen, en reageert met intense 
angst, hulpeloosheid of afschuw.11 De reactie op de gebeurtenis vormt dus onderdeel van 
deze omschrijving: het al dan niet ‘traumatisch’ of ‘schokkend’ zijn van een gebeurte-
nis hangt niet louter af van de gebeurtenis zelf. De Gezondheidsraad in Nederland sluit 
zich hierbij aan met de opmerking: “In strikte zin hangt de vraag of bepaalde gebeurte-
nissen te beschouwen zijn als traumatisch, (…) af van de reactie erop. Het taalgebruik 
hieromtrent is echter, ook in de wetenschap, niet consistent: bepaalde ingrijpende en 
schokkende gebeurtenissen worden betiteld als ‘trauma’ of ook wel ‘traumatisch’ als ze 
duidelijk de potentie hebben om traumatiserend te zijn.” 12 Hiermee wordt gewezen op 

6  Een overzicht van het sociologisch onderzoek naar rampen: Dynes (1988); Kreps (1989) en het handboek: Rodriguez, Quarantelli, Dynes (eds) 
(2006), Over de ‘risicomaatschappij’: Beck (1986).

7  Een aanzet tot een ‘sociology of suffering’ geeft Wilkinson (2001 en vooral 2005). Daarnaast verzamelbundels van Kleinman, Das, Lock (1997)  
en Das, Kleinman, Ramphele, Lock (2001). Verder: Kleinman, Kleinman (1991); Sznaider (1996; 1998 en vooral 2001); Frank (1992; 2001); 
Bendelow en Williams (1995). Over de sociologie van de gezondheidszorg, de psychiatrie en psychotherapie zie de paragraaf in deze inleiding  
over het historisch-sociologisch perspectief op psychische trauma’s. Van belang is ook de bredere sociologie van emoties: zie: Barbalet (2001); 
Williams (2001); Boersema e.a. (2009).

8 Withuis (2002); Mooy (2002); Withuis&Mooij (eds.) (2010); Beunders (2002) en meer breder: Boutellier (1993;2002).
9 Zie hierover Aarts, Visser (2007) en de inleiding van Gersons op het boek van Schreuder (2003).
10 Zie o.a. Van der Kolk e.a. (1996); Herman (1993).
11 APA classification DSM IV TR, APA.
12  De Gezondheidsraad (2004, 34) voegt hier aan toe: “Of een ervaring ook werkelijk traumatiserend is, hangt af van allerlei factoren: de aard en ernst 

van de gebeurtenis, vroegere ervaringen, de eigen reactie tijdens de gebeurtenis, de reactie van de omgeving, andere interfererende problemen.”
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het feit dat een gebeurtenis die zeer ontwrichtend kan zijn, niet altijd als zodanig wordt 
ervaren. De betekenis die aan bepaalde gebeurtenissen wordt toegekend varieert per per-
soon en per cultuur en verandert in de loop van de tijd. Strikt genomen moet er dus een 
onderscheid worden gemaakt tussen de aard van de gebeurtenis en de beleving ervan, 
waar betekenistoekenning een centrale rol in speelt. Dit onderscheid zal in deze studie 
worden aangehouden. 
 Schokkende gebeurtenissen staan buiten de ‘normale’ ervaring en laten zich daarom 
moeilijk in termen van die ervaring beschrijven; ze zijn ‘onvoorstelbaar’, de gevolgen 
‘onuitsprekelijk’. Het overweldigende karakter van de gebeurtenissen leidt niet alleen op 
emotioneel niveau tot intense reacties, maar verstoort ook op cognitief niveau een aantal 
basisveronderstellingen over een betekenisvolle wereld, die mensen goedgezind is.13 
Binnen de categorie schokkende gebeurtenissen wordt vaak een onderscheid gemaakt 
tussen natuurrampen en ‘man made disasters’. ‘Man made disasters’ worden in de litera-
tuur aangemerkt als extra schokkend, vooral als de daders bekenden zijn en de slachtof-
fers, zoals bij (seksueel) geweld tegen kinderen, voor de eigen veiligheid van de daders 
afhankelijk – en zeker als de daders ontkennen en de omgeving de reacties miskent.14 
Het onderscheid is echter niet scherp, omdat menselijk toedoen bij natuurrampen een 
rol kan spelen, waarbij deze rol in de loop van de tijd groter is geworden. Desondanks  
is het onderscheid van belang voor het begrijpen van de gevolgen van schokkende  
gebeurtenissen. 
 Belangrijk is verder het onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt naar reik-
wijdte van de directe effecten, ofwel het aantal slachtoffers: enerzijds zijn er gebeurte-
nissen in de privé-sfeer (bv. kindermishandeling), anderzijds grootschalige rampen en 
oorlogen met duizenden slachtoffers tegelijkertijd. Sociologisch van belang is dat terug-
kerende schokkende gebeurtenissen op microniveau als maatschappelijk probleem kun-
nen worden gedefinieerd, als probleem dat de samenleving aangaat. En omgekeerd kan 
bij grootschalige gebeurtenissen de aandacht zich richten op individueel leed. Dezelfde 
gebeurtenissen kunnen dus op verschillende niveaus worden benaderd. 

De reacties op schokkende gebeurtenissen bestaan niet alleen uit reacties van slachtof-
fers, maar ook van directe omstanders, familie en bekenden en het bredere publiek, 
deskundigen en – steeds vaker – overheidsinstanties en andere belanghebbenden als 
verzekeraars of advocaten. De reacties hangen af van normen van wat als acceptabel 
wordt beschouwd. Deze normen en de bijbehorende omgangsregels en omgangspraktij-
ken ontwikkelen zich in interacties tussen verschillende partijen Als de belangrijkste 
vier partijen worden in deze studie onderscheiden: slachtoffers, specialisten, overheden 
en het grote publiek. 

In schema: 

Deze partijen nemen ten opzichte van elkaar bepaalde posities in en beïnvloeden elkaar. 
Bij elk van de partijen worden de reacties bepaald door belangen, drijfveren en mogelijk-
heden. Zij variëren tussen en binnen deze partijen en veranderen in de loop van de tijd. 

13 Janoff-Bulman (1992); Hafkenscheid (2007). Zie ook: van der Kolk, McFarlane, Weisaeth (1996); Herman (1992); Aarts en Visser (2007).
14 Nicolaï (2003), hoofdstuk 1. Allen (2001) stelt een indeling voor van psychische trauma’s, waarin hij de mate van hechting als uitgangspunt neemt.

specialisten

overheden

slachtoffers publiek
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Zij manifesteren zich bijvoorbeeld in druk van (georganiseerde) groepen slachtoffers en 
hun onderlinge wedijver om erkenning; initiatieven van specialisten om pijn te verlich-
ten en hun wedijver om status, macht en geld; angst en medeleven van het publiek; en 
erkenning en financiële steun van overheden. Geen van deze partijen is een homogene 
eenheid, maar bestaat uit subgroepen met uiteenlopende belangen. Elke groepering heeft 
daarom te maken met interne wedijver en kent binnen haar gelederen een diversiteit 
aan standpunten en strategieën. 
 De partijen vormen met elkaar een figuratie. Dit door Norbert Elias ontwikkelde 
begrip attendeert op de onderlinge afhankelijkheid of interdependentie van elk van  
de betrokken partijen en de subgroepen en individuen daarbinnen.15 Hiermee verwant 
is het begrip regime. Dit attendeert op de dwang die van de figuratie uitgaat, waar de 
afzonderlijke individuen en groepen zich niet aan kunnen onttrekken. Deze dwang wordt 
niet opgelegd door één partij, maar vloeit voort uit de verwevenheid van de gedragin-
gen van de afzonderlijke partijen. Wel is het zo dat één partij een meer of minder sterk 
machtsoverwicht heeft en daarmee een toonaangevende rol vervult bij de vorming en 
het afdwingen van gedragsregels. Door de verwevenheid van de gedragingen kunnen de 
betrokken partijen het verloop van de gebeurtenissen echter maar gedeeltelijk bepalen 
en is de uitkomst van hun interacties vaak onbedoeld. 
 Terwijl het begrip regime in het spraakgebruik vooral met staatsmacht wordt geasso-
cieerd (politieke regimes), is het in de sociologie op verschillende andere maatschappelij-
ke terreinen toegepast. Een voorbeeld is de notie van religieus regime, zoals uitgewerkt 
door Mart Bax. In een religieus regime proberen religieuze specialisten een monopolie te 
vestigen op religieuze oriëntatiemiddelen en deze aan een bevolking op te leggen. Daarbij 
moeten zij wedijveren met andere religieuze regimes en met wereldlijke machthebbers 
van wie zij tevens afhankelijk zijn, en bestrijden zij binnen hun gelederen concurrerende 
denkwijzen. Op vergelijkbare wijze is het begrip regime gebruikt voor de medische regu-
lering van gedrag (medisch regime), het onderwijs (pedagogisch regime), concurrerende 
levensbeschouwingen (levensbeschouwelijk regime) en de sfeer van de intellectuele 
productie (intellectueel regime).16

 Naar analogie hiervan kan de figuratie van partijen in deze studie een traumaregime 
worden genoemd. Onder een traumaregime wordt verstaan: een geheel van opvattingen, 
omgangsregels en omgangspraktijken waarmee mensen, onder leiding van specialisten, 
emotionele pijn door schokkende gebeurtenissen trachten te verlichten en maatschap-
pelijke ontregeling als gevolg van deze gebeurtenissen te beperken. Het gaat om een 
professioneel regime waarin specialisten met behulp van medisch-biologische, psycholo-
gische en – in mindere mate – sociologische kennis een toonaangevende rol spelen.17 Het 
ontstaan en de verbreiding van het stelsel van specialistische zorg, in de context van in-
teracties van slachtoffers, specialisten, overheden en het publiek, kan worden beschouwd 
als de opkomst en verbreiding van het traumaregime. 

De opkomst en verbreiding van het traumaregime: mogelijke verklaringen
In deze studie wordt gezocht naar een verklaring voor de opkomst en verbreiding van 
het traumaregime. De verklaring wordt gezocht op drie niveaus:

(a) De aard van de schokkende gebeurtenissen en de beleving ervan
Een voor de hand liggende verklaring op dit niveau is dat de ernst van de gebeurtenis-
sen in de loop van de tijd is toegenomen, waardoor de vraag naar specialistische zorg 
groter werd. Deze verklaring is echter niet aannemelijk, omdat het leven in moderne 

15 Elias (1971).
16  Bax (1985), 22-47; Goudsblom (1985), 9; De Swaan (1982, 2 en 3), 151-224; De Vries (1993); Heilbron (1990), 18-25. Het begrip heeft volgens 

Fred Spier het voordeel dat het flexibel is, geen stabiliteit suggereert zoals de begrippen systeem en evenwicht, attendeert op machtsgewichten – 
dwang – en behoeften – drang –, mogelijkheden biedt tot afbakening en tevens attendeert op zowel relatieve autonomie als wisselwerking met de 
omgeving. Spier (1999), 14-24.

17 Wilterdink (1995), 361. 
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samenlevingen over de hele linie niet onveiliger en onzekerder is geworden. Integendeel, 
moderne samenlevingen zorgen als productieve economieën, als staten en vooral als 
verzorgingsstaten in het algemeen voor meer welvaart en bestaanszekerheid. De dreiging 
van grote epidemieën, hongersnoden, plunderingen of massale kindersterfte is in deze 
samenlevingen juist afgenomen. 
 Dat wil echter niet zeggen dat de fysieke veiligheid in moderne samenlevingen voort-
durend in alle opzichten is toegenomen en dat veranderingen in de aard van schokkende 
gebeurtenissen in het geheel niet van belang zouden zijn voor de verklaring van de 
opkomst en verbreiding van het traumaregime. Door technologische en organisatorische 
ontwikkelingen kon collectief wapengeweld grootschaliger en destructiever worden en 
meer schade aanrichten, zoals bleek in de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw. 
Dat beide oorlogen van cruciale betekenis zijn geweest in de ontwikkeling van het  
traumaregime, zal in het vervolg aannemelijk worden gemaakt.
 Een mogelijke verklaring die hiermee verband houdt, is dat door toenemende inter-
dependentie van de netwerken die mensen met elkaar vormen in combinatie met techno-
logische ontwikkelingen, de complexiteit en kwetsbaarheid van technische en organisa-
torische systemen en daarmee de effecten van rampen en calamiteiten groter werden. Dit 
zou met name kunnen gelden voor de indirecte effecten. Bij toenemende interdependentie 
kunnen relatief kleine gebeurtenissen gevolgen hebben voor meer mensen op meer 
gebieden van het samenleven. De gevolgen kunnen moeilijker te voorspellen zijn en de 
kanalen, waarlangs risico’s zich verspreiden, kunnen toenemen. Bevolkingstoename, 
concentratie van de bevolking op riskante plaatsen en toenemende migratie kunnen deze 
effecten versterken.18 In dit verband wordt in de sociologie gesproken over een ‘risico-
maatschappij’ en een ‘kwetsbare samenleving’.19 Binnen de ‘sociology of disasters’ wordt 
gesproken van een toename van ‘transsystem social disasters’, waarbij niet alleen de 
effecten een bepaald gebied overstijgen, maar de getroffenen ook moeilijk lokaliseerbaar 
zijn, er veel actoren met verschillende belangen in het spel zijn en de afwikkeling vaak 
leidt tot juridische en politieke complicaties (‘legal battles’ en ‘blame games’).20 
 Een andere mogelijke verklaring heeft betrekking op veranderingen in de beleving 
van schokkende gebeurtenissen. In Europa ontstonden er na de Middeleeuwen, door toe-
nemende interdependentie en monopolisering van geweldsmiddelen bij nationale staten, 
grote gepacificeerde gebieden. Dit had tot gevolg dat bestaanszekerheid als meer vanzelf-
sprekend werd ervaren en mensen gevoeliger werden voor verstoringen daarvan. Deze 
verstoringen werden eerder ervaren als ongehoorde inbreuken op het normale leven. In 
dat proces ontstond ook meer een privé-sfeer als gedifferentieerd van de ‘publieke’ sfeer. 
Mensen gingen zich meer hechten aan deze privé-sfeer, werden er meer afhankelijk van 
en hierdoor gevoeliger en kwetsbaarder voor inbreuken en emotionele verwaarlozing in 
deze sfeer.21 Een belangrijk aspect van de hier beschreven verandering is, dat de kring 
van identificatie met het leed van anderen zich uitbreidde.22 Daarbij kwam dat met de 
uitbreiding van de communicatiemiddelen en de massamedia de omvang, reikwijdte en 
indringendheid van de berichtgeving over schokkende gebeurtenissen enorm toenam. 
Massamedia konden de intensiteit in de beleving van schokkende gebeurtenissen 

18  Weliswaar kunnen risico’s ook worden verkleind, maar maatregelen stuiten daarbij op grenzen van mobiliteit en privacy. Over complexe systemen en 
interactie-effecten: Tuininga (1985); Weterings (1992), 7-9; OECD (2003), 34. Zie ook Ellemers (2002), 58. Ellemers wijst op de complexiteit en de 
koppelingen van systemen die ze kwetsbaar maken, terwijl de regels meestal te rigide zijn, waardoor deze permanent worden overtreden. Zie over 
kwetsbaarheid ook Goudsblom (2000), 27. Een voorbeeld van kwetsbaarheid: van der Most (2004).

19  Beck (1986); De Vries (2001), 141-184; Barton (1969). Zie ook Hermans (2003, 2005) Ulrich Beck legt in zijn analyse van de ‘risicomaatschappij’ 
de nadruk op nieuwe technologieën, verborgen dreigingen door kunstmatige stoffen in het leefmilieu en mondiale ecologische risico’s. Deze zijn 
grensoverschrijdend, moeilijk te identificeren en kunnen iedereen naar willekeur en onverwacht treffen. Op enigszins vergelijkbare wijze spreekt 
Geert de Vries van ‘de kwetsbare samenleving’: moderne samenlevingen zijn in bepaalde opzichten kwetsbaarder geworden door de verlenging 
van de interdependentieketens en, daarmee samenhangend, de toenemende grootschaligheid en complexiteit van de middelen waarmee 
organisaties natuurkrachten en sociale verbanden proberen te beheersen. Deze tendens is sinds de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
versterkt door een enorme intensivering van de langeafstandscommunicatie, internationalisering van het bedrijfsleven in de vorm van transnationale 
ondernemingen en expansie van de transacties op de internationale kapitaalmarkten (Wilterdink, 1998, 2, 189).

20 Quarantelli, Lagadec, Boin (2006), 27 en Boin, ’t Hart (2006), 42-55. Zij spreken van ‘legal battles’ en ‘blame games’.
21 Deze gedachtegang is gebaseerd op het onderzoek van Norbert Elias naar het westerse civilisatieproces. Zie Elias (1982, 1, oorspr.1939).   
22  Zie over identificatie in uitdijende kring: De Swaan (1994) en Haskell (1985). Zie Branch (2007) over twijfels aan het nut van geweld in een 

interdependenter wordende wereld.  
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voor groeiende aantallen mensen opvoeren. Steeds meer mensen gingen meeleven met 
gebeurtenissen ver van hen vandaan. Met dit alles kunnen we spreken van een sterke 
verruiming van de effecten van schokkende gebeurtenissen in de loop van de tijd.23 
  
 (b)  De dynamiek van de interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden  

en publiek 
Een tweede verklaringsniveau voor de opkomst en verbreiding van het traumaregime  
is de dynamiek van de interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en publiek 
als reactie op schokkende gebeurtenissen, die wordt aangedreven door wedijver tussen 
de betrokken partijen. Om haar machtskansen te vergroten, kan elke partij bepaalde 
strategieën ontwikkelen en coalities met een van de andere partijen aangaan. Hierdoor 
kunnen de machtsverhoudingen binnen het regime en ten opzichte van derden verande-
ren en dat kan een verbreiding van het traumaregime tot gevolg hebben. 
 Op dit niveau is het van belang het onderzoek te richten op controversen, die mede 
ontstaan door de gebrekkige objectiveerbaarheid van het leed, en pogingen deze op te 
lossen.24 Beschrijvingen van psychische trauma’s in termen van meer objectief vaststel-
bare psychische stoornissen, zoals ‘posttraumatische stress-stoornis’ en ‘dissociatieve 
stoornis’, roepen nieuwe controverses op over medicalisering van het leed. Psychische 
trauma’s zijn ook controversieel vanwege de associatie met simulatie en misbruik. Deze 
kunnen worden uitgelokt door beloftes van aandacht en schadevergoeding en door angst 
en verontrusting bij het publiek. Daarbij kan het begrip trauma worden opgerekt en 
licht ongenoegen al als traumatisch worden bestempeld.25

(c) De dynamiek binnen het professionele veld. 
Het derde verklaringsniveau richt zich op de onderlinge dynamiek tussen de specia-
listen of professionals. Het uitgangspunt bij dit verklaringsniveau is dat specialisten 
met elkaar een professioneel veld vormen in de betekenis die Pierre Bourdieu hieraan 
heeft gegeven.26 Binnen het veld nemen specialisten verschillende posities in, in dit 
geval met betrekking tot een deelterrein van traumatisering, disciplinaire achtergrond 
en mate van invloed. Onderlinge wedijver en onderlinge samenwerking in de strijd om 
positieverbetering kunnen de dynamiek in het veld verklaren. Specialisten hebben een 
gemeenschappelijk belang bij uitbreiding van het veld als geheel, maar zijn tegelijk 
elkaars concurrenten. De belangenstrijd kan als een motor fungeren voor differentiatie 
in en expansie van deelterreinen, disciplines, denkstromingen en invloedssferen. Dit wil 
overigens niet zeggen dat de kennisclaims van de specialisten volledig tot hun belangen 
te reduceren zijn; de belangenstrijd sluit niet uit dat de kennis over psychische trauma’s 
zich uitbreidt en in de loop van de tijd adequater wordt. 

De drie niveaus van verklaring staan niet los van elkaar. De uitbreiding van het trauma-
regime kan worden voortgedreven door een opeenvolging van schokkende gebeurtenis-
sen die zowel in hun aard als in de beleving ervan veranderen. De gebeurtenissen zijn 
van invloed op de interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en publiek en 
die tussen specialisten onderling, terwijl deze interacties weer van invloed zijn op veran-
deringen in de beleving van schokkende gebeurtenissen.

23  Quarantelli, Lagadec, Boin (2006), 33. Boin en ’t Hart (2006), 42-55. Binnen de “sociology of disasters” wordt gesproken van ‘social amplification 
of crises and disasters’ (SACD’s).

24  Zoals Paul Schnabel het formuleerde: “Niet de objectieve zwaarte van de gebeurtenis (is) doorslaggevend, maar de mate van eerder beleefde, 
maar verdrongen en ontkende angst en de mate van krenking van het zelfgevoel en de woede daarover (…).” Schnabel (1995), 188.

25  Vaak ontstaan er lichamelijke klachten die moeilijk te begrijpen zijn, ook voor de betrokken slachtoffers. Het verwijt van simulatie ligt op de loer, 
wanneer de pijn diffuus is, een oorsprong heeft in een ver verleden, alleen bepaalde uitingsvormen maatschappelijk worden geaccepteerd en de 
herinneringen te pijnlijk zijn om voor zichzelf te erkennen. Het oude begrip hysterie duidde hier al op, en ‘hysterie’ manifesteert zich vaak in nieuwe 
gedaantes. Zie hierover Dirkx, Heuves (2008). Streven naar ziektewinst kan ook onder druk van de omgeving ontstaan, omdat derden er belang bij 
hebben (tertiaire ziektewinst).  

26 Bourdieu (1989). Zie voor een uitwerking van de gedachtegang van Bourdieu voor professionele kennisregimes: Heilbron (1990), 22-25.
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De verbreiding van het traumaregime: de stand van zaken
Op basis van het beschrijven, interpreteren en verklaren van de opkomst en verbreiding 
van het traumaregime, wil deze studie ook inzicht geven in de stand van zaken met 
betrekking tot het traumaregime op dit moment en de betekenis van het regime voor de 
samenleving. Het gaat hierbij in hoofdzaak om twee punten:

(a) De mogelijke bijdrage van professionele traumaspecialisten aan het verlichten van 
de pijn door schokkende gebeurtenissen. De vraag is of specialisten een meer effectieve 
en wetenschappelijk onderbouwde aanpak hebben ontwikkeld, die ook maatschappelijk 
wordt erkend. In deze studie zal geprobeerd worden na te gaan of en in hoeverre dat het 
geval is. Dit punt is nogal controversieel. Zo is er al enige tijd een debat gaande waarin 
gewezen wordt op negatieve effecten van het traumaregime onder de noemer ‘slachtof-
fercultuur’. De kritiek houdt in dat de negatieve effecten, zoals medicalisering, dubieuze 
claims, misbruik en fixatie op de slachtofferrol, de positieve effecten overtreffen. In deze 
studie zal uitgebreid bij deze kritiek worden stilgestaan.

(b) De mogelijke bijdrage van professionele traumaspecialisten aan een grotere identi-
ficatie met het leed van anderen. Dat deze identificatie zich in de loop van de tijd heeft 
uitgebreid wordt door verschillende auteurs verondersteld. De socioloog Ton Zwaan 
heeft dit als volgt verwoord:

“Tegenwoordig lijken wereldwijd meer mensen dan ooit tevoren in staat en bereid zich een voorstelling te maken 

van het leed van andere mensen, op andere plaatsen en in andere tijden, en zich daar op een of andere wijze iets van 

aan te trekken. Ze realiseren zich meer dan voorheen dat wat anderen is overkomen ook henzelf had kunnen tref-

fen. Vanuit die verhoogde gevoeligheid, het gedeelde besef van kwetsbaarheid en de gevoelde noodzaak daaraan het 

hoofd te bieden, kan de huidige hoogconjunctuur van herinneren en herdenken wellicht beter begrepen worden” 27

Er zou in dit verband gesproken kunnen worden van een beschavingsproces. Beschaving 
is een beladen term die wordt geassocieerd met vooruitgang en gevoelens van superiori-
teit. De term kan echter ook worden gebruikt in een meer neutrale, wetenschappelijke 
betekenis, ontleend aan de civilisatietheorie van Norbert Elias.28 Beschaving of civilisatie 
wijst daarbij op een grotere en gelijkmatiger zelfbeheersing en grotere gevoeligheid voor 
de pijn van anderen. De vraag is in hoeverre mensen een habitus hebben ontwikkeld om 
meer gecontroleerd en bewuster de pijn van anderen bij zichzelf toe te laten en wreedhe-
den te voorkomen, en welke rol het traumaregime hierin speelt.29 

Historisch-sociologisch onderzoek naar psychische trauma’s
Er is het nodige historisch onderzoek verricht naar ontwikkelingen in de professionele 
aandacht voor psychische trauma’s. Resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in 
gedegen overzichtsstudies, waaronder als de meest bekende die van Bessel van der Kolk 
c.s. en Judith Herman, terwijl studies van Allan Young, Ben Shephard en Eric Dean een 
meer kritische teneur hebben.30 Ook in Nederland zijn enkele overzichtswerken met uit-
eenlopende strekking verschenen.31 Historisch onderzoek richt zich meestal op de inzet 
van gedreven pioniers, tijdens of vlak na ingrijpende gebeurtenissen, zoals de grote oor-
logen in de vorige eeuw. In dit type onderzoek wordt echter betrekkelijk weinig aandacht 
besteed aan de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken specialisten, de middelen 

27 Zwaan (2008), 19. Zie hierover ook: De Swaan (1994).
28 Elias (1982, 1, oorspr. 1939).
29  De Amerikaanse traumadeskundige Sandra Bloom spreekt zelfs van de vestiging van een traumacultuur “ (…) within which it is understood that 

most behavioural pathology is related to overwhelming experiences of exposure to abusive power, disabling losses and disrupted attachment.” 
Bloom (1997), hoofdstuk 1.

30  Van der Kolk, Mc Farlane, Weisaeth (1996); Herman (1992). Verder: Trimble (1984, oorspr.1981); Healy (1993); Binnenveld & Binnenveld (1997). 
Meer kritisch: Young (1995); Shephard (2000); Dean, E. (1997).

31  In Nederland, naast het al genoemde werk van Binnenveld & Binnenveld (1997): Leliefeld (1987); Aarts (1999); Vermetten (2003). Meer kritisch: 
Hovens, Van der Ploeg (2002); Beunders (2002). Deelontwikkelingen: Roggeband (2002) en van Montfoort (1994).  
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waarover zij beschikten en de bredere sociale verbanden waarbinnen ze opereerden. 
 Van belang voor deze studie is daarnaast sociologisch onderzoek dat is verricht naar 
psychiatrische en psychotherapeutische praktijken. Veel van dit onderzoek heeft een 
kritische teneur met noties als normalisatie, stigmatisering, de medische constructie 
van de ziekterol, de psychiatrie als instrument van sociale controle en de psychiatrische 
inrichting als totale institutie.32 Soms zijn ontwikkelingen in de geestelijke gezond-
heidszorg in een breder perspectief geplaatst.33 Historisch-sociologisch onderzoek op dit 
gebied is echter schaars. In Nederland heeft zich onder invloed van Elias een bescheiden 
traditie van zulk onderzoek gevormd. Zo is er een al wat oudere historisch-sociologische 
studie van een onderzoeksgroep onder leiding van Abram de Swaan naar de opkomst en 
verbreiding van het beroep van psychotherapeut en psychotherapeutische denkwijzen 
en een studie van Christien Brinkgreve naar de verbreiding van de psychoanalyse in 
Nederland.34 Verder zijn er in Nederland enkele sociologische studies en sociologisch 
getinte bijdragen gewijd aan schokkende gebeurtenissen: een onderzoek van Ellemers 
naar de watersnoodramp met een latere terugblik daarop, een analyse van Gersons c.s. 
van de reacties op de Bijlmerramp en meer algemene beschouwingen van Boutellier over 
de veranderende positie van het slachtoffer in onze samenleving.35  
 Een historisch-sociologisch perspectief op psychische trauma’s is door De Swaan 
uitgewerkt in twee artikelen over de maatschappelijke verwerking van oorlog en ver-
volging, in een artikel van Hubertine Hermans en Sonja Schmidt naar het ontstaan en 
weer verdwijnen van de diagnose ‘traumatische neurose’, en in een artikel van Annet 
Mooij over de omgang met oorlogsslachtoffers. Het meest bekende historisch-sociologisch 
onderzoek op dit laatste terrein is gedaan door Jolande Withuis in verschillende studies, 
nog zeer recent in een brede studie naar de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in 
elf landen samen met Annet Mooij.36 Het traumaregime als zodanig is echter nog geen 
onderwerp van historisch-sociologisch onderzoek geweest.

Probleemstelling en opzet
Op basis van de overwegingen die hier zijn uiteengezet, kan de probleemstelling van 
deze studie als volgt worden gespecificeerd:
 
Probleemstelling:
In hoeverre en op grond waarvan kan gesproken worden van de opkomst en verbreiding van 
een traumaregime en hoe is deze ontwikkeling te verklaren?
– Wat is kenmerkend voor een traumaregime en in welke mate heeft zich zo’n regime verbreid?
–  van reacties op veranderingen in de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen?
–  Welke rol hebben veranderingen in de figuratie van specialisten, slachtoffers, overheden  

en publiek gespeeld?
–  Welke rol hebben professionele kennisspecialisten gespeeld en welke belangen en motieven 

hadden zij?
–  Hoe kan de ontwikkeling in verband worden gebracht met bredere maatschappelijke  

ontwikkelingen?
–  Welke grote controverses hebben zich tijdens de ontwikkeling voorgedaan en hoe kunnen 

deze in een sociologisch perspectief worden geïnterpreteerd en beoordeeld? 
–  In hoeverre is de ontwikkeling te interpreteren als een onderdeel van het westerse  

civilisatieproces? 

32  Sociologische klassiekers zijn inmiddels: Goffman (1961); Goffman (1963); Scheff (1966); Freidson (1970); Zola, (1972). Meer algemeen: Szasz, 
(1961); Foucault (1963); Starr (1982); Grob (1991); Breggin (1991); Healy (1997); Showalter (1998); Healy (2004); Horwitz, Wakefield (2007).

33 Herman (1995); Hale (1995); Schnabel, (1995); Wennink (1998); De Goei (2001); Blok (2004); Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008).
34  Brinkgreve, Onland, De Swaan (1979); De Swaan, Van Gelderen, Kense (1979); Brinkgreve (1984). Het werk van Christien Brinkgreve en Bram van 

Stolk bewoog zich regelmatig op het grensvlak van psychiatrie en sociologie, zoals nog recent in een artikel over hysterie door eerstgenoemde: 
Brinkgreve (2007)

35  Ellemers (1956); Ellemers (2002); Boutellier(1993); Boutellier (2002); Gersons, Carlier, IJzermans (2000). Minder sociologisch onderbouwd, maar wel 
informatief is een bijdrage van Beunders (2002).

36  De Swaan (1982, 1), 140-150; De Swaan (1999, oorspr. 1984), 42-54; Hermans, Schmidt (1996), 525-550; Mooij (2002), 261-291; Withuis (2002); 
Withuis (2005); Withuis (2007), 90-101; en Withuis en Mooij (eds.) (2010).
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Het materiaal bestaat uit de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie naar con-
cepten, omgangspraktijken en omgangsregels op het gebied van psychische trauma’s en 
de professionele, maatschappelijke en internationale context waarin deze zich hebben 
ontwikkeld. Het is ontleend aan overzichtswerken, handboeken en tijdschriftartikelen, 
waaronder werken over de geschiedenis van de psychiatrie en psychologie. Om het mate-
riaal te beperken, is het onderzoek toegespitst op bepaalde episodes waarvan veronder-
steld werd dat ze cruciaal waren. De naoorlogse Nederlandse ontwikkeling is onder meer 
onderzocht door middel van systematische bestudering van vier vakbladen op het gebied 
van geneeskunde, psychologie, psychiatrie en psychotherapie tussen 1945 en 2006. De hui-
dige stand van zaken binnen het traumaregime is ontleend aan literatuuronderzoek en 
tevens onderzocht door middel van interviews onder 47 Nederlandse traumaspecialisten 
met toonaangevende posities in het veld (zie bijlage 1 en 2).
 De studie is opgebouwd uit vier delen. Deel I handelt over de ontwikkelingen in de 
internationale context vanaf 1850. Deel II gaat specifiek over ontwikkelingen vanaf 1945 
in Nederland. Deel III geeft een overzicht van de stand van zaken in het traumaregime 
in het begin van de eenentwintigste eeuw. Het afsluitende deel IV biedt een systematiche 
verklaring van de ontwikkeling van het traumaregime en plaatst deze in het kader van 
het westerse civilisatieproces.
 Het eerste deel begint met een hoofdstuk (1) over de reacties op spoorwegongeluk-
ken en de opkomst van een figuratie van traumaspecialisten in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. In hoofdstuk 2 wordt de emancipatie van de slachtoffers van de ver-
schrikkingen van de Eerste Wereldoorlog onderzocht en in hoofdstuk 3 de vestiging van 
een netwerk van traumaspecialisten in de Verenigde Staten. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
verbreiding van het traumaregime na de Tweede Wereldoorlog, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de nasleep van de oorlog en nieuwe schokkende gebeurtenissen die zich 
aandienden in de context van de expanderende verzorgingsstaat, de opkomende publieke 
arena en de toenemende betekenis van de persoonlijke levenssfeer. De medische erken-
ning van de posttraumatische stress-stoornis en de gevolgen hiervan voor de vestiging 
van een internationaal traumaregime vormen in dit hoofdstuk een belangrijk onderwerp 
van analyse.
 Het tweede deel behandelt meer specifiek de ontwikkeling in de Nederlandse samen-
leving. Hoofdstuk 5 gaat over de periode 1945-1965 met de nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog en de verwerking van de grootste Nederlandse rampen, de watersnoodramp en 
het treinongeluk bij Harmelen. Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling tussen 1965 en1985 
als een van toenemende erkenning van het leed van oorlogsslachtoffers, mishandelde en 
misbruikte vrouwen en kinderen, en slachtoffers van rampen en gijzelingen. Hoofdstuk 7 
handelt over de periode vanaf 1985 en gaat in op de ontwikkeling van nieuwe arrange-
menten, met name op het gebied van conflictbeslechting en crisisbeheersing.
 Het derde deel behandelt de stand van zaken in het traumaregime in het begin van 
de eenentwintigste eeuw. In hoofdstuk 8 wordt met behulp van literatuuronderzoek de 
vraag beantwoord, in hoeverre het traumaregime kan worden aangemerkt als een profes-
sioneel kennisregime. In hoofdstuk 9 worden de resultaten gepresenteerd van een onder-
zoek in Nederland, uitgevoerd tussen 2006 en 2008, naar de percepties van 47 specialisten 
met toonaangevende posities binnen dit veld. Een overzicht van de deelnemers staat in 
bijlage 1 en 2, de vragenlijsten zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4. 
 Het vierde deel – hoofdstuk 10 en 11 – bevat de conclusies van deze studie. Hoofdstuk 
10 geeft een verklaring voor de sociogenese van het traumaregime. Hoofdstuk 11 tenslotte 
bevat een brede interpretatie van de beschreven onwikkeling in het kader van het wes-
terse civilisatieproces.
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Hoofdstuk 1

De opkomst van een kring van 
traumaspecialisten: 1850-1914

Deel I

Inleiding
De medische betrokkenheid bij spoorwegongelukken in het negentiende-eeuwse Engeland wordt 
in de literatuur beschouwd als het begin van de professionele aandacht voor psychische trauma’s. 
Er wordt verwezen naar de omvang en ingrijpendheid van deze ongelukken en hun weerslag op het 
medische debat. Wat echter onvoldoende wordt uitgewerkt zijn de specifieke interacties tussen de 
betrokken partijen, de onbedoelde gevolgen hiervan en de maatschappelijke, juridische en medische 
context waarin zij zich afspeelden. 
 In dit hoofdstuk zal worden nagegaan waarom de ongelukken zoveel verontrusting opriepen.  
De interacties van de betrokken partijen in een reeks van rechtszaken, die tevens dienden als publiek 
forum, worden nader geanalyseerd. Vervolgens wordt nagegaan welke effecten hiervan uitgingen 
op de ideeënvorming onder toonaangevende neurologen en tot welke controverses dit leidde. Deze 
veranderingen worden in verband gebracht met bredere maatschappelijke processen van civilisering, 
psychologisering en rationalisering. Met dit perspectief wordt geprobeerd de factoren in beeld te 
brengen die de medische wereld hebben aangezet tot de conceptualisering van psychische trauma’s 
en de vorming van een kring van traumaspecialisten. 
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1.1. Spoorwegongelukken: toenemende ophef en afnemende risico’s 

In Groot-Brittannië werd in 1830 de eerste grote spoorlijn geopend tussen het indus-
triecentrum Manchester en de havenstad Liverpool. Dit was het begin van een tijdperk 
van ongekende expansie van het spoorwegvervoer. In 1844 was ruim 2200 mijl spoorweg 
aangelegd, in 1860 meer dan 9000 mijl en in 1870 ruim 13.500 mijl.37 De ontwikkeling vond 
plaats in een open markt met weinig overheidscontrole, waarop tientallen spoorweg-
maatschappijen met elkaar concurreerden. 
 De expansie had veel overeenkomsten met de internethausse aan het eind van de 
twintigste eeuw.38 Er kwamen tweezijdige verbindingen die met de toename van het aan-
tal gebruikers, stations en lange afstandslijnen geheel nieuwe mogelijkheden voor trans-
port en communicatie boden. Grote investeringen werden ondersteund door massale 
aankoop van spoorwegaandelen door de bevolking. Op het hoogtepunt van deze hausse, 
halverwege de jaren veertig, was de spoorwegindustrie verantwoordelijk voor 7% van 
het nationale inkomen en voor 20% van de staalproductie.39 Evenals de internethausse 
eindigde ze in een recessie. 
 De spoorwegen waren allesbehalve veilig. Dit is af te leiden uit ongevallenoverzichten 
van passagiers en spoorwegarbeiders, risicoberekeningen en vergelijkingen met andere 
ongevallen in die tijd. Het meest systematische overzicht was de halfjaarlijkse rap-
portage van het aantal doden en ernstig gewonden onder de passagiers aan de ‘Board of 
Trade’, die vanaf 1842 wettelijk verplicht werd en waarvan de gegevens over de periode 
1843-1871 hier relevant zijn.40 Uit dit overzicht is af te leiden dat het aantal gedode pas-
sagiers gemiddeld ruim 37 per jaar was, het aantal gewonden gemiddeld 524.41 De cijfers 
moeten worden afgezet tegen het aantal afgelegde kilometers, dat in die periode steeg 
van 21 miljoen tot ruim 359 miljoen kilometer.42 De kans om bij een ongeluk betrokken te 
raken nam in verhouding tot het aantal afgelegde kilometers in de loop van de geschetste 
periode af, maar in de relatief veilige periode tussen 1865 en 1870 vonden wel enkele zeer 
ernstige ongelukken plaats, in 1865 zelfs twee grote ongelukken binnen drie dagen. Elk 
van deze ongelukken kostte vele tientallen doden.43 
 Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met gegevens uit andere bronnen valt op 
dat bij een veel uitgebreider spoorwegnet en een veel intensiever gebruik, er in Engeland 
ruim een eeuw later, tussen 1992 en 2002, jaarlijks tussen de 39 en 50 dodelijke slachtof-
fers vielen, met een uitschieter in 1999 van 65.44 De kans om als passagier bij een ongeluk 
betrokken te raken was in de negentiende eeuw veel groter. Toch was ze nog betrekkelijk 
klein vergeleken met andere ongelukken in die tijd. Schipbreuken, mijnongelukken, en 
ongelukken op wegen zorgden voor meer slachtoffers dan spoorwegongelukken. In dezelf-
de periode kostte de scheepsramp met de ‘Anglo-Saxon’ in 1863 238 doden, de mijnramp 
in 1860 bij Burradon 76 doden en in 1862 bij Hartley near Blyth 204 doden.45 In de periode 
1843-1871 vielen er 1036 slachtoffers bij treinrampen, maar 1389 bij mijnrampen met meer 

37  Simmons, Biddle (eds.) (1997), 493. In Nederland kwam de ontwikkeling pas na 1860 op gang vanwege het bestaan van een goed alternatief: 
de waterwegen. Verder waren er problemen met de drassige grond, de vele spoorbruggen die moesten worden gebouwd, het gebrek aan 
stoomkracht en ijzerproductie en het niet op gang komen van het particulier initiatief. Men bouwde vervolgens met strenge veiligheidsnormen, zeker 
vergeleken met de VS. De spoorbruggen over de Lek, het Hollands Diep en de Waal bij Nijmegen waren in de tijd dat ze werden gebouwd, ware 
staaltjes van ingenieurskunst. Zie Van der Woud (2007), hoofdstuk 13, 283-336 en 115-117.

38  Miller (2003). De expansie had ook een internationale dimensie, met aankopen van belangen in buitenlandse spoorwegmaatschappijen en export 
van kennis, waarbij jonge dynamische ingenieurs hun kans grepen.

39 Simmons, Biddle (eds.) (1997), 228. 
40 Kostal geeft een systematisch overzicht: Kostal, 281. Zie ook Wilson (1925); Rolt (1982, oorspr.1955). Zie verder: Harrington (2001), 33, noot 11.
41  Uitschieters naar boven waren het jaar 1861 met 79 doden en 769 gewonden en 1870 met 90 doden en 1002 gewonden, terwijl er in 1844 en 

1845 ‘slechts’ 14 respectievelijk 13 doden vielen.  
42  Harrington (2001), 16. Rayner Wilson (1909) zegt: “during the four years from 1872 to 1875 there were 112 incidents where points were not 

properly set which resulted in the deaths of seven passengers, injury to 413 passengers, the deaths of five employees and injury to 43 employees. 
During the same period, there were 58 collisions, involving seven deaths and 488 cases of injury, between trains following one another on the 
same tracks and a further 88 collisions at junctions involving 13 deaths and causing injury to 788 passengers and employees. In addition there 
were 331 collisions within fixed signals at stations or sidings. These resulted in the deaths of 47 passengers and 18 employees and injury to 2,410 
passengers and 215 employees.”

43  Simmons, Biddle (eds.) (1997), 3. Bij het tweede ongeluk raakte Charles Dickens betrokken, die indringend verslag deed van de emotionele 
gevolgen. Drie jaar later was het grote ongeluk bij Abergele met 37 doden.

44 www.dft.gov.uk
45 www.disaster-management.net/ship_acc.htm; www.healeyhero.co.uk; www.ndfhs.org.uk/Articles/HartleyDis.html
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dan 10 doden. In de straten van Londen vielen er in de jaren 1867-1871 meer doden en 
gewonden dan bij spoorwegongelukken in het hele land, in 1868 zelfs ruim het dubbele.46 
De kans om een ongeluk te krijgen voor mensen die bij de spoorwegen werkten was ech-
ter veel groter. De spoorwegen waren, ook voor de standaarden van die tijd, een extreem 
gevaarlijke werkplek. Maatschappijen rapporteerden niet al deze ongelukken. Er werden 
over de hier beschreven periode officieel 6200 doden onder werknemers gemeld. Van het 
aantal ernstig gewonden zijn alleen schattingen bekend, die liggen tussen de 20.000 en 
60.000.47

Toch brachten juist de spoorwegongelukken buitengewoon veel verontrusting teweeg 
onder het Engelse publiek. De spoorwegen maakten gebruik van een nieuwe technologie, 
waarmee grote hoeveelheden energie konden worden getemd onder hoge druk, wat resul-
teerde in hoge snelheden, die bij een ongeluk losbarstten en hun destructieve karakter 
toonden.48 De enorme en onbeheersbare snelheid en de ongelukken als gevolg hiervan 
riepen het beeld op van willekeur, ‘terrible randomness’ en ‘no respect of persons’.49 
 Wat betrekkelijk nieuw was – en verwijst naar de toegenomen interdependentie – 
was het feit, dat de ongelukken niet beperkt bleven tot bepaalde klassen, beroepen of 
bedrijfstakken, maar elke burger konden treffen.50 “The railway accident as an event was 
significant not only as an agent of individual traumatic experience but as the cause of 
a collective trauma over railway safety and railway slaughter in Victorian society as a 
whole.”51 Dit gold ook voor scheeprampen, maar hier was de bescherming op de betere 
dekken – bijvoorbeeld door de aanwezigheid van meer reddingsmiddelen – altijd nog 
groter. De kans om als burger getroffen te worden bij een grootschalig incident, zoals dat 
voorheen alleen bij natuurrampen, epidemieën en branden voorkwam, was nu groter. Zij 
werd niet veroorzaakt “door het blinde noodlot of de straffende hand van God (…), maar 
kon worden opgevat als een (in)direct gevolg van onvolkomenheden in een door de mens 
ontworpen en bestuurde machinerie.”52 
 De verontrusting werd aangewakkerd door het ongenoegen over de spoorwegmaat-
schappijen. Deze maatschappijen waren vanaf het begin uitgebreid onderwerp van juri-
dische conflicten over fraude en machtsmisbruik door de ‘railway kings’. Men sprak van 
‘railway vandalism’ en ‘the invasion of the land’ met vernietiging van historisch erfgoed. 
De maatschappijen hadden daarmee een uiterst dubieuze reputatie gevestigd, ook bij de 
vermogende klassen. ‘Railway kings’ speculeerden met aandelen en werden nauwelijks 
gehinderd door de overheid.53 Herbert Spencer wees op het immorele karakter van de 
hele onderneming die werd gekenmerkt door corruptie, valse handtekeningen en foute 
registers.54 
 Spoorwegen stonden symbool voor een nieuw tijdperk, gekenmerkt door uniformi-
teit en snelheid, maar het contact met de natuur was in de beleving van veel mensen 
verloren gegaan. De grilligheden van paarden, hun vermoeienissen, die een gevoel van 
afstand gaven, en hun behoefte aan aanmoediging werden steeds meer beperkt tot het 
gebied van ontspanning en sport.55 

46 Kostal (1994), 309.
47 Kostal (1994), 258, 259.
48 Schivelbusch (1986, oorspr. 1977), 131.  
49  Aanvankelijk was de ervaring ook positief: “When I closed my eyes this sensation of flying was quite delightful, and strange beyond description; 

yet strange as it was, I had a perfect sense of security, and not the slightest fear”, schrijft de beroemde Londense actrice Fanny Kemble over haar 
treinreis in 1830 van Liverpool naar Manchester. Maar de trein werd al snel gezien als een projectiel dat door de ruimte en de tijd werd geschoten, 
met ‘a close possibility of an accident, and the inability to exercise any influence on the running of the cars.” Schivelbusch (1986, oorspr. 1977), 
130. Zie ook Kostal (1994), 280.

50 Hermans, Schmidt (1996), 527.
51  Harrington (1999), 1: “The railway accident as an agent of traumatic experience occupies an important place in the history of mid- and late-

nineteenth-century medical and medico-legal discourses over trauma and traumatic disorder.” Zie ook Harrington (2003).  
52 Hermans, Schmidt, (1996), 527.  
53 Bijvoorbeeld George Hudson van de York and North Midland Railway Company die enkele jaren in de gevangenis belandde. Miller (2003), 55.
54  Denault, Landis (1999), 25; Spencer (1868), hoofdstuk VII, 250-311. Spencer (1868, 256) zegt: “ (...) that the corruptions here glanced at are not 

merely exceptional evils, but result from some deep-seated vice ramifying throughout our system of railway-government (…).”  
55 Schivelbusch (1986, oorspr. 1977), 7 en 13.
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1.2. Rechtszaken als aanjager van publieke verontrusting

Een cruciale factor die de verontrusting voortdreef en in golven deed toenemen, was een 
serie rechtszaken die de slachtoffers tegen de spoorwegmaatschappijen aanspanden. Deze 
rechtszaken fungeerden als een forum, waar de wanddaden voor een groot publiek konden 
worden gepresenteerd en besproken en de betrokken partijen elkaar konden observeren 
en uittesten. De opeenvolging van zaken kon hierdoor een dynamiek op gang brengen tus-
sen de partijen en binnen hun achterban, waar zij amper nog greep op hadden. Voor een 
nadere toelichting is het nodig dieper in te gaan op de aanleidingen voor deze rechtszaken, 
het verloop van de juridische strijd en de functie van de rechtszaken voor de betrokkenen. 
 De controle op de veiligheid van de spoorwegen was in het negentiende-eeuwse 
Engeland beperkt. De ‘railway regulating act’ van 1840, die later enkele malen werd 
herzien, verplichtte alleen tot certificering, globale controle door inspecteurs en het bij-
houden van statistieken. Sterke overheidsregulering paste niet in de heersende liberale 
ideologie, maar compensatie in individuele gevallen werd noodzakelijk geacht.56 Lord 
Campbell introduceerde een wet, de ‘Fatal Accidents Act’, beter bekend geworden als 
‘Lord Campbell’s Act’, die in 1846 in werking trad en die slachtoffers of nabestaanden de 
mogelijkheid bood om compensatie te krijgen naar rato van hun inkomen.57 Woordvoer-
ders van spoorwegmaatschappijen reageerden hierop met de stelling, dat ze maar beter 
geen vermogende passagiers konden vervoeren. Aanvankelijk werd er nauwelijks ge-
bruik gemaakt van de wet, hoewel juist in de beginjaren van het treinvervoer het risico 
als passagier getroffen te worden het grootst was. Na enkele zaken, waarbij een ruime 
interpretatie van de wet de toon zette, nam het aantal explosief toe. 
 Het publiek, dat steeds beter werd geïnformeerd door de toen opkomende landelijke 
pers, leefde intens mee met de processen en beschouwde deze als een gerechte straf voor 
de wandaden van de maatschappijen: “The only way of punishing railway companies is 
by the infliction of a money penalty”, schreef de Railway Record in 1862. Elke individuele 
rechtszaak kon gezien worden als een poging compensatie te verkrijgen, maar tevens als 
een poging de mogelijkheden tot compensatie en erkenning uit te breiden. Er was veel 
beweging aan het front door de afloop van eerdere rechtszaken, die meestal door  
de slachtoffers werden gewonnen. 
 De reacties kunnen in hun onderlinge samenhang worden geplaatst met behulp van 
een figuratieperspectief. Hiermee kan zichtbaar worden gemaakt hoe afzonderlijke  
partijen als artsen, belanghebbende spoorwegmaatschappijen (die deze artsen inschakel-
den als getuige-deskundige), slachtoffers, functionarissen bij de overheid (inspecteurs, 
rechters) en het grote publiek deels rationeel handelden vanuit hun specifieke belangen, 
zoals het zoeken naar erkenning van klachten, het beheersen van de claims of het bun-
delen van het ongenoegen. Het laat ook de onderlinge verwevenheid van de handelin-
gen zien: het feit dat de handelingen van de partijen niet op zich stonden, maar elkaar 
zodanig beïnvloedden dat ze resulteerden in een proces waarvan het verloop door geen 
van de partijen kon worden voorzien en beheerst. Elk van hen werd meegezogen in een 
ontwikkeling die zij hooguit voor een deel zelf konden sturen.
 Het feit dat de Engelse ‘middle’ en ‘upper classes’ betrokken raakten bij spoorwegonge-
lukken was volgens de grondige analyse van Kostal cruciaal. Het was een belangrijke fac-
tor bij de uitslag van veel rechtszaken die werden aangespannen tegen de spoorwegmaat-
schappijen.58 Een voorbeeld is het ongeluk bij Abergele in 1868, dat grote indruk maakte.59 

56 Hermans, Schmidt (1996), 527.  
57 Simmons, Biddle (eds.) (1997), 300.
58 Kostal (1994), 282.
59  Op 20 augustus 1868 om half een ‘s middags botste de trein uit Londen, bestaande uit vier voertuigen met passagiers, een postwagen en een 

rijdend postkantoor, bij Abergele in het Noordwesten van Wales op enkele wagons met paraffine die spoorwegarbeiders daar hadden achtergelaten 
en die op de posttrein af kwamen rollen. De machinist kon nog uit de trein springen en overleed later aan zijn verwondingen, maar de stoker en 32 
passagiers werden onmiddellijk gedood toen de paraffine bij de botsing explodeerde. De aanwezige spoorwegarbeiders vormden een menselijke 
ketting naar zee en probeerden met zeewater het vuur te blussen, maar konden niemand redden. Slechts drie lichamen werden geïdentificeerd.  
De andere slachtoffers werden in Abergele begraven.
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In de voorste drie wagons vonden alle passagiers de dood, terwijl mensen in de andere 
wagons ongedeerd bleven. Er vielen bij dit ongeluk veel slachtoffers onder rijke aristo-
craten, die op weg waren naar hun landgoed in Ierland. Naar aanleiding van dergelijke 
ongelukken werden duizenden rechtszaken aangespannen. Ze hadden betrekking op het 
leed van de getroffen passagiers en hun familie. Wat werknemers overkwam werd veel 
meer geïnterpreteerd als een bedrijfsrisico.60 

Berucht was de zaak ‘Pym’ uit 1860. Zijn weduwe kreeg 1500 pond per jaar en elk van zijn acht kinderen 1000 

pond. Een gigantische som vergeleken met het jaarinkomen van een spoorwegarbeider van 52 pond per jaar in 

die tijd. In zijn conclusie zei Lord Chief Justice Cockburn tegen de jury “that while it could award nothing for 

emotional loss, it might take into consideration the loss of the advantages of superior education, social position 

and personal comforts of which the father’s income, had he lived, would have secured (...) the family.”  61 

In 1864 waren er 736 zaken, in 1865 821. De toegang tot rechtshulp was betrekkelijk 
gemakkelijk en een sterke wedijver tussen advocaten om op tijd claims te verwerven 
dreef het proces voort. Advocaten zagen in de zaken een belangrijke broodwinning, 
zozeer zelfs dat de praktijken volgens de Railway Record het karakter kregen van ‘wild 
justice’.62 Dit gold overigens niet alleen voor Engeland. Ook in de Verenigde Staten leid-
den rechtszaken over spoorwegongelukken tot enorme claims. Alleen al in de staat New 
Hampshire waren er tussen 1850 en 1900 169 zaken, waarvan er 147 door de slachtoffers 
werden gewonnen.63 
 In 1864 werd er in Engeland en Wales, Ierland en Schotland in totaal 121.000 pond 
uitbetaald en dit was na zes jaar opgelopen tot meer dan 300.000 pond. Overigens was dit 
bedrag minder dan twee procent van de omzet van de maatschappijen. Opvallend was dat 
de wet, die een bredere reikwijdte had, voornamelijk op spoorwegongelukken werd toege-
past en dan nog alleen op passagiers. Een claim bij de scheepsramp met de Princess Alice 
leverde uiteindelijk niet meer dan zes pond per passagier op.64 Het beeld van misbruik 
en ‘wild justice’ moet echter worden gerelativeerd. De groei van het aantal rechtszaken 
was voornamelijk te wijten aan de snelle groei van het treinvervoer, waarbij adequate 
veiligheidsmaatregelen achterbleven. Toen eenmaal meer veiligheidsmaatregelen werden 
ingevoerd, zoals het bloksysteem en een beter signaleringssysteem, waardoor een aanko-
mende trein niet meer op zijn voorganger kon botsen, nam het aantal rechtszaken sterk 
af. Lord Campbell’s Act kon in haar oorspronkelijke vorm blijven voortbestaan tot 1976. 
Toen werd de werkingssfeer zelfs verbreed tot meer mensen dan de directe familie.65 
 Blijft de vraag waarom de spoorwegmaatschappijen niet sneller maatregelen namen 
om de veiligheid te verhogen. Een verklaring kan worden gevonden in de hevige concur-
rentie tussen de maatschappijen die hen dwong tot kostenbesparing, de prioriteit die werd 
gegeven aan uitbreiding van het vervoer, waar ook gemakkelijker fondsen voor werden 
verkregen en de hoge kosten van veiligheidsmaatregelen in verhouding tot de relatief lage 
kosten van compensatiegelden. Technische mogelijkheden waren geen belemmering.66

1.3. Artsen als getuige-deskundigen

Van de reacties op de spoorwegongelukken in de medische wereld is de controverse tus-
sen de artsen John Erichsen en Herbert Page het bekendste geworden. Deze controverse 
is in veel handboeken beschreven, maar wordt onvoldoende geplaatst in de context van 
ontwikkelingen binnen het medische beroep. 

60 Kostal (1994), 386 en hfdst.7.
61 Kostal (1994), 295.
62 Kostal (1994), 381.
63 Caplan (1995), 407.
64 Kostal (1994), 291-292 en 305- 309.
65 Simmons, Biddle (eds.) (1997), 300.
66 Kostal (1994), 386; Simmons, Biddle (eds.) (1997), 230.
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 Aanvankelijk riepen de ongelukken weinig discussie op in de medische wereld. Pas 
vanaf 1862 verschenen er artikelen over in de Lancet, waarin een groot aantal secundaire 
gevolgen werd genoemd als rugpijn, hoofdpijn, geheugenverlies, plaatselijke verlamming 
en tintelingen. Dat het om een nerveuze aandoening ging was volgens de auteurs aan-
nemelijk, omdat de lichamelijke verwondingen soms heel licht waren.67 
 In 1866 beweerde de chirurg John Erichsen, getuige-deskundige bij diverse rechtsza-
ken, in zijn wijd verbreide en goed ontvangen boek On railway and other injuries of the 
nervous system, dat spoorwegongelukken zich onderscheidden van andere ongelukken 
door hun gewelddadig karakter. Op het moment van het ongeluk was het slachtoffer zich 
amper bewust van de ernst, pas als hij was thuisgekomen, soms na enige dagen, open-
baarden zich verschijnselen die volgens hem wezen op ontregeling van het zenuwstelsel 
door een ernstige mechanische schok.68 Erichsen sprak van ‘spinal concussion’, aanha-
kend bij de discussie van dat moment onder chirurgen over de ‘spinal cord injury’. In 
deze discussie speelden termen als kracht, spanning, energie en energieverlies een grote 
rol.69 Erichsen maakte een vergelijking met een magneet, die bij een harde klap met een 
hamer zijn magnetische kracht verloor en met een horloge dat door een schok ontregeld 
raakte.70 Enkele jaren na de publicatie van Erichsen, in 1870, werden in een officiële 
medische rapportage over de Amerikaanse burgeroorlog 642 gevallen van ‘spinal concus-
sion’ gedetailleerd beschreven. De rapportage werd in de Verenigde Staten en Europa 
uitgebreid geprezen. De diagnose bood een verklaring, omdat deze aandoening zich kon 
manifesteren met pijn in rug, nek en hoofd, chronisch kon worden en uitdrukking gaf 
aan de kwetsbaarheid van de wervelkolom.71 Om zijn perspectief trouw te blijven, moest 
Erichsen uitgaan van een oorzaak die met het blote oog niet was waar te nemen. Bewij-
zen kon hij niet leveren bij gebrek aan post mortem materiaal.72 Zijn visie had tot gevolg 
dat slachtoffers een claim konden leggen zonder een aantoonbare medische aandoening. 
Dit zou op grote schaal gaan gebeuren. 
 In 1883 beweerde de chirurg Herbert Page, die als arts verbonden was aan een spoor-
wegmaatschappij, dat angst of de bewuste of onbewuste behoefte aan compensatie de 
verschijnselen konden verklaren. Hij had al een zekere bekendheid door een essay over 
deze materie, dat hij twee jaar eerder had geschreven en waarvoor hij de prestigieuze 
Harvard Boylston prijs had ontvangen.73 Net als Erichsen wees hij op het onverwachte 
karakter van het ongeluk, maar ook op de hulpeloosheid van de reiziger, de herrie, 
de verwarring en het krijsen van de gewonden. Dit kon lijden tot angst, depressieve 
gevoelens en zelfs hysterische aanvallen en geheugenverlies. Angst was rond 1880 een 
verschijnsel dat veel aandacht kreeg, zoals bij agorafobie (Westphal) en angst door fy-
sieke uitputting op het slagveld (Da Costa).74 Page interpreteerde angst als een nerveuze 
irritatie. Hij zag een gelijkenis tussen de toestand waarin het slachtoffer verkeerde en 
de toestand van iemand onder hypnose.75 Dat de behoefte aan compensatie soms een 
rol speelde was volgens hem aannemelijk, omdat na het verkrijgen van compensatie de 
klachten snel verdwenen.
 De begrippen nervositeit, nerveuze irritatie en zenuwziekte pasten in een traditie die 
terugging tot de achttiende eeuw. Door toedoen van de Schotse medische school hadden 
zenuwziekten een belangrijke plaats gekregen in het medische discours. Vertegenwoordi-
gers van deze school, zoals Robert Whytt, George Cheyne en William Cullen, verlegden 

67 Harrington (1999), 3-6.  
68  Erichsen beschreef symptomen als in huilen uitbarsten, opgewonden raken, slecht kunnen slapen. bleekheid, boze dromen en oorsuizen, 

Schivelbusch (1986, oorspr. 1977), 140.
69 Volgens Glas (2001, 18) vooral door de invloed van de romantiek en de toepassing van elektriciteit in therapieën.
70  Fischer- Homberger (1975, 20) zegt: “Nevertheless, they indicated clearly how the new technological-industrial reality, so palpably demonstrated in 

the railroad accident, gradually and in the face of much resistance infiltrated and ultimately transformed traditional medical thought.”
71  De Amerikaanse burgeroorlog zorgde voor bijna 246.000 schotwonden alleen aan de kant van de Union, waaronder veel hoofd- en nekwonden. 

Hanigan, Sloffer (2004), 3 en 4.
72 Trimble (1983, oorspr.1981), 17.
73 Caplan (1995), 395.
74 Glas (2001), 18-21.
75 Harrington (1999), 7; Caplan (1995), 396.
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de zetel van hypochondrie, hysterie en melancholie van de organen in de buik naar de 
hersenen als het centrum van gewaarwording, beweging en bewustzijn.76 Zenuwziek-
ten konden zich volgens hen uiten in allerlei verschijnselen waaronder motorische 
storingen, verlammingen, slapeloosheid, duizelingen, maar ook in overgevoeligheid.77 Dit 
laatste werd ook wel opgevat als een teken van beschaving: “…‘nervousness’ turned into 
a badge of honour, a mark of superior sensibility.”78 Mensen die zich daarmee onder-
scheidden behoorden tot een opkomende burgerlijke klasse, die in hun ogen eerder pijn 
voelden en een levendige fantasie hadden.79 Deze gedachtegang zou zich in de negentien-
de eeuw verbreiden: 

“For patients, nervous irritation became a category as real as ‘stress’ is for today’s nerve patients (...) The ‘Spa 

literature’ on the first half of the nineteenth century is filled with references to patients finding relief in hydro-

therapy for their ‘irritated’ nerves.” 80

In de Verenigde Staten werd kort voor de publicaties van Page de term neurasthenie geïn-
troduceerd: in de betekenis van een tekort aan zenuwenergie door uitputting veroorzaakt 
door het moderne leven. George Beard, een neuroloog uit New York, kreeg er bekendheid 
mee, hoewel hij – zo blijkt uit een recent Nederlands onderzoek – de term niet zelf had 
uitgevonden.81 Neurasthenie werd tot de Eerste Wereldoorlog – en in sanatoria en in zie-
kenhuizen voor oorlogsveteranen ook daarna nog – de beschavingsziekte bij uitstek. Het 
grote voordeel van de diagnose was, dat ze niet leidde tot het stigma van een chronische 
psychiatrische ziekte en met rust, sport en goede voeding zou kunnen worden genezen.82 
 De door Page voorgestelde diagnose van reacties op spoorwegongelukken in psycholo-
gische termen bood een verklaring voor verschijnselen die moeilijk tot somatische oorza-
ken waren te herleiden. Deze verklaring was plausibel en aantrekkelijk voor slachtoffers 
uit de midden- en hogere klassen. Ze sloot aan bij een al gevestigde traditie en kon worden 
ingezet bij rechtszaken die mensen uit deze klassen aanspanden, zonder dat ze daarmee 
het stempel van geestesziek kregen. Toch was stigmatisering bij dit soort verklaringen een 
risico, zoals een reactie van Erichsen laat zien. Volgens deze medicus hield een dergelijke 
diagnose in dat spoorwegongelukken, waarbij voornamelijk mannelijke slachtoffers vielen, 
reacties opriepen die leken op hysterie, een ziekte die voornamelijk aan vrouwen werd 
toegeschreven. Erichsen kon zich echter amper voorstellen dat dit het geval was: 

“Is it reasonable to say that such a man has suddenly become ‘hysterical,’ like a lovesick girl?… (this phenome-

non) I have neither seen described by any writer with whose works I am acquainted, nor witnessed in a hospital 

experience of twenty-five years”.83 

Ondanks dit risico kreeg de diagnose meer aanhang, omdat ze de verschijnselen beter 
leek te verklaren en voor de betrokken slachtoffers en hun omgeving acceptabel was. 
Illustratief is de verschuiving in de Verenigde Staten. James Putnam, een neuroloog uit 
Boston en stichter van de eerste neurologische kliniek in de VS die later deel zou gaan 
uitmaken van de Harvard Medical School, verdedigde aanvankelijk het gedachtegoed 
van Erichsen. Hij verzette zich tegen Beard en zijn diagnose neurasthenie op een congres 
van neurologen in 1876, maar in 1883 maakte hij een omslag.84 Sir William Osler, de 

76  Vijselaar (2001), 41, 43, 47, 230; Drinka (1984), 26, 32. Cullen ontwikkelde het begrip neurose, aanvankelijk nog een breed begrip variërend 
van lichamelijke ziektes tot waanzin. Volgens Hutschemaekers (1990, 100-102, 114) zal het pas halverwege de negentiende eeuw worden 
onderscheiden van psychosen, zwakzinnigheid en somatische aandoeningen. 

77 Porter (2002), 31. Angst werd nog voornamelijk beschouwd als lafheid. Glas (2001), 18-21.
78 Porter (2002), 32, 35.
79  Porter (2002), 32, 35. Zenuwziekten werden echter ook wel beschouwd als een teken van beschavingsachteruitgang en verval en deze 

gedachtevorming zal een belangrijke onderstroom blijven: zie Hutschemaekers (1990), 101.
80 Ferrari, Shorter (2003), 32.
81  Lutz (2000, 52) verwijst naar een eerdere vermelding in het ‘Medical Lexicon’ van Duglison in 1851 en een gelijktijdige vermelding van Van Deusen 

in een artikel in het ‘American Journal of Insanity’ in 1869.
82 In Philadelphia ontstond de Weir Mitchell cure – isolatie, volledige rust en veel eten – en deze kreeg in Europa navolging Zie: Brinkgreve (1984).  
83 Erichsen (1866), 127.
84 Zie: http://bms.brown.edu?HistoryofPsychiatry/et.html. Zie ook Caplan (1995), 397.
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eerste ‘Chief of Medicine’ aan de John Hopkins universiteit, sprak in 1892 in zijn wijd 
verbreide handboek The Principles and Practice of Medicine over een “morbid condition 
following shock which presents the symptoms of neurastheny or hystery or both.”85 
 De opening die Page bood zou een turbulente periode in het medische debat gaan 
inluiden. In de woorden van Eric Caplan: “Page’s work became a clarion call to both 
European and American neurologists.”86 Ingrijpende ervaringen na ongelukken gingen 
de gemoederen in de internationale medische gemeenschap in Engeland, Frankrijk, 
Duitsland en de Verenigde Staten bezighouden, waarbij steeds meer neurologen zich in 
de discussie mengden. Er werden nieuwe diagnoses, hypothesen en methoden geïntro-
duceerd die voorheen alleen in de marge van het beroep bestonden. Gerenommeerde 
artsen, zoals Jean-Martin Charcot in Frankrijk, gingen zich met hysterie en neurasthe-
nie bezighouden.87 Vandaar dat spoorwegongelukken gezien kunnen worden als de eerste 
aanzet tot het denken over psychische trauma’s in de medische wereld. 

1.4. De dynamiek in de medische figuratie: de zoektocht van neurologen

Door de discussie die in de internationale gemeenschap van artsen, vooral onder neuro-
logen, in het laatste kwart van de negentiende eeuw werd gevoerd naar aanleiding van 
spoorwegongelukken en andere schokkende gebeurtenissen, kristalliseerde het idee van 
psychische traumatisering zich langzamerhand uit en ontstond er een aanzet tot een 
relatief autonoom domein van traumaspecialisten. Om dit te illustreren worden hier de 
controverse tussen Charcot en Oppenheim en de pogingen van Freud en Janet om een 
breder perspectief op psychische trauma’s te ontwikkelen nader belicht. Deze materie 
is in de literatuur uitgebreid beschreven, maar nog niet in verband gebracht met de 
opkomst van een traumaregime. 

De Franse arts Charcot nam tussen 1870 en 1890 een sleutelpositie in onder neurologen. 
Hij had deze positie verworven door de unieke kansen die hij in zijn werk kreeg en de 
manier waarop hij deze strategisch wist te benutten. Charcot werkte in een groot hospi-
taal, het Salpêtrière, in het zuidoosten van Parijs op een afdeling met de naam ‘Quartier 
des Epileptiques simples’ waarin ‘hysterici’ en ‘epileptici’ bij elkaar waren geplaatst.88 
Hij kreeg op die afdeling een zeer groot aantal patiënten te zien met verschijnselen die 
als hysterisch waren gediagnosticeerd en maakte daar op een bijzondere manier gebruik 
van. Aanvankelijk ging hij hen beschrijven en indelen met behulp van klinische observa-
tie. In 1878 ging hij een stap verder door zijn resultaten aan te vullen met waarnemingen 
op basis van hypnose en fysiologische experimenten, met gebruik van elektrische appa-
raten en magneten.89 Zo kon hij bijzondere waarnemingen doen, die resulteerden in zijn 
these dat suggestie en fantasie bij hysterie een grote rol speelden, de ‘suggestion trau-
matique’, en dat gevoeligheid voor hypnose wees op hysterie.90 Hypnose was voor hem 
geen vorm van therapie, maar een manier om hysterie, een degeneratieve ziekte, aan te 
tonen.91 Hij kon er verlammingen zonder verwonding, gevoelloosheid en veranderingen 
in het gezichtsveld mee opwekken.

85  Osler (1892), 967-984. Hysterie werd beschouwd als een toestand waarin ziekelijke gedachtes het lichaam onbedoeld beheersen en neurasthenie 
als een ongezonde en overmatige reactie op stimuli die inwerken op de zenuwcentra (Marlowe, 2000, hoofdstuk 4).

86 Caplan (1995), 397.
87 Caplan, (1995), 398-403. Zie over de rol van Charcot bij de erkenning van neurasthenie: Goetz (2007), 103-109.  
88  Koehler (1995), 2177-2183. Clanet (2008, 60) voegt hieraan toe: “In 1862 its population (van het Salpêtrière, F.H.) was approximately 5000, with 

1500 insane persons and 2600 disabled and epileptic women who served as a valuable resource for Charcot’s research. Charcot’s responsibilities 
included diagnosis and classification of patients with unidentified diseases. He organized a laboratory with microscopes in an abandoned kitchen, 
followed in the next years by installation of a laboratory for anatomy and physiology, a room for photography and a museum for pathology. In 
1866 he created free-teaching courses – the Friday morning rehearsed lectures and in 1882 theTuesday clinics shared with his students”. Volgens 
Hulspas (1999) was Charcot in 1862 bewust in het Salpêtrière gaan werken om zijn theorie te bewijzen, omdat daar zoveel patiënten met ‘hystero-
epileptische’ verschijnselen bij elkaar op één afdeling lagen.

89  Koehler 1995), 2176-2178. Koehler (1995, 2177) zegt: “Onder Charcots hoede werden patiënten getest met elektrische apparaten om sensibele 
symptomen op te sporen. Er werd getracht door middel van metalen en magneten hysterische symptomen over te brengen van de ene naar de 
andere zijde van het lichaam.”

90 Fischer-Homberger (1977), 53; Panhuysen (1990), 111; Koehler (1995), 2177-2183. Zie ook: Clanet (2008), 59–61 en Brinkgreve (1984), 32.  
91 Hulspas (1999).
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 Charcot slaagde erin zijn ideeën te laten aanslaan door systematisch aan zijn bekend-
heid te werken. Dit deed hij door middel van een groot aantal activiteiten: op dinsdag 
hield hij zijn vermaarde demonstraties, hij bouwde een imago op van ‘de Napoleon van 
de hysterie’, hij onderhield contacten in de hoogste kringen in Frankrijk, zijn clientèle 
telde hooggeplaatste personen uit diverse landen, hij nodigde buitenlandse studenten en 
collega’s voor zijn demonstraties uit en correspondeerde met diverse collega’s.92 Bekende 
specialisten als Max Nonne, Sigmund Freud en Silas Weir Mitchell bezochten hem, 
Pierre Janet haalde hij naar het Salpêtrière, Alfred Binet, later bekend van onderzoek 
naar intelligentie, was zijn assistent en hij correspondeerde vanaf 1884 met een van de 
bekendste Duitse neurologen, Hermann Oppenheim, over de gevolgen van schokkende 
gebeurtenissen.93 
 Charcot zag de psychische schok – ‘le grand ébranlement psychique’ – als de beslis-
sende aanleiding voor hysterie.94 Dit wilde volgens hem niet zeggen dat ze hysterie 
veroorzaakte. De schokkende gebeurtenis was een ‘agent provocateur’, een aanleiding.95 
De angst bij een schokkende gebeurtenis leidde tot een toestand van hypnose, waarin de 
wil en het oordeelsvermogen afnamen en men meer beïnvloedbaar werd. De herinnering 
aan de schokkende gebeurtenis werkte volgens Charcot als een ‘pathogeen geheim’, een 
‘mentale parasiet’. De term ‘pathogeen geheim’ kwam van Théodule Ribot, die in 1883 in 
zijn Disease and Memory wees op het feit dat de herinnering bleef doorwerken en tegelijk 
voor de betrokkene verborgen bleef. Dergelijke geheimen konden onder hypnose worden 
ingeplant en weer in de herinnering worden teruggebracht wanneer men, soms pas na 
lange tijd, opnieuw onder hypnose werd gebracht.96

 Charcot bestudeerde de gevolgen van ongelukken onder diverse benamingen, met als 
meest bekende de ‘nevroses traumatiques’. Twintig gevallen beschreef hij nauwkeurig. De 
Engelse werken over spoorwegongelukken kende hij goed, hij bezat er een aantal van in 
zijn persoonlijke bibliotheek en citeerde ze regelmatig.97 Het Salpêtrière was gelegen naast 
het Gare d’Austerlitz en een aantal van zijn patiënten was na spoorwegongelukken direct 
van dit station naar dit hospitaal vervoerd. Maar het merendeel van de door hem beschre-
ven trauma’s was veroorzaakt door ongelukken in traditionele ambachten, gebeurtenissen 
op straat of door uiteenlopende gebeurtenissen als valpartijen, hondenbeten, branden, het 
zien van een kadaver en zelfs onweer. Vier van zijn patiënten hadden oorlogservaringen.98

 Zijn belangrijkste medestander, maar tot op zekere hoogte ook opponent in het debat 
over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen was Herman Oppenheim, die werkte 
in het Charité in Berlijn onder Karl Westphal. Hij observeerde daar vijf jaar lang pati-
enten en beschreef 41 gevallen van ontregeling van het zenuwstelsel door schokkende 
gebeurtenissen, voornamelijk ongelukken, waarvan zestien spoorwegongelukken. Hij 
vond allerlei verschijnselen, zoals afasie, evenwichtsstoornissen en slaapproblemen en 
verklaarde deze primair uit kleine breuken in het zenuwstelsel. Hij had echter ook veel 
oog voor psychische verschijnselen: “Für die Entstehung der Krankheit is das physische 
Trauma nur zum Theil verantwortlich zu machen. Eine wichtige und in vielen Fällen 
selbst die Hauptrolle spielt das psychische der Schreck, die Gemüthserschütterung.”99 
Volgens Oppenheim hadden sommige schokkende gebeurtenissen zo’n grote impact, 
dat de gevolgen niet te herleiden waren tot fantasieën of andere ziektebeelden, maar 
een zelfstandige diagnose rechtvaardigden: de traumatische neurose. Hierin week hij af 

92  Onder zijn cliënten de zoon van graaf Nicolas Ignatieff, een minister van de tsaar, barones Anna von Lieben uit Wenen en leden van de koninklijke 
familie van Spanje en Brazilië. Zie Goetz, Bonduelle, Gelfant (1995), 245-252.

93  Lerner (2003), 27-28. De Duitse psychiaters Hermann Oppenheim en Max Nonne waren beide door Charcot geïnteresseerd geraakt in mannelijke 
hysterie. Nonne bezocht Charcot in 1889 zes weken, maar vond hem te arrogant.

94 Koehler (1995), 2177-2183.
95  Panhuysen (1990), 109. Koehler (1995, 2177, 2178) zegt: “De agents provocateurs waren bij mannen en vrouwen verschillend. Bij vrouwen ging het 

vaak om emotioneel overweldigende ervaringen, meestal in huiselijke omstandigheden, bij mannen om fysieke traumata – waarbij Charcot onder 
meer refereerde aan het Engelse concept van de ‘railway spine’ – en venerische aandoeningen.”

96  Er vonden binnen de Nancy school zelfs wedstrijden plaats, wie de langste tijd scoorde waarop een herinnering verborgen bleef: Young (1995), 
29-32. Zie ook: Ribot (1883), 61-80.

97 Micale (2001), 116 en 117.
98 Koehler (1995), 2179.  
99 Oppenheim (1889), 178. Zie ook: Lerner (2001), 145; Lerner (2003), hoofdstuk 3, 61-86; en Hovens, Van der Ploeg (2002), 803-811.  
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van Charcot, die wel dezelfde term gebruikte, maar uitging van erfelijke aanleg en de 
gebeurtenis slechts beschouwde als een aanleiding. Oppenheim kwam hier dicht bij wat 
later de posttraumatische stress-stoornis zou gaan heten, hoewel hij nog sterk vasthield 
aan een somatische oorzaak. Door politieke tegenwerking bij de opvolging van Westphal, 
vanwege zijn Joodse achtergrond, stichtte hij in 1890 een eigen kliniek.100 
 Omdat de traumatische neurose door de gezondheidsverzekering in Duitsland vanaf 
1884 werd vergoed, ontstond er, in een veranderend politiek klimaat waarin vergoedin-
gen ter discussie kwamen, een fel debat over simulatie. Dit debat escaleerde tijdens de 
Eerste Wereldoorlog op een medisch congres in 1916. Oppenheim was verbijsterd over  
de ontkenning van de psychische gevolgen van de verschrikkingen van de oorlog, die  
hij op grote schaal tegenkwam in zijn kliniek in Berlijn. Opvallend was wel dat veel 
krijgsgevangenen en ernstig gewonden geen symptomen vertoonden van een trauma-
tische neurose; volgens zijn tegenstanders omdat simulatie voor hen geen ziektewinst 
opleverde. Oppenheim moest het ontbreken van symptomen bij deze mensen uit eigen 
waarnemingen bevestigen. De term hysterie kreeg in Duitsland, vooral door de invloed 
van Robert Gaupp, de betekenis van overgevoeligheid, geen aandoening, maar een 
kwestie van zwakte van de wil.101 De diagnose traumatische neurose zou nog enige tijd 
worden gebruikt in de bedrijfsgeneeskunde, maar uiteindelijk geen stand houden. 
 De lijn van Charcot werd op geheel eigen wijze voortgezet door Sigmund Freud.  
Freud nam al snel na zijn bezoek aan Charcot, dat plaatsvond van oktober 1885 tot  
februari 1886, afstand van diens ideeën over erfelijke aanleg en anatomische oor- 
zaken. Hij vond samen met Breuer dat achter alle hysterische verschijnselen affect-
beladen ervaringen schuilgingen. Het ging niet alleen om schrik en angst, maar ook om 
schaamte en smart die ingeklemd waren geraakt, omdat men er niet van wilde weten.102 
Het ingeklemde affect was de ‘mentale parasiet’. Hiermee kwamen niet alleen schok-
kende ervaringen door ongelukken in beeld, maar allerlei schaamtevolle ervaringen, en 
kregen traumatische ervaringen een belangrijker plaats in de etiologie dan bij Charcot. 
Psychische trauma’s konden telkens weer door nieuwe, soms veel lichtere ervaringen 
worden opgeroepen en hun pijnlijke aard prijsgeven.103 In zijn Studiën über Hysterie uit 
1895 vatte Freud dit standpunt samen in de stelling dat gebeurtenissen in het heden pas 
traumatisch waren als “een associatief gewekte herinnering aan vroegere ervaringen” 
meespeelde.104 Hij ging er vervolgens van uit dat deze ervaringen niet alleen ten grond-
slag lagen aan hysterie, maar aan alle ‘psychoneurosen’. Hij ontdekte dat emoties wer-
den herhaald en met grote intensiteit opnieuw beleefd. Zo kwam hij tot de bevinding dat 
een patiënt zich heftig verweerde tegen de voorstellingen en fantasieën die de vroegere 
traumatische ervaringen in de actualiteit opriepen.105 Voor de behandeling schiep hij een 
sociale nulsituatie: een therapeutische setting waar storende externe invloeden zoveel 
mogelijk waren geëlimineerd: een vaste plaats (de spreekkamer), vaste tijden en vaste 
regelingen voor de vergoeding. In deze neutrale setting was het mogelijk te reflecteren  
op de ervaringen en de innerlijke conflicten, die ermee gepaard gingen, te duiden.106 
Hij benadrukte dat het niet de gebeurtenis als zodanig, maar de onbewuste herinnering 
was die het lijden veroorzaakte. 
 De arts en psycholoog Pierre Janet zou het verschijnsel dissociatie, dat volgens Freud 
slechts één vorm van afweer van onverdraaglijke voorstellingen was, tot de kern van zijn 

100  Zijn neef Emil Herz schreef hierover op basis van handgeschreven manuscripten van Oppenheim: Herz (1953) Denk ich an Deutschland in der 
Nacht: Die geschichte des Hauses Steg.

101 Lerner (2003), 37 en 38.
102 Panhuysen (1990), 112.
103 Panhuysen (1990), 145.
104 Freud (1990, oorspr.1896) 19.
105  Vroege ervaringen konden in het latere leven in de weg blijven zitten en ervoor zorgen dat iemand in vrijheid kan werken aan zijn eigen noodlot. 

Zie: Stroeken (1997), 119. Over herhaling en herbeleving: Halberstadt-Freud (1995), 2172. Verder: Schaffner (2001), 86; Gabbard (1997), 3 – 6.
106  De patiënt moest alle invallen en gedachten die rond een bepaald thema bij hem opkwamen uitspreken, hij moest volgens de abstinentieregel ze 

verwoorden zonder ze in daden om te zetten en “de therapeut mag (volgens deze regel) de verlangens van zijn patiënt niet vervullen, wensen niet 
verbieden, afwijzen of vergoelijken met verwijzing naar een of ander stelsel van ethische of juridische regels…verwijzing naar eigen voorkeuren (of)… 
door hun echtheid of authenticiteit te ontkennen.” De Swaan (1982, oorspr.1977, 302, 308 en 313). Zie ook Gabbard (1997).  
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onderzoek maken. Hij maakte een onderscheid tussen de narratieve herinnering die men-
sen in staat stelde het verhaal van vroeger te vertellen en de traumatische herinnering, 
“een emotioneel beladen ervaringstoestand gedissocieerd van de rest van de persoonlijk-
heid die de herbeleving van een trauma betreft”.107 Onder hypnose bewoog de patiënt zich 
niet en raakte in een soort slaap of beeldde in bepaalde bewegingen uit wat zich innerlijk 
afspeelde. Soms was er een emotionele aanval met benauwdheid of flauw vallen.108 Onder 
hypnose konden traumatische herinneringen worden opgeroepen en worden gereprodu-
ceerd doordat de persoon de herinneringen automatisch opschreef. De traumatische herin-
nering was rigide en onveranderlijk, ze was niet aan iemand gericht, ze werd door iets 
gereactiveerd, waarop alles zich automatisch herhaalde, en ze was toegankelijk met behulp 
van hypnose. Janet’s verbreding van het medische paradigma was controversieel. Zijn 
behandelingsmethoden raakten in de vergetelheid toen hypnose in diskrediet raakte.109 
 
1.5. Medische controversen in ontwikkelingsperspectief

De stellingen waarmee artsen hun controverses uitvochten waren vaak slecht onder-
bouwd. Dit is volgens Kerklaan kenmerkend wanneer artsen zich – vaak onder publieke 
druk – begeven op een nieuw terrein van klachten met diffuse oorzaken, een onderont-
wikkelde diagnostiek en lange latentietijden.110 De geschiedenis van de medische weten-
schap kent hiervan vele voorbeelden, Een voorbeeld is de controverse over de oogziekte 
nystagmus – oogsidderen, het snel op en neer bewegen van de oogbol:

In de eerste decennia van de twintigste eeuw was het de belangrijkste beroepsziekte onder mijnwerkers in 

Engeland, Duitsland en korte tijd ook in Nederland. Verschillende oorzaken werden verondersteld: het werken 

bij het slechte licht van veiligheidslampen, te grote contrasten tussen het licht van de lampen en de duisternis, 

vermoeidheid van de hefspieren van de oogbol door voortdurend aanspannen en psychische factoren als angst 

voor blindheid, werkdruk, last van lawaai, angst voor ongelukken of voor ontslag. De diagnose dat psychische 

factoren in het spel waren, die afkomstig was van Engelse artsen, werd fel bestreden door Duitse en Nederlandse 

artsen die bang waren voor misbruik van uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en spraken van “renteneurose” 

en “begeerteneurose”. Psychische klachten zouden volgens hen eerder te wijten zijn aan langdurig thuiszitten. In 

Nederland stelden medische adviseurs van de Rijksverzekeringsbank – die de Ongevallenwet uitvoerde – zich op 

het standpunt dat een traumatische neurose geen gevolg kon zijn van slechte arbeidscondities of een ongeval.111

Volgens Ferrari en Shorter is de kans op onduidelijke diagnoses het grootst onder vier 
voorwaarden. Ten eerste: de beschikbaarheid van een breed concept, bijvoorbeeld ‘het 
zenuwstelsel’, dat verantwoordelijk kan worden gehouden voor een breed scala aan 
ziektes. Ten tweede: patiënten die een dringende behoefte hebben aan een verklaring, 
omdat bepaalde aandoeningen plotseling veel voorkomen en verbonden worden met on-
gebruikelijke gebeurtenissen, met bovendien de mogelijkheid tot compensatie. Ten derde: 
gebrek aan objectieve bewijzen voor de ziekte, waardoor de logica van de gelijktijdigheid 
kan worden gebruikt: de omvang van de aandoening is recht evenredig met het aantal 
ongelukken. Ten vierde: de angst voor andere, meer stigmatiserende diagnoses zoals psy-
chiatrische ziektes, zeker als die worden geassocieerd met erfelijke degeneratie. Artsen 
kunnen onder die voorwaarden met vage en brede concepten de druk van slachtoffers of 

107 Van der Kolk, Van der Hart (1991), 1.
108  Moene (1991), 273. “In extreme omstandigheden kan het volledig onmogelijk zijn om beangstigende ervaringen in bestaande betekenissystemen 

onder te brengen, waardoor de ‘herinnering’ aan deze ervaring op een andere manier moet worden opgeslagen en niet beschikbaar is voor oproep 
(retrieval): de herinnering wordt gedissocieerd van het bewustzijn en de vrijwillige controle. In het geval van dissociatie kunnen fragmenten van deze 
niet geïntegreerde herinnering zich op een later tijdstip manifesteren als zintuiglijke ervaringen, emotionele gemoedstoestanden, binnendringende 
herinneringen of heropvoeringen. ” Van der Kolk, Van der Hart (1991), 3. 

109  Van der Kolk e.a. (1996), 52; Van der Hart, Friedman (1989), 3. Ellenberger (1970, 407, 409) voegt hieraan toe: “Pierre Janet is a remarkable 
example of the way in which fame and oblivion are unequally distributed among scientists. Around 1900 his contemporaries had the impression 
that he would soon be the founder of a great school. However, in spite of the constant development of his work, it is as if he slowly slipped aside 
from the general current (…) Thus Janet’s work can be compared to a vast city buried beneath ashes, like Pompeii (…) And so, while the veil of 
Lesmosyne was falling upon Janet, the veil of Mnemosyne was lifted to illuminate his great rival, Sigmund Freud.”

110 Kerklaan (2005), 60.
111 Kerklaan (2005), 59-83.
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andere belanghebbenden vertalen in acceptabele diagnoses, zonder een empirisch over-
tuigende relatie te hoeven leggen tussen gebeurtenissen en klachten.112 
 Deze analyse gaat echter voorbij aan de functie die een onduidelijke diagnose kan heb-
ben voor de vorming van nieuwe, meer onderbouwde diagnoses. Sommige artsen konden 
met het concept van ‘het innerlijk’ gedachten en gevoelens die zich niet rechtstreeks open-
baarden maar die mensen bezighielden, in hun onderlinge samenhang beschrijven. De in-
nerlijke gedachten- en gevoelswereld en de rol van psychische trauma’s bij de ontregeling 
hiervan, werden op deze manier een aandachtsgebied van een relatief autonome groep van 
wetenschappelijke specialisten. Binnen de medische beroepsgroep konden deze specialis-
ten hun domein afbakenen en hun reputatie vestigen, omdat zij een acceptabel antwoord 
gaven op de gevolgen van schokkende gebeurtenissen die steeds meer aandacht kregen. En 
het sterkere pijnbewustzijn van de midden- en hogere klassen kon in het concept van het 
psychisch trauma wetenschappelijke erkenning verkrijgen. De pijn kon zo beter worden 
begrepen en door behandeling verlicht.113 De gefragmenteerde puzzel van de getraumati-
seerde patiënt kon in de nieuw ontwikkelde therapeutische setting van de traumaspecia-
list door inleving en geduld van een getrainde therapeut, in de woorden van de psychiater 
Nelleke Nicolaï, veranderen “in een coherent verhaal met geur, kleur en beleving.”114 

1.6. Processen van civilisering, psychologisering en rationalisering

De veranderingen die hier zijn beschreven kunnen worden begrepen tegen de achter-
grond van een brede maatschappelijke ontwikkeling waar ze deel van uitmaakten, maar 
ook een katalysator in vormden: een proces van civilisering en meer specifiek van 
psychologisering en rationalisering. Daarvoor is het nodig verder terug te gaan in de 
tijd. Norbert Elias beschrijft in zijn studie naar het civilisatieproces in West Europa de 
toenemende functiedeling en de monopolisering van geweldsmiddelen bij nationale sta-
ten, waardoor grote gepacificeerde gebieden ontstonden. Hierdoor nam voor elk individu 
de noodzaak toe om het eigen gedrag op dat van meer andere mensen af te stemmen en 
werd het gedwongen zijn gedrag steeds gelijkmatiger en stabieler te reguleren. 
 Eén aspect van dit civilisatieproces is het proces van rationalisering. Elias ontdoet 
dit begrip van zijn individualistische en statische connotaties en beschrijft het als 
een geleidelijk proces waarin mensen meer afstand nemen van hun directe impulsen, 
waardoor ze de lange-termijngevolgen van gebeurtenissen beter kunnen overzien en 
overdenken en de wereld om hen heen in objectievere, minder emotioneel geladen 
termen waarnemen en beschrijven. Het begrip ontleende hij aan Max Weber, die het in 
zijn werk een centrale plaats gaf. Rationalisering kwam tot uiting in de beschrijving van 
het universum in mechanische termen, zonder diepere of hogere bedoeling en gebaseerd 
op natuurwetten. Natuurwetenschap werd steeds meer het voorbeeld voor de ontwikke-
ling van kennis in het algemeen, waaronder kennis van het menselijk gedrag. Het proces 
manifesteerde zich onder andere in een uitbreiding van meer seculiere verklaringen 
voor rampen en catastrofes. Illustratief daarvoor zijn de reacties in intellectuele kring op 
de aardbeving in Lissabon op 1 november 1755, waar seculiere verklaringen de overhand 
kregen, onder andere van de filosofen Leibniz, Voltaire, Rousseau en Kant.115 

112 Ferrari, Shorter (2003), 28, 29 en 32.
113 Zie ook: De Swaan (1982, oorspr.1977).  
114 Nicolaï (1995), 539.  
115  De aardbeving werd tot in Algiers en Bretagne gevoeld. Er braken grote branden uit mede omdat vanwege het katholieke feest van Allerheiligen 

veel gelovigen kaarsen hadden aangestoken. Twee uur na de aardbeving overspoelde een vloedgolf de stad, waarbij veel mensen die naar het 
havengebied waren gevlucht, verdronken. Uiteindelijk zou tweederde van een van de meest welvarende steden van dat moment worden vernield en 
vonden van de 275.000 inwoners tussen de 10.000 en 15.000 de dood. De reacties van intellectuelen waren zeer divers. De jezuïet Malagrida zag 
het als een straf van God voor de zondige levenswijze van de burgers. Hij zou zes jaar later door minister president de markies de Pombal worden 
vervolgd voor zijn opvattingen en in het openbaar aan de worgpaal worden terechtgesteld. De Duitse filosoof Leibniz zag het kwaad in de natuur als 
onderdeel van de natuurwetten die door de schepper waren vastgelegd waarmee uiteindelijk het goede kon worden bereikt. Voltaire vond het toeval 
dat Lissabon was getroffen, deze had ook een andere stad of de woestijn kunnen treffen. Waarom zou dit enorme leed nodig zijn voor het geluk van 
de wereld? Jean-Jacques Rousseau wees op de fout van mensen om zich in grote steden te vestigen en zag de aardbeving als voortkomend uit 
een natuur die niets te verwijten viel. Immanuel Kant achtte het onvermijdelijk dat zich af en toe aardbevingen voordeden, en meende dat de mens 
zo verstandig moest zijn daar in de stedenbouw rekening mee te houden. Simissen (2003), 822-837.
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 Een ander aspect van het civilisatieproces is het proces van psychologisering waarbij 
mensen volgens Elias een onderscheid gaan maken tussen uiterlijk gedrag en innerlijke 
motieven bij zichzelf en anderen.116 Psychologisering manifesteerde zich in de negen-
tiende eeuw in nieuwe opvattingen over nerveuze verschijnselen en nieuwe werkwijzen 
om bijzondere uitingen van de menselijke geest te verkennen, zoals hypnose. Hypnose 
had zijn oorsprong in het dierlijk magnetisme dat in de eerste helft van de negentiende 
eeuw in diverse landen grote aanhang verwierf.117 Vermeldenswaard is dat de Fransman 
Marquis de Puységur al in 1784 de belangrijkste impuls gaf aan de ontwikkeling van de 
methode door met behulp van concentratie en kalmerende technieken een diepe trance 
op te wekken: de magnetische slaap. De methode van de magnetische slaap, in 1842 door 
James Braid omgedoopt tot hypnose, omstreden maar wetenschappelijk erkend door 
Bernheim in Nancy en Charcot in Parijs, werd een tijd lang beschouwd als de ‘konink-
lijke weg’ naar innerlijke verschijnselen.118

 Psychologisering kwam in de negentiende eeuw tot uiting in een grotere gevoeligheid 
voor de psychische pijn van mensen in afhankelijke, weerloze en kwetsbare posities, 
zoals gevangenen, psychiatrische patiënten en kinderen. Michel Foucault heeft in Surveil-
ler et punir. Naissance de la prison beschreven, hoe vanaf het begin van de negentiende 
eeuw openbare terechtstellingen en het tonen van gefolterde en verminkte lichamen 
uit de openbaarheid verdwenen en vervangen werden door de celstraf: een ontwikke-
ling van openlijke vergelding naar correctie en disciplinering in afzondering, door een 
onpersoonlijk apparaat van deskundigen.119 Deze ontwikkeling manifesteerde zich in een 
‘penitentiair beschavingsoffensief’, een poging van de hogere klassen om het gewone volk 
zelfbeheersing bij te brengen in hun houding tegenover misdadigers.120 De celstraf werd 
in de meeste westerse landen een modern en humaan voorbeeld.121 Niet alleen de houding 
tegenover misdadigers maar ook die tegenover andere mensen met afwijkend gedrag, 
zoals psychiatrische patiënten, veranderde vanaf het begin van de negentiende eeuw.122 
 Een vergelijkbare ontwikkeling was de opkomst van een beweging tegen wreedheden 
die kinderen werden aangedaan. In 1874 vond de oprichting plaats van de ‘New York 
Society for the Prevention of Cruelty to Children’ (SPCC). Zij was het begin van een be-
weging die in 1910 zou resulteren in meer dan 200 van deze organisaties in de Verenigde 
Staten.123 De verenigingen wilden voorkomen dat arme kinderen in de criminaliteit te-
recht zouden komen door het gedrag van hun opvoeders. Industrialisering en immigratie 
hadden de levensomstandigheden in de steden sterk veranderd, waarvan kinderen in 
arme gezinnen het slachtoffer werden. De gedachte verbreidde zich dat de samenleving 
effectief kon worden veranderd door het beïnvloeden van kinderen.124 Er ontstond grote 
media-aandacht voor wreedheden, begaan in ontregelde gezinnen of instituten. Dit sloot 
aan bij een bredere beweging die opkwam voor vrouwenrechten en streed tegen wreed-
heden tegen dieren. 

116 Elias (1982, 1), 284.
117  Franz Anton Messmer, de grondlegger van het dierlijk magnetisme, probeerde in Parijs bij de gevestigde wetenschappelijke en medische instituties 

erkenning te krijgen, maar de methode werd in 1784 door een commissie met gerenommeerde wetenschappers als autosuggestie van de hand 
gewezen. De verbreiding vond in Duitsland plaats door Johann Christian Reil, hoogleraar op de meest gezaghebbende universiteiten van Halle 
en Berlijn en een van de lijfartsen van Goethe, en Christoph Hufeland, lijfarts van de Pruisische koning. In Engeland lieten rondtrekkende Franse 
magnetiseurs als baron Du Potet toonaangevende artsen als John Elliotson in Londen kennismaken met het dierlijk magnetisme. Reil schreef in 
1803, tien jaar nadat Pinel veertig geesteszieken van hun ketenen had bevrijd, in zijn ‘Rhapsodien’ over een onderscheid tussen de arts die zich 
met farmaceutische methoden en de psycholoog die zich met de psychische geneeskunst van de (opgewonden) ziel moest bezighouden. Reil 
(1803), 473-478: www.sgipt.org/gesch/reil1.htm; Vijselaar (2001), 176, 177, 208; Ellenberger (1970).

118 Aldus Ellenberger (1970), 112. Zie ook Brinkgreve (1984), 32.  
119 Foucault (1975) en Blok (1977).
120 Franke (1990), 767.
121  Zij kon zich niet alleen verbreiden door de groeiende afkeer voor lijfstraffen, maar ook omdat door de toenemende interdependentie en de vorming 

van de nationale staat een andere straf, de verbanning, steeds meer werd beschouwd als een zinloze uitruil tussen steden en streken. Franke 
(1990), 6 en 7.  

122  De geschiedenis is uitgebreid beschreven. Hier volstaat het enkele artsen te noemen, zoals Philippe Pinel in Frankrijk, Johan Christian Reill in 
Duitsland en Vincenzo Chiarugi in Italië die veel bijdroegen aan een menselijker kijk op psychiatrische patiënten. Hovens (2006) oratie, 12-20; 
Vijselaar (2001); Ellenberger (1970).  

123  Costin, Karger, Stoesz (1996), 46. De vereniging bestond uit vooraanstaande leden van de New Yorkse gemeenschap en was het initiatief van de 
jurist Gerry, zoon van een vice-president van de VS die de onafhankelijkheidsverklaring nog had ondertekend.  

124 Van Montfoort (1994), 80.  
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 Tegen de achtergrond van deze brede maatschappelijke ontwikkelingen is de toe-
genomen aandacht voor schokkende gebeurtenissen en de pijn van slachtoffers te 
begrijpen. Dit geldt specifiek voor de meer psychologische kijk van specialisten die zich 
met psychische trauma’s gingen bezighouden. Het geldt ook voor de meer rationele kijk 
op rampen en catastrofes, waar natuurlijke oorzaken in het denken centraal kwamen 
staan. Civilisering en psychologisering maakten mensen gevoeliger voor de emotionele 
gevolgen van zulke gebeurtenissen. De toegenomen interdependentie en functiedeling en 
nieuwe technologieën die daaruit voortkwamen, vergrootten de effecten van ongelukken; 
deze raakten nu meer dan voorheen alle maatschappelijke klassen. Belangrijker nog was 
de toegenomen intensiteit in de beleving door de uitbreiding van de berichtgeving en  
de verontrusting die hierdoor werd aangewakkerd. Deze maatschappelijke processen  
vormen de achtergrond van de in dit hoofdstuk geschetste meer specifieke ontwikkelin-
gen binnen de figuratie van betrokken partijen, die de opkomst van het traumaregime  
in de tweede helft van de negentiende eeuw kunnen verklaren.

1.7. Conclusie

De casus van de spoorwegongelukken in het negentiende-eeuwse Engeland geeft inzicht 
in belangrijke factoren die aanzetten gaven tot de opkomst van het traumaregime. De 
industrialisering van het transport bracht ongelukken waarvan de effecten zich uitstrek-
ten tot alle maatschappelijke klassen. De berichten in opkomende media als kranten en 
tijdschriften verspreidden zich snel, wat de intensiteit in de beleving vergrootte. In de 
beeldvorming van deze gebeurtenissen ging het vooral om het onbekende en dreigende 
karakter van een nieuwe technologie, waarin destructieve krachten waren samengebald 
waarop slachtoffers vreemd reageerden. Dit kan mede verklaren waarom de veront-
rusting groter was dan op basis van de omvang en frequentie van de ongelukken kon 
worden verwacht. Andere factoren droegen daar eveneens aan bij: het ongenoegen tegen 
de spoorwegmaatschappijen; de betrokkenheid van de hogere klassen bij de ongelukken, 
waardoor deze meer aandacht kregen dan andere ongelukken; de weg van compensatie 
die werd ingeslagen om het ongenoegen te ventileren; en de mogelijkheden die opeenvol-
gende rechtszaken boden om het leed te presenteren en het publiek te mobiliseren. 
 De ontwikkeling werd voortgedreven door de interacties in de figuratie van slachtof-
fers, specialisten, overheid en publiek. Elke partij werd meegesleept in een proces, waar 
geen van hen zich aan kon onttrekken en de afloop van kon voorspellen. Opvallend was 
de grote rol die de publieke verontrusting speelde bij de gebeurtenissen, waardoor over-
heid en artsen, deels ongewild, betrokken raakten bij de afwikkeling van de gevolgen.  
De verontrusting werd gevoed door de toen al tamelijk ontwikkelde pers in Engeland, die 
sterk meeleefde met een reeks van ongelukken. Rechtszaken boden slachtoffers de kans 
hun klachten te presenteren voor een breed publiek. Er kwam een dynamiek op gang 
waardoor de slachtoffers hun eisen konden opschroeven. Advocaten vonden in de rechts-
zaken een nieuwe broodwinning en de overheid kon recht doen zonder tot ingrijpende 
regulering te hoeven overgaan. Rechtszaken boden het publiek de mogelijkheid om het 
ongenoegen tegen de spoorwegmaatschappijen en het gedrag van de ‘railway kings’ te 
ventileren en druk uit te oefenen. De spoorwegmaatschappijen zagen in de vergoedingen 
een relatief goedkope uitweg, waardoor ze dure veiligheidsvoorzieningen achterwege 
konden laten. 
 Artsen werden op deze manier direct bij de gebeurtenissen betrokken. Er kwam in 
hun kringen een debat op gang over nieuwe concepten en werkwijzen om slachtoffers te 
herkennen en te helpen. Emotionele ontregeling en verborgen pijn waren moeilijk in te 
passen in het medisch denken. De medische wetenschap had een breed begrip als ‘het 
zenuwstelsel’ ter beschikking waarmee een verband tussen de verschijnselen en de onge-
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lukken kon worden gelegd, maar causaliteit moeilijk kon worden aangetoond. Chirurgen 
konden hun diagnoses, gebaseerd op lichamelijk disfunctioneren, niet langer handhaven. 
Vooral neurologen vergrootten hun kansen met nieuwe concepten als ingeklemd affect, 
dissociatie en traumatische neurose en nieuwe werkwijzen als hypnose en vrije associ-
atie. Hiermee kon psychische pijn worden gemedicaliseerd zonder het stigma van een 
psychiatrische aandoening. Onder artsen konden neurologen hun reputatie vestigen, 
omdat ze een antwoord boden op de gevolgen van schokkende gebeurtenissen die de me-
dische wereld steeds meer bezighielden. Het concept ‘psychisch trauma’ was acceptabel, 
omdat het een verklaring gaf voor verborgen pijn en innerlijk conflict bij verder normale 
mensen.
 Deze verandering in medische en psychologische kennis en behandelwijzen hing 
samen met brede maatschappelijke ontwikkelingen: processen van civilisering, rationa-
lisering en psychologisering, die vanaf de achttiende eeuw tot uiting kwamen in meer 
seculiere verklaringen voor rampen en catastrofes, in de wetenschappelijke bestudering 
van het innerlijk en in de grotere gevoeligheid voor de pijn van mensen in afhankelijke, 
weerloze en kwetsbare posities, zoals misdadigers, psychiatrische patiënten en kinderen. 
Het penitentiair beschavingsoffensief en de beweging tegen wreedheden die kinderen 
werden aangedaan, waren er manifestaties van. 
 Het resultaat was een toename van het besef van de psychische gevolgen van schok-
kende gebeurtenissen en het begin van de vorming van een kring van traumaspecialis-
ten, die met hun concepten en omgangspraktijken een basis legden om dit besef verder  
te verbreiden.
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De emancipatie van slachtoffers van 
extreem geweld: 1914-1940
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Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de Eerste Wereldoorlog en haar nasleep. De traumatische 
gevolgen van deze oorlog zijn beschreven in uitstekende overzichten, zoals van de Nederlander 
Leo van Bergen en de Engelsman Ben Shephard.125 In deze studie gaat het meer specifiek om de 
vraag welke factoren bijdroegen aan de verbreiding van het traumaregime. De verklaring wordt 
ook in dit hoofdstuk gezocht op verschillende niveaus: veranderingen in de aard en beleving van de 
gebeurtenissen, de interacties in de figuratie van slachtoffers, specialisten, overheden en publiek, 
interacties tussen specialisten onderling en bredere maatschappelijke ontwikkelingen die met de 
oorlog samenhingen. Voor een nadere analyse zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan 
de positie van de slachtoffers tijdens en na de gevechten, de beeldvorming bij het thuisfront, de 
positie van specialisten in het leger en de problemen waar de legerorganisatie mee kampte. Er 
zal een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende landen die aan de oorlog deelnamen. 
Meer specifiek zal worden ingegaan op ontwikkelingen na 1918 in het land waar de kansen voor 
slachtoffers en specialisten het grootst waren en de meeste veranderingen teweegbrachten, de 
Verenigde Staten. Daarbij komt de vraag aan de orde waarom de VS in deze veranderingen voorop 
liepen en welke effecten hiervan uitgingen op de verbreiding van het traumaregime.

125 Van Bergen (2001); Shephard (2000).
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2.1. De confrontatie met de traumatische gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog was een massale strijd tussen de machtigste staten van dat mo-
ment met de inzet van een ongekend geweldspotentieel. De oorlog bracht 61 miljoen sol-
daten onder de wapenen, waarvan er bijna negen miljoen werden gedood en 21 miljoen 
gewond raakten.126 Er vond op sommige plaatsen terreur plaats tegen de burgerbevolking 
– bijvoorbeeld door Duitse legertroepen bij de inval in België en tegen de Armeniërs 
in Turkije – maar deze was geen systematisch onderdeel van de oorlogvoering.127 De 
massale confrontatie was mogelijk door nieuwe vormen van administratie, werving, pro-
ductie en transport waardoor militairen op grote schaal konden worden gemobiliseerd.128 
In 1870 werden één op de vijftig inwoners in Frankrijk en Duitsland gemobiliseerd, in 
1914 één op de twaalf. De beweeglijkheid van het leger was sterk toegenomen en legers 
konden langer in het veld blijven.129

 De gevechtsomstandigheden in deze oorlog waren ingrijpend veranderd door een 
groot aantal technische vernieuwingen: de ontwikkeling van het machinegeweer, de 
tank, het vliegtuig, de telefoon, de toepassing van elektriciteit in zoeklichten, cilindri-
sche kogels gevuld met springstof en nieuwe chemische bestanddelen in granaten.130 
Verbeteringen in de artillerie (shrapned shell met een regen van kogels) en de precisie 
van geweren (rifling, draaiende kogels met grotere stabiliteit) waren hieraan vooraf 
gegaan en hadden al veel slachtoffers geëist tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.131 
Het aantal stuks artillerie per duizend soldaten was in honderd jaar verdubbeld, van  
drie naar zes, en de vuurkracht was vertwintigvoudigd. De vuursnelheid van infanterie-
wapens was verachtvoudigd, de reikwijdte vertienvoudigd.132 
 Als reactie op het enorm toegenomen destructievermogen werd de gevechtssituatie 
aangepast door de operaties te spreiden over een groot gebied, wat soldaten van kleinere 
eenheden afhankelijk maakte.133 De organisatie berustte steeds meer op de gedisciplineer-
de kleine gevechtseenheid die met alle middelen in stand werd gehouden, want wanneer 
de onderlinge solidariteit binnen deze eenheid brak ontstond er paniek en vervolgens 
een slachting. Het front was ook kwetsbaar doordat het afhankelijk was van een com-
plexe bureaucratie voor de aanvoer van voedsel, kleding, munitie en brandstof, regeling 
van verkeer, communicatie, en medische zorg.134 Eerdere veldslagen duurden hooguit 
enkele weken, de bloedigste slagen in de negentiende eeuw bij Waterloo en Gettysburg 
slechts enkele dagen. In deze oorlog zouden grote veldslagen maandenlang aanhouden.135 
De gevechten bestonden uit massale artilleriebeschietingen en inzet van machinegewe-
ren op een veel leger slagveld, waar de leiding niet meer lijfelijk aanwezig was. Er waren 
onverwachte aanvallen met vliegtuigen, vlammenwerpers en gas en langdurig verblijf 
in loopgraven. De omstandigheden naar tijd, plaats en legereenheid varieerden echter 
sterk.136

126  De helft van de soldaten kwam niet ongeschonden uit de oorlog. De Fransen hadden acht miljoen mensen in het leger op een bevolking van veertig 
miljoen. Ze telden anderhalf miljoen doden en twee miljoen gehandicapten. Alleen in Duitsland stierven in de oorlog 35% van de jongens tussen  
19 en 22. Van Bergen (2001), 98, 99, 330.

127 Over de terreur, executies en anderhalf miljoen vluchtelingen in België: Debaeke (2005).
128  De materiële bevoorrading van miljoenen soldaten was kostbaar en complex Uitspraak van de Amerikaanse onderminister van oorlog Crowell in 

1918, zie www.history.army.mil/documents/mobpam.htm.  
129 Binnnenveld, Binnenveld (1997), 34-42.  
130  “Behind this sense of physical outrage lay a pyrotechnic revolution (…). Modern chemistry had brought nitroglycerine and gun-cotton to 

the battlefield. Shells now contained high explosive – lyddite, cordite, melinite- ‘materials which, unlike gunpowder, combusted totally and 
instantaneously, making no smoke to betray the position of the firer and leaving little deposit in the barrel to slow down the rate of fire (…) Artillery 
could now be deployed from miles behind the front line; mounted on recoilless carriages, the guns could keep firing, without tedious resighting, as 
fast as their crews could reload. Death could come suddenly and without warning from out the sky”. Shephard (2000), 2. Teneinde het immobilisme 
van het front te doorbreken en de troepen de mogelijkheid te geven opnieuw ten aanval te trekken, ontwikkelden de geallieerden een gepantserd 
rupsvoertuig, de tank. Tanks werden op het slagveld van Bapaume in september 1916 voor het eerst ingezet (www.klm-mra.be).

131 Babington (1997), 14.
132 Van Bergen (2001), 33.  
133 Binnenveld & Binnenveld (1997), 34-42  
134 Collins (1989), 366-380.  
135 Binnenveld (1995) 25; Babington (1997), 10. 
136  Binnenveld & Binnenveld (1997), 45. De situatie bij Ieper was zwaar door de grote slagen in 1914 en 1915 en het vele water in de loopgraven; bij de 

Somme, voor de slag in 1916, was de situatie veel draaglijker.  
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Het voor deze studie belangrijkste aspect was, dat de psychische gevolgen voor de betrokken 
militairen niet langer konden worden genegeerd. Een groot aantal factoren was hiervoor 
verantwoordelijk. In eerste instantie de uitputting. Soldaten hadden regelmatig te maken 
met extreme kou of modder waarin ze moesten staan en met jassen, zwaar geworden door 
de regen. Voedsel was schaars en er was gebrek aan schoon drinkwater. Er was veel gebrek 
aan slaap, wonden werden slecht verzorgd en er waren onvoldoende sanitaire voorzienin-
gen. Het ononderbroken lawaai van de artillerie, het krijsen van gewonden, de geur van 
het slagveld en de overlast van ratten en insecten vergrootten de psychische belasting.137 
 Naast uitputting waren er de wreedheden. Op gewonden werd geschoten en lijken op het 
slagveld waren vaak niet te bereiken omdat brancardiers niet werden toegelaten of, zoals bij 
de slag van de Somme, er veel te weinig waren.138 Hier kwam bij dat soldaten vaak op een gru-
welijke manier de dood vonden, bijvoorbeeld omdat ze door granaten uit elkaar waren gespat, 
waarbij tanden en botresten in de lichamen van medesoldaten waren binnengedrongen.139 
Verminkte gezichten, de ‘gueules cassées’, kwamen voor bij naar schatting 280.000 soldaten.140

 Een andere factor was de aard van de gevechten. Men was ingesloten en kon niet vluch-
ten. Vaak ging men onbeschermd in de aanval. Gevechten gingen dag en nacht door, terwijl 
de aandacht voor sluipschutters niet mocht verslappen.141 De kwetsbaarheid werd vergroot 
door de omvang van het slagveld. Hierdoor werd de kleine groep op het niveau van een 
compagnie de belangrijkste overlevingseenheid en het wegvallen van een kameraad uit 
deze hechte groep een zware belasting.142 Op desertie, overgeven aan de vijand of het simu-
leren van ziektes stonden zware sancties. 
 Spreekwoordelijk werd de ‘shell shock’ door artilleriebeschietingen, maar de angst voor 
de Kanister, een fragmentatiebom, was ook groot. Gas was angstaanjagend door de pijnlijke 
verwondingen, de hoestbuien en de tijdelijke blindheid die het kon geven. Gas was meestal 
niet direct dodelijk; 800.000 mensen kwamen met gas in aanraking, waarvan het grootste 
deel terugging naar het front. Het veroorzaakte in totaal 65.000 doden en 10% van de ge-
wonden.143 Vlammenwerpers veroorzaakten veel paniek, maar werden niet zo vaak ingezet. 
Vliegtuigen waren beangstigend, maar werden toch voornamelijk ingezet voor verkenning 
en sporadisch bij gevechten.144 Bombardementen vonden meestal ver van het front plaats.145 
 Wellicht de belangrijkste factor was het feit dat psychische problemen niet meer over-
schaduwd werden door epidemieën, desertie en verwondingen. Epidemieën waren voorheen 
de grootste bron van uitval. In de zeventiende en achttiende eeuw waren de verliezen door 
ziekte zelfs twee à driemaal zo groot als gevechtsverliezen. Desertie vormde de gebruikelij-
ke uitweg om aan de verschrikkingen te ontkomen. Er waren meestal meer deserteurs dan 
doden en gewonden. In de Frans-Duitse oorlog van 1870 was het aantal doden door ziektes 
al zover afgenomen dat het ongeveer gelijk was aan het aantal doden door gevechten. Het 
aantal soldaten dat stierf aan verwondingen was in ruim 50 jaar voor de Eerste Wereld-
oorlog teruggelopen van 20% tot ruim 6%.146

137 Van Bergen (2001, oorspr.1999), hfdst.2; Binnenveld & Binnenveld (1997), 27, 46.
138  Bij deze slag in 1916, die 141 dagen duurde, had een bataljon van 800 man slechts 32 brancadiers ter beschikking, om 16 gewonden per uur van 

het slagveld te halen, terwijl er op de eerste dag al 300 gewonden per bataljon vielen. Koch (2006), 16.
139 Van Bergen (2001), 117-129, 398; Rouzeau, Becker (2004), 33-35 en 46-48.
140 Van Eecke (2007), 423-432.; Van Bergen (2001), 278.
141  “It was precisely the immobilization of combat that seemed to be the most basic underlying reality of the neurotic symptom.” Leed (1979) 181, 

aangehaald in Van der Hart (2000); zie ook Van Bergen (2001), 222.  
142  De hele linie met de grootte van een regiment of brigade speelde tot die tijd een veel grotere rol; de linie zorgde voor bescherming links en rechts 

van de soldaat en pas als de linie brak was er paniek en was men kwetsbaar. Marlowe (2000), hoofdstuk 5.
143  Er werd beweerd dat een sok gedrenkt in urine bescherming bood, wat overigens niet klopte. Gasmaskers beschermden onvoldoende tegen 

mosterdgas, dat vanaf 1917 werd gebruikt. Babington (1997), 43.
144  Behalve aan het eind van de oorlog, toen de Fransen in de tweede slag bij de Marne 168 vliegtuigen en 4 zeppelins ter beschikking hadden. 

Wesseling (2007), 140.
145  Bombardementen op Engeland met vliegtuigen en zeppelins zorgden voor 1414 doden, waarbij 141 aanvallers omkwamen Op basis van een 

analyse van een groot aantal bronnen: www.Richmond.edu/~wgreen/ECDstratbombIge.html
146  Binnenveld (1995), 9, 21 en 29. In de Frans-Duitse oorlog van 1870 was het aantal doden onder de Duitsers door ziektes ruim 28.000 tegenover 

een aantal doden door gevechten van ruim 24.000. (Wesseling, 2007, 66). Daar kwam bij dat het percentage mensen dat stierf aan verwondingen 
terugliep van 20% in de Krimoorlog, naar 6,1% in de Eerste Wereldoorlog (tot 4,5% in WO II en 2,5% in de Koreaoorlog) (Jones, Wessely, 2005, 
137). Een andere bron spreekt van 10% in de Krimoorlog – de andere 90% voornamelijk door ziektes – en 35% in de Amerikaanse Burgeroorlog. 
(Mc Pherson, 2008, 44). In de Tweede Wereldoorlog was desertie gemakkelijker, omdat soldaten niet waren opgesloten in loopgraven, maar het 
maximum was 63 per 1000. In de Vietnamoorlog was desertie weer veel moeilijker en schommelde deze tussen 29,1 per 1000 in 1968 en een piek 
van 73,4 in 1971. Shay (1994), 213.
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De oorlog zou een enorme psychologische tol eisen. In 1918 waren er in Engeland twin-
tig ziekenhuizen met meer dan 6000 bedden voor psychische aandoeningen.147 Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 94.000 veteranen in 1930 in Engeland een 
uitkering kregen vanwege nerveuze aandoeningen en ruim 160.000 voor DAH en andere 
hartaandoeningen, waar uitputting en psychische factoren aan ten grondslag lagen.148 
Maar afgaande op gegevens over het Amerikaanse leger waar in de korte tijd dat het 
aan de gevechten deelnam bij 70.000 tot 100.000 soldaten psychische problemen werden 
vastgesteld en er 40.000 werden teruggezonden, moeten er in de andere legers nog veel 
meer militairen met psychische problemen zijn geweest. Psychische problemen werden 
in het Duitse en Engelse leger vaak niet opgemerkt, of toegeschreven aan een zwakke 
constitutie of problemen die al bestonden voor men in dienst trad.149

2.2. Medische inzet als oplossing

De reacties van de legerartsen op de psychische gevolgen van de oorlog kunnen worden 
beschouwd in een figuratieperspectief, waarin concepten en gedragingen van artsen een 
antwoord zijn op de interne wedijver in het beroep, de druk van slachtoffers en het pu-
bliek – in de gedaante van het thuisfront – en de mogelijkheden die de legerorganisatie 
biedt.

In schema:

(1). De extreme oorlogsomstandigheden lieten slachtoffers weinig keus. Hun opgave was 
te ontkomen aan de verschrikkingen of de schade beperkt te houden. Legerartsen boden 
daarvoor hooguit enig soelaas. Opvang aan het front hield het contact met kameraden in 
stand, maar bood geen uitweg uit de verschrikkingen. Teruggezonden worden naar het 
thuisfront betekende vaak opname in een psychiatrische inrichting met een carrière van 
chronische patiënt. Een aantal families van Engelse patiënten kon na zware druk op de 
regering nog voorkomen dat teruggezonden soldaten, althans voor een periode van zes 
maanden, als psychiatrische patiënt werden geregistreerd.150 Teruggezonden officieren 
kregen goede voorzieningen, zoals in vier particuliere ziekenhuizen die in 1915 door Lord 
Knutsford werden opgericht bij Kensington Gardens en Campden Hill met veel groen, 
aparte slaapkamers en mogelijkheden voor biljart en croquet. 
 Het voornaamste wapen van de slachtoffers bestond, naast hun hinderkracht door 
massale uitval, uit brieven naar het thuisfront, die konden helpen om de publieke opinie 
te mobiliseren. Zij hadden uiteindelijk niet veel effect. Een oplossing voor sommige 
frontsoldaten was het maken van informele afspraken met vijandige troepen om elkaar 
te ontzien, maar dat vereiste wederzijds vertrouwen. Dergelijke afspraken werden wel 
gemaakt, maar waren sterk plaatsgebonden en werden fel bestreden door de leger-

147  Deze diagnose verving rond 1890 de diagnose ‘palpitation’ (hartklopping). Zie Jones, Palmer, Wessely (2002), 374. Verder: Jones, Wessely (2005), 
150-153 en 156; Shephard (2000), 65, 66, 110 en 112.  

148  Jones, Palmer, Wessely (2002), 375. Young (1995, 42) spreekt van 80.000 gevallen van shell shock die aan het eind van de oorlog waren 
behandeld in RAMC units in het Engelse leger, 30.000 die waren geëvacueerd naar ziekenhuizen in Engeland en 200.000 ex-militairen die een 
uitkering kregen voor nerveuze aandoeningen.

149 Van Bergen (2001), 213. 
150  Babington (1997) 54, 109. Zie ook Shephard (2000), 89, 158. Tussen april 1915 en april 1916 werden er 1300 officieren en 10.000 manschappen 

naar Engeland teruggezonden. Babington (1997), 81. Uiteindelijk werden het er 30.000. Van Bergen (2001), 218, 219.
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leiding.151 Een onbekend aantal slachtoffers bleef buiten de medische invloedssfeer, zoals 
soldaten die waren doorgedraaid maar bleven doorvechten. Dit gold ook voor hen die 
werden geëxecuteerd voor desertie. Anthony Babington, lange tijd rechter in Londen, 
heeft na de oorlog veel dossiers onderzocht en kwam tot de conclusie dat voorafgaand 
aan de executies nauwelijks medisch onderzoek plaatsvond.152 In 2006 zijn 314 geëxecu-
teerde soldaten na langdurig aandringen van een aantal families door de Britse autoritei-
ten gerehabiliteerd.153 In de tweede helft van 1917 waren er muiterijen in het Franse leger 
en werden er gedurende enkele maanden ongeveer 90 doodvonnissen per maand voor 
desertie voltrokken.154

(2) Bij het thuisfront ontstond een beeld van de psychische gevolgen dat is blijven voort-
bestaan in het begrip ‘shell shock’. De pers in Engeland besteedde er veel aandacht aan 
en oefende sterke druk uit op de legerleiding om maatregelen te treffen.155 Het feit dat het 
begrip ‘shell shock’, dat overigens als medische diagnose maar korte tijd stand hield, kon 
uitgroeien tot symbool voor de moderne industriële oorlog, verklaart de historicus Win-
ter uit het feit dat het een aansprekende term is, “a kind of English genius of linguistic 
compression, in which a host of allusions are fused in two simple vertical syllables”. Een 
voordeel was ook dat ‘shell shock’ minder stigmatiserend was dan termen als ‘hysterie’ 
en ‘neurasthenie’. De term sloeg aanvankelijk vooral aan bij de elite – mede door het gro-
te aantal slachtoffers onder officieren, wat in de sterk gestratificeerde Engelse samenle-
ving hard aankwam – en werd daarna steeds meer overgenomen door het grote publiek.156 
 De term werd ook gebruikt in het officiële verslag van het onderzoek in Engeland 
naar de gevolgen van de oorlog. Dit onderzoek werd op aandringen van Lord South-
borough in het Hogerhuis gestart in 1920 en vond onder zijn leiding plaats door het  
“War Office Committee of Enquiry into ’Shell Shock’”. Het verslag verscheen in 1922.  
De commissie sprak van ‘war neurosis’ en plaatste de term ‘shell shock’ tussen aan-
halingstekens, maar het beeld was al gevestigd. 
 In Frankrijk werd tijdens de oorlog over de verschrikkingen bericht door Henri  
Barbusse in zijn wijd verspreide en bekroonde roman Le Feu in 1916 en George Duhamel 
in hetzelfde jaar in het tijdschrift Mercure de France. De chirurg Duhamel beschreef tot 
in detail wat er zich afspeelde in een veldhospitaal bij het front. 
 Er ontstond een breed besef dat een oorlog niet alleen bestond uit moed en heldendom. 
Mentale ineenstorting werd steeds meer gezien als een normale reactie op de verschrik-
kingen.157 Deze opmerkelijke verandering in het denken over de oorlog werd zichtbaar 
in monumenten waarin het lijden van de slachtoffers en hun nabestaanden tot uitdruk-
king werd gebracht, hoewel in veel monumenten de heroïek nog werd benadrukt. 158 Een 
voorbeeld is het herdenkingsmonument van Käthe Kollwitz in Vladslo waarin zij haar 
verdriet uitdrukt voor haar gesneuvelde zoon. Een ander voorbeeld is de nieuwe Menen-
poort bij Ieper van de Engelse architect Sir Reginald Blomfield met 55.000 namen van 
vermisten.159 Dit markeerde een belangrijke stap in de emancipatie van het slachtoffer. 
 
(3) De legerleiding had verschillende mogelijkheden ter beschikking om de psychische 
druk te verkleinen: kortere inzet van de troepen; andere samenstelling van de gevechts-
eenheden; betere selectie en training; nauwer contact tussen de gevechtseenheden en de 
hogere leiding; en het accent op de verdediging of een goede voorbereiding met artille-
riebeschietingen in plaats van het onbeschermd in de aanval gaan.160 Deze alternatieven 

151 Binnenveld & Binnenveld (1997), 49.
152 Babington (1997), hoofdstuk 1 en 92-94.
153 NRC Handelsblad (2006), 16 augustus, 1. Volgens Babington ging het in totaal om 346 executies. 
154 Wesseling (2007), 169.
155 Van Bergen (2001), 316.
156 Winter (2000), 7-11.
157 Marlowe (2000), hoofdstuk 5.
158 Simissen (2006), 891.
159 Simissen (2006), 891.
160 Van Bergen (2001), 37; Koch (2006), 36-75, met name 66. 
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stuitten echter op strategische en culturele belemmeringen. Veel veranderingen werden 
tegengehouden, omdat de legerleiding eer en discipline voorop bleef stellen. Om de enorme 
stroom uitvallers in te dammen werd daarom gekozen voor grootschalige medische inzet. 
Van alle Duitse en Franse artsen werd 80% gemobiliseerd, van de Engelse artsen 45%.161

(4) Legerartsen werden geconfronteerd met verschijnselen die zij benoemden als hysterie 
of uitputting. Zij hadden echter geen eenduidig diagnostisch systeem ter beschikking en 
er was weinig onderlinge afstemming, omdat zij geïsoleerd werkten. Al eerder, tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog, was een aantal symptomen beschreven onder de noemer 
“nostalgia”, gekenmerkt door gebrek aan eetlust en passiviteit. Ook werd wel gesproken 
van een “soldiers’ irritable heart” – als gevolg van te veel inspanning en slecht voedsel. 
Ín de Boerenoorlog kwam hier ‘rheumatism’ door oververmoeidheid nog bij. Plotselinge 
verlamming en hoofdpijn werden tot de Eerste Wereldoorlog niet als psychische reacties 
beschouwd en toegeschreven aan op korte afstand langsvliegende kogels en granaten 
(windage). Dit verschijnsel was al beschreven tijdens de Franse revolutie en de Napole-
ontische oorlogen (‘vent du boulet’).162

 Artsen werden primair ingezet om de uitval aan het front te beperken. Zij moesten 
zich onderwerpen aan de hiërarchie van de legerorganisatie en hun medische uitgangs-
punten hieraan ondergeschikt maken. Het doel was de gevechtskracht te bewaren om de 
oorlog te winnen. Snel weer inzetbare soldaten gingen voor, terwijl het thuisfront per-
manent gerustgesteld moest worden.163 Financiële claims moesten worden voorkomen en 
simulanten ontmaskerd, waarbij sommige artsen overgingen tot regelrechte martelingen. 
164 Het aantonen van een organische stoornis was een respectabele uitweg, omdat er bij 
de soldaat dan geen sprake was van persoonlijk falen of lafheid, terwijl de leiding geen 
blaam trof. Over het algemeen kon de geneeskunde als vak weinig invloed uitoefenen, 
omdat artsen weinig contact met elkaar hadden, onder grote tijdsdruk werkten met een 
permanente onderbezetting en de omstandigheden voor wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke bewijsvoering verre van ideaal waren.165 
 Toch hadden artsen ook mogelijkheden. Zij konden aan het front opmerkelijke obser-
vaties doen en kregen van mensen in de legerleiding soms alle medewerking. Sommige mi-
litairen zagen kans zich na de oorlog als veteranen te organiseren en voorzieningen af te 
dwingen die artsen weer ten goede kwamen. Het beeld is dus meerduidig, en varieert per 
land. Daarom volgt hier een vergelijkende analyse van de reacties in de betrokken landen.

2.3. Een mislukte doorbraak: Charles Myers

In 1914 sprak de Londense neuroloog William Aldren Turner – als deskundige op het ge-
bied van epilepsie werkzaam in Queen Square, The National Hospital for the Paralysed 
and Epileptic – in het British Medical Journal over “nervous exhaustion due to physical 
strain, sleeplessness and other stressful circumstances associated with the campaign”.166 
Hij had op verzoek van het ‘War Office’ gedurende drie maanden onderzoek gedaan in 
een aantal ziekenhuizen in Frankrijk. Volgens Turner vertoonden patiënten verschijnse-
len van hysterie. Het leek er op dat ze een verschrikkelijke gebeurtenis steeds opnieuw 
beleefden. Sommigen konden niet praten, anderen waren blind of leden aan geheugen-
verlies. Dit was aanleiding voor de legerleiding om maatregelen te treffen, zeker toen 
begin 1915 veel nieuwe rekruten uitvielen. Turner moest terug naar Londen en zijn  
collega uit Queen Square, Gordon Holmes, had het in Boulogne te druk met het grote 

161 Van Bergen (2001), 25, 26.
162 Jones (2006), 536; Babington (1997), 15-18; Crocq, Crocq (2000), 47.  
163 Binnenveld & Binnenveld (1997), 202; Van der Kolk, McFarlane, Weisaeth (1995), 48.
164  Martelingen waren de beruchte Kaufman-kuur, lumbale puncties, klysma’s van zeep en glycerine of maagspoelingen met een liter warm water, het 

inspuiten van ether onder de huid of het uitdrukken van gloeiende sigaretten op de huid. Van Bergen (2001), 308, 313 en 317.
165  Zie over dit onderwerp: Van Bergen (2003), 331-343. Zijn opvattingen over de Eerste Wereldoorlog verklaart deze auteur echter te snel van 

toepassing op alle oorlogen.
166 Turner (1915), 833. Zie verder Babington (1997), 52.
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aantal gewonden – 300 per dag met 10 tot 16 dokters.167 Op basis van zijn publicaties advi-
seerde Turner om Charles Myers te raadplegen. Dit was voor Myers een unieke kans.168 
 Myers was een zelfbewuste psycholoog, 41 jaar oud, opgeleid in Cambridge, met  
wetenschappelijke belangstelling en uitgebreide contacten in de betere kringen, maar 
zonder medische ervaring. Hij had het Salpetrière bezocht en in Parijs en Boulogne di-
verse gevallen gezien van hysterie door blootstelling aan artilleriebeschietingen. Hij werd 
gelegerd in het casino van le Touquet. Het onderzoek dat hem was opgedragen, startte hij 
dicht bij het front met een inspectie van verschillende ziekenhuizen.169 In 1915 beschreef 
hij in een artikel in de ‘Lancet’ de reacties van een soldaat na een granaatontploffing: hij 
schreeuwde en trilde, terwijl hij dacht dat hij blind werd. Myers gaf aan deze verschijn-
selen de benaming ‘shell shock’. Evenals bij treinongelukken enkele decennia daarvoor, 
gingen de eerste gedachten uit naar een lichamelijke stoornis. Al vrij snel werden de 
verschijnselen, na uitsluiting van vergiftiging, grote luchtdruk, interne uitscheiding of 
een hersenschudding, beschouwd als symptomen van een emotionele schok.170 
 De diagnose ‘shell shock’ werd in 1915 door de legerleiding erkend. In 1916 had Myers 
2000 gevallen van ‘shell shock’ gezien, met verschijnselen van verlamming en geheu-
genverlies. Hij zorgde er in Boulogne voor dat de slachtoffers niet tussen gewonden, 
epileptici en criminelen terecht kwamen.171 Hij pleitte voor opvang dicht bij het front 
in gespecialiseerde voorzieningen (Forward Psychiatry). De benadering die al werd 
gebruikt in het Franse leger is door Artiss in 1963 bekend geworden als PIE (proximity, 
immediacy and expectancy, waaraan simplicity nog werd toegevoegd).172 
 De slag van de Somme, waar de Britten de grootste verliezen leden uit hun militaire 
geschiedenis – 420.000 doden, gewonden en vermisten op een leger van 1,2 miljoen – was 
een belangrijke katalysator om de ‘verspilling’ aan manschappen in te dammen.173 In 
november 1916, in de nasleep van deze slag, werden vier centra geopend, en een half 
jaar later een vijfde centrum, onder de benaming ‘NYDN’ centra (Not Yet Diagnosed 
Nervous). Binnen deze centra werkten artsen als William Brown en Frederick Dillon die 
psychotherapeutische methoden voorstonden, maar de meeste artsen vonden een rust-
kuur voldoende. Per centrum werden tussen de 3000 en 5000 soldaten behandeld. 
 De legerleiding was sceptisch; Myers werd overgeplaatst naar het zuidelijke front 
en opgevolgd door de neuroloog Holmes, die een klassieke medische benadering voor-
stond.174 Teleurgesteld verliet Myers In november 1917 Frankrijk. Hij zou pas in 1940 een 
terugblik schrijven op de oorlog, naar zijn zeggen met veel pijn en moeite, en weigerde 
na de oorlog te getuigen voor de officiële onderzoekscommissie naar de ‘shell shock’, van-
wege zijn pijnlijke herinneringen.175 In latere commentaren is beweerd dat zijn zachtere 
benadering alleen tot chroniciteit had geleid.176 
 De bijdrage van Myers aan de erkenning van de emotionele gevolgen van extreme 
oorlogsomstandigheden was echter aanzienlijk. Zijn pleidooi voor opvang dicht aan het 
front en zijn nauwkeurige beschrijving van de ernst van de verschijnselen bij schok-
kende ervaringen waren zijn grootste verdienste. Hij had door organische factoren uit te 
sluiten de nauwe relatie tussen ‘hysterie’ en schokkende ervaringen beschreven in wat 
tegenwoordig ‘somatoforme dissociatie’ wordt genoemd, een gebrek aan normale integra-
tie tussen horen, zien, voelen, spreken en bewegen.177 Myers stelde dat slachtoffers van 
een trauma reageren door splitsing in een ‘normale’ en een ‘emotionele persoonlijkheid’: 

167 Mc Donald (2007), 288-298.
168  Babington (1997), hoofdstuk 8. In 1914 werden 7-10% van de officieren en 3-4% van de soldaten in het Engelse leger teruggestuurd vanwege 

geestelijke instorting. Zie ook Shephard (2000), hoofdstuk 2; Binnenveld & Binnenveld (1997), 84-85 en Macleod (2004), 86-89.
169 Showalter (1985), 167; Shephard (2000), 1 en hoofdstuk 2.
170 Young (1995), 60, Showalter (1985), 168.
171 Babington (1997), 81; Van Bergen. (2001), 316.
172  Salmon (1917). De benaming PIE wordt toegeschreven aan Thomas Salmon, maar de praktijk bestond al in het Franse leger en de benaming komt 

van Artiss (1963). Zie Jones, Wessely (2005), 25 en 27; Jones. (2006), 361, 534. Zie ook Jones (2004). 
173 Shephard (2000), 47; Babington (1997), 88. 
174 Jones, Wessely (2005), 26-31.
175 Jones, Wessely (2005) 50.
176 Met name Shephard (2000) concludeert dat in het laatste hoofdstuk van zijn grote overzichtswerk.
177 Van der Hart (2000).



41

Hoofdstuk 2 – De emancipatie van slachtoffers van extreem geweld: 1914-1940

in de emotionele persoonlijkheid dringen de traumatische ervaringen zich heftig op, 
terwijl de normale persoonlijkheid gericht is op vermijding van het trauma. De oorzaak 
lag in het onvermogen om de traumatische ervaring te integreren.178 Hij was echter niet 
bij machte een echte doorbraak te forceren in de cultuur van de legerorganisatie en zijn 
invloed was in de medische wereld minder groot dan de populariteit van het begrip ‘shell 
shock’ suggereert. 
 Naast opvang aan het front ontwikkelde zich in Engeland een meer individueel-psy-
chologische benadering. Deze beperkte zich tot officieren die naar het thuisfront waren 
gezonden met klachten over angst en uitputting. Van de gespecialiseerde klinieken 
zijn Maghull bij Liverpool en Craiglockhart bij Edinburgh het meest bekend gewor-
den. William Rivers, arts en antropoloog en een collega van Myers uit Cambridge, kon 
aanvankelijk in Maghull en later in Craiglockhart in alle rust een benadering toepas-
sen met aandacht voor nachtmerries en onderdrukte gevoelens. De historicus Shephard 
zei hierover: “Like Myers in France, the Maghull doctors were interested in memory; 
unlike Myers they had the time and political protection to explore it.” 179 Rivers werkte 
met gelijkgestemde patiënten die hij bij hun aankomst in Craiglockhart uitkoos. Zijn 
behandeling van de schrijvers Siegfried Sassoon, die oorlogspacifist was geworden door 
zijn ervaringen in de oorlog maar door toedoen van Rivers toch terugging naar het front, 
en Wilfred Owen, die een week voor de wapenstilstand sneuvelde, is in de jaren negentig 
bekend geworden door de romans van Pat Barker.180 Sassoon beschreef Craiglockhart als 
een levend museum van oorlogsneuroses.181

 De terugblik op de oorlog in het rapport van de onderzoekscommissie naar de ‘shell 
shock’ is illustratief voor de reacties enige jaren na de oorlog. Vijftien leden, waarvan 
elf artsen, hielden 41 zittingen en hoorden 59 deskundigen. Minder dan 10% van de man-
schappen had te maken gehad met granaatschokken. Het merendeel van hun klachten 
betrof angst en uitputting, zo concludeerde Rivers als lid van de commissie, en met hem 
de meeste artsen. Herstelcijfers waren moeilijk te geven door de permanente verplaat-
sing van de eenheden. Het rapport had kritiek op de selectie van de soldaten. Twintig 
tot dertig procent had nooit een dokter gezien en anderen zeer kort. Sommige doktoren 
zagen 400 soldaten op één dag. Zo werd het probleem gelegd bij de overhaaste rekrute-
ring. Dit beeld kan deels worden bevestigd aan de hand van cijfers over de mobilisatie. 
De ‘British Expeditionary Force’, die werd uitgezonden naar Frankrijk, bestond aan het 
begin van de oorlog uit 160.000 man. Ze moest in allerijl worden aangevuld met 750.000 
vrijwilligers die de minister van oorlog Lord Kitchener binnen een maand rekruteerde, 
en dit werd uiteindelijk ruim een miljoen.182 
 Legerautoriteiten trokken uit het rapport van het ‘War Office Committee’ de conclu-
sie dat met goede selectie en training psychologische opvang overbodig was geweest en 
investeerden na de oorlog weinig meer in opvang. Volgens luitenant kolonel Gort, een 
van de deskundigen, waren er onder de goed getrainde eenheden ook nauwelijks proble-
men geweest. De meeste deskundigen op psychologisch terrein verlieten het leger en in 
1939 was er nog maar een half dozijn van over.183 Binnen het Engelse leger had de oorlog 
weinig veranderd, ondanks verschillende schrijvers die het tegendeel beweren.184 Voor-
uitstrevende specialisten als Myers, Rivers, Brown en Dillon werkten geïsoleerd, met 

178  “A large ‘heavy explosive’ shell fell on a dug-out, killing two of the occupants and blowing two other men to the far end of it. One of the latter (…), 
a sergeant, was brought into the Aid Post on a stretcher, unable to stand or to give any coherent statement. By the time he was admitted into a 
Casualty Clearing Station, his condition had become one of pronounced stupor, which continued for more than a fortnight, accompanied at first by 
fever. Gradually he began to take notice of his surroundings and on the seventeenth day after burial he suddenly sat up in bed and spoke for a few 
minutes, evidently with reference to some trench experiences—”They’re at it again. D’you see that one, Jim?” etc., then relapsing into stupor. He 
virtually recovered his normal personality in England, but deafness and mutism remained until one day he had a hysteric, convulsive seizure, after 
which he shouted orders given in the trenches and thereupon regained his hearing and speech.” Van der Hart (2000), 41.

179 Shephard (2000), 81.
180  Pat Barker schreef een trilogie over het lot van Britse officieren met ‘shell shock’ met de titels: Regeneration (1990), The Eye in the Door (1993) en 

the Ghost Road (1995).
181 Sassoon (1930).
182 Babington (1997), 121.
183 Jones, Wessely (2005), 51-55, 58, 150. Babington (1997), 121 en hoofdstuk 16.
184 Jones, Wessely (2005, 49) noemen Stone, Merskey en Showalter. 
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ideeën uit een nog niet gevestigde wetenschap en werden met uitzondering van Rivers 
uiteindelijk tegengewerkt door de legerleiding. 

2.4. Opvangkansen: een vergelijking
 
Evenals in Engeland werd het leger in Duitsland aan het eind van 1914, toen de loopgra-
venoorlog begon, geconfronteerd met massale uitval. Volgens officiële gegevens waren 
er tijdens de oorlog 613.047 uitvallers met nerveuze aandoeningen, inclusief epilepsie en 
verlamming. Ongeveer 400.000 werden als psychogeen gekwalificeerd, een andere bron 
spreekt van 200.000. Zij kregen meestal de diagnose hysterie. Aanvankelijk werden ze 
direct, of na een rustkuur in een verpleeghuis, teruggestuurd.185

 Al vrij snel werd aan elk hospitaal dat soldaten opving een militaire psychiater 
toegevoegd die harde methoden gebruikte. De meest gehanteerde werkwijze was een 
mengeling van disciplinering en bestraffing, de Kaufmann-kuur. Slachtoffers werden 
elektrische schokken toegediend, gevolgd door oefeningen, waarbij de arts doorging tot 
de patiënt geen symptomen meer vertoonde, met het argument dat de symptomen zich 
anders zouden vastzetten en onomkeerbaar waren. Veel artsen gebruikten ook afgeleiden 
van deze kuur, zoals langdurige strafexercities, isolatie, schijnoperaties of onderdom-
peling in koude baden. Kaufmann’s kuur riep verzet op onder een aantal doktoren en 
politici en er werd voor gewaarschuwd dat er doden bij konden vallen.186 De kuur was na 
de oorlog aanleiding voor een aantal rechtszaken, maar deze hadden geen consequenties 
voor de doktoren. In de Tweede Wereldoorlog zou de kuur opnieuw worden toegepast. 
 Een andere veel gehanteerde werkwijze was een vorm van hypnose, uitgedacht door 
de Hamburgse psychiater Nonne. Psychoanalytici als Simmel, Abraham en Ferenczi 
introduceerden kortdurende therapieën met hypnose, met de bedoeling de psychoanalyse 
geaccepteerd te krijgen. Het vijfde internationale psychoanalytische congres in 1918 in 
Budapest werd bezocht door officiële afgevaardigden van het leger. De voornaamste re-
actie van Duitse psychiaters kan worden getypeerd als een aanpassing aan de heersende 
maatschappelijke opvattingen, waarbij hun uitspraken als legitimatie gingen dienen voor 
het terugsturen van soldaten naar het front en het beperken van compensaties.187 Vooral 
gebrek aan wilskracht beschouwden zij als een tekort. Oppenheim, die de diagnose ‘trau-
matische neurose’ had geïntroduceerd en hoofd was geworden van een militair hospitaal 
in Berlijn, liet een ander geluid horen. Steeds meer kwam hij tot de overtuiging dat de 
symptomen werden veroorzaakt door de ernst van de strijd en weinig van doen hadden 
met aangeboren ‘predisposities’. Hij was verbijsterd over de ontkenning van de effecten 
van ernstige gebeurtenissen door de meesten van zijn collega’s.188 
 In Frankrijk werd al snel ontdekt dat bij de uitval van militairen psychische factoren 
een rol speelden. De Franse psychiater Régis onderzocht in 1915 88 frontsoldaten en con-
stateerde dat 20% fysieke verwondingen had, maar dat er in alle gevallen sprake was van 
angst en emotionele schokken.189 Voor deze bevindingen bestond echter weinig begrip bij 
de autoriteiten, mede door de opvattingen van Babinski, een leerling van Charcot, die 
hysterie beschouwde als resultaat van suggestie opgewekt door doktoren. Babinski werd 
gedwongen zijn standpunt bij te stellen naar aanleiding van het proces tegen Deschamps, 
een Franse militair die zijn arts had geslagen toen deze hem bruut wilde behandelen.  
Door dit proces, dat grote publieke belangstelling kreeg, nam de publieke druk op artsen 
toe om anders met het leed om te gaan. Toch was de houding niet veel anders dan in 
Duitsland. Er werd een therapie ontwikkeld met de benaming torpillage, die veel leek 
op Kaufmann’s kuur.190 De nadruk lag sterk op het isoleren van de patiënt om besmetting 

185 Kloocke, Schmiedebach, Priebe (2005), 43-48.
186 Van Bergen (2001), 311-314.
187 Kloocke c.s. (2005), 44.
188 Lerner (2001), 154, noot 56; Van Bergen (2001), 321.
189 Crocq, Crocq (2000), 49.
190 Marlowe (2000), hoofdstuk 5.
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van het gedrag te voorkomen. Suggestie in de vorm van het overreden van soldaten werd 
wel toegepast, maar hypnose werd afgewezen. Dejerine, die een mildere weg voorstond, 
was in Frankrijk een eenling.191 
 In de Verenigde Staten kreeg de psychiater Tom Salmon, hoofd van het ‘National 
Committee of Mental Health Hygiene’, de leiding over de psychologische opvang. Hij 
had bij een bezoek aan Engeland met zes andere psychiaters geconstateerd dat eenderde 
van de uitval bij de Engelsen werd veroorzaakt door “mental and nervous diseases”. Het 
beeld van de ernst van de oorlogsneurosen werd bevestigd door een bezoek van de New 
Yorkse psychiater MacCurdy en het hoofd van de psychiatrische en neurologische afde-
ling van de Surgeon General, Pearce Bailey. De laatste stelde de harde aanpak van de 
Fransen voor, die Salmon afwees als veel te bestraffend. Er kwam op basis van Salmon’s 
rapportage voor elke legereenheid een speciale voorziening voor snelle behandeling aan 
het front, meer gespecialiseerde behandeling achter het front en training van het perso-
neel.192 Base Hospital no 117 in Lafoche werd ingericht voor neuroses en enige tijd later 
Base Hospital no 214 in Savenay voor psychoses.193

 In de Verenigde Staten vond ook een andere opmerkelijke ontwikkeling plaats: de 
introductie van nieuwe selectiemethoden door psychologen.194 Door toedoen van Robert 
Yerkes, Walter Scott en Walter Bingham vonden de selectie voor de legereenheden en 
de rekrutering van officieren niet meer plaats door willekeurige toewijzing, intuïtie van 
oudere officieren of anciënniteit, maar met behulp van psychologische testen. Er was 
door Scott al enige ervaring opgedaan bij selectie in het bedrijfsleven, maar het systeem 
was verder nieuw. Ondanks verzet van oudere officieren kon Yerkes, president van de 
American Psychological Association in 1917 en hoogleraar filosofie en psychologie in 
Harvard, een testprogramma introduceren dat veel verder ging dan selectie op grond van 
psychopathologische kenmerken. Het beeld van de Britse kolonel die in de Boerenoorlog 
op de loopplank van een troepenschip iedere rekruut op de schouder tikte en met een 
soort goddelijke ingeving riep: “Infantry! Cavalry! Artillery! Er – Medical Corps!”, moest 
definitief tot het verleden gaan behoren.195 
 Het verzet betrof vooral de wetenschappelijke bemoeienis van een buitenstaander 
in het leger en oudere officieren bedongen dat hun mening bleef meetellen. Na enkele 
pilots werden er veertig psychologen aangesteld en kwam er in februari 1918 een aparte 
school voor militaire psychologie in Fort Oglethorpe, Georgia. Vanaf dat moment steeg 
het aantal testen van 12.000 naar 200.000 per maand. Uiteindelijk werden er drie miljoen 
mensen getest in de landmacht, de veel kleinere marine had al eerder enkele methoden 
ingevoerd. De testen waren vooral van belang voor de selectie van officieren, waarvan 
het aantal gedurende de oorlog opliep van 9000 naar 200.000. Na de wapenstilstand werd 
het programma grotendeels ontmanteld. 
 Het programma bood psychologen de mogelijkheid hun methoden op grote schaal te 
verbreiden en erkenning te verkrijgen in het leger. Deze massale erkenning zou later 
van pas komen, toen zij zich als klinisch psychologen gingen manifesteren in de Tweede 
Wereldoorlog. Jongere officieren gingen door het programma veel meer open staan voor 
wetenschappelijk onderzoek. De oorlog werd zodoende een belangrijke katalysator voor 
de massale erkenning van een nieuw specialisme. 
 De kansen voor specialisten en slachtoffers waren in de Verenigde Staten veel groter 
dan in andere landen. Sidney Schwab, professor in de neurologie in Washington, die de 
leiding had over het Base Hospital in La Fauche aan de voet van de Vogezen met meer 
dan 1000 bedden, beweerde dat begrippen van Freud als verdringing, innerlijk conflict 

191 Van Bergen (2001), 324-325; Roudebush (2001), 278; Shephard (2000), 98- 104.
192  Babington (1997), 91-92 en Hale (1995), 17. “Six feet, four inches tall, with a warm sympathy for patients and the disadvantaged, Salmon suffered 

from migraines and had recovered from tuberculosis (…) an advocate of the expanding reformist role of psychiatry in schools and prisons.” Hale 
(1995), 16.

193 Menninger (1948), 9.
194 Kevles (1968), 565-581.
195 Bingham in een terugblik in Harper’s Magazine, september 1942, 436.
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en neurose waren bevestigd.196 Terwijl uitkeringen voor psychoneurosen in Frankrijk 
helemaal niet werden gegeven en in Duitsland in 1926 stopgezet, werd in de Verenigde 
Staten tussen de wereldoorlogen meer dan een miljard dollar besteed aan de opvang van 
veteranen die met psychische problemen te kampen hadden.197 

2.5. Verschuivingen in de machtsbalans: de veteranenbeweging in de VS

Hoe is het te verklaren dat in reactie op de Eerste Wereldoorlog de zorg voor militairen 
met psychische trauma’s zich in de Verenigde Staten zoveel verder ontwikkelde dan 
in de deelnemende Europese landen? Hierop is alleen een adequaat antwoord te geven 
wanneer meer brede ontwikkelingen in de analyse worden betrokken. Een algemeen ant-
woord kan gezocht worden in het meer open karakter van de Amerikaanse samenleving 
en het ontbreken van traditionele standsverschillen.198 In Engeland en Duitsland was de 
kloof tussen de aristocratische legerleiding en gewone soldaten veel groter. Een schakel 
in de verklaring is gelegen in de bijzonder sterke positie van veteranenorganisaties met 
hun wortels in de Amerikaanse eenwording na de burgeroorlog, die drager werden van 
het Amerikaanse eenheidsideaal. 
 De meeste veteranen uit de Eerste Wereldoorlog organiseerden zich in de American 
Legion. Deze organisatie zou uitgroeien tot een van de grootste lobbygroepen uit de mo-
derne geschiedenis. De American Legion was het initiatief van twintig hogere officieren, 
direct na de wapenstilstand, toen zij nog in Parijs verbleven, en kreeg binnen een jaar 
843.000 leden.199 Zij legde de nadruk op de abnormale oorlogsomstandigheden, waar ook 
volstrekt normale mensen emotioneel aan onderdoor gingen en dat wekte veel begrip 
bij het Amerikaanse publiek. Door lobbywerk kon in 1921 het ‘Veterans Bureau’ worden 
opgericht en een van de belangrijkste verstrekkers van psychische hulp worden.
 De druk die slachtoffers konden gaan uitoefenen zou een van de cruciale factoren 
worden in hun bejegening en in de kansen die specialisten kregen. Opvallend was dat 
deze beweging in de VS veel invloed kon verwerven, terwijl zij in Engeland – buiten een 
korte opleving aan het eind van de oorlog – nauwelijks van de grond kwam.200 
 In de VS was sinds de burgeroorlog de situatie gunstig voor de opkomst van vrijwilli-
ge organisaties die zich wilden inzetten voor het behoud van de nationale eenheid en het 
versterken van nationale waarden. De behoefte aan vrijwillige organisaties was – Alexis 
de Tocqueville had dit al opgemerkt – sterk in een groot land bestaande uit verspreid 
liggende kleine stadjes en boerderijen. Arthur Schlesinger jr. sprak van een land van 
‘joiners’: “one of the strongest taproots of the nation’s well-being.”201 Veteranenorganisa-
ties speelden een belangrijke rol bij de natievorming, omdat zij het als hun taak zagen 
de onafhankelijkheid en eenheid van de Verenigde Staten in vredestijd te bewaren met 
behulp van een fervent patriottisme. Zij konden deze taak vervullen door hun politieke 
invloed, hun binding met lokale gemeenschappen en met een scala aan activiteiten. 
 In 1890 waren van de 900.000 overlevende veteranen van de burgeroorlog er ruim 
400.000 aangesloten bij de Grand Army of the Republic (GAR). Deze organisatie had veel 
politieke invloed, vooral in de Republikeinse partij, en verschillende presidenten waren 
zelf veteraan. De GAR richtte rusthuizen, ziekenhuizen en weeshuizen op, zorgde voor 
een vrije dag ter herdenking (later Memorial Day) en verzorgde lessen op scholen met de 
groet aan de vlag, die sindsdien een gevestigde gewoonte zou worden. Zij organiseerde 
veel plaatselijke bijeenkomsten, kampen, reünies, bals en sportieve activiteiten – een 
goede lichamelijke conditie was in haar ogen een teken van een gezonde geest. 

196 Hale (1995), 19; Jones, Wessely (2005) 32.
197 Shephard (2000), 197.
198  Al opgemerkt door Tocqueville (1945, oorspr. 1835-40), die na zijn bezoek aan de VS in 1831 schreef over het relatief sterke egalitarisme als 

kenmerk van de Amerikaanse samenleving en hierin een voorbode zag van ontwikkelingen die ook in West-Europa zouden plaatsvinden. Vergelijk 
Mennell (2007) over het Amerikaanse civilisatieproces, met name hoofdstuk 10.

199 Cox (2001), 281-284, 291.  
200 Jones, Wessely (2005), 145-150. 
201 Schlesinger (1944), 1-25. 
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Ze gebruikte termen als ‘teamwork’ en ‘fair play’. De YMCA, de Salvation Army en de 
padvindersbeweging, met dezelfde idealen, waren belangrijke steunpilaren van de bewe-
ging. 
 In 1900 waren er minstens 600 GAR broederschappen verspreid over het land. Zij or-
ganiseerde ook activiteiten tegen allerlei “on-Amerikaanse” ontwikkelingen met het doel 
de erfenis van de burgeroorlog levend te houden en richtten enorme monumenten op. 
 Al deze elementen komen terug in het gedachtegoed en de activiteiten van de Ameri-
can Legion, waarin vaak werd verwezen naar de GAR, die zij ook graag wilde overtref-
fen.202 De Legion werd de drager van het Amerikaanse ideaal. Zij bond de oud-strijders 
die verspreid woonden over een groot gebied met grote regionale en culturele verschillen 
door middel van een gezamenlijk ideaal met de leus: “Keeping the Spirit of the Great War 
Alive”.203 Zij zagen hun binnenlandse activiteiten als een kruistocht tegen subversieve 
krachten, zoals Duitse invloeden, communisme en radicalisme. Belangrijk was dat de 
Amerikanen maar kort aan de wereldoorlog hadden deelgenomen. Van de twee miljoen 
Amerikanen die waren uitgezonden, zouden er ruim één miljoen geconfronteerd worden 
met gevechtshandelingen, vaak voor korte tijd. Er vielen volgens een schatting ruim 
50 duizend doden, heel weinig vergeleken met de verliezen van de andere deelnemende 
landen.204 Hierdoor bleef het moreel hoog en kon de roem van de oorlog blijven voortleven 
onder de veteranen. De oorlog was voor velen van het Amerikaanse platteland het avon-
tuur van hun leven. De oorlog was voor de VS een van de meest succesvolle oorlogen ooit. 
 De organisatie had een sterke en energieke leider: Theodore Roosevelt jr., opgeleid in 
Harvard, oudste zoon van de 26e president van de VS, die zijn vader wilde evenaren en 
de organisatie met zijn netwerk ondersteunde en status verschafte. De Legion werd door 
hem opgericht, samen met een aantal officieren, met veel contacten en steun in de betere 
kringen. De Legion had lange tijd een oververtegenwoordiging van blanke mannen uit 
de hogere middenklasse. De Legion volgde aanvankelijk een conservatieve lijn en zag 
Mussolini zelfs enige tijd als een van haar helden. In het begin kampte zij ook met cor-
ruptie, waardoor grote bedragen werden weggesluisd, maar met een aantal schommelin-
gen groeide de aanhang in 1931 tot meer dan een miljoen en in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog tot 2,5 miljoen.205 
 Vanaf het begin was de Legion zich bewust van het grote aantal getroffenen door 
tuberculose en ‘shell shock’. De nadruk op de ‘shell shock’ laat zien dat de beweging zich 
ook bewust was van de psychologische gevolgen van moderne gevechtshandelingen en 
deze als inzet koos bij de strijd voor voorzieningen, zoals speciale veteranenziekenhui-
zen. Steeds opnieuw werd bij grote acties en manifestaties bevestigd dat het primaire 
doel was om mensen die geestelijk en lichamelijk leden onder de oorlog te helpen.206 In 
1941 waren er 90 veteranenziekenhuizen met 75.000 bedden, waarvan de helft voor neuro-
psychiatrische aandoeningen.207 
 De vergoedingen liepen in de honderden miljoenen. In de jaren twintig en begin 
jaren dertig werd een kwart van het federale budget besteed aan voorzieningen voor 
veteranen.208 In 1933 deed president Roosevelt een poging flink op het budget te korten, 
maar ondanks zijn bezoek aan de nationale conventie van de Legion, met de stelling 
dat veteranen geen uitzonderingspositie moesten innemen, werden zijn voorstellen na 
korte tijd teruggedraaid.209 De Legion stond aan de wieg van de Amerikaanse traditie van 
ruime opvangvoorzieningen voor veteranen, gefinancierd door de overheid, in een verder 

202 Pencak (1989), 26-30.
203 Pencak (1989), 43.
204  De cijfers lopen nogal uiteen. De Encyclopedia Brittanica geeft dit cijfer, anderen komen op 114.000 doden. Voor een gedailleerd overzicht van vele 

bronnen: source list and detailed death tolls for the twentieth century hemoclysm: http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.htm.
205  De organisatie hielp ook veteranen die geen lid waren (Pencak, 1989). Succesvol was ze in haar strijd voor vergoedingen – de zogenaamde bonus 

– voor veteranen in 1924. Tijdens de depressie in de jaren dertig liepen hevige protesten tegen voorstellen voor afschaffing van de bonus, uit op 
rellen. Het zou de organisatie alleen maar sterken in haar missie. Ross (1969), 7-18.

206 Pencak (1989), hoofdstuk 7, 170-208.
207 Pencak (1989), 187.
208 Pencak (1989), 176.
209 Ross (1969), 24 en 25.
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voornamelijk private gezondheidszorg.210 Toen een rapport van Thomas Salmon over 
de noodzaak van psychiatrische voorzieningen voor veteranen in 1921 door de regering 
was afgewezen, schakelde Salmon de Legion in, waardoor de voorzieningen er alsnog 
kwamen.211

 Deze bijzondere positie van veteranen en hun organisatie, in samenhang met de 
openheid van de Amerikaanse samenleving en de relatief geringe standsverschillen  
kan verklaren, waarom juist in de Verenigde Staten specialisten kansen kregen en het 
traumaregime zich kon verbreiden. 

2.6. De opkomst van de VS als centrum van psychiatrie en psychologie 

De Eerste Wereldoorlog gaf psychiaters in de Verenigde Staten een nieuwe missie en 
nieuwe machtskansen. Vooruitstrevende psychiaters zouden de rol van omgevingsstress 
en trauma’s een grotere plaats gaan geven in een nieuwe dynamische psychiatrie, die 
zich na de oorlog ging verbreiden. Onder hen waren veel psychoanalytici van de tweede 
generatie, die binnen de psychoanalyse een vrijzinnige stroming vormden, gesteund door 
grote groepen maatschappelijk werkers. Door de vlucht van een aantal psychoanalytici 
naar de VS, vanwege de gebeurtenissen in de jaren dertig in Duitsland, kwam het cen-
trum van de psychoanalyse in de VS te liggen. Vóór 1942 vluchtten er veertig analytici 
vanuit Europa naar de Verenigde Staten en tot 1946 kwamen er nog minstens honderd-
vijftig bij.212

 Een van de meest bekende specialisten die kort na de Eerste Wereldoorlog in aanra-
king kwam met psychische trauma’s van veteranen, was de psychoanalyticus Abraham 
Kardiner. Kardiner was opgeleid als cultureel antropoloog onder Franz Boas (later 
zou hij met de opvolger van Boas aan de Columbia universiteit Ralph Linton nog een 
belangrijk antropologisch werk schrijven).213 Hij had net een half jaar analyse bij Freud 
achter de rug toen hij van 1922 tot 1925 in het ‘Veterans Hospital no 81’ in de Bronx 
meer dan duizend patiënten met neurotische klachten zag, waarvan zevenhonderd met 
wat hij noemde ‘traumatische neurosen’.214 Van deze groep heeft hij er vijftig maanden-
lang intensief geholpen en over vierentwintig gevallen gepubliceerd. Hij werd de meest 
invloedrijke schrijver over oorlogsneurosen van de eerste helft van de twintigste eeuw. 
 Kardiner was vooral geïnteresseerd in de menselijke aanpassing aan bijzondere 
omstandigheden. Het kostte hem moeite zijn opvattingen in te passen in het psycho-
analytische gedachtegoed en pas na een carrière in de culturele antropologie zou hij in 
1941 zijn grote werk over oorlogstrauma´s schrijven.215 Hij legde daarin de nadruk op de 
overweldigende pijn en angst waar de menselijke geest geen antwoord op had: “From a 
physiological point of view there exists a lowering of the threshold of stimulation, and 
from the psychological point of view a state of readiness for fright reactions.”216 Er was 
geen sprake meer van een normaal ego in de betekenis die Freud hieraan had gegeven. 
Door de traumatische ervaringen ontstond een nieuw ego, een zwakke afspiegeling van 
het oorspronkelijke, dat bovendien moest opereren in een omgeving die vijandig was 
geworden.217 Kardiner bouwde voort op het werk van Walter Cannon, die met dierexpe-
rimenten de reacties van een organisme op gevaar in kaart had gebracht. De reactie van 
het organisme, gebaseerd op angst voor pijn, bestond uit vluchten of vechten. Wanneer 
deze angst lang aanhield, omdat vluchten of vechten niet mogelijk was, leidde dit volgens 
Cannon tot uitputting of zelfs de dood.218 

210 Shephard (2000), 153; Van Bergen (2001), 230.
211 Ozarin (2002), 38.   
212  Velen zouden zich vestigen in centra als de Menninger kliniek in Topeka, Kansas, Chestnut Lodge in Rockville, Maryland, Sheppard-Pratt in 

Baltimore, Maryland en Saint Elisabeths in Washington DC. Friedman (1990), 110 -111.
213 Het werk is The Individual and His Society: the psychodynamics of primitive social organization uit 1939.  
214 Crocq, Crocq (2000), 54.
215 Herman (1993), 39. Kardiner sprak in een terugblik in 1977 van de eindeloze nachtmerrie van zijn kinderjaren.  
216 Kardiner (1941), 95.
217 Shephard (2000), 150: Young (1995), 89, 90.
218 Cannon, W. (1914), 256-281. Zie ook het commentaar op Cannon van Allan Young: Young (1995).
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 Psychoanalytici organiseerden zich in de jaren dertig op meer professionele wijze 
en vestigden zich in diverse instituten verspreid over het land. Een meer vrijzinnige 
stroming kwam in botsing met de orthodoxe, waardoor diverse afsplitsingen ontstonden. 
De conflicten werden versterkt door opvattingen van sommige gevluchte psychoanalytici 
uit Duitsland, directe bemoeienissen van Freud, de populaire cultus van de psychoana-
lyse onder het geletterde publiek, gestimuleerd door vrijzinnige psychoanalytici als Karl 
Menninger en de behoefte medische erkenning te verkrijgen. De Eerste Wereldoorlog 
speelde de meer vrijzinnige stroming in de kaart, die meer nadruk legde op omgevings-
stress. Abraham Kardiner en later in de Tweede Wereldoorlog Roy Grinker behoorden 
tot deze stroming. Zij genoten veel aanzien. Ze waren beiden nog korte tijd in analyse 
geweest bij Freud, waar vooral Grinker zeer over te spreken was. Grinker werd gesteund 
door zijn invloedrijke en weinig orthodoxe leermeester en leeranalyticus, de gevluchte 
Hongaar Franz Alexander, die de eerste leerstoel bekleedde in de psychoanalyse aan de 
universiteit van Chicago.219

 Niet alleen de psychoanalyse, maar ook de psychologie maakte in het Interbellum een 
belangrijke ontwikkeling door. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had zij haar praktische 
nut in de vorm van psychologische testen bewezen. Na de oorlog zou het vakgebied zich 
sterk uitbreiden, waarbij een tegenstelling ontstond tussen de gevestigde experimentele 
psychologie en diverse nieuwe toepassingsgebieden. De American Psychological Associa-
tion groeide van 393 leden in 1920 naar 2739 leden in 1940.220 De experimentele psycholo-
gen probeerden zich te beschermen door de toegang tot het volwaardige lidmaatschap 
te bemoeilijken en in 1937 werd mede hierom een aparte vereniging voor toegepaste 
psychologie opgericht (AAAP). In mei 1939 kwamen de psychologen Yerkes, Bingham en 
Scott, die werkzaam waren geweest in de Eerste Wereldoorlog, bij elkaar om contact te 
zoeken met het leger. Er werd een Emergency Committee opgericht en op initiatief van 
Yerkes profileerden zij zich niet alleen als testpsychologen, maar als ‘human engineers’ 
om zo een plaats te verwerven naast technici en natuurwetenschappers.221 Binnen het 
Emergency Committee kwam veel uitwisseling tot stand tussen verschillende stromingen, 
dankzij de selectie van Yerkes die mensen als Edwin Boring (de belangrijkste vertegen-
woordiger van de experimentele psychologie) en Carl Rogers uitkoos, evenals verte-
genwoordigers van de belangrijkste universiteiten en sleutelfiguren uit de APA en de 
AAAP. Een tamelijk nieuwe richting, de sociale psychologie, onder leiding van Gordon 
Allport, hoogleraar in Harvard en president van de APA in 1939, concentreerde zich op 
het moreel van de bevolking, sociale cohesie en leiderschapstraining. Allport richtte 
een subcommissie op binnen het Emergency Committee.222 Er werd tijdens de oorlog een 
Nationale Conventie in New York georganiseerd die de lijnen uitzette voor de naoorlogse 
professionele expansie.

2.7. Conclusies

De toename in de aandacht voor de psychische gevolgen van schokkende gebeurtenissen 
in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw is deels te verklaren uit de toegenomen 
ernst van deze gebeurtenissen. De confrontatie tussen staten in de Eerste Wereldoorlog 
die gepaard gingen met een sterke uitbreiding van het geweldspotentieel, bracht schok-
ken teweeg die tot dan toe ongekend waren. Door de sterke toename van de geweldda-
digheden en omdat desertie, epidemieën en dood door verwondingen relatief waren afge-
nomen, gingen psychische problemen van militairen andere problemen overschaduwen. 
Dit was een noodzakelijke voorwaarde voor verbreiding van het traumaregime, maar 

219 Hale (1995), hoofdstuk 7.
220 Capshew. (1999), 30.
221  Yerkes bracht zijn ervaring in uit de Eerste Wereldoorlog en zijn contacten met de National Resource Council in Washington, waar hij een aantal 

jaren na deze oorlog was blijven werken, voordat hij naar de universitaire wereld terugkeerde. Blocher (2000), 93-94.
222 Hiervan maakten Walter Bingham, Hadley Cantril, Leonard Doob en Kurt Lewin deel uit.
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was niet voldoende. Daarvoor waren specifieke interacties nodig tussen slachtoffers, 
specialisten, overheid en publiek die zich voordeden in één van de deelnemende landen: 
de Verenigde Staten. 
 De overheid in de hoedanigheid van de legerleiding was door een aantal factoren 
gedwongen om nieuwe vormen van opvang te introduceren: de massale uitval aan het 
front, de toename van problemen rond angst en uitputting, zowel bij soldaten als officie-
ren, de genoemde relatieve afname van desertie, epidemieën en dood door verwondingen, 
toegenomen publieke betrokkenheid, langdurige veldslagen en de kosten van nazorg ver 
van het front. 
 Slachtoffers konden in de meeste landen amper een vuist maken en hun macht 
bestond voornamelijk uit hinderkracht door massale uitval. De kansen voor slachtof-
fers verschilden in enkele grote landen die aan de oorlog hadden deelgenomen echter 
aanzienlijk. Deze verschillen kunnen sociologisch worden verklaard, wanneer we meer 
afstand nemen van de verklaringen die op dat moment in omloop waren en bredere 
ontwikkelingen in de analyse betrekken. In het Amerikaanse leger was er, in tegenstel-
ling tot de andere grote landen die aan de oorlog hadden deelgenomen, veel openheid en 
waren de standsverschillen tussen officieren en soldaten klein. Veteranen waren er in 
staat een sterke organisatie op te bouwen die grote druk op de overheid kon uitoefenen. 
De American Legion, de grootste veteranenorganisatie kon een machtige positie verwer-
ven met steun van het publiek door verschillende factoren: haar wortels in de GAR – de 
organisatie van veteranen uit de Amerikaanse Burgeroorlog – de vele activiteiten die 
bindend waren voor een nationaal bewustzijn in het uitgestrekte land, het feit dat er in 
het Amerikaanse leger relatief weinig slachtoffers waren gevallen en een charismatische 
leider, zoon van een president. Zij was de grootste stimulans voor de oprichting van de 
‘Veterans Administration’, die met steun van de federale overheid een uitgebreid stelsel 
van zorg voor oorlogsveteranen opzette. Hiermee gingen de Verenigde Staten vooroplo-
pen in de ontwikkeling van de georganiseerde traumazorg.
 Specialisten als vierde partij in het traumaregime moesten in hun hoedanigheid van 
militair psychiater de gevechtskracht bewaren, het thuisfront geruststellen, ziekte-
winst vermijden en financiële claims voorkomen. Op veel factoren als de duur van de 
inzet en het terugkeerbeleid hadden zij geen greep. Soms bleven soldaten buiten hun 
invloedssfeer wanneer ze werden geëxecuteerd of zich in psychische nood doodvochten. 
De diagnose als een belangrijk instrument van artsen voor onderlinge afstemming en 
selectie van patiënten, schoot ernstig tekort. Er waren grote verschillen in benadering 
en dit leidde tot sterke wedijver, zoals in het Engelse leger tussen Gordon Holmes en 
Charles Myers. Ondanks deze beperkingen konden Myers en Rivers nieuwe opvattingen 
en werkwijzen introduceren in het Engelse leger, met beperkte steun van de legerleiding 
en bredere steun van de publieke opinie. Hun invloed was binnen het leger echter niet 
groot en aan het grondige onderzoek naar de ‘shell shock’ wilde Myers niet deelnemen. 
Door de aandacht van veel historici voor de ‘shell shock’, hebben veranderingen in het 
Amerikaanse leger en de Amerikaanse samenleving, die van veel meer belang waren, 
weinig aandacht gekregen. 
 In de Verenigde Staten kon na de Eerste Wereldoorlog een vooruitstrevende stroming 
die veel nadruk legde op omgevingsfactoren en stress, en die vooral bestond uit analytici 
van de tweede generatie, samen met maatschappelijk werkers en een toenemend aantal 
vluchtelingen uit Europa, een sterke positie verwerven. Enkele psychologen, zoals Yer-
kes en Bingham legden zich toe op de selectie van manschappen, waardoor de psycho-
logie meer bekendheid en invloed kreeg. De visie van sociaal-psychologen op het belang 
van sociale cohesie van de legereenheid, leiderschapstraining en morele steun van de 
bevolking kon op grote schaal ingang vinden. Psychiaters en psychologen die zich bezig-
hielden met omgevingsstress waren nog klein in aantal, maar met elkaar vormden zij 



49

Hoofdstuk 2 – De emancipatie van slachtoffers van extreem geweld: 1914-1940

een kern van specialisten waar het leger bij nieuwe conflicten een beroep op kon doen. 
Deze verschuiving kan worden beschouwd als een belangrijke stap in de emancipatie 
van het slachtoffer en de verdere verbreiding van het specialistische gedachtegoed.
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Een nieuwe episode in de verbreiding van het traumaregime werd ingeluid met de reacties op de 
gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Anders dan in veel historische overzichten, zal dit 
hoofdstuk zich vooral richten op de reacties in de Verenigde Staten. Daar deden zich de belangrijkste 
veranderingen voor en was de invloed op de ontwikkelingen in andere landen het grootst. De reacties 
op de vervolging in Europa worden in het volgende hoofdstuk en meer in detail in het tweede deel 
van deze studie beschreven. Door het onderzoek op deze manier af te bakenen is het mogelijk na 
te gaan welke factoren tot een blijvende verandering in het traumaregime hebben geleid. Opvallend 
daarbij is de rol van psychiaters, psychologen en sociologen die – meestal tijdelijk – dienst deden in 
het Amerikaanse leger. De figuratie van betrokkenen bij de psychische gevolgen is te vergelijken met 
die in de Eerste Wereldoorlog. Er kwam echter een andere dynamiek op gang met andere effecten op 
de verbreiding van het traumaregime.
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3.1. De Tweede Wereldoorlog: omvang en psychische gevolgen

De Tweede Wereldoorlog was de grootste confrontatie tussen staten in de geschiedenis 
van de mensheid. Zij ging gepaard met massale bombardementen op industriële en be-
volkingscentra en systematische moord op en mishandeling van de Joodse bevolking en 
andere minderheidsgroepen.223 De grootste verliezen in de oorlog vielen in de Sovjet-Unie 
met ongeveer 23 miljoen doden, in China met 19 miljoen, in Duitsland met 7 miljoen, 
in Polen met 5 miljoen, in Indonesië met 4 miljoen doden en in Japan met 2,5 miljoen 
doden. De Amerikanen telden een verlies van 407.000.224 In percentages van de bevolking 
vielen de meeste slachtoffers in Polen en Litouwen (respectievelijk 18% en 13%).225 
De oorlog eindigde met het gebruik van een wapen met ongekende destructiekracht, de 
atoombom. De Tweede Wereldoorlog kostte naar schatting 52 miljoen mensen het leven.226

 Het meest omvangrijk was de inval van het Duitse leger in Rusland. Meer dan 
vijf miljoen militairen vielen Rusland binnen – 150 divisies met 4000 tanks, 7000 stuks 
artillerie en 3000 vliegtuigen – over een 3000 kilometer breed front. Zestien tot achttien 
miljoen mensen stierven buiten de gevechten en bombardementen: minstens drie miljoen 
Sovjetkrijgsgevangenen in Duitse kampen; vier tot vijf miljoen Sovjetburgers – waarvan 
ongeveer één miljoen joden – door massa-executies, represailles, ‘gettoïsering’ en vergas-
sing; acht tot tien miljoen door blokkades, vernietiging van oogsten, vergiftiging van 
waterbronnen en in brand steken van woningen. 
 Deze oorlog liet in alle hevigheid zien welke schade mensen elkaar op het toen 
bereikte niveau van interdependentie en organisatie konden toebrengen. Kenmerkend 
voor de oorlog waren de talloze slachtoffers onder de burgerbevolking door terreur, 
vervolging en bombardementen. Vervolging was ingrijpend door het isolement van de 
slachtoffers, de onzekerheid over lotgenoten, de angst over wat komen ging, gebrek aan 
steun en onverschilligheid van de bevolking – ook na de oorlog – en vooral het verraad 
door willekeurige onbekenden of fanatieke aanhangers van de terreurregimes. De poli-
tieke verschuivingen in de Koude Oorlog met de opname van Duitsland in het westerse 
bondgenootschap en de strijd tegen het communisme, maakten de verwerking complexer. 
Naast vervolgden worstelden ook veel militairen nog lang na de oorlog met de psychi-
sche gevolgen, ook aan geallieerde zijde, ondanks veel steun van het thuisfront. De ver-
schrikkingen deden zeker niet onder voor de Eerste Wereldoorlog; de confrontatie met 
afgerukte ledematen, ontbindende lijken, verminkte kinderen of schotwonden in oog en 
buik, bleef verborgen achter de oorlogspropaganda en moest in stilte worden verwerkt.
 De omvang van de oorlog is moeilijk te bevatten. De investeringen in het Ameri-
kaanse leger bedroegen in 1943 157 miljoen dollar per dag. Het hele budget voor openbare 
scholen in de VS in 1943 was gelijk aan twee weken oorlog.227 

3.2. Een coalitie van specialisten en legerleiding

De figuratie van betrokkenen bij de psychische gevolgen van de oorlog bestond, zoals in 
de Eerste Wereldoorlog, uit slachtoffers, publiek, legerleiding en specialisten. De verhou-
dingen in deze figuratie en de daaruit voortkomende dynamiek waren met name in de 
Verenigde Staten echter anders dan toen. Er had zich een sterke veteranenbeweging 

223  Door figuratiesociologen is voor de verklaring van massale vervolging gewezen op gevoelens van crisis en dreiging bij de machtselites vanwege 
dreigend machtsverlies (Zwaan 2001, 358-362), en processen van ‘desidentificatie’ en ‘dyscivilisatie’ waardoor groepen uit de bevolking konden 
worden vervolgd met stilzwijgende toestemming van de rest (De Swaan 2000, 380-382). Voor de verklaring van de vervolging door het naziregime 
heeft Elias (2003) gewezen op de bijzondere positie van Duitsland – ingeklemd tussen andere volkeren en kwetsbaar voor invallen – en het 
uitzonderlijke verloop van het Duitse staatsvormingsproces. 

224  Overigens niet zo groot als in de Amerikaanse Burgeroorlog waar 620.000 slachtoffers vielen op een veel kleinere bevolking. Mc Pherson (2008), 44.
225 Bron: Wikipedia, slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
226  http://www.fortunecity.com/meltingpot/guadelupe/1162/WAR2/Barbarossax.html (Bronnen: Atlas zur Geschichte, Band 2, Gotha (DDR), 1981 / V. 

Koulikov, L’Aide internationaliste accordée aux peuples d’Europe, in: Histoire de l’U.R.S.S.: Nouvelles Recherches, Nr. 4, Moscou, 1985 • 2. Jürgen 
Förster, La campagne de Russie et la radicalisation de la guerre: stratégie et assassinats de masse, in: La politique nazie d’extermination, Paris, 
1989, 180).

227 Menninger (1948), xii. 
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gevormd en psychiaters en psychologen hadden zich beter georganiseerd, wat ook had 
geleid tot nieuwe tegenstellingen. 

(1) De legerleiding deed aanvankelijk weinig met de ervaringen uit de Eerste Wereld-
oorlog en de uitgebreide rapportage van Tom Salmon.228 In 1941 werd zelfs bezuinigd 
op divisiepsychiaters. Wel was er meer aandacht voor selectie, omdat er in de Eerste 
Wereldoorlog zoveel mensen waren uitgevallen en de nazorg hoge kosten met zich mee 
had gebracht.229 Om de 15 miljoen rekruten te screenen introduceerde de legerleiding op 
uitdrukkelijk verzoek van president Roosevelt een selectieprogramma onder leiding van 
Harry Stack Sullivan, directeur van de prestigieuze William Alanson White Psychiatric 
Foundation. Er werden tussen de één en tweeënhalf miljoen rekruten afgewezen op psy-
chische gronden. Vaak was nagelbijten of het hebben van zweethanden al voldoende.230 
De selectie op psychologische kwetsbaarheid had weinig voorspellende waarde en er 
waren ook grote verschillen in heenzendingen tussen de verschillende selectiecentra.  
Na de oorlog werd geconcludeerd dat velen in het begin van de Tweede Wereldoorlog op 
onterechte gronden waren heengezonden met een stigma van psychische ongeschiktheid. 
In de Koreaoorlog werd alleen nog op intelligentie en psychotische kenmerken geselec-
teerd, die beter meetbaar ware.231

 De strenge selectie was aanvankelijk geen probleem, omdat in 1940 werd gestreefd 
naar een leger van 900.000 getrainde militairen, maar in 1942 waren in korte tijd meer 
dan 3 miljoen militairen nodig.232 Bovendien was ondanks de selectie de psychische 
uitval tijdens gevechten groot. In 1943 vond de legerleiding dat andere maatregelen nodig 
waren om de grote hoeveelheid uitvallers in te dammen. De aandacht werd verlegd 
van wegzenden naar preventie en opvang. Preventie bestond uit leiderschapstraining, 
bevorderen van de groepscohesie en psychologische voorbereiding op de strijd door 
voorlichting over signalen van angst en paniek.233 Voor de opvang werden veel klinisch 
specialisten opgeleid die vervolgens veel steun kregen (zie punt 2 en paragraaf 3.3.).

(2) Specialisten in het leger hadden weinig ervaring met traumatisering. Psychiaters 
waren voornamelijk vertrouwd met psychoses, die in het leger aan 7% van de militairen 
met psychische klachten werden toegeschreven. Zij hadden zich tot de oorlog voorname-
lijk beperkt tot intramurale zorg. Buiten de inrichtingen werkten weinig psychiaters en 
de meeste van hen hadden nooit samengewerkt met klinisch psychologen en maatschap-
pelijk werkers.234 Psychiaters moesten tijdens de oorlog meer nog dan andere artsen gede-
tailleerde verslagen maken. Een deel van hen besteedde al hun tijd aan het werk voor 
commissies die afkeuringen en overplaatsingen beoordeelden; liefst 40% hiervan vond 
plaats op psychische gronden. Onwillige soldaten werden regelmatig heen en weer gezon-
den tussen legereenheden die niets met hen konden beginnen, en psychiaters die geen 
aandoeningen vonden. Bij de psychologen had minder dan 10% klinische ervaring.235 
 Door toedoen van William Menninger, die de leiding had over de psychiatrische zorg 
en de eerste psychiater was in de rang van brigadegeneraal, kwam er veel aandacht voor 
samenwerking tussen disciplines. Hij vond dat psychologen zich niet moesten beperken 
tot testen, maar klinisch werk moesten doen. Aan het eind van de oorlog werkten er 2400 
artsen als militair psychiater en 1700 psychologen, van wie een groot deel klinisch werk 

228  De rapportage was: The Medical Department of the United States Army in the World War, (1929) War Department U.S. Government Printing Office, 
Washington D.C., met name hoofdstuk 10 over de geschiedenis van de militaire neuropsychiatre bij de ‘American Expeditionary Forces’.

229 Menninger (1948), 267.
230  De cijfers in de bronnen lopen nogal uiteen Herman (1995) spreekt van 2,5 miljoen, Friedman (1990, 168) van 1,1 tot 1,8 miljoen. De logistieke 

problemen frustreerden Sullivan, die in 1942 zijn post vaarwel zei.
231  Van een groep van 2054 soldaten die waren afgekeurd en later alsnog werden ingezet, werd uiteindelijk 18% heengezonden en bleef de rest goed 

functioneren. Een groep van 316 soldaten die eerder waren behandeld voor psychische problemen aan het front en vervolgens teruggezonden en 
gevolgd, functioneerde daarna goed. Jones, Wessely (2005), 107-114. 

232 Johnson (1955).
233  Voorbeelden zijn boeken als Psychology for the fighting man met een oplage van 400.000 en een lijst met ‘twelve rules on meeting battle fear’. 

Herman (1995), 102.
234 Perkins (1955), 175.
235 Deze beschrijving is ontleend aan een overzichtswerk van Menninger (1948), 12-13, 26-27, 32; 38 en 40.
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deed. In de gehele VS waren er op dat moment 4010 psychiaters en 4427 psychologen.236

 Aan de positie en invloed van William Menninger is af te lezen dat de belangen van 
specialisten en legerleiding tijdens de oorlog voor een belangrijk deel parallel liepen. 
Hierdoor kon het aantal specialisten in het klinische werk sterk toenemen en konden zij 
grote invloed verwerven. De invloed van specialisten ging echter nog verder. Zij werden 
ook als onderzoeker bij de oorlog betrokken. De ‘Research Branche’ van de ‘Division 
Morale’, later omgedoopt tot ‘Information and Education Division’, onder leiding van 
de socioloog Samuel Stouffer, vormde volgens Maccoby een van de sterkste ‘old boys 
networks ever’.237 Velen van hen zouden na de oorlog aan belangrijke universiteiten lei-
dende posities verwerven. Onder leiding van Stouffer werd een grootscheeps onderzoek – 
een van de grootste studies uit de geschiedenis van de sociologie – over het Amerikaanse 
leger en de motivatie van soldaten ondernomen. Deze studie werd in 1949 gepubliceerd 
onder de titel The American Soldier. Overtuigend werd aangetoond dat niet ideologie of 
vaderlandsliefde, maar de band tussen de soldaten de voornaamste motiverende factor 
voor het volhouden van de strijd was, samen met de steun van het thuisfront en de posi-
tieve houding van de bevolking tegenover de oorlog.238 
 De rol van specialisten strekte zich ook uit tot onderzoek naar en beïnvloeding van 
de publieke opinie. Een aantal menswetenschappers had zich verenigd in het Committee 
for National Morale. met bekende namen als Gordon Allport, Erik Erikson, Kurt Lewin, 
Erich Fromm, Margaret Mead, Karl Menninger en Ruth Benedict. Het democratische 
karakter van het Amerikaanse volk werd door de beroemde antropologe Margaret Mead 
beschouwd als “the psychological equipment with which we can win the war”.239 Het mo-
reel van de bevolking werd door Gordon Allport en het Princeton Office of Public Opinion 
Research onder leiding van Hadley Cantril onderzocht. Veel leden van het comité zouden 
in de oorlog worden betrokken bij voorlichting, leiderschapstraining en onderzoek naar 
opinies van de manschappen.

(3) Het publiek werd, zoals hiervoor beschreven, uitgebreid geïnformeerd door specia-
listen met steun van de legerleiding. In een moderne gevechtseenheid, zo werd in 
brochures van het leger gesteld, schoten klassieke methoden van discipline tekort en 
was psychische zorg onontkoombaar voor het moreel van de troepen en de effectiviteit 
van de inzet. Op het grote slagveld, waar gevechtseenheden zelfstandig opereerden, was 
een intelligente benadering, gericht op motivatie en eigen initiatief, belangrijker dan het 
drillen en schreeuwen van superieuren.240 
 Het publiek kon zich hierdoor een voorstelling maken van moderne gevechtsomstan-
digheden en de psychologische belasting die ermee gepaard ging. Psychische problemen 
kregen in brede kring het aanzien van een normale reactie op abnormale omstandighe-
den. De notie dat uitval ieder mens kon overkomen, zeker in een moderne oorlog met 
zulke intensieve bombardementen, zulk onbeschrijflijk lawaai en zulke onvoorspelbare 
tactieken werd gemeengoed.241 De oorlog kon mede hierdoor ondanks aanvankelijke 
weerstanden tegen Amerikaanse betrokkenheid bij gevechten ver van huis, brede steun 
verwerven onder het publiek. 

(4) Slachtoffers konden als veteranen met hun sterk gegroeide organisaties druk uitoefe-
nen. Tevens was er tijdens de gevechten grote hinderdruk door de grote aantallen getrau-
matiseerde slachtoffers. Een voorbeeld is de invasie in 1944. Daarbij waren de eerste 
twee maanden acht Amerikaanse divisies betrokken. Van de aangemelde patiënten had 

236 Herman (1995), 20; zie ook Lipsitt. (2000), 159-161.
237 Medewerkers waren Paul Lazarsfeld, John Dollard, Carl Howland, Hadley Cantril, Frank Stanton en Nathan Maccoby. Zie: Herman (1995), 67.
238  Stouffer c.s. (1949). Het is de meest geciteerde studie over het Amerikaanse leger en het gedrag en de motivatie van soldaten. Zie ook: Herman 

(1995), 67-70.
239 Herman (1995), 51.
240 Shephard (2000), 235, 237, 243.
241 Hale (1995), 278. Zie ook Binnenveld & Binnenveld (1997), 181.
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40% een psychische aandoening, van de eerste divisie was dit zelfs 85%. Het Eerste Ame-
rikaanse leger had in twee maanden 11.000 aanmeldingen voor psychische aandoeningen, 
16.000 voor ziektes en 60.000 voor verwondingen, waarvan de helft ernstig. Van deze 11.000 
werden er na behandeling 4000 heengezonden, de rest keerde terug naar hun eenheid.242 
Randall Collins merkt in een artikel uit 1989 op dat driekwart van de soldaten te bang was 
“to aim and fire their weapons at the enemy”.243 Dankzij de veteranenbeweging kon aan 
het eind van de oorlog in 1944 de G.I. Bill – de Servicemen’s Readjustment Act – tot stand 
komen. Zij vormde een uitgebreide voorziening voor universitaire scholing, compensatie 
bij werkloosheid en voordelige leningen om huizen te kopen of een zaak te beginnen. 

De dynamiek in deze figuratie zorgde vanwege de sterk parallel lopende belangen – in de 
terminologie van Nico Wilterdink – voor “een coalitie van professionele kennisspecia-
listen en bureaucraten die hun invloed willen uitbreiden en hun positie versterken en 
elkaar daarbij nodig (hebben)”. Legerleiding en specialisten deelden een gemeenschap-
pelijke oriëntatie, waarin beter leiderschap, maar ook uitbreiding van voorzieningen 
voor psychische zorg noodzakelijk werd geacht.244 Publiek en slachtoffers deelden deze 
oriëntatie, accepteerden de grote rol van specialisten en gaven steun aan de legerleiding. 
Deze coalitie, die vlak voor en tijdens de oorlog werd gevormd en daarna voortgezet, zou 
uiteindelijk bijdragen tot een belangrijke versterking van de positie van de psychiatrie, 
de psychologie en de psychoanalyse in het bijzonder, binnen de medische wereld in 
de Verenigde Staten.245 In veel overzichten van de geschiedenis van de psychiatrie en 
psychologie wordt de nadruk gelegd op autonome ontwikkelingen binnen de betreffende 
beroepsgroepen. Uit het hier verzamelde materiaal blijkt dat kansen van deze specialis-
ten in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog van groot belang zijn geweest voor de 
ontwikkelingen daarna. In de woorden van Ellen Herman:

“War on a mass scale was probably the only thing that could have made clinical treatment possible on a  

mass scale. It achieved what clinicians prior to World War II had never dreamed of attempting on their own:  

a comprehensive ’normalization’ that altered the subjects and purposes of clinical work by reorienting theory  

and practice away from mental illness and toward mental health.”  246

3.3. Een unieke kans: Roy Grinker en John Spiegel

De aanpak van psychische trauma’s door specialisten was ten opzichte van de Eerste 
Wereldoorlog niet wezenlijk veranderd: psychotherapie, rustkuren, extra voeding en 
baden. Er was wel meer vertrouwen ontstaan in medicatie.247 Het barbituraat natrium-
amytal (amobarbital), dat in sneller werkzame vorm bekend is geworden onder de naam 
penthotal, werd verwelkomd als alternatief voor hypnose om patiënten hun onderdrukte 
gevoelens te laten uiten.248 De behandeling met dit medicijn werd bekend onder de naam 
‘narcosynthese’. 

De steun van de legerleiding aan specialisten is af te lezen aan de bijzondere kansen die 
verschillende praktiserende specialisten in de oorlog kregen. Illustratief is het voorbeeld 

242 Menninger (1948), 12-13, 26-27, 32, 38, 40.  
243 Collins (1989), 366, 372-375 
244 Deze gedachtegang is ontleend aan Wilterdink (2004), 228-232.
245 Van der Kolk, Weisaeth, Mc Farlane (1995), 58.
246 Herman (1995), 83.
247  Er waren ook verschillende middelen met hallucinerende effecten in omloop. Mitchell, bekend van de Weir Mitchell kuur, een rustkuur voor de 

bestrijding van neurasthenie, had de knoppen van de peyotecactus, die al bekend waren bij de Azteken geslikt, en de wonderlijke en kleurrijke 
ervaringen die het middel opwekte in 1897 in het British Medical Journal beschreven. De werkzame stof mescaline werd in hetzelfde jaar door 
Heffter geïsoleerd en in 1919 synthetisch geproduceerd. De Franse psychiater Moreau de Tours had in 1830 in het Salpetière in Parijs de werking 
van hasjiesj onderzocht. Een ander hallucinerend middel, LSD, werd in 1938 bij toeval ontdekt door Hofmann in het farmaceutische bedrijf Sandoz. 
Snelders (1999), 21-23.

248  Ontwikkeld door het bedrijf Eli Lilly in Indianapolis in 1929. Amobarbital wordt nu vooral als slaapmiddel gebruikt. William Sargant gebruikte het bij 
de crisisopvang voor burgers tijdens de bombardementen op Engeland, meer voor de kalmerende dan voor de bewustzijnsverruimende werking.  
In 1942 had hij in Engeland al 3000 patiënten behandeld. Shephard (2000), 207, 209; Binnenveld & BInnenveld (1997), 121.
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van de Amerikaanse psychiater en psychoanalyticus Roy Grinker en zijn elf jaar jongere 
collega John Spiegel. Zij werden door de legerleiding gestimuleerd om emotionele proble-
men van soldaten serieus te nemen en kregen naar hun zeggen volledige professionele 
vrijheid. Hun persoonlijke observaties konden ongecensureerd worden gepubliceerd.249 
Hun boek War neuroses, geschreven voor een kleine kring officieren in 1943 en vrijwel 
zonder wijzigingen gepubliceerd in 1945, is een verslag van de observaties van honder-
den patiënten van de grond- en luchttroepen van het Amerikaanse en Engelse leger bij 
de Tunesische campagne in Afrika in 1943.250 Zij schreven over de traumatische gevolgen 
van de ‘holocaust of battle’ aan het front in Afrika.251 In hun kliniek bij het front lieten 
zij met lichte doses penthotal, intraveneus toegediend en gecombineerd met gesprekken, 
de pijnlijk weggestopte ervaringen herbeleven en verwerken. Zonder gesprekken was het 
middel volgens hen nauwelijks effectief en werkte het alleen als een slaapmiddel.252

 De onderliggende emotie was in hun ogen angst. “The widest range of reactions – 
from superb calm to complete desintegration of the personality and helplessness – is 
seen as a response to the same anxiety-producing situation (…) He becomes ill from 
anxiety.”.253 Bij extreme angst konden mensen niet praten, trilden ze, gingen ze plotseling 
zonder reden lachen of huilen of maakten ze zinloze gebaren, afgewisseld door enorme 
activiteit, waarbij ze rondrenden en rondsprongen. Elk scherp geluid deed hen schrik-
ken. Het trillen hield plotseling op, maar kon als een reflex weer terugkeren bij het 
klappen van een deur of een ander hard geluid. Sommigen waren verstijfd en staarden 
alleen maar. Ze vielen als ze uit bed kwamen en konden zich niet herinneren wat er was 
gebeurd. Lichtere vormen van angst kwamen vaker voor en hadden eenduidiger sympto-
men: slapeloosheid, nachtmerries, eetproblemen, concentratieproblemen, geheugenstoor-
nissen. Lichte angst was specifiek gericht op de situaties die de angst hadden veroor-
zaakt, zoals angst om nog in een vliegtuig te stappen of om ‘s nachts te vliegen. Herstel 
hiervan was beter te voorspellen. 
 Angst kon depressies verbergen, die zich pas later in volle omvang openbaarden.  
Dit gebeurde vooral rondom de naderende terugkeer naar familie en bekenden. Vaak lag 
hier rouw over verloren kameraden aan ten grondslag, maar ook angst voor de toekomst, 
omdat het slachtoffer dacht dat hij zich niet meer kon aanpassen aan het gewone leven. 
Uitputting kon volgens Grinker en Spiegel wel een rol spelen, vooral als elementaire 
zaken als goede nachtrust, goed voedsel en drinkwater ontbraken, maar angst werd sterk 
onderschat.254 Omdat langdurige blootstelling aan angst leidde tot uitputting, ontstond de 
verwarring. De meest gehoorde uitspraak, die zij noteerden, was: “I took it as long as  
I could; I can’t take it anymore.”255

 Het werk van Grinker en Spiegel ademt de geest van openheid die was ontstaan.  
In dezelfde tijd verschenen werken van Kardiner, een invloedrijk artikel van Lindemann 
over stress en werk van Selye – waarover verderop meer. Hiermee werd in de weten-
schappelijke wereld het besef van de invloed van omgevingsstress, en traumatische 
stress in het bijzonder, definitief gevestigd. 

249 Grinker, Spiegel (1945,1), vii.
250 Bekender is hun uitgebreidere werk ‘Men under stress’ uit datzelfde jaar, dat veel dezelfde gegevens bevat. Grinker, Spiegel (1945, 2) .
251  “The holocaust of battle exposes the primitive forces within every man’s personality and permits detailed studies to be made of his ego reactions 

in various stages of dissolution and repair (...) Therefore such observations are not limited in value to wartime psychiatry alone, but furnish 
experimental data for understanding of anxieties from the stresses of civilian life.” Grinker, Spiegel (1945, 1), vii, viii.

252  Grinker, Spiegel (1945, 1), vii en 78 – 86. In hun zeer minutieuze beschrijving van vierentwintig soldaten met oorlogsneuroses merken zij op: “It has 
long been known that war neuroses do not constitute a clinical entity with characteristic and invariable symptoms. Instead there is a wide variety 
of syndromes, the symptoms of which vary as greatly as the preceding personalities of the patients and fluctuate with time, with progression or 
regression of severity, and with the distance of the patient from the zone of combat.” Grinker, Spiegel (1945, 1), 1-2.

253  Zij maakten verder onderscheid in lichte en extreme angst, depressie, somatische regressie, psychosomatische reacties, conversieverschijnselen, 
uitputting en psychotische toestanden. Grinker, Spiegel (1945, 1), 115.

254 Grinker, Spiegel, (1945, 1), 4-48.
255  Grinker, Spiegel (1945, 1), 69. Richard Lazarus beweerde over het werk van Grinker en Spiegel in 1966: “The title of their book helped establish the 

term „stress“, although their proposed specific mechanisms for battle fatigue emphasized the terminology of anxiety, threat, and defense (Lazarus, 
1966). Ook Van der Kolk vermeldt de belangrijke invloed van Grinker en Spiegel op het naoorlogse denken: Van der Kolk, McFarlane, Weisaeth 
(1995), 59. Een andere factor die in de discussies een rol ging spelen was de lengte van de inzet. In 1944 werd becijferd dat 210 dagen het 
maximum was. Zo kwam men tot een maximale ‘tour of duty’ van de individuele soldaat, die tot veel wisselingen leidde in de gevechtseenheid en 
de cohesie van de troepen in latere oorlogen zoals in Vietnam ondermijnde.
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3.4. Geestelijke weerbaarheid als opgave: de beweging voor geestelijke volksgezondheid

Tot de Tweede Wereldoorlog werden mensen met psychiatrische ziekten vrijwel zonder 
uitzondering behandeld in psychiatrische inrichtingen. Deze inrichtingen waren in de 
twintigste eeuw in omvang gegroeid met een populatie die in toenemende mate bestond 
uit chronische patiënten. De situatie in de psychiatrische inrichtingen in de Verenigde 
Staten verslechterde door bezuinigingen tijdens de Depressie in de jaren dertig. Dit werd 
nog eens versterkt door personeelsgebrek tijdens de mobilisatie.256 
 In de jaren twintig en dertig was er een beweging op gang gekomen die, gestoeld op 
ervaringen in de child guidance clinics, vroege behandeling voorstond om opname in 
inrichtingen te voorkomen. Binnen deze beweging nam de tweede generatie psychoana-
lytici een belangrijke plaats in. Zij stelden omgevingsstress centraal en pleitten voor 
opvang in de eigen omgeving buiten de inrichtingen. De beweging kreeg de kans om 
sleutelposities te bemachtigen, tijdens de oorlog in het leger en daarna in beroepsvereni-
gingen en op universiteiten. Tijdens de oorlog was er ook een nieuwe generatie psychia-
ters opgeleid. Zij waren geconfronteerd met psychische aandoeningen bij verder normale 
mensen. De opvang van veteranen was een belangrijke stimulans voor de aandacht voor 
psychische problemen. In 1946 was 60% van alle patiënten in veteranenklinieken opge-
nomen met psychische aandoeningen, 44.000 van de 74.000. De helft van de uitkeringen 
werd gegeven aan mensen met psychische aandoeningen uit de oorlog, dat waren in juni 
1947 een half miljoen veteranen.257 Geestelijke gezondheid werd als een belangrijke factor 
beschouwd in de weerbaarheid van de Amerikaanse bevolking in de naoorlogse tijd. Tot 
de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten tamelijk geïsoleerd, beschermd door 
twee oceanen en twee niet zo sterke naties in het noorden en zuiden. Het grondgebied 
was sinds 1812 niet meer rechtstreeks bedreigd en het land werd alleen indirect bij in-
ternationale conflicten betrokken. Pearl Harbor kondigde een nieuw tijdperk aan waarin 
vliegtuigen en geleide projectielen het land konden aanvallen en de oceanen nog maar 
enkele minuten bescherming gaven.258 
 Het inrichtingssysteem zou in twintig jaar ingrijpend veranderen. Door subsidies 
|van de federale overheid en met steun van het leger vond, na aanname van de National 
Mental Health Act in 1946, met behulp van het National Institute of Mental Health 
(NIMH) een sterke expansie plaats van de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
buiten de muren van de inrichtingen. Het budget van het NIMH nam toe van bijna negen 
miljoen dollar in 1950 tot 315 miljoen dollar in 1967.259 Het aantal psychiaters in de VS 
nam toe van 4010 in 1946 tot 27.000 in 1976. Er werden jaarlijks vele klinisch psychologen 
opgeleid, waarvan de studie voor ongeveer de helft werd bekostigd door het leger.260 
Van 1945 tot 1960 was het leger de grootste sponsor voor psychologisch onderzoek. Ellen 
Herman zegt in haar overzicht van de ontwikkeling in de psychologie tijdens en na de 
oorlog over deze professionele expansie:

“It shows how smoothly postwar trends paralleled clinicians’ preventive credo and how quickly institutional and 

legislative changes helped to realize clinician’s vision of an expanded jurisdiction for psychological expertise, 

initially facilitated by an expanding federal government.” 261

Een van de woordvoerders van de beweging voor geestelijke volksgezondheid was de 
reeds genoemde psychoanalyticus William Menninger. Hij was vanaf 1943 hoofd psychi-
atrie in het leger en werd in 1946 voorzitter van de ‘American Psychoanalytic Associa-
tion’. Onder zijn leiding zou de Group for the Advancement of Psychiatry (GAP) met  

256 Grob (1991, 3 en 4 ) geeft van deze ontwikkeling een gedegen overzicht.
257 Herman (1995), 242-244; Shephard (2000), 330.
258 Spiegel (2000), hoofdstuk 2.
259 Herman (1995), 248.
260 Shephard (2000), 330.
261 Herman (1995), 239.
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mensen die een achtergrond in het leger hadden een sterke lobbygroep gaan vormen  
binnen de American Psychiatric Association.262 Zijn streven was om de psychoanalyse
te liberaliseren, te populariseren en te verbinden met de psychiatrie. Hij zocht en 
vond steun bij president Truman, die op aanraden van Menninger in zijn speeches de 
psychiatrie beschreef als onmisbaar voor de gezondheid van het Amerikaanse volk en 
een vereiste voor het bewaren van de vrede. Will Menninger, die evenals zijn broer Karl 
zijn training in Chicago had gehad bij de vrijzinnige psychoanalyticus Franz Alexan-
der, schreef aan zijn broer dat de psychoanalytische gemeenschap bestond uit een raar 
stel excentrieke mensen. Hij wilde deze gemeenschap graag hervormen, tegen de wil 
van orthodoxe leden. Roy Grinker, ook opgeleid in Chicago, steunde hem.263 Zijn broer 
Karl, cum laude afgestudeerd in Harvard, zou vanuit zijn kliniek in Topeka, Kansas een 
sleutelrol gaan spelen in de ontwikkelingen. De kliniek was al voor de oorlog bekend 
geworden als een vooruitstrevend centrum waar veel gevluchte specialisten uit Europa 
hun toevlucht vonden. De bekendste emigrant in Topeka was David Rapaport die een 
sterke onderzoekstraditie vestigde en een belangrijke concurrent was van Karl.264 
 Karl Menninger speelde in op de grote behoefte aan opleiding voor psychiaters.  
Hij deed dit door een opleidingscentrum op te richten in het ‘Winter Hospital’ – een  
verwaarloosde kliniek voor veteranen – met een instroom van 100 doktoren per jaar.  
In 1947 werd de helft van de psychiaters die werkten binnen het veteranenprogramma 
daar getraind, eenderde van alle psychiaters in de Verenigde Staten. Bekende klinieken 
als Chestnut Lodge en Austen Riggs stonden hierbij in de schaduw. Topeka kreeg een 
sleutelpositie, mede door Karl’s goede relatie met de Rockefeller Foundation. 
 De missie van de broers Menninger om de psychiatrie een ander aanzien te geven en 
een beweging voor geestelijke volksgezondheid te vestigen, kreeg dus vlak na de oorlog 
in belangrijke mate gestalte vanuit Topeka. Het ‘Winter Hospital’ zou model gaan staan 
voor negenenzestig nieuwe ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling en zestien 
gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen die er voor veteranen werden gebouwd.  
De ‘Menninger School of Psychiatry’ zou furore gaan maken. De Menninger Foundation 
zou ook de opleiding van klinisch psychologen ter hand nemen. Dit laatste onder leiding 
van David Rapaport, die overigens kritiek had op de expansieplannen en meer weten-
schappelijke precisie nastreefde. William Menninger werd in 1948 door het weekblad 
Time zelfs uitgeroepen tot ‘psychiatry’s U.S. sales manager’ met een foto op de cover. 
Hij adviseerde later president Kennedy, die de uitbreiding van psychiatrische voor- 
zieningen beschouwde als onderdeel van zijn ‘New Frontier’ strategie.265 Karl overleefde 
zijn broer ruim 24 jaar. Hij kreeg als enige psychiater in de V.S. de hoogste onderschei-
ding, de ‘Medal of Freedom’ van president Carter.266 
 De doelstellingen van de beweging gingen veel verder dan bescherming tegen psy-
chische trauma’s. Het centrale thema werd de psychische gezondheid als zodanig en in 
de jaren zestig en zeventig: groei en zelfontplooiing. Deze pretenties vormden tevens de 
aanleiding voor toenemend verzet tegen de beweging. Ze zou in een crisis terechtkomen 
toen overheden vanaf 1975 hun financiële steun – in het bijzonder aan langdurige psycho-
therapie – gingen verminderen.267 De groei van de beweging kwam tot stilstand en het 
percentage psychiaters in verhouding tot andere medische specialismen liep weer terug.

 Al kort na de Tweede Wereldoorlog was er ook een beweging op gang gekomen tegen 
de dominantie van de psychoanalyse. In het begin van de jaren vijftig groeide deze uit 
tot een serieuze concurrent. Het gedachtegoed bestond uit meer biologisch georiënteerde 

262 Hale (1995), hoofdstuk 14 en 212.
263 Plant (2005), 2: www.historyweb.ucsd.edu, 1-22.
264 Friedman (1990), 119-120.  
265 www.menninger.edu.
266  Wil had een conflictueuze relatie met zijn oudere broer, zeker toen hij in het leger een sterke positie had bereikt. Will werd 67 en stierf in 1966, 

Karl werd 96 jaar en stierf in 1990. Zie: Friedman (1990) hoofdstuk 6, 7 en 9 en www.menninger.edu.
267  Zie voor de ontwikkeling van de beweging voor de geestelijke volksgezondheid in Nederland met zijn verzuilde belangen, minder dominantie van 

de psychoanalyse en een veel ambivalenter houding tegenover modernisering: De Goei (2001) hfdst 5 en 7.
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opvattingen. Een onderzoeksgroep aan de Cornell universiteit onder leiding van Harold 
Wolff vertaalde in de jaren veertig de opvattingen van Walter Cannon uit de jaren twin-
tig over biologische aanpassing naar een meer algemeen model van stress en ziekte. Dit 
werd door Hans Selye in 1950 – op basis van eerdere gedachten uit een publicatie uit 1936 
– in zijn magnum opus The Physiology and Pathology of Exposure to Stress omgevormd 
tot een algemeen model van aanpassing van het organisme aan bijzondere omstandighe-
den (life stressors). Door de toenemende twijfels over de pretenties van de psychoanalyse 
zou dit gedachtegoed zich sterk gaan verbreiden.268 Hiervoor diende ook een artikel uit 
1944 van Lindemann, die de verschijnselen van herbeleving, vermijding en overprikke-
ling door stress beschreef en hiermee vooruitliep op de diagnose PTSS.269 
 Daarnaast kwam een krachtige biologische aanpak, direct gericht op de hersenen, 
tot ontwikkeling in psychiatrische inrichtingen. Voor de chronische patiënten die daar 
verbleven was de psychoanalyse in de regel niet toereikend. Velen van hen ondergingen 
na de oorlog elektroshocks zonder verdoving. Ook werd regelmatig de ingrijpende her-
senoperatie lobotomie toegepast – in 1948 ruim 5000 maal. Ruim 10% van deze operaties 
vond tussen 1936 en 1951 in veteranenziekenhuizen plaats.270

 Van meer belang voor de versterking van de biologische oriëntatie in de psychiatrie 
en meer specifiek de traumazorg was echter de introductie van nieuwe medicijnen, zoals 
chloorpromazine, reserpine, librium en lithium. Het zou nog enige tijd duren voor deze 
trend zich zou doorzetten. In 1952 werd in de eerste versie van een nieuw classificatie-
systeem, de Diagnostic en Statistical Manual – de DSM I – de omschrijving ‘gross stress 
reaction’ opgenomen als een aanduiding voor traumatische ervaringen als gevolg van 
oorlogen en catastrofes. Deze ervaringen werden als tijdelijk gezien in het optimistische 
klimaat van die tijd. In de DSM II van 1968 werd de omschrijving weer geschrapt.271 In 
1974 werd door de American Psychiatric Association een Task Force voor een eenduidige 
nomenclatuur ingesteld en de DSM III van 1980 is de eerste neerslag daarvan. Maar dan 
is er voor de Verenigde Staten al een volgende grote oorlog geweest.

3.5. Conclusies

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Amerikaanse legerleiding tot de overtuiging 
dat bescherming tegen de emotionele gevolgen van de oorlog noodzakelijk was voor het 
moreel van de troepen en de effectiviteit van het leger. Zelfstandig opererende eenheden 
op een groot slagveld konden alleen functioneren met meer vrijheid en meer open vor-
men van leiderschap. Het leger nam het initiatief tot onderzoek, leiderschapstraining  
en het op grote schaal opleiden van psychiaters en psychologen. Het publiek werd door 
de legerleiding uitgebreid geïnformeerd. Slachtoffers verenigd in de sterk gegroeide  
organisaties van veteranen konden grote druk uitoefenen en vergaande maatregelen 
voor opvang en financiële compensatie afdwingen.
 In het Amerikaanse leger kwamen veel specialisten met elkaar in contact en werden 
er veel nieuwe opgeleid. Dit bood een unieke kans aan een nieuwe generatie onder hen. 
Toonaangevende specialisten konden dankzij de contacten in het leger in de VS als een 
leidende elite grote invloed verwerven en het voortouw nemen bij wereldwijde ver-
nieuwingen in de psychiatrie en psychologie. Hun kennis en ervaring waren zowel een 
disciplineringsmiddel als een distinctiemiddel voor volgende generaties.
 Ook na de oorlog liepen de belangen van specialisten, legerleiding en overheid enige 
tijd opvallend parallel, waardoor het leger gedurende meer dan tien jaar de grootste 
sponsor voor psychologisch onderzoek kon worden. Er brak een hausseperiode aan voor 
de aandacht voor psychische problemen, toen veel van de specialisten die elkaar kenden 

268 Selye (1950). Zie ook www.nlm.nih.gov/hmd/emotions/stress.html Slater, Slater (1965), 1399.
269 Lindemann (1944), 141-148. Zie over de verbinding trauma en stress: Binnenveld & Binnenveld (1997), 98.
270 Shephard (2000), 332 – 337.
271  Binnenveld & Binnenveld (1997), 186. Nancy Andreasen, een van de initiatiefnemers van de DSM III schrijft in een terugblik dat het onderzoek naar 

stress wel doorging. Zij deed toen o.a. onderzoek naar slachtoffers van branden. Andreasen (2004), 1321.
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uit het leger belangrijke posities aan universiteiten verwierven en samen met gevluchte 
analytici uit Europa nieuwe instituten tot bloei lieten komen. Sommige specialisten ont-
wikkelden een sociaal-psychologisch referentiekader met aandacht voor cohesie van de 
gevechtseenheid, meer democratische vormen van leiderschap en steun bij de terugkeer 
en herdenkingen. Anderen experimenteerden met nieuwe medicijnen zoals penthotal. 
Het dominante perspectief kan gekarakteriseerd worden als onorthodox psychoanaly-
tisch: inzichten ontleend aan het psychoanalytische gedachtegoed werden verenigd met 
later ontwikkelde ideeën over traumatische stress en het belang van sociale processen. 
Daartegen verzette zich een orthodoxe stroming in de psychoanalyse, die weinig oog had 
voor trauma’s op volwassen leeftijd-, en anderzijds een opkomende psychobiologisch 
georiënteerde beweging. De invloed van progressieve analytici binnen de psychiatrie 
werd minder toen het politieke klimaat eind jaren zeventig veranderde en de steun van 
de overheid afnam. De aandacht voor psychische trauma’s was toen echter al definitief 
gevestigd en zou daarna alleen nog maar toenemen. 
 De hier beschreven ontwikkeling laat zien dat de schokkende gebeurtenissen van 
beide oorlogen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de kansen voor specialisten en de 
uitbreiding van hun aantal. Opvattingen over angst en stress zouden er wezenlijk door 
veranderen en brede aanhang verwerven. Specialisten betraden een terrein waar traditi-
onele concepten en werkwijzen tekortschoten en ze steeds meer aangewezen raakten op 
de uitwisseling tussen vakgebieden als de biologie, de psychiatrie, de psychologie en de 
sociologie. Deze samenwerking werd onontbeerlijk voor verdere voortgang. Op hun beurt 
werden mensen afhankelijker van de opvattingen en werkwijzen van specialisten om de 
emotionele gevolgen van de ernstige schokken in hun levens te begrijpen en te beheersen.
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De verbreiding van het traumaregime na 1960 wordt in deze studie als één episode behandeld. De 
episode bestaat uit zeer diverse gebeurtenissen en zeer uiteenlopende reacties, maar geprobeerd 
wordt om er een gemeenschappelijk patroon in te ontdekken en daarmee de verbreiding van het 
traumaregime te verklaren. De aandacht wordt in eerste instantie gericht op de aanloop in de Ver-
enigde Staten naar de diagnose posttraumatische stress-stoornis, die in 1980 werd opgenomen in 
de derde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III), een veel ge-
bruikt classificatiesysteem in de psychiatrie. Deze ontwikkeling wordt vervolgens in het perspectief 
geplaatst van ruimere maatschappelijke ontwikkelingen. In aansluiting hierop wordt bezien hoe het 
regime zich verbreidde en verbreedde tot een internationaal traumaregime 
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Hoofdstuk 4 – De strijd om erkenning: coalities en controversen na 1960

4.1. Home from the War: een coalitie van slachtoffers en specialisten

In november 1970 schreef Jan Barry, voorzitter van de VVAW – ‘Vietnam Veterans 
Against the War’ – een brief aan de psychoanalyticus Robert Jay Lifton, die als militair 
psychiater in Korea had gediend en over de slachtoffers van Hiroshima had geschreven. 
In de brief werd voorgesteld om de psychologische gevolgen van de oorlog in Vietnam, 
die toen op zijn hoogtepunt was, en de militaire politiek in verband met elkaar te bren-
gen. De ethisch-politieke en de psychologische dimensie van de oorlog waren in de ogen 
van Barry niet los van elkaar te zien en Lifton onderschreef dit standpunt. Met Chaim 
Shatan, een psychoanalyticus uit New York, een bekende van Lifton, en enkele oorlogs-
veteranen werd de behoefte aan meer deskundige begeleiding besproken. Op aanraden 
van Lifton werden er zogenaamde ‘rap groups’ van oorlogsveteranen gevormd. De bedoe-
ling was om de sfeer informeel te houden en medicalisering te voorkomen.272 Er werden 
wekelijkse sessies van twee uur gepland, die meestal uitliepen tot drie of meer uur.  
Er werd gesproken van professionals in plaats van therapeuten en ‘rap groups’ in plaats 
van groepstherapie. De sfeer was zo intens dat toen één groep te groot werd er grote 
moeilijkheden ontstonden over de opsplitsing ervan, die uiteindelijk door willekeurige 
aanwijzing tot stand kwam. De samenstelling van de groepen wisselde nogal eens, mede 
door het onregelmatige leven en het vele reizen van de veteranen. 
 In de ‘rap’ groepen werd het doorspreken van persoonlijke problemen afgewisseld 
met discussies over de oorlog en het formuleren van standpunten naar de buitenwe-
reld. Aanvankelijk leken de sessies op hearings over de oorlog, later kwamen er meer 
persoonlijke zaken ter sprake. De open en intense sfeer bracht deelnemers ertoe hun 
persoonlijke ervaringen te bespreken en deze tevens te beschouwen in de bredere con-
text van de oorlog. Zo ontstond de gedachte bij de deelnemers dat reïntegratie in feite 
een persoonlijke transformatie inhield, waarin hun waardepatroon veranderde en hun 
relatie met de buitenwereld werd herzien.273 Specialisten waren zo betrokkenen geraakt 
bij drama’s die niet te reduceren waren tot individuele ervaringen en zij hadden met de  
‘rap groups’ instrumenten ontwikkeld om hiermee om te gaan. 
 De veteranen in de ‘rap’ groepen zochten naar mogelijkheden om woede te uiten, 
schuld te erkennen over het doden van tegenstanders en onschuldige burgers en zo 
schuldgevoelens te overwinnen. Men had de overtuiging deelgenomen te hebben aan een 
zinloos project waarin men zich aan afschuwelijke gewelddaden had overgegeven. Kreeg 
men eretekenen, dan voelde men zich dubbel gevangen in een spel dat men voor zichzelf 
niet kon rechtvaardigen.274

 Deze pogingen tot morele en psychologische reïntegratie in het normale leven waren 
een nieuwe ervaring voor de specialisten die deelnamen aan de gesprekken. Dit was de 
aanleiding voor een grote doorbraak in de maatschappelijke en medische erkenning van 
de emotionele gevolgen van schokkende gebeurtenissen in het decennium dat zou volgen. 

4.2. De sociogenese van de diagnose ‘posttraumatische stress-stoornis’

In 1980 werd de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) opgenomen in het classificatie-
systeem van de American Psychiatric Association (APA).275 De medische erkenning was 
een belangrijke stimulans, voor onderlinge afstemming en grootschalig onderzoek. De 
vaak marginale bezigheden van hulpverleners aan getraumatiseerde mensen werden nu 
officieel onderdeel van een wereldwijde medische onderneming. Traumatische stoornis-
sen konden overal ter wereld in dezelfde termen worden onderzocht op hun oorzaken en 
effecten en therapieën konden worden getest en geprotocolleerd volgens medisch erkende 

272 Lifton (1973), 77.
273 Lifton (1973), 305.
274 Lifton (1973), 133.
275 Trimble (1984, oorspr.1981).
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standaarden. Aanvankelijk bleef het effect nog beperkt tot de Verenigde Staten. De diag-
nose kreeg grote betekenis dankzij de ‘Veterans Administration’ met haar uitgebreide 
fondsen, haar ervaren onderzoekers en haar grote en toegankelijke patiëntenpopulatie.276 
De diagnose legde een verbinding tussen het leed van oorlogsslachtoffers, slachtoffers 
van huiselijk geweld, slachtoffers van misdrijven, rampen of ongelukken en slachtoffers 
van ernstig verlies.277 Deze verbinding was van strategisch belang, omdat de uiteenlopen-
de gevolgen van schokkende gebeurtenissen konden worden begrepen met een gemeen-
schappelijk concept dat medisch was gelegitimeerd.

Diverse auteurs hebben het verloop van het proces van medische erkenning in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw beschreven.278 Ben Shephard karakteriseert de ontwikkeling 
als volgt:

“More than any other war in the twentieth century, Vietnam redefined the social role of psychiatry and society’s 

perception of mental health. Five years after the fall of Saigon, a new psychiatric term was devised, tailored 

to the needs of veterans. Psychiatric counselling was made available on an unparalleled scale, paid for by the 

United States government. Even more significantly, Vietnam helped to create a new ‘consciousness of trauma’ in 

Western society (…). Four main elements contributed: the acrid political aftermath of a lost war; the politics of 

veterans affairs; a revolution in American psychiatry; and the legacy of the Nazi Holocaust.”279

Om deze ontwikkeling te begrijpen, volgt hier een nadere sociologische analyse van het 
materiaal uit deze studies. 
 Wat op de eerste plaats opvalt, is de late ontdekking van de emotionele gevolgen 
van de oorlog. In Vietnam dienden tussen 1964 en 1973 bijna drie miljoen Amerikaanse 
soldaten. Er vielen 300.000 gewonden en 58.000 doden, waarvan 47.000 als gevolg van vij-
andelijk vuur. Slechts twaalf op de duizend militairen toonden psychische klachten. Dit 
werd toegeschreven aan de goede voorlichting over gevechtsstress, goede voorzieningen 
voor recreatie, de korte ‘tour of duty’, de verlofregelingen en de directe contacten met 
het thuisfront.280 Halverwege de oorlog bleek de individuele ‘tour of duty’ toch geen suc-
ces te zijn, omdat ze de cohesie van de gevechtseenheid aantastte. De cohesie was al niet 
sterk door een oververtegenwoordiging van laag opgeleide, jonge, zwarte en, naarmate 
de oorlog vorderde, ook steeds meer slecht gemotiveerde dienstplichtigen. Toen de geloof-
waardigheid van de oorlog ter discussie kwam te staan, de beelden van wreedheden op 
de televisie werden getoond en het thuisfront haar twijfels overbracht aan de soldaten, 
begonnen zich vooral bij terugkeer problemen voor te doen.281 Deze problemen werden 
aanvankelijk nog voor een groot deel ontkend, zoals in het geval van een soldaat die in 
contact kwam met therapeute Sarah Haley en alle symptomen van een traumatische 
stoornis liet zien. Hij sprak over een massamoord door Amerikaanse troepen in het dorp 
My Lai op 16 maart 1968, waar hij bij betrokken was geweest. Het verslag van Haley 
hierover werd door haar collega’s met hoon begroet. Het was in hun ogen een klassiek 
geval van paranoïde schizofrenie.282

 Een ander opvallend feit is de bijzonder actieve opstelling van de eerder genoemde 
vereniging ‘Vietnam Veterans Against the War’ een kleine actiegroep met steun van 
twee bijzondere zaakwaarnemers, de eerder genoemde Robert Lifton, verbonden aan de 
universiteit van Yale, en Chaim Shatan, een psychiater uit New York. Ze verzamelden 

276  Young (1995), 142.
277  Andreasen, die met Spitzer ervoor zorgde dat het concept werd opgenomen in de DSM III, schrijft in een terugblik dat PTSS een complex concept 

is. “The DSM-III formulation emphasized that the stressor should be significant—outside the range of normal human experience. It assumed, but 
did not explicitly state, that there would be a temporally close juxtaposition between the stressor and the development of symptoms” (...) In fact, 
that stringent requirement was dropped in DSM-III-R and DSM-IV, providing a much broader concept than was originally intended. (In my view, this 
broadening should be reconsidered. Giving the same diagnosis to death camp survivors and someone who has been in a motor vehicle accident 
diminishes the magnitude of the stressor and the significance of PTSD).” Andreasen (2004), 1322.

278  Scott (1990), 294-310; Lembcke (1998); Shephard (2000); Young (1995); Binnnenveld & Binnenveld (1997); Dean (1997).
279 Shephard (2000), 355.
280 Binnenveld (1995), 226, 227.
281 Binnenveld (1995), 230.
282 Scott (1990), 298.
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getuigenissen van soldaten over wreedheden die dezen hadden begaan of waargenomen. 
Mensen met diverse militaire onderscheidingen, zoals de latere presidentskandidaat 
John Kerry, speelden een prominente rol. Zij stelden de discipline van het leger en 
het heldendom in oorlogsfilms van sterren als John Wayne aan de kaak, die ineffectief 
bleken te zijn in een moderne guerrillaoorlog. Lifton legde over My Lai een getuigenis af 
voor een subcommissie van de senaat. 
 Toen op 4 mei 1970 vier studenten werden gedood op de universiteit van Kent in Ohio 
bij een protest tegen de inval in Cambodja, ontstond er een echte beweging. De Ame-
rikaanse Orthopsychiatrische vereniging vormde het forum. Zij stond meer open voor 
vernieuwing dan de American Psychiatric Association (APA), omdat ze haar lidmaat-
schap niet beperkte tot psychiaters. Publieke agendering vond plaats na een incident in 
1971, waarbij sergeant Dwight Johnson, die de hoogste onderscheiding had gekregen, bij 
het plegen van een gewapende overval werd doodgeschoten.283 Op 6 mei 1972 introduceer-
de Shatan in de New York Times de term ‘Post-Vietnam Syndrome’, waarin onverwerkt 
verdriet centraal stond. De reacties die er op volgden, deden volgens Shatan de telefoon 
van de muur springen.284 Een belangrijk vehikel werd de National Council of Churches, 
die in 1973 een driedaagse bijeenkomst belegde waarin het National Veterans Resource 
Project werd opgericht.285 De aanpassing aan het normale leven, zo bleek, was ernstig be-
moeilijkt door de abrupte terugkeer in een wereld die vijandig tegenover de oorlog stond 
en met minder huiselijke echtgenotes dan na de Tweede Wereldoorlog. 
 De publieke agendering van een wrede oorlog, in een antiautoritair klimaat, leidde 
tot grote betrokkenheid.286 Toen er tussen 1970 en 1972 bijna één miljoen militairen terug-
keerden en president Richard Nixon een poging deed de economie af te koelen, ontstond 
er tijdelijke werkloosheid onder veteranen. Het feit dat veteranen moeilijk werk kregen 
werd breed uitgemeten in de media. Er werd gesproken van een werkloosheidspercen-
tage van 39%, terwijl het feitelijk om 12,4% ging en in 1973 het cijfer al lager lag in 
vergelijking met de rest van de bevolking. Verder werd er een beeld geschapen van een 
heroïne-epidemie in het Amerikaanse leger, die bij terugkeer van de soldaten zou zijn 
overgeslagen naar het thuisland. Een beeld dat niet geheel strookte met de feiten: terwijl 
naar schatting een kwart van de soldaten hard drugs had gebruikt tijdens de oorlog, 
waren de meesten daar nadien mee opgehouden.287 De slechte ontvangst van de Vietnam-
veteranen werd een belangrijk onderwerp. Er verschenen artikelen met titels als: “Will 
Somebody Please Welcome This Hero Home?” In het voetspoor hiervan kwamen er extra 
fondsen voor opvang en werd vanaf 1974 een veteranendag ingesteld. De slechte positie 
van de veteraan bleek echter mee te vallen. Van de G.I. Bill had 64% gebruik gemaakt 
om een hogere opleiding te volgen, tegenover 55% van de veteranen van de Tweede 
Wereldoorlog en 43% van die van de Koreaoorlog. In 1975 verklaarde president Ford het 
Vietnamtijdperk voor gesloten en werd het stiller in de media. 
 In 1977 kwam ‘Vietnam’ echter opnieuw in de belangstelling met berichten over het 
‘delayed stress syndrome’ en grote aantallen suïcides. In 1978 werden 94.630 militairen 
officieel als psychisch gehandicapt beschouwd, maar in artikelen enkele jaren later werd 
al gesproken over 500.000 tot zelfs 1,5 miljoen slachtoffers. Het suïcidecijfer dat werd ge-
noemd was hoger dan het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de oorlog: tussen 60.000 en 
100.000. In 1990 bleek in een studie van Pollock dat het in de jaren tachtig was gegaan om 
9000 suïcides en dat het totale cijfer niet hoger lag dan onder de rest van de bevolking. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat sterfgevallen door overdoses aan drugs, schiet-
partijen en verkeersongevallen niet zijn meegerekend.288 

283  Shephard (2000), 356-357; Scott (1990), 300.
284 Scott (1990), 301.
285 Scott (1990), 302.
286 Dean (1997), 6-25.
287 Binnenveld (1995), 229.
288  Zie Pollock e.a. (1990), 772-776. Zie verder een beschrijving door Meier van diverse onderzoeken naar suïcide onder veteranen: www.veteranen.

info/~reporter/zelfdoding.pdf.

Hoofdstuk 4 – De strijd om erkenning: coalities en controversen na 1960



64

Trauma en beschaving

Er kwamen een herdenkingsmonument in Washington, een ticker-tape parade in New 
York in 1985, een parade in Chicago in 1986 en een in Houston in 1987, de laatste met 
200.000 veteranen. Deze rehabilitatiebeweging maakte van de veteraan een ‘survivor-
hero’.

De late gevolgen van de oorlog vormden een belangrijk thema in de discussie onder 
specialisten. In de Verenigde Staten waren sommige gevolgen al vanaf 1960 op de publieke 
agenda gekomen naar aanleiding van processen tegen oorlogsmisdadigers uit de Tweede 
Wereldoorlog. William Niederland gebruikte in die jaren de termen ‘survivor syndrome’ 
en ‘survivor guilt’ in zijn onderzoek naar overlevenden van de Holocaust. Niederland was 
een goede vriend van Shatan en samen met Henri Krystal namen ze deel aan een werk-
groep om de diagnose uit te werken.289 De Veterans’ Administration die twaalf miljoen 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog onder haar hoede had, was in de Verenigde Staten 
de traditionele setting voor hulp aan mensen die last kregen van de oorlog. Zij werd door 
de nieuwe veteranenbeweging met haar rapgroepen en zaakwaarnemers onder druk gezet. 
De erkenning van de late gevolgen van deze nieuwe oorlog riep echter veel weerstand op 
bij de Veterans Administration, die grote claims vreesde. Zij veranderde van standpunt 
toen in 1977 onder president Carter de jonge Vietnamveteraan Max Cleland in de leiding 
werd benoemd en het Congres nieuwe subsidies ter beschikking stelde.290 
 Cruciaal in de ontwikkeling was de strategische opstelling van Lifton en Shatan bij 
de medische erkenning. In 1975 begonnen onder leiding van Spitzer de voorbereidingen 
voor de DSM III in de Amerikaanse psychiatrische vereniging die in 1980 ingang vond. 
Lifton en Shatan benaderden Spitzer om een commissie te vormen om de klachten van 
Vietnamveteranen onder te brengen in een ‘post Vietnam syndroom’.291 Er werd een com-
missie opgericht bestaande uit mensen van de Task Force voor de DSM en Shatan, Lifton 
en Jack Smith, de laatste overigens zonder enige universitaire graad.292 Voorzitter van de 
commissie was Nancy Andreasen, die zelf ervaring had met slachtoffers van branden. 
 Een verbinding met de ideeën van de stressdeskundige Mardi Horowitz bleek zeer 
succesvol te zijn. Horowitz bood een perspectief om de reacties op trauma’s in een 
medisch idioom in te passen en acceptabel te maken voor de vernieuwers van de DSM. 
Hij deed dit vanuit het veld van het stressonderzoek, dat door artsen werd geaccepteerd. 
Horowitz onderscheidde een aantal fasen in de reactie op een ‘distressful life event’: 
‘outcry, denial, intrusion, working-through and completion’. Late reacties op een trauma 
wezen op een eerdere succesvolle ontkenningsfase; kwetsbare personen die moeilijk met 
emotionele pijn konden omgaan, vertoonden stagnatie in de verwerkingsfase.293 
 Een uitgangspunt bij de DSM was het hanteren van neutrale beschrijvende catego-
rieën: een reactie op de dominante positie van de psychoanalyse, waarbinnen volgens 
het gangbare medische perspectief te weinig diagnostische duidelijkheid bestond. De 
posttraumatische stress-stoornis werd gedefinieerd aan de hand van drie symptomen: 
herbelevingen, vermijdingsgedrag en verhoogde waakzaamheid. De voornaamste kwestie 
was of deze symptomen enerzijds wel specifiek genoeg waren, anderzijds omvattend 
genoeg.294 Dissociatie, depressie en middelengebruik na ernstige en langdurige traumati-
sering bleven volgens critici teveel buiten beeld. Deze kritiek zou later aanleiding geven 
tot herzieningen binnen de DSM III.

289  De verbinding tussen het denken over vervolging in Europa en de veteranenbeweging in de Verenigde Staten, met name met betrekking tot de late 
gevolgen is uitgewerkt in: Withuis en Mooij (eds.), 2010, hoofdstuk 10, met name 311-313. 

290  Binnenveld (1995), 233; Young (1995), 109-114.
291  Om een aparte diagnose te rechtvaardigen waren meer bewijzen nodig, die Shatan verzamelde in een werkgroep, waarin ook mensen zitting 

namen die ervaring hadden met andere schokkende gebeurtenissen.
292  Dit was een unicum onder de 125 experts voor de DSM.
293  Young (1995), 140.
294 Brett (1996), 117-128.
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4.3. Veranderingen in de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen

De sociogenese van de posttraumatische stress-stoornis kan in haar verloop pas worden 
begrepen, wanneer ze – opnieuw – wordt geplaatst tegen de achtergrond van verande-
ringen in de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen, de interacties tussen 
slachtoffers, specialisten, overheden en publiek en de interacties tussen specialisten on-
derling. Tegen deze achtergrond kan ook de ontwikkeling van het traumaregime tot een 
internationaal regime worden begrepen. Hoofdlijnen van deze veranderingen worden in 
het vervolg van dit hoofdstuk beschreven en in hun onderlinge samenhang geanalyseerd.

4.3.1. Ervaringen met extreme gebeurtenissen 
De meest extreme gebeurtenis die in de decennia voorafgaand aan de erkenning van 
de posttraumatische stress-stoornis had plaatsgevonden, was de vervolging tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Zij was in haar omvang, organisatie en effecten uniek in de ge-
schiedenis. De planmatige vernietiging van de joodse bevolking, de vervolging van min-
derheidsgroepen, gehandicapten en tegenstanders van het naziregime en de terreur tegen 
de burgerbevolking van bezette gebieden was ongekend. Na de oorlog was het aanvanke-
lijk onmogelijk de psychische schade enigszins in kaart te brengen. Vele overlevenden 
waren dusdanig getraumatiseerd, gewend hun ervaringen weg te stoppen om te kunnen 
overleven en gedwongen de draad weer op te pakken, dat weinig van het leed zich na de 
oorlog direct openbaarde. De doorbraak in het besef viel samen met de protesten tegen 
de oorlog in Vietnam. Ze vormt een van de factoren waarmee de erkenning van de post-
traumatische stress-stoornis beter kan worden begrepen. 
 Pas na het proces tegen Adolf Eichmann in 1961 kwam er een internationale beweging 
op gang om het leed van de vervolging te tonen, te bespreken en de psychische gevolgen 
ervan onder ogen te zien. Het proces tegen Eichmann was voor de overlevende joden 
de eerste mogelijkheid om intensief mee te leven met de getuigenissen van anderen, 
gesteund door een staat die hen kon beschermen.295 Voor de internationale uitwisseling 
onder specialisten was een aantal congressen van belang, in het bijzonder het vijfen-
twintigste internationale psychoanalytische congres in Kopenhagen in 1967.296 William 
Niederland sprak er over zijn ervaringen bij de behandeling van Holocaust-overlevenden, 
die klachten vertoonden van chronische angst en depressie met symptomen als ernstige 
slaapstoornissen, nachtmerries met levendige beelden uit het verleden, zich terugtrek-
ken, apathie, woede-uitbarstingen, verdoofdheid en het onvermogen over de ervaringen 
te spreken. Volgens hem ging het vooral om onverwerkte rouw en schuldgevoelens 
tegenover de doden. Hij introduceerde de termen ‘survivor syndrome’ en ‘survivor guilt’. 
Volgens hem waren de gebeurtenissen zelf en niet vroegkinderlijke ervaringen doorslag-
gevend. Op hetzelfde congres sprak Henri Krystal over een ‘catatonoid state’ die als 
een affectief en cognitief filter werkte, wanneer men zich door een extern gevaar of een 
gevaar van onverwachte innerlijke reacties bedreigd voelde en ontsnappen niet mogelijk 
was. Dit filter werd ervaren als een verlichting van de pijn. De verdoofdheid kon zelfs 
uitmonden in een ‘robot state’. Hij wees ook op de vele psychosomatische ziektes onder 
overlevenden.297 Zowel Krystal als Niederland spraken van massieve traumatisering. 
 De aanpassingsproblemen van de overlevenden zouden een blijvend stempel zetten op 
de opvattingen en werkwijzen van specialisten. Vroegkinderlijke ervaringen kregen een 
ondergeschikte plaats, de gebeurtenissen zelf en de reacties daarop kwamen centraal te 
staan. Door het onvermogen van de slachtoffers en hun omgeving om deze gebeurtenis-
sen te verwerken, zou het leed zich soms pas na tientallen jaren openbaren of zich in 
verergerde vorm aandienen. ’Latentieperiode’ werd een nieuw concept om de reacties 
van de slachtoffers te begrijpen. Veel specialisten voelden zich ook genoodzaakt om het 

295 Solomon (1995), 216 en 224. Zie ook Elias (2003), 408-409.
296 Het materiaal in deze paragraaf is voornamelijk ontleend aan Bohleber (2002), 219-222.
297 Zie hoofdstuk 7.
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leed aan de samenleving te tonen en de rol van zaakwaarnemer voor de getroffenen op 
zich te nemen. Hiermee kwamen ze in een moeilijke positie wanneer ze als betrokkene 
het leed presenteerden aan de buitenwereld en tegelijk op moesten treden als scheids-
rechter bij keuringen voor invaliditeit en compensatie voor geleden schade.
 In de hele westerse wereld nam vanaf de jaren zestig de aandacht voor het leed van 
kampoverlevenden en andere oorlogsslachtoffers sterk toe. Onder welke specifieke om-
standigheden deze verandering heeft plaatsgevonden wordt in hoofdstuk 5 aan de hand 
van de ontwikkeling in Nederland nader uitgewerkt.

4.3.2. Toenemende gevoeligheid voor inbreuken in de persoonlijke levenssfeer
Een tweede ontwikkeling die kenmerkend was voor de maatschappelijke context waarin 
de erkenning van de posttraumatische stress-stoornis kan worden begrepen, is een 
verandering in de kwetsbaarheid voor schokkende gebeurtenissen door de toenemende 
betekenis van de persoonlijke levenssfeer. In een proces van individualisering en priva-
tisering, dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw in een versnelling kwam, grensden 
steeds meer mensen een persoonlijke levenssfeer af, afgezonderd van de buitenwereld. 
Zij gingen zich er steeds meer aan hechten en er hogere eisen aan stellen, waardoor ze 
gevoeliger werden voor schendingen en inbreuken in deze levenssfeer. Het onthullen en 
erkennen van het leed door deze inbreuken werd in verscheidene emancipatiegolven van 
slachtoffers het middel bij uitstek om nieuwe grenzen te trekken en uiting te geven aan 
de toegenomen gevoeligheden én onzekerheden die met de emancipatie gepaard gingen.298 
Verschillende soorten schendingen van de persoonlijke levenssfeer die in toenemende 
mate als schokkend werden ervaren kunnen worden genoemd: 

(1) Aantasting van de persoonlijke en lichamelijke integriteit in ‘totale instituties’. Onder-
drukking en totalitarisme werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en in het 
kader van de Koude Oorlog in de literatuur van de jaren veertig en vijftig een belangrijk 
onderwerp, zoals in de romans van George Orwell, de werken van Hannah Ahrendt en 
de eerste beschrijvingen van kampoverlevenden. In de Verenigde Staten was er eind 
jaren vijftig een sterke beweging op gang gekomen onder psychologen, sociologen en 
maatschappelijk werkers tegen de aantasting van de persoonlijke en lichamelijke inte-
griteit van het individu in ‘totale instituties’, zoals inrichtingen, kampen, gevangenissen, 
ziekenhuizen, opvoedingsgestichten, kloosters en kazernes. De persoonlijke levenssfeer 
werd met deze analyse inzet van de emancipatie van delinquenten, patiënten, instituuts-
bewoners, soldaten en kampslachtoffers in de gehele westerse wereld. De socioloog 
Erving Goffman bood met het begrip total institutions een conceptueel kader. “Goffman’s 
book had a rare impact, which was not only due to the ‘facts’ he reported, or to the ade-
quacy of his ‘theories’, but also with the way he combined these in masterful, sardonic 
unity.”299 Hij liet zien hoe schokkend het was om vierentwintig uur rituelen te onder-
gaan, die iemand onbeduidend maken en zijn gevoel van zelfbeschikking ontnemen.300 
De filosoof Rorty vatte de problematiek samen in een analyse van Orwell’s roman 1984:

“Het verhaal dat ik mijzelf over mijzelf heb verteld – het beeld van mijzelf als eerlijk, loyaal, of vroom – heeft geen 

betekenis meer. Ik heb niet langer een zelf dat ik betekenis kan geven. Er is geen wereld waarin ik mijzelf kan zien 

leven, omdat er geen vocabulaire is waarin ik een samenhangend verhaal over mijzelf kan vertellen (…).”  301

Rorty noemt dit “het vermogen kwijtraken om een coherent web van overtuigingen en 
verlangens te weven”, volgens hem de ergste pijn die iemand kan worden aangedaan.302

298 Wouters (1990), hoofdstuk VI.
299 Ten Have (1996).
300 Goffman (1961), 23 –33.
301 Rorty (1992), 223.
302 Rorty (1992), 224- 225.
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(2) Kindermishandeling. Er kwamen steeds meer onthullingen over fysieke en emotionele 
verwaarlozing en mishandeling van kinderen.303 Psychosomatische afwijkingen, ziektes 
door ongezond gedrag, psychische stoornissen en problemen op school, in werk en relaties 
bleken vaak hun oorsprong te hebben in kindermishandeling.304 De gebeurtenissen waren 
pijnlijk en ontwrichtend voor de slachtoffers, maar schokten ook het publiek dat er ken-
nis van nam, omdat uit onthullingen en onderzoek bleek dat ze veel meer voorkwamen 
dan eerder was gedacht èn omdat het mogelijk bleek ze zo lang verborgen te houden.305 

(3) Door toedoen van de vrouwenbeweging kwam er in de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw meer aandacht voor seksueel misbruik; aanvankelijk voor verkrachting, 
later voor incest. Deze ontwikkeling hield verband met de toenemende aandacht voor 
kindermishandeling, maar seksueel geweld kwam in het teken te staan van mannelijke 
overheersing van vrouwen en meisjes en kreeg hierdoor een sterke morele lading. De 
aandacht voor deze schendingen van de persoonlijke levenssfeer ging dan ook gepaard 
met beladen onthullingen, felle aanklachten en debatten over geloofwaardigheid. 

(4) Misdrijven. De schade die iemand persoonlijk was toegebracht, ging vanaf de jaren 
zeventig meer als maatstaf gelden voor de ernst van misdrijven.306 Misdrijven die per-
sonen direct schade toebrengen zijn uiteraard zeer divers; ze variëren van inbraken, 
roofovervallen en schietincidenten tot gijzeling, verkrachting en zware mishandeling.307 
Door de toegenomen veiligheid in moderne samenlevingen wordt de confrontatie met 
plotseling geweld eerder als pijnlijk en schokkend ervaren. Ook inbraken werden meer 
als schokkende inbreuken ervaren door de toegenomen psychologische betekenis van de 
woning als persoonlijk domein. De aandacht voor slachtoffers van misdrijven bracht een 
beweging op gang onder juristen waarin veel meer aandacht kwam voor de rechtspositie 
van het slachtoffer en de ondersteuning die het slachtoffer nodig had bij de rechtsgang 
en de verwerking van wat hem was overkomen .

 (5) Ingrijpend verlies. Onverwacht verlies van een partner, kind, broer of zus, moeder 
of vader wordt doorgaans ervaren als een ernstige inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. 
Dit verlies kreeg in de twintigste eeuw door de schaalverkleining van de huishoudens, 
de grotere wederzijdse emotionele investeringen van gezinsleden en de toegenomen ver-
wachting van een lang leven extra gewicht. Bovendien werd sociale steun buiten het gezin 
of huishouden minder vanzelfsprekend en was religieuze troost vaak weggevallen. Het 
thema rouw en emoties rond ernstige ziekte en dood werd sinds de jaren zestig intensief 
besproken en in gespreksgroepen en therapieën uitgediept.308 Ook in dit opzicht kunnen we 
spreken van een toenemende gevoeligheid voor de psychische gevolgen van schokkende ge-
beurtenissen, die een voedingsbodem vormde voor de uitbreiding van het traumaregime.309

 4.4. De publieke arena en de interacties in het traumaregime

Ontwikkelingen in de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen vormen de 
brede context waarin de erkenning van de posttraumatische stress-stoornis kan worden 
begrepen. Meer direct hangt deze erkenning samen met veranderingen in de verhou-

303  In een standaardwerk van Freedman, Kaplan en Sadock (1976) werd de prevalentie nog als verwaarloosbaar beschouwd. De verhalen van veel 
patiënten werden in die tijd binnen de psychiatrie nog niet geloofd en als (al dan niet oedipale) fantasieën afgedaan.

304 Healy (1997), 108; Dijkstra (2000), 269; Willems (1998), 571.
305  Herman (1993); Van Dantzig (1995), 74. Boutellier (1993, 145) stelt: ”Pas door het offensief van het feminisme om kinderen met vroegtijdige 

seksuele contacten als slachtoffer te zien, schrok de hulpverleningswereld wakker. In dat verband zou ik willen spreken van een ‘professionele 
blokkade’ bij de benoeming van leed tot slachtofferschap.”

306 Walgrave (2004), 48.
307 Van den Bogaard (1992), 101, 123, 127.
308  Voor een gedegen sociologische analyse van de verandering van de plaats van het sterven en de veranderende wensen van stervenden en 

omstanders, zie: Kabel (1991), met name 114 e.v. Zie verder Wouters (1990); Brom, Kleber, Defares (1986), 129, 194. Over de gevolgen van verlies 
na ongelukken: Van der Wal (1988).

309  Gecompliceerde rouw wordt nu bij de voorbereiding van de DSM V voorgesteld als een nieuwe stoornis (Prolonged Grief Disorder), waarmee het 
een op zich staande stoornis in de psychopathologie zou kunnen worden. (mededeling E.Vermetten).
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dingen tussen de partijen binnen het traumaregime. Van belang in deze periode waren 
vooral veranderingen die zich voordeden in de publieke arena met de opkomst van de 
televisie. Met onthullingen in een medium dat in elke huiskamer voorhanden kwam, kon 
het publiek met indringende beelden worden gemobiliseerd, kon een sterk appél worden 
gedaan op hulp en compensatie van overheden en konden specialisten zich presenteren 
als zaakwaarnemer voor de belangen van slachtoffers.

In schema:

(1) Sommige schokkende gebeurtenissen waren bij uitstek geschikt om publieke aandacht 
te trekken. Het ging om ervaringen die sterk tot de verbeelding spraken. Het slachtoffer 
dat ondraaglijk leed, dat nauwelijks een stem had, weinig steun ondervond en vaak het 
leed verborgen had moeten houden, werd een krachtig beeld. Dit leidde tot pogingen om 
de gevolgen van allerlei soorten schokkende ervaringen die tot dan toe verborgen bleven, 
zichtbaar te maken. 

(2) De emancipatie van slachtoffergroepen nam de vorm aan van een veelvertakte sociale 
beweging. De slachtoffers van het naziregime vormden daarbij het historische ijkpunt. 
De beweging kreeg een sterke impuls door de rebellie tegen autoritaire dwang in de stu-
dentenbeweging van de jaren zestig en zeventig. Uiteenlopende groepen, zoals vrouwen, 
patiënten, dienstweigeraars, gevangenen en bewoners van instituten, kregen de kans er-
kenning te vragen voor hun leed in een geëigende ‘antiautoritaire’ taal. Ze voelden zich 
aangesproken door meer informele en psychologisch gekleurde gevoels- en gedragscodes 
en gingen zich ernaar richten, omdat ze er machtswinst mee konden boeken en er hun 
zelfrespect mee konden vergroten. In de onthulling van de schending van de persoonlijke 
integriteit werd de eigen identiteit getoond én bevestigd. Medische erkenning droeg hier-
aan bij, omdat daarmee werd getoond dat er werkelijk iets aan de hand was. 

(3) Door uitbreiding van de voorzieningen van overheden in de jaren zestig en zeventig 
konden steeds meer aanspraken van slachtoffers worden gehonoreerd. De ophef over een 
probleem correleerde echter niet altijd met de omvang of intensiteit en riep kwesties van 
geloofwaardigheid op.310 Er werd daarom druk uitgeoefend om een eenduidige diagnos-
tisch systeem en een geheel van wetenschappelijk onderbouwde therapieën te ontwik-
kelen. Vanaf 1980 liep de overheidssteun op tal van fronten terug, maar dat zorgde in de 
toen al gevestigde arena niet voor het verminderen van aanspraken, maar een verscher-
ping van de concurrentie. 

(4) Specialisten waren nauwelijks in staat om een adequaat antwoord te geven op de 
claims die zich voordeden in dit turbulente veld. Hun diagnostisch en therapeutisch ar-
senaal schoot zeker de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog tekort. Toch speelden 
zij een sleutelrol bij keuringen voor arbeidsgeschiktheid en toerekeningsvatbaarheid en 
daarmee bij de toewijzing van uitkeringen of andere bijzondere voorzieningen. Met deze 
‘definitie- en toewijzingsmacht’ moesten zij zeer uiteenlopende claims gaan afwegen.311 

310 Gerritsen, de Vries (1994), 13.
311 De Swaan (1988), 243.

overheden
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Er dienden zich steeds nieuwe groepen aan met nieuwe claims, waarbij onthullingen 
steeds vaker leidden tot erkenning, die vervolgens weer nieuwe onthullingen opriep. 
Bovendien werd de rol van de klassieke hulpverlener met instrumentele interventies bij 
een passieve zieke als onbevredigend ervaren bij slachtoffers van concentratie- en ver-
nietigingskampen en van de oorlog in Vietnam, waarin morele kwesties en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor de misdaden centraal kwamen te staan. De arts werd 
uitgedaagd om als advocaat op te treden voor het slachtoffer om hem daarmee erkenning 
te verlenen voor zijn leed: “a new professional model: the psychiatrist as patients’ advo-
cate, helping a group of wronged victims to win reparation.”312 

4.5. De vestiging van een internationaal traumaregime en de rol van specialisten

Het traumaregime heeft zich de laatste dertig jaar ontwikkeld tot een internationaal 
traumaregime. Na de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten de dominante 
natie geworden op politiek, economisch en cultureel gebied. Dit werkte ook door in het 
veld van de wetenschappen, waaronder de psychiatrie. Tekenend hiervoor is de wereld-
wijde invloed van het Amerikaanse psychiatrische classificatiesysteem, de DSM, dat in 
steeds meer landen binnen de psychiatrie en de psychologie ingang vond. De opname 
van de posttraumatische stress-stoornis in dit systeem betekende dan ook een internati-
onale erkenning. Hiermee werd het mogelijk om een gebied af te bakenen en concepten, 
omgangsvormen en omgangspraktijken te ontwikkelen op basis van uniforme criteria. 
Concepten en werkwijzen konden ook beter worden onderbouwd met wetenschappelijk 
onderzoek door een ruimere toegang tot medische onderzoeksgelden. Dit was bevorder-
lijk voor een dynamiek waarbij specialisten over de gehele wereld informatie gingen 
uitwisselen over diagnoses en interventies op basis van de criteria van dit systeem.
 Het onderzoek volgde de wegen die bij medisch onderzoek gebruikelijk waren: het 
vaststellen van prevalentie en incidentie van de stoornis, risicofactoren bij het ontstaan, 
verloop van de stoornis, kansen op chroniciteit en comorbiditeit, het vaststellen van 
behandelmogelijkheden en het meten van effecten van behandelingen. Aan het eind van 
de jaren tachtig werd in de Verenigde Staten een aantal landelijke onderzoeken gestart 
naar de prevalentie en incidentie van de posttraumatische stress-stoornis, zoals de ‘Nati-
onal Vietnam Readjustment Study’ en de ‘National Comorbidity Study’.313 Het ‘National 
Institute of Mental Health’ (NIMH) meldde in 2005 op zijn site dat op jaarbasis ruim 
3,5% van de volwassenen in de Verenigde Staten – 5,2 miljoen mensen – met de stoornis 
te kampen had. Van mensen die in oorlogsgebieden waren geweest, ontwikkelde 30% 
ernstige klachten, waaronder één miljoen veteranen van de oorlog in Vietnam. De stoor-
nis was qua omvang de vierde in rij binnen de DSM; 7% tot 14% van de bevolking kreeg 
er in zijn leven last van.314 Veertig procent van hen ontwikkelde chronische klachten 
en de helft daarvan kreeg een of meermalen een depressieve stoornis. Ruim driekwart 
van de mensen met een posttraumatische stress-stoornis had volgens het NIHM nog een 
andere psychische stoornis. Getraumatiseerde individuen hadden een verhoogde kans op 
coronaire aandoeningen, chronische pijn en problemen met de stofwisseling en hadden 
vaak te lijden onder relatieproblemen, overmatig alcohol- en drugsgebruik, financiële 
problemen en een verhoogde kans op suïcide. De maatschappelijke kosten van de stoor-
nis in de vorm van ziekteverzuim, belasting van de familie, ongezonde leefstijl of riskant 
gedrag in het verkeer waren zeer omvangrijk. 

312  Het meest duidelijk verwoord door Van Gelder (1994) www.Ifs.uni-frankfurt.de/people/van_gelder/e_pa_so.html. Citaat: Shephard (2000), 360-361.
313  De National Vietnam Readjustment Study werd gehouden met het doel een nauwkeurig beeld te krijgen van de prevalentie van PTSS en andere 

psychologische problemen bij Vietnamveteranen. Er werd gebruik gemaakt van meerdere methoden, zoals klinische interviews en zelfrapportages. 
Van verschillende groepen werden representatieve steekproeven getrokken, ingedeeld naar de mate waarin ze aan de strijd hadden deelgenomen. 
Kulka, Schlenger, Fairbank (1990). De National Comorbidity Study was het eerste grootschalige survey in de VS naar de psychische gezondheid 
van de bevolking als geheel op basis van criteria van de DSM III-R. Kessler, Sonnega, Bromet et al. (1995), 1048-1060.

314  In Nederland wordt in het signaleringsrapport beroepsziekten een percentage van 7% genoemd voor PTSS onder de bevolking. Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten, Signaleringsrapport Beroepsziekten 2005, 34. Zie ook: Davidson, Stein, Shalev, Yehuda (2004), 137-138.
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 Het onderzoek bracht aan het licht dat de traumatische gevolgen van schokkende 
gebeurtenissen veel verder reikten dan de posttraumatische stress-stoornis volgens 
de DSM-definitie en dat traumatische ervaringen een belangrijke factor vormden bij 
de ontwikkeling van ernstige psychopathologie. Hiermee werd steun gegeven aan een 
verklaring voor psychiatrische stoornissen die haaks stond op de binnen de psychiatrie 
nog altijd gangbare verklaring, waarin de nadruk lag op aangeboren kwetsbaarheid. Bij 
psychiatrische patiënten, die werden opgenomen in inrichtingen, werd vanaf de jaren 
tachtig, toen de biologische psychiatrie daar dominant was geworden, nauwelijks nog 
naar traumatische achtergronden gevraagd. Rond de eeuwwisseling kwam er een lichte 
kentering, waarbij traumatische achtergronden van ernstige psychiatrische patiënten 
weer meer in de belangstelling kwamen, met name op initiatief van onderzoekers in 
Engeland. In een review uit 2006 van veertig studies van opgenomen patiënten en van 
andere patiënten waar de steekproef voor meer dan de helft bestond uit patiënten met 
psychotische aandoeningen, had 69% te maken gehad met ernstig fysiek of seksueel 
geweld in de voorgeschiedenis.315 Onderzoek op initiatief van de WHO toonde aan dat 
psychische stoornissen in het algemeen een hogere ziektelast hebben dan tot dan toe  
was aangenomen – wereldwijd maken ze naar schatting ongeveer 15% van alle ziektes 
uit. Angststoornissen en depressies vormen hiervan het grootste deel.316

 De opvattingen van specialisten met betrekking tot de psychische gevolgen van schok-
kende gebeurtenissen groeiden naar elkaar toe in een model waar al aanzetten toe waren 
gegeven door Kardiner in de jaren veertig. In de confrontatie met zulke gebeurtenissen was 
de aanpassing van het menselijk organisme verstoord geraakt, waardoor spanning en pijn 
niet meer op een normale manier onder controle konden worden gebracht. Dit leidde tot her-
belevingen en verhoogde waakzaamheid en in ernstige gevallen tot psychopathologie in de 
vorm van dissociatie, depressie, eetstoornissen, verslaving of persoonlijkheidsstoornissen.317 

Slachtoffers, specialisten, overheden en publiek, die tezamen het traumaregime vormgeven, 
zijn verweven geraakt in een internationaal krachtenveld, waarbij de dwang tot de vorming 
van internationale organisaties is toegenomen. Een stimulans daartoe is de toename van 
grensoverschrijdende effecten van schokkende gebeurtenissen, onder meer als gevolg van de 
uitbreiding van berichtgeving over gebeurtenissen verder weg. Deze ontwikkelingen hebben 
geleid tot grotere internationale betrokkenheid van burgers bij rampen, een toename in de 
intensiteit in de beleving ervan en een vergroting van de complexiteit van de afwikkeling, 
die vaker dan voorheen een internationale dimensie heeft. Als reactie hierop organiseren 
slachtoffers van rampen en ernstige ongelukken zich wereldwijd als lotgenoten, met name 
na rampen met een internationale reikwijdte zoals grote aardbevingen, branden, milieuram-
pen en ernstige vliegtuigongelukken. Mensen die riskante beroepen uitoefenen, zoals brand-
weerlieden, politiemensen en militairen, onderhouden internationale contacten over de ge-
varen van hun werk en de trauma’s die ze daarbij oplopen. De afwikkeling van schokkende 
gebeurtenissen krijgt steeds meer een internationale dimensie, waarbij regelingen deel gaan 
uitmaken van een internationaal rechtssysteem. Europese richtlijnen vormen een belang-
rijke aanzet tot internationalisering van het rechtssysteem. Claims krijgen een internatio-
nale dimensie, omdat de betrokken bedrijven in toenemende mate internationaal opereren. 
Traumaspecialisten hebben zich sinds 1985 internationaal georganiseerd in de International 
Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) en haar Europese tak (ESTSS). De berichtgeving 
aan het publiek wordt internationaler door de intensivering van mondiale massacommuni-
catie vanuit mediabedrijven die steeds meer op internationale schaal opereren.
  
315  Read (2006), 26. Een overzicht van het onderzoek in Read (2006), 26-27 en 195-221. Verder: Read, Rudegeair, Farrelly (2006); Bentall (2006). 

Zie ook Hovens (2007), 96-101 en Hafkenscheid (2007), 84.
316  De toenmalige directeur-generaal van de WHO, Brundtland, constateerde in 1999 dat de ziektelast als gevolg van psychiatrische aandoeningen 

gedurende vele jaren was onderschat. Dit was zeker het geval als in aanmerking werd genomen dat een psychische stoornis als doodsoorzaak 
zelden wordt geregistreerd en subklinische psychische klachten, die een aanmerkelijk verlies aan kwaliteit van leven tot gevolg hebben, buiten 
beschouwing blijven. Cuijpers, Bohlmeijer, Beekman, Smit (2003) 1036 en 1037. Over ziektelast: http://www.nimh.nih.gov/publicat/burden.cfm 
Murray, Lopez eds. (1997).

317 Allen (2001), 79.
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4.6. Conclusies

De verbreiding van het traumaregime na 1960 is in deze studie als één episode behan-
deld. Het belangrijkste moment in deze periode was de erkenning in 1980 van de post-
traumatische stress-stoornis in het Amerikaanse classificatiesysteem in de psychia-
trie dat internationaal toonaangevend is geworden, de DSM. Deze erkenning was het 
resultaat van initiatieven van een aantal psychiaters die een sterke coalitie vormden met 
veteranen uit de Vietnamoorlog die waren georganiseerd in een actieve belangengroep 
en met hulp van de psychiaters hun problemen bespraken in zogenaamde rap-groepen. 
De ethisch-politieke en de psychologische dimensie van de oorlog waren volgens de deel-
nemers aan deze groepen niet los van elkaar te zien Psychiaters kwamen steeds meer in 
de rol van zaakwaarnemer. Tegelijk organiseerden zij een sterke lobby naar de politiek 
en naar de ‘Task Force’ die vanaf 1975 de derde versie van de DSM voorbereidde. 
 De psychiaters die zich met de gevolgen van de Vietnamoorlog bezighielden zochten 
en vonden in de tweede helft van de jaren zeventig samenwerking met collega’s die zich 
al langer met de traumatische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog hadden beziggehou-
den. De uitwisseling van ervaringen en het zoeken naar overeenkomsten vormden een 
basis om het begrip extreme stress verder uit te diepen met behulp van eerder geformu-
leerde inzichten. Zo droegen zij bij tot de notie van de posttraumatische stress binnen 
het kader van een medisch-psychiatrisch classificatiesysteem. Het begrip kreeg hiermee 
een erkende medische status. 
 Deze erkenning moet worden begrepen in het kader van bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen in de daaraan voorafgaande twee decennia. De traumatische gevolgen 
van het verblijf in de kampen in de Tweede Wereldoorlog kwamen in de jaren zestig 
sterk in de publieke aandacht. Dit wijst op een toegenomen aandacht en gevoeligheid 
voor psychische problemen als gevolg van traumatische gebeurtenissen, die ook en 
nog sterker blijkt uit de in de jaren zestig en zeventig sterk toenemende aandacht voor 
de problemen van mensen in ‘totale instituties’, slachtoffers van kindermishandeling, 
incest, verkrachting en andere misdrijven, en nabestaanden die een kind of geliefde had-
den verloren. Deze toegenomen gevoeligheid kan in verband worden gebracht met de toe-
genomen kwetsbaarheid van de persoonlijke levenssfeer, waarvan de betekenis voor veel 
mensen was toegenomen en waaraan ze zich meer waren gaan hechten. Inbreuken hierin 
zoals seksueel misbruik werden door toedoen van een nieuwe feministische beweging va-
ker onderwerp van publiek debat. Met de komst van de televisie in elke huiskamer werd 
de intensiteit van de berichten over schokkende gebeurtenissen versterkt en ontstond er 
een publieke arena waarin slachtoffergroepen met hun zaakwaarnemers hun problemen 
konden presenteren en dramatiseren en een sterk appèl op overheden konden doen voor 
hulp en compensatie. Specialisten werden niet alleen zaakwaarnemer, maar ook scheids-
rechter bij erkenning van leed en toekenning van compensaties. 
 Het traumaregime heeft zich de laatste dertig jaar verder ontwikkeld tot een interna-
tionaal traumaregime. Het zwaartepunt van de verbreiding van het traumaregime was in 
het interbellum en vooral na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten komen te 
liggen, in samenhang met internationale machtsverschuivingen waardoor dit land op po-
litiek, economisch, cultureel en wetenschappelijk gebied de dominante wereldmacht was 
geworden. Met betrekking tot het traumaregime betekende dit dat de erkenning van de 
posttraumatische stress-stoornis in een Amerikaans classificatiesysteem, de DSM, binnen 
de psychiatrie en de psychologie wereldwijd ingang vond. Het classificatiesysteem werd 
in steeds meer landen overgenomen en dat bracht een eigen dynamiek op gang waarin 
specialisten over de gehele wereld informatie gingen uitwisselen over diagnoses en inter-
venties gebaseerd op dit systeem. De internationale erkenning van de posttraumatische 
stress-stoornis (PTSS) was van strategisch belang voor de positie van de specialisten.  

Hoofdstuk 4 – De strijd om erkenning: coalities en controversen na 1960
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Zij maakte het mogelijk om een gebied af te bakenen en concepten en praktijken te ont-
wikkelen op basis van uniforme criteria.
 De internationale erkenning van de posttraumatische stress-stoornis was een sterke 
stimulans voor wereldwijd medisch-psychiatrisch onderzoek en droeg zelf weer bij tot 
verdere internationalisering van het traumaregime. In toenemende mate organiseerden 
de betrokken partijen zich als slachtoffers in internationale slachtofferorganisaties, als 
overheden in een internationaal rechtssysteem en als specialisten in een internationaal 
circuit van hulpverlenings-, beroeps- en onderzoeksorganisaties, terwijl het publiek 
steeds meer onder de invloed kwam van internationaal opererende mediabedrijven. 
Het resultaat was dat het besef van de omvang en ernst van psychische trauma’s in het 
bewustzijn van grote groepen mensen over de hele wereld verankerd raakte en dat psy-
chische trauma’s werden beschouwd als behorend tot de belangrijkste problemen waar 
geavanceerde samenlevingen zich mee te verhouden hadden. Tegelijk namen controver-
ses toe vanwege een ontwikkeling die door critici is omschreven als de opkomst van een 
slachtoffercultuur. Daarover meer in hoofdstuk 8.

In dit deel I zijn een aantal hoofdlijnen geschetst in de internationale ontwikkeling van 
het traumaregime vanaf de negentiende eeuw. Om een meer gedetailleerd beeld te geven 
van de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog, wordt in deel II het vizier gericht op 
Nederland. 
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Deel II

Trauma en beschaving

De verbreiding van 
het traumaregime 
in Nederland na 
1945
Inleiding

Het tweede deel van deze studie heeft als onderwerp de verbreiding van het traumaregime in Neder-
land vanaf 1945. De bedoeling is om door onderzoek binnen één land over de gehele naoorlogse  
periode een meer gedetailleerd beeld te krijgen van die factoren die hebben bijgedragen aan de ver-
breiding van het traumaregime. Door het onderzoek te richten op één land kan ook worden nagegaan, 
wat het gewicht is van nationale ten opzichte van internationale factoren. De keuze voor Nederland 
is niet alleen door praktische motieven ingegeven, maar ook van belang omdat het traumaregime in 
Nederland zich heeft ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende in de wereld.
 Het onderzoek bevat een systematische analyse van de inhoud van alle naoorlogse jaargangen 
van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het Maandblad Geestelijke volksgezondheid, het 
Tijdschrift voor Psychiatrie en, vanaf zijn verschijnen in 1975, het Tijdschrift voor Psychotherapie, 
aangevuld met thematische besprekingen in andere tijdschriften, rapporten, overzichtswerken en 
verslagen van specialisten die als overlevenden schreven over hun ervaringen in de kampen tijdens 
de oorlog.  De naoorlogse ontwikkeling is verdeeld in drie periodes van ongeveer twintig jaar. 
 De aard van de schokkende gebeurtenissen en de schade als gevolg hiervan, zoals oorlogs-
schade, de schade door rampen of door misbruik en mishandeling in de intieme sfeer, is zeer 
uiteenlopend. Toch is er een poging gedaan om de gebeurtenissen in elke periode in hun onderlinge 
samenhang te beschrijven. Hierbij is nagegaan, in hoeverre veranderingen in de gevoeligheid, 
kwetsbaarheid en de intensiteit in de beleving ervan, van invloed zijn geweest op de verbreiding van 
het traumaregime. Op een ander niveau van verklaring wordt in elke periode nagegaan in hoeverre de 
interacties binnen het traumaregime – en binnen het professionele veld van traumaspecialisten in het 
bijzonder – de verbreiding van het regime mede kunnen verklaren. De analyse vindt plaats tegen de 
achtergrond van meer brede nationale en internationale ontwikkelingen. 
 Veruit de grootste schokkende gebeurtenis voorafgaand aan de onderzochte periode was de 
Tweede Wereldoorlog. Andere gebeurtenissen stonden hierbij lange tijd in de schaduw. In de analyse 
van elk van de drie periodes zal de oorlog met haar nasleep daarom steeds als eerste onderwerp 
worden behandeld. 
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Hoofdstuk 5

Een voorzichtig begin: 1945-1965 

Deel II

Inleiding
De eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog in Nederland worden in de regel beschre-
ven als een periode waarin de psychische gevolgen van deze oorlog weinig aandacht kregen. De 
verklaringen hiervoor lopen nogal uiteen: te grote diversiteit aan leed, te grote tegenstellingen tussen 
organisaties van slachtoffers, een dominant verzetsperspectief dat anderen het zwijgen oplegde en 
een overheid die vooral bezig was met wederopbouw en moreel herstel. Een andere verklaring, de 
zg. kraamkamerthese, richt zich op de stand van zaken in de geestelijke gezondheidszorg: daarin 
kwamen wel nieuwe ideeën over geestelijke gezondheid tot ontwikkeling, maar deze konden (nog) 
niet doorbreken.318 
 In het historisch-sociologisch perspectief van deze studie wordt er van uitgegaan dat zich in de 
oorlog gebeurtenissen met een tot dan toe ongekende ernst en omvang hadden voorgedaan, die 
voor een passend antwoord nieuwe, nog niet beschikbare oriëntatiekaders vereisten. Deze moesten 
nog ontwikkeld worden en de kans krijgen zich te verbreiden. De analyse richt zich zowel op de 
stand van zaken in het professionele veld van de geestelijke gezondheidszorg, de positie van de 
slachtoffers, de overheid en het publiek als op bredere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
Nader wordt ingegaan op de veranderde aard en intensiteit in de beleving van de gebeurtenissen, de 
nationale en internationale reacties op de gevolgen van de oorlog en de dynamiek in de figuratie van 
betrokken partijen. De reacties op de oorlog worden vergeleken met reacties op de grootste naoor-
logse rampen die zich in deze periode voordeden: de watersnoodramp en de treinramp bij Harmelen. 
Meer in detail wordt het gedachtegoed besproken dat zich ontvouwde bij een kleine groep artsen die 
zelf de kampen had overleefd en bij artsen die betrokken waren bij keuringen van verzetsslachtof-
fers. De ontvouwing van dit gedachtegoed kan worden beschouwd als een voorzichtig begin van de 
uitbreiding van het traumaregime in Nederland.

318  Er waren wel allerlei initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg in de jaren vijftig. Het was niet zozeer een periode van stilte, maar meer van 
zoeken en aftasten door psychiaters en andere hulpverleners om een antwoord te vinden op veranderingen die hun wortels hadden in de oorlog. 
Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 734. Zie ook Kennedy (1995, oorspr.1992).
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5.1. De Tweede Wereldoorlog in Nederland

De Tweede Wereldoorlog was voor Nederland de grootste catastrofe in zijn geschiedenis. 
Op een bevolking van negen miljoen inwoners verloren naar schatting 210.000 mensen 
het leven als gevolg van krijgsverrichtingen of vrijheidsberoving en nog eens 70.000 als 
gevolg van extra sterfte door ziektes samenhangend met oorlogsomstandigheden, zoals 
infectieziektes. Er waren bijna 140.000 Nederlanders overleden in kampen, krijgsgevan-
genschap, door internering of door executies.319 De bezetter had 107.000 joden weggevoerd, 
van wie slechts 5500 terugkeerden. Ruim 20.000 waren ondergedoken, waarvan er 8000 
werden verraden of gepakt; ongeveer 2000 wisten te vluchten.320 Veel kinderen die waren 
ondergedoken hadden hun ouders verloren en de meesten van hen hadden een deel van 
hun kinder- en schooltijd gemist. Meer dan anderhalf miljoen inwoners waren ontheemd 
en een groot deel van de bevolking was getroffen door bombardementen, represailles, ge-
dwongen tewerkstelling en een hongerwinter. Er was door ongeveer 76.000 mensen in een 
bepaalde periode tijdens de oorlog actief verzet geboden; 16.000 van hen waren gevangen 
genomen, waarvan 12.000 het niet hadden overleefd. Veel mensen waren al gedeporteerd 
voordat het verzet zich goed had kunnen organiseren.321 De oorlog veroorzaakte grote ma-
teriële schade: minimaal 30% van het vooroorlogse nationale vermogen en 800.000 mensen 
werden getroffen door het verlies van een groot deel van hun bezittingen.322

 De oorlog was voor de Nederlanders extra schokkend, omdat er anderhalve eeuw 
geen invallen op hun grondgebied waren geweest en het land zich door zijn neutraliteits-
politiek buiten grote internationale conflicten had weten te houden. Hier kwam bij dat in 
de zomer van 1945 in Nederlands-Indië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen terwijl de 
kolonie ernstig was getroffen door de oorlog en de internering door de Japanse bezetters. 
323 Het ging om 130.000 vervolgden, waarvan 100.000 Indische Nederlanders. Hiervan over-
leefden 13.000 de internering niet. Bij de dwangarbeid aan de Birmaspoorweg kwamen 
3000 Nederlanders om.324 Tijdens de ‘politionele acties’ waarmee Nederland na de oorlog 
vergeefs probeerde zijn koloniaal gezag te herstellen, sneuvelden er in Indonesië nog 
eens 3000 soldaten.325 

5.2. Gebrek aan medische betrokkenheid 

Een adequaat antwoord van de medische wereld op de emotionele gevolgen van een ca-
tastrofe met deze omvang en op de specifieke problemen van de ergst getroffenen, moest 
nog ontwikkeld worden. In de vakbladen die in deze studie zijn onderzocht verscheen tot 
1960 slechts een handvol artikelen waarin werd verwezen naar de emotionele gevolgen 
van de oorlog. Er waren nauwelijks gespecialiseerde hulpverleners op het gebied van 
traumatisering en er waren ook weinig voorzieningen voor opvang van mensen die door 
de oorlogsgebeurtenissen ernstig ontregeld waren. 
 In Amsterdam, de stad die het zwaarste door de vervolging was getroffen, was er 
een gevarieerd aanbod aan ondersteunende zorg, maar weinig gespecialiseerde hulp. 
Het belangrijkste psychotherapeutische instituut, het Instituut voor Medische (later 
multidisciplinaire) Psychotherapie, het IMP, was een voortzetting van het Ambulatorium 
voor Psychotherapie dat drie Amsterdamse psychiaters hadden ingericht in 1940 voor 
minvermogende patiënten die door de oorlog overstuur zouden raken. Het eerste jaar 
van de oorlog was er werk voor zes psychiaters. Men wilde veel patiënten behandelen  

319 www.niod.nl, cijfers Duitse bezetting; Garssen, Harmsen (2007). 
320 De Haan (1997), 63.
321 Op den Velde (2001), 24, 28, 31-38.
322  De Rooy (1999), 201-203, 210-212; Bossenbroek (2001), 183; Hafkenscheid (2005, 1), 186; niod.nl, cijfers Duitse bezetting; Op den Velde (2001), 

31-38. Van de 300.000 militairen waren er 2200 gedood en 2700 ernstig gewond. Van de zeelieden sneuvelden er 2100. Van de 50 belangrijkste 
verkeersbruggen waren er slechts negen gespaard, 180 spoorbruggen waren vernield, 90.000 woningen waren onherstelbaar beschadigd. Van de 
840 schepen en kustvaarders werd bijna de helft vernietigd.

323  Knoop (2006), 14.
324 Hafkenscheid. (2005, 1), 186.
325 Op den Velde (2001), 31-38.
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en de nadruk lag op korte therapieën, ook om van de Gemeente gemakkelijker geld te 
krijgen. Een van de oprichters en directeuren, J. van der Hoop, die een meer pragmati-
sche benadering voorstond dan de andere directeur, H. van der Waals, was een voorstan-
der van deze vorm van zorg. Ook de hoogleraren psychiatrie K. Bouman in Amsterdam 
en H. Rümke in Utrecht, die in het curatorium zaten, benadrukten de behoefte aan 
psychotherapeutische hulp. Kort na de oorlog werden mensen met diverse problemen 
naar het IMP verwezen, waardoor het aantal aanmeldingen steeg van 91 in 1943 naar 221 
in 1946/47. Tot 1964 kwam het aantal aanmeldingen vervolgens niet boven de 200.326 Het 
aantal psychiaters in Nederland die ambulant werkten of vrijgevestigd waren en waar-
van het merendeel open stond voor een benadering waarin omgevingsstress aandacht 
kreeg, groeide wel, maar niet snel: van 47 ambulant werkenden in 1940 naar 165 in 1960 
en van 124 vrij gevestigden in 1940 naar 240 in 1960. Weinig psychiaters waren middels 
keuringen en therapieën direct betrokken bij het oorlogsleed. 
 In Nederland ontbrandde al snel na de oorlog een discussie over een brede psycho-
therapeutische scholing. In 1947 werd het Psychoanalytisch Genootschap opgericht als 
reactie op de orthodoxe lijn van de Psychoanalytische Vereniging. Leden van het Genoot-
schap, zoals Rümke, Westerman Holstijn, Tas en Engelhard, stonden een scholing voor 
waarin de leeranalyse niet verplicht was. Zij werden hierin fel bestreden door klassieke 
analytici als mevrouw Lampl-de Groot. Ondanks de felle debatten had tot halfweg de 
jaren vijftig de psychotherapie nog geen structurele plaats in de academische psychia-
trieopleiding.327 
 Opvallend was dat er geen massale uitval uit het arbeidsproces was van slachtoffers 
die psychisch ontregeld waren door de oorlogsgebeurtenissen, zoals bij frontsoldaten 
in de Eerste Wereldoorlog. Hun problematiek kwam niet aan de oppervlakte door arbeids-
verzuim, lichamelijke klachten of overlast. Zij oefenden – buiten een aantal mensen uit 
het verzet – geen georganiseerde druk uit en kregen geen steun van zaakwaarnemers. De 
overheersende mening was dat de hele bevolking was getroffen.328 Er waren ook getroffe-
nen die zich verzetten tegen het beeld van slachtofferschap, zij voelden zich geen slachtof-
fer maar overwinnaar. Zij hadden Hitler overleefd en slachtofferschap werd beschouwd 
als capitulatie. Anderen waren zo diep geraakt dat ze geen woorden konden vinden en de 
bevrijdingsroes niet wilden verstoren, maar intens zochten naar aansluiting.329 
 Blijkbaar was het althans in eerste instantie mogelijk, en gezien de omstandigheden 
ook noodzakelijk, de draad weer op te pakken. Het zoeken naar mensen waar men zich 
weer enigszins veilig bij kon voelen, was zeker voor de overlevenden van de kampen 
een primaire behoefte. Het naoorlogse geestelijke klimaat verschilde niet veel van het 
vooroorlogse klimaat van flinkheid en gezagsgetrouwheid: weinig mogelijkheden emoties 
te uiten en een groot vertrouwen in autoriteiten.

5.3. De reacties in een figuratieperspectief 

De stand van zaken die hiervoor is beschreven roept verschillende vragen op: waarom 
was er zo weinig georganiseerde druk van slachtoffers? Waarom niet meer overheids-
steun? Waarom niet meer publieke verontwaardiging? En waarom niet meer initiatieven 
van specialisten? Bij een minder oppervlakkige waarneming blijkt dat er toch meer aan 
de hand was dan een beschaamd of machteloos zwijgen. Onder de oppervlakte smeulden 
spanningen die de oorlog had opgeroepen en binnenskamers waren verhalen over de 
oorlog vaak het belangrijkste onderwerp van gesprek. Slachtoffers, specialisten, overheid 
en publiek verkeerden echter in een positie waardoor ze niet in staat waren, afzonderlijk 
of in onderlinge samenwerking, de spanningen op te lossen. Dit kan worden geïllustreerd 

326 Brinkgreve,Onland, De Swaan (1979), 36-48, 63-66, 148.
327 Abma, Weijers (2006), 195 en 99-104. Zie ook Brinkgreve (1984).
328  Jolande Withuis wijst op dit gegeven naar aanleiding van brieven die slachtoffers van de kampen schreven. Zie: De Volkskrant, 13 mei, 2006, 

het Betoog, 1.
329 In zijn werk verwijst Gerhard Durlacher met name naar deze houding bij thuiskomst. Durlacher (1999, oorspr.1997). 
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door de positie van deze vier partijen te beschrijven in het kader van de figuratie die ze 
met elkaar vormden.

(1) De overheid. De spanningen waar de overheid direct na de oorlog mee werd gecon-
fronteerd, gingen in eerste instantie over de geleden oorlogsschade en de inrichting van 
het politieke bestel, waar nieuwe politieke coalities hun kansen wilden grijpen. Om deze 
spanningen te beheersen en om het land er economisch weer bovenop te helpen, kozen 
de leidende elites voor een politiek van nationale eenheid – zonder de communisten, 
ondanks hun grote rol in het verzet. De tegenstellingen moesten worden beheerst, aldus 
Drees bij zijn aantreden als minister-president in 1948.330 
 Het rechtsherstel van de zwaarst getroffenen, de ontrechte en beroofde joodse 
gemeenschap, werd ondergeschikt gemaakt aan de wederopbouw. Het belang van het 
beheersen van de kosten van de overheid ging boven dat van teruggave van goederen 
en herstel van het vermogen van de getroffenen. Minister van Financiën Lieftinck zag 
rechtsherstel als een kostenverslindende operatie voor de overheid en de bankwereld.331 
Beperking van de vergoedingen uit oogpunt van kostenbeheersing gold ook voor andere 
getroffenen. De financiële zorgen van de regering waren niet zonder grond: er was heel 
veel oorlogsschade – meer dan in België –, een verhoudingsgewijs sterke bevolkingsgroei, 
een aanvankelijk verontrustend grote werkeloosheid en een dreigend verlies van inkom-
sten uit Nederlands-Indië.332 
 Een uitzondering op de regel van negatie vormden mensen met ‘hoogstaand gedrag’ 
die ten gevolge van hun verzetsdaden onevenredig zwaar waren getroffen en tegenover 
wie volgens de regering een ereschuld bestond.333 Dit werd in 1947 bekrachtigd met de 
‘Wet buitengewoon pensioen 1940-1945’. De wet kwam voort uit de activiteiten van de 
‘Stichting 1940-1945’, die was opgericht tijdens de oorlog en verzetsdeelnemers en nabe-
staanden materieel en immaterieel bijstond, en Expogé, de organisatie van ex-gevan-
genen van het verzet. Deelnemers aan het verzet – evenals oorlogsslachtoffers onder 
zeelieden – werden in hun uitkering gelijkgesteld met leden van de krijgsmacht die  
ook een uitkering kregen.
 Er was wel bezorgdheid over de psychische ontwrichting die de oorlog bij de bevol-
king teweeg had gebracht, maar deze werd vooral gedefinieerd als morele ontwrichting. 
Moreel verval – ‘geestelijke zwakte’ in de vorm van werkschuwheid en onzedelijk gedrag 
– moest worden bestreden.334 Moreel herstel kon de eenheid en gemeenschapszin terug-
brengen. Dit morele vertoog ging begin jaren vijftig naadloos over in een vertoog over 
nieuwe morele dreigingen van de moderne tijd – materialisme, oppervlakkigheid, stuur-
loosheid, existentiële leegheid, nihilisme – die samenhingen met toenemende welvaart, 
verstedelijking en industrialisering. 

(2) Het publiek. De publieke meningsvorming bood geen tegenwicht tegen dit overheids-
beleid en werd daar door slachtoffers en specialisten ook niet toe gestimuleerd. Er speel-
den wel affaires die met de oorlog te maken hadden, zoals rond voedselpakketten die de 
kampen nooit hadden bereikt, de herbegrafenis van joodse overledenen van de kampen, 
gratieverlening aan oorlogsmisdadigers en het vrijlaten van collaborateurs, de viering 

330 Kossmann (2002, oorspr. 1978), 230-233.
331 Veraart (2005), 70. Zie ook Meijer (2008), 27-31.
332 Kossmann (2002, oorspr. 1978), 230-233.
333  Piersma (2010, 81-86) wijst er op dat de regering in Londen wel oog had voor specifieke hulpverlening toegesneden op Joodse oorlogsslachtoffers, 

met name na een verslag van Levinsson die uit Nederland was gevlucht. Minister Burger deed in Londen hiervoor een voorstel, dat echter met 
zes tegen vijf stemmen in de ministerraad werd afgewezen. Angst voor antisemitisme en het feit dat heroïek hier geen rol speelde, omdat het om 
passieve slachtoffers ging, kunnen deze weigering volgens haar verklaren. Knoop (2006, 13) stelt dat Nederland in het dominante naoorlogse 
perspectief werd voorgesteld als een “onschuldige, maar heldhaftige natie die in eensgezindheid, na ferme tegenstand en verzet en onder de 
visionaire leiding van een verre vorstin” zich had bevrijd. Zie voor een verdere verklaring van de beperking van uitkeringen tot ‘verzetshelden’ o.a. 
ook de noten 337 en 344.

334  Bossenbroek (2001), 185, 213-215. Minister-president Schermerhorn sprak van het “uitkerven” van “ingesleten gewoonten” als “liegen en 
bedriegen, ritselen en rotzooien” door de “aloude vaderlandse deugdzaamheid”, Bossenbroek (2001), 208; Liagre Böhl (1987), 15. De morele 
verontrusting concentreerde zich op vijf kwesties: De omgang van vrouwen met Canadese militairen, het zedelijk verval van de jeugd, zwarte 
handel, arbeidsschuwheid en wangedrag bij de behandeling van collaborateurs. Volgens de ‘Nederlandse Volksbeweging’ die een centrale rol 
vervulde in het denken over moreel herstel waren voor dit herstel gezonde gezinnen en samenwerking bij de arbeid nodig.
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van de bevrijding en het gedrag van bestuurders tijdens de oorlog.335 De bronnen waar 
het publiek over kon beschikken waren echter beperkt. Bijdragen in de vakliteratuur 
hadden geen brede bekendheid. Kennis van de emotionele gevolgen van vervolging kon 
worden opgedaan in een aantal dagboeken, incidentele beschrijvingen en sporadische  
onderzoeken. Zo’n tien jaar na de oorlog begon de aandacht voor dit thema te groeien 
met de heruitgave van de dagboeken van Anne Frank in 1955 en het Boekenweek- 
geschenk in 1957 van Jac Presser over de deportaties. Door publicaties van verschillende 
medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, door de veel bekeken 
televisieserie van de directeur van het instituut Loe de Jong, De Bezetting, die vanaf 
1960 werd uitgezonden, en het boek van de schrijver Harry Mulisch over het proces 
tegen Eichmann in 1961 kon het publiek kennis nemen van de ervaringen van oorlogs-
slachtoffers, maar tot 1965 was er geen sprake van grote publieke onrust.336 

(3) De slachtoffers. Slachtoffers konden in Nederland weinig gezamenlijke druk uitoefe-
nen. Dit is verklaard uit de diversiteit van ervaringen en de tegenstellingen tussen  
communistische en niet-communistische groepen slachtoffers als gevolg van de Koude 
Oorlog.337 Dit vormt een deel van de verklaring, maar het blijft de vraag waarom de 
zwaarst getroffen slachtoffers lange tijd buiten spel stonden. Hiervoor is een verklaring 
nodig die de tegenstellingen in een bredere internationale context plaatst. De zwaarst 
getroffenen moesten na de oorlog, waar ze ook verbleven, de psychische gevolgen van 
terreur en vervolging, dreiging van vernietiging en de dood van verwanten verwerken.338 
Van hen was maar een klein deel teruggekeerd en zij vormden nergens een machtige 
groep. Daardoor vonden zij weinig gehoor. Zoals Norbert Elias het heeft uitgedrukt:
 
“In het algemeen hebben slachtoffers van de geschiedenis, machteloze groepen die verslagen zijn, maar een 

kleine kans om in de herinnering te blijven. Het voornaamste kader van wat als geschiedenis in de herinnering 

voortleeft is tot op heden een staat, en geschiedenisboeken zijn nog altijd grotendeels staatskronieken.”  339 

Pas met het proces tegen Eichmann in 1961 was volgens Elias de joodse staat bij machte 
de herinnering aan de vermoorde joden tot leven te wekken. Het proces was een keer-
punt in de internationale context rond de herinnering aan de Jodenvervolging: 

“Daarmee waren de vele vragen die deze herinnering oproept eveneens teruggekeerd (…) Feiten die al lang be-

schikbaar waren geweest konden niet meer worden miskend, nu ze op een even persoonlijke als gezaghebbende 

wijze naar voren werden gebracht. Men kon niet langer wegkijken.”  340

335  Bossenbroek (2001), 208 en hoofdstuk 4; Withuis (2005), 415; De Haan (1997), 15. De Haan noemt met name de affaire Schokking in 1956. Schokking 
was burgemeester van den Haag en moest na een heftige discussie in de media aftreden vanwege zijn oorlogsverleden. De Haan (1997), 106 e.v.

336 Bossenbroek (2001), 512.
337  Volgens Piersma (2010, 86-109) durfden Joodse slachtoffers nauwelijks hun stem te verheffen. Zij werden beschouwd als ‘passieve slachtoffers’ 

die in de ogen van velen vooral dankbaar moesten zijn. Tekenend is de kwestie van de Schadeloosstelling in 1960, waarbij de Joodse slachtoffers 
niet protesteerden toen de 125 miljoen gulden die de Duitse regering beschikbaar stelde aan Nederland in het kader van de normalisering van 
de betrekkingen en die bedoeld was voor vervolgden vanwege, ras, geloof of ideologische overtuiging door de Nederlandse regering ook van 
toepassing werd verklaard op Nederlandse verzetsstrijders en niet op Joodse onderduikers. In de onderhandelingen was echter wel gesproken 
over deze onderduikers en niet over het Verzet. De Joodse gemeenschap tekende geen protest aan om geen moeilijkheden te veroorzaken, 
ondanks pogingen van de jurist Salomon Boas. Withuis (2005, 425-426) legt de nadruk op de onderlinge wedijver binnen en tussen organisaties 
van slachtoffers. Het verzet was verdeeld tussen ex-politieke gevangenen en mensen die niet waren opgepakt. De organisatie van ex-politieke 
gevangenen sloot alle niet-gevangenen, ook joodse overlevenden, buiten. Ex-politieke gevangenen waren verdeeld tussen communisten en 
anderen, wat tot een breuk leidde in hun organisatie. Tegenstellingen tussen communisten en andere slachtoffers zorgden voor diepe verdeeldheid, 
vooral na de inval in Hongarije in 1956. Er waren initiatieven van communisten, zoals het Auschwitzcomité en vriendenkringen van Buchenwald 
en Ravensbrück met als reactie daarop het Nationaal Dachaucomité. Sommige groepen verbreedden zich in de loop van de tijd, zoals het 
Auschwitzcomité. Diverse slachtoffers wilden met de ruzies rond bijeenkomsten en herdenkingen niets te maken hebben.

338 De Swaan (1999).1965
339 Elias (2003), 408-409.
340  Elias (2003), 408. Zie ook: Durst (2000). Natuurlijk kwam dit keerpunt niet uit de lucht vallen. Withuis (2010, 288-302) wijst er op dat er al vele 

aanzetten aan vooraf gegaan waren, met name de eerste formulering van het kz-syndroom in 1954 door de Deense arts Thygesen, overlevende 
van Neuengamme. In Frankrijk kregen de overlevenden veel meer aandacht en kon de arts Richet, overlevende van Buchenwald, veel invloed 
verwerven. Er werden allerlei verschijnselen beschreven, maar er was nauwelijks sprake van therapie. De uitwisseling verliep voornamelijk binnen 
circuits van overlevenden. Ook de keuringen rond de ‘Wiedergutmachung’ in 1956 droegen bij aan de bewustwording onder artsen. In Nederland 
waren er ook artsen die al vroeg aandacht besteedden aan de gevolgen. (zie par.5.4.en 5.5.)
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Tot die tijd bleef de vraag hoe het mogelijk was “dat mensen op een rationele manier een 
onderneming konden plannen en uitvoeren die een terugval tot de barbarij en wildheid 
van vroeger tijden lijkt te zijn” onbeantwoord en liet men de herinnering hieraan liever 
vervagen.341 Deze verklaring wordt ondersteund door reacties van overlevenden die later 
terugkeken op hun ervaringen.342 De ervaringen waren ook zo ingrijpend dat het moeilijk 
was om de juiste afstand te vinden tegenover de gebeurtenissen, zonder te vervallen in 
abstracte discussies aan de ene kant of angstige herbelevingen aan de andere kant. Uitwis-
selen van herinneringen was pas mogelijk als deze voelbaar, observeerbaar en interpreteer-
baar waren. Men moest daarvoor de juiste woorden vinden.343 Het proces tegen Eichmann 
bood de vervolgden zichtbare steun en de verslagen boden een herkenbaar verhaal.344

(4) De specialisten. Specialisten hadden op het gebied van oorlogsleed weinig steun van 
hun organisaties en konden daardoor weinig betekenen voor de slachtoffers, geen druk 
uitoefenen op de overheid of het publiek mobiliseren. Sommige problemen door de oorlog 
werden wel onderkend, zoals de problemen die psychiaters hadden ondervonden bij de 
ontruiming van de Joodse inrichtingen.345 De problematiek van militairen kreeg aandacht 
met de oprichting van een Militair Neurose Hospitaal in Austerlitz.346 Een breed en relatief 
autonoom gebied van specialistische hulp kon echter alleen tot stand komen waar de over-
heid ruime voorzieningen schiep, door – in de (latere) woorden van Andries van Dantzig 
– ‘persoonlijk lijden als een publieke zorg’ te zien.347 Dat was nog geenszins het geval.
 De Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), die al direct na 
de oorlog alle belangrijke instellingen vertegenwoordigde op het gebied van de geestelijke 
volksgezondheid en adviseerde over de verdeling van de subsidies, omschreef de proble-
men van oorlogsslachtoffers als problemen van aanpassing aan een geregeld maatschap-
pelijk bestaan die konden uitmonden in een “antisociale en neurotische levenshouding”. 348 
De Federatie had weinig aandacht voor de individuele verwerking van het leed. Het pro-
testantse bestuurslid van de NFGV, A. Hutter, schreef in 1949 dat ex-illegalen in een exis-
tentiële crisis verkeerden en zich niet konden losmaken van de keten van herinneringen. 
Als remedie adviseerde hij geestelijke leiding en regeneratie door religieus vertrouwen: 

“Psychotherapie moet hier zielszorg zijn”. De aandacht moet niet doorslaan in verwenning: “ (…) zoals er een 

eind moet zijn aan blaam en straf moet er ook een eind zijn aan lof en eer (…) [bij] neurotische illegalen ver-

sterkt uitbundige belangstelling de neurotische positie.” 349

De Federatie maakte zich meer bezorgd over de losgeslagen massajeugd en de neurotise-
rende gevolgen van modernisering dan over trauma’s uit de oorlog.350 De Federatie kon 
ook geen vuist maken door interne tegenstellingen tussen de (extramurale) beweging voor 

341 Elias (2003), 408. 
342  Inge Bramsen zegt in een interview in 2001 over haar onderzoek naar veteranen: “Ons onderzoek wees overigens uit dat mensen die nu klachten 

hebben, het ook direct na de oorlog of uitzending moeilijk hadden. Ik geloof daarom niet in de theorie van de uitgestelde PTSD, dat symptomen 
soms pas na jaren ontstaan. Vaak blijkt dat mensen zich ondanks hun klachten jaren staande weten te houden. Er is dan eerder sprake van een 
uitgestelde hulpvraag of een uitgestelde onderkenning van klachten.” Nieuwsbrief Kennis- en Onderzoekscentrum voor veteranen, 3, 2001.

343 Begemann (1995), 214.
344  Naast het feit dat Nederland ernstig was getroffen, maakte de aanwezigheid van kampslachtoffers uit Nederlands-Indië de situatie in Nederland 

extra moeilijk en droeg ertoe bij dat de overheid uit angst voor massale aanspraken zeer terughoudend was. Burgerslachtoffers, zoals 
dwangarbeiders, waren slecht georganiseerd. Hierdoor bleven de aanspraken aanvankelijk beperkt, terwijl ze elkaar later, zoals in het volgende 
hoofdstuk wordt beschreven, groepsgewijs opvolgden, waarbij de goede regelingen voor het Verzet steeds als voorbeeld dienden. Specialisten 
werden in deze dynamiek vaak zaakwaarnemer voor bepaalde groepen. De overheid zocht voortdurend naar begrenzingen om de dynamiek 
van zich opeenvolgende groepsaanspraken te beheersen. De hier gegeven verklaring ligt, zoals ook elders in deze studie, in de aard van de 
gebeurtenissen en de beleving ervan alsook in de dynamiek in de figuratie van partijen en die in het specialistische veld. Zie voor verschillende 
onderdelen van deze verklaring: Piersma (2010) en Touwen-Bouwsma (2010), met name hun inleidingen en conclusies en de voorbeelden in 
de verschillende hoofdstukken. Met het perspectief van deze studie is het mogelijk de dynamiek die zij benoemen in meer algemene termen te 
verklaren en in een bredere context te plaatsen

345 Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 510-513.  
346  Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 628. Naast het Militair Neurose Hospitaal was er de Stichting 1940-1945 die de zorg voor oorlogsinvaliden en 

hun pensioenen op zich nam, evenals tot 1949 een aantal herstellingsoorden voor oud-illegalen. Mooij (2002), 264-267. Zie ook Leliefeld (1987), 
68-69.

347 Van Dantzig (1995), 103-120.
348 Bossenbroek (2001), 467.
349 Hutter (1949), 65-68.
350 De Goei (2001), 157 en hoofdstuk 5 en 6; Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 640 en 645-664.
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geestelijke volksgezondheid en inrichtingspsychiaters. Dit ondanks de voortvarend-heid 
van de nieuwe voorzitter in 1952, A.Querido.351 Uitzonderingen vormden psychiaters die de 
verschrikkingen in de kampen aan den lijve hadden ervaren en enkele psychiaters die be-
trokken waren bij keuringen in het kader van de ‘Wet buitengewoon pensioen 1940-1945’.352 

5.4. Artsen als slachtoffers

Een ontwikkeling die kort na de oorlog langzaam op gang kwam en later zou uitmonden 
in een breed internationaal debat, was de uitwisseling van ervaringen onder artsen over 
de verschrikkingen van de kampen. Sommige artsen waren zelf kampoverlevenden. Dit 
gold onder anderen voor de psychiaters Jacques Tas, Eddy de Wind, Andries van Dant-
zig, Andries Kaas en de huisarts Elie Cohen. Hun publicaties vormden de eerste vijftien 
jaar na de oorlog het leeuwendeel van wat door specialisten over de emotionele gevolgen 
van de kampen werd geschreven. In totaal ging het om negen artikelen in de onderzochte 
vakbladen en een proefschrift (van Cohen).353 
 Nederlandse artsen droegen met hun geschriften bij aan een vertoog over de vervol-
ging dat in westerse landen langzaam op gang kwam. Opmerkelijk was dat hun werk 
niet werd gekleurd door de “ban van goed en fout.”354 De beschouwingen waren eerder 
antropologisch van aard en getuigden van een opmerkelijk evenwicht tussen betrok-
kenheid en distantie, zo kort na de oorlog. Hun bijdrage was tweeledig. Enerzijds gaven 
zij met indringende beschrijvingen inzicht in het kampleven, de overlevingsmechanis-
men en de psychische gevolgen die dit had voor de mensen die er verbleven, anderzijds 
plaatsten zij de kampen in het bredere perspectief van het systeem van vervolging en 
onderdrukking. Zij deden nog weinig uitspraken over de omvang van het probleem van 
traumatisering, soorten diagnoses en de mogelijkheden voor herstel. Zij hadden nog 
geen gestandaardiseerde vaktaal ter beschikking en hun beschrijvingen waren sterk 
persoonsgebonden. Kern van hun bijdrage lag in de nauwgezette beschrijving van wat de 
slachtoffers was aangedaan en hoe dat doorwerkte in hun functioneren. Hiermee werd 
een basis gelegd voor de doorbraak die later zou plaatsvinden, omdat ze andere specialis-
ten, slachtoffers, overheid en publiek de ingrediënten boden van een gemeenschappelijke 
taal om de oorlogservaringen in uit te drukken. Voor een meer gedetailleerd inzicht in 
hun bijdragen volgt hier een overzicht.

Een nauwkeurig analyse van de omstandigheden in het kamp en het proces van vervol-
ging maakte de huisarts Elie Cohen, overlevende van Auschwitz in een proefschrift in 
1952 met als promotor H. Rümke.355 Hij beschreef daarin de bedreigingen, de medische 
experimenten en de overlevingsmechanismen binnen het kamp en plaatste deze tegen de 
achtergrond van het proces van vervolging. Cohen was met de psychiater Andries Kaas, 
overlevende van Buchenwald, een vertegenwoordiger van het standpunt dat buitenstaan-
ders eigenlijk nooit konden begrijpen wat zich in de kampen had afgespeeld.356 
 Cohen deed een poging de psychologie van de kampbewoner te begrijpen vanuit de 
fasen van binnenkomst, aanpassing en berusting. De binnenkomst was afhankelijk van 
de verwachtingen die men had op grond van verhalen en geruchten. Maar ook al waren 
de verwachtingen tamelijk realistisch, zoals in het geval van Cohen zelf, die al voor het 
transport wist dat hij waarschijnlijk zou gaan sterven, was er volgens hem toch sprake van 
acute depersonalisatie: “alsof ik het geheel door een luikje bekeek”.357 Niemand wist van de 

351 Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 632.
352  “Sinds het in werking treden van de Wet buitengewoon pensioen op 1 october 1947 gaf de Buitengewone Pensioenraad aan vele medici in den 

lande opdracht een oordeel te geven “betreffende de gezondheidstoestand van de betrokkene en de eventueel bij hem (haar) waargenomen 
invaliditeit, zomede omtrent het verband tussen de oorzaak van de invaliditeit en het door hem (haar) gedane verzetswerk”. Ook door de medische 
adviseurs van de Stichting 1940-1945 werden sinds 1945 soortgelijke opdrachten verstrekt.” Bastiaans (1957), 1- 2.

353 Tas (1946); Van Dantzig (1946); De Wind (1946,1949); Kaas (1946, 1948); Cohen (1952).
354 Zie over veranderingen in de beschrijving van de bezetting: Blom (2005), hoofdstuk 10.
355 Cohen (1952).
356 Zie ook: de Ridder, Withuis (2005), 378-396.
357 Cohen (1952), hoofdstuk III; citaat, 97; over de selectie, 99. 
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eerste selectie, waarin “de handeling van de SS-er, voor wie zij defileerden, over de dood  
en leven besliste.” Het ergste psychotrauma was volgens Cohen de “kennisname met het 
feit, dat 80% van ons transport, waaronder alle moeders en hun kinderen, in de gaskamers 
verdwenen was.” Vervolgens bleef maar één gedachte over: hoe blijf ik in leven? 
 De volgende fase was de aanpassing. Zijn beschrijving hiervan toont in een aantal 
opzichten overeenkomsten met Goffmans latere beschrijvingen van totale instituties: de 
aanpassing aan een dagindeling met weinig pauzes, het zware werk, het vieze voedsel, 
het slapen met velen in één ruimte, zonder bovenkleding met slechte ventilatie en de 
toiletten buiten, geen mogelijkheid zich te verzorgen met maar één stel kleding.358 Men 
was nooit alleen, had meestal honger en was de hele dag bezig met het verwerven van 
voedsel. Het zelfbeeld werd aangetast door de vernederingen, het contact met uitwerp-
selen van anderen, mensen die niet meer uit bed kwamen om te urineren, de dood als 
voortdurende metgezel en het niet kunnen uiten van agressie.359 Dit gold niet voor alle 
gevangenen. Er waren in Auschwitz ook prominenten, meestal Duitse gevangen, goed 
gekleed en goed gevoed. Zij droegen soms zelfs “handschoenen gevoerd met persianer 
bont”.360 In de fase van berusting had men een vastere positie verkregen en er was meer 
ruimte voor ontspanning, het zoeken naar extra voedsel en het helpen van anderen. 
Traumatiserend waren de diverse wijzen waarop gemarteld en gedood werd: “verhon-
geren, mishandelen, uitputten, op de vlucht neerschieten, intraveneus of intracardiaal 
injiceren van phenol, benzine of lucht bij zieken, dodenmarsen naar andere kampen 
die nog niet door de geallieerden werden bedreigd, gaskamers en vergassingsauto’s.” 361 
Daar kwamen de verschillende medische experimenten op de gevangenen bij: bevriezing, 
besmetting met vlektyfus, wondinfecties, drinken van zeewater en hoogte-experimenten, 
transplantaties, sterilisaties en euthanasie.362

 Eddy de Wind maakte in 1949 een analyse van de aanpassingsmechanismen onder 
extreme omstandigheden met de titel: ‘Confrontatie met de dood’.363 De Wind stelde dat 
de tegenstrijdigheid van vernietigingskamp en werkkamp mensen deed slingeren tussen 
hoop en vrees. Naarmate de functie van het werkkamp in het laatste deel van de oorlog 
belangrijker werd, nam de hoop toe en daarmee de overlevingskans, mits men de energie 
die vrijkwam door de opflikkerende vitaliteit niet te snel verbruikte. Overtuigde chris-
tenen en communisten, mensen die “verknocht waren aan een politiek systeem of een 
humanistische levensbeschouwing”, herstelden zichzelf “na de eerste stupor” het snelst.364 
De shock bij de aankomst kon dienen als een vorm van bescherming tegen de chaos. Ver-
volgens was de beste strategie om zich volledig op het hier en nu te richten, onopvallend, 
zonder verzet, om te overleven, en geen energie te verspillen aan denken over de dood of 
de wereld buiten het kamp. In 1968 zei De Wind dat het voor de aanpassing aan het nor-
male leven essentieel was dat deze passieve afhankelijkheid na de oorlog werd afgeschud. 
De buitenwereld bleef echter teleurstellen als ze was geïdealiseerd en dat verklaarde 
problemen die later optraden, omdat men bleef volharden in niet te vervullen illusies.365 
 De psychiater Andries Kaas, overlevende van Buchenwald, gaf in 1946 een grondige 
analyse van de verhoudingen binnen het kamp.366 Kern van het overleven was volgens 
Kaas de band tussen mensen. Zij ontstond door het spreken van dezelfde taal, maar 
vooral door het geven en krijgen van hulp. De regels van de economie van geven en 
nemen werden nauwkeurig in de gaten gehouden en een overtreding hiertegen werd 
hard afgestraft. Duitsers waren in het voordeel omdat ze door overeenkomsten in taal en 
cultuur de SS-ers snel begrepen. Ze waren ook vaak langer in het kamp. Zij konden zich 

358 Goffman (1961).
359 Cohen (1952), hoofdstuk 1 en 3.
360 Cohen (1952), 20.
361 Cohen (1952), 22.
362 Cohen (1952), 67-83.
363 De Wind, E. (1949), 459-466. Herdrukt in De Wind (1993), 11-24.
364 De Wind (1949), 23.
365 De Wind (1993), 35-40. (oorspr. Begegnung mit dem Tod, in: Psyche, 1968, 423-451).
366 Kaas (1946), 409-422.
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opwerken tot prominenten en zo in de beste arbeidscommando’s terechtkomen en extra 
voedsel verwerven. Zij beslisten over opname in het hospitaal en het uitdelen van 
medicamenten. Criminele Duitsers organiseerden zich en vormden een ‘eerste stand’. 
Ze maakten anderen alles afhandig wat ze nodig hadden en onderscheidden zich door 
“overvloedig gebruik van parfum en brillantine”367. Tot “de eerste stand” behoorden ook 
de politieke gevangenen, meestal communisten. In Buchenwald wonnen zij het van de 
criminelen. Geheimhouding speelde een grote rol vanwege illegale wapens en radiozen-
ders en ontvangers die in sommige kampen in omloop waren. 
 In een terugblik in 1968 vond Kaas dat hij blijvend veranderd was: “(...) zodat ik nooit 
meer op mijn oorspronkelijke uitgangspunt heb kunnen terugkeren (...).” Hij gaf een nauw-
keurige beschrijving van de gevangenissen en kampen die hij doorliep en hoe iemand kon 
leren zich te verweren. Op de ziekenzaal van het Huis van Bewaring waar hij aanvankelijk 
terecht kwam en waar tien tot veertien politieke gevangenen waren opgesloten, werd het 
moreel hooggehouden door het aanstellen van een kameroudste, door uitgebreide smokkel 
van berichten, uitputtende gymnastiek en door iedere dag een goed voorbereide lezing te 
laten houden door een van de gevangenen. Het latere kampverblijf was echter veel meer 
belastend en zorgde voor schuldgevoelens, die hem bleven achtervolgen, over het feit dat 
andere mensen de dood in waren gestuurd. De innerlijke spanningen die hieruit voort-
kwamen zouden ook bij de grotere openheid in latere jaren niet worden begrepen.368

 De psychiater Jacques Tas, zelf teruggekeerd uit Bergen-Belsen, wees er al in 1946 op 
dat de onderdrukking van de extreme spanning van het kamp had geleid tot ingehouden 
gevoelens van angst, woede en agressie. De gevolgen hiervan zouden zich juist open-
baren als de problemen die verband hielden met de terugkeer waren overwonnen. Het 
vermogen om met de spanningen om te gaan hing ook af van de stemming in het land en 
daarover waren de meeste slachtoffers ernstig teleurgesteld. Tas was hiermee een van de 
eersten die mogelijkheid van late gevolgen opperde en een verband legde tussen maat-
schappelijke erkenning en individuele verwerking. Hij wees ook op het gemis aan centra 
voor gespecialiseerde behandeling en vond dat er meer kennis moest worden verzameld 
over de methoden die in Engeland en Amerika tijdens de oorlog tot ontwikkeling waren 
gekomen, zoals groepspsychotherapie en narcosynthese.369 

Al deze specialisten legden in de jaren veertig en vijftig een stevige basis voor het 
denken over vervolgingsstrauma’s in Nederland. Hun Freudiaanse denkwijze weerhield 
hen er niet van om verder te kijken dan vroegkinderlijke emotionele conflicten.370 Toch 
is een relativering op zijn plaats. Verslagen en analyses van kampervaringen behoren 
tot het genre van de kampliteratuur. Dit genre wordt gekenmerkt door pogingen een 
werkelijkheid te beschrijven die voor buitenstaanders bijna niet te begrijpen is. In de 
woorden van Jacq Vogelaar: “een proces-verbaal van de mens aan zijn uiterste grenzen, 
een relaas over handelingen waaraan geen gedachte meer voorafgaat”.371 Kampliteratuur 
is ook selectief, vaak geschreven door geprivilegieerde gevangenen en sterk plaats- en 
tijdgebonden. Elk kamp was weer anders, elk kamp veranderde voortdurend en elke 
positie binnen het kamp bood andere overlevingskansen en andere informatiebronnen. 
Er was slechts een zeer beperkt overzicht over de plaats van de ondergane gebeurtenis-
sen binnen het gehele proces van vervolging. Wel zijn de verslagen vaak aangevuld met  

367 Kaas (1946), 413.
368 Kaas (1968), 138 en hoofdstuk 1. Over de complexiteit van zijn positie: De Ridder, Withuis (2005).
369 Begemann (1995); Mooij (2002), 263 en 264; Leliefeld, (1987), 68; Bossenbroek (2001), 502.
370  Psychiaters als Tas en De Wind “liepen”, volgens Jolande Withuis ”zichzelf voor de voeten met hun freudiaanse theorie”, waarin de oorlogsneurose 

werd verklaard uit vroegkinderlijke emotionele conflicten. Er was nog geen overkoepelend kenniskader en de term trauma werd pas later gangbaar. 
Withuis (2002), 11 en 30. Deze verklaring doet Tas en De Wind, zo blijkt uit bovenstaande beschrijving, tekort.

371  Vogelaar (2006, 1), 44, 45, 50-53 en 61. De vraag is volgens Jacq Vogelaar of de beschreven ervaringen wel psychologisch zijn te duiden of dat 
het eerder fysiologische schetsen zijn of etnografische rapporten: een proces-verbaal van de mens aan zijn uiterste grenzen. Wellicht kunnen deze 
ervaringen alleen zichtbaar worden gemaakt door gebruik te maken van literaire middelen, niet door ze te benoemen, maar door ze te laten zien. 
De meest indringende beschrijvingen staan dan ook op naam van slachtoffers met grote literaire capaciteiten, zoals Robert Antelme, Primo Levi 
en in een andere context Varlam Sjalomov na zijn zeventienjarig verblijf in Kolyma, een strafkamp in Siberië. Vogelaar spreekt in dit verband van 
voeldenken of fysiek denken. Zie ook Vogelaar (2006,2).
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secundaire bronnen en vergelijkingen met andere kampliteratuur.372 
 Een conclusie is dan ook dat in de beschrijvingen slechts onderdelen zichtbaar wor-
den van een catastrofe, die langzaam na vele jaren – en misschien wel nooit volledig – in 
haar volle omvang, intensiteit en reikwijdte zichtbaar zou worden. De bijdragen van deze 
specialisten zijn in zoverre uniek dat ze al sterk op analyse en reflectie waren gericht en 
deze kring van specialisten – als pioniers – later grote invloed zou krijgen. Dat hun ge-
dachtegoed zich maar langzaam verspreidde kan verklaard worden uit de internationale 
dynamiek, het Nederlandse geestelijke klimaat en de verhoudingen binnen de figuratie 
van betrokken partijen, waardoor weinig artsen en psychologen beroepsmatig betrokken 
waren bij keuringen en therapieën van oorlogsslachtoffers en weinig steun kregen van 
vakgenoten, overheid en publiek.

5.5. Artsen en keuringen

Ook andere artsen publiceerden kort na de oorlog over de emotionele gevolgen van 
oorlog.373 Zij kwamen in contact met slachtoffers door keuringen in het kader van de Wet 
buitengewoon pensioen 1940-1945. Twee van hen, H. Rümke en J. Bastiaans, verdienen 
nadere aandacht, omdat zij nieuwe opvattingen ontwikkelden en Bastiaans later veel 
invloed zou krijgen. 
 Een jaar voor de publicatie van het proefschrift van Cohen maakte zijn promotor  
H. Rümke, hoogleraar psychiatrie in Utrecht, een analyse van de late gevolgen van 
oorlogservaringen.374 De Stichting 1940-1945, die direct betrokken was bij de keurin-
gen, had zich zes jaar na de oorlog afgevraagd waarom sommige mensen nu pas op de 
gebeurtenissen tijdens de oorlog reageerden. Rümke had daar verschillende antwoorden 
op: de gebeurtenissen kunnen te overweldigend zijn geweest, de spankracht van mensen 
kan minder zijn geworden, ze kunnen hun flinkheid aanvankelijk hebben overschat of 
ze hebben bepaalde gevoelens niet toegelaten. Er konden zich schuldgevoelens voordoen 
over beslissingen die men had genomen, maar deze hoefden zich niet direct te manifes-
teren, zeker niet bij de drager van een ideologie of een persoon die nog in ontwikkeling 
was. Een trauma kon aanvankelijk anders worden beleefd, of de desintegratie kon pas 
manifest worden door een kleiner trauma later in de tijd. De gebeurtenis was soms  
alleen te dragen door deze geleidelijk in een aantal stappen toe te laten. Een arts moest 
dan ook niet te snel wantrouwig worden als de reacties zich pas later openbaarden.  
Wanneer zich een neurose aandiende kon deze het beste worden beschouwd als een  
verlate en niet adequate poging tot genezing. 
 Rümke gaf als voorbeeld een man die getuige was geweest van een openbare ophan-
ging in Sachsenhausen. Deze man kon de onrechtvaardigheden in het kamp niet ver-
werken, juist omdat hij een sterk rechtvaardigheidsgevoel had. Alleen hard werken gaf 
zin aan zijn leven. Hij had de kamptijd echter ook beleefd als een periode van innig en 
diep contact met zijn medegevangenen en zag het leven nu als minder waardevol. Deze 
gedachte was moeilijk te aanvaarden. De conclusie van Rümke was: “Hij is krampach-
tig gaan werken, terwijl hij nog beter had kunnen rusten. Hij heeft de eigen agressieve 
impulsen verdrongen en daarbij de eigen tolerantie overschat. Hij heeft doordat hij 
belangrijke belevingen verdrong, de verwerking daarvan tegengehouden. Het schuldge-
voel heeft zich niet bewust ontplooid.”375 Rümke stelde vervolgens de vraag of we deze 
persoon wel ziek moeten noemen en hij concludeerde: “Hij is eigenlijk heel gezond met 
een voortreffelijke aanleg.” 376 

372  Primo Levi vermeldt dat de geschiedenis van de kampen bijna uitsluitend geschreven is door geprivilegieerde gevangenen. De vraag is of zij hun 
afkeer konden overwinnen van lagere klassen in de kamphiërarchie en zich konden verplaatsen in “hordes werkschuwe gevangenen die eruit zagen 
als wandelende skeletten” (in de woorden van Bruno Bettelheim). Vogelaar (2006, 1), 486.

373 Met name:; Bouman (1946); Meijers (1947); Hugenholtz (1947); Hutter (1949); Lekkerkerker (1955).
374 Rümke (1951), 2928-2937.
375 Rümke (1951), 2936.
376 Rümke (1951), 2937.
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Jan Bastiaans promoveerde in 1957 op een onderzoek in het kader van de keuringen van 
de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 naar veertig verzetsmensen, waarvan hij er tien 
met penthotal behandelde.377 De emotionele gevolgen van de oorlogservaringen konden 
volgens Bastiaans verklaard worden uit een evenwichtsverstoring van het organisme 
door overmatige stress, gevolgd door overmatige aanpassing en verdringing. Men kon 
reageren door te vechten, vijandig en hard te worden, te vluchten of onverschillig en 
moedeloos te worden. Agressie kon ook naar binnen keren in zelfverwijt en depressie. 
Uiteindelijk kon dit leiden tot uitputting, chronische vermoeidheid, impotentie of frigi-
diteit. Kenmerkend was de levendige herbeleving die na lange tijd kon optreden, alsof de 
gebeurtenis net had plaatsgevonden. Bastiaans twijfelde daarom aan de mogelijkheid van 
een complete genezing. 
 Er was volgens hem een sterk beleefde analogie met somatische trauma’s: men sprak 
over littekens en psychische schade als een lichamelijke verwonding (‘ik ben er kapot 
van’, ‘ik voel me gebroken’). Bastiaans zocht aansluiting bij de internationale literatuur 
in verwijzingen naar publicaties van Kardiner, Menninger, Grinker en Spiegel, en vele 
anderen.378 Hij onderscheidde in de reactie op de ervaringen vier fasen: shock, alarm, 
aanpassing en uitputting. Dit model was volgens hem eveneens van toepassing op allerlei 
soorten schokkende gebeurtenissen die niet aan de oorlog waren gerelateerd. Bastiaans 
onderzocht echter geen overlevenden van de vernietigingskampen en de vraag of hun 
problemen van een andere aard waren bleef onbeantwoord. Zijn conclusie luidde:

“Achter een geforceerde aanpassing aan de realiteit is ook thans nog bij velen van hen het destijds ervarene 

met een zo grote kracht werkzaam als ware het gisteren gebeurd. ….Het behoeft dan ook geen verwondering te 

wekken dat dat deel der mensheid dat voor de oorlogsstress gespaard bleef zich maar liever niet wil realiseren 

hoe de werkelijkheid was voor degenen die er wel mee werden geconfronteerd. … In het collectieve loochenen, 

onderdrukken en verdringen van het oorlogsleed – symptoom van menselijke zelfbeveiliging – moet dan ook een 

verklaring worden gezocht voor het feit dat men in vele landen, die zich voor de problemen van de medische 

behandeling zagen gesteld, veelal niet in staat was om hun te bieden wat theoretisch, naar de stand van de medi-

sche wetenschap, mogelijk ware geweest.” 379

Slachtoffers met ernstige trauma’s waren moeilijk toegankelijk. Psychoanalyse vergde 
veel tijd en had vaak te weinig effect. Bastiaans gebruikte daarom bewustzijnsverrui-
mende middelen, zoals Amerikaanse artsen als Grinker en Spiegel al tijdens de oorlog 
hadden gedaan: penthotal, dat hij combineerde met ritaline om het spreken te verge-
makkelijken.380 Er waren spectaculaire herbelevingen, maar het herstel bij mensen met 
ernstige moeilijkheden was vaak tijdelijk en er trad geheugenverlies op. Vanaf 1961 ging 
Bastiaans in zijn behandeling LSD toepassen, dat niet gepaard ging met geheugenverlies. 
 Bastiaans vond dat zijn aanpassingsmodel van toepassing was op allerlei soorten 
schokkende ervaringen, waarvoor hij de term traumatische stress gebruikte. Dat was 
nieuw in Nederland. Hij legde de nadruk op de psychische belasting van de kamperva-
ringen en de doorwerking ervan: dat was in Nederland niet nieuw, omdat er, zoals we 
gezien hebben, al door diverse specialisten over gepubliceerd was.381 Bastiaans kreeg 
machtskansen vanwege het nieuwe en spectaculaire van zijn diagnostiek en behandel-
methode en vanwege zijn bijzondere groep patiënten, die als oud-verzetsstrijders veel 
aanzien genoten in de Nederlandse samenleving.382 Na 1965 zou hij in uitzonderlijke 
omstandigheden deze machtskansen gaan benutten en uitbuiten. Daarover meer in het 
volgende hoofdstuk.

377  Piersma (2005), 107 en Snelders (1999). Bastiaans was van 1954 tot 1963 directeur van het Psychoanalytisch Instituut in Amsterdam en vanaf 
1964 hoogleraar in Leiden en hoofd van de Jelgersmakliniek, de psychiatrische kliniek van deze universiteit.

378 Hij noemt in zijn literatuurlijst bijvoorbeeld ook Lewis, Simmel, Miller, Saul en Lyons, Rado, Gillespie, Glover en Fenichel.
379 Bastiaans (1957), 66.
380 Snelders (1999), 103, 105, 110; Mooij (2002), 272.
381  Ook door de medische adviseur van de Buitengewone Pensioenraad Noordhoek Regt na zijn bezoek aan een congres in Kopenhagen in 1954. 

Enning (2009), 40-43.
382 Zie voor een uitgebreide en kritische analyse van de manier waarop Bastiaans zijn positie wist uit te buiten: Enning (2009).
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5.6. De watersnoodramp en ‘Harmelen’

Twee andere schokkende gebeurtenissen verdienen in het kader van dit hoofdstuk nade-
re aandacht, omdat ze de grootste naoorlogse rampen in Nederland waren en laten zien 
hoe mensen in deze periode omgingen met de emotionele gevolgen: de watersnoodramp 
in 1953 en de treinramp bij Harmelen in 1962, de grootste uit de Nederlandse geschiede-
nis.

Bij de watersnoodramp braken in de nacht van 31 januari 1953 in het zuidwesten van 
Nederland de dijken door. Er kwamen 1835 mensen om. De materiële schade bedroeg  
anderhalf miljard gulden, tienduizend gebouwen waren onherstelbaar beschadigd, even-
als 42 kilometer dijk. De oorzaak was een combinatie van springvloed, sterke Noordwes-
tenwind, en achterstallig onderhoud.383 Door slechte verbindingen en gebrek aan adequate 
reddingsmiddelen moesten veel mensen dagenlang op daken van huizen op hulp wachten. 
De gaten in de dijken en de getijdenstromen erin waren zo groot dat het maanden zou 
kosten voor ze gedicht waren.384 Hulp bij de ramp werd merendeels gegeven door inder-
haast gemobiliseerde militairen en vrijwilligers. 
 Minister Algera van Verkeer en Waterstaat vond, ondanks rapporten over de slechte 
kwaliteit van de dijken door de stormvloedcommissie, waarvan er een twee dagen eerder 
bij hem was ingediend, dat overstromingen niet te voorkomen waren: “Wie kan keren de 
hand des Heren.”385 Dit was in het licht van de Nederlandse landaanwinning en droog-
legging van de eeuwen daarvoor een vreemde uitspraak. Op dit standpunt en de manier 
waarop de reddingswerkzaamheden werden aangepakt, kwam echter weinig kritiek.  
Het dagblad De Telegraaf vond wel dat de autoriteiten te lang met reddingswerkzaam-
heden hadden gewacht.386 Er was echter geen sprake van politisering, collectieve boos-
heid en juridisch activisme, zoals bij tegenwoordige rampen.387 Toch ging het bij de 
watersnoodramp om een grote schokkende gebeurtenis. Zeker voor de betrokken gemeen-
schappen was het een community disaster.388 
 De spanningen kwamen niet aan de oppervlakte, omdat de terughoudende politiek 
van de overheid – vergelijkbaar met de omgang met het oorlogsleed – succesvol was in 
het dempen van spanningen, specialisten geen ander geluid lieten horen en slachtoffers 
zich niet organiseerden. Het medeleven beperkte zich tot het mobiliseren van materiële 
hulpbronnen op nationale schaal door vrijwillige bijdragen. Deze vorm van collectief  
medeleven was enorm, de ramp werd een nationale zaak. Universiteiten werden een 
week gesloten, zodat studenten konden helpen. Feesten, vergaderingen en congressen 
werden afgezegd. Er werden zoveel goederen ingezameld dat al na drie dagen het Rode 
Kruis opriep de inzamelingen te staken.389

 Typerend waren de reacties tegenover de slachtoffers. Het socialistische kamerlid 
Burger vond dat er niet te lang moest worden stilgestaan bij de slachtoffers, die waren 
niet gebaat bij uitvoerig beklag. Er waren wel emotionele en spontane sfeerbeschrijvin-
gen op de radio, maar alleen bij de eerste aanblik.390 Bij de behandeling van de ramp in 
twee kranten, De Telegraaf en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), lag de nadruk 
op de materiële schade.391 In een sociologisch onderzoek uit 1956, gehouden door een 
onderzoeksgroep onder leiding van J. Ellemers, werd wel een substantieel deel aan de 
belevingen van de betrokkenen besteed. Ellemers maakte melding van angstgevoelens, 
schuldgevoelens en gevoelens van isolement in de eerste fase van de ramp, die “een ieder

383 Van Beek (2002), 23. Tijdens de ramp verdronken 20.000 koeien, 12.000 varkens en 1750 paarden.
384 De laatste bij Ouwerkerk in het najaar van 1953. www.archief.weer.nl.
385 Van Beek (2002), 23.
386 Rademaker (2001).
387 Rosenthal (2003), 15-16.
388 Ellemers (2002), 49-63.
389 Ellemers (1956), 34, 39, 40-45 en 61.
390 Noyons (2001).
391 Van Beek (2002), 34 en 110.
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in de getroffen gebieden (...) moet hebben gekend”, maar die vervolgens snel zouden lei-
den tot een herdefinitie van de situatie. Het bij elkaar zijn verlichtte de angstgevoelens, 
ondanks het feit dat de helft van de slachtoffers “langer dan 24 uur op redding moest 
wachten temidden van een oorverdovend lawaai van de vele drijvende voorwerpen die 
tegen de muren bonkten.” De mensen die waren gered, waren volgens Ellemers ‘flink’ 
en hun tranen waren bij de redding die van blijdschap. Zij wilden vooral hun verhalen 
kwijt; alleen de ergst getroffenen waren “stil en gedeprimeerd”, maar dat duurde niet 
lang.392 Door Ellemers werd niet gewezen op de psychische gevolgen in de herstelfase, 
uitgezonderd de ‘breakdown na een eerste herstelwoede’, zoals hij dat noemde. Verder 
beperkte hij zich tot het beschrijven van emoties en verwachtingen bij de afwikkeling 
van de schade, die hij vergeleek met ervaringen met het vergoeden van oorlogsschade.393 
 In 1993 deed Selma Leydesdorff een onderzoek waaruit bleek dat het verdriet veel 
dieper was opgeslagen. Het probleem was niet het zwijgen, maar: “(...) een begin van 
canonisering, een officieel verhaal dat steeds minder spoorde met de manier waarop de 
getroffenen zelf zich die tijd herinneren.”394 Een van de slachtoffers drukte dit als volgt 
uit: “Allemaal mensen die toch in wezen even achter het leven gekeken hebben of ge-
staan hebben. En daar toch weer in teruggekeerd zijn. Er is zo’n oude uitdrukking: ‘met 
een been in het graf staan’(...) maar er zijn hier mensen die stonden er met twee benen 
in toen ze nog jong en gezond waren (...) Dat laat psychisch toch ontzaglijk diepe sporen 
na (...). Het gehuil als een soort sirene van tientallen mensen die daar op de daken zaten 
van de huizen die aan het instorten waren (...) het was een hoge sinistere toon en het 
besef dat mensen aan het verdrinken waren, jongens van je leeftijd, maakte je als kind 
plotseling heel volwassen.”395 Een aantal overlevenden hebben hun ervaringen verwoord 
in gedichten in de lokale pers. Hiermee konden zij hun tegenstrijdige gevoelens en hun 
fragmentarische ervaringen voorzichtig aan anderen tonen, buiten het landelijke verhaal 
van de redding en de trots van de Deltawerken.396 

De treinramp bij Harmelen vond plaats op 8 januari 1962. ‘s Ochtends om 9.19 uur 
botsten twee passagierstreinen komend uit Rotterdam (met 180 passagiers) en Leeuwar-
den (met 900 passagiers) bij Harmelen bijna frontaal op elkaar. Er vielen 93 doden en 
54 gewonden, waarvan 32 zeer ernstig. De machinist uit Leeuwarden had een geel sein 
waarschijnlijk door de mist niet gezien en bij het rode stopsein remde hij, maar was het 
te laat.397 De trein had 7 minuten vertraging, wat op dat drukke en gevaarlijke kruispunt 
fataal was. Er was nog geen rampenbestrijdingsorganisatie, alleen een lokaal georgani-
seerde BB (Bescherming Bevolking), bedoeld voor oorlogsomstandigheden. De Nederland-
se Spoorwegen waarschuwden de GGD’s en brandweerkorpsen uit de hele randstad, de 
eigen spoorwegongevallendienst uit Amersfoort en Haarlem en een militaire hulpverle-
ningsploeg van de Genie.398 De burgemeester werd pas anderhalf uur later gewaarschuwd 
en voordat het Rode Kruis arriveerde waren de meeste gewonden al geholpen door art-
sen ter plekke. De koningin kwam terug van vakantie en er werd een dag van nationale 
rouw ingesteld. Om een dergelijke ramp te voorkomen was er een technische oplossing 
voorhanden: ATB (automatische treinbeïnvloeding). De invoering daarvan was al vanaf 
1954 aan de orde, maar zou uiteindelijk meer dan 25 jaar in beslag gaan nemen.399 
 Over de toedracht van de ramp en de verantwoordelijkheid ervoor was er meer com-
motie in de pers dan negen jaar daarvoor bij de watersnoodramp. Er vond een discussie 
plaats tussen het Rode Kruis en de spoorwegen over de late hulpverlening. De NRC was 

392 Ellemers (1956), 64, 66 e.v.
393 Ellemers (1956), 113.
394 Leydesdorff (1993), 31.
395 Leydesdorff (1993), 248 en 249.
396 Leydesdorff (1993), 251.
397 Stationsweb.nl en wikipedia.org.
398 Zwaalichten.org.
399  Van Beek (2002), 43. De invoering van ‘Automatische Trein Beïnvloeding’ boven een snelheid van veertig kilometer per uur, heeft ervoor gezorgd dat voor 

treinongelukken nu een norm wordt aangehouden van 0,2 doden per miljard reizigerskilometers. Van Duin (1992), hfdst. 6; Post (2004), 24, 25.
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kritisch over de autoriteiten. Ingezonden stukken spraken over het falen van instanties 
en het laten voortbestaan van gevaarlijke situaties.400 Opvallend was dat de toon emotio-
neler was, wel met de nodige restricties. Niet de slachtoffers, maar de reddingswerkers 
stonden centraal in de reportages op radio en TV. De beelden werden op grote afstand 
van de slachtoffers gefilmd vanuit één punt, terwijl die maar enkele seconden in beeld 
kwamen. Autoriteiten kwamen veelvuldig aan het woord, vooral met uitingen van mede-
leven. Bezoeken van de koningin aan de Buurkerk waar de slachtoffers lagen opgebaard 
en aan Woerden kwamen uitgebreid in beeld. De aandacht ging in Woerden uit naar de 
koningin en niet naar de gewonden. Wel kwamen er reizigers aan het woord. “Na een 
gebeurtenis als deze doet men het zwijgen ertoe”, schreef de NRC. Emoties werden wel 
geuit over verschrikkelijke taferelen waarvan men het liefst meteen weg zou lopen en 
over de dappere reddingswerkers, die met een strak gezicht hun werk deden.  
De Telegraaf sprak naar aanleiding van de begrafenis in de Buurkerk in Utrecht over 
“de martelgang der nabestaanden”, over mannen die met hun jonge kinderen bij het 
graf van hun moeder stonden en vrouwen die “een laatste glimp van hun man” hadden 
gezien toen die “maandagochtend nietsvermoedend het huis verliet”.401

 De psychische problemen van de slachtoffers waren bij deze gebeurtenissen nog geen 
thema. Slachtoffers moesten hun problemen in eigen kring oplossen en de rouw werd 
buiten de begrafenisplechtigheid nog niet in de openbaarheid gebracht. In dat opzicht 
kan een parallel worden getrokken met reacties op de oorlog. De stilte over de psychi-
sche gevolgen hing ook samen met de nog weinig ontwikkelde specialistische mogelijkhe-
den op dit gebied en een publieke opinie waar emoties weinig plaats kregen. Er bestond 
nog geen circuit van hulp voor slachtoffers, hulpverleners en (trein)personeel. Bij de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) kwam er pas in 1985 een landelijke raamregeling met 
richtlijnen voor opvang en nazorg van het eigen personeel, maar ook lang daarna zouden 
een aantal rayons hier nauwelijks invulling aan geven.402 
 De redenen die de NS voor deze regeling gaf waren strikt zakelijk: hogere kosten voor 
ziekteverzuimbegeleiding, afnemende arbeidsprestaties door demotivatie, schadeclaims 
van getroffen werknemers en kosten voor het aantrekken van nieuw personeel. Het 
bedrijf was (en is) primair gericht op een efficiënte dienstregeling en ongelukken en inci-
denten zijn een verstoring hiervan. Toch wordt bij de spoorwegen vrijwel al het rijdend 
personeel geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen als zelfdoding, aanrijdingen 
of bijna-aanrijdingen en agressie van klanten.403 Opvang en nazorg van personeel waren 
blijkbaar (nog) geen vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.

5.7. Conclusies

Psychische schade door schokkende gebeurtenissen kwam in de periode 1945-1965 in 
Nederland weinig in de openbaarheid, ondanks de ongekende ernst van de verschrik-
kingen van de oorlog en ondanks het feit dat in deze periode de grootste naoorlogse 
rampen plaatsvonden: de watersnoodramp en de treinramp bij Harmelen. De slachtoffers 
waren voor het verlichten van hun pijn voornamelijk op hun eigen kring aangewezen. 
Veranderingen in deze situatie werden pas aan het eind van de periode, in het begin van 
de jaren zestig zichtbaar. Aan de hand van de positie van de specialisten in hun relatie 
met slachtoffers, overheid en publiek is het mogelijk om na te gaan hoe het komt dat het 
traumaregime zich nauwelijks uitbreidde.
 De politieke keuze voor nationale eenheid en economische wederopbouw was niet  
bevorderlijk voor een klimaat waarin een breed gedeeld besef kon ontstaan van de  
omvang van het aangedane leed. Wederopbouw en het voorkomen van morele ontwrich-

400 Van Beek (2002), 52-58.
401 Van Reedt Dordtland (2001).
402 Hollemans (1998), 10.
403 Hollemans (1998), 6 en 10.
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ting stonden lange tijd voorop. Overheid, slachtoffers, specialisten en publiek waren  
in deze omstandigheden, noch afzonderlijk, noch door onderlinge coalities, in staat een 
substantiële uitbreiding van de traumazorg te bewerkstelligen. Dit was niet uniek voor 
Nederland. De nationale en transnationale verhoudingen werden gekenmerkt door grote 
machtsverschillen tussen de meerderheid van de bevolking en de ergst getroffenen, de 
Joodse minderheid, als buitenstaanders zonder krachtige stem. Dit bood de slachtof-
fers – buiten een deel van de mensen die actief verzet hadden geboden, met contacten 
in de elite – weinig mogelijkheid hun leed te tonen. Slachtoffers hadden soms ook geen 
behoefte aan hulp, geen vertrouwen in de overheid of konden voor het uiten van hun 
leed geen woorden vinden. Uitgebreide aandacht voor het psychische leed werd ook als 
schadelijk beschouwd voor slachtoffers en toehoorders. En wellicht nog belangrijker: 
er was geen massale uitval uit het arbeidsproces of georganiseerde druk. De spaarzame 
specialisten die zich bezighielden met de psychische gevolgen van de oorlog, waren 
hierdoor in Nederland lange tijd niet bij machte invloed te verwerven en hun aantal te 
laten groeien. Zij kregen geen steun van hun beroepsorganisaties, noch van slachtoffers 
(afgezien van sommige mensen uit het verzet), noch van de overheid, noch ook van het 
gebrekkig geïnformeerde publiek.
 Om het openbare debat en vervolgens de individuele hulpverlening op gang te bren-
gen, waren een gemeenschappelijke taal en een georganiseerde stem nodig en moest de 
gedachte zich verbreiden dat praten over en luisteren naar psychisch leed bijdragen aan 
erkenning en verwerking. De kiem hiervoor werd gelegd binnen een netwerk van speci-
alisten die zelf de verschrikkingen aan den lijve hadden ondervonden, en bij psychiaters 
als Rümke en Bastiaans, die mensen onderzochten die betrokken waren bij keuringen 
voor het Buitengewoon Pensioen van verzetsslachtoffers. Daar kwam een taal tot ontwik-
keling waarin de ervaringen van de vervolging konden worden uitgedrukt. Internatio-
nale factoren – meer dan nationale, die in veel analyses de nadruk krijgen – bepaalden 
uiteindelijk dat de problemen waar veel slachtoffers mee kampten, aan de oppervlakte 
kwamen, hoewel deze uitkomst allerminst voor de hand lag. Het belangrijkste momen-
tum was het proces tegen Eichmann in 1961, toen de staat Israël een stem gaf aan de 
slachtoffers. In de figuratie van slachtoffers, overheid en publiek zou het effect van het 
proces tegen Eichmann langzaam doorwerken, door toedoen van veel gelezen publicaties 
en veel bekeken televisie-uitzendingen.
 In de periode 1945-1965 deden zich de grootste rampen in de naoorlogse Nederlandse 
geschiedenis voor: de watersnoodramp en de treinramp bij Harmelen. Er werden weinig 
emoties in het openbaar geuit, wel indirect via uitgebreide hulpvaardigheid van de be-
volking. De psychische gevolgen waren ook bij deze rampen nog geen thema: het direct 
tonen van het lijden of hierover praten, zo werd ook hier verondersteld, zou slachtoffers 
en toehoorders geen goed doen. De figuratie van de betrokkenen vertoonde veel parallel-
len met die bij het oorlogsleed, hoewel zich bij de verslaglegging bij Harmelen al voorte-
kenen van een andere omgang met schokkende gebeurtenissen voordeden. Professionele 
psychotherapeutische hulp voor de slachtoffers kwam niet van de grond en de klachten 
die er wel waren, bleven grotendeels verborgen of werden, zoals bij de watersnoodramp, 
alleen geuit in stukken in provinciale bladen. Vanuit een langetermijnperspectief kan 
worden geconcludeerd dat er tot 1965 amper sprake was van uitbreiding van het trauma-
regime. Maar dit was zeker geen exclusief Nederlands verschijnsel.
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Tussen 1965 en 1985 was er sprake van een stroomversnelling in de verbreiding van het trauma- 
regime in Nederland. Zij manifesteerde zich het meest opvallend in de sterk toenemende aandacht 
voor het leed dat oorlog en vervolging velen hadden aangedaan en de erkenning dat deze slacht-
offers van de oorlog alsnog steun en hulp nodig hadden. Maar de verbreiding van het traumaregime 
hield ook verbreding in naar andere terreinen: een sterk toenemende aandacht voor geweld, mishan-
deling en misbruik in de privé-sfeer ten aanzien van kinderen en vrouwen en de psychische gevolgen 
daarvan, en een toenemende aandacht voor de gevolgen van rampen en gijzelingen. De verklaring 
hiervoor wordt ook in dit hoofdstuk gezocht in veranderingen in de aard en beleving van de gebeur-
tenissen, de dynamiek binnen het traumaregime en brede internationale en nationale ontwikkelingen 
die zorgden voor nieuwe oriëntaties en omgangspraktijken. Op de verschillende terreinen vormden 
zich verschillende circuits met eigen omgangsvormen. Door deze circuits over de gehele periode met 
elkaar te vergelijken worden de overeenkomsten en verschillen zichtbaar en wordt het beeld scher-
per van de drijfveren die bijdroegen aan de verbreding en verbreiding van het traumaregime. 404

404  Withuis en Mooij (2010, hoofdstuk 7) houden een andere indeling aan in hun beschrijving van de Nederlandse naoorlogse ontwikkeling; zij onder-
scheiden de perioden 1945-1948,1948-1968,1968-1980 en 1980-2005. Zij leggen meer nadruk op de Koude Oorlog en de strijd tegen het 
communisme als oorzaak van het gebrek aan aandacht voor de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkeling sinds 1968 beschrijven 
zij als een proces waarin de schaamte voor het uiten van emoties met betrekking tot schokkende gebeurtenissen alsmaar afnam en is uitgemond in 
het trauma als een bron van ‘erkenning’ in plaats van als een bron van ‘schaamte’. Dit komt enigszins overeen met de bevindingen van deze studie, 
maar de accenten liggen anders en er worden andere conclusies aan verbonden.
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6.1. De erkenning van vervolgingstrauma’s

Vanaf het begin van de jaren zestig ontstond er onder veel burgers een gevoel dat men  
in Nederland nalatig was geweest tegenover de slachtoffers van de oorlog, vooral de ergst 
getroffenen onder hen: de slachtoffers van vervolging. Deze verandering in het besef van 
wat de oorlog en de vervolging hadden aangericht en de maatregelen die daaruit voort-
vloeiden, waren van een cruciale betekenis in de verbreiding van het traumaregime in 
Nederland. Een reeks gebeurtenissen markeert deze ontwikkeling:
•  De publicatie in 1965 van het boek Ondergang van J. Presser over de Jodenvervol-

ging, waarvan meer dan 100.000 exemplaren werden verkocht.405

•  De vertoning van de film ‘Begrijpt u nu waarom ik huil’ van Louis van Gasteren over 
de LSD-behandeling door de psychiater Bastiaans van een kampoverlevende. (pre-
mière in besloten kring op 14 mei 1969 in aanwezigheid van koningin Juliana en de 
minister-president; de eerste openbare vertoning op de televisie op 28 februari 1972).

•  De totstandkoming van een samenwerkingsverband van 43 organisaties van slachtof-
fers van vervolging en verzet, dat zich in 1972 succesvol verzet tegen de voorgenomen 
gratiëring van de laatste drie nog vastzittende oorlogsmisdadigers.406 

• De invoering van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) in 1973.
•  De opening van een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van oorlogsslacht-

offers, Stichting Centrum ’45, in 1973.407

•  De installatie in 1975 door de regering van een ‘werk- en adviescollege immateriële 
hulpverlening aan oorlogsgetroffenen’. 

Uit deze gebeurtenissen – een selectie uit een veel langere reeks – blijkt een sterk toege-
nomen nadruk op het leed van de slachtoffers van de oorlog, vooral de ergst getroffenen 
onder hen. Dat dit leed in de Wederopbouwperiode na de oorlog onvoldoende in de 
aandacht was gekomen, werd toegeschreven aan schuld en nalatigheid van de verant-
woordelijke instanties. De termen schuld en nalatigheid maakten het onderwerp zeer 
beladen. Ze gaven werkelijke en vermeende slachtoffers een morele claim op erkenning 
en genoegdoening die moeilijk te negeren was. Opmerkelijk is de omslag in oriëntatie in 
deze periode, van een nadruk op arbeidzaamheid en morele flinkheid naar een oriëntatie 
op het psychisch lijden van individuele slachtoffers. Deze verandering vraagt om een 
verklaring.

De verklaring kan in eerste instantie op het materiële vlak worden gezocht. De ont-
wrichtende gevolgen van de oorlog waren aanvankelijk vooral op dit vlak zichtbaar, in 
de vorm van materiële schaarste en ontberingen. De overheid zag het als haar primaire 
taak deze problemen aan te pakken en de economie weer op gang te brengen, waarbij op 
alle burgers een moreel beroep werd gedaan om met elkaar de handen uit de mouwen 
te steken. Pas toen de welvaart mede dankzij deze politiek sterk steeg, ontstond er meer 
ruimte voor aandacht voor immateriële gevolgen van de oorlog. Ook verruimden zich 
toen, in het kader van de expanderende verzorgingsstaat, de financiële mogelijkheden 
om daadwerkelijk steun te bieden. 
 Hiermee is echter nog niet verklaard, waarom de aandacht zich zo sterk richtte op 
het individuele psychische leed. Psychologische concepten waren niet wijd verbreid 
en spreken over ernstig leed, doodsangst en dood werd als schadelijk beschouwd voor 
slachtoffer en toehoorder, zoals bleek uit de reacties in de eerste jaren na de oorlog en 
bij de rampen die Nederland in de jaren vijftig en begin jaren zestig hadden getroffen. 
Evenmin is daarmee verklaard waarom werd gekozen voor specifieke vormen van hulp 
buiten de normale hulpverleningskanalen om en voor uitgebreide financiële tegemoet- 
komingen aan grote groepen slachtoffers. Het biedt ook geen verklaring voor de grote 

405 Bossenbroek (2001), 512.
406 Withuis (2005), 419 e.v.
407 Withuis (2005), 296, 301.



92

Trauma en beschaving

politieke en maatschappelijke spanningen die met de verandering gepaard gingen. 
Daarvoor is het nodig om verder in te gaan op de dynamiek binnen het traumaregime en 
bredere op elkaar inwerkende nationale en internationale ontwikkelingen .
 
6.2. Opvattingen en interacties binnen het traumaregime

Het hoe en waarom van de ontwikkeling kan nader worden geanalyseerd aan de hand 
van de opvattingen, activiteiten en interacties van de onderscheiden partijen die met 
elkaar het traumaregime-in-wording vormen: specialisten, publiek, slachtoffers en over-
heid.

(1) De specialisten. Het besef dat oorlogsgebeurtenissen ernstige traumatiserende gevol-
gen konden hebben was, zoals bleek uit de beschrijving van de periode 1945-1965 in het 
vorige hoofdstuk, al vroeg aanwezig bij een aantal artsen die de verschrikkingen aan den 
lijve hadden ondervonden. Hun publicaties vonden aanvankelijk weinig weerklank. Pas 
rond het midden van de jaren zestig ging dat veranderen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de psychiater E. de Wind, overlevende van Auschwitz, zich in 1966 in een 
van de vakbladen afvroeg, waarom de psychologische gevolgen van de oorlog een tijd 
lang zo weinig aandacht hadden gekregen.408 Zijn verklaring was dat de slachtoffers alle 
energie hadden gestopt in aanpassing. Er was ook weinig onderzoek gedaan en slechts 
een beperkt aantal specialisten was in contact gekomen met het leed van de slachtof-
fers.409 Volgens De Wind was er bij de slachtoffers bovendien “een schroom” om zich in 
de ervaringen van het kamp te begeven, waardoor het leed “persisteerde en weer kon 
opbloeien”. 

“Wat de gevangenen ondergaan hebben mag toch zeker gelden als een ‘trauma’ in de gebruikelijke psychiatri-

sche zin van het woord. En wij weten toch vooral vanuit de psychoanalytische traumaleer hoezeer een niet ver-

werkt trauma pathogenetisch werken kan. Dit geldt (zeker) voor een langer durend chronisch werkend trauma, 

waarbij de belasting die het individu ondergaat voortdurend groter is dan de hem ten dienste staande afweermid-

delen reguleren kunnen.” 410

Mishandeling, honger, uitputtende arbeid en uitzichtloosheid waren volgens hem trauma-
tiserend. Zeker in een vernietigingskamp, waar er niets meer was om op terug te vallen, 
familie was vermoord en de lucht van de crematoria, de uitputting en de angst voor ver-
wijzing naar de gaskamers permanent aanwezig waren. Maar of zich chronische trauma’s 
ontwikkelden hing volgens De Wind af van de omstandigheden die men bij terugkeer 
aantrof. Hij wees op de materiële omstandigheden, het terug kunnen naar het eigen land, 
het terugvinden van familie, maar vooral de affectieve sfeer die men aantrof. 
 De psychiater P. Hugenholtz, werkzaam bij de Stichting 1940-1945, schreef vier jaar 
later in zijn artikel ‘Onvoltooid verleden tijd’ dat ook veel vervolgde verzetsmensen niet in 
staat waren de oorlog te herdenken, omdat de herinneringen “opnieuw in opperste actu-
aliteit raken.”411 Onverdraaglijk pijnlijk waren de vonnissen, de vervolging, de gevangen-
schap, de martelingen, de vernederingen, de honger, de appèls en marsen en de executies.
 De artsen zochten naar erkenning van de specifieke trauma’s die de vervolging had 
veroorzaakt. Een deel van hen deed dit door het trauma op te vatten als een bijzonder 
ziektesyndroom dat specifieke voorzieningen en behandelvormen rechtvaardigde. Begin 
jaren zeventig zouden er diverse publicaties verschijnen over het zogenaamde KZ-
syndroom – gestimuleerd door publicaties in andere landen, waar de term al langer werd 
gebruikt. In 1973 verscheen een themanummer van het Maandblad Geestelijke 

408 De Wind (1966), 287-300.
409 Bastiaans merkte in 1970 hetzelfde op. Bastiaans (1970) 3, 368.
410 De Wind (1966), 288.
411 Hugenholtz (1970), 196-205.
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volksgezondheid dat geheel gewijd was aan deze problematiek. Volgens een van de 
schrijvers, de psychiater Herman Musaph, kwam de problematiek voort uit een blij-
vende angst voor arrestatie en deportatie. De verschijnselen deden zich zowel voor bij 
kampslachtoffers als bij mensen die ondergedoken waren geweest. Kenmerkend was een 
combinatie van angsten en nachtmerries met slaapstoornissen en geheugenverlies, waar-
bij men bepaalde ervaringen wilde vergeten of niet durfde toe te laten; depressie met 
gevoelens van leegte, wantrouwen en overlevingsschuld; affectieve stoornissen bij het 
aangaan van nieuwe relaties of het oppakken van nieuwe taken; en allerlei psychosoma-
tische aandoeningen.412 
 Bastiaans deed in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een 
poging het syndroom nader te af te bakenen. Het ging volgens hem om “het niet hebben 
kunnen afrekenen met de ervaring van opperste machteloosheid, opperste onvrijheid en 
confrontatie met opperste onmenselijkheid.”413 Kenmerkend was de aanvankelijke uitput-
ting, gevolgd door een periode van latentie met hyperactiviteit als teken van geforceerde 
aanpassing, lichamelijke complicaties en overgevoeligheid voor prikkels. De fixatie was 
volgens Bastiaans soms zo groot, dat rust of catharsis niet hielp. LSD was dan nodig om 
de gevoelens los te maken.
 Deze mening werd niet gedeeld door A. Hustinx, die sprak van een ‘existentieel emo-
tioneel stresssyndroom’. Volgens Hustinx waren de symptomen van kampslachtoffers 
dezelfde als die van andere mensen die langdurig in levensbedreigende situaties hadden 
verkeerd en was er geen sprake van een specifiek KZ-syndroom. Hij wilde met zijn term 
ook de associatie met krankzinnigheid vermijden, die de afkorting ‘KZ’ opriep. Langdu-
rige blootstelling aan levensbedreigende situaties zorgde voor een existentiële crisis en 
riep gevoelens van isolement en verlatenheid op. Klinische behandeling was in zijn ogen 
ongewenst vanwege de associaties met opsluiting en onderdrukking.414

De controverse ging niet alleen over de afgrenzing van het syndroom, maar ook over 
de setting waarin de behandeling moest plaatsvinden. Passend in de tijdgeest, waren de 
meeste specialisten voorstander van een therapeutische gemeenschap, waarin slachtof-
fers de veiligheid van lotgenoten konden ervaren. Volgens de psychiater A. Sunier kon 
daardoor een gemeenschappelijk bewustzijn ontstaan dat steunend was. Ook de arts  
E. Cohen zag de voordelen van contacten met lotgenoten, die termen als ‘transport,  
selectie, muselman, appèl en dodenmars’ snel zouden begrijpen.415 Verder werden 
drempel-verlaging en het opbouwen van specifieke deskundigheid als voordelen ge-
noemd. Sunier zag ook nadelen: groepsisolement, elkaar ontzien en versterking van  
het gevoel ‘bijzonder’ te zijn. Hij sprak zelfs van “het tribale karakter” van zo’n gemeen-
schap “(...) met beveiligende taboes, met angstbinding, met geringe verantwoordelijkheid 
en zonder veel noodzaak van beslissingen.” 416 Hij pleitte voor het beperkt inzetten van dit 
middel. Dit was ook nodig, omdat specifieke hulp veel tijd en energie kostte. In 1988 werd 
een schatting gemaakt van 8000 slachtoffers die toen waren geholpen, terwijl het werk 
en adviescollege – waarover meer in de volgende paragraaf – sprak van 15.000 ernstige 
slachtoffers en 120.000 ‘licht behoeftigen’.417 In de praktijk waren er grote verschillen tus-
sen de slachtoffers met uiteenlopende ervaringen, achtergronden en politieke voorkeu-
ren.
 Een oplossing van de kwestie kwam er niet. De pioniers die het thema hadden 
geagendeerd, bleven vasthouden aan het bijzondere van de ervaring van vervolging die, 
in de woorden van De Wind in een latere terugblik, ‘beyond the traumatic neurosis’ 
waren.418 Zijn conclusie luidde:

412 Musaph (1973), 208-214.
413 Bastiaans (1974), 118, 1176.
414 Hustinx (1973), 197-206.
415 Cohen (1969), 2052.
416 Sunier (1973), 226.
417 Dane (1988), 643.
418 De Wind (1987), 548.
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“Als iemand door de oorlog is getraumatiseerd (en dat geldt zowel voor toenmalige volwassenen, childsurvivors 

als ook voor nakomelingen) is er altijd een eindeloze reeks van factoren die bepalend zijn voor het eventuele 

huidige lijden. Er is de constitutie, de jeugd, het milieu, de oorlog, de terugkeer, de geleden verliezen van 

persoonlijke en materiële aard. Dan zijn er natuurlijk de verhoudingen in al die jaren van na de oorlog, en er is 

vooral ook de huidige situatie, de veroudering en de eventuele dementering (…) Niemand kan ooit zeggen: ‘het is 

zoveel procent dit en zoveel procent dat’.” 419

(2) Het publiek. Het debat onder specialisten over de vervolging vond zeker niet plaats in 
een wetenschappelijke ivoren toren. Vanaf 1965 was er een cumulatie van aandacht voor 
de oorlog en de vervolging. Het lot van de joden was prominent op de publieke agenda 
gekomen door het proces tegen Eichmann, dat een internationale mijlpaal was in de erken-
ning. In Nederland kwam er veel aandacht door het boek van Harry Mulisch over het 
proces en het historische werk Ondergang van Presser over de vervolging.420 
  Een katalysator in de bewustwording waren twee televisieuitzendingen op 9 februari 
1968. Ed Hoornik, overlevende van Dachau, pleitte op die dag in het veelbekeken televisie-
programma van Mies Bouwman voor een pensioen voor de joodse overlevenden, vergelijk-
baar met het verzetspensioen dat al ruim twintig jaar bestond. Hij vond dat er sprake was 
van een ereschuld die ingelost moest worden, ook al zou dat veel geld kosten.421 Op dezelfde 
dag werd op de VPRO een film vertoond van Dick Verkijk met de titel Speciale Bericht-
geving: Auschwitz waarin kritiek werd geuit op het Nederlands Auschwitz Comité dat niet 
had geprotesteerd bij een herdenkingsrede van de Poolse premier in Auschwitz, waarin 
Joden niet waren genoemd. Dit leidde tot wekenlange felle discussies in de kranten.422 
 Het publieke debat bereikte een hoogtepunt in 1972 tijdens de discussie over de vrij-
lating van ‘de drie van Breda’. De kwestie handelde over de voorgestelde vrijlating van 
de drie veroordeelde oorlogsmisdadigers Kotälla, Aus der Fünten en Fischer, die al 27 
jaar vastzaten zonder uitzicht op gratie. In de ogen van veel strafrechtgeleerden paste dit 
niet in een rechtsstaat. In 1972 kwam de kwestie op initiatief van de minister van justitie  
Van Agt op de politieke agenda, waarbij – tamelijk uitzonderlijk bij gratieverzoeken –  
de mening van de Tweede Kamer werd gevraagd. De meningen liepen sterk uiteen.  
Communisten en liberalen waren over het algemeen tegen vrijlating, katholieken waren 
voorstander en andere politieke partijen waren verdeeld. B&W van Amsterdam lieten 
in een officiële verklaring weten dat ze tegen vrijlating waren. De schrijver en verzets-
strijder Hoornik en de verzetsstrijder Loos – beiden overlevenden van Dachau – hadden 
zich al in 1969 gericht tot de overheid met verzoeken om de kampbeulen niet vrij te laten 
zolang de slachtoffers en hun familie nog dagelijks het leed ondervonden.423 Abel Herz-
berg, overlevende van Bergen Belsen en schrijver van een standaardwerk over de Joden-
vervolging geloofde niet in de heilzame werking van vergelding.424 Trix Terwindt, over-
levende van Mauthausen en Ravensbrück, vond 27 jaar opsluiting lang genoeg. Ze wilde 
niet langer door de aanwezigheid van de beulen aan de kampen herinnerd worden.425 
De historicus L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,  
was ook voor vrijlating, evenals het kamerlid Jongeling, die zelf als verzetsman gevan-
gen had gezeten.426 Jongeling was van mening dat de minister en niet de Kamer moest 
oordelen, omdat persoonlijke ervaringen in deze kwestie een te grote rol speelden.  
Dit argument werd door meer voorstanders van vrijlating gebruikt. Volgens hen waren 
de principes van de rechtsstaat door de beslissing bij de Kamer te leggen teveel ver-
mengd geraakt met de belangen van individuele slachtoffers. Voorstanders van vrijlating  

419 De Wind (1987), 549-550.
420 De Haan (1997, 222-225), die wijst op internationale verschillen in de reacties op de Jodenvervolging.
421 Bossenbroek (2001), 430.
422 Withuis (2005), 394.
423 Withuis (2005), 293-294.
424 Piersma (2005), 191. Later ging hij aan dit standpunt twijfelen.
425 Piersma. (2005), 125.
426 Piersma (2005), 192. Bij de vrijlating in 1989 had de Jong zijn standpunt herzien.
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werd daarentegen verweten geen begrip te hebben voor de slachtoffers bij wie oude  
wonden werden opengereten. 
 Een belangrijk element in het debat was de standpuntbepaling van vooraanstaande 
artsen tijdens een openbare hoorzitting op 24 februari 1972, die rechtstreeks op de 
televisie werd uitgezonden. Bastiaans was tegen vrijlating, hoewel hij binnenskamers 
kort voor de debatten zich nog voorstander had getoond.427 H. Musaph, die veel oorlogs-
slachtoffers behandelde, was tegen. Sunier, geneesheer-directeur van het Sinai Centrum 
eveneens. De psychiater J. Lumeij, directeur van de Utrechtse Katholieke Stichting voor 
Geestelijke Volksgezondheid, schreef in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid dat 
psychiaters geen standpunt moesten innemen. De koepelorganisaties in de geestelijke 
gezondheidszorg waren voor vrijlating en stuurden de brief die ze drie jaar eerder naar 
de minister hadden gezonden naar de Kamer. Zij waren van mening dat “mensen vastna-
gelen in een uitzichtloze situatie geen enkel verdriet verlicht” en dat emoties “het zicht 
op in onze cultuur geëvolueerde normen voor strafvoltrekking dreigen te versluieren”.428 
 Er kwamen op het Binnenhof binnen een week meer dan 6000 brieven, briefkaar-
ten en telegrammen en 31 bedreigingen binnen. Kort voor het parlementaire debat 
werd de film van Louis van Gasteren over de LSD-behandeling door Bastiaans van een 
kampslachtoffer op de televisie vertoond.429 Lang was getwijfeld of publiek en slachtoffers 
dit wel konden verdragen. Dat nu werd besloten tot uitzending over te gaan tekent de 
omslag in het denken over de omgang met psychisch leed. Hoe voorzichtig men toch ook 
nog was, was te zien aan het uitgebreide deskundig commentaar waarmee de vertoning 
werd omgeven. 
 Het debat op 29 februari vond plaats in een zwaar bewaakte vesting. De Kamer sprak 
zich in meerderheid tegen vrijlating uit. Een aantal ministers wilde zich hier aanvankelijk 
niet bij neerleggen. Uiteindelijk werd gelijktijdige vrijlating op uniforme gronden afgewe-
zen. Vrijlating zou alleen nog op individuele gronden na deskundig advies mogelijk zijn.430

(3) De slachtoffers. Oorlogsslachtoffers hadden zich in de jaren vijftig georganiseerd in 
tal van organisaties. Er waren in 1972 in totaal 43 organisaties, waaronder veertien 
joodse organisaties, zeven comités van ex-gevangenen en negentien verzetsorganisaties. 
De onderlinge verschillen waren groot: er waren joodse en niet-joodse organisaties, 
organisaties van gevangengenomen verzetsslachtoffers en andere mensen uit het verzet, 
en organisaties van communisten en niet-communisten. Ze kwamen – weliswaar tijdelijk 
– op één lijn door de voorgenomen vrijlating van de laatste drie oorlogsmisdadigers 
die nog gevangen zaten. Alle organisaties pleitten tegen vrijlating.431 Door de enorme 
publieke belangstelling en de beslissingen die eruit voortkwamen voor de hulp aan de 
slachtoffers, kan het debat over de vrijlating als een cruciaal moment worden beschouwd 
in hun erkenning. Het stond symbool voor de verantwoordelijkheid van de overheid voor 
wat de slachtoffers was aangedaan.432

 Enkele prominente slachtoffers uit het verzet, zoals Pim Boelaard, Carel Steensma en 
Willem van Lanschot, speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de bekend-
ste voorziening voor oorlogsslachtoffers die kort daarna in 1973 werd opgericht: Stichting 
Centrum ’45. 

427  In een gesprek met minister van justitie van Agt had hij een week voor de parlementaire hoorzitting op 24 februari nog gezegd dat de drie beter 
konden worden vrijgelaten omdat de patiënten niet gebaat waren bij een telkens oplaaiende discussie. Een vergelijkbare uitspraak deed hij enkele 
dagen later tegen een journalist van de Tijd . Piersma (2005), 120.

428  Brief eerder gezonden op 14 oktober 1969, opnieuw gestuurd voor de hoorzitting, afgedrukt in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 1972, 
213-214, ondertekend door de voorzitters van de NFGV en de algemene, katholieke en protestantse centrales.

429 Withuis (2005), 299.
430 Piersma (2005), 117-138.
431 Withuis (2005), 296.
432  Een belangrijk moment in de aanloop naar dit debat en naar een wettelijke regeling voor de Joodse slachtoffers waren acties van medewerkers van 

het Joods Maatschappelijk Werk (JMW). Zij distantieerden zich van hun bestuur, dat een meer geleidelijke weg voorstond. Zij stuurden een open 
brief aan de Nederlandse overheid op 16 februari 1970, die in alle Nederlandse dagbladen verscheen. Naar aanleiding hiervan diende het kamerlid 
Voogd een motie in in de Tweede Kamer, die op 26 mei van dat jaar werd aangenomen. Hierin werd gevraagd om een pensioenregeling voor alle 
Nederlandse vervolgden en ondergedokenen, vergelijkbaar met het verzetspensioen voor verzetsslachtoffers. De staatssecretaris legde de motie 
naast zich neer omdat hij haar onuitvoerbaar achtte door de brede omschrijving van de doelgroep, maar een belangrijke stap naar een nieuwe 
regeling was gezet. Zie Piersma (2010), 134-148.
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(4) De overheid. Op 1 januari 1973 ging de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 (WUV) in werking. Deze wet had tot doel om vervolgden en hun nabestaanden die 
door ziekte en gebreken die niet duidelijk door andere oorzaken dan de vervolging waren 
ontstaan of verergerd, een uitkering, vergoeding of tegemoetkoming te verstrekken – in 
principe op basis van het inkomen in het laatste door hem of haar uitgeoefende beroep 
of bedrijf – en de noodzakelijke geneeskundige en verpleegkundige kosten voor de behan-
deling en verpleging van deze ziekten en gebreken te vergoeden.433 De overheid kwam 
met deze wet in een sleutelpositie bij het beoordelen van claims van de wedijverende 
slachtoffers. Door de wet kwam de nadruk te liggen op erkenning in de vorm van een 
financiële tegemoetkoming. Als gevolg daarvan gingen aanspraken van steeds nieuwe 
groepen slachtoffers elkaar opvolgen.434 Het is een schoolvoorbeeld van een grotendeels 
onbedoelde figuratiedynamiek. Er kwamen steeds nieuwe groepen met nieuwe claims: 
Indische vervolgden, burgeroorlogsgetroffenen, onderduikkinderen, NSB-kinderen en in 
latere jaren de naoorlogse generatie die leed onder wat hun ouders in de oorlog hadden 
meegemaakt. Het aantal uitkeringen krachtens de WUV was in 1975 de 12.000 en in 1986 
de 25.000 gepasseerd, het aantal aanvragen zou oplopen tot 85.535 in 1992. De explosie van 
aanvragen was niet voorzien, aanvankelijk werd een schatting gemaakt van 4500.435

 In 1975 werd door de regering een ‘werk- en adviescollege immateriële hulpverlening 
aan oorlogsgetroffenen’ (WAC) ingesteld. De opdracht aan dit college was om inzicht te 
krijgen in de omvang van de immateriële oorlogsgevolgen en de hulp te stroomlijnen.436 
Het WAC zou de problematiek over de volle breedte in kaart brengen en voorstellen doen 
voor een betere informatievoorziening en coördinatie van de hulpverlening. Het college 
maakte een globale schatting in ronde getallen van de Nederlandse oorlogsgetroffenen 
die in 1975 in leven waren:

Vervolgden in Europa

Joden 17.500

Zigeuners 250

Homosexuelen 1000

Vervolgden in Azie

Indische Nederlanders 100.000

Europese Nederlanders 21.000

Zuid Molukkers 6 500

Anderen 2 000

Verzetsdeelnemers

in engere zin 24.000

In ruimere zin 52.000

Burgers

Bombardementen 300.000

Tewerkstelling 400.000

Onderduik voor Arbeitseinsatz 200.000

Ordemaatregelen/terreur 2 000

Hongerwinter 700.000

433 www.st-ab.nl/wetten/0901_Wet_uitkeringen_vervolgingsslachtoffers_1940-1945_Wuv.htm.
434  “Een ‘soort verklaring van ongeneeslijkheid’ is maatschappelijk, het meest gezochte artikel geworden”, schreef Heerma van Voss in 1985. 

Slachtoffers moesten omzichtig worden bejegend – “alsof de getraumatiseerden niet eens meer woedend mogen worden.” Heerma van Voss 
(1985), 460-461. Hij schreef ook over het gevaar van verstarring, waarbij de eerste generatie slachtoffers “geen verandering van het erfgoed kan 
verdragen”. 

435  Mooij (2002), 277. In de eerste zes maanden waren er al 4500 aanvragen, in 1974 8144, in 1975 13.000. Op 1 januari 1983 toen de uitvoering 
overging van de Stichting 1940-1945 naar het ABP waren er al 74.758 eerste aanvragen geweest en 16.931 bezwaarschriften. Touwen-Bouwsma 
(2010).

436 Immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. Eindrapport van het werk- en adviescollege (1978).
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Samen met militairen, slachtoffers van represailles en zeelieden–vissers kwam het totaal 
op ruim twee miljoen slachtoffers (op een bevolking van negen miljoen in 1945 buiten 
Nederlands Indië).437 Een groot deel van de bevolking werd op deze manier als slachtoffer 
aangemerkt. Het college kon de dynamiek die op gang was gekomen, en die door haar 
ruime schattingen wellicht werd versterkt, niet beheersen. In het jaar 1978 waren er in 
totaal 61.000 aanvragen voor de WUV ingediend, waarvan ongeveer een kwart was toe-
gekend. Een groot probleem vormde de wachttijd, die vaak langer was dan een jaar. Een 
beroepsprocedure duurde drie tot vier jaar en kende een onzekere uitslag; 30% van de 
8500 beroepszaken die tot 1978 in behandeling waren geweest was afgewezen. Het werk- 
en adviescollege vroeg zich af of een smartengeldprocedure met vaste bedragen niet veel 
effectiever was geweest, maar concludeerde dat er daarvoor te grote verschillen waren 
tussen de diverse slachtoffers.438 
 Het streven van het WAC was om de tendens naar specifieke voorzieningen voor 
oorlogsslachtoffers af te remmen, de hulp beter te coördineren en de gang van zaken rond 
keuringen voor de oorlogswetten te stroomlijnen. Het college stelde ten aanzien van de 
opvang een ombuiging naar de algemene hulpverlening voor die zou worden ondersteund 
door een Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (Icodo). 
Dit advies werd door de regering in 1980 overgenomen. Opvallend was de ambivalentie in 
het beleid: de behoefte om tegemoet te komen aan de wens van de slachtoffers om als ver-
volgden serieus te worden genomen met specifieke voorzieningen en de behoefte om hen 
ruim dertig jaar na de oorlog normaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
In termen van het rapport: een keuze tussen “solidariteit en relativiteit.”439 De expansie 
van de traumazorg zelf vormt het onderwerp van de volgende paragraaf.

6.3. De uitbreiding van de traumazorg voor oorlogsslachtoffers 

De uitbreiding van het traumaregime zoals die zich manifesteerde in de groei van uit-
keringen en zorg voor oorlogsslachtoffers, werd voortgedreven door interacties in de 
figuratie van het regime. Om deze dynamiek te verhelderen wordt hier een vergelijking 
gemaakt met de reacties op de spoorwegongelukken in het negentiende-eeuwse Engeland, 
die in hoofdstuk 1 zijn beschreven.

Op een aantal punten waren er grote overeenkomsten met de negentiende-eeuwse reacties 
op spoorwegongelukken. In beide gevallen was er veel publieke verontrusting en een 
breed gedeeld ongenoegen over mensen en instanties die in gebreke waren gebleven.  
Het ging om ingrijpende gebeurtenissen die voor de betrokkenen nieuw waren. Ze wer-
den in de media breed uitgemeten, waardoor de verontrusting werd aangewakkerd. Een 
deel van de slachtoffers had banden met de elite, waardoor ze grote druk kon uitoefenen. 
Compensaties liepen steeds verder op en de slachtoffers kregen ten opzichte van slachtof-
fers van andere gebeurtenissen een uitzonderingspositie. Specialisten ontwikkelden 
nieuwe, vaag omschreven diagnoses om de verschijnselen bij de slachtoffers te verkla-
ren. Het onderzoek beperkte zich tot casuïstische beschrijvingen, zonder systematische 
vergelijking met controlegroepen. 
 Er waren echter ook grote verschillen. Om te beginnen was de notie van psychisch 
trauma bij de spoorwegongelukken in de negentiende eeuw nog onbekend en bestond 
traumazorg nog niet, terwijl bij het debat over de vervolging de notie psychisch trauma 
in brede kring bekend was en de kiem voor traumazorg was gelegd. Ook was de ver-
volging in de Tweede Wereldoorlog veel ingrijpender en het aantal slachtoffers veel 
omvangrijker. Bij de erkenning van de problemen van de slachtoffers, speelden film- 

437 Leliefeld (1978), 884 en Leliefeld (1987), 77.
438 Zie bijvoorbeeld Begemann (1995), hoofdstuk 4; Bossenbroek (2001), hoofdstuk 5.
439 Immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. Eindrapport van het werk- en adviescollege (1978), 119.
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en televisiebeelden een centrale rol. De gebeurtenissen konden hierdoor indringender 
worden getoond. Artsen stelden zich nadrukkelijker als belangenbehartiger op, vaak om-
dat ze zelf slachtoffer waren geweest of hun oorlogservaringen benadrukten, zoals Basti-
aans.440 Hierdoor verwierven zij een aanhang en aanhangers mengden zich nadrukkelijk 
in de strijd met hun slachtofferschap als strijdmiddel. Er was sprake van snelle verande-
ringen in de psychiatrie, waardoor sommige psychiaters een charisma verwierven  
dat zij als machtsmiddel konden inzetten.441 Specialisten werden betrokken bij keuringen 
en behandelden slachtoffers. Zij experimenteerden met nieuwe behandelingen, zoals 
Bastiaans met LSD. De LSD-behandeling was in de psychiatrie controversieel, maar in de 
samenleving eind jaren zestig sloot ze aan bij een beweging van kunstenaars en jongeren 
die zich bezighielden met psychedelische experimenten.442 En groot verschil tussen beide 
episoden was tenslotte dat de overheid in het laatste geval een veel belangrijker partij in 
het krachtenspel was, als inspecteur, verstrekker van uitkeringen en financier van zorg 
en onderzoek. 

Samengevat waren de interacties vooral op het punt van de oplopende compensatie-eisen 
en de controverses onder specialisten met elkaar vergelijkbaar. Ze leidden in het tweede 
geval alleen tot veel heftiger confrontaties. Deze werden aangewakkerd in een publieke 
arena waarin gebruik werd gemaakt van nieuwe media. Er was een ongelijke strijd, 
waarbij goed georganiseerde groepen in het voordeel waren en charismatische leiders 
kansen kregen. Door de neiging tot dramatisering ontstonden er vertekeningen, waarbij 
sommige slachtoffers hun verleden erger gingen voorstellen en verhalen van slachtoffers 
in het openbaar en in de therapeutische setting vaak op voorhand werden geloofd.443 De 
polarisatie zorgde ervoor dat kwesties moeilijk tot een oplossing kwamen. Rechtstate-
lijke principes, zoals bij de kwestie rond de drie van Breda, en objectief onderzoek bij de 
keuringen van de oorlogswetten en de effectiviteit van therapieën, werden zelfs verdacht. 
Veel van de beperkingen van het werk van mensen als Bastiaans moeten echter ook in 
de context van die tijd worden geplaatst, waarin psychiaters “niet werden beoordeeld op 
hun empirische wetenschappelijke status, maar op hun klinische vaardigheden, op hun 
bekendheid als uitgesproken boegbeeld en op hun charisma. De enorme waardering en 
de groepsdynamiek die ontstond naar aanleiding van de gebeurtenissen, verhinderden 
hem [Bastiaans] zijn koers bij te stellen.”444

 Veel indruk maakte Bastiaans met zijn LSD-behandeling van oorlogsslachtoffers, maar 
deze riep ook kritiek op.445 De psychoanalyticus J. Tas en de socioloog H. Milikowski, die 
zelf de vervolging aan den lijve hadden meegemaakt, wezen de LSD-behandeling openlijk 
af. Afstand van Bastiaans namen ook enkele mensen in die aan de basis stonden van 
Stichting Centrum ’45, zoals de jurist J. le Poole, oud-directeur van de NFGV, de psychiater 
P. Hugenholtz van de Stichting 1940-1945 en oud-Inspecteur van Volksgezondheid W. Meije-
ring, die later directeur werd van Stichting Centrum ’45.446 In de controverse die ontstond 
rond Bastiaans’ rol in Stichting Centrum ’45 werd deze steeds verder gemarginaliseerd. 
 Volgens de socioloog J.A.A. van Doorn werden slachtoffers vooral lotgenoten door de 
permanente mobilisatie die nodig was om medische erkenning te verkrijgen en om 

440  Zijn verhaal en wat daarvan waar was, is grondig uitgezocht door Bram Enning in zijn promotieonderzoek over Bastiaans. Enning (2009), 
hoofdstuk 2.

441  In Nederland naast Bastiaans onder anderen ook de psychiaters Frank Van Ree, Jan Maas en Jan Foudraine. De psychiatrie zelf was ook in 
verwarring door een versnelling in het proces van informalisering.

442  Een van de hoogtepunten van deze beweging was het grote popfestival in het Kralingse Bos, ‘het Nederlandse Woodstock’, in de zomer van 1970 
waar LSD-gebruik wijd verbreid was bij het luisteren naar de muziek van daar optredende bands als Jefferson Airplane, the Byrds, Dr. John the 
Night Tripper, Country Joe and the Fish, the Soft Machine en Pink Floyd. (observatie van de auteur).

443  Het bekendste voorbeeld is Eibert Meester, een Tweede Kamerlid die als patiënt van Bastiaans zijn verzetsverleden grotendeels verzon. Zie Enning 
(2009), die ook andere voorbeelden van vertekening en overdrijving geeft. Over vertekeningen in sociologisch perspectief: Withuis (2006, 2).

444 De kritiek van Bram Enning in zijn proefschrift wordt door de psychiater Ruud Jongedijk (2009, 11) in dit bredere perspectief geplaatst.
445  Volgens onderzoek van 209 dossiers van in het register van de Jelgersmakliniek vermelde patiënten van Bastiaans bleken slechts 24 te voldoen aan 

de minimumeisen. Snelders (1999), 123-124, 194. Zie ook van der Ploeg (2000); Mooij (2002), 274; Tas (1968), 325-326; Enning (2009), 214.
446  Volgens Mooij (1997) werd Bastiaans geen directeur, omdat de universiteit hem niet toestond deze functie te combineren met zijn leiding over de 

Jelgersmakliniek. Daarbij kwam dat er tussen Bastiaans en het bestuur van Stichting Centrum ‘45 grote verschillen van inzicht ontstonden over de 
wijze van behandeling. Toen het centrum in 1973 geopend werd, stond Bastiaans volledig buiten spel. Zie voor een gedetailleerde beschrijving: 
Enning (2009), hoofdstuk 8.
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de vele problemen rond keuringen op te lossen. De binding op grond van gemeenschap-
pelijke schokkende ervaringen en hun erkenning als slachtoffer werden identiteitsbepa-
lend. De generatie van oorlogsslachtoffers was verbonden door een tragisch lot, maar ze 
voelde zich ook voortdurend onbegrepen en miskend. Dit manifesteerde zich in de strijd 
tegen het zwijgen, het zoeken naar rechtsherstel en de ambivalentie ten opzichte van 
therapeutisering. Kenmerkend voor de binding was daarnaast de onderlinge rivaliteit 
om de miskenning te overwinnen en het zoeken naar schuldigen.447 Van Doorn geeft hier 
een verklaring waarin het begrip generatie verhelderend werkt om de positie van de 
slachtoffers te begrijpen. Maar het wekt ook de suggestie, dat met het uitsterven van de 
oorlogsgeneratie de problemen zouden verdwijnen. De verbreiding van het traumare-
gime, waar deze studie zich op richt, ging echter door, ook toen de oorlog ging vervagen. 

De interacties in het traumaregime met betrekking tot oorlogsslachtoffers in deze woelige 
periode hadden drie soorten gevolgen. Op de eerste plaats was er een uitbreiding van de 
individuele hulpverlening in zowel gespecialiseerde voorzieningen, zoals Stichting Centrum 
’45, als de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Veel slachtoffers maakten gebruik van 
voorzieningen als het Joods Maatschappelijk werk en de Stichting Pelita voor Indische  
getroffenen. Voorlichting en steun werden gegeven door Icodo, de stichting Burgeroorlogs-
getroffen en de Stichting 1940-1945. Deze organisaties gaven ook voorlichting aan werkers 
in de algemene voorzieningen en Icodo medewerkers publiceerden regelmatig. Dit proces 
liep door tot ongeveer 1985. Daarna zou de expertise zich niet verder uitbreiden en zelfs 
enigszins teruglopen, door de vermindering van het aantal oorlogsslachtoffers dat behande-
ling zocht. In 1992 kwam uit een enquête van het Icodo onder 53 Riagg’s dat tweederde erva-
ring had met oorlogsslachtoffers. Van de 650 geregistreerde psychotherapeuten had bijna 
20% ervaring met oorlogsslachtoffers, maar het merendeel met tweede generatieslachtof-
fers.448 Stichting Centrum ’45 en Icodo – en haar rechtsopvolger Cogis – zouden echter als 
speciale voorzieningen ook in de eenentwintigste eeuw de informatievoorziening en hulp 
met betrekking tot traumatisering door vervolging en oorlogsgeweld blijven waarborgen. 
 Op de tweede plaats kwam een verandering op gang in de benadering van psychische 
trauma’s, waarin enerzijds de ernst van vervolgingservaringen en anderzijds de maat-
schappelijke dynamiek rond erkenning en genoegdoening een veel belangrijker plaats 
kregen. Steeds meer mensen, specialisten en niet-specialisten, werden zich bewust van 
de lange-termijngevolgen van geweld en vervolging en van het belang van publieke er-
kenning om de gevoelens van angst, isolement en miskenning te overwinnen. Maar ook 
groeide na verloop van tijd een besef van het risico van publieke erkenning door middel 
van individuele compensaties, omdat deze dramatisering, vertekening en wedijver om 
aandacht in de hand werkte.
 Een derde soort gevolgen had betrekking op de kennisvorming onder specialisten op 
dit gebied. Specialisten werden zich na verloop van tijd bijvoorbeeld meer bewust van 
de moeilijkheden bij het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen gebeurtenissen 
die jaren geleden hadden plaatsgevonden en acute psychische problemen. In de volgende 
paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

6.4. Kennisontwikkeling onder specialisten 

De erkenning van vervolgingstrauma’s, die hier voor Nederland is beschreven, was een 
internationale ontwikkeling. Artsen in verschillende landen wisselden kennis en erva-
ring uit middels congressen en publicaties en geleidelijk vormde zich een internationale 
figuratie van specialisten op het gebied van vervolging. 
 Cruciaal in deze figuratie was de verbinding die tot stand kwam tussen het psycho-
analytisch perspectief en het denken over trauma’s in termen van belasting. Het begrip 

447 Van Doorn (2002), 76-92.
448 Kamerstuk 23057, p.5. Het aantal steeg van 50 in 1986 naar 328 in 1992.
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traumatische neurose dat Oppenheim aan het eind van de negentiende eeuw had ontwik-
keld werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw verbreed door niet meer te denken 
in termen van een eenmalige schokkende gebeurtenis die het gevoelsleven aantastte, 
maar van een ‘traumatische situatie’ waarin zich gedurende enige tijd een extreme be-
lasting voordeed. Deze belasting werd geïnterpreteerd met behulp van biologische begrip-
pen als stress en homeostase en antropologische noties als verlies van zin en betekenis, 
en geduid in psychologische termen van neurose en psychische ontregeling.449 Het on-
derzoek ging zich richten op het verband tussen de situatie en de innerlijke belevingen, 
representaties en stemmingen.450 
 Na de vervolgingen van de Tweede Wereldoorlog werden de begrippen traumatische 
situatie en belasting verder uitgewerkt in het begrip ‘massieve cumulatieve trauma-
tisiring’, geïntroduceerd door Krystal en Niederland in 1968.451 ‘Massief’ hield in dat 
gedurende langere tijd zich herhalende zware traumatische ervaringen voordeden, 
‘cumulatief’ dat de effecten hiervan zich op elkaar stapelden. Psychoanalytici wezen op 
de kwetsbare positie van kinderen die sterk afhankelijk waren van hun omgeving, waar-
door in een bepaalde fase van ontwikkeling en rijping de traumatische situatie ernstige 
en complexe gevolgen kon hebben. Wanneer in de eerste maanden na de geboorte in de 
amorfe moeder-kind relatie en de eerste objectrelaties zich al schokkende ervaringen 
voordeden, kon zich in de perioden daarna een cumulatie voordoen en kwetsbaarheid 
worden opgebouwd voor latere gebeurtenissen. De intensiteit van de emoties werd 
sterker naarmate kinderen zich de traumatische gebeurtenissen levendiger konden 
voorstellen en met hun fantasie bewerken. Binnen dit vernieuwende perspectief konden 
invloeden uit de wijdere omgeving van het kind in beeld komen, zoals van uitgebreide 
familie, buurt en school, maar ook ziekenhuisopnames, ongelukken, scheiding of verlies 
van de ouders. Vervolging werd in dit perspectief opgevat als een bijzondere traumati-
sche situatie. Het was geen geïsoleerde gebeurtenis of een natuurlijke catastrofe, maar 
bestond uit een reeks gebeurtenissen met een permanente dreiging van vernietiging.  
Het was bij uitstek een voorbeeld van massieve cumulatieve traumatisering. 
 In Nederland deed de psychiater Hans Keilson in 1979 op basis van deze opvattingen 
een grondig onderzoek naar de psychogenese van trauma’s bij joodse weeskinderen.452 
Hij onderscheidde drie sequenties in de traumatische situatie: de eerste stappen in de 
vervolging, het verblijf in concentratiekampen of op een onderduikadres en de periode 
na de oorlog met alle moeilijkheden rond het terugvinden van een plaats in de samen-
leving. Hiermee kon hij het gehele vervolgingsproces in de conceptualisering van het 
psychisch trauma integreren, een onderneming waar Elie Cohen in 1952 al aanzetten toe 
had gegeven.453

 De eerste traumatische sequentie bestond achtereenvolgens uit de bezetting van  
Nederland door de Duitsers, de afbrokkeling van de rechten, het dragen van de jodenster, 
de aanval op de waardigheid en integriteit van de familie, de vernietiging van het eco-
nomisch bestaan, isolering ten opzichte van de niet-joodse omgeving, het plotseling ver-
dwijnen van verwanten en het verlies van de eigen vertrouwde omgeving. In Nederland 
kwam dit extra hard aan, omdat de joodse gemeenschap hier eeuwenlang burgerrechten 
had genoten en zich tot een zelfbewuste gemeenschap had ontwikkeld. In de tweede 
traumatische sequentie was er de deportatie of onderduik, waarbij de kinderen vaak van 
de ouders werden gescheiden. De ontwikkeling van de kinderen in de vorm van spelen, 
leren en schoolbezoek werd afgebroken en ze werden overgeleverd aan vreemden, wat 

449 Lorenzer (1966), 481-492.
450  Keilson (1979), 52. Keilson verwijst hier naar onderzoek naar vroegkinderlijke ervaringen van verwaarloosde kinderen, fenomenologische studies van 

Strauss uit 1930 en Gebsattel uit 1954 en naar studies over stemming van Bollnow uit 1954. Deze verbinding werd ook gelegd door pioniers als 
Kardiner, Grinker en Spiegel en in Nederland in het proefschrift van Bastiaans uit 1957.

451 Keilson (1979), 53; Krystal (1968); Krystal and Niederland (eds) (1971).
452 Keilson (1979).
453  Voor Keilson had het lang geduurd. Als consulent van Le-Ezrath Ha-Jeled, die kinderen begeleidde onder haar voogdij, had hij in de jaren vijftig al 

een aanvraag voor onderzoek ingediend bij ZWO. De aanvraag werd afgewezen vanwege de onsystematische aard van het onderzoeksmateriaal. 
Door een promotie-stafplaats bij de kinderpsychiatrische kliniek onder leiding van Frijling-Schreuder kon hij het onderzoek in de jaren zeventig 
alsnog doen. Mock-Degen (1980), 292.
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zeer belastend was. Bij onderduik leidde de angst voor ontdekking en het geheimhouden 
van naam en identiteit voortdurend tot spanning. De derde traumatische sequentie, die 
begon met de terugkeer, was eveneens ingrijpend. De vervolgden kwamen in een andere 
wereld dan de wereld die ze verlaten hadden. Er ontstonden nieuwe spanningen, die 
verschillende oorzaken konden hebben: confrontatie met de dood van ouders of familie, 
moeilijkheden met de regeling van opvang en voogdij, de noodzaak de leerachterstand in 
te halen, confrontatie met het leed met mensen die zelf waren beschadigd. Ondanks over-
eenkomstige patronen in de opeenvolging van de drie sequenties waren de psychische 
gevolgen door uiteenlopende ervaringen zeer divers.454 
 De conceptualisering van trauma’s door vervolging die Keilson ontwikkelde, vormde 
een belangrijke bijdrage aan de kennisvorming met betrekking tot het ontstaan van 
psychische trauma’s bij zeer ingrijpende schokkende gebeurtenissen. Keilson liet zien 
hoe verschillende traumatiserende gebeurtenissen in elkaar grepen en hoe complex de 
reacties waren. Zijn bijdrage zou ook internationaal veel waardering krijgen.

6.5. Veranderingen in de beleving van rampen en ongelukken

Vanaf de jaren zeventig nam in Nederland de aandacht toe voor de emotionele gevolgen 
van schokkende gebeurtenissen die niet aan de oorlog waren gerelateerd, zoals rampen 
en crises. Dit vormde de aanzet tot een verdere differentiatie en daarmee verbreding van 
het traumaregime. In eerste instantie ging het om een betere nazorg voor de slachtoffers, 
maar later werd dit verbreed tot preventie van crises en het begeleiden en afwikkelen 
van de sociale gevolgen.
 De eerste tekenen van verandering in Nederland deden zich voor toen de nazorg voor 
slachtoffers van rampen en gijzelingen onderwerp van aandacht werd onder specia-
listen.455 Directe aanleiding waren acht gijzelingen en bezettingen tussen 1974 en 1978, 
waarvan er vijf door Zuid-Molukkers werden gepleegd en waar honderden slachtoffers 
bij betrokken waren.456 Psychiaters, onder wie Bastiaans, werden ingeschakeld bij de 
begeleiding, de nazorg en het onderzoek naar de afwikkeling van de gebeurtenissen.  
In 1976 werd een Centrale Beleids- en Ondersteuningsgroep ten behoeve van de nazorg 
van de ex-gegijzelden (CBOG) ingesteld. 
 Uit onderzoek kwam naar voren dat op middellange termijn (tussen vier weken en 
vier jaar) tweederde van de ex-gegijzelden melding maakte van negatieve gevolgen.457 
Het betrof een schriftelijke enquête onder 228 volwassen gegijzelden (respons 70%) en 
onder 21 jongere gegijzelden (respons 76%), waarover in 1985 een rapport verscheen. 
De meest voorkomende reactie was het vermijden van situaties die herinnerden aan de 
gijzeling. Eenderde van de ondervraagden rapporteerde blijvende negatieve veranderin-
gen. Er was geen hogere medische consumptie of meer ziekteverzuim, een tiende had wel 
behoefte aan meer hulp. 
 Een stimulans voor het besef van de risico’s en de emotionele gevolgen van rampen 
en ongelukken in Nederland waren enkele rampen die elders plaatsvonden en veel 

454  In een interview met Ralf Syring in de Groene Amsterdammer (4 jan. 1995) liet Keilson zich voorzichtig uit over de mogelijkheden van therapeutische 
behandeling: “Het zou van grootheidswaan getuigen om te denken dat we de gevolgen van een zwaar trauma kunnen genezen. Het enige wat we 
kunnen doen, is de mensen helpen hun verwondingen te dragen en te integreren in hun leven op een dusdanige manier dat voor hen het leven nog 
waard is te worden geleefd”.

455 De voorgeschiedenis staat beschreven in: Küller, Pivot rapport, nr.49, Rijksarchiefdienst.
456  Achtereenvolgens de bezetting van de Franse ambassade in 1974 gedurende vier dagen, waarbij 11 personen werden gegijzeld door drie 

Japanners (9 voor de gehele periode); de gijzeling van 22 personen in een strafgevangenis in 1974 en een bevrijding door mariniers van 15 
personen die na vier dagen nog werden vastgehouden; de treinkaping bij Wijster in 1975 waarbij 24 personen werden gegijzeld, waarvan er 3 
werden gedood en er 19 gedurende 11 dagen werden vastgehouden; de bezetting van het Indonesisch consulaat in 1975 waarbij 36 personen 
werden gegijzeld, er één overleed door uit een raam te springen en het grootste deel ruim twee weken werd vastgehouden; de kaping van een DC 
9 op weg naar Amsterdam gedurende negentien uur door drie Palestijnen met 49 Nederlanders onder de passagiers; de treinkaping bij de Punt in 
1977, waar van de 96 gegijzelden er 42 binnen een uur werden vrijgelaten, later nog drie en de overigen door mariniers na bijna drie weken werd 
bevrijd; de gijzeling in Bovensmilde in 1977 waar vijf leerkrachten en 125 schoolkinderen bij waren betrokken, 20 kinderen een aantal dagen werden 
vastgehouden, waarvan een groot deel 5 dagen en vier leerkrachten bijna drie weken werden gegijzeld en door mariniers bevrijd; de korte gijzeling 
in het Provinciehuis in Assen in 1978, waarbij één van de 69 gijzelaars werd geëxecuteerd en er zes verwondingen opliepen. De bevrijding vond 
plaats vlak voordat nog twee gijzelaars zouden worden geëxecuteerd. Van der Ploeg (red.) (1985).

457 Van der Ploeg (red.) (1985), 5.
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internationale aandacht kregen. Op 10 juli 1976 ontsnapte 2 kilo TCDD, een zeer giftig 
dioxine, uit een chemische fabriek in de nabijheid van de Italiaanse stad Seveso. Veel 
mensen kregen huidklachten, 2000 personen moesten worden geëvacueerd en veel dieren 
overleden. Gifuitstoot door de chemische industrie werd na dit ongeluk beschouwd als 
een niet te onderschatten risico en de angst voor inadequaat optreden door autoriteiten 
was door de ramp aangewakkerd. De ramp was aanleiding om uitgebreide internationale 
richtlijnen te formuleren om risico’s in te dammen.  
 Transportrampen met een KLM toestel bij Tenerife in 1977 – met 583 doden de groot-
ste vliegramp uit de geschiedenis van de burgerluchtvaart – en met een exploderende 
LPG tankwagen bij een Spaanse camping in 1978 met 216 doden spraken sterk tot de 
verbeelding en waren aanleiding voor aanscherping van veiligheidseisen. De ramp bij 
Tenerife was de directe aanleiding voor het oprichten van een rampenidentificatieteam, 
waardoor emoties rond langdurige vermissing en pijnlijke kwesties rond schadeafwikke-
ling bij gebrek aan identificatie van de betrokkenen zouden kunnen worden voorkomen. 
De ramp bij de Spaanse camping vestigde de aandacht op explosieve stoffen. Mede naar 
aanleiding hiervan zouden er verschillende nota’s in Nederland verschijnen over het 
vaststellen van risico’s en risicogrenzen. 
 In 1977 vond een grote brand plaats in hotel Polen in het centrum van Amsterdam, waar-
bij 33 doden vielen en 53 zwaargewonden. Opvallend was hier de verslaglegging. Zij was ver-
geleken bij rampen in het verleden al opener, maar nog tamelijk zakelijk en de hoeveelheid 
zendtijd op het tv-journaal die besteed werd aan de ramp was nog beperkt: drie uitzendin-
gen waar minder dan een kwart van de tijd aan de ramp werd besteed – tegenover dertien 
uitzendingen over een brand in een Volendams café in 2001 met 14 doden en 200 gewonden 
(zwaar en licht), waarbij het eerste journaal in zijn geheel aan de ramp was gewijd.458

 De verschillen tussen de reacties op de twee branden zijn tekenend voor een ontwikke-
ling die vanaf de jaren zeventig een aanvang nam: rampen werden meer beschouwd als soci-
ale drama’s of crises met verreikende gevolgen, op zowel het psychologische als het sociale 
vlak. Specialisten en autoriteiten gingen daar langzamerhand meer rekening mee houden. 

 6.6. Kindermishandeling: het regime van de vertrouwensartsen

Zoals eerder is aangegeven (paragraaf 4.3.2), brak omstreeks 1965 in de westerse wereld 
het besef door van de omvang en de ernst van de gevolgen van kindermishandeling, 
waarvoor gespecialiseerde traumazorg vaak nodig was. Dit gebeurde ook in Nederland. 
Deze doorbraak hing samen met die op andere terreinen van traumatisering en werd 
erdoor bevorderd, maar had ook een eigen dynamiek. Deze wordt inzichtelijk als de voor-
geschiedenis in de analyse wordt betrokken.
 Verwaarlozing van kinderen was sinds de negentiende eeuw onderwerp van publieke 
aandacht en overheidszorg. Er was een wettelijke basis gelegd voor bescherming van 
kinderen door de invoering van de kinderwetten in het begin van de twintigste eeuw die 
de mogelijkheid gaven tot ontzetting uit de ouderlijke macht en subsidies voor instel-
lingen ter bescherming van kinderen. In de jaren twintig werden daar de ondertoezicht-
stelling en het instituut van de kinderrechter aan toegevoegd. Bescherming werd vooral 
ingegeven door de angst voor criminele jongeren.459 Dat mishandeling een aantasting 
was van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het kind en schadelijk was voor 
zijn ontwikkeling, was een notie die in Nederland slechts in beperkte kring bij enkele 
voorvechters van de geestelijke volksgezondheid bestond. 
 Een van die voorvechters was de juriste en maatschappelijk werkster E. Lekker-
kerker. Teruggekeerd van een studiereis naar de Verenigde Staten in 1926, richtte zij 
een vereniging op voor in hun ontwikkeling bedreigde kinderen, in navolging van de 
Amerikaanse ‘Child Guidance Clinics’. Uit deze vereniging zou in 1928 het initiatief 

458 Tiggeloven (2005).
459 Komen (1999), 43 en 59; Van Montfoort (1994), 82.
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ontstaan voor het eerste Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) in Amsterdam. Mevrouw 
Lekkerkerker onderhield contact met J. van der Hoop, een van de directeuren van het 
eerste Instituut voor Medische (later multidisciplinaire) psychotherapie (IMP), opgericht 
in Amsterdam in 1940 en de psychiaters A. Groeneveld, H. Rümke en A. Querido, die 
zich met een psychodynamische oriëntatie en een multidisciplinaire en preventieve doel-
stelling onderscheidden van de traditionele kinderbescherming, de klassieke inrichtings-
psychiatrie en orthodoxe Freudianen.460 Een krachtige beweging was dit nog niet – die 
liet op zich wachten tot de jaren zestig.
 De groeiende belangstelling in de jaren zestig begon met een debat onder artsen 
over het melden van kindermishandeling.461 Nieuwe röntgentechnieken hadden ervoor 
gezorgd dat mishandeling van kinderen beter kon worden opgespoord. Een publicatie uit 
1962 in de Verenigde Staten van V. Kempe, een kinderarts, samen met twee röntgenolo-
gen en een psychiater over het ‘battered child syndrome’ vormde de directe aanleiding. 
Kempe c.s. constateerden dat mishandeling veel voorkwam, in het bijzonder bij kinderen 
onder de drie jaar, en ernstige gevolgen kon hebben, inclusief blijvende hersenletsels en 
overlijden. Ook wezen ze erop dat ouders doorgaans ontkenden en artsen het niet wilden 
geloven en dat artsen niet geschoold waren in het ondervragen van de ouders.462 
 In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gaven de artsen S. Kuipers en 
W. van Creveld in 1964 een samenvatting van de bevindingen van Kempe. Zij waren in 
hun conclusies terughoudend over een meldplicht, die in hun ogen het beroepsgeheim 
zou aantasten. De redactie voegde er aan toe dat het probleem in Nederland waarschijn-
lijk niet groot was (zonder nadere argumentatie), maar dat centrale registratie nodig 
was.463 In Medisch Contact stelde de arts T. Botman in 1965 dat melding het beste via 
een (vertrouwens) tussenpersoon, een justitiearts, kon plaatsvinden. Deze kon, evenals 
bij lijkschouw, beoordelen of het beroepsgeheim moest worden geschonden. “Informa-
tie over of verhoor van patiënten in een ziekenhuis zou alleen door tussenkomst van 
bedoelde justitiearts moeten mogen plaatshebben”. Zo kon een arts zich vrijer tot zijn 
patiënt wenden, “zonder angst dat de justitie toch op de achtergrond staat.” Ook zouden 
ouders zich dan vrijer voelen.464

 Opvallend was de grote nadruk op het beroepsgeheim. Er waren echter ook andere 
geluiden. De hoogleraar en arts Drogendijk wees op de plicht van een arts om “naar 
beste weten en vermogen te behandelen”. Dat kon in het geval van een mishandeld kind 
alleen als hij herhaling wist te voorkomen, en daarvoor was toezicht nodig. “De enige 
weg om dat te bereiken is schending van het beroepsgeheim” (curs. auteur).465 
 Schattingen van de omvang van het probleem liepen sterk uiteen. Abbenhuis veron-
derstelde in 1967 op basis van een aantal krantenberichten dat de omvang veel groter 
moest zijn dan veel collega’s dachten: 12.000 kinderen die jaarlijks werden mishandeld, 
1200 die medisch moesten worden behandeld en 120 die aan de gevolgen van mishande-
ling overleden.466 In 1969 stelde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
in een ingezonden brief in Medisch Contact dat artsen in het vaststellen van kindermis-
handeling een belangrijke rol moesten spelen. Een interdepartementale commissie advi-
seerde het beroepsgeheim te beschermen. Ze koos voor het instituut van de vertrouwens-
arts. De KNMG stemde hiermee in. 

460 De Goei (2001), 80-82, 90 en 143.
461 Van Montfoort (1994), 109 e.v.; Pfohl (1977).
462  In hun onderzoek gaven 71 ziekenhuisdirecties aan, dat bij hen 302 opnames van mishandelde kinderen hadden plaatsgevonden, van wie 33 

waren overleden en 85 een blijvende hersenbeschadiging hadden opgelopen; 77 officieren van justitie noemden 447 gevallen, waarvan 45 waren 
overleden en 29 blijvend waren beschadigd. Zie Pieterse (1988), 2315-2317. Van Montfoort (1994, 155, 156) wijst erop dat de publicatie van 
Kempe c.s. niet alleen stond. Met name het tijdschrift Pediatrics besteedde aandacht aan het verschijnsel kindermishandeling. Deze publicaties en 
de initiatieven van het ‘Children’s Bureau’ zorgden ervoor dat tussen 1963 en 1967 in alle staten van de VS een meldingsplicht voor artsen werd 
ingevoerd.

463 Kuipers, Creveld (1964), 2399-2406.
464 Botman (1965), 93.  
465  Drogendijk (1970), 950. Drogendijk werd fel bekritiseerd door (Dr. Mr. Dr.) Schuurmans Stekhoven (1973, 547-549), die meldingsplicht een vorm van 

paternalisme noemde. Civielrechtelijk was er bij melding sprake van contractbreuk, een onrechtmatige daad, die tot een eis van schadevergoeding 
kon leiden.

466 Abbenhuis (1967), 110 -115.
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 De Vereniging tegen Kindermishandeling (de VKM), die in 1970 werd opgericht, wilde 
aanvankelijk dienen als meldpost, maar nam hier al snel afstand van op aanraden van 
de vertrouwensartsen. Ze ging zich richten op advies en voorlichting. Deze kleine ver-
eniging van enkele honderden leden ging een belangrijke rol spelen in de bewustmaking 
van het publiek door campagnes die zij initieerde, zoals Kindermishandeling bestaat. 
Hoe lang nog? in 1978 (samen met SIRE) en Over sommige geheimen moet je praten in 1991 
(samen met vier andere organisaties).467 

Om de problemen rond het beroepsgeheim van artsen op te lossen verwierven in Neder-
land vertrouwensartsen een sleutelpositie in de opvang bij kindermishandeling. Zij zou-
den in deze rol een bijzondere werkwijze helpen verbreiden. Het direct ongedaan maken 
van het geweld werd door hun toedoen ondergeschikt gemaakt aan het streven de relatie 
tussen ouders en kind te verbeteren. De gedachte was dat op die manier het geweld 
uiteindelijk zou stoppen en toekomstig geweld kon worden voorkomen.468 Zij verwierven 
ook een sleutelpositie bij het verzamelen van informatie over aard en omvang van mis-
handeling en wisselden deze uit met derden. Deze werkwijze werd regelmatig bekriti-
seerd, omdat er informatie werd verzameld en doorgegeven aan derden over gezinnen, 
zonder deze in te lichten en ter plekke waarnemingen te verrichten, zonder rechterlijke 
controle en zonder verweers- of beroepsmogelijkheden. Dit werd gerechtvaardigd met het 
argument van laagdrempeligheid en het vermijden van justitiële interventies, die ook 
feitelijk marginaal waren.469 
 Volgens de rapportages van vertrouwensartsen was er tussen 1972 en 1992 een toe-
name van 430 naar ruim 11.000 meldingen. Deze cijfers zijn moeilijk te duiden, omdat de 
definitie van kindermishandeling in de loop der tijd breder werd, het aantal vertrouwens-
artsen toenam en hun bureaus zich uitbreidden.470 De verruiming van de definitie wijst op 
toenemende gevoeligheid, maar maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in de mogelijke 
toe- of afname van mishandeling. Opvattingen binnen de kinderbescherming lieten ook 
een verschuiving zien. Dat gold niet voor materiële kinderverwaarlozing. De definitie van 
materiële verwaarlozing: hongerige, ondervoede en verkleumde kinderen, die slecht aten 
en in vieze en stinkende huizen woonden, bleef in een aantal door Mieke Komen onder-
zochte dossiers van de kinderbescherming vrijwel constant.471 Emotionele kinderverwaar-
lozing daarentegen werd volgens scherpere normen beoordeeld; er werden hogere eisen 
gesteld aan het ouderschap in de betekenis van aandacht, begrip, zorg en genegenheid.  
Dit betekende overigens niet dat er sneller werd ingegrepen. Vanwege de noodzaak mede-
werking van ouders of kinderen te verkrijgen, was ingrijpen zelfs moeilijker geworden. 
 Het toegenomen besef van de omvang en ernst van de mishandeling van kinde-
ren had gezorgd voor een vorm van bescherming waarin vrijwillige hulpverlening en 
terughoudendheid met justitieel ingrijpen centraal stonden. Er werd druk op ouders 
uitgeoefend om geweld tegenover hun kinderen in te tomen zonder onmiddellijke justiti-
ele dwang. In dit regime hadden medici een sleutelrol. Het regime stelde hoge eisen aan 
de betrokkenen, vanwege de sterke terughoudendheid die werd verwacht bij het nemen 
van dwangmaatregelen, een eis die men elkaar en zichzelf oplegde. Het systeem vormde 
tevens een compromis waarmee het beroepsgeheim van artsen intact kon blijven, maar 
vertoonde daardoor ook interne spanningen. Zolang de druk van het bredere publiek be-
perkt bleef en de schade die bij de kinderen werd aangericht niet of nauwelijks zichtbaar 
werd, kon dit regime stand houden. Er zouden zich echter ontwikkelingen voordoen die 
het regime in moeilijkheden zouden brengen.

467 Van Montfoort (1994), 187.
468  Roelofs onderzocht daarvoor 116 dossiers van geverifieerde kindermishandeling, die door een BVA in 1989 en de eerste helft van 1990 werden 

afgesloten. Roelofs (1996), 92, 93, 113, 120, 185 en 186.
469  Dit doorgeven van informatie vond volgens van Montfoort in 1992 zelfs bij bijna 40% van alle geverifieerde meldingen plaats. Van Montfoort (1994), 

204 en Van Montfoort (1988), 980-985. Vergelijk Pieterse (1988), 1361.
470 Van Montfoort (1994), 195 en 196.
471 Komen onderzocht hiervoor 206 dossiers tussen 1960 en 1995. Komen (1999), 26, 105 en hoofdstuk 3.
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6.7. De beweging tegen seksueel geweld

In de jaren zeventig kwam in de Verenigde Staten en Engeland een brede beweging 
onder vrouwen op gang tegen mishandeling en seksueel geweld, als onderdeel van de 
‘tweede feministische golf’, die al snel in Nederland navolging kreeg. Het hoogtepunt 
lag in de jaren tachtig. In de ontwikkeling van deze beweging kunnen binnen het kader 
van de traumazorg – deels in navolging van een indeling van C. Roggeband – twee lijnen 
worden onderscheiden. 
 De eerste lijn is het verzet tegen vrouwenmishandeling. In navolging van het eerste 
opvanghuis voor mishandelde vrouwen in Chiswick (Londen) in 1971 werd in Amster-
dam in het najaar van 1974 door een groep vrouwen uit de vrouwensectie van het JAC, 
naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad en een excursie naar Chiswick, 
het eerste Blijf van mijn lijf huis geopend. In 1985 waren er 23 huizen, in 2002 nog 21.472 
Mishandeling werd gezien als een uitvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen, als con-
trolemiddel van mannen over vrouwen. Door opvang konden vrouwen en hun kinderen 
worden geholpen en kon het probleem zichtbaar worden gemaakt aan de samenleving. 
Het ideaal was zelforganisatie en zelfhulp: een veilige plaats, waar vrouwen hun eigen 
beslissingen namen en hulp werd geboden door vrijwilligsters zonder afhankelijkheid 
van de overheid en zonder een hiërarchische – mannelijke – organisatie. Aan het eind 
van de jaren tachtig kwamen er na een heftige strijd toch betaalde krachten, een direc-
teur en een extern bestuur.473 
 Een tweede lijn wordt gevormd door de acties waarmee aandacht werd gevraagd voor 
verkrachting als maatschappelijk probleem. Eind jaren zestig werd in de Verenigde Staten 
het initiatief genomen voor Speak-Outs en vrouwenmarsen, en vanaf 1972 ontstond er 
binnen enkele jaren een netwerk van honderden Rape Crisis Centers. In Nederland ver-
schenen in 1972 artikelen over dit onderwerp in de Vrouwenkrant, Sekstant en de Nieuwe 
Linie.474 In 1975 werd – na een bezoek aan enkele centra en een congres in de VS – de orga-
nisatie Vrouwen Tegen Verkrachting (VTV) opgericht door enkele vrouwen en een hulp- en 
adviescentrum in Amsterdam geopend, een jaar later gevolgd door een in Utrecht. Deels 
waren de initiatiefneemsters dezelfden als bij de Blijf van mijn Lijf huizen.475 In 1986 wa-
ren er elf van deze groepen, in 1993 werden de laatste weer opgeheven. Een meer radicale 
groep was Vrouwen tegen Seksueel geweld (VTSG), die werd opgericht in 1977 in navolging 
van een Engelse groep. Zij ging stickers verspreiden met de titel ‘dit (verkrachting) is een 
misdaad tegen vrouwen’ en organiseerde demonstraties en acties tegen missverkiezingen, 
prostitutie en pornografie. De groep Tegen Haar Wil opende in 1983 met hulp van subsidie 
een 24-uurs opvang, die bleef bestaan tot in 1992 de subsidie werd opgeheven. Deze groe-
pen zagen verkrachting als het ultieme middel waarmee mannen macht over vrouwen 
probeerden uit te oefenen. Sommige vrouwen wezen seks met mannen volledig af, omdat 
die altijd onvrijwillig was en gepaard ging met dwang en overheersing.476

De beweging tegen vrouwenmishandeling en seksueel geweld zou door haar omvang en 
vertakkingen, haar aanhang onder vooral hoogopgeleide vrouwen en de grote aandacht 
in de media die zij wist te wekken een sterke dynamiek op gang brengen en het besef 
van de traumatische gevolgen van geweld tegen vrouwen enorm verbreiden. De hulp aan 
de slachtoffers beperkte zich aanvankelijk tot lotgenotencontact en hulp door vrijwil-
ligers, omdat professionals in de reguliere zorg werden gewantrouwd. Dit veranderde 
toen de aandacht voor seksueel geweld zich ging toespitsen op incest en de overheid 
nadrukkelijk bij de gang van zaken werd betrokken. Een belangrijke rol daarbij had 

472 Roggeband (2002), 140-142.
473 Roggeband (2002), 162- 167.
474 Doomen (1976).
475 Roggeband (2002), 170 en 171, noot 3 en 7.
476  Dit is een grove indeling. Er waren meer initiatieven zoals tegen ‘ongewenste intimiteiten’ op het werk. In 1985 kwam er een door de overheid 

gesubsidieerd landelijk klachtenbureau van de Stichting Handen Thuis. Na het aflopen van de subsidie in 1991 werd het bureau opgeheven. 
Roggeband (2002), 206 en 207.
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de in 1981 opgerichte Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin 
(VSK).477 Ook zij stond wantrouwig tegenover de reguliere hulpverlening en zocht de hulp 
in lotgenotencontact, maar zij kon door druk op de overheid ervoor zorgen dat deze het 
initiatief nam tot een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik van jonge meisjes door 
verwanten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Nel Draijer en de resul-
taten werden in 1988 gepubliceerd.478 Dit onderzoek zou in de periode na 1985, die in het 
volgende hoofdstuk aan de orde komt, van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van 
het traumaregime in Nederland

6.8. Bredere maatschappelijke ontwikkelingen

De verbreiding van het traumaregime in deze periode kan niet los worden gezien van 
de hervormingsbeweging die zich in de gehele geestelijke gezondheidszorg voordeed en 
bredere maatschappelijke ontwikkelingen waar deze deel van uitmaakte. De vraag is 
wat deze hervorming kenmerkte en hoe zij met bredere ontwikkelingen in verband kan 
worden gebracht.

De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg deed zich voor op twee fronten: de 
psychiatrische inrichting en de ambulante zorg. De klassieke psychiatrische inrichting, 
waarin patiënten werden opgeborgen en op grote zalen bewaakt binnen een sterk hiërar-
chische structuur, veranderde in wat een ‘therapeutische gemeenschap’ werd genoemd, 
met kleine leefgroepen, ondersteund door multidisciplinaire behandelteams gericht op 
genezing door psychotherapie en resocialisatie. Verpleegkundigen kregen meer opleiding 
en uniformen werden afgeschaft.479 De veranderingen konden ingang vinden toen er meer 
personeel beschikbaar kwam.480 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die 
in 1968 werd ingevoerd, bewerkstelligde dat de verhouding verpleegkundigen/patiënten 
verschoof van 1:4,5 in 1968 naar 1:2 in het begin van de jaren zeventig. Psychologen en 
agogen deden hun intrede.481 
 In de ambulante zorg was er een sterke uitbreiding van voorzieningen voor psycho-
therapie. Het aantal instituten voor psychotherapie (IMP-en) steeg van twee in 1962 naar 
veertien in 1977. Het aantal aanmeldingen bij het Amsterdamse instituut steeg van 227 in 
1965 naar 909 in 1970 en vervolgens naar een piek van 2524 in 1976. Het aantal medewer-
kers steeg tussen 1965 en 1976 van 73 naar 272 (waarvan iets meer psychologen dan psy-
chiaters). Dit was mogelijk door een nieuwe financiering uit de Algemene Bijstandswet, 
die strategisch werd benut door de nieuwe directeur en invloedrijke psychiater Andries 
van Dantzig. Het aantal als psychotherapeut werkende psychologen in Nederland steeg 
van 70 in 1963 tot ruim 1000 in 1979 en 1500 in 1985.482 Steeds meer therapieën werden 
niet meer door artsen, maar door psychologen gegeven. De gedachte dat er specialisten 
nodig waren “voor problemen waar men vroeger andere oplossingen voor zocht – en die 
men ook anders beleefde: als noodlot, zonde, ziekte of morele zwakte – (was) in korte tijd 
gemeengoed geworden”.483 

De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in deze periode hield een uitbreiding 
van het traumaregime in. Voor een sociologische verklaring van deze ontwikkeling zijn 
drie bredere en met elkaar samenhangende maatschappelijke ontwikkelingen te noemen 
die ertoe hebben bijgedragen: 

477  De ervaringen werden in Nederland ook publiek gemaakt door onthullingen van slachtoffers Zie bijvoorbeeld Rijnaarts, Hengel (1983). In 1982 
besteedde de actualiteitenrubriek Hier en nu op de televisie aandacht aan seksuele kindermishandeling, maar brede media-aandacht ontstond 
aan het eind van 1984, met de VSK als belangrijke animator. Vasterman (2004), 138, 141 en 142. De vereniging kende in 2006 300 leden en 
verschillende zelfstandige werkgroepen. www.v-s-k.nl.

478 Draijer (1988, a).
479 Blok (2004), 118.
480 De Goei (2001), 233.
481 Blok (2004), 139.
482 Oosterhuis, Gijswijt-Hofstra (2008), 972.
483 Brinkgreve, Onland, de Swaan (1979), 88, 91 (citaat) en 147. Over het aantal IMP-en: de Goei. (2001), 282.
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(1) Expansie van de verzorgingsstaat in samenhang met de groei van de welvaart. Eerder 
is erop gewezen dat de naoorlogse wederopbouw noopte tot staatsinterventie op een 
schaal die voor de oorlog nog ongekend was. Deze nam het karakter aan van een natio-
naal stelsel van zorg, onderwijs en sociale voorzieningen, en mondde uit in wat vanaf 
de jaren zestig de verzorgingsstaat ging heten. Met de sterke welvaartsgroei na 1960 
breidden de voorzieningen van de verzorgingsstaat zich in snel tempo uit, waaronder 
het aantal professionele hulpverleners. Deze expansie deed zich wel bij uitstek gelden in 
de geestelijke gezondheidszorg, zoals hierboven is toegelicht. Internationale ontwikke-
lingen waren eveneens van belang. In hoofdstuk 4 is beschreven, hoe de contacten van 
psychiaters en psychologen in het leger in de Verenigde Staten en de ontwikkelingen 
na de wereldoorlogen een belangrijke impuls gaven aan de geestelijke gezondheidszorg. 
Deze beweging zou zich over de gehele westerse wereld verbreiden. In Nederland nam 
ze de vorm aan van een progressieve beweging van psychotherapeuten, sociologen en 
maatschappelijk werkers met bekende pioniers als A. Querido, H. Rümke en K. Trimbos. 
Ze had steun van sleutelfiguren bij de overheid en kon vanaf de jaren zestig rekenen op 
toenemende financiële middelen die door de overheid werden verstrekt.484 

(2) Psychologisering, informalisering en individualisering. De veranderingen in de profes-
sionele hulpverlening, in het bijzonder op het gebied van de geestelijke gezondheids-
zorg, zijn te plaatsen in een langetermijnproces van psychologisering, informalisering 
en individualisering. Psychologisering en infomalisering hielden in dat mensen meer 
gingen reflecteren over hun eigen en andermans motieven en gevoelens, deze meer tot 
hun bewustzijn toelieten en zichzelf en elkaar meer toestonden om ze op gecontroleerde 
wijzen te tonen.485 Deze verandering hing samen met een vermindering van machtsver-
schillen en sociale en psychische afstand tussen groepen mensen (klassen, seksen, leef-
tijdsgroepen) en een toename van de reikwijdte van wederzijdse identificaties. Dit proces 
onderging een versnelling in de periode van 1965 tot ongeveer 1980. Omgangsvormen 
werden minder formeel en meer egalitair. In plaats van etiquetteboeken die voorschre-
ven volgens welke sociale regels men zich diende te gedragen werden nu psychologische 
zelfhulpboeken die spontaniteit, assertiviteit en inlevingsvermogen vooropstelden, popu-
lair. Deze verandering werd voor een niet onbelangrijk deel gedragen door de hervor-
mingsbeweging onder hulpverleners. 
 In deze ontwikkeling werd aan de persoonlijke levensfeer een grotere betekenis toege-
kend. Steeds meer mensen die tot dan toe weinig privacy hadden genoten, zoals vrouwen 
en kinderen in gezinsverband, patiënten in ziekenhuizen en bewoners van instituten, 
claimden het recht hierop. Individuele verschillen in gedrag werden meer getoond en 
gerespecteerd. Daarmee groeide de behoefte zich te beschermen tegen de emotionele 
gevolgen van inbreuken in de intieme sfeer en werden deze inbreuken eerder en sterker 
als schokkend ervaren.

(3) Veranderingen in de machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen. 
Informalisering hing nauw samen met een langetermijnverandering in de machts- en 
afhankelijkheidsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen. Het gezin verloor 
productieve functies, materiële afhankelijkheden tussen gezinsleden namen af en af-
fectieve banden werden belangrijker.486 In de jaren zestig van de vorige eeuw onderging 
dit proces in alle westerse landen een versnelling als gevolg van een uitzonderlijke 

484  De veranderingen die in deze paragraaf worden beschreven, voltrokken zich in alle westerse samenlevingen, maar in Nederland in relatief sterke 
mate. Daarmee kunnen ze verklaren waarom de stroomversnelling in Nederland zo groot was. In dit verband moet gewezen worden op de sterke 
organisatie van religieuze groepen in Nederland tot in de jaren zestig (de verzuiling), waardoor de daaropvolgende secularisering en ontzuiling 
– processen die nauw samenhingen met de in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen – in korte tijd ingrijpende veranderingen met zich 
meebrachten. Vergelijk Withuis en Mooij (2010, 326-329), die in hun vergelijkende studie naar de opvang van oorlogsslachtoffers de nadruk liggen 
op nationale verschillen. 

485  Wouters (1990), 227; Wouters (2005), 15-20. Deze zogenaamde ‘emancipatie van emoties’ is een belangrijke stap in de behéérsing van emoties: 
door deze te erkennen en met elkaar te delen, de waarheid onder ogen te zien en ze niet te verhullen of te ontvluchten, kunnen ze effectiever 
worden gereguleerd. Van Dantzig. (2000), 95-104.

486 Voor een overzicht: Brinkgreve, De Regt (1993), 236-243 en 246-254. Zie verder De Regt (1984), 17-44; Komen (1999), 59.
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economische groei, de overgang van een overwegend industriële naar een postindustriële 
economie waarin de meerderheid van de beroepsbevolking in dienstverlenende functies 
werkzaam is, en een sterke expansie van de verzorgingsstaat. Hierdoor namen de scho-
lings- en de arbeidskansen van vrouwen sterk toe, waardoor ze economisch minder van 
echtgenoten en andere familieleden afhankelijk werden. Er ontstonden meer samenle-
vingsalternatieven, de omgangsvormen verschoven in de richting van gelijkwaardigheid 
en onderhandeling, en echtscheiding werd een meer reële en ook meer geaccepteerde 
optie. Zo konden moeders zichzelf en hun kinderen door echtscheiding beter bescher-
men tegen herhaalde mishandeling.487 De ontwikkeling verliep in verschillende westerse 
landen verschillend. In Nederland bleef de arbeidsparticipatie van vrouwen lange tijd 
achter bij omringende landen, maar er was een sterke groei van collectieve basiszorg en 
sociale zekerheid. Deze verschuiving in de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen ten 
gunste van vrouwen gaf een basis en stimulans aan de feministische beweging, die sek-
sueel misbruik en mishandeling van vrouwen en kinderen en de traumatische gevolgen 
daarvan met kracht en succes onder de aandacht bracht. 

De stroomversnelling in de aandacht voor trauma’s door vervolging, rampen en gijze-
lingen en vrouwenmishandeling en seksueel geweld was een belangrijke katalysator in 
de uitbreiding van het traumaregime. Daarin speelden sommige specialisten, zaakwaar-
nemers en actievoerders een belangrijke initiërende rol. Dat zij echter zoveel invloed 
konden krijgen had direct te maken met de hier beschreven bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen.

6.9. Conclusies

Tussen 1965 en 1985 vond in Nederland – meer nog wellicht dan in andere Westerse lan-
den – een stroomversnelling plaats in de verbreiding van het traumaregime. Het meest 
opvallend hierin was de erkenning van de ernst van vervolgingstrauma’s. Er waren veel 
verwijten over schuld en nalatigheid, maar slechts weinigen hadden de onderschatting 
van het leed in de jaren daarvoor doorzien. De problemen die de oorlog had veroorzaakt, 
hadden zich eerst vooral op het materiële vlak gemanifesteerd, terwijl er voor de imma-
teriële gevolgen aanvankelijk weinig aandacht was. Met de toenemende welvaart en de 
daarmee gepaard gaande uitbreiding van de voorzieningen van de verzorgingsstaat ver-
anderde dit. Bij de late erkenning van oorlogstrauma’s speelde ook mee dat slachtoffers 
zelf zich rustig hielden en trauma’s zich vaak pas vertraagd manifesteerden. Hiermee is 
echter nog onvoldoende verklaard waarom het leed van de vervolgden vanaf de tweede 
helft van de jaren zestig zoveel aandacht kreeg en zoveel beroering met zich meebracht, 
en evenmin waarom de aanspraken op compensatie zo cumuleerden. Deze kan pas  
begrepen worden vanuit de specifieke dynamiek in het traumaregime – de controverses 
en wedijver, maar ook de gezamenlijke belangen van specialisten slachtoffers, publiek  
en overheid –, geplaatst in het kader van bredere nationale en internationale ontwikke-
lingen. 
 De reacties zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die op de spoorwegongelukken 
in het negentiende-eeuwse Engeland. De overeenkomsten betreffen de publieke onrust, 
oplopende compensaties, vage diagnoses en het verwerven van een uitzonderingspositie 
voor de slachtoffers. De reacties verschillen echter op het punt van de omvang en ernst 
van de gebeurtenissen, de rol die film en televisie speelden in de mobilisering van de pu-
blieke opinie, de inmiddels ontwikkelde psychiatrische en psychotherapeutische kennis 
en gedragswijzen, en de ruimte die psychiaters kregen om hun charisma in te zetten en 
als belangenbehartiger op te treden voor de slachtoffers. Slachtoffers gebruikten  
hun slachtofferschap als strijdmiddel bij de invoering van bijzondere oorlogswetten,  

487 Komen, M. (1999), 105.
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het verkrijgen van specifieke voorzieningen als Stichting Centrum ’45 en verzet tegen  
de vrijlating van de laatste drie gedetineerde oorlogsmisdadigers. 
 De wending in de oriëntatie op het individuele slachtoffer en het psychische leed 
waaronder hij gebukt ging, kan mede verklaard worden uit de grote rol die psychiaters 
in het debat speelden. Dat hun opvattingen brede aanhang verwierven, kan echter niet 
los worden gezien van bredere, met elkaar samenhangende maatschappelijke ontwikke-
lingen: een sterke uitbreiding van het aantal professionals door de expansie van de ver-
zorgingsstaat, in het bijzonder in de geestelijke gezondheidszorg; een versnelling in het 
proces van psychologisering, informalisering en individualisering; en veranderingen in 
de machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen. Internationale invloeden 
waren eveneens van belang. Een belangrijke factor vormde de veranderde taakstelling 
van de geestelijke gezondheidszorg, begonnen in de VS als gevolg van de oorlog en later 
naar Europa overgewaaid. Terwijl in de VS aanvankelijk het accent lag op geestelijke 
weerbaarheid en het tegengaan van totalitarisme, verschoof dit later naar geestelijk 
welzijn en zelfontplooiing. Dit laatste werd ook in Nederland en andere landen van West-
Europa in de jaren zestig richtinggevend. 
 In deze periode vond ook een uitbreiding plaats van het traumaregime naar nieuwe 
terreinen, die in het klimaat van groeiende openheid en mede als gevolg van nieuwe 
incidenten meer aandacht kregen: rampen en gijzelingen, kindermishandeling, seksueel 
misbruik en verkrachting. Kindermishandeling hield gedurende de gehele periode de 
gemoederen bezig. Artsen konden een regime vestigen waarmee de problematiek werd 
gepacificeerd. Dit regime van de vertrouwensarts kwam echter al na enkele jaren sterk 
onder druk te staan door acties van de vrouwenbeweging. De gevolgen van seksueel 
geweld werden een thema waar de gevestigde hulpverlening niet meer omheen kon. 
 De overheid was amper in staat de cumulatie van aanspraken op de verschillende  
terreinen van traumatisering te reguleren. Ondanks grote verschillen tussen de  
verschillende terreinen, was er sprake van een dynamiek in de interacties tussen slacht-
offers, specialisten, overheid en publiek die op al deze terreinen specialisten in de kaart 
speelde. Bij alle partijen kon het besef postvatten dat psychische trauma’s wijd verbreid 
waren, lang verborgen waren geweest en pas konden worden opgelost met specialistische 
hulp, die niet alleen in de acute fase, maar vaak ook jaren later nog nodig was. Toen de 
overheid zich in de jaren tachtig ging terugtrekken uit delen van het terrein van volks-
gezondheid en welzijn, was dit besef gevestigd geraakt en zou het psychisch trauma niet 
meer uit de aandacht verdwijnen. 



Vanaf 1985 ontstonden er in Nederland nieuwe arrangementen op verschillende gebieden van 
traumatisering, die als een verdere uitbreiding van het traumaregime kunnen worden beschouwd. 
Naast bestaande arrangementen voor trauma’s door oorlog en vervolging kwamen er nieuwe 
op het gebied van de gevolgen van seksueel misbruik, genoegdoening na misdrijven, risico- en 
crisisbeheersing bij rampen en confrontaties in riskante beroepen. Deze uitbreiding ging niet 
zonder slag of stoot. Vooral op het gebied van trauma’s door seksueel misbruik deden zich 
heftige controversen voor. De verbreiding van het traumaregime bestond enerzijds uit een verdere 
differentiatie in deelterreinen en deelgebieden, anderzijds uit een verdere integratie met nieuwe 
vormen van samenwerking. In dit hoofdstuk worden deze veranderingen beschreven en wordt een 
poging gedaan te verklaren waarom ze zich in deze periode voordeden. De verklaring richt zich op 
de confrontatie met nieuwe gebeurtenissen, de dynamiek in het traumaregime – en het veld van 
specialisten in het bijzonder – en bredere nationale en internationale ontwikkelingen.

Hoofdstuk 7

De vorming van nieuwe 
arrangementen vanaf 1985
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7.1. Arrangementen rondom trauma’s door oorlog en vervolging

7.1.1. Nieuwe impulsen
Vanaf 1985, ruim veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog, waren de meeste oorlogsslachtof-
fers van de eerste generatie op hoge leeftijd gekomen of reeds overleden. Er werden geen 
nieuwe oorlogswetten meer ingediend. De aandacht verschoof naar afronding, terugblik en in-
tegratie. De internationale context waarin het debat over vervolgingstrauma’s werd gevoerd, 
werd voor het traumaregime in Nederland steeds belangrijker. Internationaal deden zich drie 
ontwikkelingen voor die direct van invloed waren op het traumaregime in Nederland:

(1) De opkomst van een ‘identiteitspolitiek’, waarbij minderheden hun trots gingen ontlenen 
aan het leed dat zij in het verleden hadden ondergaan. De Joodse gemeenschap in de VS, die 
steeds minder werd verbonden door godsdienst, ging zich profileren met het begrip ‘holo-
caust’.488 Joodse jongeren beleefden hun identiteit door cursussen en georganiseerde reizen 
naar de kampen. Lokale overheden gingen zich onderscheiden met herdenkingen, monumen-
ten en musea. In april 1978 werd door de NBC de serie Holocaust uitgezonden.489 Bijna 110 
miljoen mensen in de Verenigde Staten bekeken de vier delen van de serie, die in totaal 9,5 
uur duurde. Over het thema werden ook daarna diverse films en series gemaakt, die in 1993 
hun hoogtepunt vonden in de met vele Oscars bekroonde film Schindler’s List.490 Eerbetoon 
aan slachtoffers verschoof in de richting van zelfbevestiging of zelfs romantisering, die door 
sommigen een moderne vorm van pseudoreligie en sentimentaliteit werd genoemd.491

 
(2) De definiëring van de posttraumatische stress-stoornis in 1980 binnen een uniform clas-
sificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen dat wereldwijd ingang vond. Dit had het 
voordeel dat diverse vormen van traumatisering internationale medisch-wetenschappelijke 
erkenning kregen en onder een gemeenschappelijke noemer werden gebracht, al stond daar 
tegenover dat het bijzondere van het vervolgingstrauma uit het zicht verdween. Ook in  
Nederland zouden steeds meer onderzoekers en therapeuten zich van het classificatie- 
systeem gaan bedienen en in de jaren negentig was het al zo gangbaar geworden, dat  
traumatisering bijna als vanzelfsprekend met PTSS werd geassocieerd.

(3) Verschuivingen in het beleid van westerse overheden, die met bezuinigingen en lasten-
verlichting de kostenstijgingen van de verzorgingsstaat trachtten te beheersen en de 
economie te stimuleren. Nieuwe groepen slachtoffers met nieuwe aanspraken konden niet 
meer als vanzelfsprekend rekenen op medeleven van specialisten en publiek, en erken-
ning hing steeds meer af van ‘evidence based’ diagnostiek en interventies. In dat kader 
zocht de overheid naar wegen om de aanzwellende stroom van aanspraken van de tweede 
generatie oorlogsslachtoffers in te dammen. Veel opzien baarde in Nederland de kwestie 
rond de commissie Van Dijke, ingesteld door de overheid in 1987, waarbij twee psychiaters, 
Schudel en Pepplinkhuizen, adviseerden de omgekeerde bewijslast af te schaffen en ver-
volgingstrauma’s af te bakenen in termen van de posttraumatische stress-stoornis volgens 
de nieuwe classificatie van de DSM. Hun advies en hun stilzwijgende coalitie met enkele 
‘no nonsense’ ambtenaren op het betrokken ministerie zouden stuiten op een muur van 
protest, maar uiteindelijk zou de WUV voor de tweede generatie worden gesloten.492 

488 Novick (1999).
489 Het drama ging over twee fictieve families die alle belangrijke gebeurtenissen rond de nazi-terreur meemaakten.
490 Novick (1999) 211-215.
491 Buruma (1999).
492  Voor een gedetailleerde beschrijving: Piersma (2010), 219-237. Opvallend was een breuk in het bestuur van Stichting 40-45, omdat een van haar 

leden, de heer Lamers, niet afwijzend stond tegenover een zekere beperking van de aanspraken. De protesten waren zo fel en op de persoon gericht, 
de verdedigingslinie van belangenorganisaties zo sterk en de pers zo vijandig dat hij moest aftreden. De eerder beschreven kwestie van de drie van 
Breda en de gang van zaken rond de commissie van Dijke – die samenviel met de vrijlating van de overgebleven twee van Breda – laten zien dat de 
eis van genoegdoening bij slachtoffers soms excessieve vormen kan aannemen, met name als verantwoordelijke instanties terughoudend zijn uit 
angst voor oplopende kosten. Voor de niet aflatende eisen van slachtoffers wordt door een aantal auteurs de term slachtoffercultuur gebezigd. In het 
laatste deel van hoofdstuk 8 wordt de dynamiek van genoegdoening in andere termen beschreven en in een breder perspectief geplaatst. Zie verder 
over de commissie van Dijke: Engelsman (1988), 47-83 en Withuis (2002), 80-85.
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7.1.2. Onverwerkte rouw
Na 1985 werden er in het professionele en publieke debat een aantal nieuwe vragen 
gesteld: hoe de pijnlijke ervaringen van de tweede en derde generatie te duiden? Hoe de 
opvattingen en werkwijzen die in het werk met oorlogsslachtoffers waren ontwikkeld, te 
integreren in de hoofdstroom van de psychiatrie? Hoe de verscheidenheid aan ervarin-
gen recht te doen? En hoe de herinnering vorm te geven, lang na de verschrikkingen van 
de holocaust?
 Het Icodo – het informatie- en coördinatieorgaan oorlogsgetroffenen – voortgekomen 
uit de initiatieven van het werk- en adviescollege – ging bij deze vraagstukken in Neder-
land een centrale rol spelen. Hiervan getuigen onder andere de publicaties van mede-
werkers van het instituut in vakbladen en in bundels artikelen van specialisten onder 
hun redactie. Het Icodo had tot taak de initiatieven te coördineren en een integratie tot 
stand te brengen met de algemene hulpverlening.

Specialisten betrokken de gegroeide tijdsafstand in hun analyses, waardoor ‘rouwverwer-
king’ en problemen van de volgende generatie meer centraal kwamen te staan. Een arti-
kel van de psychiater en psychoanalyticus Louis Tas uit 1985 kan hiervoor model staan. 
Tas vond terugkijkend op zijn ervaringen als psychiater de meest voorkomende klacht 
bij slachtoffers van vervolging: de “grauwsluier”. De slachtoffers leefden in het verle-
den. Er was sprake van onverwerkte rouw en “onverwerkte rouw hoort tot de grootste 
ziekmakers”.493 Kinderen moesten de plaats innemen van hun omgekomen dierbaren en 
dat liep heel vaak uit op een mislukking. De kinderen konden zich “pas vrij voelen als 
ze de ouders werkelijk (hadden) geholpen. Dus niet door ze te ’helpen’ met verzwijgen, 
zoals de ouders aanvankelijk eisten”. Door de fragmentering en verbrokkeling van het 
verhaal, het vele dat werd verzwegen en de gevoelens die werden overgebracht zonder 
woorden, ontwikkelden zich fantasieën, te gênant om te vertellen of te angstwekkend om 
er weet van te hebben. Fantasieën leidden tot schaamte en schaamte was volgens  
Tas een sleutelemotie in de verhouding tussen de eerste en de tweede generatie.494 
 Met deze overwegingen drong Tas diep door in de belevingswereld van gezinsleden 
met vervolgingstrauma’s. Het ‘afmaken’ van de rouw en het overwinnen van de schaam-
te waren volgens hem essentieel voor herstel. Onverwerkte rouw was een notie waar de 
Nederlandse psychiater Meerloo in 1963 al op had gewezen. De voornaamste klacht bij 
overlevenden van de kampen had volgens hem betrekking op het feit “dat zij niet hadden 
mogen rouwen over hun doden. Het ontbreken van een ceremonie die louterend zou kun-
nen werken hield hen terneergedrukt.”495 
 Ook in het buitenland was, onder andere door Henri Krystal en Yaël Danieli, ge-
wezen op onverwerkte rouw. Rouw moest worden onderdrukt om te overleven in het 
kamp, zelfs het innerlijk ervaren van verdriet bracht de wankele psychische balans in 
gevaar. Het ontbreken van een bewijs van overlijden van verwanten na de oorlog maakte 
het onmogelijk het rouwproces af te ronden. Fantasieën over hereniging of plotselinge 
ontmoetingen speelden velen parten. Uit wanhoop gesloten huwelijken en het krijgen 
van kinderen als teken van overwinning, werkten als compensatie. Overlevingsschuld 
zag Danieli – in een bijdrage bij het afscheid van Bastiaans – als een manier om rouw 
en verdriet over het verlies van dierbaren te verwerken. Met overlevingsschuld werd 
de loyaliteit met de overledenen uitgedrukt, het voelen van hùn pijn. Het herstelde de 
familiale, sociale en culturele continuïteit.”496

 Andries van Dantzig wees bij een herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van vijftig 
jaar Auschwitz op verschillende fasen van rouw: ontkenning, woede en haat, wanhoop 
en verdriet, en aanvaarding.497 Na de ontkenning kwam bij de slachtoffers – vaak pas na 

493 Tas (1986), 129. 
494 Tas (1986), 127 en 128.
495 Aangehaald in Danielii (1992), 13.
496 Danieli (1992) 26 en 27.
497 Van Dantzig (1995), 203-207.
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lange tijd – de woede. De woede gaf de illusie dat als de daders gestraft zullen worden dat 
toch zal schelen. Maar het scheelde niet genoeg om aan de volgende fase van de rouw te 
ontkomen: de wanhoop en het verdriet. Verdriet kon worden gevolgd door aanvaarding, 
maar verdriet kon ook een leven lang duren. Ook woede kon blijven bestaan en omslaan 
in wrok en depressie. Ontkenning kon ook zo ver gaan, dat alle gevoel verdween. Het 
trauma van de vervolging werd hiermee door een toonaangevende psychiater en overle-
vende van de kampen voor een gehoor van overlevenden inzichtelijk gemaakt. Al eerder 
had Van Dantzig zich over rouw uitgelaten in een artikel uit 1986. Hij sprak daarin van 
rouw als “de biologische funktie waarmee de mens is toegerust om een traumatische 
verstoring van zijn belevingswereld te boven te komen.” 

“Men ziet dan ook in de rouw alle mogelijke reakties, die de mens in staat moeten stellen het trauma het hoofd 

te bieden. In de shock, de verdoving, beschermt hij zich tijdelijk tegen een overmaat aan prikkels en maakt hij 

zich, als in een Totstellreflex, onvindbaar voor de vijandige wereld. In de agressie mobiliseert hij zijn krachten 

om de verstoring te lijf te gaan. In de onrust zoekt hij, wat hij verloren heeft, evenals in de zo moeilijk tot 

zwijgen te brengen hoop, en in het verdriet toont hij de wereld zijn gemis, om daarmee aandacht en troost te 

mobiliseren.” (…) ”Ik ben ervan overtuigd, dat een trauma niet echt te verwerken is zonder verdriet, en dat 

men daarom ieder die een trauma moet verwerken, een goed verdriet toe moet wensen (…) Verdriet toont de 

waarheid van het gemis (…) in het verdriet wordt zowel de verbondenheid met het verlorene beleefd, als ook de 

afwezigheid daarvan. Dat is heel pijnlijk – en het is die pijnlijkheid, die er zo vaak toe leidt dat men probeert 

onder het verdriet uit te komen (…) en voelen is beter dan niet voelen.”498

Toch bleven specialisten voor het probleem staan om de verschillen in de ervaringen 
van de slachtoffers recht te doen en culturele tradities niet te negeren.499 

7.1.3. Verruiming en afgrenzing: transgenerationele traumatisering
In de jaren tachtig en negentig nam de behoefte toe om de traumatische gevolgen van 
de oorlog nauwkeuriger te bepalen door middel van kwantitatief epidemiologisch on-
derzoek. Achtergronden hiervan waren de opkomst van een nieuwe generatie weten-
schappers met een meer afstandelijke kijk op de oorlogsgebeurtenissen en een sterkere 
behoefte aan kwantificering, een trend die de toenemende dominantie van onderzoekers 
ten opzichte van clinici in de medische- en gedragswetenschappen weerspiegelde, samen 
met een afname van de dominantie van de psychoanalyse met haar nadruk op casuïstiek. 
In Nederland verschenen verschillende studies in deze richting. Enkele hiervan verdie-
nen nadere vermelding.
 M. van IJzendoorn maakte in een onderzoek in Israël een vergelijking tussen vijftig 
vrouwen (grootmoeders) die, nadat ze in de Tweede Wereldoorlog hun ouders en bijna 
alle overige familieleden hadden verloren, vlak na de oorlog van Europa naar Israël 
waren verhuisd en daar kinderen en kleinkinderen hadden gekregen, en een steekproef 
van vijftig grootmoeders die voor de oorlog naar Israël waren geëmigreerd en ongeveer 
gelijke families hadden opgebouwd. Vijftig jaar na de oorlog bleken veel overlevenden 
nog steeds met posttraumatische stress te kampen te hebben, significant meer dan de 
vergelijkingsgroep. De tweede generatie kinderen van deze grootouders gaf echter een 
geheel ander beeld te zien. Hier was geen significant verschil.

“(…) meer dan de helft van de grootmoeders moest in de categorie ‘onverwerkt verlies of ander trauma’ worden 

ondergebracht, tegenover de reguliere 18% in de vergelijkingsgroep. De grootmoeders rapporteerden ook bedui-

dend meer angstgevoelens en scoorden aanmerkelijk hoger op vragenlijsten voor symptomen van posttrauma-

tische stress. Voor een meerderheid blijkt het zelfs na 50 jaar niet makkelijk en misschien wel onmogelijk de 

wreedheden van de holocaust te verwerken. (…) Dit is een bevestiging op lange termijn van wat Keilson (1979) 

relatief kort na de oorlog had gevonden bij de Nederlandse overlevenden van de holocaust.” 

498 Van Dantzig (1990), 35.
499 Withuis (1991), 8.
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Echter:

“(…) de holocaust-grootmoeders hebben hun kinderen met succes weten af te schermen van hun eigen getrau-

matiseerde gehechtheidsrepresentaties( …) Ook de kleinkinderen van holocaust-overlevenden bleken niet te 

verschillen van kleinkinderen van grootouders die voorafgaand aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

naar Israël waren geëmigreerd. We observeerden hun moeders in interactie met de kinderen, en ontdekten 

geen enkel verschil in gehechtheidsrelevante opvoedingsgedragingen. De kleinkinderen hadden met hun ouders 

dezelfde soort gehechtheidsrelatie opgebouwd als de kleinkinderen in de vergelijkingsgroep (…)”

Daarnaast maakte van IJzendoorn een meta-analyse van 32 studies naar tweede-genera-
tie-effecten van de holocaust, waarin een vergelijking werd gemaakt tussen een tweede 
generatie groep en een vergelijkingsgroep. 

“(…) De 12 nonselecte en dus kwalitatief betere studies onder 2710 respondenten kunnen (…) geen significant 

verschil in psychische gezondheid, pathologie of stress-reacties aantonen (…). Kortom, de meta-analyses van de 

betere tweede-generatie-studies onder bijna 3000 respondenten bevestigen het beeld dat uit ons eigen holocaust-

onderzoek naar voren komt (…).”

Ter verklaring noemt van IJzendoorn onder andere: 

“de vooroorlogse jaren van relatief onbekommerd gezinsleven, (…) de helende kracht van een sterke oriëntatie 

op de toekomst en op zingevende activiteiten (…), juist in het naoorlogse Israël dat bijna aan woestijn en moeras 

ontworsteld moest worden. (Maar ook)(...)Het is speculatief maar niet ondenkbaar dat degenen die de holocaust 

overleefden genetisch het minst gevoelig waren voor ptss (…) het zou ook kunnen betekenen dat hun nageslacht 

geen neiging tot ptss heeft geërfd (…) Daarnaast kan ook de leeftijd van de overlevenden ten tijde van de holo-

caust een beschermende factor zijn geweest. Maar daarnaast was Israël tegelijk ook het symbool van het ultieme 

echec van Hitlers ‘Endlösung der Judenfrage’ (…) Daaraan hebben overlevenden wellicht de troost en ondersteu-

ning ontleend om ondanks alles verder te leven.”500

Twee Nederlandse studies geven een wat ander beeld. De joodse tweede generatie rap-
porteerde in een onderzoek van Eland c.s. meer en ernstiger psychische problemen, 
frequenter gebruik van de professionele hulpverlening en rolwisseling tussen ouders en 
kinderen dan de controlegroep.501 Schreuder c.s. vonden in een onderzoek bij een groep 
van 46 patiënten van de polikliniek van Stichting Centrum ’45 zes patiënten die alle ver-
schijnselen van een PTSS vertoonden waarbij herbelevingssymptomen – nachtmerries en 
flashbacks – verwezen naar ervaringen van de ouders.502 
 Verschillende studies geven dus verschillende uitkomsten over de vraag of en in 
welke mate er sprake was van transgenerationele traumatisering. Dit kan worden toe-
geschreven aan methodologische problemen bij het vaststellen van dit fenomeen, of 
(ook) aan milieugebonden variaties.503 Volgens een sociologische interpretatie hangen de 
verschillen samen met verschillen in affectief klimaat waarin de kinderen opgroeiden. 
Losmaken is in dat perspectief een proces dat in verschillende milieus die onder de oor-
log hadden geleden, verschillend verliep.504 De worsteling om erkenning dwong echter tot 
gemeenschappelijkheid en dat maakte het voor slachtoffers niet gemakkelijk de verschil-
len te benadrukken. Dat zou ook kunnen verklaren waarom er relatief weinig onderzoek 
is gedaan naar de specifieke omstandigheden van afzonderlijke groepen.505

500 Van IJzendoorn (2002), 18 e.v.
501 Eland, Van der Velden, Kleber, Steinmetz (1990).
502 Schreuder, Van der Ploeg, Van Tiel-Kadiks, Mook, Bramsen (1993), 230 en 234.
503  Zie over methodologische bezwaren: Van der Velden (1999), 31-56 en 180-183 en Feenstra (1994), 541-551. Van der Velden noemt de grote non 

respons, het gebruik van selecte steekproeven en het voorkomen van andere oorlogservaringen in de controlegroepen. Feenstra tekent aan dat er 
teveel werd gezocht naar een directe relatie tussen traumatisering van ouders en kinderen.

504 Withuis (1991), 9 e.v. Zie ook Begemann (1986).
505  Voorbeelden zijn : Schreuder, van der Ploeg, Van Tiel-Kadiks, Mook, Bramsen (1993), 227-240; Op den Velde (1985), 834-838; Aarts, Eland, Kleber 

(1991). Voor een overzicht: Feenstra. (1994), 541-553
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7.1.4. Oorlogstrauma en PTSS 
Pogingen om problemen van oorlogsslachtoffers te definiëren als PTSS riepen de vraag 
op in hoeverrre dit mogelijk en wenselijk was en wat de implicaties hiervan waren voor 
therapeutische behandelingen. Illustratief hiervoor is een artikel van Anton Hafken-
scheid in het Tijdschrift voor Psychotherapie.506 De problematiek van meervoudig en lang-
durig getraumatiseerde patiënten liet zich volgens Hafkenscheid niet goed samenvatten 
onder de noemer van de PTSS. Veel oorlogsslachtoffers vertoonden volgens hem niet vol-
doende PTSS kenmerken, tegelijk ontbreken in de beschrijving van de stoornis kenmer-
ken die deze slachtoffers juist typeren, zoals overlevingsschuld, chronische demoralisatie 
of onomkeerbare veranderingen in de basisassumpties over de rechtvaardigheid van het 
bestaan. Bovendien viel nooit te bewijzen dat latere klachten rechtstreeks verband hiel-
den met de oorlogservaringen. Een rechtlijnig verband tussen externe gebeurtenissen en 
klachten die zich veel later aandienen, was echter voor veel andere stoornissen ook niet 
te bewijzen. Dit maakte een realistischer kijk mogelijk waarin de veronderstelling werd 
losgelaten dat keuringsartsen objectief kunnen bepalen of iemand al dan niet voor een 
uitkering in aanmerking komt. 
 Wat volgens Hafkenscheid nodig was, was een betere balans tussen solidariteit en 
professionaliteit, waarbij niet wordt uitgegaan van de onfeilbaarheid van herinneringen 
van slachtoffers, maar twijfels worden besproken. Hierdoor hoeven slachtoffers zich niet 
zo in te graven om erkenning te verkrijgen. In dat opzicht was de kwestie Denjamjuk, 
waarbij Israëlische rechters twijfelden aan verklaringen van slachtoffers, heilzaam. 
Oorlogsslachtoffers waren ‘gewoner’ dan sommigen onder hen zich voelden. Het bijzon-
dere van oorlogsslachtoffers moest niet gezocht worden in een bijzondere psychiatrische 
diagnostiek, zoals het vervolgingstrauma. Bekende traumatherapieën die in de regel 
gebaseerd waren op exposure in een meer veilige setting, waren echter niet geschikt. 
 Kinderen die de oorlog hadden overleefd en slechts fragmentarische herinneringen 
hadden, moesten soms als wees of halfwees een nieuwe identiteit aannemen Ze had-
den een problematische hereniging met hun ouders, een moeilijk proces van loslating 
en hadden vaak een deel van hun schooltijd gemist. Er was volgens Hafkenscheid bij 
deze slachtoffers geen sprake van een af te grenzen psychopathologie, het ging eerder 
om hechtingsproblemen en vicieuze en improductieve interactiepatronen waarmee zij 
zichzelf en anderen klem zetten. Herstel vereiste inzicht in hun ontwikkeling vanuit hun 
specifieke ervaringen. Het ongewone was hun typische levensloop en deze moest speci-
fieke aandacht krijgen, bijvoorbeeld in lotgenotengroepen. De bewering dat in dergelijke 
groepen het verleden slechts werd gekoesterd, was volgens hem onterecht. Omdat lotge-
noten recht van spreken hadden, kon kritische feedback juist veel minder gemakkelijk 
terzijde worden geschoven.
 De genuanceerde standpunten van Hafkenscheid waren kenmerkend voor een fase 
waarin de reacties op de verschrikkingen van de oorlog meer werden ingepast in de 
hoofdstroom van het denken over psychische trauma’s. Hierdoor werd het mogelijk  
een meer evenwichtige balans te vinden tussen ‘solidariteit en professionaliteit’, zoals 
Hafkenscheid dit noemde. 

7.2. Arrangementen voor trauma’s door seksueel misbruik

7.2.1. Seksueel misbruik: publieke verontwaardiging en morele paniek 
In aansluiting op veranderingen die in de jaren zestig en zeventig waren ingezet (zoals be-
sproken in het vorige hoofdstuk) werd in het begin van de jaren tachtig seksueel misbruik 
een kwestie die slachtoffers, specialisten, overheid en publiek intensief ging bezighouden. 
De kwestie kwam op de publieke agenda door toedoen van een beweging onder slachtof-
fers. Het ging om gebeurtenissen die al veel langer plaatsvonden en nu intenser werden 

506 Hafkenscheid (2005, 2), 185-202.
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beleefd, als inbreuken in de persoonlijke levenssfeer, die voor veel mensen aan belang 
had gewonnen. De beweging tegen seksueel misbruik manifesteerde zich daarom als een 
beweging over gedragingen die lang waren ‘ontkend’. Er vond een opeenvolging van ont-
hullingen en beschuldigingen plaats waarin telkens weer nieuwe categorieën van (poten-
tiële) schuldigen werden aangewezen: seksueel misbruik van kinderen en vrouwen werd 
gesignaleerd bij vaders en broers, familieleden, bekenden, professionals in zorg, onderwijs 
en vrijetijdsbesteding, sekteleiders, kerkelijke functionarissen en ‘kinderpornonetwerken’. 
De onthullingen waren voor de media aanleiding om op zoek te gaan naar telkens weer 
nieuwe schokkende feiten, waardoor kwesties sneller tot schandalen konden uitgroeien.507 
 Wanneer schandalen ontstaan, is er volgens De Swaan sprake van een sociale strijd, 
een overgang naar een periode waarin nieuwe sociale verhoudingen worden gedefini-
eerd, in dit geval tussen mannen en vrouwen.508 Mannen in gevestigde posities werden 
naar beneden gehaald, beschadigd en beschaamd. Er werd op een deel van hen neerge-
keken vanwege verwerpelijke daden. Dit oordeel kan alleen worden geveld bij voldoende 
morele consensus: het schandaal was de openbare vertoning waarin een geheim werd 
onthuld, waarvan intussen iedereen vond dat het schandalig was. Dit gaf ook een gevoel 
van bevrediging en sensatie, door de bevrijding van de stille afgunst tegenover de voor-
heen machtigen. Zij werden tijdens een schandaal van hun voetstuk gehaald in de sfeer 
van een volksgericht en openbare terechtstelling, maar zonder openlijk geweld. 
 De controverses waren bijzonder heftig door de grote belangen die op het spel ston-
den. Reputaties konden immers fundamenteel worden beschadigd met beschuldigingen 
van seksueel misbruik. Van hun kant hadden daders alle belang bij ontkenning. 

De dynamiek in Nederland vanaf het begin van de jaren tachtig is mede te verklaren 
uit de grote betrokkenheid van de overheid als één van de partijen in de figuratie 
van slachtoffers, specialisten, overheid en publiek. Zij leidde tot een initiatief van de 
overheid voor een landelijk onderzoek naar seksueel misbruik van jonge meisjes door 
verwanten. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) Hedy d’Ancona, na een aanbeveling uit de ‘Kijkduin-
conferentie’ georganiseerd door de overheid in 1982 om beleid op dit gebied te formu-
leren, een motie in de Tweede Kamer in 1983 en een voorstel van de Vereniging tegen 
Seksuele Kindermishandeling in het Gezin.509 Deze Vereniging speelde een belangrijke 
rol in de verdere bewustwording. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van  
Nel Draijer en de resultaten werden in 1988 gepubliceerd.510 
 De resultaten waren schokkend. Seksueel misbruik van jonge meisjes door volwassen 
mannelijke verwanten bleek zeer omvangrijk te zijn. Van de onderzochte vrouwen was 
15,6% voor haar zestiende tegen haar wil seksueel benaderd door verwanten. De cijfers 
uit het onderzoek kwamen echter zo verdraaid in de publiciteit dat Draijer al na drie we-
ken in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid sprak van een “idiote ratatouille aan 
percentages in de krantekoppen.”511 Er was ook kritiek: het onderzoek was retrospectief, 
sommige respondenten moesten tientallen jaren terugkijken en er was een nonrespons 
van 50%. De gegevens weken echter niet veel af van de uitkomsten van onderzoekingen 
in het buitenland. Uit een landelijke enquête in 1996 kwam een jaarincidentie van 0,9% 
van vrouwen die een of meermalen slachtoffer waren van aanranding, poging tot ver-
krachting of verkrachting.512 
 
507 Zie over de rol van de media in deze kwestie: Vasterman (2004).
508 De Swaan (1996), 29 en 34.
509  De Tweede-Kamermotie was van Lucassen-Stauttener, ingediend op 7 februari 1983. Deze drong aan op een inventarisatie van de omvang en 

inhoud van het probleem, omdat over de psychische, psychosomatische en psychologische gevolgen van seksueel misbruik en mishandeling van 
kinderen de noodzakelijke gegevens ontbraken. Zie Draijer (1988, a), 1. De studieconferentie was georganiseerd op aandringen van een motie 
van de PSP – de motie van der Spek – in januari 1981 in de Tweede Kamer om de samenhang te onderzoeken tussen seksueel geweld en de 
machtsverhoudingen tussen de seksen en een publicatie van.Dijkstra en Swiebel werkzaam bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, waarin 
werd gepleit voor een betere aansluiting van het beleid bij de analyses van de vrouwenbeweging. Zie Zeegers (1999), 100, noot 11.

510 Draijer (1988, a).
511 Draijer (1988, b), 1296. Het ging haar vooral om de ernst van de gevolgen die misbruikte vrouwen ondervonden.
512 Frenken (1999), 1013-1019 en 1023.
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Draijer deed in interviews en publicaties verwoede pogingen de verdraaide cijfers te 
corrigeren. Zij wees herhaaldelijk op het onderscheid tussen lichtere en ernstige vormen 
van misbruik en op het feit dat in haar onderzoek was komen vast te staan dat veel 
gevolgen niet specifiek waren voor seksueel misbruik, maar samenhingen met verwaar-
lozing, verstoorde gezinsverhoudingen en mogelijke mishandeling. Haar reacties gingen 
echter grotendeels verloren in de publieke onrust en het mediageweld.513 
 Het onderzoek van Draijer kan als een mijlpaal worden beschouwd in de verbreiding 
van het traumaregime op dit beladen terrein in Nederland. Het klimaat was echter verre 
van ideaal voor een wetenschappelijke analyse van het onderwerp. Daarvoor was de 
onrust te groot, die zich manifesteerde in golven van publieke verontwaardiging en col-
lectieve uitbarstingen van morele paniek.514 Er was weinig bekend over ondervragings-
technieken bij kinderen en de overheid had voor haar opstelling in publieke kwesties 
nog geen duidelijk beleid ontwikkeld. Verschillende media wakkerden de onrust aan en 
verdraaiden feiten. Dit bood ruimte aan morele ondernemers die een fanatieke aanhang 
konden verwerven rond dubieuze zaken. 

Een voorbeeld is de affaire Oude Pekela uit 1987. De geruchten in Oude Pekela over mis-
bruik van kinderen op grote schaal begonnen in mei 1987 na een klacht bij een waarne-
mend arts die de plaatselijke huisarts Jonker verving. De arts vond niets ernstigs, maar 
de ouders deden aangifte van mishandeling. Tegenover de politie spraken de kinderen 
van gruwelijke praktijken zoals het uitdrukken van brandende sigaretten op kinder-
lichamen en het verpakken van baby’s in zakken. In de daaropvolgende dagen werd het 
echtpaar Jonker geconfronteerd met 25 kinderen tussen drie en zeven jaar van wie de 
ouders of de politie dachten dat ze slachtoffer van seksuele mishandeling waren.515 Er 
werden echter geen bewijzen voor misbruik gevonden. Toen een kind sprak over clowns 
die hem en andere kinderen hadden meegenomen ging dit als een lopend vuurtje rond. 
Het aantal meldingen zou binnen een maand oplopen tot 70 en uiteindelijk tot 98. Begin 
juni ging er op initiatief van een functionaris van de Rijkspolitie, die als ouder belang 
had bij de zaak, een persbericht uit – tegen het advies van de burgemeester – waarin 
het getal van 70 misbruikte kinderen werd genoemd die door mensen verkleed als clown 
zouden zijn ontvoerd.516 
 Na een bericht in het NOS Journaal kwamen de media massaal in actie. Er ontston-
den verhalen over op de grond gegooide baby’s, sadospelletjes en satanische ritue-
len. Kinderen zouden zich niet meer durven uit te kleden en waren bang te worden 
gemarteld. In Enschede en Winschoten werden mensen voor kinderlokker aangezien en 
mishandeld. In Zaandam werden vier toeristen gehoord naar aanleiding van een melding 
over snoepjes uitdelende clowns. De politie in Veendam rukte massaal uit bij een mel-
ding van een kinderlokker verkleed als clown, wat later een jongen in een cowboypak 
bleek te zijn. Honderddrie gebouwen werden onderzocht, in elf straten werd buurtonder-
zoek gedaan, zeven verdachten werden geschaduwd en 173 auto’s werden op kenteken 
nagetrokken. De huisarts Jonker en de kinderpsychiater Mik, oud-kamerlid voor D66, die 
als deskundige door justitie was ingeschakeld, verdedigden het standpunt dat alles wat 
de kinderen vertelden, klopte. Psychiater Mik sprak van een meesterbrein dat achter

513  De Gezondheidsraad concludeerde in 2004: “Hoewel het…aannemelijk lijkt dat seksueel misbruik specifieke effecten heeft, is in onderzoek een 
dergelijke aparte positie voor seksueel misbruik temidden van andere negatieve factoren, zoals verwaarlozing, mishandeling of psychiatrische 
stoornissen van de ouders, moeilijk aan te tonen, niet in het minst omdat ze vaker wel dan niet gecombineerd voorkomen en ieder op zich de kans 
op de aanwezigheid van andere huidige en latere problemen vergroot (…). Op dit moment wordt in psychologische verklaringen ook nadruk gelegd 
op het meer gemeenschappelijke punt van een gestoorde hechtingsrelatie in de jeugd als bron van stress (…). Er zijn echter wel aanwijzingen 
dat misbruik onafhankelijk van de affectieve verwaarlozing toevoegt aan de ernst van latere dissociatieve symptomen”. Omstreden herinneringen, 
Gezondheidsraad 2004, 36.

514  Dergelijke uitbarstingen ontstaan niet spontaan, maar verlopen volgens een bepaald patroon. Ze worden voorafgegaan door een proces waarin de 
bedreiging groter wordt voorgesteld en de neiging om te reageren – en voor eigen rechter te spelen – toeneemt. Bij seksueel misbruik worden de 
angsten gevoed door de publiciteit rond vermiste kinderen. Meestal ging het hier om weggelopen kinderen die na enkele dagen weer terugkeerden 
of om een gevecht om de voogdij, maar het beeld werd gewekt dat het grote aantallen kinderen betrof die door vreemden waren ontvoerd. Rossen 
(1989), 15-20.

515 Deze versie wordt gegeven door het echtpaar Jonker: Jonker, Jonker-Bakker (1994), 251-252.
516 Het onderzoek van de politie, waarin alle kostuumverhuurbedrijven werden betrokken, leverde niets op. Rossen (1989), 66.
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de ontvoeringen moest zitten. De affaire zwakte in het najaar van 1987 af, maar het on-
derzoek werd in februari 1988 heropend. In die periode groeide ook de kritiek. Critici als 
de Groningse socioloog P. Hofstede, die over Mik sprak als de sjamaan van het Noorden, 
het PvdA kamerlid H. Roethof en de Nijmeegse hoogleraar G. Corstens werden nu door 
de pers uitgebreid aan het woord gelaten. Op maandag 17 oktober 1988 na anderhalf jaar 
werd het onderzoek door justitie officieel afgesloten. Er was niets gevonden.517 
 Een jaar na Oude Pekela was er een andere affaire: de Bolderkaraffaire. Op 9 december 
1988 werd in NRC Handelsblad op de voorpagina bericht dat in het Medisch Kleuterdag-
verblijf de Bolderkar in Vlaardingen binnen een jaar bij veertien kinderen seksueel mis-
bruik was geconstateerd, waarvan er zeven (voorlopig) onder toezicht waren gesteld en 
uit huis geplaatst. Er ontstond een felle discussie in dag- en weekbladen over de dubieuze 
methode waarmee de feiten waren verzameld door medewerkers van de Bolderkar, de zo-
genaamde ‘poppenmethode’. Deze methode zou in 1989 door de Hoge Raad als bewijsmate-
riaal worden afgewezen.518 Door deze affaire werden professionals rechtstreeks onderwerp 
van controverse en kwam hun geloofwaardigheid op het spel te staan..
 Tussen 1991 en 1995 speelde de Eper incestzaak met beschuldigingen door Yolanda van 
B. van misbruik door haar vader, moeder, broer, ex-man, huisarts en een aantal agenten 
en met beschuldigingen van babymoorden. Bij de verschillende rechtszaken in 1991 en 
1994 over deze affaire waren er golven van publiciteit met ruim driehonderd artikelen in 
de landelijke dagbladen in vier jaar. Moorden op baby’s en en het weghalen van foetussen 
als gevolg van ongewenste zwangerschappen door seksueel misbruik werden een nieuw 
onderwerp van gesprek. Maar ook bij deze affaire werd uiteindelijk geen overtuigend 
bewijs gevonden.519

 
Een van de reacties die getuigt van meer distantie was een artikel in 1986 in het Maandblad 
Geestelijke volksgezondheid van Adri van Montfoort. Hij wees in dat artikel op het gevaar 
van justitieel ingrijpen. Incest en vrouwenmishandeling werden niet voorgesteld als voort-
komend uit complexe relatieproblematiek, maar als de schuld van duidelijk te identificeren 
en te isoleren daders die vervolgd moesten worden. De afweging tussen de onzekere toe-
komst van het kind binnen een gewelddadig gezin en de onzekere toekomst bij uithuisplaat-
sing had in de jaren zeventig geleid tot een halvering van het aantal uithuisplaatsingen. 
Uithuisplaatsingen, zo was gebleken, hadden vaak een nadelige invloed op de slachtoffers. 
De ommekeer die nu ontstond vanuit de behoefte om geweld en misbruik direct te stoppen 
en het uit te bannen uit de huiselijke sfeer, leidde volgens hem tot overspannen verwach-
tingen en tot agressieve en onuitvoerbare maatregelen. Problemen met de bewijslast, de 
noodzaak van een beperkte en heldere delictomschrijving en het doorgaan van het geweld 
na de straf werden onderschat. Onmacht zou zich kunnen gaan richten tegen hulpverleners, 
politie en justitie. Het identificeren van risicogroepen, dat door sommigen werd voorgesteld, 
was volgens hem riskant, omdat kwetsbare groepen dan zouden worden verdacht van ern-
stig strafbare feiten, terwijl een groot deel van hen niets had gedaan.520 

De affaires lieten zien wat de verontrusting over seksueel misbruik bij de bevolking kon 
losmaken. Het proces werd niet voortgedreven door de mogelijkheden tot materiële com-
pensatie, zoals bij spoorwegongelukken in de negentiende eeuw en, tot op zekere hoogte, 
de reacties op de vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bij seksueel misbruik riepen 
de onthullingen de behoefte op aan erkenning en genoegdoening, terwijl erkenning weer 
leidde tot nieuwe onthullingen en eisen om genoegdoening. Dit proces werd versterkt 
door groepsvorming van slachtoffers en hun woordvoerders onder de ideologische vlag 
van bevrijding uit de onderdrukking. De ruimte die morele ondernemers kregen om een 

517 Rossen (1989), 67, hoofdstuk 6 en 185 en 188-196. Zie ook Wessel, Merckelbach (1994).
518  Kool (1999), 199, noot 292; De Bolderkar (1989), 340. Voorbeelden van andere affaires in deze periode zijn: ‘de Arnhemse kinderrechter’ en ‘Zetten’.
519  Zie over de kwestie rond geheugen en herinneren bij misbruik een interessante bijdrage waarin gepoogd wordt de neurobiologische inzichten te 

integreren: Vermetten, Raaijmakers, Gersons (1998)
520 Van Montfoort (1986), 1083-1095.
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fanatieke aanhang rond dubieuze zaken te verwerven werd op den duur minder. Maar 
tot ver in de jaren negentig bleef de onrust groot. Uit de affaires bleek dat er sprake 
kon zijn van vergaande vertekening, overdrijving en mythevorming. Dit leidde tot een 
tegenreactie van grotere terughoudendheid en voorzichtigheid. Er ontstonden nieuwe 
opvattingen over de gevolgen van misbruik en nieuwe manieren om claims te toetsen  
en slachtoffers tegemoet te komen. Hierover meer in de volgende paragrafen.

7.2.2. De reacties van specialisten: controversen en nieuwe concepten
De betrokkenheid van de overheid en de publieke onrust rond diverse schandalen had 
tot gevolg dat specialisten in een zeer moeilijk parket kwamen. Ze werden gedwongen 
standpunten in te nemen op een gebied waar nog weinig wetenschappelijk onderzoek 
was gedaan en zich zeer complexe vormen van traumatisering voordeden. Bij de beoor-
deling van dubieuze zaken konden hun standpunten enorme gevolgen hebben voor de 
reputaties van de beschuldigden. 
 Draijer vond in haar onderzoek een groot aantal symptomen van psychische stoornis-
sen bij de misbruikte vrouwen. Als tiener hadden ze vaker dan de niet misbruikte groep 
in een isolement geleefd en waren vaker van huis weggelopen. Op volwassen leeftijd 
waren ze depressiever, hadden meer nachtmerries, concentratieproblemen, eetproblemen 
en problemen met agressie en vertrouwen in anderen. Ze hadden vaker suïcidegedachtes 
en vertoonden eerder automutilerend gedrag. Ze hadden meer problemen met vrijen en 
ze ondergingen meer vroege baarmoederoperaties.521 Draijer wees op de problematiek van 
kinderen die gevangen zaten in een oncontroleerbare situatie, waarbij verzet niet hielp, 
zelfs vaak schadelijk was, waardoor ze op innerlijke overlevingsstrategieën moesten terug-
vallen, zoals ontkenning, compenserende fantasieën of dissociatie (gevoelens uitschake-
len). De sfeer van stilzwijgen en ontkenning liet het misbruik voortduren, bracht kinderen 
in een isolement en maakte verwerking moeilijker. Kinderen worstelden bij deze vorm 
van misbruik met loyaliteitsproblemen ten opzichte van de ouders, wat leidde tot schuld- 
en schaamtegevoelens. Gebrek aan steun van de moeder was het meest pijnlijk.522 
 Nader onderzoek in de daaropvolgende jaren bracht een scala aan traumagerelateer-
de stoornissen aan het licht waar seksueel misbruik een rol bij kon spelen, waaronder 
dissociatieve stoornissen met als meest ernstige variant de dissociatieve identiteits-
stoornis met amnesie. Dissociatieve stoornissen werden gekenmerkt door het ongewild 
loskoppelen van bewustzijnsinhouden in een normale waaktoestand.523 Hier trad men een 
wereld binnen van grenservaringen, die een sterke fascinatie kon oproepen. Drama en 
suggestie konden de objectiviteit van de onderzoeker en de neutraliteit van de therapeut 
aantasten. Vandereycken beschreef dit in 1996 zeer beeldend:

“De therapeut kan zich laten verleiden tot een opwindende ontdekkingsreis of een archeologische expeditie in 

het duistere verleden, en dit aangewakkerd door een mengeling van voyeurisme en sensatiezucht. De therapie-

ruimte fungeert als ‘donkere kamer’ waarin de film van het verleden wordt ‘ontwikkeld’, en dit in meerdere bete-

kenissen: belichten, ontvouwen, (doen) ontstaan. De therapeut voelt zich als een detective die door gedetailleerd 

speurwerk het mysterie weet te ontraadselen en de waarheid aan het licht brengt. Of hij ziet zichzelf als een 

regisseur die een reeks losse fragmenten tot een filmisch verhaal weet te monteren. In een dergelijke therapeu-

tische interactie krijgt de patiënt een belangrijke betekenis als hoofdrolspeler, hetgeen des te meer gratificerend 

en zelfbevestigend werkt naarmate het verleden juist door emotionele verwaarlozing of misbruik wordt geken-

merkt. Tegenover de neiging te vluchten voor de confrontatie met een pijnlijk verleden staat de (hypnotiserende) 

zuigkracht van een fascinerende dramageschiedenis. De traumatheorie biedt bovendien de mogelijkheid te 

vluchten voor de eventueel nog pijnlijker confrontatie met (verantwoordelijkheden in) het hier-en-nu.” 524

521  Draijer (1988, a), 297-298. Ongeveer 13% vertoonde geen klachten, de helft had vier of meer klachten. Van de 12% uit de hele onderzoeksgroep 
met de ernstigste psychische klachten had eenderde ervaringen met seksueel misbruik door familieleden.

522  Draijer (1988, a), 165-203. Van de ondervraagden sprak een kwart voor de eerste keer over de ervaringen, waarvan 19 vrouwen met ernstige 
ervaringen.

523 Draijer (1994), 812; Vandereycken (1995), 85.
524 Vandereycken (1995), 89-90.
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De kans dat in deze context dissociatie-ervaringen en traumageschiedenissen werden 
gefabriceerd, was levensgroot. De multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS), later omge-
doopt tot dissociatieve identiteitsstoornis, was een diagnose die zich na haar erkenning 
in de DSM in 1980 dan ook sterk verbreidde. In 1979 waren er in de hele wereld slechts 79 
gevallen van MPS bekend, in 1989 waren er alleen al in Noord-Amerika zesduizend geval-
len geregistreerd.525 Veel psychiatrische patiënten met dissociatieve symptomen waren in 
het verleden verkeerd gediagnosticeerd. In Noord-Amerikaans onderzoek bleek meer dan 
veertig procent van de MPS patiënten eerder te zijn aangemerkt als schizofreen en een 
onbekend aantal MPS patiënten was jarenlang onder behandeling geweest onder nog an-
dere diagnosen.526 Onder de meeste klinische specialisten kwam er een zekere consensus 
over een cluster van kenmerken met betrekking tot dissociatieve stoornissen, maar de 
diagnose bleef discussie oproepen.527

 Naar aanleiding van beschuldigingen van incest die vaak door een therapeut naar 
boven werden gehaald ontstond een debat in ruime kring over het waarheidsgehalte van 
verdrongen herinneringen. Het beste bewijs voor het voorkomen van weggeraakte herin-
neringen vormden gebeurtenissen die eerder waren gedocumenteerd. Retrospectief was 
wel regelmatig amnesie gerapporteerd, maar er bestonden slechts enkele gevallen waarin 
gedocumenteerde ernstige feiten later niet werden herinnerd.528 Amnesie leek juist voor 
te komen bij traumatische ervaringen die gezien hun impact niet snel gewoon vergeten 
werden, zoals gewelddadig, chronisch misbruik door een gezinslid.529 Amnesie is voor 
zulke zeer indringende gebeurtenissen echter niet uitgesloten, maar dit is experimenteel 
moeilijk aan te tonen. Door stress kunnen details in de lange-termijnherinnering vaag 
en onvolledig worden en kunnen er verstoringen optreden in het ophalen van herin-
neringen.530 Een gedetailleerde ‘van-minuut- tot-minuut’ analyse bij de anamnese van de 
herinnering aan een traumatische ervaring kan beschouwd worden als een serie dia’s, 
waarvan er een aantal uit de reeks ontbreken. Emotie kan het geheugen versterken, 
maar op verschillende manieren ook verminderen. Volgens onderzoek is er een soort 
U-vormig verband tussen endogene stresshormonen en geheugen: een bepaalde dosis 
werkt versterkend op het geheugen, maar een verder toegenomen dosis heeft juist een 
verminderend effect.531 Ten aanzien van de beïnvloeding van het geheugen heeft Wouter 
Gomperts de veronderstelling geopperd dat er sprake is van verhoogde suggestibiliteit 
als gevolg van trauma’s in de kindertijd, waardoor pseudoherinneringen (mogelijk zelfs 
aan vorige levens opgeroepen in reïncarnatietherapieën) kunnen worden geproduceerd 
als fantasieconstructies met een afweerfunctie.532

 Naar aanleiding van de scherpe controverse over het waarheidsgehalte van herin-
neringen werd in 1994 de werkgroep Fictieve Herinneringen opgericht. Deze verzamelde 
‘incestherinneringen’ die in psychotherapeutische sessies waren ‘hervonden’ en op grond 

525 Van Dyck, Van Spinhoven (1995), 97. Zie voor een interessante verklaring: Slijkhuis (1998).
526  In Nederland waren 71 MPS patiënten 8,2, jaar onder behandeling geweest met 2,8 verschillende diagnosen, voor ze de diagnose MPS kregen. 

Van de 71 onderzochte psychiatrische patiënten in een kliniek in Nederland bleken 12,8% van de patiënten een dissociatieve stoornis te hebben. 
Draijer (1994), 811 en 821.

527  Draijer, Boon (1995), 109. Dit zijn: amnesie, depersonalisatie, derealisatie, identiteitsverwarring en identiteitswijziging.
528  Een bekend onderzoek is van Bagley en McDonald uit 1984, waarin van de twintig onderzochte vrouwen die uit huis waren geplaatst vanwege 

seksueel misbruik drie zich dit misbruik niet konden herinneren. Twee van hen ontkenden ooit misbruikt te zijn. Williams (1994) spoorde 66% van 
de meisjes op die in de periode 1973-1975 in een ziekenhuis waren onderzocht op seksueel misbruik. Van deze meisjes rapporteerde 38% het 
oorspronkelijke incident niet (Omdat ze het niet wilden vertellen of het zich niet konden herinneren). Ook bij slachtoffers van rampen is soms sprake 
van geheugenverlies. Draijer (!996), 713-717 Van der Kolk en Kadish (1987) beschrijven de ziektegeschiedenis en behandeling van een 55-jarige 
vrouw die klinisch was opgenomen vanwege een nogal atypische psychose op de dag van een brand in een nachtclub in Boston in 1942 waarbij 
492 mensen omkwamen. Zij bleek een overlevende van de brand te zijn, zonder dat ze zich daar iets van kon herinneren. Zie ook: Omstreden 
herinneringen, advies Gezondheidsraad 2004, 59. Spinhoven en van Dyck (199, 1137-1139) noemen twee prospectieve onderzoeken bij resp. 
198 en 94 personen, waarbij 30% van de onderzochte personen het seksuele of fysieke misbruik uit de kindertijd niet meer rapporteerde. Hierbij zit 
waarschijnlijk een deel waar amnesie geen rol speelt, omdat het misbruik tussen 0 en 3 jaar plaatsvond. Schaamte bij de rapportage kan ook een 
rol hebben gespeeld, hoewel 68 % wel andere voorvallen van misbruik uit de kindertijd rapporteerde.

529 Spinhoven, Van Dyck (1999), 1137-1139. Zie ook Vermetten, Op den Velde (2007), 133-137.
530  Spinhoven, Van Dyck (1999), 1138 en Everaerd, Gersons-Wolfensberger (2004), 163-164. Ensink (1994, 854-855) stelt dat de incidentie en pre-

valentie van dissociatieve symptomen kan worden vastgesteld met twee instrumenten: de DES schaal en het SCID-D interview. De grens waarop 
verschijnselen als dissociatieve symptomen werden aangemerkt verschoof echter en in de SCID-D werden nieuwe symptomen toegevoegd.  
In 1986 werd aan MPS gedacht bij een DES score hoger dan 40, later werd de grens soms bij 30 gelegd en zelfs bij 20, waardoor een groot aantal 
psychologiestudenten, waarvoor een gemiddelde score van 23 is gemeten, er onder zouden vallen.

531 Vermetten, Raaijmakers, Gersons (1998).
532 Gomperts(1996), 788-792. Zie ook Prager (1998), met name hoofdstuk 1.
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waarvan ouders van de behandelden van seksueel misbruik waren beschuldigd. De werk-
groep drong aan op meer onderzoek, maar de overheid en de betrokken beroepsgroepen 
bleven lange tijd terughoudend. De controverse bracht de status en competentie van 
therapeuten in het geding. Tegenover onthullingen van misbruik kwamen er tegenont-
hullingen over therapeuten die valse herinneringen bij cliënten aandroegen. Voor het 
traumaregime had dit uiteindelijk tot gevolg dat specialisten zich voorzichtiger gingen 
opstellen en pogingen ondernamen om competente professionals scherper te onderschei-
den van onwetenschappelijke charlatans.
 Een poging om in deze controverse helderheid te krijgen was een initiatief in 2000 
van de minister van VWS om over de kwestie advies in te winnen bij de Gezondheids-
raad.533 Specialisten met uiteenlopende opvattingen, die zitting hadden in een commis-
sie van de Raad, bleken verassend genoeg in staat om tot een eensluidend standpunt te 
komen. Een conclusie in het advies, dat in 2004 werd gepubliceerd, luidde: 

“Er is wel aangenomen dat herinneringen die zich voordoen als ‘traumatische herinneringen’, met hun sterk 

sensori-motorische karakter, hun heftige emotionele lading en de intense fysiologische opwinding waarmee 

zij doorgaans gepaard gaan en de rigide manier waarop zij herhaald worden, per definitie waarheidsgetrouw 

zijn. Dit is onjuist gebleken (…) Voorts is aangetoond dat aantoonbaar fictieve herinneringen gepaard kunnen 

gaan met fysiologische reacties die niet onderdoen voor de reacties behorende bij herinneringen aan werkelijke 

traumatiserende gebeurtenissen: false memories, true pain. (…) Zeker als er geen duidelijke herinnering is aan 

een traumatische voorgeschiedenis, maar wel de overtuiging van patiënt of therapeut dat deze er moet zijn, 

leidt dit tot een risicovolle situatie wat betreft het creëren van fictieve herinneringen met een inhoud die bij de 

opgeroepen emotie past (....) Er is (...) een aantal technieken, waarbij in onderzoek bij gezonde proefpersonen 

het aantal fouten relatief groot is gebleken (...) Het gaat hier om hypnose, droominterpretatie, geleide fantasie, 

schrijfopdrachten en narcoanalyse.” 534

Een verdere differentiatie van opvattingen, op initiatief van psychoanalytici, werd moge-
lijk gemaakt door het begrip hechtingsstijl, ontleend aan de hechtingstheorie van Bowl-
by, toe te passen op slachtoffers van vroegtijdig misbruik.535 In deze gedachtegang wordt 
de persoonlijkheidsproblematiek bij complexe trauma’s verklaard uit een gedesorgani-
seerde hechtingsstijl, waarbij de ouder niet alleen bron van veiligheid maar ook bron 
van angst is. Het kind krijgt van de ouder in zo’n geval geen ruimte voor reflectie en het 
bevatten van de eigen gevoelstoestanden.536 De problematiek kan leiden tot fixatie op de 
slachtofferrol, om zich op die manier zich te beschermen tegen destructieve fantasieën 
en haatgevoelens die het gedrag van de ouders heeft opgeroepen. Therapeuten kunnen 
hierin meegaan door deze fantasieën en gevoelens in de overdracht niet toe te laten, wat 
de verwerking belemmert.537 Met deze aanvulling probeerden psychoanalytici het denken 
over psychische trauma’s op een nieuwe manier te verbinden met het psychoanalytisch 
gedachtegoed.538

533  De aanleiding voor het verzoek in 2000 van de minister van VWS om een advies van de Gezondheidsraad was het gegrond verklaren door 
de Nationale Ombudsman van een klacht van de Werkgroep Fictieve Herinneringen, opgericht in 1994 door ouders die door een kind waren 
beschuldigd van seksueel misbruik in de jeugd, waarbij de minister zich te weinig zou hebben ingespannen om ‘betrokken beroepsgroepen 
te bewegen tot uitspraken te komen met betrekking tot het omgaan met situaties waarin verdrongen of hervonden (incest)herinneringen 
een rol kunnen spelen’. De minister constateerde dat er over dit onderwerp geen eenstemmigheid bestond binnen en tussen de betrokken 
beroepsgroepen en vroeg daarom de Gezondheidsraad om de stand van de wetenschap op dit gebied in kaart te brengen. Omstreden 
herinneringen, Advies Gezondheidsraad 2004, 25 en 26.

534 Omstreden herinneringen, advies Gezondheidsraad 2004, 73-75.
535 Bowlby (1969, 1973, 1980); Nicolaï (2003), 234.
536 Nicolaï (2003), 234 e.v. Zie ook: Allen, Fonagy (2006); Draijer (1999), (2003).
537  “Psychoanalysis focuses primarily on what the patient is actively doing to perpetuate past patterns in the present. Hence the analyst must get 

beyond the patient’s preoccupation with the trauma of the past and demonstrate to the patient how it is unconsciously being re-created in the 
present – in both the transference situation and analogous settings outside the transference(…). The patient’s unconscious wish to stay “stuck” as a 
victim of past trauma may effectively defend against destructive fantasies in the present. This posture may be mirrored by the analyst’s wish to avoid 
identification with the abuser from the patient’s past” Gabbard (1997), 4 en 5. Zie ook Draijer (2006).

538  Louis Tas wees in een interview in de Groene op iets vergelijkbaars. Na de oorlog konden haatgevoelens tegen de beulen in de overdracht naar de 
therapeut niet aan de orde komen in de therapie. Dat heeft volgens hem het herstel van ingrijpende kampervaringen geblokkeerd. (Pruis (1999).
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7.3. Arrangementen voor genoegdoening en conflictbeslechting na misdrijven

7.3.1. Versterking van de positie van slachtoffers van misdrijven
Met het toenemend besef van de kwetsbare positie van slachtoffers veranderde het denken 
over de gevolgen van criminaliteit en de bestrijding ervan. De pijn en vernedering die 
slachtoffers van misdrijven was aangedaan werd een nieuw uitgangspunt in de rechts-
praktijk. Er kwamen nieuwe arrangementen op het gebied van conflictbeslechting en 
genoegdoening, gekenmerkt door een grotere gevoeligheid voor het leed van slachtoffers, 
en er werd gepleit voor nieuwe rituelen in de confrontatie tussen dader en slachtoffer. 
 Na enkele aanzetten in de jaren zeventig, zoals de oprichting van het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven in 1976, was een duidelijk teken van een verschuiving van aandacht in 
de richting van het slachtoffer de instelling van de werkgroep Beaufort in 1981 op verzoek 
van de Tweede Kamer om te komen tot een bevredigender opvang van slachtoffers van ze-
dendelicten.539 De werkgroep pleitte in haar advies voor een meer respectvolle bejegening 
van deze slachtoffers, het uitbreiden van de informatievoorziening over de strafprocedure 
en het inwinnen van gegevens over de door het slachtoffer geleden schade.540

 Binnen de Nederlandse strafrechtspleging zijn van oudsher waarborgen ingebouwd 
om te voorkomen dat wraakzuchtige slachtoffers de procesgang domineren bij beslis-
singen tot vervolging of bepaling van de strafmaat. De belangen van slachtoffers worden 
ondergeschikt gemaakt aan die van de rechtsgemeenschap door het vervolgingsmonopo-
lie bij het Openbaar Ministerie te leggen als vertegenwoordiger van deze gemeenschap. 
Door het debat over de slachtoffers van seksueel misbruik kwamen deze waarborgen ter 
discussie te staan. De vraag was of het slachtoffer geen betere rechtsbescherming ver-
diende. Wraak moest in de ogen van een aantal strafrechtstheoretici niet taboe worden 
verklaard. Het behartigen van de belangen van slachtoffers was volgens hen een essenti-
eel onderdeel van het behartigen van de belangen van de rechtsgemeenschap en zou de 
legitimiteit van het strafrecht vergroten, omdat hiermee de binding van het slachtoffer 
aan de rechtsgemeenschap werd versterkt. 
 Deze opvattingen werden verwoord door een aantal toonaangevende Nederlandse 
juristen, zoals van J. Dijk en M. Groenhuijsen. Hierin kwam het zoeken naar een nieuwe 
verhouding tussen slachtoffer en verdachte tot uitdrukking. Het slachtoffer werd niet 
meer alleen beschouwd als getuige in dienst van de waarheidsvinding, maar als een  
zelfstandig rechtssubject. Dit moest in hun ogen niet ten koste gaan van de rechts- 
bescherming van de verdachte. Het slachtoffer moest vooral erkend worden in zijn leed.  
Zo kon een bijdrage worden geleverd aan het conflictoplossend vermogen van het straf-
recht door het voor het slachtoffer herkenbaarder te maken.541 
 Dat de invloed van het slachtoffer toenam lag al besloten in de opdracht die de werk-
groep ‘Justitieel Beleid en Slachtoffers’ (werkgroep Vaillant) in 1983 van de Procureurs 
Generaal kreeg om een integraal slachtofferbeleid te ontwikkelen. Uitgangspunt van de 
werkgroep was om bij strafrechtelijke afdoening van een misdrijf het slachtoffer morele 
genoegdoening te verschaffen. Verder was er in 1984 een nota van de overheid over 
minderjarige slachtoffers. Hierin werd het belang van het slachtoffer als uitgangspunt 
van beleid geformuleerd.542 In 1990 werd in een beleidsbrief Kindermishandeling een 
verbinding gelegd met de Bureaus Vertrouwensartsen. Uitgangspunt was de werkwijze 
van deze bureaus, die was gebaseerd op behoud van het gezinsverband en het verlenen 
van prioriteit aan de hulpverlening. Strafrechtelijke vervolging van plegers van kinder-
mishandeling werd alleen gezien als aanvulling op de hulpverlening, bijvoorbeeld om 
plegers bij een voorwaardelijk sepot of een vonnis tot behandeling te verplichten.543

539 Kool (1999), 147.
540 Werkgroep ‘aangifte seksuele geweldsmisdrijven’ (werkgroep De Beaufort) (1981), 25.
541  Het standpunt werd met name verdedigd door J. van Dijk. Buruma en Verrijn Stuart bekritiseren dit standpunt. Kool (1999), 168 en 172 en Verrijn 

Stuart (1994). Voor de discussie zie: Van Dijk (1997), 292-310 en Moerings (red), 1994.
542 Nota ter bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes, BHTK 1983-1984, 18542, 1 en 2.
543 Zie hiervoor de Beleidsbrief Kindermishandeling uit 1990, BHTK 1990-1991 21 938, 1-2.
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 In 1991 werd voor seksueel misbruik (afgezien van verkrachting) van personen van 
twaalf jaar en ouder vervolging afhankelijk gesteld van het indienen van een klacht.  
Als het slachtoffer zelf de klacht niet had ingediend, werd hij verhoord over de wense-
lijkheid van vervolging. Het vervolgingsmonopolie van het OM werd op die manier niet 
aangetast – te allen tijde kon worden besloten niet tot vervolging over te gaan – maar 
de afhankelijkheid van het OM van een klacht gaf het slachtoffer een steviger positie. 
Het slachtoffer had bovendien de mogelijkheid tot beklag tegen een beslissing van het 
OM bij het gerechtshof. Hiermee kon de rechter de vervolgingsbeslissing controleren. 
De werkgroep Seksuele Kindermishandeling (werkgroep Hulsenbek), ingesteld door de 
procureurs-generaal in 1989, adviseerde om, naarmate de consequenties van strafvervol-
ging dieper ingrepen in de levenssfeer van het slachtoffer, dit slachtoffer een gewichtiger 
stem in de beslissing tot vervolging te geven. Dit uitgangspunt werd in 1993 door de 
procureurs-generaal overgenomen, aangevuld met een protocol in 1999.
 Opvang van slachtoffers, informatie over de voortgang van de procedure en door- 
verwijzing naar hulpverleningsinstanties werden een nieuwe taak van politie en justi-
tie.544 De wet Terwee uit 1995 bood slachtoffers de mogelijkheid tot voeging als benadeelde 
partij in een strafprocedure met een vordering voor geleden schade, ook als deze immate-
rieel was. Verhoren van kinderen moesten voortaan worden afgenomen in kindvriende-
lijke ruimtes door gespecialiseerde rechercheurs met behulp van audiovisuele hulpmid-
delen. Al deze maatregelen lieten een verandering zien in de opvattingen en werkwijzen 
met betrekking tot de bescherming van slachtoffers en hun intieme levenssfeer.
 Ondanks het voornemen om de kans op het nemen van wraak niet te laten toenemen, 
werd het klimaat, met name voor seksuele delicten, toch punitiever. In 1985 zaten veroor-
deelden voor een zedendelict in Nederland gemiddeld 250 dagen vast, in 1995 gemiddeld 
501 dagen. Bij verkrachters was dit respectievelijk 315 en 571 dagen en voor plegers van 
misbruik van kinderen zelfs 174 en 432 dagen.545 De gedachte dat daders ook vaak slacht-
offers waren, bijvoorbeeld van traumatiserende jeugdervaringen, kreeg minder steun. 
Rechters gingen blijkbaar mee in dit veranderende maatschappelijke klimaat. Een verkla-
ring zou gelegen kunnen zijn in de toename van de onzekerheden van de middenklassen 
– lagere klassen hadden altijd al een sterk punitief oordeel – bij groeiende arbeidsconcur-
rentie en inkrimping van publieke voorzieningen, waardoor de roep om veiligheid en 
orde toenam. Media wakkerden bovendien de gevoelens van onveiligheid aan door zich 
selectief te richten op extreme gevallen van criminaliteit, geweld en straatincidenten.546 
 Opvallend was dat het draagvlak voor schadevergoeding en compensatie tegelijkertijd 
groter werd en voor lichtere vergrijpen onder de bevolking zelfs meer steun genoot dan 
straffen. Schadevergoeding werd ook als effectiever beschouwd. Bij zware misdrijven 
was het draagvlak voor compensatie echter zeer klein. Dit wijst erop dat voor ernstige 
delicten compensatie als onvoldoende genoegdoening wordt beschouwd.547

 De tendens naar strengere straffen die door de grote meerderheid van de bevolking 
wordt ondersteund, staat haaks op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van gevangenisstraf en de achtergronden en persoonskenmerken van delinquen-
ten. Zo heeft onderzoek naar jeugdige delinquenten met gevangenisstraf aangetoond dat 
er onder hen een zeer hoge prevalentie is van psychische stoornissen, waar in de meeste 
gevallen waarschijnlijk traumatische ervaringen aan ten grondslag liggen. Hoge straffen 
zijn daarvoor geen remedie.548 

544 Kool (1999), 180 en 182.
545  Frenken (1999), 1017. Van Stokkom voegt hier aan toe: “Burgers die geen informatie hebben over de context van de daad en gevraagd wordt om 

een stelling te beantwoorden die in algemene termen is verwoord, neigen tot stereotype antwoorden of hebben doorgaans een zwaar geweldsdelict 
of een ernstig recidiverende misdadiger voor ogen. Steeds weer wordt vastgesteld dat mensen die het minst goed geïnformeerd zijn over 
sanctiepraktijken, ervan overtuigd zijn dat de straffen te mild zijn en de rechters hun werk niet naar behoren vervullen.” Van Stokkom (2005), 47-48.

546 Van Stokkom (2005), 48,49.
547 Roberts, Stalans, Hough (2005), 29-33.
548  Vreugdenhil (2003) onderzocht. een landelijk representatieve steekproef van 204 jongens tussen twaalf en achttien jaar oud, waarvan 114 tot een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf waren veroordeeld en bij 90 een maatregel voor behandeling was opgelegd (PIJ maatregel). Van hen was 63% 
voor gewelddadige delicten veroordeeld, 9% voor zedendelicten en de rest voor andere delicten. Van hen had 90% een psychiatrische stoornis 
volgens de criteria van de DSM, de helft had forse alcohol- of drugsproblemen. Deze stoornissen en problemen waren dusdanig dat voor allen 
behandeling geïndiceerd zou moeten zijn, terwijl dat voor het merendeel niet het geval was. In Nederland doet o.a. Theo Dorelelijers onderzoek 
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7.3.2. Slachtofferhulp
Een bijzondere vorm van hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven was de vrijwilli-
ge hulpverlening door Slachtofferhulp Nederland. De organisatie startte met een proef in 
Rotterdam in 1984 met hulp aan slachtoffers van (seksueel) geweld, inbraken en berovin-
gen. Ze groeide al snel uit tot de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (later Slachtof-
ferhulp Nederland). Vanaf 1989 werden ook slachtoffers van verkeersongelukken door de 
organisatie geholpen. De wet Terwee in 1995 regelde de doorverwijzing van slachtoffers 
en met de komst van de schriftelijke slachtofferverklaring (2004) en het spreekrecht voor 
slachtoffers werd de juridische hulpverlening sterk uitgebreid. In 2002 werden de lokale 
bureaus samengevoegd tot een landelijke organisatie. Slachtofferhulp Nederland was in 
2010 uitgegroeid tot een organisatie met 1500 vrijwilligers en 300 beroepskrachten die 
diensten verlenen aan ruim 100.000 slachtoffers per jaar met subsidie van de overheid, 
gemeenten en het fonds slachtofferhulp. De noodzaak tot uitbreiding werd mede veroor-
zaakt doordat de reclassering zich minder ging richten op resocialisatie en de politie 
preventietaken af ging stoten. De dienstverlening is in 2009 uitgebreid met casemanage-
ment voor nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag en ondersteuning voor 
hulpverleners en dienstverleners in het publieke domein die met agressie te maken heb-
ben (in de vorm van de helpdesk Veilige Publieke Taak).549 
 In 2009 hield 46% van de zaken bij Slachtofferhulp verband met geweldsslachtoffers, 
18% met slachtoffers van een verkeersongeluk en 27% met slachtoffers van vermogensmis-
drijven. In 2006 is door het instituut INTERVICT (International Victimology Institute Til-
burg) een analyse verricht naar de effectiviteit van slachtofferhulp. Het bleek dat de meeste 
slachtoffers met steun uit hun eigen omgeving de vervolgschade beperkt konden houden. 
Veel interventies als eenmalige debriefing, dader-slachtofferdialoog, lotgenotencontact of 
ondersteunende counseling hadden vaak onvoldoende of geen effect. Cognitieve therapie 
werd door Slachtofferhulp weinig toegepast, omdat het inschakeling van professionele spe-
cialisten vereist, terwijl men voornamelijk met vrijwilligers werkt. Goede bejegening, infor-
matie en deelname aan het rechtsproces – ook al had men weinig invloed – leidde volgens 
het onderzoek tot tevredenheid bij slachtoffers. Participatie kon echter ook herbelevingen 
uitlokken en confronterende vragen tijdens het proces konden stress verhogen.550 
 Sinds de kabinetsnota ‘Privégeweld, publieke zaak’ uit 2002 en de ‘Aanwijzing huise-
lijk geweld’ van het Openbaar Ministerie uit 2003 werden in elk arrondissement speciale 
officieren van justitie aangesteld, evenals een landelijk projectleider bij de politie, die 
zich met huiselijk geweld gingen bezighouden. Slachtofferhulp bood daarbij praktische 
begeleiding, zoals het maken van een vluchtplan en het begeleiden naar een aangifte, en 
werkte samen met andere instanties onder regie van de gemeente. De organisatie had 
problemen met het werven van vrijwilligers, maar gezien de toename van de complexi-
teit van het werk ontstond er meer behoefte aan beroepskrachten, die er ook meer kwa-
men. De werkzaamheden van deze organisatie getuigen opnieuw van een verdergaande 
emancipatie van het slachtoffer sinds de jaren tachtig.

7.3.3. De beweging van het herstelrecht  
De verbreiding van procedures voor genoegdoening en conflictbeslechting die na 1985 
tot stand kwamen, kan beschouwd worden als een uitbreiding van het traumaregime. 
Na 2000 manifesteert deze uitbreiding zich ook als een beweging die pleit voor nieuwe 
omgangsrituelen in de confrontatie tussen dader en slachtoffer: het herstelrecht. Het gaat 
om initiatieven buiten de wereld van specialisten op het gebied van traumatisering en 
ook buiten de normale procedures in de rechtsgang, hoewel ze hier wel op aanhaken. 

naar dit onderwerp. In een interview zegt deze “(...) er wordt zoveel pathologie gevonden bij de ernstige subgroepen van jeugdige delinquenten 
dat eigenlijk voor al deze jongeren een combinatie van straf en behandeling mogelijk zou moeten zijn. Nu worden straf en behandeling op tamelijk 
willekeurige wijze ‘uitgedeeld’”. Zie: Synaps 44, Vumc. Zie ook Vermeiren (2003), 189 e.v. over de jonge dader als slachtoffer.

549  Slachtofferhulp.nl en de jaarverslagen van 2004 en 2009. Het fonds Slachtofferhulp dekt 8% van de begroting, bijeengebracht door bedrijven, 
particuliere donateurs en bijdragen van loterijen. De rest wordt door de overheid gesubsidieerd.

550 Winkel, Spapens, Letschert (2006), 12-15.
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 De term ‘herstelrecht’ is in Nederland in 1992 door Walgrave geïntroduceerd, als 
vertaling van de Engelse term ‘restorative justice’ die stamt uit 1977. Binnen het herstel-
recht wordt getracht om conflicten te beslechten en genoegdoening en bescherming voor 
het slachtoffer te verkrijgen door dader en slachtoffer rechtstreeks in contact met elkaar 
te brengen. Ido Weijers verwoordt dit als volgt:

“Er laten zich drie motieven onderscheiden in de internationale herstelbeweging: het slachtoffer aan het woord 

laten komen en perspectief bieden op genoegdoening; de dader confronteren met de gevolgen van zijn daad en de 

gelegenheid bieden het weer goed te maken; en het omzeilen van strafrechtelijke bemoeienis en het ‘terugleggen’ 

van de maatschappelijke reactie op het delict bij de direct betrokkenen zelf.”551

Artikel 40 van het VN verdrag voor de Rechten van het Kind bekrachtigt het derde 
motief door te stellen dat ernaar moet worden gestreefd kinderen zoveel mogelijk buiten 
de strafrechtelijke procedures te houden. Bemiddeling als een weg om zelf conflicten te 
beslechten kreeg hiermee een belangrijke stimulans.552 
 Het herstelrecht is gebaseerd op de gedachte dat het persoonlijke domein van het 
slachtoffer is geschonden. Leed toebrengen aan de dader door middel van straf biedt 
onvoldoende soelaas. Indien aan de straf het streven naar heropvoeding is gekoppeld, 
vindt deze plaats in een opgedrongen hulpverleningssetting, waar het moeilijk is om 
vertrouwen op te bouwen tussen dader en hulpverlener. Straf roept vergeldingsgevoelens 
op, kan leiden tot sociale uitsluiting en werkt vaak averechts. 
 Herstelrecht kan volgens de aanhangers een alternatief bieden voor de gangbare 
rechtspraktijk, maar stelt wel hoge eisen aan de zelfbeheersing. De confrontatie van 
de dader met het slachtoffer en zijn familie is volgens hen in psychologisch opzicht 
zwaarder dan het uitzitten van een straf.553 Er ontstaat ruimte voor het bespreekbaar 
maken van vernederende en traumatische ervaringen en het realiseren van symbolisch 
herstel voor het slachtoffer, terwijl ook de dader wordt gerehabiliteerd.554 De intensiteit 
van het gesprek kan worden verhoogd door de familie en de vertrouwde omgeving van 
beide kanten aan het gesprek te laten deelnemen. Daarmee wordt ook geprobeerd om het 
gesprek in eigen kring op gang te brengen. Vooral uit het laatste blijkt dat de beweging 
uitgaat van veel redelijkheid bij daders en hun omgeving. Zeker bij calculerende daders 
en daders met een gering inlevingsvermogen zijn de gestelde eisen waarschijnlijk te 
hoog. Ook lijken de emotionele verontwaardiging en de behoefte aan strafrechtelijke 
sancties bij slachtoffers te worden onderschat.555 
 In het strafrecht gaat het niet alleen om dader en slachtoffer, maar ook om een in-
breuk op de rechtsgemeenschap. Voorwaarde voor een goede werking van het herstel-
recht is daarom volgens de voorstanders dat eerst door de rechter ter zitting de feiten en 
de mate van schuld zijn vastgesteld en daarmee de verantwoordelijkheid van de dader, 
niet naar het slachtoffer, maar naar de gemeenschap is gedefinieerd. Een gerechtelijke 
toets van redelijkheid van de gesloten overeenkomst aan het eind van het herstelge-
sprek is ook vereist om excessieve eisen te voorkomen. Het gesprek zou moeten worden 
ingekaderd in het strafproces in de vorm van een voorwaardelijke veroordeling, waarbij 
deelname aan een herstelgesprek als voorwaarde wordt gesteld.556

 De beweging van het herstelrecht maakt deel uit van een ontwikkeling waarin 
mensen meer direct persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die ze 
aanrichten, niet in de vorm van straf, maar van rechtstreekse genoegdoening aan het 
slachtoffer. Deze trend is onmiskenbaar, maar stuit in de rechtspraktijk op veel prakti-
sche problemen. In feite staat de beweging nog in de kinderschoenen en is ze op dit 

551 Weijers (2005), 39.
552 Van der Leer, Wolthuis (2002), 19. Van Stokkom (2002), 63.
553 Weijers (2005), 42.
554 Duyndam (2004), 28-37. Leest (2004), 44 en 46.
555 Van Dijk, Van Mierlo (2009), 113.
556 Weijers (2005), 40-48. Zie over slachtoffergerichte theorievorming: Pemberton, Winkel en Groenhuijsen (2006)



126

Trauma en beschaving

moment zeker nog geen alternatief voor (delen van) het bestaande strafrecht. Bemidde-
ling tussen dader en slachtoffer (mediation) in diverse settings breidt zich wel sterk uit, 
zoals blijkt uit de groei van de aantallen professionele ‘mediators’.557

 
7.4. Arrangementen rondom risico- en crisisbeheersing bij rampen en calamiteiten

Een sterke katalysator voor het collectieve besef van de toegenomen reikwijdte van 
lokale incidenten was de kernramp bij Tsjernobyl op 26 april 1986. Bij deze ramp kwam 
een grote hoeveelheid radioactief materiaal vrij. Ook al was Tsjernobyl 1400 kilometer 
van Nederland verwijderd, toch raakten vrijwel alle ministeries en vele particuliere 
instanties bij deze ramp betrokken.558 Het belang van adequate voorlichting werd door 
de overheid nu sterk benadrukt en inspecties naar risico’s van bedrijven en installaties 
werden intensiever. Meer dan ooit werd beseft dat een lokale storing of fout effecten over 
grote afstanden kon hebben.
 Al enige tijd was in Nederland een nieuwe wet in voorbereiding voor een betere 
coördinatie van verschillende instanties bij een ramp. In juli 1986 trad deze Rampen-
wet in werking, gevolgd in 1991 door de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen, 
waarbij bescherming van de burgerbevolking niet meer door een aparte instantie als de 
BB (Bescherming Bevolking) werd behartigd, maar in het geval van calamiteiten plaats-
vond door opschaling van bestaande diensten als medische hulpverlening, brandweer en 
politie. Goede samenwerking in wat later de veiligheidsketen ging heten, werd hiermee 
een eerste vereiste. Binnen de Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen 
(GHOR) werkten ambulancediensten, de centrale post ambulancevervoer, medewerkers 
van de GGD, traumateams, Rode Kruismedewerkers, EHBO, wijkverpleegkundigen en 
huisartsen in het vervolg samen onder verantwoordelijkheid van burgemeesters en de 
Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF).559 

7.4.1. De psychosociale kosten van rampen 
In de jaren tachtig groeide onder specialisten de aandacht voor de emotionele kant van 
rampen en ongelukken. Een voorbeeld van dit veranderde denken is te vinden in een ar-
tikel uit 1989 over de psychosociale opvang na rampen in het Tijdschrift voor Psychiatrie 
van de toenmalige hoogleraar sociale psychiatrie Rob Giel.560 De ernst van rampen kon 
volgens hem niet alleen worden afgemeten aan het aantal doden, de materiële verwoes-
tingen en de duur maar ook aan de verstoring van de sociale context van mensen of 
groepen of de doorbreking van gebruikelijke verwachtingspatronen. Het ging bij dit 
laatste om de psychosociale kosten. Deze hingen van veel factoren af, zoals het gevaar 
waarin men verkeerde, het verlies van naasten, de duur van de lijdensdruk, de mate 
waarin men ontheemd raakte, het percentage mensen dat werd getroffen en de mate 
waarin een gemeenschap centraal dan wel perifeer werd getroffen. 
 Voorbereiding op een ramp en alertheid van de bevolking verlaagden de kosten. 
Een optimaal punt tussen de polen van ontkenning van risico’s en angstige waakzaam-
heid was echter moeilijk te vinden en te handhaven. Rollenspelen als oefeningen in 
waakzaamheid waren effectiever dan brochures, maar bij complexe rampen was iedere 
voorbereiding moeilijk. Tijdens de alarmfase hingen de mogelijkheden van preventie af 
van eerdere ervaringen, betrokkenheid van de bevolking en vertrouwen in en afhanke-
lijkheid van autoriteiten. Bij de ramp zelf reageerde een deel van de getroffenen effectief, 
een deel apathisch – wellicht als bescherming tegen paniek – en een deel geheel ineffec-
tief: angstig, depressief, hysterisch of psychotisch. Attributie van bestaande klachten aan 

557  Er heeft zich een professionele beroepsgroep gevormd van erkende en gecertificeerde mediators, aangesloten bij het Nederlands Mediation 
Instituut (NMI). Er kan voor mediation worden gekozen in alle civiele, familie- en bestuurszaken, niet in straf- en vreemdelingenzaken (bron: 
rechtspraak nl). Het aantal doorverwijzingen door rechtbanken naar mediation groeit sterk. Terwijl dit in 2005 nog 830 was, was het in 2007 
gestegen tot 6327 (bron: WODC). In 2010 waren er 4566 mediators, waarvan 802 gecertificeerd (bron: NMI).

558 Van Duin (1992), 249-254.
559 Ggdz.nl onder rampenbestrijding.
560 Giel (1989), 223-239.
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de ramp, strijd tegen autoriteiten en verzekeringsmaatschappijen en overlevingsschuld 
verhoogden de kosten, vooral als een gemeenschap uit elkaar was geslagen of wanneer 
men weinig steun bij elkaar vond.
 Uit deze beschrijving van de emotionele kant van een ramp komt naar voren hoe 
het perspectief op rampen zich in de jaren tachtig verbreedde. Rampen waren tot dan 
toe vooral een aangelegenheid van technische en somatische specialisten, nu werd de 
aandacht gevestigd op de problemen op het psychosociale vlak. Voor de beheersing van 
deze problemen was men aangewezen op traumaspecialisten om de complexe reacties in 
goede banen te leiden. Het zou ook niet lang duren voor deze traumaspecialisten zich op 
dit terrein zeer nadrukkelijk zouden gaan manifesteren.

7.4.2. De dynamiek in het traumaregime: de Bijlmerramp
Specialisten, overheid en het grote publiek werden in de jaren negentig en rond de 
eeuwwisseling geconfronteerd met een aantal rampen en ongelukken die zouden leiden 
tot nieuwe interacties en heftige controverses: de Bijlmerramp in 1992 met 43 doden, de 
Herculesramp in 1996 in Eindhoven met 34 doden, de Dakotaramp in 1996 bij den Helder 
met 32 doden, de legionellabesmetting in 1999 in Bovenkarspel met 32 doden, de vuur-
werkramp in 2000 in Enschede met 23 doden, de cafébrand in 2001 in Volendam met 14 
doden, de Schipholbrand in 2005 met 11 doden en internationale rampen met Nederlandse 
betrokkenheid, zoals de ramp bij Faro in 1992 met 56 doden en rampen na de eeuwwisse-
ling, waarvan de WTC-aanslag in 2001 en de Tsunami in 2004 (waarbij 36 Nederlanders de 
dood vonden) de grootste waren. Daarnaast kan de bijna-watersnoodramp in 1995 worden 
genoemd.561  

Een analyse van de nasleep van de vliegtuigramp in Amsterdam Zuid-Oost in 1992, be-
kend geworden als de Bijlmerramp, laat zien welke interacties zich voordeden en welke 
invloed hiervan uitging op het traumaregime bij volgende rampen. De Bijlmerramp telde 
1000 tot 1500 mensen die behoorden tot de direct getroffenen. Niet alleen het ongeluk zelf 
(een vliegtuig dat op een woonwijk stortte, in brand vloog, verschillende flats vernietigde 
en tientallen mensen doodde) wekte onrust, maar ook het lang onbeantwoord blijven 
van verschillende vragen – over de geheimzinnge lading van het vliegtuig, vrijgekomen 
schadelijke stoffen en het aantal dodelijke slachtoffers (aanvankelijk sterk overschat). 
De nazorg werd bemoeilijkt door de verhuizing van zo’n 1500 getroffen flatbewoners, de 
privacybescherming bij follow-up onderzoek en geldgebrek. Desondanks was er anderhalf 
jaar na de ramp bij de betrokken specialisten en autoriteiten grote tevredenheid over de 
nazorg. Mensen waren opgevangen in een sporthal, er was veel psychosociale hulp gebo-
den en gezorgd voor voorlichting en bijscholing van hulpverleners. Er waren honderden 
getroffenen behandeld voor PTSS.562 Een jaar na de ramp was de speciale psychische op-
vang van nabestaanden en hulpverleners door het RIAGG beëindigd, hoewel er in de po-
likliniek Psychiatrie van het AMC nog jarenlang mensen zich meldden. De directeur van 
de GG&GD, gesteund door een milieuepidemioloog en na raadpleging van wijkbewoners 
en vijftig huisartsen, constateerde dat er geen somatische gevaren waren samenhangend 
met de ramp. 
 In de daaropvolgende jaren namen klachten van omwonenden, hulpverleners en tech-
nici (die de brokstukken van het neergestorte toestel in een hangar hadden opgeslagen) 
echter toe. De onrust werd gevoed door geruchten over verzwegen schadelijke lading en 
schadelijke stoffen en door wantrouwen tegen de luchthaven Schiphol, die onbetrouw- 
bare gegevens zou hebben verstrekt. Een uitvoerig onderzoek van AMC en NIVEL in 

561  Voor rampen in Nederland tussen 10 en 200 doden wordt het risicopotentieel gedomineerd door het luchtverkeer, voor grotere rampen vormen 
binnenstedelijke spoorwegemplacementen het grootste gevaar, afgezien van de zee. De grootste dreiging voor de externe veiligheid is een 
overstroming door de zee gebleven. Ale (2003), 26. De mogelijke schadelijke effecten van overstromingen zijn toegenomen door uitbreiding van de 
bedrijvigheid en de bevolkingsgroei, terwijl de wettelijke normen voor waterkeringen niet zijn aangepast. Jonkman, Vrijling, Stive, (2005), 17-19. Zie 
voor een overzicht van risico’s van rampen: www.zwaailichten.org.

562 Gersons, Huijsman-Rubingh, Olff (2004), 1428.
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1998 naar de klachten deed de onrust niet verminderen. Uit het onderzoek werd gecon-
cludeerd dat de psychische gevolgen op langere termijn aanzienlijk waren, waarbij de 
neiging bestond onverklaarde lichamelijke klachten toe te schrijven aan chemische of 
fysieke blootstelling aan schadelijke stoffen als gevolg van de ramp en gezagsdragers 
hiervan de schuld te geven. Media-aandacht had deze klachten gestimuleerd.563 Veel 
politici bemoeiden zich met klachten van afzonderlijke individuen en onder politieke 
druk werd een grootschalig epidemiologisch onderzoek toegezegd. De onrust leidde in 
het voorjaar van 1999 zelfs tot een parlementaire enquête, die de klachten alleen maar 
verder deed toenemen. Vooral medici kregen veel verwijten over zich heen, hetgeen de 
sociaal geneeskundige J. Coebergh in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde tot de 
volgende verzuchting bracht:

“Terwijl vooral ingenieurs en juristen bij bedrijven en de overheid gefaald hadden, werden de dokters die 

voor de – ook in cultureel opzicht moeilijk grijpbare – medische en psychologische gevolgen hadden ‘moeten’ 

opdraaien, aangeklaagd. Bovendien waren zij in hun stuurloosheid zo onhandig om met elkaar te kibbelen in 

plaats van samen elegante oplossingen te verzinnen. Politici speelden een heldenrol door dit zodanig zichtbaar te 

maken voor de getroffenen dat die nog meer van slag raakten en de schuld daarvan zochten bij de dokters van de 

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) Amsterdam, bij de Inspectie voor de Volksgezond-

heid, bij de diverse afdelingen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en uiteindelijk bij de minister van 

Volksgezondheid.”564

In 2000 volgde het grote ‘Medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer’ onder 4806 bewo-
ners en 2499 hulpverleners (zonder controlegroep). Dit bracht nog meer lichamelijke en 
psychische klachten aan het licht, maar een verband met afwijkingen in bloed en urine 
werd niet gevonden. In een nieuw opgericht advies- en behandelcentrum werden nog 
zo’n tweehonderd getroffenen behandeld.
 In een terugblik in 2004 concludeerde de psychiater Berthold Gersons dat de overheid 
de lange-termijngevolgen had onderschat en daardoor steeds te laat had gereageerd.  
Dit was te wijten aan het ontbreken van monitoring van de gezondheidstoestand van de 
getroffenen over meerdere jaren en coördinatie op lange termijn van de hulpverlening. 
Er was weinig bekendheid geweest met onverklaarde lichamelijke klachten en met me-
thoden ter bestrijding van PTSS.565 
 In een eerdere analyse (2000) naar aanleiding van de Bijlmerramp onderscheidde Ger-
sons met Ingrid Carlier en Joris IJzermans twee fasen in de sociaal-emotionele gevolgen 
van een grootschalige ramp: een honeymoonfase van medeleven en publieke solidariteit, 
gevolgd door een ‘desillusiefase’, een terugslag waarin de niet-getroffenen overgaan tot 
de orde van de dag en de bureaucratie “zich weer sluit”.566 Door de getroffenen wordt 
dit beleefd als verlies van solidariteit. Zij reageren met wantrouwen en onverklaarde 
lichamelijke klachten en dit is voor anderen aanleiding hen te beschouwen als klagers. 
Deze spiraal van wederzijds onbegrip, aangedreven door woede bij de getroffenen over 
wat hen is overkomen en lichamelijke uitputting door herbelevingen en slaapproblemen, 
kan zichzelf versterken en zorgen voor grote maatschappelijke tegenstellingen. Controle 
op de emotionele gevolgen van een ramp was volgens deze specialisten alleen mogelijk 
als het regime zich uitstrekte tot het beheersen van maatschappelijke onrust door moni-
toring van de getroffenen en uitleg op grote schaal. Uit de gang van zaken bij de Bijlmer-
ramp zou men kunnen afleiden dat een grote aandacht van beleidsinstanties en politici 
naar twee kanten kan uitwerken. Enerzijds kan maatschappelijke onrust op korte en 

563  Coebergh (1999), 2303 en 2304; Donker, IJzermans, Kerssens, Dorn, (2004), 1730-1733. Uit het AMC onderzoek onder 51 van de 56 huisartsen in 
Amsterdam Zuid-Oost waren vooral psychische klachten gekomen. Bij een telefonisch meldpunt waren er 846 mensen met minstens een serieuze 
klacht (totaal 2211 klachten), waaronder veel vermoeidheid, 1% PTSS en 10% partiële PTSS. Slechts 6% hing direct samen met de ramp. Van de 
klachten bleek na dossieronderzoek 74% bekend te zijn bij de huisartsen, waarvan 11% al gerapporteerd voordat de ramp plaatsvond en 15% lang 
daarna, toen de onrust groot was.

564 Coebergh (1999), 2301.
565 Gersons, Huijsmans-Rubingh, Olff (2004), 1428.
566 Gersons, Carlier, IJzermans (2000), 883.
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langere termijn als gevolg van een ramp effectief worden beheerst met monitoring en 
erkenning van de klachten, maar anderzijds kan de voortdurende aandacht de klachten 
juist ook aanwakkeren.

7.4.3. Nieuwe arrangementen: Enschede en Volendam
Tot welke veranderingen in de aanpak van rampen de nieuw verworven inzichten 
zouden leiden, laten twee rampen zien die zich rond de eeuwwisseling in Nederland 
afspeelden. Bij de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000 was de monitoring goed 
geregeld. Van driekwart van de Enschedese huisartsen, waar 87% van de getroffenen 
was geregistreerd, werden gegevens verzameld, zowel van de getroffenen als van een 
controlegroep van niet getroffenen. Bij de getroffenen waren er 2,5 jaar na de ramp nog 
significant meer psychische klachten, vooral onder migranten en hen die gedwongen 
hadden moeten verhuizen. Lichamelijk onverklaarde klachten traden later op en stegen 
sterk na berichten over ontslag van rechtsvervolging van de eigenaren van de ontplofte 
vuurwerkfabriek.567 Het kernwoord was geworden: controleherstel. Dit kreeg vorm door 
een plan voor psychosociale zorg over een langere termijn. Hierin was de samenwerking 
tussen instanties voor de acute opvang, voorlichting, advies en consultatie geregeld, 
evenals opvang bij complexe reacties en het tegengaan van desillusie op langere termijn 
met een informatie- en adviescentrum voor drie tot vijf jaar, een platform voor de getrof-
fenen, een gespecialiseerd GGZ-team en monitoring van de gevolgen.   
 Binnen deze arrangementen was niet alleen de differentiatie van werkwijzen ver 
voortgeschreden, maar ook de integratie van activiteiten onder leiding van specialisten, 
die in onderling overleg en onder supervisie van de meest gespecialiseerde onder hen, 
hun kennis op peil hielden en hun beleid bijstelden. Het perspectief was gericht op de 
lange termijn. De integratie van activiteiten vond plaats in de vorm van een netwerk van 
hulpverleners die hun activiteiten afstemden op een gespecialiseerd GGZ team geschoold 
in PTSS gerichte behandelvormen. De integratie werd verstevigd door een informatie- en 
adviescentrum dat een cruciale rol vervulde.568 
 Bij de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000-2001 waar 14 jongeren 
overleden en zo’n 200 jongeren brandwonden opliepen, werd het systeem van monitoring 
verder uitgetest. Van de huisartsen in de gemeente nam 72% deel en daarmee kon 83% 
van de getroffenen worden bereikt. Ouders werden ook gevolgd. De resultaten waren 
vergelijkbaar met de ramp in Enschede. Opvallend was het verhoogde gebruik van 
psychofarmaca, dat wel na enige tijd daalde, maar ook perioden van plotselinge toename 
liet zien. Daarnaast was er sprake van excessief alcoholgebruik, meer dan voor de ramp. 
Monitoring gedurende langere tijd met behulp van controlegroepen was een werkwijze 
die ook internationaal de aandacht trok.569

Dit alles betekende niet dat er nu voldoende garanties waren voor effectief optreden 
bij volgende rampen. Er waren nog diverse punten in de overheidsbemoeienis die in 
de toekomst bij rampen tot emotionele ontregeling zouden kunnen bijdragen, zoals een 
versnipperde regelgeving, een gebrekkige regelhandhaving of een moeizame schadeaf-
wikkeling.570

7.4.4. Nieuwe problemen: rampen buiten Nederland met Nederlandse slachtoffers
Ook bij rampen buiten Nederland vielen soms Nederlandse slachtoffers. Voorbeelden zijn 
de vliegrampen bij Shannon in 1954, Tenerife in 1977, Zanderij in 1989 en Faro in 1992 (de 
laatste twee vallend in de periode waar dit hoofdstuk over gaat), en de Tsunami in Zuid-
Oost-Azië in 2004. Deze rampen stelden slachtoffers, hun nabestaanden en de 

567 Donker, IJzermans, Kerssens, Dorn (2004), 1731.
568  Gersons, Huijsmans-Rubingh, Olff (2004), 1429. Het Informatie- en adviescentrum fungeerde als een spin in het web, zoals bij een epidemie: 

bereiken van en contact onderhouden met de getroffenen, verzamelen van vragen en geven van antwoorden, het volgen van de toestand van de 
getroffenen en adviseren over de gewenste hulp.

569 Donker, IJzermans, Kerssens, Dorn (2004), 1732 en 1733; Franssen e.a. (2006).
570 Geveke (2002), 7-14.
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Nederlandse overheid voor bijzondere problemen: de identificatie van de slachtoffers, de 
contacten met de familie, het vinden van een geschikte wijze van herdenking, het contact 
tussen de overlevenden, het onderzoek naar de toedracht en de financiële afwikkeling 
van de ramp. 
 De ramp in Tenerife was de directe aanleiding voor de oprichting van een “rampen-
identificatieteam” (sinds 2007 onderdeel van het Landelijk Team Forensische Opsporing, 
LTFO). Een herdenking kreeg pas contouren in 2002, 25 jaar na de ramp, met een bijeen-
komst georganiseerd door een stichting die door nabestaanden – onder leiding van een 
nabestaande die zijn ouders, een broer, zus en zwager en twee neefjes had verloren – en 
met steun van de betrokken vliegmaatschappij was opgericht. In 2007 zorgde de stichting 
ervoor dat er een monument kwam in Tenerife op de berg Mesa Mota, dat als plaats van 
herdenking fungeerde. Terugkijkend noemde de nabestaande die het initiatief genomen 
had dit een onderdeel van de verwerking, nadat hij na 24 jaar hulp had gezocht om door 
de pijn heen te komen.571 
 De vliegtuigramp in Faro, waarbij 56 van de 340 inzittenden overleden, bracht de 
slachtoffers bij elkaar in de Anthony Ruys stichting, genoemd naar het vliegtuig. Ze wer-
den daartoe gestimuleerd door de grote terughoudendheid van de betrokken vliegmaat-
schappij, de overheid en de ANWB, de moeizame juridische afwikkeling en het gebrek 
aan aandacht slechts drie maanden na de Bijlmerramp. Het was een vakantievlucht, 
waarbij hele gezinnen omkwamen. Na zes jaar waren nog diverse inzittenden onder 
behandeling voor psychische problemen.572 Bij een onderzoek van INTERVICT in 2009 
gaven 22 van de 50 respondenten (waaronder 36 overlevenden, de anderen waren familie 
en nabestaanden) aan nog dagelijks functioneringsproblemen te hebben. De meesten 
keken met een negatief gevoel terug op de afwikkeling.573

7.4.5. Omgaan met verontrusting en mediahypes 
Specialisten bezitten een relatieve autonomie ten opzichte van het grote publiek.  
Het publiek kan in sommige gevallen echter uitgroeien tot een belangrijke tegenspeler. 
Dit gebeurt vooral tijdens een mediahype. Massamedia, waar het publiek voor haar  
informatie van afhankelijk is, krijgen tijdens een mediahype extra veel kans om de  
informatie te vervormen en daarin het publiek mee te slepen.574

 Bij een mediahype lijken media volledig in de ban te raken van een gebeurtenis, een 
conflict of een schandaal met nieuwswaarde. De massale media-aandacht roept reacties op 
die ook weer nieuws worden, zodat de nieuwsgolf telkens nieuwe impulsen krijgt en de 
nieuwsstroom steeds verder aanzwelt. De kans neemt in dat geval toe dat media grote in-
vloed gaan uitoefenen op de manier waarop een probleem gedefinieerd gaat worden. Hier-
door kan er een eenzijdig of vervormd beeld ontstaan met halve waarheden, uitvergro-
ting, overdrijving en snelle oordelen. De door de media geconstrueerde werkelijkheid kan 
hierdoor ver gaan afwijken van feitelijke ontwikkelingen en definities die de voorkeur 
hebben van specialisten, terwijl de mediaconstructies niet kunnen worden genegeerd. 
 De dynamiek is betrekkelijk eenvoudig. Het gaat om nieuws dat de aandacht trekt en 
snel wordt verspreid onder media die niet achter willen blijven. Dit maakt reacties los 
die ook weer nieuws worden. Men zoekt naar vergelijkbare incidenten die het nieuws 
kunnen bevestigen. Elk detail of alle aspecten van één kwestie worden breed uitgemeten. 
Vasterman spreekt hier van sociale amplificatie in verschillende fasen: framing, expan-
sie, ambivalentie en institutionalisering. In de eerste twee fasen wordt een probleemdefi-
nitie (frame) gevestigd en verbreid (expansie). In de ambivalentiefase ontstaan controver-
sen, maar dan is de probleemdefinitie nog moeilijk te beïnvloeden en de kans groot dat 
deze zal worden omgezet in wetten en maatregelen (institutionalisering).

571 www.herdenking-tenerife.org en Een licht randje om een zwarte dag, Trouw, 20 maart 2007.
572  www.refdag.nl; www.gva.be/dossiers/-v/volendam/volendam3.asp. Sinds de ramp in Faro bestaan er triageteams (voor beoordeling van de ernst 

van de klachten en doorverwijzing) die op de plek des onheils kijken voor wie behandeling in een brandwondencentrum nodig is.
573 Van Dijk, Van Mierlo (2009), Conclusies.
574 Vasterman (2004), 237-243.
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 De frequentie en intensiteit van mediahypes is de afgelopen decennia groter gewor-
den door een aantal factoren bij de media zelf: de toegenomen aandacht voor dramatisch 
nieuws, de toename van het aantal media en het aantal verslaggevers, de verscherpte 
onderlinge concurrentie, de commercialisering van de media, de grotere behoefte om 
actuele gebeurtenissen live te willen verslaan, de toegenomen omloopsnelheid van het 
nieuws en het hierdoor minder controleren van nieuwsfeiten, de behoefte om meer 
crime, celebrity en lifestyle te brengen en meer ruimte aan emotie en human interest te 
geven, de toename van nieuwssites op internet en het toenemend belang van visuele ten 
opzichte van gedrukte media.575

 Schokkende gebeurtenissen vormen bij uitstek een voedingsbodem voor een media-
hype.576 Probleemdefinities waarbij het leed van sommigen de schuld is van anderen – bij 
voorkeur autoriteiten of kringen die de nieuwsgierigheid bevredigen – vinden eerder in-
gang. Bestaande problemen worden dan vaak beschouwd in het licht van de nieuwe pro-
bleemdefinitie, waarbij, wanneer het gaat over gezondheidsklachten, massale attributie 
kan plaatsvinden. Epidemiologische gegevens worden uit hun verband gerukt en cijfers 
sterk overdreven. Extreme reacties worden uitvergroot en slachtoffers met bijzondere 
verhalen, en vaak nauwelijks bekomen van de gebeurtenissen, genieten proportioneel 
veel aandacht. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Bijlmerramp. Voorbeelden zijn ook 
de eerder beschreven gebeurtenissen van Oude Pekela, de Bolderkaraffaire en de Eper 
incestzaak. Bij elk van deze affaires speelden andere achtergronden en waren de interac-
ties tussen de betrokken partijen verschillend. Ze zijn echter vergelijkbaar in de invloed 
die het publiek via een mediahype op het verloop van de gebeurtenissen kon uitoefenen. 
 Specialisten in het traumaregime komen door een mediahype voor een nieuwe 
opgave te staan. Consensus in eigen kring wordt bij een hype zwaar op de proef gesteld, 
maar is belangrijk om legitimiteit te verwerven of te behouden. Het verstrekken van in-
formatie door specialisten over risico’s en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen is 
een complexe afweging geworden in het samenspel van concurrerende overheidsinstan-
ties, wedijverende media, assertieve burgers en georganiseerde slachtoffers. Zij moeten 
hiervoor nieuwe spelregels in acht nemen om hun geloofwaardigheid te bewaren: een 
regime voor risico-informatie. 

7.4.6. De regulering van risico-informatie
De ervaringen met de emotionele gevolgen van rampen en ongelukken leidden tot een 
heroverweging onder overheidsfunctionarissen en specialisten over de manier waarop er 
informatie moest worden verstrekt over risico’s. Een neerslag hiervan vormde een rap-
port van de Gezondheidsraad uit 2001 waarin de belangrijkste inzichten van specialisten 
op dit gebied werden samengevat.577 De emotionele gevolgen van rampen en ongelukken 
worden naar deze inzichten beïnvloed door de perceptie van het risico. Risicoperceptie is 
afhankelijk van de mate van bekendheid met en beheersbaarheid van de risicovolle acti-
viteit en van het vertrouwen in de informatiebron. Dit vertrouwen is cruciaal en hangt 
af van de deskundigheid, de openheid en het inlevingsvermogen van de informatiever-
strekker. Tegenstrijdige en onvolledige berichten kunnen het vertrouwen schaden.
 Tegenstellingen tussen overheid en specialisten aan de ene kant en slachtoffers aan de 
andere kant ontstaan volgens het rapport wanneer de slachtoffers verontrust en veront-
waardigd zijn terwijl de andere partijen vinden dat ze overdrijven. Slachtoffers gaan zich 
dan verenigen en de standpunten verharden. Nieuwsmedia kunnen een grote rol spelen 
door de nadruk te leggen op drama, persoonlijke gevoelens, tegenstrijdige informatie en de 
schuldvraag. Zij kunnen de onbeheersbare en catastrofale risico’s selecteren en daarmee 
negatieve risico-oordelen bevorderen. Of en in hoeverre dit gebeurt is sterk afhankelijk 

575 Vasterman (2004), 257.
576  Een voorbeeld hiervan is incest, dat in de jaren negentig veel meer aandacht genereerde dan vrouwenmishandeling Nel Draijer wees me op dit 

verschijnsel, mail d.d. 20-11-2006.
577 Gezondheidsraad (2001), 39 e.v.



132

Trauma en beschaving

van de geïnformeerdheid van journalisten en de vertrouwensrelatie met specialisten.578 
Geloofwaardigheid, waarbij onrust serieus wordt genomen, is de basis voor vertrouwen.
 Risicobepaling werd in dit rapport niet meer alleen opgevat als een technisch, maar 
als een maatschappelijk proces van interactie tussen betrokkenen partijen. Ongerustheid 
leidde volgens de commissie al gauw tot overschatting van de gevaren en tot stress, die zich 
kon manifesteren in aspecifieke lichamelijke klachten. Epidemiologisch onderzoek kon de 
ongerustheid wegnemen, maar deze ook versterken. Betrouwbaar onderzoek was moeilijk te 
realiseren; vaak was er vertekening door selectieve deelname aan het onderzoek en was de 
latentietijd van sommige aandoeningen zodanig dat ze de onderzoeksperiode overschreden.
 Deze laatste opmerkingen lieten zien dat de opstellers van het rapport vooral de verwik-
kelingen rond de Bijlmerramp voor ogen hadden.
 Dit rapport liet impliciet zien hoezeer de de afhankelijkheidsverhoudingen tussen 
slachtoffers, overheid, specialisten en publiek bij de afwikkeling van rampen sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw – de tijd van de Watersnoodramp – waren veranderd. Slachtof-
fers waren mondiger geworden, politici namen het uitdrukkelijker voor hen op, media 
waren veel invloedrijker. Het beheersen van de sociale en emotionele gevolgen van rampen 
was voor overheden en specialisten een opgave geworden, en hierin kreeg de regulering 
van risicocommunicatie een centrale plaats. Beheersing van de gevolgen van rampen werd 
toegespitst op het beheersen van de informatiestroom over klachten en verantwoordelijk-
heden. Op deze wijze probeerden overheid en specialisten te voorkomen dat de druk van 
slachtoffers onbeheersbaar werd en tot grote politieke verwikkelingen zou leiden. 

7.4.7. Nieuwe arrangementen voor de afwikkeling van rampen
De publieke verontrusting over rampen en de reacties van specialisten hierop noopten 
overheden ertoe nieuwe arrangementen te ontwikkelen in het belang van slachtoffers. 
Victoria Ammerlaan heeft de belangen van slachtoffers geïnventariseerd en geordend.579 
Naast de behoefte aan adequate eerste hulpverlening, erkenning, financieel herstel en 
immateriële steun en hulp, onderscheidt zij het hebben van een stem, respectvolle  
bejegening, toegang tot informatie en het recht, kennis van de toedracht, verantwoor-
ding, excuses en verbeteringen ter voorkoming van nieuwe rampen.
 Het bleek dat het civiel aansprakelijk stellen van de overheid bijzonder moeilijk was 
en de afwikkeling van grote rampen zeer omslachtig.580 Voor financieel herstel trad in 
1998 de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) in werking, 
een vangnet voor onverzekerbare risico’s. In 2005 volgde de Wet collectieve afwikkeling 
massaschade (WCAM), op basis waarvan één partij namens anderen kon procederen en 
de regeling die tot stand kwam verbindend kon laten verklaren voor alle slachtoffers.  
Dit was een sterke vereenvoudiging van de afwikkeling. Deze wetten boden de mogelijk-
heid tot gedeeltelijk financieel herstel, maar kwamen niet tegemoet aan andere belangen, 
zoals het hebben van een stem, kennis van de toedracht, verantwoording en excuses. 
Deze kwamen meestal ten dele aan de orde bij de politieke verantwoording na de ramp. 
Gezien de ervaringen bij verschillende rampen, zo bleek hiervoor, waren de arrange-
menten rond informatievoorziening en verantwoording vaak ontoereikend om onrust 
en wantrouwen bij slachtoffers weg te nemen. Ammerlaan constateerde dat de overheid 
vaak een vergoeding gaf zonder ook aansprakelijkheid te erkennen. Soms werd juist 
alleen een zogenaamde ‘verklaring voor recht’ gegeven, waarin aansprakelijkheid werd 
erkend zonder er een vergoeding aan te verbinden. Nabestaanden hadden en hebben 
geen recht op vergoeding voor immateriële schade.
 De overheid gaf bij de grotere rampen van de jaren negentig en begin van de eenen-
twintigste eeuw – Bijlmerramp, Vuurwerkramp, Legionellabesmetting, Nieuwjaarsbrand 
en Schipholbrand – een tegemoetkoming voor immateriële schade. Het ging echter om 

578 Vasterman (2006), lezing commissie gemeenteraad Apeldoorn op www.vasterman.nl.
579 Ammerlaan (2009), hoofdstuk 2, met name 44 en 45.
580 Ammerlaan (2009), 127.
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bedragen van slechts enkele duizenden euro’s per slachtoffer. Er is een Fonds voor 
asbestslachtoffers (TAS), een Waarborgfonds motorverkeer en een Schadefonds gewelds-
misdrijven, die eveneens immateriële schade vergoeden. Er is een wet in voorbereiding 
voor vergoeding van ‘affectieschade’. Andere maatregelen die de belangen van slachtof-
fers dienen, zijn informatie via een Informatie- en Adviescentrum, de oprichting van 
een kenniscentrum voor psychosociale nazorg (Impact), het doen van systematisch en 
langdurig gezondheidsonderzoek na een ramp en de oprichting van een onafhankelijke 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. In de politieke verantwoording en het gedrag van indi-
viduele gezagsdragers zijn nieuwe normen ontstaan die tegemoet komen aan de behoefte 
aan erkenning, informatie en immateriële steun, zoals aanwezigheid van gezagsdragers 
op de rampplek en bij herdenkingen en het direct geven van duidelijkheid na de ramp 
door middel van persconferenties.581 Al deze maatregelen geven aan dat de overheid sinds 
de jaren tachtig steeds meer rekening is gaan houden met de belangen van slachtoffers, 
en wijzen op een aanzienlijke toename van de macht en invloed van deze partij in het 
traumaregime – een verdergaande emancipatie van het slachtoffer. 

7.4.8. Crisisbeheersing na de eeuwwisseling
Na de eeuwwisseling ging de overheid nog meer belang hechten aan crisisbeheersing. 
Er kwam een intensieve uitwisseling tot stand tussen overheidsinstanties en andere 
betrokken partijen over de aanleidingen voor een crisis en hoe daarop te reageren. Een 
neerslag van de gedachtevorming was het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken.582 In dit plan werd aangegeven, dat de kwetsbaar-
heid voor rampen en crises was toegenomen en de maatschappelijke context waarin zij 
zich afspeelden, ingewikkelder was geworden. Dreigingen waren grootschaliger gewor-
den, konden meerdere sectoren treffen en hadden vaker een internationale dimensie. Er 
waren ook meer zakelijk belangen bij een crisis betrokken door de toename van schade-
claims (juridisering) en door de tendens dat meer private ondernemingen de vitale infra-
structuur beheerden (privatisering). Dreigingen waren ook moeilijker te voorzien en de 
maatschappelijke impact was groter geworden, bijvoorbeeld omdat willekeurige burgers 
eerder konden worden getroffen. Als voorbeelden werden aanslagen, de vogelpest en de 
SARS-dreiging genoemd. Contextuele factoren die crises complexer maakten waren de 
afnemende tevredenheid over het functioneren van de overheid (politisering), collectieve 
verontwaardiging bij crises (mobilisering) en de toenemende druk tot openbare verant-
woording (mediatisering).583 
 Om op deze veranderde situatie te reageren was volgens het ministeriële plan een 
nationaal veiligheidsbeleid nodig, waarin vitale belangen werden beschermd, aange-
stuurd door één minister (BiZa), die ondersteund moest worden door een Raad voor de 
Veiligheid en Rechtsorde. Er was verder internationale afstemming nodig, een eenduidig 
landelijk ‘alerteringssysteem’ en een expertisecentrum risico- en crisiscommunicatie. 
Ook moesten er meer grootschalige oefeningen komen en moest het contact met het 
bedrijfsleven als beheerder van de vitale infrastructuur worden geïntensiveerd. De 
veiligheid diende te worden behartigd in de vorm van (bovenlokale) veiligheidsregio’s, 
elke regio onder regie van een ‘superburgemeester’ en met regionale afstemming tussen 
brandweer, politie en GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en rampen) 
met een centrale meldkamer en een regionale ambulancedienst. De veiligheidsregio 
moest gaan werken met een regionaal crisisplan, gebaseerd op een risico-inventarisatie. 
Op lokaal niveau zouden burgemeesters verantwoordelijk blijven.584 
 De plannen met betrekking tot crisisbeheersing gingen vooral over de rol van de over-
heid. Een crisis bracht in toenemende mate een maatschappelijke dynamiek teweeg met 

581 Ammerlaan (2009), hoofdstuk 6.
582 Ministerie van Binnenlandse Zaken (2004). Zie ook kamerstukken 2003/04/ 0429517, nr. 1 en 5.
583 Zie voor de nadruk op de explosie als symbool: Meeuse (2003).
584  Op landelijk niveau kwam er sinds 2005 een Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) met een Nationaal Coördinator Crisisbeheersing 

voor bovenregionale inzet en een Nationaal Crisiscentrum voor de bestuurlijke coördinatie. 
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collectieve stress en geschokt vertrouwen, ook bij de niet-getroffenen. Door de sterke mobi-
lisatie van burgers en media was op lokaal niveau steeds meer een cruciale rol weggelegd 
voor de burgemeester. Hij moest bij een crisis snel de coördinatie op zich nemen, maar 
ook de collectieve emoties proberen te reguleren en het vertrouwen herstellen door zijn 
persoonlijke aanwezigheid bij de slachtoffers in een zo vroeg mogelijk stadium, door een 
uitweg te bieden voor emoties met stille tochten of herdenkingen (of, zoals bij de moord op 
Theo van Gogh, met een lawaaibijeenkomst). Verder moest hij rust brengen en paniek en 
geruchten voorkomen met adequate informatie – bij voorkeur persconferenties op vaste 
tijden – door dilemma’s af te wegen met een deskundige staf, waarin ook tegenspraak 
werd toegelaten en door zo nodig de wet te trotseren. Technische hulpmiddelen konden 
deze strategie ondersteunen, zoals open source software over vermisten of sms-alert.585 
 De aandacht van de overheid ging ook uit naar nieuwe dreigingen. Voorbeelden zijn 
gelegen in de kwetsbare infrastructuur van telecommunicatie en energievoorziening, 
waarbij verschillende systemen steeds meer zijn gekoppeld en noodvoorzieningen beperkt 
beschikbaar zijn. Daarbij komt dat een steeds groter deel van deze infrastructuur in han-
den is gekomen van private ondernemingen die in hun organisatie zijn gedecentraliseerd 
en gefragmenteerd en die zich deels ook buiten de landsgrenzen bevinden.586 Een andere 
dreiging wordt gevormd door infectieziekten, waarvan de risico’s zijn toegenomen door 
klimaatverandering, veranderend reisgedrag en toenemende internationale handel.587 

7.5. Arrangementen bij confrontaties in riskante beroepen

Veel Nederlanders zijn de afgelopen decennia geconfronteerd met schokkende gebeur-
tenissen tijdens de uitoefening van hun beroep. Dit geldt voor militairen, politie, veilig-
heidsfunctionarissen als bewakers en portiers, brandweerlieden, werkers in de gezond-
heidszorg, medewerkers bij banken, winkels en andere riskante locaties en therapeuten. 
Tussen 1979 en 2001 werden 67.158 Nederlandse militairen uitgezonden naar brandhaar-
den in de wereld. Uit onderzoek met zelfrapportages kon worden geconstateerd dat 20% 
aanpassingsproblemen had bij terugkeer en ruim 4% een PTSS ontwikkelde.588 Daarnaast 
vertoonde 12% diverse klachten zoals slaapproblemen, vermoeidheid en lichamelijke 
klachten.589 Eenderde van de militairen met PTSS ontwikkelde psychische en lichame-
lijke klachten op lange termijn.  
 Binnen het leger en binnen de geestelijke gezondheidszorg waren er diverse behandel-
mogelijkheden van kortere duur, maar het merendeel van getroffen jongere veteranen met 
ernstige vormen van PTSS werd sinds 1994 met een gericht programma behandeld in het 
Centraal Militair Hospitaal. Tussen juni 1998 en juni 2001 werden er 101 patiënten aange-
meld, waarvan 83 de diagnose PTSS kregen, vaak gecombineerd met een andere stoornis. 
De tijd tussen de uitzending en de intake bedroeg gemiddeld bijna tien jaar.590 Militairen 
betrokken bij vredesmissies kenden specifieke problemen, zoals het gebonden zijn aan 
stringente regels voor gevechtshandelingen die hun interventiemogelijkheden sterk beperk-
ten. Zij participeerden regelmatig in niet-militaire taken, zoals het begraven van slachtof-
fers of het openleggen van massagraven. Ze hadden vaak aspecifieke somatische klachten, 
die zij zelf toeschreven aan bijvoorbeeld preventieve vaccinatie, verarmd uranium of 
brandende oliehaarden. De oorzaken waren echter uiteenlopend en meestal onduidelijk.591

 Op advies van de psychiater Gersons werden verschillende afdelingen in het leger die 
zich met de geestelijke gezondheidszorg bezighielden samengevoegd. In 2005 werd een 

585 Rosenthal (2007), 7-17.
586 De Bruijne (2007), 105-113.
587 Takken (2007), 95-103.
588  De Kloet, Vermetten, Unck (2002), 37; Schok, Mouthaan, Weerts (2003), 56, Het aantal was in 2005 opgelopen tot 80.000 en in 2010 tot ongeveer 

100.000 militairen Zie Gersons (2005), 13 en mededeling Vermetten. De zelfrapportages maakten deel uit van een nazorgonderzoek onder 
uitgezonden militairen, standaard zes maanden na terugkeer, en een krijgsmachtbreed onderzoek onder jonge veteranen in 1996.

589 Schok.e.a. (2003), 200-202.
590 De Kloet e.a. (2002), 41 en 42.
591 De Vries, Soetekouw, van Bergen, Van der Meer, Bleijenberg (1999), 2558.
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veteranenbeleid geformuleerd, met waarborgen voor beter functioneren van militairen 
en hun thuisfront voor, tijdens en na uitzendingen. Er werden krijgsmachtbrede proto-
collen ontwikkeld voor de behandeling van PTSS en lichamelijk onverklaarde klachten. 
Hierin werd een scala aan maatregelen opgenomen: voorlichting vooraf, screening, sig-
nalering tijdens de missie, ondersteuning en eventuele opschaling van de ondersteuning, 
repatriëring naar aparte voorzieningen, terugkeergesprekken, een nazorgvragenlijst en 
voorlichting en begeleiding van het thuisfront.592 Het overnemen van Gersons’ probleem-
diagnose en advies tekende de behoefte aan uitbreiding van de zorg met betrekking tot 
de emotionele gevolgen van frequent voorkomende risico’s in dit riskante beroep.  

Politiemensen worden evenals militairen regelmatig geconfronteerd met schokkende 
gebeurtenissen. Ze kunnen tijdens de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met 
auto-ongelukken en branden met doden of ernstige letsels, lijken na moord, zelfmoord of 
verdrinking, gewapende overvallen, schietincidenten en bedreigingen.593 Gedurende de 
vijf jaar dat er systematisch onderzoek naar is gedaan, vertoonden jaarlijks gemiddeld 
34% van de politiemensen symptomen van een PTSS en werd bij 7% een PTSS bij nadere 
diagnostiek vastgesteld. PTSS was de meest gemelde beroepsziekte bij uitvoerend poli-
tiepersoneel.594 Een partiële PTSS zorgde voor een minstens zo grote lijdensdruk als een 
volledige, en was vaak een voorbode voor complexe PTSS.595 In 15 van de 26 politieregio’s 
waren in 2006 psychotherapeuten actief. Psychopol, een polikliniek van het AMC op  
initiatief van Gersons behandelde vanaf 1996 jaarlijks ongeveer 35 slachtoffers.  

Dienstverlenende beroepen die veel te maken hebben met agressie van klanten of die 
mensen onder grote druk moeten helpen, kunnen ook als riskante beroepen worden  
aangemerkt. De Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2003 liet zien dat één op de 
zeven vrouwelijke werknemers in dat jaar in alle beroepssectoren in Nederland te  
maken had gehad met lichamelijk geweld door klanten, patiënten, leerlingen of pas-
sagiers. Er hadden dat jaar zo’n tweeduizend overvallen op werkplekken plaatsgevon-
den, waarvan negenhonderd op winkels, tweehonderd op benzinestations en eenzelfde 
aantal op waardetransporten, waarbij zestien doden en 370 gewonden waren gevallen. 
Het aantal meldingen van PTSS als beroepsziekte was volgens het Signaleringsrapport 
Beroepsziekten 2005 in 2002 79, in 2003 77 en in 2004 117.596 Uit deze cijfers blijkt ook dat 
slechts een deel van de slachtoffers verschijnselen van PTSS ontwikkelt, althans als het 
meldingssysteem sluitend is.

In een klein en niet representatief onderzoek eind jaren negentig onder twintig thera-
peuten die minstens één uur per week besteedden aan PTSS-behandelingen hadden 
de meesten van hen regelmatig klachten die veel leken op PTSS, zoals slapeloosheid, 
nachtmerries, of indringende beelden. Soms veranderden hun opvattingen over veilig-
heid en intimiteit in ongunstige zin.597 Ondanks de aanwezige kennis in kringen van 
therapeuten liet ondersteuning vaak te wensen over. Therapeuten lopen een risico op 
wat in de internationale literatuur is omschreven als ‘compassion fatigue’ of ‘vicarious 
traumatization’ en in Nederland als secundaire traumatisering. Of deze belasting kan 
worden gedefinieerd als een psychisch trauma is controversieel en kon door onderzoek 
niet worden bevestigd. 

592 Nota Veteranenzorg (2005), 24-25 en Kamerbrief Moties veteranenzorg 3-11-2005.
593 Carlier, Lamberts, Gersons (1993), 254 en 257-259; Carlier, Lamberts, Gersons (1994), 81.
594 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (2005), 32.
595 Carlier, Lamberts, Gersons (1993), 91.
596 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (2005), 32.
597  Van Minnen, Kroon, Keijsers (1998), 217-230. Zij ondervroegen twintig willekeurig gekozen therapeuten met gemiddeld acht jaar ervaring, die 

minstens één uur per week besteedden aan PTSS behandelingen. Het beeld werd bevestigd. Zie verder: Van Gael (1998), 77-89.
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7.6. Conclusies

Op grond van de bevindingen van dit hoofdstuk kan de ontwikkeling van het trauma-
regime in Nederland vanaf 1985 worden gekarakteriseerd aan de hand van vijf met elkaar 
samenhangende veranderingen:

(a) Er was sprake van een heroriëntatie in de aandacht voor vervolgingstrauma’s: deze ging 
zich meer richten op herinnering en terugblik (rouwverwerking) en op transgenerationele 
traumatisering. Dat had allereerst te maken met het ouder worden van de vervolgden in de 
Tweede Wereldoorlog, die meer behoefte kregen aan terugblik, en met het opgroeien van 
hun kinderen, die de confrontatie met de ervaringen van hun ouders moesten verwerken. 
Van belang was daarnaast dat de erkenning van de posttraumatische stress-stoornis in het 
kader van het DSM-classificatiesysteem de vraag opwierp in hoeverre vervolgingstrauma’s 
daarin konden worden ingepast. Controversen over het al dan niet specifieke karakter van 
deze trauma’s werden ook gevoed door een stringenter overheidsbeleid, waardoor verschil-
lende groepen slachtoffers meer moesten wedijveren om de schaarser wordende middelen. 
Nieuw op dit gebied waren kwantitatieve studies naar transgenerationele traumatisering, 
die lieten zien dat de effecten van traumatische overdracht beperkt waren (al gaven ze 
hieromtrent geen definitief uitsluitsel). De aandacht voor de traumatiserende gevolgen van 
vervolging in de Tweede Wereldoorlog bleef groot, maar de overheersende tendens was dat 
de opvattingen en werkwijzen met betrekking tot deze problematiek meer geïntegreerd wer-
den in de hoofdstroom van het denken over psychische trauma’s. 

(b) In aansluiting op veranderingen die rond 1970 met de opkomst van de vrouwenbeweging 
waren ingezet, nam de publieke aandacht voor seksueel misbruik van vrouwen en kinde-
ren in de jaren tachtig en negentig massale en dramatische vormen aan. De aandacht werd 
gevoed door een emancipatiebeweging onder slachtoffers en hun zaakwaarnemers.598 Het 
ging om een toenemend besef van gebeurtenissen die al veel langer plaatsvonden, maar nu 
veel meer in de openbaarheid kwamen en intenser werden beleefd als schokkende inbreu-
ken in de persoonlijke levenssfeer. De bewustwording werd gekenmerkt door een opeenvol-
ging van onthullingen over seksueel misbruik en de traumatiserende gevolgen daarvan, die 
zorgden voor een uitbreiding van het traumaregime. In Nederland stimuleerde de overheid 
deze ontwikkeling, zoals bleek uit een initiatief tot een landelijk onderzoek naar seksueel 
misbruik van jonge meisjes door verwanten, waarvan de resultaten veel opzien baarden.
 De onthullingen en berichten over seksueel misbruik riepen echter ook kritiek op. 
Dramatische verhalen over massaal misbruik bleken bewijsgrond te missen, en er rezen 
twijfels over het waarheidsgehalte van hervonden herinneringen aan incest in de vroege 
kindertijd. Hierover laaide een heftig debat op, dat de Gezondheidsraad ertoe bracht een 
rapport uit te brengen, waarin na intensief overleg tussen specialisten de onderlinge tegen-
stellingen in grote lijnen konden worden overbrugd. Hiermee werd een fase ingeluid van 
grotere professionele terughoudendheid en voorzichtigheid.
 
(c) Met name op het gebied van misdrijven werden nieuwe arrangementen van genoegdoe-
ning en conflictbeslechting ontwikkeld. Het slachtoffer van een misdrijf werd niet meer 
alleen beschouwd als getuige in dienst van de waarheidsvinding, maar als een zelfstandig 
rechtssubject dat aanspraak kan maken op rechtsbescherming en genoegdoening. Hiermee 
werd de weg geopend naar een betere rechtspositie van het slachtoffer met een actieve rol 
in de rechtsgang en aanspraken op genoegdoening, zoals onder andere in de ‘wet Terwee’ 
werd vastgelegd. Tevens ontwikkelde zich een uitgebreid stelsel van slachtofferhulp. Deze 
nieuwe arrangementen zijn indicatief voor een verdere emancipatie van het slachtoffer

598 Over het begrip ‘zaakwaarnemer’ in sociologische zin: Köbben (1983).
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(d) De sociaal-emotionele kant van rampen en ongelukken werd een centraal punt van 
aandacht en object van beleid, dat leidde tot nieuwe arrangementen van crisisbeheer-
sing. Katalysator van deze ontwikkeling waren een aantal gijzelingen in Nederland, 
enkele grote rampen die elders plaatsvonden en vervolgens een reeks van rampen in 
Nederland, waarvan de Bijlmerramp, de vuurwerkexplosie in Enschede en de cafébrand 
in Volendam de bekendste waren. De overheid ging zich richten op het beheersen van 
de maatschappelijke onrust als gevolg van een ramp door klachten en wensen van de 
getroffenen regelmatig te peilen (‘monitoring’) en op grote schaal uitleg te geven. Het 
ging zowel om de behandeling van individuele klachten, waaronder symptomen van 
traumatische stress (uitputting, herbelevingen, slaapproblemen), als de beheersing van 
collectieve onrust door het tegengaan van een negatieve spiraal van wederzijds onbegrip, 
aangedreven bij de getroffenen door woede over wat hen was overkomen. Om dit te 
bereiken kwam er meer samenwerking tussen instanties voor de acute opvang, voorlich-
ting, gezondheidsonderzoek, advies en consultatie, en opvang en begeleiding op langere 
termijn. De overheid ontwikkelde arrangementen die tegemoetkwamen aan de belangen 
van slachtoffers op het gebied van materiële en immateriële steun, die onder meer gestal-
te kreeg in nieuwe wetgeving voor schadevergoeding. Door de toegenomen mobilisatie 
van burgers en media kreeg op lokaal niveau de burgemeester steeds meer een centrale 
rol: hij moest niet alleen de coördinatie op zich nemen, maar ook de collectieve emoties 
reguleren, vertrouwen winnen door met adequate informatie paniek en geruchten te 
voorkomen en voor te gaan in collectieve rituelen. Grootschalige rampen werden door 
overheid en specialisten steeds meer benaderd als complexe psychosociale crises, die 
door een ingewikkeld samenspel van maatregelen moesten worden beheerst. Ook op dit 
terrein kregen traumaspecialisten meer invloed en breidde het traumaregime zich uit. 

(e) Tenslotte breidde de traumazorg zich uit voor mensen in riskante beroepen. Er 
vormde zich een gedifferentieerd geheel van arrangementen van preventie, opvang en 
nazorg voor politie en bewakers, militairen voor, tijdens en na uitzendingen en mensen 
in dienstverlenende beroepen die geconfronteerd kunnen worden met agressie. Onder-
zoeksgegevens wijzen uit dat deze zorg in een omvangrijke behoefte voorziet. 

Al deze vijf ontwikkelingen, met uitzondering misschien van de eerste, hebben bijgedra-
gen tot een voortgaande uitbreiding van traumaregime na 1985, ondanks het feit dat er 
in deze periode aanzienlijke bezuinigingen hebben plaatsgevonden in de bestedingen van 
de overheid. Met de uitbreiding ging een differentiatie in werkwijzen gepaard, maar ook 
een streven naar integratie. De vraag doet zich voor in hoeverre het traumaregime thans 
is uitgegroeid tot een afgebakend, samenhangend, wetenschappelijk gefundeerd en maat-
schappelijk erkend geheel, welke delen daarin te onderscheiden zijn en hoe deze zich 
tot elkaar verhouden. Die vraag zal in het volgende deel van deze studie nader worden 
onderzocht. 
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Deel III

Inleiding
Het derde deel van deze studie beschrijft de stand van zaken in het traumaregime in Nederland in het 
begin van de eenentwintigste eeuw. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuur- en documenten-
onderzoek (hoofdstuk 8) en interviews met sleutelfiguren en experts (hoofdstuk 9). De primaire bedoeling 
van dit deel van de studie is om op basis van een aantal theoretische uitgangspunten te onderzoeken, 
in hoeverre het traumaregime zich heeft ontwikkeld tot wat hier een ‘professioneel kennisregime’ wordt 
genoemd. 
 ‘Professioneel kennisregime’ is een concept dat de theorievorming over professionalisering combi-
neert met de veldtheorie van Pierre Bourdieu.599 In de theorievorming over professionalisering wordt de 
nadruk gelegd op de gezamenlijke activiteiten van een groep van specialisten. Professionalisering is in 
dat perspectief het streven van deze specialisten om hun domein af te bakenen, dit domein naar derden 
te legitimeren, hun werkzaamheden te institutionaliseren en een monopolie te verwerven op bepaalde 
diensten.600 Dit gezamenlijke streven is voor veel beroepen een succesvolle strategie om hun status te 
verhogen en meer autonomie te verwerven. Bourdieu legt het accent op de onderlinge concurrentie 
binnen de groep van specialisten. Hij veronderstelt dat binnen een gedifferentieerde samenleving relatief 
autonome gebieden of velden zijn te onderscheiden. Dit geldt volgens hem ook voor het gebied van de 
wetenschap. Wetenschappelijke kennis ontstaat en functioneert in een relatief autonoom veld, met een 
eigen structuur en dynamiek. In dit veld worden de activiteiten bepaald door het (culturele, sociale, eco-
nomische) kapitaal waarover de betrokken deelnemers beschikken en hun habitus, de wijze waarop ze 
geneigd zijn het kapitaal in te zetten. Wetenschappelijke specialisten nemen in het veld verschillende po-
sities in en hun standpunten zijn mede ingegeven door de belangen die verbonden zijn met hun posities. 
 Het concept professioneel kennisregime combineert beide perspectieven. Het attendeert zowel op 
gezamenlijke belangen, interne samenhang en gedeelde ervaringen, als op interne spanningen, belan-
gentegenstellingen en onderlinge concurrentie tussen specialisten met verschillende posities in het veld. 
Nader gedefinieerd: een professioneel kennisregime is een tot op zekere hoogte afgebakend en relatief 
autonoom veld van specialisten die in het veld verschillende posities innemen en wedijveren om profes-
sionele autoriteit. Deze autoriteit wordt gelegitimeerd door wetenschappelijk gefundeerde basisinzichten 
en werkwijzen. Het regime kent een zekere mate van differentiatie in specialismen en een zekere mate 
van onderlinge samenhang. 

599 Bourdieu (1988) en (1989). Voor een uitwerking van de gedachtegang van Bourdieu voor intellectuele regimes: Heilbron (1990), 22-25. 
600  Binnen de sociologie bestaat er uitgebreide literatuur over professionals en professionalisering. Enkele klassiekers zijn: Carr Saunders (1928); 

Freidson (1970); Johnson (1972). Hierin nemen autonomie op basis van bijzondere kennis, domeininstitutionalisering en externe legitimering een 
belangrijke plaats in. Het begrip regime attendeert op de dwang die de deelnemers in het veld (i.c. professionals) op elkaar uitoefenen en die van 
het veld als geheel op elk van hen uitgaat. Zie de bespreking van het begrip in de Inleiding. Over kennisregimes: Wilterdink (1995), 360-362. 
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Het veld wordt tot op zekere hoogte maatschappelijk erkend, zoals blijkt uit het feit dat de 
specialisten een monopolie hebben op een aantal, in de regel betaalde, diensten.601 

Op basis van deze conceptualisering is het mogelijk een aantal criteria te formuleren 
waaraan het traumaregime moet voldoen om van een professioneel kennisregime te kun-
nen spreken: 
(a)  Afbakening van het veld van de specialisten ten opzichte van slachtoffers en hun ver-

tegenwoordigers (inclusief zaakwaarnemers en pressiegroepen), overheidsinstanties en 
het ruimere publiek, evenals ten opzichte van andere specialisten in de wetenschappe-
lijke wereld.

(b)  Relatieve autonomie van het veld, die zich manifesteert in in de mate waarin de speci-
alisten zeggenschap hebben over de inhoud van hun activiteiten en het bereik ervan. 

(c)  Interne samenhang van het veld, die tot uiting komt in de mate waarin de specialisten 
in staat zijn de verschillen in positie op grond van aard van werkzaamheden, functie, 
disciplinaire achtergrond en mate van invloed te overbruggen en desintegratie of 
afsplitsing te voorkomen. 

(d) Consensus onder specialisten over wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen.
(e)  Maatschappelijke erkenning van de claims van de specialisten die tot uiting komt in 

de monopolisering van betaalde diensten en aanvaarding van de professionele kennis. 
Met behulp van een literatuur- en documentenonderzoek is nagegaan, in hoeverre het 
traumaregime voldoet aan deze criteria. Het materiaal bestaat uit:
• Recente handboeken en overzichtsartikelen die brede bekendheid hebben gekregen.602 
•  Handboeken en (overzichts)artikelen die een specifieke denkstroming nader belichten 

of nader ingaan op de controverse over medicalisering, de effectiviteit van diagnoses 
en behandelingen, of de opkomst van een slachtoffercultuur.603

•  Nota’s, jaarverslagen en websites van organisaties die zich meer specifiek in Neder-
land met de behandeling, het onderzoek of de kennisbundeling op het gebied van 
psychische trauma’s bezighouden.604

De resultaten van het onderzoek worden per paragraaf telkens aan de hand van één  
criterium beschreven.

8.1. De afbakening van het professionele veld 

De verzamelde literatuur- en documenten en de literatuur uit de vorige hoofdstukken 
laten zien, dat er zich op het terrein van psychische trauma’s een uitgebreid veld van we-
tenschappelijke bemoeienis heeft gevormd. De wetenschappelijke inzichten zijn ontleend 
aan de psychiatrie, de psychologie, de sociologie en in toenemende mate de neurobiologie. 
De kennis van specialisten strekt zich uit van biologische processen van het menselijk 
organisme onder extreme stress, psychische processen, zoals innerlijke conflicten en de 
werking van cognities bij angst en vernedering tot sociale processen, zoals de collectieve 
verwerking van schokkende gebeurtenissen. Gewapend met deze kennis hebben de speci-
alisten een veld afgebakend met de claim dat schokkende gebeurtenissen ernstige 

601  In een relatief autonoom kennisregime ligt de nadruk op “het aanleren van systematisch geordende op schrift gestelde, niet-alledaagse, abstracte 
kennis en bijbehorende manieren van redeneren, spreken en schrijven.” Wilterdink (1995), 360. Leken nemen deze kennis en en bijbehorende 
omgangsvormen over. De Swaan heeft hiervoor de, intussen wijd verbreide, term ‘protoprofessionalisering’ geïntroduceerd. De sterke verbreiding van 
deze term zou overigens gekenschetst kunnen worden als een proces van protoprofessionalisering van sociologisch gedachtegoed. Zie Brinkgreve, 
Onland., de Swaan, (1979), 17-24.

602  Handboeken en overzichtsartikelen: Herman (1992); Healy (1993); Van der Kolk e.a. (1996); Foa e.a. (1997); Binnenveld & Binnenveld (1997); Aarts 
e.a. (1998); Spiegel (2000); Allen (2001); Simon (2002); Jones,Wessely (2002); Winkel (2002), Yehuda (2003); van Emmerik (2005); Verheugt-Pleiter 
(2006); Hovens (2006); Gersons (2007); Hafkenscheid (2007); van Minnen (2007).

603  Medicalisering: De Swaan (1982); Van Gelder (1994); Shephard (2000) Effectiviteit: Schagen (1994); Borra (1998); Koerselman (1998); Kaasenbrood 
(1998); Schudel (2000); Hafkenscheid (2000); Brom (2000); Gomperts (2004); Hafkenscheid (2007); Bodkin (2007); Hugh, Treisman (2007); 
McNally (2007); Van Minnen (2007); Olff (2007); Brom (2007). Specifieke stromingen: Allen (2001); Bohleber (2002, oorspr.2000); Smith (2004). 
Slachtoffercultuur: Boutellier (1993, 2002); Finkelstein (2000); Withuis (2002); Beunders (2002); De Graaff (2006); Verrijn Stuart (2007); Furedi (2007); 
Hafkenscheid (2007); Joling (2007); Zwaan (2008).

604 Bronnen zie par 8.2.
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en langdurige psychische en maatschappelijke gevolgen kunnen hebben en dat deze 
kennis onontbeerlijk is om hierover controle te verwerven. Deze claim heeft vooral haar 
neerslag gevonden in een medisch gelegitimeerd en met wetenschappelijke inzichten en 
experimenteel onderzoek onderbouwd geheel van diagnoses en therapieën. Dit is voor 
een deel vastgelegd in protocollen en vormt het kennisbestand, waarmee men zich van 
leken onderscheidt. Hiermee heeft de professionele zorg met betrekking tot psychische 
trauma’s in geavanceerde samenlevingen de status bereikt van een seculier en professio-
neel alternatief voor religieuze rouwrituelen en magische praktijken, informele vormen 
van collectief medeleven en collectieve vergeldingsdrang. Deze zeer algemene uitspraak 
moet nader worden gespecificeerd en genuanceerd, zowel met betrekking tot de afbake-
ning van het veld als de zeggenschap die men heeft verworven. 

De grenzen van het professionele veld van specialisten in het traumaregime zijn tamelijk 
vaag. De gemeenschappelijke noemer is de studie naar en de behandeling van psychische 
trauma’s, maar dat is een breed begrip. Kenmerkend voor het veld is de gedifferentieerde 
structuur. Het veld bestaat niet uit één beroepsgroep, maar is heterogeen van samenstel-
ling. Binnen het veld zijn verschillende disciplines, specialismen en denkscholen te on-
derscheiden, met ieder hun eigen opvattingen, omgangsvormen, werkwijzen en belangen. 
De specialisten zijn overwegend behandelende psychiaters en psychologen, maar tot het 
veld kunnen ook onderzoekers worden gerekend, waaronder psychiaters en psychologen 
die zich op onderzoek richten, epidemiologen, neurobiologen en in een enkel geval socio-
logen. Verder zijn maatschappelijk werkers en verpleegkundigen tot het veld te rekenen, 
wanneer zij als behandelaar actief zijn. Er zijn specialisten in de opvang en zorg voor 
slachtoffers, maar ook onderzoekers en adviseurs op het gebied van stoornissen, collec-
tieve reacties of psychologische dysfuncties na extreme stress. De denkstromingen lopen 
uiteen van leertheorieën tot psychodynamisch georiënteerde theorieën en van medisch-
biologische tot sociaal-psychologische en sociologische benaderingswijzen.  
De structuur is zeer veranderlijk, omdat het veld nog niet zo gevestigd is als de beroeps-
groepen waaruit het is samengesteld. 
 Een ander kenmerk is de complexe dynamiek van het veld, die aangedreven wordt 
door het ontdekken en erkennen van steeds nieuwe gebieden van traumatisering, die 
op hun beurt onthullingen van slachtoffergroepen en nieuwe claims voor erkenning 
uitlokken. Deze dynamiek wordt in de hand gewerkt door de rekbaarheid van het trau-
mabegrip en het feit dat traumatisering omgeven is met schaamte en onthullingen die 
tot hevige publieke verontwaardiging kunnen leiden. Therapeuten en hulpverleners van 
uiteenlopende slag werpen zich op om aan de sterk gedifferentieerde en veranderende 
vraag te voldoen. Universitair opgeleide specialisten en specialisten met een hogere 
beroepsopleiding, zoals maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, hebben daarom 
moeite scherpe grenzen te trekken en zich te onderscheiden van mensen die in hun 
ogen ondeskundig te werk gaan. Zij doen dit door bepaalde hulpverleners als charlatans 
te beschouwen. Deze zogenaamde charlatans houden zich bezig met wetenschappelijk 
weinig onderbouwde werkwijzen, zoals regressietherapie, reïncarnatietherapie, healing 
of spirituele coaching. Binnen het veld worden sommige werkwijzen, zoals hypnose en 
EMDR en sommige diagnosen zoals de dissociatieve identiteitsstoornis – voorheen MPS 
– door een aantal specialisten ook niet serieus genomen. Uit de beschikbare literatuur 
is alleen in grote lijnen vast te stellen, welke grenzen traumaspecialisten daarbij in acht 
nemen. Voor meer precieze conclusies is nader onderzoek nodig. Dat wordt in deze stu-
die gedaan aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren en experts (zie hoofdstuk 9).
 Een factor in de dynamiek van het veld is de uitbreiding van het aantal psychiaters, 
psychologen en andere hulpverleners die worden opgeleid om mensen bij te staan bij de 
verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Steeds meer gezondheidszorgpsychologen en 
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(bedrijfs)maatschappelijk werkers maken gebruik van therapieën of daarvan afgeleide 
methoden, die bijvoorbeeld bestaan uit een vorm van Imaginaire Exposure of deconditio-
nering. Deze en verwante technieken zijn op allerlei situaties toepasbaar. Zo ontstaat een 
grijs gebied van activiteiten waarvan niet op voorhand duidelijk is of ze tot het veld van 
de traumazorg kunnen worden gerekend. Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg voor pati-
enten bij de emotionele belasting tijdens medisch onderzoek en behandeling, een breed 
en nog weinig onderzocht gebied, waar een groeiend aantal gezondheidszorgpsychologen 
zich mee bezig houdt. In Nederland is ook een grijs gebied de zorg die een deel van de 
10 tot 25 procent van de meer dan 100.000 slachtoffers van verkeersongevallen krijgt die 
melding maakt van langdurige psychische klachten.605 Dit geldt ook voor gebieden die 
kunnen worden afgeleid uit enkele epidemiologische gegevens: 

Uit POLS-gegevens (Permanent Onderzoek Leefsituatie) over 2004 blijkt dat van slachtoffers van een misdrijf 

10% (345.000) aangeeft nog vaak te moeten terugdenken aan het voorval. Ongeveer 100.000 (3%) zegt dat ze erover 

piekeren.606 Na 12 maanden had van een groep letselslachtoffers in een onderzoek van het AMC nog meer dan 40% 

PTSS-klachten.607 Een andere groep met veel traumatische klachten zijn vluchtelingen. In Nederland verbleven er 

in 2007 tussen de 350.000 en 400.000 vluchtelingen. Bij Kosovaren, Afghanen en Irakezen lag het percentage PTSS 

tussen de 35 en 40%.608 Uit een epidemiologisch onderzoek naar basisschoolkinderen in Nederland van 5 t/m 8 jaar 

(N=1770) bleek dat 246 van hen waren blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen met als meest voorkomende 

reactie: separatie-angst (17,5%). Veel kinderen vertoonden ook regressief gedrag, lichamelijke klachten, schuldge-

voelens en risicovol gedrag. De reacties zijn anders dan bij volwassenen en passen slecht in de DSM-diagnostiek.609

 
De vraag is of de gespecialiseerde hulp die een aantal van deze slachtoffers krijgt tot het 
veld kan worden gerekend. Ook hier zijn de grenzen niet altijd duidelijk. 
 Een factor die hiermee verband houdt is de onduidelijkheid over de rol die schokken-
de gebeurtenissen spelen bij psychiatrische stoornissen die niet direct gerelateerd zijn 
aan psychische trauma’s, zoals psychotische stoornissen, verslaving, borderline persoon-
lijkheidsstoornissen en depressies. Er is een groeiende weerstand tegen de beperking van 
de traumazorg tot PTSS en verwante stoornissen, terwijl steeds meer onderzoeks- 
gegevens erop wijzen dat het aandeel van schokkende gebeurtenissen zoals mishande-
ling, seksueel misbruik en verwaarlozing in de hiervoor genoemde psychiatrische stoor-
nissen veel groter is dan aanvankelijk gedacht.610 De grenzen van het veld ten opzichte 
van het bredere veld van de psychiatrie zijn dan ook moeilijk te trekken.
 Een belangrijke factor in de dynamiek van het veld is de toenemende complexiteit 
van de collectieve reacties op schokkende gebeurtenissen. Als gevolg hiervan gaan trau-
maspecialisten zich steeds meer bezighouden met crisisbeheersing en conflictbeslech-
ting. Dit betekent dat de activiteiten van deze specialisten een overlap gaan vertonen 
met beide terreinen. In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat op dit collectieve niveau 
nieuwe arrangementen van crisisbeheersing en conflictbeslechting zijn ontwikkeld.  
Crisisbeheersing kan gerekend worden tot het veld, voor zover het betrekking heeft  
op de psychosociale gevolgen en collectieve verwerking van rampen en calamiteiten.  
Conflictbeslechting behoort tot het veld voor zover het betrekking heeft op de afwikke-
ling van de schade en het vaststellen van de verantwoordelijkheid met directe gevolgen 

605  Dit geldt overigens niet voor de jaarlijks ruim duizend verkeersslachtoffers die PTSS ontwikkelen. Verkeersongevallen brengen veel immateriële 
kosten met zich mee. In 2003 zijn deze kosten door het ministerie van Verkeer en Waterstaat begroot op ruim twee miljard euro, vanwege 
vroegtijdig overlijden en verlies aan kwaliteit van leven bij gewonden en de omgeving van de slachtoffers. Dit bedrag is berekend op basis van de 
kosten die mensen bereid zijn te maken om deze schade te voorkomen. Per verkeersdode is dit bedrag 1,8 miljoen euro. www.SWOV.nl/rapport/
Factsheets/Factsheet_Immateriele_kosten.pdf.

606 www.RIVM.nl; www.VVN.nl; www.SWOV.nl.
607 Mouthaan, Sijbrandij, Olff (2007).
608 Rohlof (2007).
609  Alisic (2007). Welk aandeel de psychotraumatologie heeft verworven in de totale GGZ is moeilijk te zeggen. De begroting van de GGZ bedroeg 

in 2005 3,7 miljard euro; 70% van de patiënten werd extramuraal behandeld en dat kostte 1,3 miljard euro. In de gehele GGZ werkten in 2004 
2300 psychiaters, 6112 psychotherapeuten en 10.315 gezondheidspsychologen. Ongeveer 4000 patiënten hadden een behandeling langer 
dan een jaar in de extramurale GGZ, waarvan 900 in psychoanalyse en 400 bij het centrum voor vroegkinderlijke chronische traumatisering. NPI, 
ondernemingsplan 2006-2010, nieuwe tijden, nieuwe wegen.

610 Zie voor de literatuur par. 4.5.
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voor de individuele en collectieve verwerking. In beide gevallen is de grens echter niet 
scherp te trekken. Professionele traumazorg is zich hierdoor gaan uitstrekken tot de mo-
nitoring van psychische gevolgen op lange termijn, regulering van de risico-informatie, 
advisering en steun bij schade- en rechtsherstel en voorkomen van paniek bij rampen. 

In schema:

 

Er zijn drie onderzoeksgebieden die gedeeltelijk tot het professionele veld gerekend kun-
nen worden. Dit is de victimologie, voor zover het verwerkingsproblemen van slachtof-
fers van misdrijven betreft of problemen van conflictbeslechting die interveniëren met 
de verwerking. Daarnaast het onderzoek naar lichamelijke klachten wanneer de klachten 
direct gerelateerd zijn aan stress als gevolg van schokkende gebeurtenissen of een sterk 
vermoeden daartoe bestaat. Het derde terrein is de experimentele psychopathologie, voor 
zover het onderzoek betreft naar posttraumatische verschijnselen en de pathologie in 
relatie staat tot schokkende gebeurtenissen.

8.2. Relatieve autonomie

Het tweede criterium om vast te stellen of er sprake is van een professioneel kennisregi-
me, is de mate van relatieve autonomie van het professionele veld. Relatieve autonomie 
kan worden afgemeten aan de mate van zeggenschap van specialisten over de inhoud 
van hun werkzaamheden en de mate van zeggenschap over het bereik ervan. 

8.2.1. Relatieve autonomie en de inhoud van het werk 
De zeggenschap over de inhoud van de werkzaamheden van specialisten hangt af van de 
mate van dichtheid van het netwerk dat zij met elkaar vormen en de onderlinge afstem-
ming van activiteiten binnen dit netwerk. Naarmate de dichtheid van het netwerk en de 
onderlinge afstemming van activiteiten groter zijn, zijn zij beter in staat om kwesties over 
de inhoud van hun werk met zelf ontwikkelde maatstaven op te lossen. Om hiervan een 
nader beeld te krijgen, is er een beperkt onderzoek gedaan binnen Nederland. Hierbij is 
gebruik gemaakt van officiële documenten, zoals beleidsnota’s, jaarverslagen en gegevens 
van websites van behandelinstituten, onderzoeksinstellingen, kenniscentra en de overkoe-
pelende vereniging en van informatie uit gesprekken met enkele specialisten in het veld.611

 Nederland kent een tamelijk sterk ontwikkeld institutioneel netwerk op het gebied 
van psychische trauma’s. Sinds 2006 is er een Nederlandstalige Vereniging voor Psycho-
trauma, die verschillende instellingen op het gebied van behandeling, onderzoek en 
kennisbundeling met elkaar verbindt. Het aantal leden van de Vereniging bedroeg op 1 
januari 2010 403, waarvan 349 als therapeut werkzaam waren.612 In de Vereniging zijn ver-
schillende instellingen vertegenwoordigd die samen een goed beeld geven van de structuur 

611  Gegevens zijn ontleend aan NtVP.nl; topzorgAMCde Meeren.nl; impact.nl; IVP.nl; CMH.nl; centrum45.nl; psychotraumacentrum.nl; sinaicentrum.
nl; veteraneninstituut.nl; RIVM.nl; bnmo.nl; jaarverslagen van Cogis en Stichting Centrum ’45 van 2005 en 2006; van CMH 2005; van het 
veteraneninstituut 2006; van de WTF 2005 inleiding voor de derde Ronde tafelconferentie LCTV op 23 november 2006 door Martijne Rensen, 
Voorzitter Stuurgroep LCVT, interne notitie en GGZ direct, notitie van GGZ Nederland no 615, de website LCVT en een gesprek met Martijne 
Rensen Verder gesprekken met Jos Weerts, adjunct-directeur van het veteraneninstituut en voorzitter van de NtVP, en E.Vermetten, hoofd 
onderzoek van het Centraal Militair Hospitaal.

612 Gegevens verkregen van de voorzitter van de NtVP, Jos Weerts.

Traumazorg
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van het Nederlandse netwerk. Hier volgt een beschrijving van deze instellingen. Een meer 
uitgebreide beschrijving is te vinden in bijlage 6.
 Van oudsher zijn er instellingen die zich met psychische trauma’s van oorlogsslacht-
offers en militairen bezighouden. Dit zijn het Sinai Centrum (1960), Stichting Centrum ’45 
(1973) en de Stichting BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers vanaf 
1945, sinds 2007 ‘de Basis’). Daarnaast zijn er gespecialiseerde instellingen uit een meer 
recent verleden, zoals het Instituut voor Psychotrauma (1985), het Veteraneninstituut 
(2005), het psychotraumacentrum voor kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te 
Utrecht en het Psychotraumacentrum GGZ kinderen en jeugd Rivierduinen. In de Vereni-
ging zijn ook enkele kenniscentra vertegenwoordigd: Cogis (2005, voorheen Icodo, is het 
Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld), Impact 
(2003, dat zich bezighoudt met psychosociale nazorg na rampen), Pharos (1993, gericht op 
vluchtelingen, asielzoekers en illegalen) en het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke 
Traumatisering (LCVT, 2006).613 Veel bestaande universiteitsklinieken, GGZ instellingen, 
de Militaire GGZ – eveneens vertegenwoordigd in de Vereniging –, het Centraal Militair 
Hospitaal en het Psychoanalytisch Instituut zijn zich meer gaan richten op onderzoek 
naar en behandeling van psychische trauma’s. Tussen de instituten bestaan allerlei 
samenwerkingsverbanden. Er is een landelijk werkend Psychotrauma Diagnose Cen-
trum. Het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering selecteert en stuurt 
zogenaamde topreferente (zeer gespecialiseerde) klinieken aan.614 Stichting Centrum ’45, 
het IVP, PDC, Equator Foundation en Antares Foundation zijn samengebracht in de on-
dersteunende holding Arq Psychotrauma Expert Groep. In Nederland is er sinds kort een 
uitgebreid netwerk van zorg voor (ex)militairen met een Landelijke Zorglijn Veteranen 
en zijn er voor hen contacten met diverse behandelinstituten. Ook is er uitgebreide zorg 
voor vluchtelingen, die plaatsvindt in centra als Stichting Centrum ’45 in samenwerking 
met het kenniscentrum Pharos. De protocollering van de psychosociale zorg bij rampen 
is ver ontwikkeld en de Stichting Impact speelt hierin een belangrijke rol. Het Instituut 
voor Psychotrauma adviseert en ondersteunt veel bedrijven en in de meeste grotere be-
drijven zijn er gespecialiseerde bedrijfsopvangteams.
 Een onderzoek in maart 2010 naar de samenhang in het onderzoek naar psychotrauma 
wees uit dat samenhang op dit punt te wensen overlaat.615 Tegelijk is er sprake van een 
sterke expansie. Na 2000 is de onderzoeksproductie enorm toegenomen. Thans zijn er 
circa twintig hoogleraren of senior onderzoekers (principal investigators) die onderzoek 
verrichten naar psychotrauma en die betrokken zijn bij in totaal 65 lopende onderzoeks-
projecten met circa zestig promovendi (stand van zaken begin 2010). Er wordt onderzoek 
gedaan naar diverse aspecten van traumatisering: de gevolgen van oorlog en vluchteling-
schap, rampen, de confrontatie met geweld en calamiteiten bij beroepsgroepen, diverse 
soorten behandelingen en de gevolgen van chronische vroegkinderlijke geweldsproble-
matiek. Het grootste deel van dit onderzoek heeft betrekking op mechanismen bij het 
ontstaan en voortbestaan van psychotraumatische klachten. De samenwerking tussen 
disciplines en de verbinding naar de zorgpraktijk zijn echter beperkt. (zie verder bijlage 
6). Wel worden onderzoeksresultaten soms gebruikt bij het formuleren van protocollen 
en praktische spelregels. Er is slechts één bijzonder hoogleraar psychotraumatologie, 
verbonden aan de Universiteit Utrecht; Rolf Kleber. Hij is dit vanwege Stichting KTP.616 
 Uit deze gegevens valt af te leiden dat de institutionalisering van activiteiten op het 
gebied van behandeling, onderzoek en kennisuitwisseling – althans in Nederland – ver is

613  De NtVP is opgericht door Psychiatrie AMC, B. Gersons (oprichter en eerste voorzitter); Centrum ’45, J.W. Reerds; Cogis, J. van Run; Impact, 
M. Rooze; Instituut voor Psychotrauma, A. de Wijs; Veteranen Instituut, J. Weerts; Stichting Equator, W. Scholte; Psychotraumacentrum kinder en 
jeugd Rivierduinen, J. de Roos; Psychotraumacentrum UMC-WKZ, T. v.d Schoot; België, Ministerie van Defensie, E. de Soir. Zie verder bijlage 6.

614  Sinds 2006 is er een Psychotrauma Diagnose Centrum. Er zijn verder samenwerkingsverbanden in nulde en eerste lijn met stichting de Basis 
(voorheen BNMO). Er is intensieve samenwerking met de War Trauma Foundation en de stichting is geaccrediteerd door de International 
Rehabilitation Council of Torture Victims (IRCT) een internationale organisatie die in 78 landen ruim 130 traumacentra ondersteunt.

615 Gersons, Kleber (2010) op initiatief van Arq Psychotrauma Expert Groep. Zie verder bijlage 6.
616 Een gezamenlijke stichting van Stichting Centrum ’45 en het IVP.
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voortgeschreden en de uitwisseling intensief is, waarbij opgemerkt kan worden dat het 
onderzoek nog betrekkelijk weinig samenhang vertoont. Dit heeft geresulteerd in proto-
collen en werkafspraken die wetenschappelijk worden ondersteund met onderzoek dat 
plaatsvindt binnen het veld en waarvan de resultaten worden gebundeld in kennisinsti-
tuten die een actieve rol spelen in de onderlinge uitwisseling. Dit maakt het aannemelijk 
dat inhoudelijke kwesties en het vaststellen van criteria voor kwaliteit voornamelijk een 
interne aangelegenheid zijn geworden binnen het professionele veld. In dat opzicht is er 
een grote mate van autonomie.

8.2.2. Relatieve autonomie en het bereik van de activiteiten
 Een meer controversieel punt is de zeggenschap van specialisten over het bereik van 
hun activiteiten. Om deze vorm van zeggenschap vast te stellen, is nagegaan hoever de 
invloed van het professionele veld reikt bij crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflict-
beslechting. Hierbij is gekeken naar de inzet van specialistische kennis, protocollering, 
doorverwijzing en ketenvorming.
 De expertise van specialisten wordt ingezet op uiteenlopende terreinen van traumatise-
ring, maar de zeggenschap over de inzet verschilt. Bij rampenbestrijding is in Nederland 
structureel vastgelegd dat specialisten de psychosociale opvang voor hun rekening nemen 
en het tijdstip, de aard en de omvang van de inzet deels naar eigen inzicht kunnen bepa-
len. Het inrichten van een Informatie- en Adviescentrum, het monitoren van de gezond-
heidstoestand met gecontroleerd onderzoek en de informatieverstrekking vinden plaats 
op basis van professionele criteria. Er zijn echter ook verschillende gebieden waar men 
minder autonoom te werk kan gaan, zoals bij opschaling van de hulp, waarbij bestaande 
instanties bij calamiteiten hun hulp uitbreiden, en het bepalen van de omvang van com-
pensaties. Soms heeft men een adviserende rol, maar vaak is men geheel afhankelijk van 
beslissingen van het bevoegd gezag, van beleids- en operationele teams en de rechterlijke 
macht. Bij schokkende gebeurtenissen in de intieme sfeer is de zeggenschap vaak gering. 
Men is afhankelijk van justitiële instanties bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsin-
gen van kinderen en de uitwisseling van informatie is beperkt uit privacyoverwegingen. 
 Het bereik van specialisten wordt verder beperkt door de afhankelijkheid van  
andere hulpverleners en van leken. Slachtoffers worden soms niet opgemerkt of melden 
zich niet of zeer laat bij de hulpverlening, zoals bij (ex-)militairen vaak het geval is. 
Vluchtelingen leven in angst en durven meestal niet hun hele verhaal te vertellen. Veel 
hulpverleners herkennen de problemen niet en slachtoffers worden dan niet doorverwe-
zen. De diagnose PTSS wordt door de huisarts vaak gemist.617 De invloed op de zorgketen 
en de verbreiding van de expertise buiten het professionele veld is met andere woorden 
beperkt. Een factor hierin is de niet onomstreden maatschappelijke erkenning van het 
veld, waarover meer in het laatste deel van dit hoofdstuk. Bij psychische trauma’s is er 
het probleem, dat slachtoffers zich kunnen schamen, hun problemen liever somatiseren 
om het stigma van een psychische stoornis (dat bij PTSS niet groot is, maar toch soms 
ervaren wordt) te ontlopen en de omgeving de problemen kan bagatelliseren.
 Binnen de figuratie van specialisten, slachtoffers, overheid en publiek hebben 
traumaspecialisten een dominante positie verworven. Zij moeten zich echter voortdu-
rend rekenschap geven van de gedragingen van andere partijen in de figuratie. Vanuit 
het bredere veld van de wetenschap, speciaal de medische wetenschap, ondervinden zij 
bovendien de druk zich te richten naar bestaande standaarden voor classificatie (in het 
bijzonder de DSM) en effectiviteitsonderzoek (in het bijzonder de methode van de ‘rando-
mised controlled trials’). Deze standaarden bieden ook weer mogelijkheden. Met erkende 
diagnoses en gecontroleerd onderzoek kunnen specialisten hun legitimiteit vergroten. 

617 Olff (2008), 4.
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8.3. Interne samenhang

Een derde criterium op grond waarvan gesproken kan worden van een professioneel 
kennisregime, is de mate van interne samenhang van het professionele veld. De vraag 
is, in hoeverre de specialisten in staat zijn de verscheidenheid van posities op grond van 
aard van hun werkzaamheden, functie, disciplinaire achtergrond en mate van invloed te 
overbruggen en desintegratie of afsplitsing te voorkomen. 
 Kenmerkend voor de zorg voor psychische trauma’s is de grote mate van interne 
differentiatie in specialistische deelterreinen en werkwijzen. Het proces van differenti-
atie wordt voortgedreven door het ontdekken, onthullen en erkennen van steeds nieuwe 
gebieden en nieuwe verschijnselen van traumatisering. Er is ook een grote variatie 
aan schokkende gebeurtenissen met uiteenlopende gevolgen: natuurrampen en ‘man 
made disasters’, eenmalige en terugkerende, kortdurende en langdurige gebeurtenissen, 
kleinschalige en grootschalige gebeurtenissen en gebeurtenissen in de publieke en de 
privé-sfeer.618 Er hebben zich drie min of meer zelfstandige terreinen ontwikkeld: het ter-
rein van oorlog en vervolging, van mishandeling en seksueel misbruik, en van rampen, 
ongelukken, incidenteel geweld en confrontaties in riskante beroepen. Op elk van deze 
deelterreinen zijn er specifieke opvattingen en werkwijzen gevormd met onderscheiden 
netwerken van specialisten.619 
 Het terrein van oorlog en vervolging heeft een lange geschiedenis. Er zijn veel termen 
gebruikt om de gevolgen van oorlog en vervolging te typeren, zoals ‘war neurosis’ en ‘KZ-
syndroom’. Het concept van de posttraumatische stress-stoornis heeft, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4, zijn oorsprong in oorlogservaringen van militairen. Veel specialisten op dit 
terrein zijn echter van mening dat het concept te beperkt is voor de beschrijving van het 
hele spectrum van de emotionele gevolgen van oorlogshandelingen.620 De diagnose schiet 
volgens specialisten ook tekort voor de beschrijving van ervaringen na massavervol-
ging, zoals verlies van vertrouwen in de mensheid die de vervolging heeft toegelaten en 
wraakgevoelens tegen de beulen. Het tweede terrein, mishandeling en seksueel misbruik, 
heeft betrekking op gebeurtenissen die zich meestal in de verborgen sfeer voordoen. 
Het terrein is beladen, omdat het de erkenning veronderstelt van wreedheden die in de 
directe omgeving – in de straat en om de hoek – kunnen plaatsvinden.621 De waarheids-
vinding is complex, en de gevolgen van mishandeling en misbruik van kinderen worden 
in de regel pas op langere termijn zichtbaar. Op dit terrein hebben zich grote controver-
ses voorgedaan, zoals rond hervonden herinneringen van misbruik in de vroege jeugd. 
Probleem is ook dat rechtstreeks ingrijpen stuit op privacybeperkingen, terwijl plaatsing 
van kinderen buiten het gezin van herkomst meestal tot nieuwe problemen leidt. 
 Het derde terrein, rampen, ongelukken, confrontaties in riskante beroepen en inciden-
teel geweld, is moeilijker af te grenzen. Het gaat om zeer diverse gebeurtenissen, zoals 
rampen die onderling sterk van elkaar verschillen, verkeersongelukken die doorgaans 
weinig of geen publieke aandacht trekken, en confrontaties met willekeurig geweld die 
aanleiding kunnen zijn voor grote ophef. Enkelvoudige gebeurtenissen leiden maar in 
een beperkt aantal gevallen tot langdurige klachten.622 Op dit terrein kunnen zich de 
nodige politieke verwikkelingen voordoen. Het beheersen van de maatschappelijke dyna-
miek als gevolg van de gebeurtenissen is daarom op dit terrein een belangrijk onderwerp 
van studie geworden. 
 Er is niet alleen een grote mate van differentiatie in specialistische deelterreinen, 
maar ook in disciplines en denkstromingen. De gedifferentieerde structuur maakt het 

618 Zie voor het onderscheid naar typen trauma’s: Terr (1991), 10-20.
619 Voor een al wat ouder overzicht: Beall (1997).
620  Zie over de verklaring van het daderschap bij ernstige wreedheden tijdens oorlogen: Gomperts (2000); Gomperts (2002); Hafkenscheid (2005, 

2); De Swaan (2006); De Laender (1996). Bij soldaten gaat het vaak om woedeaanvallen tijdens de strijd, waarin men geen vrees meer kent en 
spanning en verwarring worden afgereageerd. Vergelijk Collins (1989); Shay (1994).

621 Bas Schreuder wees op dit specifieke kenmerk, waardoor mensen zich ervan afkeren. Gesprek d.d. 1 dec. 2006.
622  Zie voor een leesbaar overzicht over de stand van zaken: interview met Marit Sijbrandij, onderzoeker bij AMC de Meren, afdeling psychotrauma in 

de Volkskrant van 6 jan. 2007, getiteld: Ieder dempt zijn eigen schrik. 
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niet gemakkelijk de interne samenhang in het veld te waarborgen. Deze wordt ook op de 
proef gesteld door de zich uitbreidende claims van slachtoffers, de inbreng van nieuw op-
geleide specialisten en de complexer wordende maatschappelijke dynamiek. Zij leiden tot 
steeds nieuwe spanningen en belangentegenstellingen in het veld. Om deze te reguleren, 
worden er hoge eisen gesteld aan de zelfbeheersing van specialisten. Welke belangente-
genstellingen dominant zijn, hoe deze zijn verbonden met verschillende posities en op 
welke manier invloedrijke specialisten trachten deze tegenstellingen te overbruggen, 
wordt in het volgende hoofdstuk nader onderzocht.

Er zijn in de literatuur geen aanwijzingen gevonden voor aantasting van de interne 
samenhang door de te sterke differentiatie in deelterreinen en beroepsachtergronden. Er 
is wel een neiging tot schoolvorming. De meeste psychologen die in het veld werkzaam 
zijn proberen zich te onderscheiden door cognitieve gedragstherapie of daarvan afgeleide 
werkwijzen en bestrijden de psychoanalyse. Psychoanalytische en gedragstherapeutische 
scholen staan soms lijnrecht tegenover elkaar, maar er worden ook pogingen onderno-
men de verschillen te overbruggen. Psychoanalytici hebben nieuwe concepten geïntrodu-
ceerd om complexe traumatisering beter te begrijpen en trachten daarmee hun positie te 
verbeteren. Er is een redelijke consensus over het feit dat langdurige psychotherapie bij 
persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve stoornissen nodig kan zijn en psychoanalyse 
daarin een rol kan spelen. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), een 
methode die werkt met bilaterale stimulatie (oogbewegingen, tikken), roept controverses 
op. Sommige psychologen vinden de marketing rond het concept ongepast en hebben kri-
tiek op het gebrek aan onderbouwing, maar EMDR vormt geen echte splijtzwam.623

 Zoals in parafraaf 8.2. is uiteengezet, vertoont het onderzoek naar psychotrauma 
weinig samenhang. Sommige specialisten besteden veel energie aan het bevorderen van 
de samenhang in het veld. Op de achtergrond speelt de gedachte mee dat het terrein 
zeer beladen is en zowel nieuwsgierigheid als angst oproept bij de bevolking. De recente 
vorming van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma en van samenwerkings-
verbanden tussen de instellingen die aan de basis ervan hebben gestaan, is een teken dat 
de interne samenhang – althans in Nederland – is gegroeid. 

8.4. Wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen 

Het vierde criterium om vast te stellen in hoeverre het hedendaagse traumaregime kan 
worden opgevat als een professioneel kennisregime, is de mate van consensus onder spe-
cialisten over wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen. Daarvoor is het nodig om 
na te gaan welke basisinzichten en werkwijzen thans dominant zijn en welke controver-
ses zich daarbij voordoen.

8.4.1. Consensus over basisinzichten en werkwijzen
De voornaamste basisinzichten vinden hun neerslag in handboeken en overzichtsartike-
len van gezaghebbende woordvoerders. Zij hebben betrekking op de reacties na een een-
malige schokkende gebeurtenis, complexere vormen van traumatisering en op de sociale 
en maatschappelijke gevolgen. Hier volgt een kort overzicht. 
 
Na een schokkende gebeurtenis is er bij de getroffenen een gevoel van overweldiging 
door de gebeurtenis. Het slachtoffer wordt voor kortere of langere tijd – en soms blijvend 
– geheel in beslag genomen door de indrukken van de gebeurtenis. Dit gaat gepaard met 
angst voor herhaling en verlies van zelfvertrouwen. Na enige tijd, soms na jaren, komen 
er nachtmerries en flashbacks, die het slachtoffer probeert te vermijden.624 

623 Zie voor een overzicht van het debat: Nanninga (2004). Verder: Veeninga, Hafkenscheid (2005); Olff (2008).
624  Vermetten (2003), 66. Hij merkt ook op dat de lengte van de periode waarin zich peritraumatische dissociatie voordoet een belangrijke voorspeller is 

voor het later optreden van PTSS.
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Dit wijst op een worsteling met een herinnering die moeilijk te integreren is in het 
normale bewustzijn. In het bestaande DSM-classificatiesysteem, de DSM IV TR, worden 
drie hoofdverschijnselen van PTSS genoemd: herbeleving, vermijding en versterkte 
waakzaamheid.625 
 De indrukken dringen zich onverwacht op, alsof ze net plaatsvonden, waardoor het 
tijdsbesef vervaagt en het gevoel van verwarring zich blijft herhalen. De overweldiging 
kan leiden tot verlies van vertrouwen in anderen en een gevoel van extreme eenzaam-
heid en leegte. “Emotional aloneness makes pain more painful and fear more terri-
fying.” 626 De innerlijke dialoog waarmee men de ervaren schokkende gebeurtenissen in 
een zinvolle context kan plaatsen kan dan verstommen. Om van de mentale desorgani-
satie te kunnen herstellen, kan er empathie nodig zijn van een therapeut, om zowel de 
greep van de angst te verkleinen als het vertrouwen terug te krijgen.627

 De indrukken die zich onwillekeurig opdringen, worden omschreven als herbelevin-
gen. Herbelevingen kunnen bestaan uit heldere beelden waarin de gebeurtenis zich le-
vendig herhaalt. Het kan gaan om waarheidsgetrouwe beelden, maar ook om ‘fantasieën’ 
die een onderliggende emotie uitdrukken.628 Zij zijn met gefragmenteerde sensorische 
ervaringen opgeslagen: soms wordt een geur herinnerd, een stem, of een bepaald gevoel. 
Door herbelevingen kunnen getroffenen hun dagelijks leven zo organiseren dat ze allerlei 
ervaringen buiten hun bewustzijn houden door situaties en mensen te vermijden die deze 
ervaringen juist kunnen oproepen of geassocieerd worden met deze ervaringen. Soms kan 
het gebruik van drugs of alcohol daarin een rol spelen. Veel energie kan gaan zitten in 
het ‘niet denken’ en ‘niet plannen’, hetgeen de fixatie op het verleden weer sterker maakt. 
Door de behoefte de herbelevingen en de confrontatie met de ‘oude’ pijn te ontlopen, 
leiden trauma’s vaak een verborgen leven. Dissociatie is een manier om elementen van 
schokkende gebeurtenissen niet tot het bewustzijn toe te laten door ze af te splitsen.629 
 Naast het gevoel overweldigd te zijn, kan er volgens specialisten bij ernstige trauma-
tisering door langdurige mishandeling, misbruik of emotionele verwaarlozing, sprake 
zijn van een gevoelen van schaamte en vernedering. Dit kan diep ingrijpen in de persoon-
lijkheid. Door zich slecht of minderwaardig te voelen, kan het iemand de band met de 
dader in stand houden. De verschijnselen die zich hierbij voordoen, zijn moeilijk in een 
diagnose onder te brengen. Schaamte is de emotie die de gevoelens van vernedering het 
sterkst uitdrukt. Slachtoffers kunnen proberen aan deze gevoelens te ontsnappen door 
zich terug te trekken (isoleren, dissociëren, depressie), door zelfdestructie (verslaving, 
eetstoornissen, zelfbeschadiging, suïcide) en door op anderen gerichte destructie (agres-
sie en geweld).630 Van herstel wordt meestal pas gesproken als niet alleen de greep van de 
angst is verminderd, maar zich een positief zelfbeeld heeft gevormd.631

 Een ander gevoel dat volgens de specialisten veel slachtoffers bezighoudt, is een 
gevoel van miskenning door de directe omgeving, vaker geprojecteerd op de samenleving. 
Het probleem is dat traumatische ervaringen vaak onuitsprekelijk zijn (‘er zijn geen 

625 Brett (1996), 117-128. Voor een overzicht: Hollemans (1998), hoofdstuk 5. Over krenkingen: Gersons (1991), 246.
626  Smith (2004), 619. Zie hierover ook Herman (1993), hoofdstuk 2 en verslagen van mensen uit concentratiekampen die de moed verloren omdat 

niemand zich nog om hen bekommerde. Zie: De Swaan (1982, 1), 140-150.
627 Bohleber (2002), 223-228; Smith (2004), 613-631.
628  (…) dat het bij ‘traumatische intrusies’ in niet weinig gevallen gaat om reconstructies op basis van een ‘worst case scenario’, dat zich in 

werkelijkheid door een minder ernstig of dramatisch verloop kenmerkte. Kortom: het gaat ook bij dromen mede om constructie en re-constructie.” 
Winkel (2002), 30. Meer recent wordt een onderscheid gemaakt tussen het verbaal toegankelijke geheugen (VAM) en het “Situationally Accessible 
Memory” (SAM) dat automatisch wordt geactiveerd door externe of interne stimuli die indringende herinneringen en flashbacks genereren. ‘Imaginal 
exposure’, ‘exposure in vivo’ en ‘cognitieve herstructurering’ zijn therapieën met bewezen effecten die op dit onderscheid zijn gebaseerd. Van 
Emmerik (2005), 18-23. Zie ook: Op den Velde, Van der Kolk (1998), 77.

629  Bij het ouder worden kunnen zich complexe ontwikkelingsopgaven voordoen, zoals gedwongen inactiviteit, verslechterende gezondheid, dood van 
een geliefde of kinderen die het ouderlijk huis verlaten. Op den Velde (2001), hoofdstuk 17. Zie verder Spiegel (2000), 42-43 die ook verder ingaat 
op het verschijnsel dissociatie in dit verband.

630 Allen (2001), 11-19.
631  Smith (2004), 629. Opvallend is dat de herinnering die in de amygdala ligt opgeslagen door signalen van de prefrontale cortex kan worden 

beïnvloed, waarbij nieuwe verbindingen worden gemaakt. “Therapy is just another way of creating synaptic potentiation in brain pathways that 
control the amygdale.” Le Doux, aangehaald in Smith (2004), 620. Neurobiologisch beschouwd doet zich tijdens traumatisering een proces voor 
op diverse fronten: veranderingen in de HHA-as met chronische veranderingen in de hormoonproductie; atrofie van de hippocampus die belangrijk 
is bij leren en onthouden en stress reguleert; veranderingen in het functioneren van de orbitofrontale cortex, waardoor angstresponsen in stand 
blijven en niet worden uitgedoofd; veranderingen in de neuroimmunoregulatie, waardoor aantasting van de immunologische afweer. Zie: De Kloet, 
Vermetten, Unck, (2002), 39.
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woorden voor’) en voor de toehoorders onverdraaglijk.632 Men houdt zich er liever niet 
of niet te lang mee bezig. Men wil ook liever niet herinnerd worden aan de eigen pijn 
en kwetsbaarheid. Typisch voor daders is dat zij vaak pogingen doen hun aandeel te 
ontkennen of juist slachtoffers de schuld te geven. Bij oorlogssituaties of ook in complexe 
gezinsinteracties met geweld zijn dader- en slachtofferschap soms vermengd en wisselen 
elkaar af. Bij rampen zijn het de verantwoordelijkheden achteraf die vaak moeilijk te 
traceren zijn. Herstel is daarom niet alleen het verwerken van de pijn, maar ook het her-
vinden van een relatie met de bredere samenleving om het gevoelen van miskenning en 
isolement te overwinnen. “Narrative heals personality changes only if the survivor finds 
or creates a trustworthy community of listeners for it.”633 Bij collectieve wreedheden is 
voor het herstel ook nodig dat er niet wordt vergeten, de herinnering op een bepaalde ge-
ritualiseerde manier levend wordt gehouden in de vorm van herdenkingen, onderschei-
dingen en monumenten en de verantwoordelijkheid voor de misdaden wordt erkend. Het 
kan dienstig zijn als daarbij wordt uitgesproken dat een organisatie of de samenleving 
als geheel in moreel opzicht in gebreke is gebleven.634 

8.4.2. Controverses (1): de interpretatie van traumatische verschijnselen
De consensus op een aantal hoofdlijnen neemt niet weg dat zich met betrekking tot weten-
schappelijke basisinzichten en werkwijzen talrijke controversen voordoen. Drie soorten 
controverses zijn te onderscheiden. Deze hebben betrekking op de interpretatie van trau-
matische verschijnselen, de adequaatheid van diagnoses en de effectiviteit van therapieën.
 De controverse over de interpretatie van traumatische verschijnselen richt zich in 
het bijzonder op het concept van de posttraumatische stresstoornis. Een belangrijk punt 
van kritiek heeft betrekking op de veronderstelling dat de verschijnselen herbeleving, 
vermijding en verhoogde waakzaamheid na een schokkende gebeurtenis zich onafhan-
kelijk van de sociaal-culturele context zouden voordoen en, afgezien van verschillen in 
individuele voorgeschiedenis en persoonskenmerken, vooral zouden samenhangen met 
de ernst van de gebeurtenissen en de duur van de blootstelling.635 Hiermee wordt, zo luidt 
de kritiek – die vooral afkomstig is van sociologen en cultureel-antropologen, maar ver-
volgens deel geworden is van het debat onder traumaspecialisten –, de sociaal-culturele 
context genegeerd, waarin gebeurtenissen hun betekenis krijgen, herinneringen worden 
geordend en het zelfbeeld zich vormt.636 Reacties op gebeurtenissen verschillen namelijk 
per cultuur of subcultuur. Een voorbeeld geeft de socioloog Jolande Withuis over kamp-
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van een vergelijking tussen het ‘zelf-
destructief gedrag’ van de ‘Puttenaren’, de gedeporteerde mannen uit Putten die vanuit 
hun calvinistische plattelandscultuur in het kamp keihard bleven werken en slecht voor 
zichzelf zorgden, en ‘de strijdbaarheid, de discipline en het politieke bewustzijn’ van 
communistische kampoverlevenden.637

 De kritiek die de antropoloog Allan Young in 1995 gaf, is op deze gedachtegang geba-
seerd.638 Hoewel Young geen traumaspecialist is en dus een buitenstaander ten opzichte 
het veld van de traumazorg, deed zijn kritiek in het veld veel stof opwaaien. Ingrijpend 

632  “Soms is het de overlevenden onmogelijk hun verhaal nog uit te spreken, of komt het zelfs niet meer in herinnering; soms moet een deel ervan 
telkens weer opnieuw worden herhaald, gedroomd, herleefd, uitentreuren verteld aan naaste vrienden of verwanten, alsof er iets is dat verzwegen 
blijft en dat ingesloten wordt in eindeloze herhaling.” De Swaan (1982, 1), 142. Judith Herman drukt dit als volgt uit: “Trauma’s drijven mensen ertoe 
om hechte relaties te ontvluchten en om er tegelijk wanhopig naar op zoek te gaan. De ernstige verstoring van het basisvertrouwen, de algemeen 
voorkomende gevoelens van schaamte, schuld en minderwaardigheid, en de vrees dat het sociale leven herinneringen zal oproepen aan het 
trauma, dat alles is een stimulans om zich terug te trekken uit hechte relaties.” Herman (1992), 81, 87. Zie ook: Duyndam (2004), 31.

633 Shay (1994), 188.
634  De Swaan (1998) geeft een beschrijving van vier afweermechanismen die het publiek hanteert te weten: ‘het leed is er niet’, ‘het is hun eigen 

schuld’, ‘het slachtoffer vraagt er om' en 'er wordt toch voor gezorgd’.
635  De laatste 35 jaar zijn ruim 4000 publicaties verschenen over de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in een exponentieel toenemende 

frequentie. Per jaar (peildatum 2003) verschijnen er nu 800 wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Gerenommeerde tijdschriften als 
de American Journal of Psychiatry wijden veel artikelen aan PTSS. Het feit dat PTSS een stressgerelateerde aandoening is zorgt ervoor dat de 
aandoening ‘meelift’ op de biologische oriëntatie die in de psychiatrie dominant is geworden: diermodellen met experimenteel geïnduceerde stress 
en functionele beeldvormende technieken als fMRI en PET.Vermetten (2003), 67.

636 Prager (1998), 171.
637  Na een mislukte overval op Duitse militairen even buiten Putten werden 660 mannelijke Puttenaren tussen de achttien en vijftig jaar naar Duitse 

kampen gedeporteerd. Hiervan keerden er volgens Van Dantzig slechts 32 terug. Withuis (2002), 155.
638 Young (1995), met name hoofdstuk 4.
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leed is volgens hem pas aan het eind van de negentiende eeuw opgevat als lijden aan 
een herinnering. In bepaalde kringen van neurologen ontstond toen de notie van een 
‘pathogeen geheim’ met het effect van een ‘mentale parasiet’ (besproken in hoofdstuk 1). 
Voorheen werd eerder gesproken van wanhoop, ongeluk of verwarring. Later werd hier 
nog het collectieve lijden aan een herinnering aan toegevoegd, waarbij slachtoffers zoeken 
naar erkenning van pijnlijke herinneringen door een gemeenschap. Volgens Young is 
hier sprake van een sociale constructie, waarin neurologen de ervaringen van slacht- 
offers hebben gemedicaliseerd. Hiermee trachtten zij een min of meer objectieve  
omschrijving te geven van reacties die echter in elke cultuur anders zijn. Dit verklaart 
volgens Young dat epidemiologische onderzoeken naar het voorkomen van de stoornis 
PTSS zeer uiteenlopende cijfers laten zien.
 Persoonlijke reacties op grootschalige schokkende gebeurtenissen hangen volgens 
critici voor een belangrijk deel af van de wijzen waarop staten de herinnering aan deze 
gebeurtenissen vorm geven. Een voorbeeld is het proces tegen luitenant Calley, verant-
woordelijk voor de massamoord in My Lai tijdens de oorlog in Vietnam in 1968. Bij dit 
proces waren er geen Vietnamese getuigen en Calley is na verkorting van zijn straf drie 
jaar na het proces vrijgelaten. In het Amerikaanse perspectief werden de veteranen uit 
het eigen leger de voornaamste slachtoffers van de oorlog. 
 Betekenissen kunnen ook verschuiven. Zo kan een relaas over gebeurtenissen die 
men liever wil vergeten, de betekenis krijgen van een getuigenis van moed en helden-
dom en daarmee de weg vrijmaken voor andere reacties.639 Of omgekeerd kan waardering 
voor gebeurtenissen omslaan in afkeer, zoals bij de inval in Irak na de onthullingen over 
martelingen in de Abu Ghraib gevangenis door Amerikaanse militairen. 
 Critici richten zich niet alleen op de diagnose PTSS, maar ook op de poging in het 
algemeen om de reacties op schokkende gebeurtenissen te vertalen in psychische stoornis-
sen. De kritiek is, dat als het moeizame proces van zoeken naar betekenis en hervinden 
van een zinvol bestaan na schokkende gebeurtenissen niet vlekkeloos verloopt, dit wordt 
opgevat als een ziekte en het slachtoffer in een ziekterol wordt geplaatst. Meer in het bij-
zonder richt de kritiek zich op het psychiatrische DSM-classificatiesysteem. Dit systeem 
staat onder sterke invloed van de farmaceutische industrie, die steeds nieuwe DSM-
indicatiegebieden claimt.640 Elke nieuwe versie van de DSM bevat meer stoornissen en 
veel stoornissen worden met medicijnen bestreden.641 (Dit geldt overigens minder voor de 
posttraumatische stress-stoornis dan voor depressieve verschijnselen, die vaak met deze 
stoornis gepaard gaan).642 Als bezwaar tegen het classificatiesysteem wordt aangevoerd dat 
het niet dimensioneel is, maar categoriaal. Dit betekent dat iemand de stoornis wel of niet 
heeft en er in principe geen grijs gebied is. Mensen die lijden onder ernstige belasting 
kunnen hierdoor verstoken blijven van hulp of juist ten onrechte als ziek worden aange-
merkt. Een gevaar is ook dat het systeem het beleid en de zorgprogramma’s gaat sturen 
– managed care – en de individuele ervaring van specialisten er nauwelijks nog toe doet.643 
 De kritiek luidt verder dat het beschrijven van problemen in termen van een stoor-
nis weliswaar kan helpen bij de ‘erkenning’, maar dat waardevolle steun van de directe 
omgeving en de bredere samenleving erbij kan inschieten wanneer medische hulp be-
schikbaar is. Bovendien treedt bij de toekenning van ‘ziekte’ in de regel maatschappelijk 
functieverlies op. Het tijdsperspectief kan krimpen en worden bepaald door de medische 
verbintenis die men is aangegaan.644 Het leven kan worden beheerst door het toeleven 
naar de contacten met de behandelaar, contact met lotgenoten die steeds over dezelfde 

639  Prager (1998), 124. Zie verder: Gray, Oliver (eds.) (2004) over het herinneren van catastrofes; Lembcke (1998) over de mythen bij de herinnering aan 
de oorlog in Vietnam. Over filmbeelden: Oliver (2004), 171-189. De beeldindustrie is volgens Oliver bepalend geworden bij de publieke herinnering 
en de mythevorming bij het publiek.

640 Koerselman (1998), 1064-1075.
641 Healy (1993, 1997).
642  Over medicijngebruik bij de combinatie PTSS en depressie zijn geen cijfers bekend, maar wel van het totale gebruik van antidepressiva in 

Nederland. In 2008 waren er 800.000 gebruikers en werden 243 miljoen standaarddagdoseringen verstrekt door openbare apotheken. 
Pharmaceutisch weekblad, (2009), nr. 13.

643 Koerselman (1998), 1067; Kaasenbrood (1998), 1084.
644 Deze alinea volgt de analyse van De Swaan (1982, 2 en 3).
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problemen praten en gedragsvoorschriften die medisch worden gerechtvaardigd. Vooral 
wanneer de klachten voortduren en de effectiviteit van behandelingen ongewis is, kan 
de prijs hoog zijn. Bovendien verdwijnen in het medische perspectief de sociale aspecten 
van collectieve schokkende gebeurtenissen uit het zicht. Medische zorg is dan een buffer 
waarbij ervaringen worden opgesplitst in individuele ziektegeschiedenissen die alleen in 
spreekkamer of kliniek aan de orde komen.645 

De kritiek wordt gepareerd door te wijzen op de voordelen van de medische bemoeienis. 
Met hun autoriteit en specialistische kennis kunnen psychiatrisch geschoolde artsen 
een gefundeerd oordeel vellen over de psychische schade die schokkende gebeurtenissen 
hebben aangericht. Hierbij wordt veelal aangenomen dat de symptomen van PTSS in 
verschillende culturen gelijksoortig zijn, zodat de oordelen van specialisten betrekkelijk  
‘unbiased’ kunnen zijn. Zij kunnen vaststellen dat er geen sprake is van aanstellerij, 
maar dat er werkelijk iets aan de hand is. Als de behandeling effectief is, wordt slacht-
offers de mogelijkheid geboden om buiten de medische setting de confrontatie met de 
daders en de eigen omgeving aan te gaan. Medische zorg vervult in zo’n geval juist een 
onmisbare functie bij erkenning, herstel en emancipatie. 
 Medische zorg en maatschappelijke verwerking kunnen volgens genuanceerde 
voorstanders van het medische model hand in hand gaan wanneer artsen hun rol breed 
opvatten. De beperkte rol van de klassieke hulpverlener met instrumentele interventies 
bij een passieve zieke kan worden verbreed naar de rol van iemand die betrokken is bij 
de gemeenschap, waar het slachtoffer en de hulpverlener deel van uitmaken.646 De arts 
beweegt zich dan buiten de kliniek en spreekkamer als zaakwaarnemer van slachtoffers: 
“… a new professional model: the psychiatrist as patients’ advocate, helping a group of 
wronged victims to win reparation.”647 
 Voorstanders van het medische model wijzen verder op het grote voordeel dat een 
wereldwijd erkend classificatiesysteem van psychische stoornissen heeft bij het doen van 
grootschalig en vergelijkend onderzoek. Het systeem is weliswaar vatbaar voor discussie, 
maar wordt wel vastgesteld aan de hand van een zorgvuldige procedure, waarin veel 
filters zijn ingebouwd en met kritiek rekening wordt gehouden. Zo is bij de herziening  
in 1994 ook aandacht besteed aan culturele factoren.648 

Een voorzichtige conclusie is dat getracht wordt de controverse in het veld op te lossen 
door het medische model in grote lijnen te accepteren en de beperkingen en nadelen 
ervan zoveel mogelijk te ondervangen. De materie rond de afbakening van de gevolgen 
in termen van psychische stoornissen en het voorkomen van medicalisering is echter zo 
complex, dat zich voortdurend nieuwe tegenstellingen voordoen. In een overzicht van  
de stand van zaken in zijn oratie in 2007 schetst hoogleraar psychotraumatologie Rolf 
Kleber enkele actuele trends.649 Hij wijst op de nadruk die is komen liggen op het 
cognitieve aspect. Emotionele steun houdt mensen gevangen in hun symptomen als de 
cognitieve kant wordt onderschat: de aantasting van basale zekerheden en het verlies 

645  De Swaan (1982, 1), 149. “Onder noemers als ‘KZ-syndroom’, ‘post-concentratiekampsyndroom’ of ‘survivors syndrome’ is het (leed) een 
psychiatrisch ziektebeeld geworden (…) De politieke geschiedenis van de jodenmoord in Europa valt in die vakdiscussie uiteen in de bespreking 
van afzonderlijke ziektegeschiedenissen. Toch gaat het hier om sociale problemen (…) omdat die overlevenden nog in sterkere mate dan anderen 
te lijden hebben van een onheil dat mensen door mensen aangedaan is, van een maatschappelijke ramp of om precies te zijn, van een misdaad, 
een moordcampagne die jarenlang tegen hen gevoerd is door een modern staatsapparaat, met een uitgebreide politiemacht en een volledig 
toegerust en efficiënt georganiseerd leger, gesteund of gedoogd door de grote meerderheid van de bevolking en geduld door de burgers van vele 
landen. Als er ooit een maatschappelijk kwaad is geschied dan was dit het. Ten tweede, omdat de sociale implicaties voor de overlevenden zelfs 
doorslaggevend zijn. Zij staan immers voor de vraag hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren, wat zij hadden moeten doen om het te voorkomen en te 
ontlopen, hoe zij kunnen verwerken wat zij anderen zagen aanrichten, of iets dergelijks zich ooit nog kan herhalen en of de wereld misschien steeds 
nog zo is. Zulke vragen kunnen mensen niet elk voor zich beantwoorden, het zijn kwesties die telkens opnieuw besproken moeten worden (…) Die 
oorlogservaringen kunnen op den duur verwerkt worden, maar niet zonder anderen.” De Swaan (1982, 1), 140-141.

646 Van Gelder (1994) www.Ifs.uni-frankfurt.de/people/van_gelder/e_pa_so.html.
647 Shephard (2000), 360-361.
648  Bij de voorbereiding van de DSM IV in 1990 werd een groep ‘Culture and Diagnosis’ geïnstalleerd, die overigens niet de officiële status van ‘task 

force’ kreeg. Zij stelde het ‘DSM-IV Source Book Cultural Issues’ samen met toelichtingen en waarschuwingen over impliciete waarden en culturele 
vertekeningen. Opmerkingen over het typisch westerse van de classificatie werden niet opgenomen. Borra (1998), 1086-1102.

649 Kleber (2007). Enkele conclusies werden al getrokken in Kleber (1999).
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van het idee dat de wereld veilig is. Een andere tendens is de nadruk op praktische steun 
en hulp in de eerste fase na een ramp, waardoor medicalisering wordt tegengegaan. In 
hoofdstuk 9 zal op basis van interviews worden nagegaan hoe toonaangevende specialis-
ten en experts in het veld tegen deze kwestie aankijken.

8.4.3. Controverses (2): de adequaatheid van diagnoses 
In de omschrijving van het eerste criterium van PTSS, zoals opgenomen in de DSM IV – 
andere criteria verwijzen naar symptomen en de duur ervan – wordt uitgegaan van een 
externe stressor: het meemaken of getuige zijn geweest van een of meer gebeurtenissen 
die betrekking hebben op “actual or threatened death or serious injury, or a threat to the 
physical integrity of self or others”, waarop de persoon reageert met ”intense fear, hel-
plessness, or horror”.650 In de symptoomclusters (intrusies, vermijding en prikkelbaarheid) 
wordt op basis van zelfrapportage uiting gegeven aan de gevolgen van de blootstelling.  
De kritiek op deze definiëring is grotendeels in vijf punten samen te vatten:
•  De afbakening is willekeurig en de omschrijving van de externe stressor (criterium A) 

spreekt alleen over bedreiging van de fysieke integriteit. Bedreiging van de psychische 
integriteit wordt niet genoemd.651 

•  De verschijnselen zijn moeilijk af te bakenen van ‘normale’ angst voor spannende of 
deprimerende gebeurtenissen. De specificiteit van de definitie van PTSS wordt hier-
door ondermijnd. Veel van de beschreven reacties doen zich ook voor bij depressieve 
mensen bij wie geen schokkende gebeurtenissen in de voorgeschiedenis zijn vast-
gesteld.652 

•  Het scheiden van de veronderstelde traumatiserende gebeurtenis van andere gebeurte-
nissen of ervaringen met een mogelijk traumatiserend effect is lastig. Dit geeft in het 
bijzonder problemen wanneer mensen vergoedingen claimen.

•  Veel symptomen zoals onderdrukte woede en psychosomatische klachten die niet in 
de omschrijving staan, komen significant meer voor bij mensen met PTSS. Complexe 
vormen van PTSS laten nog veel meer symptomen zien, die vaak verwant zijn met 
depressie.653

•  De betrouwbaarheid van zelfbeoordelingslijsten (schokverwerkingslijst, PTSS klachten-
schaal, zelfinventarisatielijst van Hovens) en semi-gestructureerde interviews (SCID, 
CAPS) is matig en soms onbekend. Ze meten alleen de zelf ervaren lijdensdruk.654

De kritiek wordt onderbouwd met de gang van zaken rond de studie naar de gevolgen 
van de Vietnamoorlog, de National Vietnam Veterans Readjustment Study (NVVRS) uit 
1990. Hierin werd beweerd dat vijftien jaar na de oorlog nog 479.000 van de ruim drie mil-
joen veteranen voldeden aan de verschijnselen van een posttraumatische stress-stoornis 
en dat bijna een miljoen er last van hadden gehad. Dit was zeer ongeloofwaardig, omdat 
slechts 300.000 militairen actief aan de gevechten hadden deelgenomen.655 De cijfers 
moesten later worden bijgesteld. Voorstanders van de diagnose zien dit echter niet als 
een tekort van de diagnose, maar als het gevaar dat kleeft aan retrospectie na lange tijd, 
waardoor later ongenoegen aan eerdere gebeurtenissen wordt toegeschreven. 

650  De externe stressor moet leiden tot minstens één vorm van herbeleving (indringende gedachten, nachtmerries, flashbacks e.d.), minstens 
drie soorten vermijdingsreacties (onvermogen belangrijke aspecten te herinneren, verlies van interesse, vervreemdingsgevoelens, vervlakking, 
verminderde toekomstverwachtingen), minstens twee reacties van verhoogde waakzaamheid (slecht in slaap vallen of doorslapen, woedeaanvallen, 
concentratieproblemen e.d.) en de verschijnselen moeten langer dan een maand aanhouden en leiden tot onvermogen op belangrijke gebieden van 
sociaal en beroepsmatig functioneren. Williams (1995) Zie: www.expertpages.com/news/ptsd.htm.

651  Hafkenscheid (2007); www.NtVP.nl. Er is meer kritiek, maar die gaat voor deze sociologische studie te ver. Een deel van de kritiek wordt 
ondervangen in de voorstellen voor de DSM V die binnenkort defnitief wordt vastgesteld. Zie DSMV.com.

652  Bodkin, Pope, Detke, Hudson (2007), 176-182. In hun blind onderzoek naar PTSS verschijnselen bij depressieve patiënten was het aantal 
verschijnselen bij mensen die wel een schokkende gebeurtenis hadden meegemaakt volgens de criteria voor de PTSS definitie hetzelfde als voor 
een groep van depressieve patiënten van gelijke grootte die geen schokkende gebeurtenis had meegemaakt.

653  Jongedijk (2008), 14. Bij complexe PTSS of DESNOS (Disorder of Extreme Distress Not Otherwise Specified) worden veranderingen op zeer 
verschillende gebieden van bewustzijn, zelfperceptie, impulsbeheersing, relaties en betekenisgeving genoemd. De ICD 10 het classificatiesysteem 
van de WHO spreekt van persoonsverandering.

654  Hafkenscheid (2007 a en b). CAPS wordt vaak aangevuld met biografisch onderzoek, psychologische testonderzoek en psychometrisch medisch-
psychiatrisch onderzoek, wat de betrouwbaarheid vergroot (mededeling Vermetten).

655 Hugh, Treisman (2007), 216. Zie ook McNally (2007), 192-200.
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De kritiek verwijst naar het probleem van de causaliteit. Deze materie is complex, omdat 
het zoeken naar oorzaken meerdere belangen dient. Naast het wetenschappelijke belang 
voor onderzoekers om te weten of iemands huidige conditie is veroorzaakt door schokken-
de gebeurtenissen in het verleden, kan voor de persoon in kwestie het belang spelen om 
zich vrij te pleiten (het lag aan de gebeurtenissen) en aanspraak te maken op voorzienin-
gen. Verder is er het belang van een therapeut om tot een heldere diagnose te komen die 
een basis is van behandeling; specifieker, om cliënten in een therapeutische setting onder 
ogen te doen zien dat ze beschadigd zijn door gebeurtenissen in het verleden, want alleen 
deze erkenning brengt hen ertoe er iets aan te doen.656 Er is echter zelden een rechtlijnig 
en simpel verband tussen een bepaalde schokkende gebeurtenis of reeks gebeurtenissen en 
de huidige conditie, zoals in het verleden is gedacht en werd uitgedrukt in termen als KZ-
syndroom en onderduiksyndroom. Betekenisverlening, sociale steun en persoonlijkheids-
factoren spelen een rol in de uitkomst en deze zijn moeilijk te scheiden van de gebeurtenis 
zelf. De schokkende gebeurtenis kan uitlokkend zijn, verergerend, kwetsbaarheid verho-
gend of de conditie alleen kleuren.657 Een schokkende gebeurtenis leidt in veel gevallen 
niet tot klachten en als er klachten zijn, zijn deze zeer divers: van licht onbehagen en vage 
lichamelijke klachten tot PTSS, en van daar tot complexe psychopathologie in de vorm van 
depressie, verslaving, psychosen en persoonlijkheidsstoornissen. Het belang van de schok-
kende gebeurtenis als oorzaak of verergerende factor wordt daarmee niet ontkend, maar 
als sterk variabel gesteld.
 De gevolgen van schokkende gebeurtenissen zijn vaak veel complexer dan de verschijn-
selen in de omschrijving PTSS. Basisassumpties over een betekenisvolle wereld, die men-
sen goedgezind is en waarin men de moeite waard wordt gevonden, zijn vaak verstoord. 
Vooral bij complexe traumatisering zijn diverse psychopathologische gevolgen mogelijk. 
De voorgestelde en veel gebruikte diagnose DESNOS – Disorders of Extreme Distress not 
Otherwise Specified – is niet opgenomen in de DSM IV en is ook niet afdoende. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat andere psychiatrische diagnoses veel meer onderzocht 
zouden moeten worden op traumatische voorgeschiedenissen. Dit gebeurt nu nog weinig.658 

8.4.4. Controverses (3): de effectiviteit van behandelingen 
De behandeling bij psychische trauma’s bestaat in de regel uit een vorm van psycho-
therapie. Het effect van psychotherapie is al tientallen jaren onderwerp van discussie  
en wetenschappelijk onderzoek. 
 Het gaat hier om een zeer controversieel punt onder specialisten. Dit geldt om te 
beginnen voor de omschrijving van wat een effectieve behandeling is. Er zijn verschil-
lende definities voorgesteld voor effectiviteit. Basaal: het verdwijnen van de symptomen 
en klachten of een deel ervan. Breder: grotere weerbaarheid en veerkracht; versterking 
van de zelfwaardering; of een levensperspectief waarin het trauma een minder centrale 
plaats krijgt of bijdraagt aan nieuwe zingeving. Bij het effectonderzoek wordt meestal 
uitgegaan van de basale definitie. Hierop richt zich een deel van de kritiek, waarin wordt 
gesteld dat dan veel effecten worden uitgesloten. Symptomen kunnen immers voortdu-
ren, terwijl de veerkracht en de zelfwaardering zijn toegenomen. 
 De meting van het effect van psychotherapie gaat in de regel aan de hand van ge-
controleerd onderzoek in een experimentele opzet met een onderzoeks- en een controle-
groep.659 Dit is de meest geaccepteerde vorm van onderzoek, maar er zijn praktische pro-
blemen bij het samenstellen van de onderzoeksgroep (selectie van geschikte kandidaten, 
bereidheid van patiënten mee te werken) en het samenstellen van de controlegroep (een 
wachtlijstgroep of een groep die werkt met een niet-psychotherapiebenadering). Andere 
problemen betreffen het definiëren en isoleren van de experimentele variabele en het 

656 Zie hiervoor een zeer boeiende uiteenzetting: Hafkenscheid (2000), 14-22.
657 Schudel (2000), 10 en 1; Brom. (2000), 26 en 27.
658 Hafkenscheid (2007 b) 83 en 84. Zie ook par.4.5.
659 Schagen (1994), hfdst. 2.
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vergelijkbaar en constant houden van andere variabelen. Meta-analyses zijn lastig door 
het gebruik van verschillende onderzoeksdesigns, verschillende definities van wat onder 
klachten en effecten wordt verstaan en het gebruik van verschillende meetinstrumenten. 
Het is bovendien moeilijk na te gaan in hoeverre therapeuten zich aan de afgesproken 
protocollen houden.
 Een andere opzet is die van het procesonderzoek, waarin onderzoekers proberen 
succesfactoren te isoleren tijdens het verloop van een aantal psychotherapiesessies met 
video of ‘one way screen’. Uit dit onderzoek komt een aantal algemene, redelijk voor de 
hand liggende succesfactoren naar voren: een goede werkrelatie, een helder werkmodel 
en het gebruik van omvormende emotionele ervaringen.660

 Verschillende werkwijzen zijn op hun effectiviteit onderzocht. Dit geldt voor cogni-
tieve gedragstherapie met exposure, EMDR die werkt met bilaterale stimulatie (oog- 
bewegingen, tikken) gevolgd door cognitieve bewerking, en een combinatie, de zoge-
noemde Kortdurende Eclectische Psychotherapie (KEP). Deze laatste werkt met exposure 
in vier tot zes korte herhaalde sessies van vijftien minuten met betrekking tot bepaalde 
fasen van de schokkende gebeurtenis die wordt opgevolgd door betekenisverlening, 
schrijfopdrachten en afscheidsrituelen. Hierdoor worden de betekenissen die aan de 
gebeurtenis zijn verbonden geherstructureerd. Bij EMDR kan deze aandacht voor beteke-
nisverlening ook worden toegevoegd om gevoelens van onveiligheid, schuld en lage zelf-
waardering te verminderen.661 Probleem blijft dat schokkende ervaringen vaak innerlijke 
conflicten oproepen waarvan de betekenis pas in een veel langer hulpverleningstraject 
kan worden geduid en verwerkt. Kortdurende therapie is van de verschillende therapie-
vormen echter in het voordeel, omdat de condities op korte termijn gemakkelijker zijn te 
controleren. Kortdurende cognitieve gedragstherapie met exposure komt bij vergelijking 
het beste uit het onderzoek. 
 Tussen 1989 en 2005 zijn er wereldwijd 38 Randomised Controlled Trials (RCT’s) voor 
PTSS-behandeling uitgevoerd, de meeste met cognitieve gedragstherapie. Op basis van 
meta-analyses werd aangetoond dat exposure het meest effectieve element hierin is. 
Exposure is toepasbaar op alle leeftijdsgroepen en heeft weinig negatieve effecten, ook 
niet op zeer kwetsbare groepen zoals mensen met langdurig seksueel misbruik of versla-
ving. Ze is niet meer belastend dan andere therapieën en is als therapievorm in relatief 
korte tijd aan te leren.662 In hoeverre de effecten blijvend zijn, is echter nog onvoldoende 
onderzocht. Een probleem is de nonresponse en uitval, die in 55 onderzochte studies naar 
de effecten van behandeling naar PTSS in sommige van die studies oplopen tot 50%.663 
Hoe groot de nonresponse en uitval waren bij de hierboven genoemde 38 RCT’s, is niet 
bekend.
 Op grond van onderzoek en praktijkervaringen met rampen en andere schokkende 
gebeurtenissen die veel mensen raken, is er thans over een aantal zaken consensus:  
over het feit dat directe opvang na de gebeurtenissen geen effect heeft op latere PTSS of 
andere angst- en depressieklachten; dat debriefing gericht op emoties zelfs schadelijk is; 
dat eerste opvang gericht op praktische steun, begrip en aandacht voor het sociale net-
werk en latere selectie op verhoogd risico voor PTSS effectief is; dat praten of niet praten 
in het begin aan de betrokkene zelf moet worden overgelaten; en dat ongevraagd emoties 
uitdiepen of juist bagatelliseren of over eigen ervaringen beginnen contraproductief is.664

 Voor zeer ernstige gebeurtenissen zoals de ervaring van vervolging is de effectiviteit 
van behandelingen moeilijker na te gaan. De behoefte om woorden te vinden en te getui-
gen van de ondervonden wreedheden of de onverschilligheid van de omstanders is vaak 
intens, zoals bleek uit de problemen bij erkenning van de wreedheden in de kampen in 
de Tweede Wereldoorlog. Therapie bestaat uit het herstel van vertrouwen en het opbou-

660 Schagen (1994), hoofdstuk 3 en 5; zie ook Gomperts (2004).
661 Gersons (2007); Cornil (2007) Zie www.NtVP.nl.
662 Van Minnen (2007) Zie www.NtVP.nl.
663 Schottenbauer, Glass, Arnkoff, Tendick, Gray (2008).
664 Olff (2007) www.NtVP.nl
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wen van een nieuw betekenissysteem en – indien mogelijk – een poging “het geheugen 
vrij te maken door erover te schrijven en te praten”.665 Het gevoel van verlatenheid, in 
de steek gelaten door iedereen, overgeleverd aan de willekeur van de beulen en de onver-
schilligheid van de omstanders, is het ergste gevoel dat overwonnen moet worden, aldus 
professionals die zich op dit gebied hebben gespecialiseerd.666 
 Dit geldt ook voor de complexe en uiterst pijnlijke gevolgen van misbruik door 
verwanten, waar hechting en reflectief vermogen zijn aangetast en de gebeurtenissen 
zich vaak fragmentarisch aandienen.667 Op dit gebied wordt wel vooruitgang geboekt. 
Het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT) analyseert vanaf 
2008 de effectiviteit van behandelingen van de 14 bij haar aangesloten behandelcentra 
in het land die zich met deze problematiek bezighouden. Zij kijkt naar afname van de 
psychopathologie, toename van de kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit (zorgconsump-
tie en maatschappelijke participatie) en patiënttevredenheid. Zij heeft hiervoor in 2008 
richtlijnen geformuleerd voor instroom, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatiediag-
nostiek (effectmeting). In hoeverre deze richtlijnen tot kwaliteitsverhoging leiden moet 
nog worden aangetoond.
 De conclusie is dat het succes van psychotherapie in veel gevallen moeilijk is te meten 
en dat zij hierdoor controverses blijft oproepen. Wel zijn er veel initiatieven om de knel-
punten te overwinnen. Kortdurende vormen van psychotherapie lenen zich het beste voor 
effectiviteitsonderzoek volgens de gangbare experimentele methode en zijn in dit opzicht 
in het voordeel boven langdurige therapieën die complexe traumatisering behandelen.

8.5. Maatschappelijke erkenning

Het vijfde criterium op grond waarvan gesproken kan worden van een professioneel ken-
nisregime is de mate waarin de claims van specialisten maatschappelijk worden erkend, 
waardoor deze specialisten een monopolie kunnen verwerven op hun diensten en hier 
geld voor kunnen krijgen.

8.5.1. Maatschappelijke acceptatie van specialistische hulp
Het professionele veld binnen het traumaregime bestaat voornamelijk uit psychiaters 
en psychologen die, zo bleek uit de beschrijving in de voorgaande hoofdstukken, zich 
hebben geprofileerd op diverse terreinen van traumatisering. Zij worden als psychotrau-
matologen door overheidsinstanties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en groepen 
slachtoffers ingeroepen bij rampen, calamiteiten, huiselijk en willekeurig geweld en 
confrontaties in riskante beroepen. Zij hebben hiermee veel erkenning verworven en een 
monopolie op gespecialiseerde traumahulp. Deze vorm van hulpverlening is maatschap-
pelijk geaccepteerd en wordt in veel landen deels of geheel vergoed door overheid of 
verzekeringen. In Nederland geldt dit in beperkte mate ook voor langdurige hulp en hulp 
in centra onder supervisie van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumati-
sering.668 Traumaspecialisten genieten ook erkenning van gevestigde instanties, getuige 
de vele verbindingen tussen specialisten en universiteiten, onderzoeksinstituten, minis-
teries, lokale overheden en grote bedrijven. In Nederland vervult de Nederlandstalige 
Vereniging voor Psychotrauma een belangrijke rol als verbindende schakel. 
 In Nederland – en het land is, zo lijkt het, geen uitzondering in vergelijking met  
andere westerse landen – is een grote bereidheid ontstaan om specialistische hulp te  
accepteren en richtlijnen van specialisten op te volgen bij preventie, begeleiding en 
afwikkeling van crises. Richtlijnen op dit gebied zijn breed geïmplementeerd. 

665  Durlacher (1999, oorspr.1997, 524). Hij voegde hier aan toe: “Dat geheugen spreekt vaak ongevraagd en mengt zich op de meest onbehoorlijke 
manier in mijn gedachtewereld. Als ik het nodig heb, laat het verstek gaan en verbergt zich.”

666 Zie hierover hoofdstuk 5 en 6. Met name Bastiaans, Tas, de Wind in Nederland, maar ook latere schrijvers als Judith Herman (Herman, 1993).
667 Zie hoofdstuk 7, par. 7.2.
668  Alle behandeling voor PTSS wordt in Nederland betaald door zorgverzekeraars. Het LCTV maar ook Arq hebben vaak nog bijzondere contracten of 

tarieven geregeld. De NtVP speelt geen rol t.a.v. verzekeraars. Mededeling Gersons d.d. 9 juli 2010.
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De multidisciplinaire richtlijn ‘psychosociale interventies na rampen, terrorisme en 
andere schokkende gebeurtenissen’ is geautoriseerd door 17 beroepsverenigingen en 
organisaties van psychiaters, bedrijfsartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, 
verpleegkundigen, brandweer, politie, defensie en slachtofferhulp.669 Op het terrein 
van misdrijven is het denken in termen van traumatisering van slachtoffers, dankzij 
victimologisch onderzoek en uitgebreide slachtofferhulp, wijd verbreid en worden de 
mogelijkheden voor schadevergoeding aan slachtoffers op grote schaal benut. Slachtof-
ferhulp Nederland ondersteunt jaarlijks 100.000 slachtoffers.670 Van de wet Terwee, die 
het mogelijk maakt dat slachtoffers (en nabestaanden) zich met een – niet te complexe – 
schadevergoeding voegen in het strafproces, wordt veel gebruik gemaakt. In 2003 waren 
er 11.940 maatregelen voor schadevergoeding opgelegd.671 Het Schadefonds geweldsmis-
drijven verstrekte in 2008 4459 tegemoetkomingen voor geestelijk leed dat slachtoffers in 
Nederland is aangedaan (smartengeld) en voor medische kosten of verlies van inkomen 
(7.170 aanvragen, 12 miljoen euro).672 Collectieve tegemoetkomingen na rampen en moge-
lijkheden tot collectieve afwikkeling ervan zijn van recente datum en over het gebruik 
hiervan kan nog weinig worden gezegd, zoals in paragraaf 7.3.7. is uiteengezet.
 Er zijn binnen de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ruim duizend 
specialisten actief als psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut op het gebied 
van zorg en opvang bij psychische trauma’s. Er zijn duizenden maatschappelijk werkers 
en (sociaal-psychiatrische en andere) verpleegkundigen die hen ondersteunen of deels 
zelf als therapeut werkzaam zijn. Daarnaast zijn bij onderzoek en advies op het gebied 
van zorg en preventie van psychische trauma’s tientallen onderzoekers en adviseurs 
werkzaam.673 Hun richtlijnen worden nageleefd door grote groepen slachtoffers en hun 
naasten. Dit geldt ook voor de tientallen bedrijfsopvangteams (BOT teams), getraind 
door het Instituut voor Psychotrauma, die in de meeste grote en middelgrote bedrijven 
zijn opgericht. De debatten over schokkende gebeurtenissen genereren veel aandacht en 
concepten en richtlijnen van traumaspecialisten spelen hierin een prominente rol. Toch 
wordt door de hulpverlening volgens schattingen van INTERVICT slechts 15% tot 35% 
van de slachtoffers van schokkende gebeurtenissen bereikt.674 Vanwege de uitbreiding 
van het traumaregime naar de terreinen van crisisbeheersing en conflictbeslechting 
heeft het regime zijn relatieve autonomie vergroot als verbindende schakel tussen deze 
terreinen, en dat heeft het proces van protoprofessionalisering weer versterkt.
 Bij erkenning staan specialisten voor de opgave zich te onderscheiden van in hun 
ogen dubieuze hulpverleners. Het veld trekt nogal wat van dit soort hulpverleners aan, 
die op de markt van slachtoffers met ingrijpende ervaringen in kwetsbare posities hun 
deel willen halen. Specialisten staan ook voortdurend bloot aan kritiek van mensen 
die vinden dat ze overdrijven, publiciteit zoeken voor eigen gewin en slachtofferschap 
aantrekkelijk hebben gemaakt. Hun geloofwaardigheid wordt regelmatig op de proef 
gesteld wanneer controverses oplaaien. Het debat over hervonden herinneringen heeft in 
de jaren negentig de geloofwaardigheid enige tijd zelfs ernstig aangetast. In het volgende 
hoofdstuk zal worden nagegaan hoe toonaangevende specialisten zelf deze kwesties  

669 Impact-kenniscentrum.nl.
670  Volgens Van Dijk en Van Mierlo (2009) ondervinden van de ruwweg 5 miljoen slachtoffers van criminaliteit ongeveer 500.000 mensen langdurige 

emotionele problemen ten gevolge van hun victimisatie. Voor naar schatting 150.000 van hen geldt dat ze op het moment van het interview (enkele 
maanden na het delict) nog steeds over het gebeuren piekeren of dat het hun hele doen en laten beheerst. Op grond van deze schattingen zouden 
jaarlijks 150.000 tot 500.000 mensen vanwege emotionele problemen tengevolge van een misdrijf tot de doelgroep van de hulpverlening behoren. 
Het duidelijkste voorbeeld van een groep gedupeerden die bij gebrek aan duidelijke regeling niet of nauwelijks wordt bereikt door de hulpverlening 
zijn de slachtoffers en nabestaanden van medische missers. Volgens de Stichting Ombudsman lopen 30.000 ziekenhuispatiënten per jaar schade 
op ten gevolge van foutieve medische handelingen. Hoewel een ernstige beroepsfout van een medisch hulpverlener een misdrijf kan opleveren, 
wordt hiervan in Nederland zelden of nooit aangifte gedaan bij de politie.

671  Het aantal voegingen betrof bij de evaluatie in 2000 9000 (kamerstuk 27 213, nr.2) in 2003 waren er 11.940 maatregelen opgelegd als gevolg van 
voegen bij het Centraal Juridisch Incassobureau, waarvan in dat jaar 8000 zaken werden afgehandeld en 87% een volledige schadevergoeding 
kreeg uitgekeerd. (Maas-de Waal, 2003, 114). Er zijn wel meningsverschillen over de toepassing van de wet onder strafrechtsgeleerden en de 
zittende magistratuur Kool, Moerings (2001) hoofdstuk 3, 5 en 6.

672 Bij het Schadefonds geweldsmisdrijven werkten in 2009 60 mensen. (gegevens website Schadefonds).
673  Dit is af te leiden uit de omvang van de centra voor psychotrauma en de onderzoekscentra die zijn verenigd in de Nederlandstalige Vereniging voor 

Psychotrauma. Zie bijlage 6.
674 Van Dijk, Van Mierlo (2009), 7.
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ervaren. In dit hoofdstuk zal één thema uitgebreider worden uitgewerkt: de veronder-
stelde opkomst van een slachtoffercultuur en de bijdrage die specialisten in de trau-
mazorg daaraan zouden hebben geleverd. Als deze veronderstellingen opgaan, zou dit 
de maatschappelijke erkenning van veld van traumaspecialisten fundamenteel kunnen 
ondergraven. Deze kwestie verdient daarom nadere bespreking. 

8.5.2. Traumaregime en slachtoffercultuur
De laatste vijftien jaar is er een groot aantal bijdragen verschenen van auteurs die  
kritiek leveren op de centrale positie die het slachtoffer in de Westerse (of soms meer 
specifiek Nederlandse) samenleving is gaan innemen. Deze kritiek wordt verwoord in 
termen van slachtoffercultuur, traumacultuur, klaagcultuur of claimcultuur. De these is 
dat de negatieve gevolgen van de aandacht voor het leed van slachtoffers de positieve zijn 
gaan overtreffen en dat de traumazorg daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen. 

(a) De beschrijving van de slachtoffercultuur gaat ten eerste over de manier waarop 
het slachtoffer in de beleving van het grote publiek centraal is komen staan. In deze 
beschrijvingen wordt gesproken over “psychiatrisering van het ongeluk en banalisering 
van het trauma”. Niet geluk, maar ongeluk en ziekte zijn begerenswaardig geworden en 
het publiek spreidt een combinatie van hebberigheid, assertiviteit en slachtofferisme ten 
toon.675 “Alsof PTSS een ziekte is die je wel móét krijgen als je iets ‘ergs’ hebt meege-
maakt en niet direct psychotherapeutisch wordt bewerkt”.676 Er is een “(...) emancipatie 
van negatieve emoties, zoals woede, angst, jaloezie en vooral verdriet en rouw en een 
afname van de zelfbeheersing en schaamte hierover.” 677 
 Deze slachtoffercultuur wordt vervolgens in direct verband gebracht met de enorme 
uitbreiding van de traumazorg. Dat begon tijdens en na de wereldoorlogen en zette zich 
voort met de Vietnamoorlog, toen een massale en weinig effectieve traumahulp een 
leger van chronische patiënten voortbracht die volledig afhankelijk werden van medi-
sche hulp. Iets dergelijks zou ook gelden voor de weinig effectieve of zelfs schadelijke 
debriefing na rampen en de inadequate hulp aan slachtoffers van (vermeend) seksueel 
misbruik. Al deze vormen van hulp hebben volgens de critici veel schade aangericht.  
Als alternatief stellen zij voor: vertrouwen op de veerkracht van mensen en gemeen-
schappen. Daarvoor is het nodig om misplaatst medeleven met de slachtoffers en poli-
tieke druk van belangengroepen die voor hen in het geweer komen te weerstaan.678

 Ten derde wordt er op gewezen dat er steeds meer groepen zijn die op basis van etni-
citeit, religie of sekse zich slachtoffer van de geschiedenis voelen. Hun is in het verleden 
groot onrecht aangedaan en zij hebben een collectief trauma te verwerken. Er ontstaat 
een soort wedijver in wie het meest is getroffen en daarom het meeste respect verdient. 
Het bekendste voorbeeld is de slachtofferstatus die de joodse bevolkingsgroep zich heeft 
aangemeten. Door de Holocaust voor te stellen als een unieke catastrofe werd een moreel 
kapitaal gevormd waarmee een claim op anderen kon worden gelegd.679 Andere groepen 
gingen zich hieraan spiegelen. 
 Een aantal auteurs gaat nog verder en beschouwt – ten vierde – de gehele westerse 
cultuur als een slachtoffercultuur. Het is een geloof “dat wij mensen tegenover immense 
destructieve krachten staan die ons leven bedreigen.” 680 Een ongeluk is geen uitdaging, 
maar men heeft hulp nodig, omdat men is getraumatiseerd.681 Risico’s zijn een gevaar 

675 Withuis (2002), 214 -216.
676 Withuis (2002), 217.
677 Beunders (2002), 41.
678 Shephard (2000); Summerfield (2001), Withuis (2002).
679  Finkelstein (2000), 21-22. “Jaarlijkse herdenkingsdagen van de Holocaust zijn een nationale gebeurtenis. Alle vijftig staten ondersteunen 

herdenkingen, vaak in de gebouwen van de volksvertegenwoordiging. De Association of Holocaust Organizations vermeldt meer dan honderd 
Holocaust-instellingen in de Verenigde Staten. Zeven grote Holocaust-musea sieren het Amerikaanse landschap. Het hart van al dit herdenken 
wordt gevormd door het United States Holocaust Memorial Museum in Washington. (…) ook hebben veel instellingen voor voortgezet onderwijs en 
universiteiten bijzondere leerstoelen in Holocaust-studies ingesteld.” (Finkelstein (2000), 32 en 60. Zie verder: Hughes (1994) en Summerfield (2001).

680 Furedi (2007), 11 en hoofdstuk 8.
681 Furedi (2007), 49.
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en worden voorgesteld als onzichtbaar, ongrijpbaar en steeds erger. Veiligheid is een 
obsessie geworden. Narigheid en tegenslag worden niet gezien als behorend bij het leven, 
maar als gebeurtenissen waaraan men het recht ontleent om te worden gecompenseerd 
door een particuliere schuldige of de overheid.682

(b) Als gevolgen van de slachtoffercultuur worden genoemd een vergaande verafhanke-
lijking en een toenemende vraag naar genoegdoening, excuses en straf. Op de televisie 
moeten de getroffenen steeds opnieuw hun ontroerende verhalen vertellen en hierbij hui-
len om medeleven af te dwingen. Het probleem is echter dat de pijn blijft en de kleinste 
fout als een nieuwe kwetsing wordt ervaren. Slachtoffers eisen excuses of compensatie, 
maar bij financiële compensatie voelen zij zich al gauw afgekocht.683 
 Een ander gevolg is het idealiseren van slachtoffers door hen voor te stellen als  
helden of martelaren, waarbij hun getuigenissen vaak mythische vormen aannemen.  
Dat slachtoffers ook daders kunnen zijn, wordt genegeerd. 

“In dit tijdperk waarin de westerse wereld in een soort slachtofferroes terecht is gekomen, lijkt het zelfs wel eens 

alsof de combinatie van slachtofferervaringen en daderschap binnen een en dezelfde persoon principieel wordt 

uitgesloten. De mogelijkheid dat slachtoffers ook zelf scheve schaatsen kunnen rijden past niet in het beeld over 

het slachtoffer. De samenleving heeft klaarblijkelijk behoefte aan een overzichtelijke en comfortabele tweedeling 

van daders en slachtoffers.” 684

Deze praktijk is ook in de therapie doorgedrongen. Therapeuten poetsen het mogelijke 
daderschap liever weg om hun cliënt als zuiver slachtoffer te kunnen blijven zien.  
Zij ontmoedigen onbewust getuigenissen van daderschap om hun eigen onaangename 
gevoelsreacties op deze getuigenissen te ontlopen.685

 Een derde gevolg dat genoemd wordt is het grote aantal mensen dat door toedoen 
van de traumazorg afhankelijk is geworden van medische hulp en uitkeringen. Hiermee 
wordt een groot beslag gelegd op de publieke voorzieningen. 

(c) De verklaringen voor de slachtoffercultuur zijn divers, zoals onder (a) al werd gesug-
gereerd. In Nederland is een populaire verklaring in omloop, die de oorzaken herleidt 
tot de omgang met slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.686 Aanvankelijk bestond er 
een angst voor verwenning. Men wilde ook geen pijnlijke dingen aanroeren, het werd als 
ongepast ervaren en er werd weinig gevraagd. In later jaren volgde de omslag: het leed 
van de oorlogsslachtoffers, vooral de Joodse slachtoffers, werd massaal erkend (gevoed 
door schuldgevoel over het gebrek aan hulp aan Joden in de oorlog), en eenzelfde soort 
erkenning werd vervolgens geclaimd door steeds meer groepen die vonden dat ze waren 
getroffen. Zij voelden zich miskend en achtergesteld. Kennis over traumatisering raakte 
vermengd met het streven naar mondigheid, assertiviteit, bewustwording en democra-
tisering, met een claimcultuur en opkomen voor eigen rechten.687 Slachtofferschap werd 
gecultiveerd in praat- en zelfhulpgroepen. Trauma werd een aantrekkelijk attribuut, 
erkenning was niet meer bedoeld als stap naar genezing, maar als opstapje naar een 
permanente status. Hiermee werd het traumaslachtofferschap een blijvend kenmerk van 
een persoon, een identiteit.688

 Een andere verklaring beschouwt de slachtoffercultuur als deel van een commerciële 

682  Juridisering van tegenslag komt vooral tot uiting in het “toenemend strafrechtelijk activisme na incidenten. Aan het strafrecht wordt een hoog 
waarheidsvindend en vergeldend vermogen toegekend. Bij rampenbestrijding is dit zichtbaar in een groeiende rol van het Openbaar Ministerie en 
het meer dan voorheen inzetten van strafrechtelijk vooronderzoek en strafrechtelijke vervolging. Het is het gevolg van, in de woorden van Buruma, 
‘afnemende tragische berusting’. De neiging bestaat mensen als schuldigen aan te wijzen voor de verschrikkelijke gevolgen van een ramp (...).” 
Muller, Kummeling, Bron (2007), par. 2.3.3.

683 Verrijn Stuart (2007), 105 en 106.
684 Hafkenscheid (2007).
685 Zie de voorbeelden in het artikel van Hafkenscheid (2007)
686 Withuis (2002), 93.
687 Withuis (2002), 94.
688 Withuis (2002), 97.
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mediacultuur. Het publiekelijk tonen van emoties via tv en andere media werd steeds 
meer geëxploiteerd en werd een basis van status en roem. Dit stimuleerde het publieke-
lijk etaleren van slachtofferschap en ging vaak gepaard met de vraag om vergelding.  
Zo kon zich een emotie- en klaagcultuur vestigen.689 
 Een derde verklaring is dat de slachtoffercultuur uiting is van een zoektocht naar 
nieuwe bindingen, omdat oude gemeenschapsbanden verloren zijn gegaan of vervagen. 
De binding wordt gezocht in een meer algemeen medeleven met het leed dat anderen 
wordt toegebracht.690

8.5.3. Slachtoffercultuur: een nadere beschouwing.
Met het begrip slachtoffercultuur en aanverwante begrippen wordt een beeld geschetst 
van een uit de hand gelopen ontwikkeling die overgevoeligheid, immuniteit voor kritiek, 
inflatie van het traumabegrip en uiteindelijk onvrijheid in de hand heeft gewerkt. Om 
deze kritiek te kunnen beoordelen is een nadere beschouwing nodig van de argumenten. 

(a) Wat op de eerste plaats opvalt is het gebrek aan empirische onderbouwing door de 
auteurs die hebben geschreven over de slachtoffercultuur. De meeste feiten die zij noe-
men hebben betrekking op de uitbreiding van de traumahulpverlening, de ‘holocaustin-
dustrie’, bepaalde uitingen in de media en publieke bijeenkomsten rond rouw en zinloos 
geweld.691 De beschrijvingen beperken zich voornamelijk tot incidenten.692

 Er zijn feiten te noemen die op het eerste gezicht de these van de slachtoffercultuur 
ondersteunen. Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, was er in de jaren zeventig een explo-
sie van aanvragen op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. 
Maar de beoordelingen waren streng – het merendeel van de aanvragen werd afgewezen. 
De affaire Oude Pekela liet zien hoe vrijwel een hele gemeenschap in de ban raakte van 
geruchten over kindermisbruik en daarbij gesteund werd door hulpverleners en media. 
Maar na enige tijd kwamen er tegengeluiden, en toen zorgvuldig justitieel onderzoek 
niets opleverde, verdween de publieke aandacht voor de affaire, die nu voornamelijk nog 
bekend staat als een voorbeeld van collectieve zinsbegoocheling. Als ‘Oude Pekela’ kan 
worden opgevoerd als voorbeeld van een uit de hand gelopen slachtoffercultuur, dan  
toch minstens evenzeer als voorbeeld van tegenkrachten die die cultuur ondermijnden. 
Een andere kwestie die in de jaren tachtig en negentig speelde betrof de vraag of door 
therapieën opgeroepen herinneringen aan incest in de kindertijd wel op echte incest- 
ervaringen waren gebaseerd. Hierover boog zich een werkgroep fictieve herinneringen  
en in 2004 verscheen hierover een rapport van de Gezondheidsraad, waar specialisten met 
zeer uiteenlopende meningen tot overeenstemming kwamen.693 Ook hier bleken claims 
van slachtoffers en sommige specialisten niet zonder meer gehonoreerd te worden, maar 
volgde een corrigerende reactie. Het beeld van een alsmaar uitdijende slachtoffercultuur 
is, zo kunnen we uit deze voorbeelden afleiden, op zijn minst vertekenend en eenzijdig.
 Dat neemt niet weg dat slachtoffers ontegenzeggelijk een prominente plaats hebben 
gekregen in de rechtsgang, de media en de opvang bij schokkende gebeurtenissen. Zoals 
in vorige hoofdstukken uiteen is gezet, kan gesproken worden van een voortgaande 
emancipatie van het slachtoffer in onze samenleving. Maar het is misleidend deze te be-
noemen als een expansieve slachtoffercultuur met de associaties die doorgaans aan deze 
term worden gehecht.694 

689 Beunders (2002), 126, 144.
690 Furedi (2007).
691  Voor de onderbouwing van haar stelling van de psychiatrisering en de verbreiding van het PTSS concept draagt Jolande Wihuis (2002) vooral feiten 

aan over de uitbreiding van de professionele opvang.
692  Withuis (2002) wijst bijvoorbeeld op het in opspraak geraakte Tweede Kamerlid – Tara Singh Varma – die haar daderschap ( financiële malversaties 

bij verschillende projecten) probeerde om te zetten in slachtofferschap door kanker voor te wenden (en zelfs met een rolstoel naar het gebouw van 
de Tweede Kamer te komen), en op een ontwikkelingswerker die drie weken vakantie nodig had om misstanden te verwerken die hij in zijn werk 
had moeten meemaken.

693 Zie hoofdstuk 7.
694  Blijvend slachtofferschap kan ook verband houden met het feit dat men de herinnering niet kan laten rusten en deze geschiedenis kan laten 

worden. Hoever de herinnering moet teruggaan om ‘geschiedenis’ te worden, is echter niet van te voren vast te stellen. De Armeense genocide 
bijvoorbeeld is in de hier gebruikte betekenis nog geen geschiedenis geworden, omdat deze door de Turkse regering nog steeds ontkend wordt. 
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(b) Als onderdeel van de slachtoffercultuur zou zich volgens de aanhangers van de these 
een ‘claimcultuur’ hebben ontwikkeld, die zou blijken uit een explosie van vérgaande 
claims vanwege (vermeend) aangedaan onrecht. Deze stelling verdient afzonderlijke bespre-
king. Claimgedrag kan zich op verschillende manieren uiten, maar een duidelijke indicator 
is het claimgedrag via de rechter. De omvang hiervan houdt verband met een groot aantal 
factoren: wettelijke mogelijkheden, de omvang van geschilbeslechting buiten het recht 
om, de omvang van de sociale zekerheid, ontevredenheid over het strafrecht, het gedrag 
van verzekeraars, de verwachte toewijzingen, het bestaan van standaardvergoedingen, de 
behoefte aan en mogelijkheden voor immateriële genoegdoening en de beroepsopvattingen 
en werkwijzen van advocaten.695 Claimgedrag verschilt per land, maar in Nederland is het 
niet wijd verbreid. 
 Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal claims dat tussen 1997 en 2000 door civiele 
rechtbanken is toegekend, niet noemenswaardig is gestegen. De geclaimde bedragen stegen 
wel: van gemiddeld 16.000 naar 26.000 euro, maar de toekenningen door de rechter stegen 
niet. Men zette wel hoger in, maar de opbrengst per geclaimde euro daalde fors. De claims 
per afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zijn licht gedaald. Wel is er een praktijk 
gegroeid van opleggen van schadevergoedingen via de strafrechter middels voeging in het 
strafproces (wet Terwee). In 2003 werden er 11.940 van deze maatregelen opgelegd. Het gaat 
hier doorgaans om eenvoudige zaken en kleine bedragen.696 Verzekeraars streven naar goed-
kope oplossingen en vergoeden geen kosten als verzekerden zelfstandig naar een advocaat 
stappen of een gerechtelijke procedure starten. Er is wel vaak behoefte aan een immateriële 
opbrengst in termen van genoegdoening, vergelding of eerherstel, omdat men de strafrech-
telijk opgelegde straf niet voldoende vindt of als bijdrage aan het verwerken van leed of 
ervaren onrecht. Hier kan echter zeker niet gesproken worden van een claimcultuur.697

(c) De gedachte dat mensen uit zichzelf wel herstellen getuigt van een naïef en onge-
fundeerd vertrouwen in de algehele en automatische veerkracht van individuen en 
gemeenschappen. In het voorgaande is uitgebreid ter sprake gekomen welke gevolgen 
schokkende gebeurtenissen kunnen hebben en hoe diep ze ingrijpen in de levens van 
de getroffenen en hun omgeving. De gedachte dat de schade die is aangericht, hersteld 
kan worden zonder hulp van anderen of althans zonder professionele hulp, getuigt van 
onbegrip over wat deze schade kan inhouden. De bewering dat opvang en therapieën niet 
helpen of zelfs een negatief effect hebben, wordt door een veelheid van onderzoeksgege-
vens weersproken. Steun, begrip, geduld en geconcentreerde aandacht van mensen die 
voldoende betrokken zijn, maar tegelijk voldoende professionele afstand kunnen bewaren 
van gevoelens van wantrouwen, verdriet, woede, schaamte en verlies van vertrouwen, is 
in veel gevallen onontbeerlijk om de gebeurtenissen een plaats te geven en enigszins te 
kunnen herstellen van de opgelopen emotionele schade.

8.5.4. De emancipatie van het slachtoffer: mechanismen ter verklaring
Vanuit een meer gedistantieerd sociologisch perspectief lijkt het zinvoller om mecha-
nismen op te sporen die hebben bijgedragen aan de emancipatie van de positie van het 
slachtoffer dan de ontwikkelingen te beschrijven in termen van een alsmaar uitdijende 
slachtoffercultuur. De ontwikkeling in de richting van een emancipatie van slachtoffer-
groepen kan in verband worden gebracht met twee dynamische processen: de dynamiek 
van onthulling en erkenning en de dynamiek van erkenning en genoegdoening. Dit vereist 
enige toelichting. Begonnen wordt met de eerste dynamiek.

Zie hierover de oratie van Bob de Graaff (2006). Over de Armeense genocide: Zwaan (2008). Zie over de positie van het slachtoffer in het algemeen: 
Van Dijk (2006).

695 Zie voor een overzicht van de factoren: Werkgroep claimcultuur (1999).
696 Maas-de Waal (2003), 114.
697 Eshuis (2003), 41 en conclusies. Zie verder ook de Werkgroep claimcultuur (1999).



161

Hoofdstuk 8 – Het traumaregime als professioneel kennisregime

 Onthullingen van slachtoffers leiden in de regel tot de vraag om erkenning. Erkenning 
is een aanleiding voor andere slachtoffers hun leed te onthullen. Onthullingen lokken 
nieuwe vragen om erkenning uit, die weer aanleiding zijn voor verdere onthullingen etc. 
In dit proces spelen slachtoffers een actieve rol, maar worden er ook onbedoeld in mee-
gesleept, zonder de afloop te kunnen beïnvloeden. Onthullingen zijn ook afhankelijk van 
nog een ander mechanisme waar men weinig invloed op heeft. Onthulling gaat stapsge-
wijs volgens wat De Swaan in een ander verband het ‘flirtmechanisme’ heeft genoemd.698 
Iemand doet een stap en wacht de reactie van de ander af. Geeft de ander zich enigszins 
bloot, dan hebben beiden zich kwetsbaar gemaakt. Beiden zijn in het bezit van geheimen 
en terugtrekken heeft een prijs. Er kunnen vervolgens nieuwe zetten worden gedaan om 
aarzeling en achterdocht te overwinnen. Het overwinnen van de schaamte bij onthulling 
van verborgen leed is met andere woorden afhankelijk van de reacties van andere slacht-
offers, die op hun beurt reageren op hun inschatting van wat anderen zullen doen. 
 De kansen van een slachtoffer op erkenning hangen af van de mogelijkheid coalities 
aan te gaan met lotgenoten, met specialisten als zaakwaarnemer of met vertegenwoordi-
gers van bredere sociale bewegingen en ook daarop heeft het slachtoffer maar gedeelte-
lijk greep. Deze dynamiek speelt zich in geavanceerde samenlevingen af in een publieke 
arena, waarin de concurrentie om aandacht hevig is en in een proces van informalise-
ring de grenzen ook minder vast zijn komen liggen met minder formele en rituele regels. 
Zo beschouwd is de dynamiek van onthulling en erkenning een complex en grotendeels 
onbedoeld proces dat niet louter wordt voortgedreven door de belangen en oriëntaties 
van een van de partijen, zoals de term ‘slachtoffercultuur’ suggereert. Hieraan kan wor-
den toegevoegd dat ongefundeerde erkenning in specialistische kring wordt beschouwd 
als onprofessioneel en als ondermijning van de reputatie van de beroepsgroep. Dit werkt 
juist als een remmende factor op de inflatie van het traumabegrip en daarmee op de 
verbreiding van de slachtoffercultuur. Traumaspecialisten dragen dus niet alleen bij 
aan grotere gevoeligheid voor het leed van slachtoffers, maar ook aan het tegengaan van 
inflatie van het traumabegrip. 

Het tweede mechanisme, dat van erkenning en genoegdoening, vereist eveneens enige 
toelichting. Slachtoffers hebben vaak – niet altijd – de behoefte om de feiten op tafel 
te krijgen en de verantwoordelijkheid vast te stellen, in de regel via onafhankelijk 
onderzoek of een onafhankelijke rechtsgang.699 Daar zou het bij kunnen blijven, maar 
aan de erkenning van de aansprakelijkheid is in de regel een eis tot schadevergoeding 
of smartengeld verbonden. Er is dan sprake van een belangenconflict tussen slachtoffers 
die genoegdoening willen en daders of verantwoordelijke instanties die geen vergoeding 
willen geven of deze willen beperken. Dit wordt versterkt wanneer de genoegdoening 
niet afdoende wordt gevonden en/of wanneer de vergoeding wordt gedekt door een verze-
kering of een fonds: de dader hoeft dan zelf geen offers te brengen, en verzekeringen en 
fondsen dekken de schade zelden volledig.700 In zulke gevallen voelt het slachtoffer zich 
vaak blijvend tekortgedaan en kan het streven naar genoegdoening zich gaan richten op 
vergelding.701 Gebrek aan erkenning van de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
lokt met andere woorden eisen tot genoegdoening uit, met een zichzelf versterkend effect 
omdat de genoegdoening het probleem niet oplost en als onbevredigend wordt ervaren.
 Dit mechanisme doet zich echter niet altijd en automatisch voor. In Nederland bestaan, 
zoals in hoofdstuk 7 meer in detail is beschreven, uitgebreide arrangementen op het gebied 

698 De Swaan (2003), 921-929.
699  Meestal volgt hierop geen zogenaamde ‘verklaring voor recht’ of een spijtbetuiging zonder verdere compensatie Van Manen en Hartlief, beiden 

hoogleraren privaatrecht, bepleiten een uitbreiding van deze mogelijkheid om hierdoor de behoefte aan erkenning bij slachtoffers en hun 
nabestaanden te vergroten, zonder de weg van compensaties te hoeven bewandelen. Van Maanen (2003), 1-22; Hartlief (2003), 117-146.

700  Van Maanen (2003), 3-5 en 13-15; Van de Bunt (2003), 261 e.v. Het Waarborgfonds motorverkeer is een van de weinige fondsen in Nederland 
die de schade volledig dekt en in die hoedanigheid een vervanging is voor het aansprakelijkheidsrecht. De Regeling Tegemoetkoming 
Asbestslachtoffers, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Fonds Slachtoffers Legionella-Epidemie dekken slechts een deel van de schade. 
Om bij fondsen tot een volledige vergoeding van de geleden schade te besluiten zullen waarschijnlijk daders moeten worden ingezet om fondsen te 
voeden. Van de Bunt (2003), 263.

701 Van Stokkom (2004), 25-30 en Van Stokkom (2006), 37-39 en 41-45
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van risico- en crisisbeheersing en genoegdoening en conflictbeslechting die deze ontwikke-
ling juist tegengaan. Het slachtoffer wordt tegemoet gekomen door hem een actievere rol 
in de rechtsgang te geven en zijn aanspraken te erkennen, zoals onder andere is vastgelegd 
in de ‘wet Terwee’ en in nieuwe wetgeving die mogelijkheden biedt tot collectieve schade-
vergoeding bij massaschade en een dekking voor onverzekerbare risico’s.702 Hiermee kan 
het mechanisme zich nog wel voordoen, maar worden de gevolgen getemperd. 

Een genuanceerd betoog over de positie van het slachtoffer in hedendaagse samenle-
vingen is uitgewerkt door de sociaal-psycholoog Hans Boutellier. Zijn these is, dat bij 
het ontbreken van een gemeenschappelijke moraal in een gefragmenteerde cultuur 
het slachtoffer de belangrijkste maatstaf voor morele oordelen is geworden. Wanneer 
maatstaven voor goed en kwaad niet meer religieus of ideologisch zijn ingebed, zijn de 
enige criteria die ons resten de afkeer van wreedheid, de afwijzing van vernedering en 
de weerzin tegen leed.703 Het tonen van slachtofferschap wordt dan een manier om morele 
grenzen aan te geven. Boutellier spreekt van een victimalisering van de moraal. 
 Het gevaar van deze ontwikkeling is volgens Boutellier dat het slachtoffer blijft vol-
harden in zijn rol, er een permanente status met bijbehorende rechten aan ontleent. Dit 
is echter niet onvermijdelijk: het slachtoffer kan zich losmaken van zijn slachtofferstatus, 
om herstel mogelijk te maken en terug te keren naar normale verhoudingen. Boutellier 
spreekt hier van een geëmancipeerd slachtoffer ter onderscheiding van het wrekende 
en calculerende slachtoffer, dat vaak in het vertoog over de slachtoffercultuur wordt 
opgevoerd. Het inslaan van deze weg is volgens hem niet eenvoudig in een cultuur met 
een ongekende vrijheid, waarin mensen zelf veel risico’s nemen, maar ook onbedoeld met 
veel risico’s en gevaren worden geconfronteerd.704 De combinatie van grenzeloze expressie 
en onbestemde vrees roept een alles doordringende behoefte op aan veiligheid. Het sterke 
beroep op het strafrecht dat hierdoor ontstaat, kan echter worden ingedamd met meer be-
middeling tussen dader en slachtoffer. Dit is ook een vorm van emancipatie, waarbij niet 
de autoriteiten een straf opleggen, maar mensen in onderling overleg tot herstel komen. 
“Naarmate de strafrechtspleging persoonlijker wordt, zowel ten aanzien van de dader als 
ten aanzien van het slachtoffer, zal zij steeds meer het karakter van bemiddeling krijgen 
– of zal de behoefte daaraan zich steeds sterker doen voelen.”705 Zoals in hoofdstuk 7 over 
het herstelrecht is gezegd, is de realiteit van het strafrecht hier echter nog ver van verwij-
derd, al is er wel sprake van een beweging binnen de juridische wereld in deze richting.
 Afgezien van de normatieve kanten van Boutelliers betoog, waarover men van 
mening kan verschillen, is het de vraag of zijn verklaring voor de veranderde rol van 
het slachtoffer en de toegenomen aandacht voor psychische trauma’s als voortkomend 
uit een fragmentering van de cultuur, wel juist is, of dat er andere wortels zijn. Frag-
mentering van de hedendaagse cultuur is een populaire maar aanvechtbare gedachte. 
Secularisering, ontzuiling en gedeeltelijke ontideologisering betekenen nog niet dat ‘de 
cultuur’ in brokstukken uiteenvalt en de moraal verzwakt. Er zijn aanwijzingen dat met 
de ontzuiling, de intensivering van de lange-afstandscommunicatie op nationaal niveau 
en de vermindering van de verschillen tussen standen en klassen, regio’s en stad en plat-
teland de Nederlandse cultuur in de afgelopen decennia juist homogener is geworden.706 
In deze studie wordt de verklaring voor de toegenomen aandacht voor slachtoffers dan 
ook in een heel andere richting gezocht. Fundamenteel in deze verklaring is de groei van 
de netwerken van interdependentie die mensen met elkaar vormen. Op dit punt verschilt 
de diagnose diametraal van die van Boutellier. 
 

702 Zie hoofdstuk 7 met name par. 7.3.7.
703 Boutellier (1993); Boutellier (2002), 136.
704 Boutellier (2002). 2-13.
705 Boutellier (2002), 141.
706  Zie bijvoorbeeld: Duyvendak, Hurenkamp (2004); Knippenberg, De Pater (1990). Wel hebben naoorlogse migratiegolven deze 

homogeniseringstendens enigermate doorbroken; de recente problemen met migrantengroepen kunnen mede in dit licht worden begrepen. 
Vergelijk Wilterdink (1998, 1).
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De these van deze studie is, dat de toegenomen zorg voor slachtoffers van schokkende 
gebeurtenissen verband houdt met veranderingen in de aard en beleving van schokkende 
gebeurtenissen, in de interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en publiek 
en die tussen specialisten onderling. Met de groei van interdependentienetwerken zijn 
de indirecte effecten van schokkende gebeurtenissen toegenomen; meer mensen zijn 
erbij betrokken en worden erdoor geraakt en als gevolg hiervan zijn de maatschappelijke 
kosten hoger geworden. Door uitbreiding van de berichtgeving over grotere afstanden 
worden schokken intenser beleefd en door grotere materiële en emotionele investeringen 
in de persoonlijke levenssfeer, komen inbreuken in die sfeer harder aan.
 In dat licht ontwikkelt het traumaregime zich tot een strategisch terrein bij crisis-
beheersing, gezondheidszorg en beslechting van conflicten over schade en verantwoor-
delijkheid bij schokkende gebeurtenissen. Erkennen van trauma’s in een stelsel waarin 
mensen via hun slachtofferschap een beroep op elkaars inlevingsvermogen doen, stelt 
hoge eisen aan beheersing en zelfbeheersing om de behoefte aan vergelding binnen de 
perken te houden. Slachtoffers zijn zichtbaarder en invloedrijker geworden, maar de 
interpretatie in termen van een slachtoffercultuur is een veel te beperkte en eenzijdige 
benadering om dit proces te begrijpen.

8.6. Conclusie
 
Of en in hoeverre het bestaande traumaregime kan worden gekenschetst als een profes-
sioneel kennisregime, is in dit hoofdstuk nagegaan op grond van vijf criteria: afbakening 
van het professionele veld, relatieve autonomie, interne samenhang, consensus over 
wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen, en maatschappelijke erkenning.  
De hiermee corresponderende conclusies worden hieronder gepresenteerd. 
 De eerste conclusie is dat de specialisten in het traumaregime met elkaar een veld 
vormen dat tot op zekere hoogte is afgebakend van de andere partijen in het regime: 
slachtoffers, overheden en breder publiek, alsook van andere kennisspecialisten binnen 
het bredere veld van de wetenschap. Met hun specifieke kennis en praktijken onderschei-
den zij zich van leken. Het gaat om bijzondere biologische, medische, psychologische en 
sociaal-wetenschappelijke kennis over de gevolgen van zeer uiteenlopende schokkende 
gebeurtenissen. Specialisten grenzen hun domein af met de claim dat schokkende gebeur-
tenissen ernstige en langdurige psychische en maatschappelijke gevolgen hebben en dat 
specialistische kennis onontbeerlijk is om hierover controle te verwerven. Het profes-
sionele veld bestaat uit wetenschappelijk opgeleide specialisten in de opvang van en zorg 
voor slachtoffers, maar ook uit onderzoekers en adviseurs op het gebied van stoornis-
sen, collectieve reacties of psychologische dysfuncties na extreme stress. Tot het gebied 
behoren ook delen van het terrein van de crisisbeheersing, voor zover het betrekking 
heeft op de psychosociale gevolgen en collectieve verwerking na rampen en calamiteiten, 
en aspecten van conflictbeslechting, voor zover deze betrekking hebben op de afwikkeling 
van de schade en het vaststellen van de verantwoordelijkheid met directe repercussies 
voor de individuele en collectieve verwerking.
 De grenzen van het professionele veld zijn echter niet scherp te trekken. Dit houdt 
verband met de heterogene samenstelling van het veld, zijn betrekkelijk korte bestaan 
en de permanente strijd tussen specialisten om erkenning van nieuwe gebieden van 
traumatisering. Hierdoor is er een grijs gebied van ingrijpende gebeurtenissen waar 
gezondheidspsychologen en maatschappelijk werkers zich mee bezig houden. Het houdt 
ook verband met de permanente expansie van het veld om de complexer wordende maat-
schappelijke dynamiek als gevolg van schokkende gebeurtenissen te beheersen. Hierdoor 
breidt het veld zich uit op de gebieden crisisbeheersing en conflictbeslechting. 
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 De tweede conclusie is dat het professionele veld in zekere zin een relatief autonoom 
wetenschapsgebied vormt. Bij het bepalen van de inhoud van hun werkzaamheden tonen 
gegevens over Nederland van officiële documenten, nota’s, jaarverslagen en websites van 
organisaties op het gebied van psychische trauma’s aan dat specialisten een grote mate 
van autonomie hebben verworven. De organisaties waarin zij werkzaam zijn vormen 
met elkaar een institutioneel netwerk met veel verbindingen waarin inhoudelijke uitwis-
seling plaatsvindt en maatstaven worden vastgesteld voor intake, diagnose, therapie, 
verwijzing en kwaliteitscontrole. Veel beperkter is de autonomie bij het bepalen van het 
bereik van de werkzaamheden. Op het terrein van rampen is er veel zeggenschap over de 
inzet en de monitoring, maar is men ook afhankelijk van het bevoegd gezag en operati-
onele teams. Op andere gebieden is men vaak afhankelijk van rechterlijke beslissingen, 
zoals over de bescherming van kinderen. Een belangrijke beperking in het bereik is 
gelegen in gebrek aan kennis over traumatisering bij professionele hulpverleners buiten 
het veld en bij leken, waardoor problemen vaak niet worden opgemerkt, niet gemeld, 
niet doorverwezen of gebagatelliseerd. Specialisten in het veld zijn ook afhankelijk 
van kennis, standaarden en begrippen die grotendeels in andere delen van het ruimere 
veld van de wetenschap zijn ontwikkeld, zoals standaarden voor classificatie (DSM) en 
gecontroleerd onderzoek (RCT). Deze afhankelijkheden zijn wel belangrijk voor de eigen 
kennisvorming en bieden mogelijkheden voor officiële erkenning
 De derde conclusie is dat de interne samenhang beperkt is. Zij is afhankelijk van de 
mate waarin specialisten in staat zijn om processen van differentiatie in het professio-
nele veld te beheersen. Er is een sterke drijfveer in de richting van interne differentiatie 
in specialistische deelterreinen en werkwijzen, die mede verband houdt met de grote 
variatie aan gebeurtenissen. Ze is uitgekristalliseerd in drie te onderscheiden terreinen: 
oorlog en vervolging; mishandeling en seksueel misbruik; en rampen, ongelukken en 
confrontaties in riskante beroepen. Elk van deze terreinen kenmerkt zich door specifieke 
opvattingen en werkwijzen en onderscheiden netwerken van specialisten. De interne 
samenhang wordt ook bedreigd door de verscheidenheid van disciplines en denkstromin-
gen. Opvallend is vooral de kloof tussen gedragstherapeuten en psychoanalytici. Of de 
interne samenhang volgens sleutelfiguren en experts wordt bedreigd zal in het volgende 
hoofdstuk nader worden onderzocht.
 De vierde conclusie is dat er een zekere consensus is over wetenschappelijke basis-
inzichten en werkwijzen, maar dat er ook grote controversen zijn. Consensus is er over 
de kernervaringen die ten grondslag liggen aan traumatisering: overweldigd, vernederd 
en miskend. De belangrijkste controverses gaan over de interpretatie van traumatische 
verschijnselen, de adequaatheid van diagnoses en de effectiviteit van behandelingen.  
Bij de interpretatie van traumatische verschijnselen is er kritiek op het veronachtzamen 
van de sociaal-culturele context bij de posttraumatische stress-stoornis, zoals cultureel 
bepaalde betekenissen en betekenisverschuivingen, en de rol van staten bij betekenisge-
ving. Een ander aspect van de controverse is dat een aantal specialisten kritisch staat 
tegenover medische classificatie en gevaren ziet in medicalisering en stigmatisering: 
toenemende afhankelijkheid van slachtoffers, beperking van het perspectief en inkrim-
ping van het sociale netwerk. Voorstanders van het medische model benadrukken daar-
tegenover de voordelen van een wereldwijd erkend medisch classificatiesysteem voor 
onderzoek en kennisuitwisseling. Een ander voordeel van het medisch model is volgens 
de voorstanders dat dit effectievere en maatschappelijk gelegitimeerde behandeling van 
traumaslachtoffers mogelijk maakt. Juist hierdoor zouden specialisten volgens sommige 
voorstanders de belangen van slachtoffers beter kunnen behartigen en bijdragen tot hun 
emancipatie. 
 Controverses rond de diagnostiek betreffen vooral de diagnose PTSS. De kritiek op 
deze diagnose luidt dat de afbakening willekeurig is; de formulering van de externe 
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stressor alleen over fysieke bedreiging gaat; de symptomen moeilijk zijn te scheiden van 
normale angst; veel reacties als onderdrukte woede en psychosomatische klachten er 
niet in zijn opgenomen; zelfbeoordelingslijsten niet betrouwbaar zijn; en de causaliteit 
moeilijk is te bepalen. 
 Controverses rond de behandeling betreffen de vraag welke behandeling voor welk 
soort problemen het meest geschikt is. Hierover bestaan onder specialisten grote me-
ningsverschillen. Deze kunnen moeilijk op wetenschappelijke wijze worden opgelost, om-
dat de uitgangspunten verschillen. Discussies spitsen zich toe op vragen naar de maat-
staf voor effectiviteit, de termijn waarop deze kan worden vastgesteld en de wijze waarop 
ze kan worden gemeten. In toenemende mate wordt de effectiviteit van behandelwijzen 
onderzocht door middel van gecontroleerde experimenten (RCT), waaruit kortdurende 
gestandaardiseerde therapieën voor overzichtelijke problemen als het meest effectief 
naar voren komen. Critici wijzen op de beperkingen hiervan. Een van de beperkingen is 
dat hierbij gewerkt wordt met een basale definitie van effectiviteit: het verdwijnen van 
symptomen en klachten. Hiermee worden oogmerken van langduriger therapieën voor 
complexe vormen van traumatisering volgens critici over het hoofd gezien, zoals meer 
veerkracht, een verruimd levensperspectief en een hogere zelfwaardering.
 De vijfde conclusie is dat er een grote mate van maatschappelijke erkenning is van 
het veld, maar dat er ook felle kritiek wordt geleverd. De erkenning is af te leiden uit het 
feit dat traumaspecialisten door veel instanties en maatschappelijke organisaties worden 
ingeroepen bij rampen, calamiteiten, huiselijk en willekeurig geweld en confrontaties in 
riskante beroepen. Zij hebben een monopolie verworven op gespecialiseerde hulp. Er zijn 
veel verbindingen met onderzoeksinstituten, universiteiten, ministeries, lagere overhe-
den en grote bedrijven, waarbij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma als 
verbindende schakel fungeert. Slachtoffers maken op grote schaal gebruik van specialis-
tische hulp.
 In de kritiek in termen van een slachtoffer-, klaag- of claimcultuur wordt de maat-
schappelijke erkenning van het traumaregime ter discussie gesteld. De kritiek luidt 
dat in onze samenleving in de afgelopen decennia steeds meer mensen zich steeds meer 
slachtoffer zijn gaan voelen; dat de expanderende traumazorg heeft gezorgd voor een 
groeiend leger van chronisch zieke en arbeidsongeschikte patiënten; dat mensen zich 
met hun slachtofferschap steeds meer zijn gaan profileren als individuen en groepen 
die (soms in een ver verleden) groot onrecht is aangedaan; en dat zelfs de hele cultuur 
het stempel krijgt van een slachtoffercultuur, gekenmerkt door angst en wantrouwen. 
Dit heeft tot gevolg dat de eisen om genoegdoening en excuses toenemen, het slachtoffer 
wordt gezien als held of martelaar en er ten behoeve van de zorg voor slachtoffers een 
groot beslag wordt gelegd op overheidsgelden. 
 De kritiek is echter weinig empirisch onderbouwd. Het beschikbare onderzoek geeft 
een wisselend beeld van de rol van specialisten: soms meegesleept bij affaires, maar 
vaak zeer terughoudend en remmend. Dat mensen na grote schokken zonder profes-
sionele hulp kunnen vertrouwen op hun veerkracht, zoals door de aanhangers van de 
slachoffercultuur-these wordt verondersteld, is een standpunt dat door de resultaten van 
talloze studies wordt weerlegd. De veronderstelde enorme verbreiding van claimgedrag 
blijkt althans in Nederland mee te vallen. Volgens onderzoek naar claims bij rechters 
tussen 1997 en 2000 was dit gedrag niet wijd verbreid en de groei gering.
 Dit alles neemt niet weg dat gesproken kan worden van een ontwikkeling in richting 
van een ‘emancipatie van het slachtoffer’. Deze kan mede worden verklaard uit twee 
dynamische processen: de dynamiek van erkenning en onthulling – waarbij onthullin-
gen erkenning uitlokken die op hun beurt weer om erkenning vragen – en de dynamiek 
van erkenning en genoegdoening. Bij dit laatste wordt de behoefte aan genoegdoening 
uitgelokt als de verantwoordelijkheid niet wordt erkend uit angst voor claims en als 
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fondsen de schade onvoldoende dekken. Deze dynamiek leidt soms tot excessieve claims 
en behoefte aan vergelding, maar deze worden met de bestaande medische en juridische 
arrangementen en de terughoudendheid van traumaspecialisten juist ook ingetoomd.
 De toegenomen gevoeligheid voor de aanspraken van slachtoffers kan ook positief 
worden geduid. Erkenning vormt de basis voor opvang en zorg, waarmee de problemen 
die slachtoffers ondervinden, kunnen worden verlicht. 
 Volgens de victimaliseringsthese van Boutellier hebben slachtoffers in onze samenle-
ving een centrale rol gekregen doordat zij met het wegvallen van traditionele fundamen-
ten van de moraal – religie, ideologie – steeds meer bepalend zijn geworden voor morele 
standaarden: door het tonen van hun leed laten zij zien waar de morele grenzen liggen 
die door anderen zijn overschreden. Boutelliers stelling dat deze centrale functie van het 
slachtofferschap voortkomt uit de fragmentering van de hedendaagse cultuur, mist ech-
ter een stevige empirische basis. Veeleer heeft zij te maken met de verbreiding van het 
traumaregime, die voortkomt uit veranderingen in de aard en beleving van schokkende 
gebeurtenissen, in de interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en publiek 
en in die tussen specialisten onderling. De traumazorg is in dit perspectief onderdeel  
van een maatschappelijke verschuiving waarin zij een integrerende rol verwerft bij 
crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting. Daarin ligt tevens de grondslag 
voor de toegenomen en toenemende zichtbaarheid en maatschappelijke erkenning van 
diverse categorieën slachtoffers.
 Een algemene conclusie is dat het traumaregime, ondanks controverses die er zowel 
bínnen het veld als in de bredere samenleving óver het veld bestaan, zich heeft ontwik-
keld tot een professioneel kennisregime. Het regime is in een zodanige positie gekomen, 
dat het een verbindende schakel is bij crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflict-
beslechting en het gedrag en beleven van mensen in geavanceerde samenlevingen in 
belangrijke mate beïnvloedt. Specialisten vormen hierin de dominante partij. Hoe zij  
hun eigen rol en die van medespecialisten definiëren en welke opvattingen zij hebben 
over feitelijke en wenselijke ontwikkelingen in het veld, zal in het volgende hoofdstuk 
nader worden belicht. 
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Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de wijze waarop het traumaregime in Nederland is uitge-
kristalliseerd in de ogen van de specialisten zelf. Er is een verkennend onderzoek verricht onder 47 
specialisten tussen januari 2006 en september 2008, en dat uit twee delen bestond. Het eerste deel 
behelsde een reeks van 26 gesprekken met sleutelfiguren en toonaangevende experts, het tweede 
deel een reeks van 21 semi-gestructureerde interviews met specialisten die landelijke bekendheid 
genieten op grond van hun specifieke kennis op een deelterrein (een overzicht van de respondenten 
staat in de bijlagen 1 en 2). Het onderzoek heeft niet de pretentie een volledig representatief beeld 
te geven van de percepties van de specialisten in het gehele traumaveld. Het beoogt echter wel een 
beeld te schetsen van de standpunten van een groot deel van de sleutelfiguren in het veld en van 
enkele toonaangevende experts op een deelterrein, waarbij een zo groot mogelijke spreiding in deze 
deelterreinen is gerealiseerd. De meeste specialisten die zijn geselecteerd, waren bereid aan het 
onderzoek deel te nemen; er was een respons van 76%. 
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ONDERZOEKSOPZET

9.1 Uitgangspunten en onderzoeksvragen 

In het vorige hoofdstuk is met behulp van een literatuur- en documentenonderzoek aan 
de hand van vijf criteria bepaald, in hoeverre het traumaregime kan worden geken-
schetst als een professioneel kennisregime: mate van afbakening, relatieve autonomie, 
interne samenhang, consensus over wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen, en 
maatschappelijke erkenning. De voorlopige conclusie was dat in grote lijnen kon worden 
gesproken van een professioneel kennisregime, maar dat op veel punten nader onderzoek 
moest worden gedaan om te komen tot meer gedetailleerde en gefundeerde conclusies. 
 In het onderzoek in dit hoofdstuk zullen de standpunten van sleutelfiguren en experts 
met betrekking tot deze criteria nader worden onderzocht. De aandacht richt zich daar-
bij op de inhoud en achtergrond van controversen; de rol van invloedrijke specialisten; 
de invloed van slachtoffers en publiek; en de invloed die van specialisten uitgaat óp 
het publiek. Standpunten worden in verband gebracht met de verschillende posities die 
specialisten in het veld innemen op grond van deelterrein, disciplinaire achtergrond, 
aard van het werk – als leidinggevende, therapeut of onderzoeker – en mate van invloed. 
In dit verband wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de standpunten van ver-
schillende specialisten zijn te beschouwen als legitimaties van de belangen die met hun 
posities verbonden zijn.707 
 
Op grond hiervan zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
a. Welke standpunten nemen specialisten in het professionele veld in over:
 • de wetenschappelijke fundering en de effectiviteit van hun handelen;
 • de samenhang in het veld en de rol van invloedrijke specialisten; 
 •  de relatieve autonomie van het veld, de invloed naar derden en factoren die daarop 

van invloed zijn;
 • de maatschappelijke erkenning van het veld;
 • recente ontwikkelingen die zich op deze terreinen hebben voorgedaan.
b.  In hoeverre komen de standpunten van specialisten met elkaar overeen en waarover 

doen zich controverses voor?
c.  In hoeverre en hoe zijn de standpunten verbonden met de posities die specialisten in het 

veld innemen op grond van de aard van hun werkzaamheden, disciplinaire achter-
grond, invloed en mate van centraliteit van positie?

In het eerste deel van het onderzoek lag het accent op de onderzoeksvragen onder punt a, 
in het tweede deel op alle onderzoeksvragen met de nadruk op:
•  de eigen positie: formele kenmerken en positionering die men zelf aanbrengt, om-

schrijving van medestanders en opponenten, en verwantschap met een therapeuti-
sche stroming of denkschool.

•  de invloedsverdeling: percepties van wie invloedrijk zijn in het veld als geheel en op 
het eigen deelterrein (zie 9.4.1.).

•  standpunten: scores op een lijst met 43 stellingen op basis van een vijfpuntsschaal 
(zie vragenlijst in bijlage 4).

• een vergelijking tussen standpunten, posities en mate van invloed.

9.2 Selectie van de respondenten

In het eerste, meer open deel van het onderzoek zijn sleutelfiguren en toonaangevende 
specialisten geselecteerd op grond van: 

707 Volgens de gedachtegang van Bourdieu; zie hierover de inleiding van het vorige hoofdstuk.
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• de posities die zij in het veld innemen of hebben ingenomen;
• de bekendheid van hun werk. 
Er zijn 29 specialisten benaderd voor dit deel van het onderzoek, waarvan er drie niet re-
ageerden. Er waren onder de 26 deelnemers zes hoogleraren en vijf senior onderzoekers. 
De onderzoeksgroep bestond uit zeven psychiaters, zeven psychologen, vijf sociologen, 
twee juristen, twee filosofen/ethici, een andragoog, één algemeen arts en een relatieve 
buitenstaander, een cineast.708 

In het tweede, meer gestructureerde deel van het onderzoek zijn specialisten gekozen op 
grond van hun specifieke deskundigheid op een deelterrein. Om een zo groot mogelijke 
spreiding in posities te krijgen, zijn de specialisten geselecteerd op grond van:
1. Deelterrein waarop men werkzaam is, ingedeeld naar:
 • terrein van zorg voor slachtoffers;
 • gebied van wetenschappelijk onderzoek en advies;
2.  Functie: hoogleraar, universitair (hoofd)docent, leiding instituut, leiding sector/ 

afdeling, beleidsmedewerker/ organisatieadviseur, psychotherapeut.
3.  Disciplinaire achtergrond: psychiater/arts/epidemioloog, psycholoog, jurist, socioloog 

of anderszins.
4. Leeftijd en geslacht.709

Op grond van deze criteria zijn dertig specialisten geselecteerd op basis van hun bekend-
heid door publicaties of werkkring. Van de aangeschrevenen reageerden er negen niet 
en reageerde niemand afwijzend. De specialisten vertoonden een spreiding op de meeste 
criteria, behalve ‘wetenschappelijk onderzoek en advies’, omdat ze vaak verschillende 
activiteiten op dit gebied combineerden. De spreiding in functies was groot: twee hoog-
leraren, vier universitair (hoofd)docenten, één bestuurder, drie afdelingshoofden, zes 
beleidsmedewerkers/adviseurs en zes therapeuten (waarvan drie in combinatie met een 
van de andere functies). De spreiding in leeftijd en geslacht was ook adequaat te noemen: 
ongeveer een gelijk aantal mannen (11) en vrouwen (10), en iets minder respondenten  
boven de vijftig (9) dan er onder (12, waarvan 4 onder de veertig). De spreiding in 
disciplinaire achtergrond was minder: er waren elf psychologen tegen slechts twee 
psychiaters/artsen, – dit omdat er minder psychiaters waren geselecteerd en enkelen 
van hen niet reageerden. (Zie voor de lijst van respondenten bijlage 2. De vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 4.)
 
ONDERZOEKSRESULTATEN

9.3 Wetenschappelijke fundering en legitimering 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de ondervraagde specialisten de wetenschap-
pelijke fundering en meer specifiek de medische legitimering van het professionele veld 
bezien. Vervolgens worden deze gegevens in een breder theoretisch perspectief geplaatst, 
waarbij geprobeerd wordt na te gaan in hoeverre de standpunten van verschillende res-
pondenten zijn te beschouwen als legitimaties van de belangen, verbonden met bepaalde 
posities in het veld.

708  Onder hen de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de voormalig voorzitter van de Vereniging voor Psychiatrie, 
de eerste voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NTvP), een voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma, 
een voormalig directeur en de huidige voorzitter van de raad van bestuur van Centrum ’45 en Arq, een voormalig coördinator rampenbestrijding 
bij het ministerie van VWS, de directeur van het veteraneninstituut, de coördinator wetenschappelijk onderzoek bij het Centraal Militair Hospitaal, 
de coördinator van het Landelijk Kenniscentrum vroegkinderlijke traumatisering en een voormalig president van de International Society for 
Traumatic Stress Studies (ISTSS). Acht respondenten zijn deskundigen op het gebied van oorlog en vervolging, drie op het gebied van misbruik 
en mishandeling bij kinderen en volwassenen en zes op het gebied van rampen en/of confrontaties in riskante beroepen. Een van de deelnemers 
was voormalig hoofdredacteur van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid en een was cineast en maakte films over de gevolgen van 
oorlogservaringen en een geruchtmakende film over de behandeling door J. Bastiaans. (Lijst van respondenten: zie bijlage 1, vragenlijst: zie bijlage 3.)

709 De gehanteerde indeling in leeftijdscategorieën was: -30 jaar; 30-40 jaar; 40-50 jaar; +50 jaar.
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9.3.1. Wetenschappelijke fundering
In de semi-gestructureerde interviews is aan 21 respondenten een aantal uitspraken 
voorgelegd over de wetenschappelijke fundering van de zorg voor psychische trauma’s 
(zie tabel 1).

Tabel 1:
Wetenschappelijke basisinzichten en werkwijzen (N=21)                                                  

eens oneens eens noch  
oneens

geen 
mening

Traumazorg is tamelijk nutteloos omdat er nauwelijks effectieve 
therapieën zijn

1 19 – 1

De aandacht voor psychische trauma’s is zinloos, omdat het 
aandeel van een trauma in latere klachten niet is vast te stellen

1 16 2 2

Er is voldoende wetenschappelijke kennis om adequate 
traumazorg op te baseren

13 6 1 1

Wetenschappelijke onderbouwing kan uiteindelijk pas plaatsvinden 
met bewijzen uit de neurobiologie.

2 16 2 1

Professionals lopen veel te snel achter nauwelijks onderbouwde 
modieuze therapieën aan.

10 9 1 1

Het veld trekt heel wat charlatans aan 13 3 2 3

Professionalisering van dit veld ondergraaft de betrokkenheid en 
toewijding van vrijwilligers

5 11 3 2

Het ligt in de lijn der verwachting dat specialisten niet twijfelen aan het nut van hun 
werk. Men is vrijwel unaniem in de afwijzing van de uitspraak dat traumazorg tamelijk 
nutteloos is, omdat er nauwelijks effectieve therapieën zouden zijn (1 eens, 19 oneens, 1 
geen mening). Er is slechts één respondent die vindt dat de aandacht voor psychische 
trauma’s zinloos is, omdat het aandeel van een trauma in latere klachten niet is vast te 
stellen (16 oneens, 2 neutraal, 2 geen mening). 
 Meer opvallend is de ruime meerderheid (13) die vindt dat er voldoende wetenschap-
pelijke kennis is om adequate traumazorg op te baseren, hoewel ruim een kwart (6) 
het hier niet mee eens is (2 neutraal/geen mening). Opvallend is ook dat 8 van de 11 
onderzoekers onder de respondenten vinden dat de wetenschappelijke kennis voldoende 
is (1 niet, 2 neutraal/geen mening). Hieruit rijst een tamelijk positief beeld op over de 
wetenschappelijke fundering van de traumazorg, zeker onder onderzoekers die zich 
hiermee bezig houden, hoewel toch een kwart van de respondenten en onderzoekers hier 
anders over denkt. Een overgrote meerderheid (16 tegenover 2) wijst de uitspraak af, dat 
wetenschappelijke onderbouwing uiteindelijk pas kan plaatsvinden met bewijzen uit de 
neurobiologie (2 neutraal, 1 geen mening). Strikte biologische fundering als uiteindelijk 
wetenschappelijk criterium wordt dus door een ruime meerderheid afgewezen. 
 Dit beeld kan worden aangevuld met twee andere uitspraken. Veel respondenten 
(13) vinden dat het veld heel wat charlatans aantrekt, weinig respondenten (3) zijn het 
hier niet mee eens en een vrij groot aantal (5) scoort neutraal of heeft geen mening. 
Deze uitspraak is echter moeilijk te interpreteren, omdat niet duidelijk is wie hiermee 
worden bedoeld: betreft het alleen niet-erkende therapeuten zonder adequate opleiding 
of ook collega’s met een gevestigde positie? Duidelijker is de uitspraak dat professionals 
veel te snel achter nauwelijks onderbouwde modieuze therapieën aanlopen. De helft (10) 
onderschrijft deze uitspraak en bijna evenveel specialisten (9) zijn het hier niet mee eens 
(2 neutraal/geen mening). Deze uitspraak relativeert het positieve beeld, blijkbaar is 
men bezorgd over de neiging in het veld slecht onderbouwde, modieuze werkwijzen toe 
te passen. Dat professionalisering de betrokkenheid en toewijding van vrijwilligers on-
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dergraaft is een stelling die door meeste respondenten niet wordt onderschreven: slechts 
een kwart (5) is het ermee eens, terwijl ongeveer de helft (11) deze uitspraak afwijst (5 
neutraal/geen mening).

De toelichtingen op de antwoorden geven een nadere invulling. Een onderzoeker die zich 
bezighield met richtlijnontwikkeling gaf aan dat de ‘goede wil met vaak foute gevolgen’ 
voor een belangrijk deel is vervangen door wetenschappelijke standaarden. Een aantal 
interventies en instrumenten zijn nog onvoldoende getoetst, maar wel praktisch bruik-
baar, zoals het ‘Informatie en Adviescentrum’, dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen, 
maar waarvan de activiteiten nooit in een experimentele opzet zijn getest – als dat al zou 
kunnen.
 Een onderzoeker op het gebied van de (experimentele) psychopathologie vond dat er 
veel was bereikt in de verbetering van de diagnostiek, de wetenschappelijke onderbou-
wing van behandelingen, de studie naar de werking van het geheugen en de informa-
tieverwerking bij traumatische intrusies. Toch is nog niet bekend, waarom sommige 
mensen een stoornis ontwikkelen, noch wat het effect is van het bieden van steun op  
de werking van het geheugen. Evenmin is uit onderzoek voldoende bekend wanneer  
een interventie alleen maar reactiveert en wanneer deze bijdraagt aan de verwerking.
 Een derde onderzoeker, eveneens op het gebied van de psychopathologie, vond dat 
de pathologie rond traumatisering goed in kaart is gebracht, er goede therapieën zijn 
en goede nazorg, maar dat de medische kant teveel wordt benadrukt. Zij wees op de 
noodzaak van studie naar betekenisgeving en zingeving en vond dat het experimentele 
onderzoek daar te weinig op gericht was, “het zou breder moeten worden opgezet”. Een 
vierde onderzoeker erkende de gebreken in het onderbouwen van de effectiviteit van 
behandelingen, maar relativeerde dit met de opmerking: “Hulp faalt soms, maar kanker-
hulp ook en dan heet het anders, men heeft dan gewoon nog niets gevonden.” Een vijfde 
onderzoeker vond dat het professionele veld te conservatief was en teveel vasthield aan 
vertrouwde werkwijzen. Hiertegenover stond de mening van een respondent die leiding 
gaf aan een groot instituut en vond dat specialisten te gretig zijn, modes te snel volgen 
en zich steeds in iets nieuws vastbijten. Hij sprak van het belang om ‘het eigen bordje 
vol te krijgen’, zoals overal waar schaarste heerst. Hij betreurde het dat er steeds meer 
protocollen kwamen en men het veld teveel dichttimmerde, waardoor vrijwilligers wer-
den verdrongen.
 Enkele behandelaars lieten zich uit over het nut van nieuwe werkwijzen. Een van 
hen zag een positieve ontwikkeling in de toenemende aandacht voor het ‘openleggen’ van 
problemen, terwijl twintig jaar geleden in de opleiding van psychiaters bij vroegkinder-
lijk misbruik nog werd gepropageerd om de problemen toe te dekken. Men gaat echter 
nog weinig verder dan de klacht. De functie van lotgenoten bij erkenning en herkenning 
wordt volgens hem onderschat, zoals bij vluchtelingen. “Daarbij is klachtgericht werken 
ook zeker nodig, maar een posttraumatische stress-stoornis knapt daarmee nooit hele-
maal op, er is meer beschadigd en er is vaak ook meer aan de hand.” Een behandelaar 
van complexe trauma’s zag als positieve ontwikkeling dat er thans meer wetenschappelij-
ke aandacht was voor hechtingsproblemen, maar betreurde de twijfels over het nut van 
klinische behandeling. Een opmerkelijke uitspraak van een andere behandelaar (die niet 
direct in verband staat met het voorgaande, maar wel tekenend is): “In de traumawereld 
spelen heldendom en narcisme een grote rol, omdat een crisis heldendom aantrekt.”
 Verschillende respondenten lieten zich uit over de grenzen die men in acht moet ne-
men wil men wetenschappelijk verantwoord te werk gaan. Een respondent die werkzaam 
was in de letselschadewereld vond dat het veld heel wat charlatans en dubieuze com-
merciële partijen aantrok, maar dat zij in het alternatieve circuit zitten en specialisten 
zich er in de regel van distantiëren. Een gevaar was volgens hem wel dat verzekeraars 
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nieuwe dubieuze therapieën stimuleren, omdat ze goedkoop zijn. Een respondent wees 
erop dat het onoordeelkundig toepassen van ‘debriefing’ de geloofwaardigheid van het 
veld geen goed had gedaan. Mensen die zich in de toelichtingen uitlieten over vrijwilli-
gers dachten hier verdeeld over: twee specialisten vonden dat vrijwilligers meer betrok-
kenheid toonden en daarmee goed werk deden, maar drie specialisten vonden dat zij 
teveel betrokken waren en zich bijna niet konden voorstellen dat een slachtoffer weinig 
last heeft.

9.3.2. Medische legitimering 
De specialisten in de semi-gestructureerde interviews (N=21) is een aantal uitspraken 
voorgelegd over de legitimering van het professionele handelen in termen van een me-
disch gelegitimeerd classificatiesysteem van psychische stoornissen en toetsing op evi-
dentie volgens richtlijnen die in het medische veld gemeengoed zijn (RCT’s) (zie tabel 2).

Tabel 2: 
Medische legitimering (N=21)

eens oneens eens noch 
oneens

geen 
mening

Alleen erkende psychische stoornissen zouden onder de 
professionele zorg voor psychische trauma’s moeten vallen

8 12 – 1

Het oplossen van controverses door een medische classificatie 
van stoornissen is een doodlopende weg

9 7 2 3

De term posttraumatische stress-stoornis biedt een uitgelezen 
mogelijkheid om heel specifiek overeenkomsten vast te stellen 
in zeer uiteenlopende ervaringen

11 3 6 1

Alleen evidence based interventies in de traumazorg verdienen 
erkenning.

7 9 5 –

De respondenten zijn verdeeld over de uitspraak dat afbakening en legitimering van 
het veld moet plaatsvinden aan de hand van alleen erkende psychische stoornissen. 
Een meerderheid (12) is hiertegen, maar een grote minderheid (8) is hiervoor (1 geen 
mening). Enkele tegenstanders vinden dat hiermee een zinvolle behandeling van veel se-
rieuze klachten wordt uitgesloten, omdat men met het slachtoffer moet zoeken naar een 
passende weg en niets doen geen optie is. Over het oplossen van controverses door een 
medische classificatie van stoornissen is men sterk verdeeld (9 voor, 7 tegen, 5 neutraal/
geen mening). Opvallend is wel dat een – weliswaar kleine – meerderheid van 11 respon-
denten vindt dat de posttraumatische stress-stoornis een uitgelezen mogelijkheid biedt 
om heel specifieke overeenkomsten vast te stellen in zeer uiteenlopende ervaringen. Een 
vrij grote minderheid (6) staat neutraal tegenover deze uitspraak en weinig respondenten 
(3) zijn ertegen. Verdeeld is men ook over het beperken van de erkenning tot alleen ‘evi-
dence based interventies’ (7 eens, 9 oneens, 5 neutraal). Slechts eenderde is voorstander. 
Het beeld dat uit deze resultaten oprijst is dat de medische legitimering controversieel 
is en door een aanzienlijk aantal specialisten als te strikt wordt ervaren, maar dat de 
erkenning van de posttraumatische stress-stoornis positief of neutraal wordt beoordeeld 
en door weinigen wordt afgewezen. 

De toelichtingen geven een nadere invulling van dit beeld. Aangezien dit onderwerp 
ook uitgebreid in de open gesprekken aan de orde kwam zullen de resultaten van deze 
gesprekken hierbij worden betrokken. 

Opmerkelijk is dat volgens vrijwel alle sleutelfiguren en experts met de introductie van 
de posttraumatische stress-stoornis een belangrijke stap is gezet naar eenduidigheid en 



173

Hoofdstuk 9 – Het hedendaagse traumaregime in Nederland: percepties van specialisten

samenhang. Er is een uniforme taal ontstaan, die zowel onder medici als psychologen 
wordt erkend. De pijn kan zo zichtbaar worden gemaakt, nader onderzocht en beter 
begrepen. Met de introductie van het begrip posttraumatische stress-stoornis is ook het 
belang erkend van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen voor de geestelijke ge-
zondheid, voor wat iemand in zijn leven kan overkomen. Hiermee is een in zijn woorden 
een ‘interactioneel’ fenomeen erkend als oorzaak van bijzondere gedragingen en belevin-
gen, of in medische termen van klachten en stoornissen. 

Deze algemene ondersteuning van de notie van de posttraumatische stress-stoornis 
wordt echter op verschillende manieren gerelativeerd. Volgens een sleutelfiguur zijn de 
gevolgen van schokkende gebeurtenissen in termen van psychische trauma’s moeilijk 
af te grenzen en is het natuurlijke verloop van een traumatische stoornis grillig. Vaak 
zijn de feiten wel in de herinnering, maar is de betekenis weg. Het is moeilijk om na 
te gaan wat mensen precies hebben ervaren, en of ze geschokt zijn door wat ze hebben 
meegemaakt of door de voorstelling die ze zich er naderhand van maken. Veel mensen 
krijgen na schokkende gebeurtenissen geen noemenswaardige klachten of stoornissen en 
het feit dat ervaringen ook kunnen bijdragen aan diepgang in het leven, is nog weinig 
onderzocht.
 Een universitair onderzoeker ziet een probleem in het vaststellen van PTSS. Wanneer 
PTSS wordt vastgesteld met een vragenlijst wordt de incidentie volgens haar drastisch 
overschat in vergelijking met de uitkomsten van klinische interviews. 
Eén sleutelfiguur vond dat het traumabegrip beperkt had moeten blijven tot ‘echte’ 
schokkende gebeurtenissen. Daaronder vallen volgens hem geen berovingen en inbraken. 
Volgens een andere sleutelfiguur was de pretentie van niet-medici om bij een post-
traumatische stress-stoornis de pijn te kunnen verlichten (zoals met de twijfelachtige 
methode van snelle debriefing, ooit bedacht door een brandweerman), voor een aantal 
artsen een reden om zich van het concept af te keren. De moeizame acceptatie van het 
concept onder psychiaters heeft volgens hem ook te maken met het feit, dat het sterk 
wordt geassocieerd met psychotherapie en dat pillen op dit gebied niet werken. “Het 
merendeel houdt er zich daarom niet mee bezig.” 
 Een sleutelfiguur en toonaangevend expert op het grensvlak van trauma en recht 
bekritiseerde de sterk empirisch-analytische en kwantitatief gerichte oriëntatie rondom 
het traumaconcept die andere benaderingen verdringt. Volgens hem is dit juist op een 
terrein waar veel van de wegen tot herstel niet van te voren zijn te bepalen in een vooraf 
vastgesteld programma, maar tot stand komen in de steeds veranderende dialoog tus-
sen specialist en slachtoffer en de veranderende betekenisgeving van de omgeving, een 
beperkte en beperkende invalshoek. 
 Een sleutelfiguur die met slachtoffers met zeer ernstige oorlogservaringen had 
gewerkt, sprak over de moeilijke afbakening van een psychisch trauma vanwege de ge-
volgen op lange termijn. Langetermijngevolgen kunnen in de loop van het verdere leven 
vermengd raken met ‘life events’, stress op het werk en andere ervaringen en ontwik-
kelingsopgaven. Hierdoor is het aandeel van het trauma in ervaren problemen moeilijk 
te bepalen. Op basis van onderzoek bij de Stichting 1940-1945 naar antecedenten van 
slachtoffers, getuigen en documenten, werd duidelijk dat de betrouwbaarheid van herin-
neringen wisselend was. Het bleek ook dat de eerste reacties van slachtoffers niet zonder 
meer als leidraad konden dienen voor specialisten, omdat er een type slachtoffer is, dat 
in zijn werk succesvol functioneert en vindt dat andere slachtoffers zeuren, maar faalt in 
persoonlijke contacten en later klachten ontwikkelt.
 Bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog viel het een toonaangevend expert 
op, dat niet altijd de veronderstelde traumatische ervaringen een probleem waren, maar 
eerder een ernstig tekort aan warmte en liefde door een gemis van ouders en familie. 
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Over de meest vreselijke ervaringen werd vaak heel nuchter en koel gerapporteerd. Er 
waren weinig herbelevingen. In de professionele aandacht in de jaren tachtig ging men 
zich daarom veel meer richten op het bewerken van interpersoonlijke problemen. Het 
ging volgens hem “... eerder om wat je niet had meegemaakt en had gemist, dan wat je 
wel had meegemaakt. Het is leed dat in je vezels gaat zitten en er niet zo maar uit te 
halen is”. Het leed een plaats geven en het bestaan weer leefbaar maken, was dan vaak 
het maximaal haalbare. 

Geconcludeerd kan worden dat binnen het veld van traumaspecialisten er veel twijfels 
en controverses over de medische legitimering van hun werkzaamheden bestaan. Wel is 
er veel overeenstemming over het nut van de diagnose posttraumatische stress-stoornis, 
hoewel ook hier de nodige relativeringen worden gemaakt. Er is een breed besef dat met 
het gebruik van het concept kansen worden geschapen voor onderzoek en behandeling. 
Een aantal traumaspecialisten vindt de medische classificatie te strikt en te weinig 
mogelijkheden bieden voor minder programmatische benaderingen met meer oog voor 
bredere betekenisgeving. De onderzoeksresultaten die in de volgende paragraaf aan de 
orde komen, laten zien dat dit resultaat ook op een meer sociologische wijze kan worden 
geïnterpreteerd. 
 
9.3.3. Centrum en periferie
De resultaten die hier zijn gepresenteerd kunnen in een breder perspectief worden 
geplaatst, waarbij de percepties van de specialisten in verband worden gebracht met hun 
belangen verbonden met de positie die zij in het professionele veld innemen. Hiertoe 
worden deze percepties geordend naar de posities van de respondenten op basis van de 
deelterreinen (zorgcircuits) waar ze zich toe rekenen en worden de verschillen in stand-
punten op basis van deze ordening nader geanalyseerd. 

De specialisten in de semi-gestructureerde interviews (N=21) maken, in afwijking van  
de indeling die in de vragenlijst is gehanteerd, een onderscheid in twee deelterreinen  
of zorgcircuits die tamelijk gescheiden van elkaar opereren. Het ene deelterrein of  
circuit heeft betrekking op minder complexe vormen van traumatisering, die zich 
voordoen na eenmalige en kortdurende gebeurtenissen, het andere op meer complexe 
vormen. Dit onderscheid in deelterreinen en de bijbehorende opvattingen en legitimaties 
werpt een nieuw licht op controverses en spanningen in het veld. 

(a) Het centrum
Binnen het deelterrein van minder complexe traumatisering na eenmalige en kortdu-
rende gebeurtenissen wordt veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van interventies 
en vinden de meest succesvolle interventies plaats. Hier is de traumatisering, zo stellen 
de meeste specialisten, overzichtelijk en goed te onderzoeken. Het vormt volgens hen het 
centrum van het veld (tien van de 21 respondenten kunnen hiertoe worden gerekend). 
Vooral het terrein van rampen en calamiteiten wordt volgens hen maatschappelijk breed 
erkend en politiek gesteund: crisisbeheersing staat hoog op de politieke agenda. Het 
beheersen van crises door het aansturen van alle instanties die ermee te maken hebben, 
wordt volgens hen een steeds belangrijker overheidstaak. Volgens een invloedrijke speci-
alist op dit terrein gaat dit niet vanzelf:

“Totstandkoming van richtlijnen en protocollen gaat gepaard met hevige strijd, meer nog op bestuurlijk dan op 

operationeel niveau. Vooral de strijd tussen departementen en tussen rijk en lagere overheden is hevig.”
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Verder geven verschillende respondenten aan dat belangrijke sleutelfiguren in de trau-
mawereld veel invloed hebben verworven door hun bemoeienissen op dit terrein. Een 
aantal cognitief gedragstherapeuten die belang hebben bij snelle succesvolle klacht-
gerichte interventies, behoren er volgens deze specialisten toe. Hun positie wint aan 
invloed, maar enkelen plaatsen kritische kanttekeningen bij hun eenzijdige benadering. 

(b) De periferie
Het andere deelterrein of zorgcircuit heeft betrekking op wat enkele respondenten com-
plexe vormen van traumatisering noemen. Hierbij zijn in de regel langdurige blootstel-
ling aan extreme stress en een cumulatie van factoren in het spel. Het terrein is volgens 
een van de respondenten minder vertegenwoordigd in overkoepelende organisaties, 
zeker het deelterrein van complexe traumatisering bij kinderen. De specialisten lijken 
zich meer te bewegen in de periferie van het veld (waarin elf van de 21 respondenten te 
situeren zijn). Er moet wel een uitzondering worden gemaakt voor organisaties die zich 
van oudsher met oorlogsslachtoffers bezighouden en in Nederland een sterke positie in-
nemen. Specialisten op het gebied van complexe traumatisering behandelen slachtoffers 
met ingrijpende verlieservaringen en verminkende ziektes, patiënten met ernstige brand-
wonden, gemartelde vluchtelingen en ernstig verwaarloosde, misbruikte en mishandelde 
kinderen en volwassenen. Zij denken minder in termen van afgebakende stoornissen 
en strikte evidentie en leggen de nadruk op empathie, existentiële problematiek en 
eclectisch gebruik van verschillende werkwijzen. Er is in hun ogen te weinig aandacht 
voor de existentiële en complexe onderliggende problematiek van controleverlies en 
verlies van zingeving. Zo worstelen vluchtelingen volgens een specialist met een complex 
van problemen rond bestaanszekerheid, angst over hun verblijfsstatus en vormen van 
schaamte, dat een geheel eigen aanpak vereist:

“Vluchtelingen zijn een randgroep in het traumagebeuren. De verblijfsproblematiek komt in je spreekkamer (…) 

Mensen die niet direct het goede verhaal doen worden bovendien ongeloofwaardig voor de instanties. Men durft 

of kan echter vaak niet alles ineens vertellen. Angst heeft hierdoor een eigen dynamiek. Helaas is de GGZ te 

protocollair geworden en is er te weinig oog voor hun existentiële problemen.“

Bij verminking door lichamelijke aandoeningen, levensbedreigende ziektes of brand-
wonden is er volgens een andere specialist een complex aan problemen vooral in de con-
frontatie met de buitenwereld en vanwege ambivalente gevoelens tegenover mogelijke 
schuldigen. De confrontatie met de spiegel is vaak ongekend heftig en leidt tot dissocia-
tieverschijnselen. De fysieke en psychische belasting bij deze aandoeningen is enorm. 
Bij getraumatiseerde kinderen doen zich weer andere problemen voor. Er is volgens een 
respondent:

“... meer dan een klacht, het gehele communicatiepatroon met kinderen is vaak verstoord. Ouders kunnen tegen-

over hun kinderen soms alleen in opdrachten praten. Er is geen taal voor gevoelens. Het kind is pas geholpen als 

ook de ouders worden geholpen (...) Kwestie is dat veel te laat met de behandeling wordt gestart, omdat er nog 

geen toestemming is en een ondertoezichtstelling tijd kost. Kinderen missen hierdoor jaren in hun ontwikkeling.” 

Een respondent, die werkte met volwassenen die in hun jeugd waren mishandeld, mis-
bruikt en verwaarloosd, vond dat de verschijnselen van dissociatie onvoldoende worden 
herkend. Zij pleitte voor meer en snellere klinische behandeling, waar nu een wachtlijst 
van negen maanden voor bestaat. Kortom, hulpverleners op het gebied van complexe 
traumatisering staan volgens henzelf niet in de hoofdstroom van de aandacht, terwijl  
de ernst van de traumatisering hier wel om vraagt.
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In schema:

Periferie

Centrum

enkelvoudig klantgericht

complex pragmatisch existentieel

Op het gebied van juridische conflictbeslechting, dat een overlap heeft met de trauma-
zorg, beschouwen respondenten hun positie binnen de traumazorg ook als perifeer.  
Een respondent die victimologisch onderzoek deed, wees er op dat kwesties rond schade 
en verantwoordelijkheid vaak interveniëren met het verwerkingsproces. Er worden nog 
te weinig psychologische noties geïntroduceerd in de rechtspraktijk en het proces van 
verwerking van het slachtoffer wordt nog te weinig ingezet in het rechtsproces.  
De medisch-psychologische en de juridische denkwereld lopen teveel uiteen. Juristen op 
het gebied van schadevergoeding en genoegdoening bezoeken ook geen traumacongres-
sen en zijn amper vertegenwoordigd in traumaorganisaties, aldus deze respondent.

Deze indeling in centrum en periferie kan vervolgens worden gebruikt om een aantal 
uitspraken van respondenten te relateren aan hun positie in een van beide subvelden. 
Daarmee kan worden nagegaan of hun standpunten samenhangen met hun positie in het 
veld. Het verband tussen standpunten en posities wordt aangegeven in tabel 3.710

 

Tabel 3: 
Centrum en periferie (N=21)

Zeer eens of tamelijk eens met de volgende stellingen Centrum
(N=10)

Periferie
(N=11)

De hulpverlening aan slachtoffers van schokkende gebeurtenissen in Nederland is niet 
meer dan een samenraapsel van heel verschillende opvattingen en werkwijzen

5 2

Brede aandacht voor slachtoffers en psychische trauma’s leidt alleen maar tot een 
slachtoffercultuur.

5 1

Alleen ‘evidence based’ interventies in de traumazorg verdienen erkenning. 6 1

Professionals lopen veel te snel achter nauwelijks onderbouwde modieuze therapieën aan. 8 2

Het veld trekt heel wat charlatans aan 9 4

Uit deze tabel blijkt dat minder respondenten in de periferie in vergelijking met col-
lega’s in het centrum, het veld kwalificeren als een samenraapsel van heel verschillende 
opvattingen en werkwijzen. Onder hen is vrijwel niemand te vinden die wil spreken van 
een slachtoffercultuur of van mening is dat alleen ‘evidence based’ interventies erken-
ning verdienen en professionals achter nauwelijks onderbouwde modieuze therapieën 
aanlopen. Wel zijn er vier respondenten in deze groep die vinden dat het veld heel wat 

710  De verschillen zijn te klein om significantietoetsen op toe te passen. Het gaat hier immers om een klein verkennend onderzoek, dat indicaties 
oplevert die in grootschaliger onderzoek zouden kunnen worden getoetst.
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charlatans aantrekt. Al deze uitspraken worden veel vaker onderschreven door specia-
listen die in het centrum werkzaam zijn. De verschillen in opvattingen kunnen worden 
geïnterpreteerd in termen van onderliggende belangen. De specialisten in het centrum is 
er meer aan gelegen legitimiteit te verwerven met strikte wetenschappelijke evidentie, 
geloofwaardige concepten en aansluiting bij geaccepteerde werkwijzen in het bredere 
veld van de wetenschap. Specialisten in de periferie hebben meer belang bij diversiteit, 
bij experimenten om de complexe knopen te ontwarren, openheid voor minder eendui-
dige werkwijzen en begrip voor onduidelijke claims van slachtoffers.

9.3.4. Crisisbeheersing in het centrum van het veld
Volgens verschillende respondenten is er een breed gedeeld kennisbestand opgebouwd 
op het gebied van crises, rampen en calamiteiten. Algemeen wordt aangenomen dat psy-
chosociale nazorg na een ramp pas zinvol is na zes weken. Consensus is er ook over het 
feit dat na eenmalige gebeurtenissen er na drie jaar weinig meer over is van de klachten, 
uitgezonderd hyperactivatie. De beste werkwijze is volgens deze respondenten dat er 
vertrouwen wordt opgebouwd, gegevens goed worden bijgehouden en mensen daarover 
worden geïnformeerd, vooral over lichamelijke klachten die geen aanwijsbare lichamelij-
ke oorzaak hebben. Het risico is echter dat na grootschalige schokkende gebeurtenissen 
altijd naar schuldigen wordt gezocht en mensen verklaringen aangrijpen over blootstel-
ling aan gevaarlijke stoffen of complottheorieën gaan aanhangen. Een saillante uitspraak 
van een onderzoeker en expert op dit gebied: 

“De waxinelichtjesmaffia, belanghebbende advocaten, agitatoren en slecht ingevoerde kamerleden die een  

appeltje met de minister te schillen hebben, kunnen veel onnodige ophef veroorzaken.” 

Volgens hem zijn dubbele boodschappen als “er is niets aan de hand, maar u moet wel  
de koeien binnenhouden” in die gevallen funest. Algemeen gedeeld wordt ook de opvat-
ting dat bij eenmalige gebeurtenissen de echte posttraumatische stress-stoornis tamelijk 
zeldzaam is. Wel zijn er klachten na schokkende gebeurtenissen die verband houden  
met angst en depressie, maar steeds anders worden benoemd en gepaard gaan met uit-
eenlopende lichamelijke klachten. Bij de Bijlmerramp waren er veel huidklachten, in  
Enschede veel klachten van het bewegingsapparaat en in Volendam – opvallend genoeg 
ook bij de ouders – veel klachten aan de luchtwegen. Een onderzoeker zegt: “Bij therapie-
en met bewezen effect, is echter niet echt duidelijk wat werkt: de persoonlijke aandacht, 
de aanpak van het gedrag of het feit dat cognities veranderen.” 
 Consensus is er ook over het feit dat de overheid bij rampen onmisbaar is in de vorm 
van inspecties, sturing tijdens de ramp en oefeningen om op elkaar ingespeeld te raken. 
Ook al blijven er volgens een van de respondenten die hier jarenlange ervaring mee had, 
talloze coördinatieproblemen tussen de vele betrokken instanties: tussen departementen, 
tussen hogere en lagere overheden, inspecties, hulpverleners en tussen wetenschappe-
lijke onderzoekers en hulpverleners. Wat volgens haar goed werkt is verantwoording aan 
vaste kamercommissies. De verantwoording bij Enschede aan de vaste kamercommissie 
Binnenlandse Zaken was een belangrijke stimulans voor uitwisseling en afstemming.  
De ervaring heeft ook geleerd dat het essentieel is om rekening te houden met het  
functioneren van een getroffen gemeenschap. De rol die de kerk in een gemeenschap  
kan spelen wordt nu erkend, zoals bij de MKZ-crisis en in Volendam. Het belang van 
langdurige begeleiding is na de brand in Volendam nog meer erkend. De nasleep van 
deze ramp werd door de burgemeester op één jaar geschat, maar duurde jaren.
 Veel is geleerd van de ervaringen met de Bijlmerramp, juist omdat daar zoveel mis 
ging. De onderzoeken na de Bijlmerramp kwamen te laat en dienden vooral ter gerust-
stelling. Toch leverden ze belangrijke innovaties op: een kenniscentrum psychosociale 
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zorg bij rampen, een centrum gezondheidszorgonderzoek bij rampen waar longitudinaal 
onderzoek kan worden gedaan, en een laagdrempelig informatie- en adviescentrum, waar 
psychosociale zorg integraal kan worden aangeboden.711 

Drie respondenten die posities hebben in het centrum van het veld, legden de nadruk op 
het belang van controleherstel na rampen door te vertrouwen op de veerkracht van een 
gemeenschap. Zij distantieerden zich hiermee van collega’s die direct willen ingrijpen en 
problemen medicaliseren. Twee citaten kunnen dit verduidelijken: 

“Het enige wat mensen in de eerste fase na de gebeurtenis willen is controle krijgen over de situatie. Dat is 

normaal en heeft een eigen lokaal gebonden dynamiek, bijvoorbeeld het verkeer zelf regelen (…). Het proces is 

grillig in de eerste fase en dit is lastig omdat de samenleving vlekkeloos en snel wil. Professionals moeten dit 

proces alleen ondersteunen door bijvoorbeeld uitputting te voorkomen of een Informatie- en Adviescentrum op te 

zetten. Pas na een aantal weken moet de psychische schade worden opgenomen. Een kernteam kijkt teveel naar 

de individuele pathologie en negeert de lokale situatie.” 

“De psychosociale hulpverlening na rampen (PSHOR) is teveel achter het bureau bedacht. Soms zijn praktische 

tips en contacten genoeg. Het proces van controleherstel is eerder sociaal-psychologisch te duiden en dat komt bij 

de rationele plannenmakers te weinig in beeld. Een meer terughoudende opstelling, ‘watchfull waiting’, is beter.” 

Probleem is volgens één van hen dat er weinig wetenschappelijke kennis bestaat over de 
sociale dynamiek bij crises en de veerkracht van een gemeenschap. Andere specialisten 
hebben meer twijfels over de lokale mogelijkheden en vinden professionele inbreng juist 
onontbeerlijk. Eén van hen gaf als voorbeeld de brand in Volendam in de nieuwjaars-
nacht van 2001, waar hulpverleners van de vrijwillige brandweer met ernstige problemen 
niet werden doorgestuurd of zich niet durfden te melden onder groepsdruk. 

Deze standpunten kunnen worden vergeleken met de standpunten over crisisbeheersing 
in het hele veld. Hierover zijn de respondenten enkele uitspraken voorgelegd (zie tabel 4).

Tabel 4: 
Standpunten over crisisbeheersing (N=21)

eens oneens eens noch 
oneens

geen 
mening

Binnen crisisbeheersing wordt psychosociale nazorg voor 
slachtoffers overgewaardeerd.

6 9 3 3

Bij crisisbeheersing wordt vaak vergeten dat onrust 
terugbrengen effectiever is dan opschalen van de hulp.

13 2 2 4

Veel te weinig wordt ingezet op samenwerking tussen 
crisisbeheersing, gezondheidszorg en instanties die de schade 
afwikkelen en de verantwoordelijkheid vaststellen.

16 1 – 4

Over de uitspraak dat binnen crisisbeheersing psychosociale nazorg wordt overge-
waardeerd zijn de meningen verdeeld (6 eens, 9 oneens, 6 neutraal/geen mening). De 
uitspraak dat bij crisisbeheersing vaak wordt vergeten dat onrust terugbrengen effec-
tiever is dan opschalen van de hulp, wordt door een meerderheid (13) onderschreven (2 
niet, 6 neutraal/geen mening). Een zeer grote meerderheid van ruim driekwart (16) is 
voor meer samenwerking tussen crisisbeheersing, gezondheidszorg en instanties die de 
schade afwikkelen en de verantwoordelijkheid vaststellen (1 oneens, 4 geen mening). 

711  Dit advies is bij de vuurwerkramp in Enschede in grote lijnen opgevolgd, hoewel er nog geen goed protocol was voor gezondheidszorgonderzoek, 
dat pas enige jaren later tot stand kwam. In Enschede speelde ook het toeval een rol door de beschikbaarheid van meetwagens van het RIVM die 
net op de terugtocht waren uit Drachten en de bevolking snel konden geruststellen.
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Geconcludeerd kan worden dat in het centrum van het veld een hoge mate van con-
sensus bestaat over interventies na rampen en calamiteiten, maar dat er ook menings-
verschillen zijn over de mate waarin men op de veerkracht van een gemeenschap kan 
vertrouwen. Het centrum beweegt zich op een maatschappelijk terrein dat steeds meer 
aandacht krijgt en vormt zo een belangrijke stimulans voor het veld als geheel om zich 
als professioneel kennisregime te profileren. Het gevaar bestaat echter dat daarmee een 
deel van het veld dat zich juist met de meest complexe psychische trauma’s bezighoudt 
teveel wordt gemarginaliseerd. 

9.4. De samenhang in het veld en de rol van invloedrijke specialisten 

Een criterium waarmee kan worden bepaald of het traumaregime voldoet aan de eisen 
van een professioneel kennisregime, is de interne samenhang van het professionele 
veld. Verondersteld wordt dat invloedrijke specialisten een belangrijke rol spelen bij 
het versterken van de interne samenhang. Vandaar dat eerst is gevraagd wie door de 
respondenten als invloedrijk werd beschouwd en vervolgens welke rol de invloedrijke 
specialisten in hun ogen spelen bij het bevorderen van interne samenhang. 

9.4.1. De invloedsverdeling
Om te onderzoeken welke specialisten door de respondenten als invloedrijk worden 
beschouwd, is gebruik gemaakt van de reputatiemethode.712 Er is gevraagd welke drie 
mensen men als het meest invloedrijk beschouwt in het gehele veld (zie tabel 5). 

Tabel 5: 
Invloedrijke specialisten

Genoemd als  invloedrijk Aantal maal Redenen

B. Gersons  13 Grondlegger, bindend, politieke contacten

R. Kleber 8 Grondlegger, leidend bij onderzoek

A.J. Akkermans 3 Opiniemaker letselschade

A. de Jong 3 Sleutelfiguur EMDR

J.W. Reerds 2 Samenbrengen van mensen en instituten

J. Smit 2 Professionalisering slachtofferhulp

M. Groenhuysen 2 Opiniemaker victimologie

H. Merckelbach 2 Opiniemaker in het debat over herinneringen

H. van der Ploeg 2 Grondlegger

O. van der Hart 2 Opiniemaker complexe trauma’s, internationale invloed

A. van Minnen 2 Opiniemaker angstonderzoek

M. Rooze 2 Nazorg rampen, richtlijnontwikkeling

J. van de Bout 2 Opinieleider rouwverwerking

In hun antwoorden hanteren de respondenten twee criteria op grond waarvan specia-
listen als invloedrijk worden beschouwd: een bindende rol bij ontwikkelingen in het 
professionele veld en een leidende rol in de kennisvorming en debatten over psychische 
trauma’s. De Amsterdamse emeritus hoogleraar psychiatrie Berthold Gersons is in de 
perceptie van de specialisten veruit het meest invloedrijk. Hij wordt genoemd als degene 

712  De reputatiemethode is in de jaren vijftig van de vorige eeuw geïntroduceerd door de politicoloog Floyd Hunter in zijn onderzoek naar lokale 
leiderschapsstructuren in Atlanta. De methode houdt in dat aan een aantal respondenten wordt gevraagd een beperkt aantal namen te noemen 
van mensen die zij als invloedrijk beschouwen binnen hun gemeenschap, in volgorde van belangrijkheid. Overeenkomsten in de scores geven een 
indicatie van de leidende figuren. Een punt van kritiek op de methode is dat ze er teveel van uitgaat dat alle respondenten inzicht hebben in de mate 
van invloed van personen in hun gemeenschap. In dit onderzoek is in het eerste deel daarom gesproken met sleutelfiguren en toonaangevende 
experts om nadere informatie te krijgen. Dit komt enigszins aan dit bezwaar tegemoet. Zie Felling (1974), 22 e.v.
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die het veld al in de beginfase op de kaart heeft gezet met het organiseren van bijeen-
komsten met internationale coryfeeën en zijn contacten in de politiek. Hij adviseerde 
over de reorganisatie van de GGZ bij defensie, ontwikkelde een eigen behandelmethodiek 
en leidde vanuit het AMC veel onderzoek naar rampen, zoals de Bijlmerramp. Hij nam 
het initiatief tot een Informatie- en Adviescentrum bij deze ramp en richtte een poli- 
kliniek op voor getraumatiseerde politiemensen. Hij bond mensen samen als mede- 
oprichter en voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma. 
 Nummer twee op de lijst van invloedrijke personen is de psycholoog en bijzonder 
hoogleraar psychotraumatologie van Arq Psychotrauma Expert Groep Rolf Kleber, die 
aan de wieg stond van het IVP (Instituut voor Psychotrauma). Hij geeft leiding aan 
belangrijke onderzoekslijnen in het veld en bevordert de samenwerking en uitwisseling 
tussen verschillende instanties op het gebied van psychotrauma. Twee namen worden 
drie keer als invloedrijk genoemd. De hoogleraar privaatrecht A. Akkermans is volgens 
de specialisten die hem noemen toonaangevend in het debat over letselschade. De psy-
choloog Ad de Jong is dit op het terrein van EMDR.
 Dan volgen negen personen die twee keer worden genoemd. De psycholoog en bedrijfs-
kundige (MBA) Jan-Wilke Reerds is als voorzitter raad van bestuur van de ondersteu-
nende holding Arq Psychotrauma Expert Groep volgens de specialisten die hem noemen 
een van de leidende figuren in het samenbrengen van instituten, zorgketens en onder-
zoekslijnen op het gebied van de psychotraumatologie. De voorzitter van Slachtofferhulp 
Nederland de theoloog Jaap Smit wordt genoemd als drijvende kracht achter de profes-
sionalisering van deze organisatie en hoogleraar straf- en procesrecht en victimologie 
Marc Groenhuijsen als directeur van ‘INTERVICT’. Hoogleraar experimentele psycholo-
gie Harold Merckelbach is volgens de specialisten die hem noemen een toonaangevend 
onderzoeker die bepalend is geweest in het debat over hervonden herinneringen, evenals 
hoogleraar klinische psychologie Onno van der Hart, die ook internationaal veel invloed 
verwierf met zijn voorzitterschap van de International Society for Traumatic Stress Studies 
(ISTSS) en zijn samenwerking met de gerenommeerde psychiater Bessel van der Kolk. 
 De hoogleraar medische psychologie Henk van der Ploeg stond aan de wieg van 
het onderzoek met de nasleep van de gijzelingen in de jaren zeventig en tachtig. Agnes 
van Minnen, hoogleraar klinische psychologie, heeft veel invloed verworven met haar 
onderzoek naar angst, traumatische intrusies en de effectiviteit van interventies. Magda 
Rooze, bedrijfskundige (MBA), is invloedrijk als directeur van Impact, het kenniscen-
trum psychosociale nazorg, met name in de onderlinge afstemming tussen uiteenlopende 
partijen. Hoogleraar klinische psychologie Jan van de Bout wordt genoemd als opinielei-
der op het gebied van rouwverwerking.
 Van de respondenten in de onderzoeksgroep (N=21) worden vijf door diezelfde respon-
denten twee of meer keer als invloedrijk genoemd (en zijn op grond daarvan opgenomen 
in tabel 5). Nadrukkelijk moet vermeld worden dat dit een momentopname is en alleen 
een beeld geeft van mensen die in 2008 als het meest invloedrijk werden beschouwd door 
specialisten in het veld. 
 Negen specialisten zijn eenmaal genoemd.713 Het voert te ver hun bijdragen hier te be-
schrijven. Er is verder gevraagd om drie mensen te noemen die op het deelterrein waar 
men zichzelf toe rekent invloedrijk zijn. Veel van dezelfde namen komen terug, maar er 
worden ook anderen genoemd.714

In de open gesprekken (N=26) werd een andere machtsbron van invloedrijke specialisten 
genoemd: hun internationale reputatie. Traumaspecialisten uit Nederland spelen naar ei-
gen zeggen internationaal een grote rol. Eén sleutelfiguur noemde in dit verband het feit 

713 B. Schreuder, M. Rensen, M. Olff, E. Vermetten, B. Elzinga, J. van Dijk, N. Nicolaï, J. de Mönnick en P. Spinhoven.
714  Complexe traumatisering: A. de Ruyter, N. Draijer, E. Nijenhuis; oorlog en vluchtelingen: C. Laban, B. Drozdek, H. Rohlof, M. Braakman en R. 

Jongedijk; traumatisering bij kinderen: F. Lamers-Winkelman, H. Baartman en J. van Lawick.
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dat het eerste wereldcongres voor trauma’s in 1992 in Amsterdam werd georganiseerd. 
Dit was een stimulans voor de erkenning van psychische trauma’s in Nederland. Er wa-
ren er in de jaren tachtig en negentig verschillende internationale bijeenkomsten in het 
St. Lucasziekenhuis in Amsterdam met buitenlandse sprekers, waar gemiddeld meer dan 
honderd mensen aan deelnamen. De Nederlandse ervaringen bij rampen trokken veel 
internationale belangstelling. 
 Respondenten wezen op de deelname van invloedrijke specialisten aan besturen van 
internationale organisaties op het gebied van psychische trauma’s, zoals de International 
Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) en haar Europese tak en de International 
Society of the Study of Dissociation (ISSD), sinds 2006 hernoemd tot International Society 
for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD). Er werd overigens ook kritiek geuit 
op wat een van de respondenten “het gedoe rond bestuursfuncties in internationale orga-
nisaties met de bijbehorende strijd om reputaties” noemde. 

9.4.2. De integrerende rol van invloedrijke specialisten
Invloedrijke specialisten zijn in de ogen van de meeste respondenten een bindende 
factor bij het reguleren van spanningen en het bevorderen van samenhang in het veld. 
Invloedrijk wordt men volgens hen door, naast het leveren van een bijzondere inbreng 
in het debat, in te zetten op samenwerking tussen deelterreinen, disciplines, stromingen 
en instituten en op het tot stand komen van protocollen en richtlijnen die eenduidigheid 
scheppen. Een van hen beschrijft dit als volgt:

“De oprichting van Impact samen met het centrum rampenonderzoek van het RIVM is echt een stap vooruit. Het 

garandeert dat de lessen die zijn geleerd ook geborgd worden in richtlijnen en oefeningen. Dit gebeurt interna-

tionaal [verder] alleen in Zweden en Noorwegen. Denemarken is van plan ook zo’n centrum op te zetten. Veel 

partijen als GGD, GHOR, GGZ en slachtofferhulp krijgen zo informatie. In 2007 zijn richtlijnen opgesteld geauto-

riseerd door zeventien organisaties. Alleen het Instituut voor Psychotrauma heeft er afstand van genomen.”

Enkele specialisten wezen op de ontwikkeling van een samenhangende infrastructuur in de 
traumazorg met zorgketens en samenwerkende instituten, waarin enkele invloedrijke spe-
cialisten een belangrijke rol spelen. Dat deden ze ook bij de oprichting van de Nederlands-
talige Vereniging voor Psychotrauma, waarin uiteenlopende partijen samenkomen. Enkele 
invloedrijke specialisten investeren volgens een respondent in de toenadering tussen de 
ministeries van VWS en Justitie bij kwesties rond slachtofferschap en genoegdoening. 
 Er werden wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de rol van invloedrijke 
specialisten. Volgens enkele respondenten uit de periferie concentreren zij zich teveel op 
minder complexe traumatisering:

“Kinderen die getraumatiseerd zijn krijgen nauwelijks erkenning. Ze zijn niet georganiseerd en sleutelfiguren 

werken eerder remmend omdat ze de eigenheid van reacties van kinderen en het belang van opkomen voor 

kinderen niet erkennen.”

Een andere specialist merkte op:
 
“Sleutelfiguren als Wessely en McNally die inhoudelijk het debat aangaan heb je hier niet. (...) Er is een wereldje 

van onderzoekers, van behandelaars en van opleiders/trainers met elk hun eigen instituten, universiteiten en 

dergelijke. (...) Men zoekt teveel naar eenheid om gelden te bemachtigen en de buitenwereld één gezicht te tonen.” 

Wanneer deze laatste uitspraak wordt voorgelegd aan een van de invloedrijke specialis-
ten, antwoordt deze: “Waren we maar zo handig.” 
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9.4.3. Samenhang binnen het veld
Aan de respondenten is gevraagd naar bronnen van spanning en de mate waarin er in 
hun ogen sprake is van samenhang in het veld (zie tabel 6).

Tabel 6:
Interne samenhang (N=21)

eens oneens Eens noch 
oneens

geen 
mening

Veel spanningen in dit veld ontstaan door de strijd om erkenning 
tussen professionals op een groeiend aantal deelterreinen.

13 4 1 3

De hulpverlening aan slachtoffers van schokkende 
gebeurtenissen in Nederland is niet meer dan een samenraapsel 
van heel verschillende opvattingen en werkwijzen.

7 8 6 –

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma zou in de 
profilering van het veld een centrale rol moeten spelen.

12 4 3 2

Het is beter niet te streven naar één veld van traumazorg en 
hulp aan slachtoffers, maar naar zorg voor huiselijk geweld, 
veteranenzorg e.d.

11 6 3 1

Het beeld is gevarieerd. Een meerderheid van de respondenten (13) onderschrijft de uit-
spraak dat veel spanningen ontstaan door de strijd om erkenning op een groeiend aantal 
deelterreinen (4 oneens, 4 neutraal/geen mening). Een respondent die zich beweegt op 
verschillende deelterreinen verklaart dit uit de grote variatie in typen slachtoffers en  
de behoefte om binnen een bepaald deelterrein gespecialiseerde kennis uit te wisselen. 
Er is, zoals hij het plastisch uitdrukte, “nogal wat verschil tussen een grote veteraan  
net terug van het front en een klein Indisch vrouwtje met kampervaringen in een ver 
verleden.” Hij schetste de stand van zaken als volgt:

“Er zijn duidelijk onderscheiden zorgcircuits van veteranen, vluchtelingen en asielzoekers, beroepsgerelateerde trau-

matisering, rampen en vroegkinderlijke traumatisering. Het voordeel hiervan is de gespecialiseerde kennisuitwisseling 

binnen de circuits waardoor veel kennis wordt opgebouwd. Er is ook een duidelijke trend om deze kennis circuitover-

stijgend uit te wisselen. Hierdoor gaat deze kennis niet zo vlug verloren, zoals na de wereldoorlogen in de vorige eeuw.”

Op de uitspraak dat het veld niet meer is dan een samenraapsel van heel verschillende 
opvattingen en werkwijzen, wordt verdeeld gereageerd. (7 eens, 8 oneens, 6 neutraal).715 
Een kleine meerderheid van de respondenten (11) is voorstander van het streven naar 
afzonderlijke zorgcircuits (6 oneens, 4 neutraal/geen mening). Een andere uitspraak  
relativeert dit enigszins. Op de uitspraak dat de Nederlandstalige Vereniging voor 
Psychotrauma (NtVP) een centrale rol zou moeten spelen in de profilering van het veld 
wordt door een meerderheid (12) positief gereageerd, maar er zijn ook tegengeluiden  
(4 oneens, 3 neutraal en 2 geen mening). Twee tegenstanders gaven als toelichting dat ze 
niet tegen samenwerking waren, maar dat de vereniging in hun ogen niet representatief 
genoeg is. Eén respondent was voor een echte opsplitsing van het veld. 
 Deze resultaten zijn opmerkelijk, maar moeilijk te duiden. Ruim de helft wil niet 
streven naar één traumaveld, maar staat niet negatief tegenover een overkoepelende ver-
eniging, althans als deze voldoende representatief zou zijn. Mogelijkerwijs kiest een aantal 
respondenten voor sterke differentiatie en hooguit een los verband in een overkoepelende 
vereniging. Blijkbaar wordt sterke differentiatie in afzonderlijke zorgcircuits door een 
belangrijk deel van de respondenten niet strijdig geacht met het nastreven van gezamen-
lijke belangen. Uitspraken over de feitelijke samenhang roepen ook verdeelde reacties op. 
De zeer voorlopige conclusie is dat de interne samenhang – een van de criteria voor een 
professioneel kennisregime – door veel specialisten in twijfel wordt getrokken, maar 

715 De scores zitten vooral in het midden van de schaal. Slechts één respondent is het zeer eens en één respondent zeer oneens met de uitspraak.



183

Hoofdstuk 9 – Het hedendaagse traumaregime in Nederland: percepties van specialisten

beperkte samenhang op basis van afzonderlijke zorgcircuits met een overkoepelend los 
verband wel als wenselijk wordt gezien voor verdere professionalisering.
 
9.5. Relatieve autonomie en maatschappelijke erkenning 

In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat het professionele veld veel maatschap-
pelijke erkenning geniet, maar ook aan veel kritiek blootstaat. Deze komt er vaak op 
neer dat het veld zou bijdragen aan een slachtoffer- of claimcultuur. Geconstateerd werd 
verder dat specialisten een relatief autonome positie hebben verworven ten opzichte van 
andere groepen in en buiten het traumaregime, maar dat de zeggenschap over de inhoud 
van hun werk groter is dan over het bereik van hun activiteiten. Om over de maatschap-
pelijke erkenning en relatieve autonomie van het professionele veld een meer gedetail-
leerd en gefundeerd beeld te krijgen vanuit het perspectief van specialisten zelf, zijn deze 
onderwerpen in de interviews aan de orde gesteld. De gesprekken hadden betrekking 
op vier thema’s: maatschappelijke erkenning; perceptie van de rol van slachtoffers; 
perceptie van de rol van het publiek; en integratie van de terrreinen: crisisbeheersing, 
gezondheidszorg en conflictbeslechting.

9.5.1. Maatschappelijke erkenning 
In de open gesprekken kwam een groot aantal onderwerpen ter sprake waaraan volgens 
de respondenten door specialisten een belangrijke bijdrage is geleverd, die ook maat-
schappelijk wordt erkend. Genoemd werden onder meer de uitgebreide voorzieningen 
voor Nederlandse en Indische kampslachtoffers, de gespecialiseerde opvang en steun na 
gijzelingen, de zorg voor getraumatiseerde asielzoekers, de toegenomen zorg voor militai-
ren en het scala aan voorzieningen voor psychosociale hulp bij rampen en calamiteiten. 
 Veel sleutelfiguren en toonaangevende experts waren ervan overtuigd in een veld 
te werken dat een geloofwaardig en maatschappelijk erkend antwoord biedt op de vele 
problemen van slachtoffers. Volgens enkele sleutelfiguren is de maatschappelijke erken-
ning toch nog te beperkt, omdat er soms feiten aan het licht worden gebracht waar de 
samenleving liever niet mee wordt geconfronteerd. Het veld is ook tamelijk nieuw en 
nog onvoldoende gevestigd. Volgens een van hen wordt te weinig ingezien dat psychische 
trauma’s ten grondslag liggen aan, of een belangrijke uitlokker zijn van, veel stoornissen 
die tot het kerngebied van de psychiatrie behoren, zoals depressies, persoonlijkheids-
stoornissen en psychosen.

9.5.2. De rol van slachtoffers
In de semi-gestructureerde interviews (N=21) zijn een aantal uitspraken voorgelegd over 
de rol die slachtoffers spelen ten opzichte van specialisten (zie tabel 7).

Tabel 7:
De rol van het slachtoffer (N=21)

eens oneens Eens noch 
oneens

geen 
mening

Hoge verwachtingen over terugbrengen van wat verloren is 
gegaan, worden door professionals te weinig getemperd.

11 3 4 3

De strijd om erkenning van slachtoffers wordt te snel 
omschreven als een slachtoffercultuur.

13 2 5 1

De aandacht voor genoegdoening van slachtoffers lokt alleen 
maar vergelding uit. 

2 16 3 –

Een belangrijke bron van spanning in dit veld is de grote druk 
die slachtoffers kunnen uitoefenen.

8 9 2 2

De mogelijkheden om smartengeld te krijgen zijn in Nederland 
veel te beperkt.

9 3 1 8
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Opvallend is het grote aantal respondenten (11, tegen 3 oneens) dat vindt dat professio-
nals hoge verwachtingen van slachtoffers over terugbrengen van wat verloren is gegaan, 
te weinig temperen. Maar ook vindt een ruime meerderheid (14, tegen 2 oneens) dat de 
strijd om erkenning te snel wordt omschreven als een slachtoffercultuur (6 neutraal/geen 
mening). Met de uitspraak dat de aandacht voor genoegdoening van slachtoffers alleen 
maar vergelding uitlokt, is een nog groter deel van de specialisten (16) het oneens (2 eens, 
3 neutraal). De uitspraak dat de mogelijkheden om smartengeld te krijgen in Nederland 
veel te beperkt zijn, kent vrij veel voorstanders (9) en weinig tegenstanders (3), maar veel 
specialisten hebben hierover geen mening (8, 1 neutraal). De meningen zijn verdeeld over 
het feit of de druk die slachtoffers kunnen uitoefenen een belangrijke bron van spanning 
is. (8 eens, 9 oneens, 4 neutraal/geen mening)
 Men staat dus in het algemeen niet negatief tegenover de pogingen van slachtoffers  
om erkenning en genoegdoening te verkrijgen en is het niet eens met de kritiek die op  
dit vlak wordt geuit. “Wat slachtoffers overkomt is vaak hartverscheurend”, aldus een 
respondent. Volgens een andere respondent, die hier veel onderzoek naar deed, neemt 
juist zonder mogelijkheden tot genoegdoening de vergeldingsbehoefte toe. “Zonder een 
goede procespositie blijft alleen straf over.” En een sleutelfiguur stelde: “Erkenning  
zonder genoegdoening is een leeg gebaar.” Volgens hem is er zeker sprake van een toe-
genomen behoefte aan erkenning en genoegdoening en is er meer aandacht voor slacht-
offers in positieve en negatieve zin. Maar het is volgens hem in de regel mogelijk om 
de onbedoelde gevolgen van de toegenomen aandacht, zoals een verhoogde gevoeligheid 
en gekwetstheid van veel ‘vermeende’ slachtoffers, tegen te gaan door met professionele 
maatstaven aan te geven wanneer er ernstige klachten zijn. Dit kan een belangrijke  
steun zijn voor de échte slachtoffers en kan veel verontrusting wegnemen. Een andere 
sleutel-figuur merkte op dat het tegenwoordig politiek correct is de slachtoffercultuur  
te benadrukken; weinig specialisten durven hier in het openbaar afstand van te nemen. 
De gedachte dat slachtoffers misbruik maken van hun situatie is volgens een behandelaar 
met veel ervaring met chronisch getraumatiseerde slachtoffers een voor de slachtoffers 
vijandige gedachte, die hen veel pijn kan bezorgen. 
 Verschillende respondenten die met slachtoffers met complexe trauma’s werken, wezen 
erop dat slachtoffers, in tegenstelling tot het beeld dat in het debat over de slachtoffercultuur 
wordt geschetst, zich vaak weinig geaccepteerd voelen en geneigd zijn zich onzichtbaar te 
maken. Veel lichamelijke klachten worden hierdoor niet gezien als gevolgen van mishande-
ling en misbruik in het verleden. Een sleutelfiguur, zelf behandelaar en onderzoeker, vond 
dat alleen een bepaald type slachtoffers geneigd is tot overmatig claimgedrag: zij die minder 
ernstige gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar deze desondanks als een narcistische 
krenking ervaren. Slachtoffers met ernstige posttraumatische klachten verbergen volgens 
hem hun problemen juist. Dit wil niet zeggen dat er van in stilte lijdende slachtoffers geen 
sterk appèl kan uitgaan. Enkele respondenten, die met ernstig getraumatiseerde slachtoffers 
werkten, spraken van het gevoel tekort te schieten bij de intense angst, woede en verdriet. 
Drie respondenten spraken over slachtoffers die hun klachten in stand houden “om de 
confrontatie met het volle leven uit de weg te gaan.” Volgens hen zijn de klachten hier een 
houvast. Deze slachtoffers kunnen uiterst dwingend zijn en voor hen is het nooit genoeg. Een 
van de respondenten, sleutelfiguur en adviseur bij rechtszaken, merkte op dat deze slachtof-
fers moeilijk als groep zijn te identificeren. Volgens een andere respondent, een letselschade-
expert, nemen claims van slachtoffers wel toe, omdat bepaalde sociale zekerheidsregelingen 
worden afgebouwd, maar is er veel meer overleg gekomen tussen verzekeraars, rechtshulp-
verleners en slachtoffers. “De laatste tien jaar zijn de veranderingen in de letselschadewereld 
enorm. Verzekeraars die zo weinig mogelijk willen betalen, rechtshulpverleners die er alles 
uit willen slepen en slachtoffers die er niets van snappen, dat is grotendeels verleden tijd. 
Het gewenste traject voor het slachtoffer en wat hij nog met zijn leven wil staat nu centraal.” 
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 Een andere respondent bestreed het beeld van assertieve slachtoffers bij ernstige 
PTSS klachten, bijvoorbeeld van militairen na uitzendingen. Militairen houden hun 
klachten volgens hem juist lang voor zich. Wel worden de klachten thans eerder onder-
kend en durven slachtoffers er eerder mee voor de dag te komen. 

De verdeeldheid onder specialisten over de dwingendheid van slachtoffers die uit de 
antwoorden op enkele gesloten vragen naar voren komt, is te verklaren uit de grote 
verschillen tussen de slachtoffers waarmee zij worden geconfronteerd. Er zijn assertieve 
slachtoffers, maar ook veel slachtoffers die in stilte lijden. Van dit lijden kan een intens 
appèl uitgaan, maar weinig daarvan dringt door tot het publiek. De behoefte aan erken-
ning en genoegdoening is toegenomen, maar deze kent zeer gedifferentieerde verschij-
ningsvormen, waaraan termen als slachtoffercultuur of claimcultuur geen recht doen. 

9.5.3. De rol van het publiek 
In de gestructureerde interviews (N=21) is een aantal uitspraken voorgelegd over de rol 
die het publiek speelt ten opzichte van specialisten (zie tabel 8).

Tabel 8:
Maatschappelijke erkenning en de rol van het publiek
N=21

eens oneens Eens noch 
oneens

geen 
mening

Medeleven op massabijeenkomsten en internetforums versterkt 
het crisisgevoel en is contraproductief.

7 7 7 –

Onthullingen van slachtoffers in publieke media zijn essentieel 
om andere slachtoffers te steunen. 

11 7 2 1

De uitspraak dat medeleven op massabijeenkomsten en internetforums het crisisgevoel 
versterkt en contraproductief is, roept bij de respondenten verdeelde reacties op (7 eens, 
7 oneens en 7 neutraal). Wel vindt een kleine meerderheid (11) dat onthullingen van 
slachtoffers in publieke media essentieel zijn om andere slachtoffers te steunen, maar 
een grote minderheid (7) is het hier niet mee eens (2 neutraal, 1 geen mening). 
 In de toelichtingen geven de meeste respondenten aan dat de druk die zij vanuit de 
samenleving ervaren vooral uitgaat van publieke onrust. Men is niet onverdeeld positief 
over de rol van het publiek. Hier volgt een aantal uitspraken: “Massabijeenkomsten zijn 
contraproductief: ze scheppen verontwaardiging en vervolgens moet er een daad worden 
gesteld.” “Politici roepen op tot deze bijeenkomsten zonder de effecten te beseffen (...) 
over de effecten is veel meer voorlichting nodig.” “(..) troosten is wel bevredigend, maar 
vaak niet effectief, vaak wordt het als een schadelijk ritueel ingezet.” “(..) internetforums 
worden meestal gekaapt door belanghebbenden.” 
 Enkele respondenten brengen relativeringen aan. De publieke onrust die het veld in 
de jaren negentig kenmerkte, is volgens hen afgenomen. Hierdoor zijn de spanningen tus-
sen specialisten verminderd. Zij reageren nu minder heftig op uitspraken van opponen-
ten en grijpen minder snel naar de telefoon wanneer anderen in hun ogen ongenuanceer-
de uitspraken doen. De sterke golfbewegingen en de massale fixatie op één onderwerp, 
zoals bij ‘Jolanda uit Epe’ of bij ‘hervonden herinneringen’, zijn nu minder geworden.
 Volgens een respondent is de acceptatie van specialistische hulp in verschillende secto-
ren verschillend. Bij kindermishandeling en misbruik moest er door de vrouwenbeweging 
“bijna monomaan op worden gehamerd om tot het grote publiek te kunnen doordringen”. 
Helaas is het volgens hem een wetmatigheid dat dramatische cijfers en brede probleem-
definities nodig zijn om de ernst van de zaak tot het grote publiek te laten doordringen. 
 Een van de meer problematische gevolgen van de toegenomen aandacht voor slacht-
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offers die sommige respondenten in de open gesprekken ter sprake brachten, was de ver-
harding tegenover daders. Hierbij werd aangetekend dat de behoefte aan vergelding bij 
traumatisering altijd een rol speelt, vaak in versluierde vorm als compensatie-eis. Ook 
proberen belangengroepen de definitie van wat traumatisch is naar hun hand te zetten. 
 Een onderzoeker sprak van “de paradox van het slachtofferschap”: enerzijds is in het 
publieke domein de emancipatie van het slachtoffer toegenomen, zeker in het geval van 
mishandelde en misbruikte vrouwen, en bij waarheidsvinding en herstelbemiddeling in 
het recht, anderzijds is er de herwaardering van wraak en vergelding en de opkomst van 
moderne boeterituelen en openbare verontschuldigingen over daden uit een ver verleden. 
De tolerantiedrempel is bij sommige mensen zodanig verlaagd dat zij uitvaren, als aan hun 
eisen niet wordt voldaan. Binnen de herstelbeweging is een sterk wantrouwen gegroeid 
tegen specialisten en hun therapieën en wordt de eigen kracht van mensen benadrukt. 

Behalve dat specialisten de druk van het publiek ondervinden, kunnen zij vanuit een 
relatief autonome positie invloed op het publiek uitoefenen. De vraag is in hoeverre zij 
daartoe in staat zijn. Hierover zijn in de gestructureerde interviews een aantal uitspra-
ken aan de respondenten voorgelegd (zie tabel 9).

Tabel 9: 
Invloed van specialisten op het publiek (N=21) 

eens oneens Eens noch 
oneens

geen 
mening

Ingrijpende levensgebeurtenissen worden alleen maar 
dominanter in de beleving van mensen en de traumazorg is 
daarop het moderne antwoord.       

12 8 1 –

De traumazorg is eigenlijk een groot maatschappelijk 
experiment waarbij nieuwe omgangsvormen van empathie en 
geweldbeheersing worden uitgeprobeerd.

4 13 1 3

Het bredere publiek is dankzij de professionele zorg voor 
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen beter in staat zich 
in te leven in vreemd gedrag als uiting van ernstig leed.

13 6 1 1

Het bredere publiek is dankzij de professionele zorg voor 
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen beter in staat 
zich in te leven in de behoeften van slachtoffers aan meer dan 
kortstondige erkenning en publiek medeleven.

10 6 4 1

Het bredere publiek is dankzij de professionele zorg voor 
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen beter in staat zich 
te matigen in eisen tot compensatie en genoegdoening.

4 12 2 3

Een algemene uitspraak waarop een meerderheid (12) positief scoort, is dat ingrijpende 
levensgebeurtenissen alleen maar dominanter worden en de traumazorg daarop het 
moderne antwoord is, maar hier is ook een groot aantal respondenten (8) het niet mee 
eens (1 neutraal). Alle vijf invloedrijke specialisten onder de respondenten zijn het 
overigens met de uitspraak eens. Er gaat volgens een meerderheid van de respondenten 
van de zorg die zij bieden invloed uit op het inlevingsvermogen van het publiek. Deze 
invloed heeft betrekking op het zich beter inleven in vreemd gedrag als uiting van ern-
stig leed (13 eens, 6 oneens en 2 neutraal/geen mening). De helft van de respondenten (10 
tegenover 6 oneens) vindt dat de invloed van professionele zorg ook uitgaat naar meer 
dan kortstondige erkenning en publiek medeleven. Twee uitspraken gaan de meeste 
respondenten te ver: dat de traumazorg een groot maatschappelijk experiment is waarbij 
nieuwe omgangsvormen van empathie en geweldbeheersing worden uitgeprobeerd (4 
eens, 13 oneens en 4 neutraal/geen mening) en dat het publiek zich meer matigt in eisen 
tot compensatie en genoegdoening (4 eens, 12 oneens en 5 neutraal/geen mening). 
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Enkele sleutelfiguren plaatsten het veld in een breed maatschappelijk kader. Psychische 
trauma’s vormen volgens een van hen een belangrijke katalysator in de verbreiding van 
het psychologisch denken, maar die is daar niet toe te herleiden. Veranderingen in familie- 
en gezinsverbanden en de opkomst van wetenschappen die zich met het menselijk gedrag 
en het innerlijk van mensen gingen bezighouden, spelen hierin een minstens zo grote rol. 
 De conclusie van de meeste respondenten is dat ondanks veel weerstanden specialisten 
in de traumazorg een positieve invloed hebben gehad op het grote publiek. Een aantal 
punten die in deze context ter sprake kwamen: kindermishandeling is uit de taboesfeer ge-
haald; er is oog gekomen voor slachtoffers van verkrachting; men is open gaan staan voor 
de ervaringen van militairen en hun familie voor, tijdens en na uitzending naar oorlogsge-
bieden; er is veel meer aandacht gekomen voor de lange termijngevolgen van schokkende 
gebeurtenissen en voor het leed van mensen die in stilte lijden na ingrijpende ervaringen 
in de jeugd; en slachtofferhulp is een gevestigd en geaccepteerd fenomeen geworden. 
 Beperkingen waar specialisten bij het vergroten van hun invloed tegen aanlopen, 
worden verwoord door een sleutelfiguur. Het blijft volgens hem moeilijk om in de 
medische wereld de sociale dimensie te integreren. De sociale psychiatrie heeft minder 
aanhang gekregen en is nauwelijks nog in leerstoelen vertegenwoordigd. De zorg is sterk 
klachtgericht en er zijn veel andere groepen als dementen en schizofrenen, die zorg 
vragen. Verder is het psychiatrische ziektebegrip nog steeds ‘boterzacht’. Het kan niet 
met objectieve testen worden aangetoond en maatschappelijke opvattingen en sociale 
constructies spelen er een grote rol in. De vraag is volgens hem of de psychotraumato-
logie zich niet té klachtgericht ontwikkelt, terwijl op dit terrein de sociale context en 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal zouden moeten staan. Daar staat 
volgens hem tegenover dat psychische pijn steeds meer bespreekbaar wordt. De relatie 
tussen psychische trauma’s en ernstige psychopathologie – inclusief verslaving – is ech-
ter nog weinig onderzocht,

Geconcludeerd kan worden, dat een groot deel van de respondenten zich geconfronteerd 
ziet met publieke onrust en verontwaardiging, die zij als negatief ervaren. Maar specia-
listen laten zich hierdoor volgens hen minder meeslepen dan een aantal jaren geleden. De 
meeste respondenten zien een positieve invloed uitgaan van het professionele veld op het 
inlevingsvermogen van mensen op veel gebieden van traumatisering. Een punt van zorg 
onder de respondenten is de verharding tegenover daders en de eisen om vergelding die 
hieruit voortvloeien, iets waar zij tot nu toe in hun ogen te weinig invloed op hebben.
 
9.5.4. Crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting
Een van de stellingen uit de voorgaande hoofdstukken is dat de complexiteit van de maat-
schappelijke dynamiek als gevolg van schokkende gebeurtenissen is toegenomen vanwege 
de toename van het aantal betrokkenen, de grotere intensiteit in de beleving en de toena-
me van de maatschappelijke kosten. De gevolgen worden eerder als een collectieve crisis 
ervaren, en er zijn meer conflicten over schade en verantwoordelijkheid met een lange 
nasleep. Individuele en collectieve verwerking raken zodoende meer met elkaar verweven. 
 Om deze dynamiek meer te beheersen is het traumaregime zich vanuit de gezondheids-
zorg ook gaan uitstrekken tot de terreinen van crisisbeheersing en conflictbeslechting, en 
is het als een soort verbindende schakel tussen deze terreinen gaan fungeren.716 De vraag 
is hoe specialisten hun rol op deze terreinen definiëren en de samenhang ertussen zien.

716  Zoals in paragraaf 7.3 is uiteengezet, krijgt crisisbeheersing een ander karakter met een grotere rol van de overheid, omdat dreigingen 
grootschaliger worden, meerdere sectoren kunnen treffen en vaker een internationale dimensie hebben, met name wat betreft de indirecte effecten. 
Er zijn meer zakelijke belangen bij een crisis betrokken in de vorm van schadeclaims (juridisering) en omdat meer private ondernemingen de 
vitale infrastructuur beheren (privatisering). Dreigingen zijn moeilijker te voorzien en de maatschappelijke impact is groter geworden. Er is verder 
een afnemende tevredenheid over het functioneren van de overheid (politisering), collectieve verontwaardiging bij crises (mobilisering) en een 
toenemende druk tot verantwoording via media (mediatisering). Zie Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007, ministerie van Binnenlandse Zaken, 
2004. Daar komt bij dat juridische beslechting van conflicten meer wordt gedefinieerd in termen van herstel en vergoeding van schade aan het 
slachtoffer. Volgens Saskia Sassen, een van de belangrijke woordvoerders in het globaliseringsdebat, speelt de staat een cruciale rol in de regulering 
en aansturing van processen zoals crisisbeheersing, maar dan wel in een nieuwe mondiale context. Zie Sassen (2006).
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 Zoals eerder opgemerkt, zijn specialisten die zich bezighouden met crisisbeheersing 
na rampen toonaangevend geworden in het veld. Ze hebben veel maatschappelijke erken-
ning verworven en krijgen steun van de overheid die een dominante rol is gaan spelen 
op dit terrein. Specialisten op dit terrein kunnen tot het centrum van het veld gerekend 
worden. Dit heeft echter ook geleid tot kritiek op de dominantie van dit centrum en de 
marginalisering van werkwijzen die geëigend zijn voor mensen met complexe trauma’s. 
 Verschillende sleutelfiguren lieten zich kritisch uit over de in hun ogen te geringe 
rol die de traumazorg in de (geestelijke) gezondheidszorg speelt. De meeste artsen 
vinden het nog altijd moeilijk te erkennen dat psychische aandoeningen primair door 
omgevingsfactoren kunnen zijn bepaald, zoals in het PTSS-concept is neergelegd, en 
hebben er bovendien moeite mee dat medicijnen in dit geval niet helpen. Dit zijn ook 
belemmeringen voor de erkenning van het aandeel dat psychische trauma’s hebben bij 
depressies, psychoses, verslaving, forensische problematiek, persoonlijkheidsstoornissen 
en onverklaarde lichamelijke klachten. 
 Door respondenten uit de letselschadewereld en een victimoloog werd opgemerkt dat 
de verschillen tussen de juridische en medische denkwereld een belemmering vormen bij 
conflictbeslechting over materiële en immateriële schade en het vaststellen van de ver-
antwoordelijkheid. Zij zien dit als een groeiend probleem, omdat de afhandeling steeds 
sterker intervenieert met de verwerking. Tegelijk melden zij als positieve ontwikkeling 
nieuwe initiatieven om de wensen van het slachtoffer een grotere plaats te geven in de 
afwikkeling van de schade en om juridische kwesties rond de verantwoordelijkheid te 
beschouwen in het kader van de collectieve en individuele verwerking.

De respondenten zijn duidelijk geporteerd voor meer integratie van de terreinen van 
crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting, zoals blijkt uit tabel 10.

Tabel 10: 
Integratie van crisisbeheering, gezondheidszorg en 
conflictbeslechting (N=21)

eens oneens Eens noch 
oneens

geen 
mening

Veel te weinig wordt ingezet op samenwerking tussen 
crisisbeheersing, gezondheidszorg en instanties die de schade 
afwikkelen en de verantwoordelijkheid vaststellen.

16 1 – 4

Binnen crisisbeheersing wordt psychosociale nazorg voor 
slachtoffers overgewaardeerd.

6 9 3 3

Men beseft te weinig dat snelle afwikkeling van materiële 
schadevergoeding een belangrijke factor is voor herstel

15 2 2 2

Ruim driekwart van de respondenten (16) vindt dat veel te weinig wordt ingezet op 
samenwerking tussen crisisbeheersing, gezondheidszorg en instanties die de schade af-
wikkelen en de verantwoordelijkheid vaststellen (1 oneens, 4 geen mening). Dit duidt op 
het breed gedeelde besef onder de respondenten van de wenselijkheid van integratie. Een 
ruime meerderheid (15 tegenover 2) scoort ook positief op de uitspraak dat veel te weinig 
wordt beseft, dat snelle afwikkeling van materiële schadevergoeding een belangrijke 
factor is voor herstel (2 neutraal, 2 geen mening). Veel meer is men verdeeld over de 
uitspraak dat psychosociale nazorg bij crisisbeheersing wordt overgewaardeerd (6 eens, 
9 oneens, 3 neutraal, 3 geen mening). Wellicht heeft de instemming van sommige respon-
denten met deze uitspraak ermee te maken dat men aan alternatieven bij de opvang na 
rampen, zoals ‘watchfull waiting’, in eerste instantie voorrang wil geven.
 De meeste respondenten achten integratie van de drie terreinen wenselijk of zelfs 
noodzakelijk, en vinden ook dat deze nog onvoldoende gestalte krijgt. Het lijkt er op 
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dat specialisten op het gebied van crisisbeheersing in deze integratie het voortouw 
nemen. Maar daarnaast ontwikkelen zich ook meer in de periferie van het veld nieuwe 
initiatieven, zoals het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering. Dit 
zijn mogelijke tekenen van een verdere versterking van de relatieve autonomie van het 
traumaveld als geheel.

9.6. Conclusies

Om in aansluiting op het vorige hoofdstuk nader vast te stellen in hoeverre het trauma-
regime zich heeft ontwikkeld tot een professioneel kennisregime, is een reeks interviews 
gehouden met sleutelfiguren en toonaangevende experts in het professionele veld. Aan de 
hand van de interviews zijn een aantal kenmerken van een professioneel kennisregime, 
zoals die in het vorige hoofdstuk zijn omschreven, nader onderzocht. Het betreft de we-
tenschappelijke fundering en legitimering, de interne samenhang, de relatieve autonomie 
en de maatschappelijke erkenning van het professionele veld. Er zijn 47 specialisten 
bevraagd, 26 in meer open interviews en 21 in (semi-)gestructureerde interviews. Er is 
getracht om niet alleen na te gaan waarover consensus bestaat en waar zich controver-
ses voordoen, maar ook in hoeverre de standpunten van de respondenten samenhangen 
met de posities die ze in het veld innemen. 
 
Een eerste conclusie is dat er onder de respondenten in de semigestructureerde inter-
views (N=21) een grote mate van consensus bestaat over het nut van traumazorg. Dat 
was te verwachten. Iets minder voor de hand liggend is, dat een ruime meerderheid van 
de ondervraagden (en driekwart van de onderzoekers onder hen) de wetenschappelijke 
fundering van het handelen van specialisten in het veld voldoende vindt. Er is wel een 
tamelijk grote minderheid van een kwart die het hier niet mee eens is. De meeste res-
pondenten beamen dat het veld heel wat charlatans aantrekt, maar onduidelijk is of zij 
hierbij (ook) doelen op professioneel opgeleide collega-specialisten. Wel wordt door een 
kleine meerderheid gesteld dat professionals veel te snel achter nauwelijks onderbouwde 
modieuze therapieën aanlopen. 
 Men is in het algemeen positief gestemd over de vooruitgang die op het terrein van 
de traumazorg is geboekt, met name wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing 
van diagnostiek en behandelingen en de sterk gegroeide aandacht en openheid voor de 
problematiek als zodanig. Geconstateerd wordt echter ook dat er nog veel leemtes in de 
kennis zijn. 
 Veel minder consensus is er over de wetenschappelijke legitimering in medische 
termen. De respondenten zijn sterk verdeeld over de vraag of alleen erkende psychische 
stoornissen onder de professionele zorg moeten vallen, of controverses door medische 
classificatie van stoornissen kunnen worden opgelost en of alleen ‘evidence based’ 
interventies erkenning verdienen. Bezwaren zijn: het uitsluiten van veel klachten, het 
dichttimmeren van het veld met protocollen en de beperkende nadruk op medisch om-
schreven pathologie. Minder controversieel is de (medische) diagnose van de posttrau-
matische stress-stoornis. Anders dan wat uit het literatuuronderzoek naar voren kwam, 
blijken de ondervraagde specialisten hier weinig moeite mee te hebben. In het algemeen 
beschouwen ze de diagnose als een grote stap voorwaarts in het eenduidig vaststellen 
van traumatische verschijnselen en de erkenning van de invloed van de omgeving op het 
psychisch functioneren. 
 De controverses lopen dwars door het veld, onafhankelijk van functie, leeftijd of 
disciplinaire achtergrond. Bij nadere analyse blijkt er echter een verband te bestaan 
tussen de standpunten die men inneemt het behoren tot een van twee te onderscheiden 
deelgebieden, die als centrum en periferie zijn te benoemen. Het centrum richt zich 
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vooral op enkelvoudige traumatisering en goed te onderzoeken kortdurende klachtge-
richte interventies. Over veel aspecten van crisisbeheersing is er na de ervaringen met 
verschillende rampen grote consensus ontstaan. Dit versterkt de invloed van de speci-
alisten op dit gebied, waardoor zij steeds meer centrale posities in het veld zijn gaan 
bezetten. Specialisten in meer perifere posities vormen een minder hecht geheel. Zij zijn 
relatieve buitenstaanders. Zij behandelen slachtoffers met ingrijpende verlieservaringen 
en verminkende ziektes, patiënten met ernstige brandwonden, gemartelde vluchtelin-
gen, ernstig verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen en volwassenen. Ze 
zijn gericht op existentiële en complexe problematiek rond controleherstel en zingeving. 
In samenhang hiermee zijn hun standpunten opener en flexibeler, zij denken minder 
in termen van afgebakende stoornissen en strikte evidentie en leggen meer nadruk op 
empathie en eclectisch gebruik van verschillende werkwijzen. De tegenstelling centrum-
periferie kan in belangrijke mate de spanningen en controversen in het veld verklaren. 

De antwoorden op vragen naar de interne samenhang en invloedsverdeling in het veld 
leveren een wisselend beeld op. In de semi-gestructureerde interviews (N=21) werd een 
reeks van invloedrijke specialisten genoemd, wier invloed werd toegeschreven aan 
aan hun bijzondere bijdragen aan kennisvorming en debatten en hun bindende rol 
in het veld. Deze bindende rol wordt hun toegekend op grond van hun bijdragen aan 
gezamenlijke richtlijnen en de ontwikkeling van een samenhangende infrastructuur van 
zorgketens alsook hun initiatieven tot de oprichting van de Nederlandstalige Vereniging 
voor Psychotrauma (NtVP). Sommige specialisten hebben kritiek op hen vanwege hun 
eenzijdige nadruk op minder complexe vormen van traumatisering en hun gebrek aan 
inhoudelijke bijdragen aan het debat. 
 De ondervraagde sleutelfiguren leggen veel nadruk op het belang van de interne 
samenhang en maatschappelijke erkenning van het veld en van internationale contacten. 
Hiermee laten ze tevens zien wat strategisch gezien belangrijk is voor hun eigen positie 
binnen het veld: het opbouwen van een centrum met hechte contacten, waarbinnen zij 
met behulp van internationale contacten als machtsbron en gericht op maatschappelijke 
erkenning een sterke positie kunnen verwerven voor henzelf en het veld als geheel. 
 Het succes van hun streven naar samenhang is in de ogen van veel specialisten ech-
ter beperkt. Er is een strijd tussen deelterreinen die spanningen veroorzaakt. Een kleine 
meerderheid van de respondenten in de semi-gestructureerde interviews (N=21) vindt 
het veld een samenraapsel van heel verschillende opvattingen en werkwijzen, wenst niet 
meer samenwerking, maar steunt wel een koepel als de NtVP. 

Een volgende conclusie is, dat het veld in de ogen van de ondervraagde specialisten veel 
maatschappelijke erkenning geniet, maar dat het behouden en vergroten van deze erken-
ning op problemen stuit. Specialisten worden geconfronteerd met slachtoffers die steeds 
intenser streven naar erkenning en genoegdoening, versterkt door publieke onrust en 
verontwaardiging. Maar over de mate waarin slachtoffers dwingende invloed uitoefenen 
zijn de specialisten het onderling niet eens. Dit valt te verklaren uit de grote verschillen 
tussen slachtoffers waar zij mee te maken hebben: assertieve slachtoffers voor wie het 
nooit genoeg is tegenover (veel) slachtoffers die in stilte lijden en daarmee een intens  
appèl doen op specialisten zonder publieke aandacht te trekken. 
 Aan deze differentiatie doen termen als slachtoffercultuur en claimcultuur volgens 
de meeste specialisten geen recht. In meerderheid staan ze juist positief tegenover de 
pogingen van slachtoffers om erkenning en genoegdoening te verkrijgen en zijn ze het 
niet eens met de kritiek die op dit vlak wordt geuit. Met de uitspraak dat de aandacht 
voor genoegdoening van slachtoffers alleen maar vergelding uitlokt, is driekwart van de 
specialisten het oneens. 
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 Sleutelfiguren geven aan dat de maatschappelijke erkenning van het veld mede afhangt 
van het beheersen van de spanningen die met de intensivering in het streven naar erken-
ning en genoegdoening van de kant van slachtoffers gepaard gaan. Volgens de meeste 
respondenten is men hier op het gebied van crisisbeheersing redelijk in geslaagd. Specia-
listen nemen nu een grotere distantie in acht in vergelijking met een aantal jaren geleden. 
 Een punt van zorg is de verharding van de houding tegenover daders bij het grote 
publiek. In de ogen van de specialisten gaat van het veld een positieve invloed uit op het 
publieke besef van de ernst van psychische trauma’s en het vermogen tot inleving in de 
problemen van slachtoffers, maar is die invloed onvoldoende om de behoefte aan ver-
gelding en genoegdoening te matigen. De uitspraak dat het veld.beschouwd kan worden 
als een groot maatschappelijk experiment waar nieuwe vormen van empathie worden 
uitgeprobeerd, gaat de meeste specialisten te ver. 
 Het streven om tot verdere integratie tussen de terreinen van crisisbeheersing, gezond-
heidszorg en conflictbeslechting te komen wordt breed onderschreven. Het zijn gebieden 
die meer van elkaar afhankelijk worden en waarin het traumaregime een integrerende rol 
kan spelen. Specialisten op het gebied van crisisbeheersing in het centrum van het veld 
lijken hierin het voortouw te nemen, maar er zijn ook nieuwe initiatieven in de periferie. 

Samengevat heeft het verkennende onderzoek naar de percepties en opvattingen van 
specialisten een aantal bevindingen aan het licht gebracht die in het literatuuronderzoek 
in hoofdstuk 8 niet of minder zichtbaar werden:
•  Er is verdeeldheid over de wetenschappelijke fundering van de werkwijzen in het 

veld, hoewel een meerderheid deze voldoende acht.
•  Controverses spitsen zich toe op de vraag of en in hoeverre werkwijzen in een 

medisch kader moeten worden ingepast en op strikte wetenschappelijke evidentie die-
nen te zijn gebaseerd.

•  Binnen het veld kunnen een dominerend centrum en een periferie met elk eigen doel-
groepen en werkwijzen onderscheiden worden; de tegenstellingen tussen deze beide 
subvelden liggen in belangrijke mate ten grondslag aan spanningen en controverses.

•  Invloedrijke specialisten spelen een bindende rol, maar hun pogingen om de samen-
hang in het veld te vergroten worden door sommige specialisten als onvoldoende 
effectief beschouwd.

•  Aan de traumazorg wordt een integrerende rol toegekend in het samenbrengen van 
de terreinen van crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting.

•  Het beeld van de invloed van slachtoffers is zeer gedifferentieerd: tegenover slachtof-
fers die veel publieke aandacht trekken staan talrijke onzichtbare slachtoffers, die in 
het debat over de slachtoffercultuur over het hoofd worden gezien.

•  Specialisten kennen zichzelf een positieve invloed op het publiek toe bij de inleving 
in slachtoffers, maar niet bij matiging in eisen tot vergelding en genoegdoening.

De slotconclusie van dit deel van de studie – op basis van zowel literatuuronderzoek  
als het onderzoek naar percepties en opvattingen van traumaspecialisten – is dat er in 
Nederland in het begin van de eenentwintigste eeuw, een traumaregime tot ontwikke-
ling is gekomen dat kan worden aangemerkt als een professioneel kennisregime. Deze 
conclusie kan worden getrokken op grond van de afbakening, relatieve autonomie en 
maatschappelijke erkenning van het veld, echter minder op grond van interne samen-
hang en medische legitimering. Het regime bevat interne tegenstellingen en wordt hier-
door beperkt in zijn maatschappelijke invloed in de vorm van een geïntegreerde aanpak 
van crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting. Het regime staat voor de 
opgave deze tegenstellingen te overwinnen, wil het een sleutelrol kunnen spelen bij het 
oplossen van een scala van problemen die zowel persoonlijk als maatschappelijk zijn. 
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Deel IV

Inleiding
De opkomst en verbreiding van het traumaregime de afgelopen anderhalve eeuw is een opmerkelijk 
verschijnsel, dat vraagt om een verklaring. Vele gebeurtenissen en activiteiten hebben in bepaalde epi-
sodes bijgedragen aan de opkomst en verbreiding van dit regime. Deze gebeurtenissen en activiteiten 
kunnen worden geordend naar drie verklaringsniveaus: 1) veranderingen in de aard en beleving van 
schokkende gebeurtenissen, 2) veranderingen in de figuratie van slachtoffers, specialisten, overheden 
en publiek, en 3) veranderingen in de rol van specialisten binnen deze figuratie. De veranderingen op 
deze drie niveaus moeten op hun beurt worden bezien in de context van bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen.
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10.1. Veranderingen in de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen

Een van de deelvragen in deze studie is, in hoeverre veranderingen in de aard en de be-
leving van schokkende gebeurtenissen de opkomst en verbreiding van het traumaregime 
kunnen verklaren. Een dergelijke verklaring is allerminst vanzelfsprekend, zoals in de 
inleiding van deze studie is uiteengezet. Schokkende gebeurtenissen hebben niet alleen in 
de afgelopen anderhalve eeuw ingrijpende gevolgen gehad. De vorming van staten met een 
centraal gezag en in het verlengde daarvan het ontstaan van verzorgingsstaten hebben de 
veiligheid en collectieve bescherming zelfs vergroot. Om meer inzicht in te krijgen in de rol 
van schokkende gebeurtenissen en de beleving ervan in het ontstaan en de ontwikkeling 
van het traumaregime, worden de belangrijkste in deze studie behandelde episoden nog 
eens kort besproken en met elkaar vergeleken. 

(1) Spoorwegongelukken in Engeland in de negentiende eeuw gaven een eerste aanzet tot 
het ontstaan van het traumaregime. De drijfveer hiertoe was gelegen in publieke verontrus-
ting over een nieuwe type schokkende gebeurtenissen. De ongelukken waren nietsontziend 
en werden veroorzaakt met transportmiddelen met een ongekende door mensen samenge-
balde kracht, die evenals de rails waarop ze zich voortbewogen, grootschalig en op indus-
triële wijze waren vervaardigd. Iedereen, inclusief de leden van de gevestigde klassen, kon 
door deze ongelukken worden geraakt. Bij andere ongelukken met veel slachtoffers in die 
tijd lag dit anders. Bij mijnongelukken waren de slachtoffers afkomstig uit lagere klassen 
en bij scheepsrampen waren er voor passagiers op de duurdere dekken meer reddingsmid-
delen beschikbaar. De verontrusting werd aangewakkerd door ongenoegen over fraude en 
machtsmisbruik door de ‘railway kings’ en vernietiging van historisch erfgoed bij de aan-
leg van nieuwe spoorwegen. De verontrusting nam ook toe, omdat het publiek via de toen 
opkomende pers en de grote hoeveelheid rechtszaken, aangespannen door de gevestigde 
klassen, intensief kon meeleven.717 Opvallend genoeg nam de verontrusting een tijd lang 
verder toe, toen het risico bij een ongeluk betrokken te raken al ging afnemen.718

(2) De schokken van de Eerste Wereldoorlog vormden een drijvende kracht bij de verbrei-
ding van het traumaregime. Door het samenkomen van technische en organisatorische ver-
nieuwingen veranderde de oorlogvoering fundamenteel van karakter. Hierbij speelden een 
complex van factoren: de inzet van nieuwe wapens, zoals mitrailleurs, tanks, vliegtuigen, 
gas en kanonnen met een grotere vuurkracht; de inzet van transport- en communicatiemid-
delen met een grotere reikwijdte die massale mobilisatie mogelijk maakte van vaak oner-
varen soldaten; de uitbreiding van het slagveld, dat leger werd, waardoor de soldaten psy-
chisch meer afhankelijk werden van kameraden in een kleine legereenheid; de geslotenheid 
van het slagveld, omdat de legerleiding achter het front verbleef en desertie bemoeilijkte; de 
afname van het aantal doden door ziektes en verwondingen en als gevolg hiervan het gro-
tere percentage psychische aandoeningen; en de sterke toename in de omvang en de duur 
van de slagen.719 ‘Vreemd’ en dysfunctioneel gedrag van militairen kon niet langer worden 
genegeerd. Legerartsen gingen bijvoorbeeld spreken over de shell shock, die al snel werd 
beschouwd als een psychische reactie. De legerleiding kreeg te maken met grote uitval en 
een groot aantal teruggezonden soldaten en psychisch gehandicapten na de oorlog. Dit gold 
voor alle legers die bij de gevechten betrokken waren. Toch was de ernst en omvang van de 
gebeurtenissen niet voldoende om een definitieve doorbraak naar een duurzaam trauma-
regime te bewerkstelligen. De initiatieven van specialisten waren daarvoor te incidenteel 
en de samenwerking tussen de verspreid werkende artsen was te gering. De ontwikkeling 
in de Verenigde Staten vormt daarop een gedeeltelijke uitzondering (zie par. 10.2).720

717 Zie verder par.1.2.
718 Zie verder hoofdstuk 1.
719 Zie hoofdstuk 2.
720  Meyers aan het front en Rivers in Engeland vormden tijdelijk een uitzondering in het Engelse leger, maar hun invloed op de legercultuur was niet 

groot. Zie verder par. 2.3 en 2.4. 
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(3) De Tweede Wereldoorlog was nog veel grootschaliger dan de Eerste.721 De burgerbevol-
king werd op grote schaal slachtoffer van bombardementen op steden en verschillende 
minderheden werden systematisch vervolgd, met name de Joden door het nazi-regime. 
Door de grootschalige inzet van geweldsmiddelen door staten tegen ongewapende burgers 
zouden zich na de oorlog ernstige problemen openbaren. In alle legers deden zich proble-
matische psychische reacties voor op de massale gevechten, maar alleen in het Ameri-
kaanse leger werden ze direct erkend. In dit leger was er een grotere openheid voor psy-
chische problemen en werden veel legerartsen opgeleid om zich hiermee bezig te houden. 
In andere landen zouden de psychische problemen van soldaten, en, meer nog, van ver-
volgde burgers zich vaak in vertraagde vorm openbaren. Opmerkelijk is dat de verliezen-
de partijen en de slachtoffers aan Russische kant nauwelijks de kans kregen hun trauma’s 
te tonen. Trauma’s bij de verliezers pasten niet in het perspectief van de overwinnaars: de 
verontwaardiging over hun schanddaden overstemde het leed. Aan Russische kant stond 
het regime dat de overwinning vierde geen andere dan positieve geluiden toe. 
 De opkomst en verbreiding van het traumaregime kreeg zeker kort na de oorlog 
haar belangrijkste impulsen uit de sterkste van de overwinnende mogendheden, de 
VS. De verliezen in het Amerikaanse leger waren groot en de psychische schade bij de 
invasie in Normandië en de gevechten erna was omvangrijk. In het leger werd 40% van 
de oorlogsaandoeningen als psychisch aangemerkt en in de eerste divisie die deelnam 
aan de invasie zelfs 85%.722 Dankzij grote medische betrokkenheid bij de schokkende 
gebeurtenissen in de beide wereldoorlogen konden in het Amerikaanse leger netwerken 
van artsen, psychologen en sociale wetenschappers worden gevormd, die na de Tweede 
Wereldoorlog grote invloed zouden verwerven. Zij gingen als motor fungeren voor de 
uitbreiding van het traumaregime bij de opvang van de slachtoffers, in beroepsverenigin-
gen en bij de opleiding van nieuwe psychiaters en psychologen.
 
(4) De reacties op de massale vervolging en genocide in de Tweede Wereldoorlog dienden 
zich pas omstreeks vijftien jaar na de oorlog op grote schaal aan. Een reden was dat de 
meeste slachtoffers hun problemen lange tijd verborgen hielden, ondanks het feit dat ze 
in hun functioneren vaak ernstig werden belemmerd. Ook drongen de traumatiserende 
gevolgen zich vaak pas later aan het bewustzijn op, bij het ouder worden of in conflicten 
met opgroeiende kinderen. Het bespreken van pijnlijke ervaringen werd ook als schade-
lijk beschouwd, waar de economische wederopbouw – en in Nederland ook het morele 
herstel – de samenleving veel meer in beslag nam. Daar kwam bij dat de ervaringen van 
verschillende oorlogsslachtoffers sterk uiteenliepen, waardoor het binnen een land als 
Nederland moeilijk was tot een gemeenschappelijk nationaal verhaal te komen. Maar de 
belangrijkste reden voor de betrekkelijke onzichtbaarheid van de ergste slachtoffers in de 
naoorlogse jaren – degenen die de vernietigingskampen hadden overleefd – was gelegen 
in het feit zij geen gezamenlijke stem hadden. Het proces tegen Adolf Eichmann in 1961 
vormde in dit opzicht een internationaal omslagpunt. De gevolgen van de vervolging 
bleken uiterst ingrijpend te zijn. Ze uitten zich in gevoelens van angst en verlatenheid, 
rouw om overleden familie en miskenning bij terugkeer, en stelden de samenleving voor 
morele kwesties over medeplichtigheid. Naast het moreel-politieke discours werden 
de psychologische gevolgen van isolatie, opsluiting en doodsbedreiging onderwerp van 
gesprek waar oplossingen voor moesten worden gevonden in de vorm van hulp en com-
pensatie voor geleden schade. 
 Overlevenden uit verschillende Europese landen hadden een belangrijke stem in de 
internationale discussie die naar aanleiding van de kampervaringen werd gevoerd.  
Nederlandse overlevenden die tevens arts (en meestal psychiater) waren, leverden 
bijzondere bijdragen aan dit internationale debat, waardoor de aard van de traumatise-
ring door vervolging – cumulatief en massief – en de gevolgen voor het psychologische 

721 Zie verder par.3.1.
722 Zie verder par 3.2.
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klimaat in de gezinnen van de overlevenden werd uitgediept en de noties hierover onder 
een groot publiek konden worden verspreid.723 Toen de historische feiten en de ingrij-
pende gevolgen in volle omvang doordrongen, ging de holocaust symbool staan voor al 
het kwaad dat mensen elkaar in geavanceerde samenlevingen kunnen aandoen.

(5) In en na de Vietnamoorlog (1964-1973) manifesteerden zich bij Amerikaanse oorlogsve-
teranen nieuwe problemen als gevolg van het ongeregelde en politiek en moreel discuta-
bele karakter van de gevechten. De grote verliezen in het Amerikaanse leger, de discus-
sies aan het thuisfront en een groot deel van de westerse wereld over het nut van de 
oorlog en de gepleegde misdaden, en de confrontatie van de soldaten, veelal dienstplich-
tigen, met een moderne guerrillaoorlog zouden diepe sporen nalaten in de Amerikaanse 
samenleving.724 De psychische en morele belasting door het grote aantal psychisch gehan-
dicapten als gevolg van de oorlog was de belangrijkste aanleiding tot de erkenning van 
de posttraumatische stress-stoornis in het psychiatrische classificatiesysteem in de VS in 
1980. Psychiaters, maar ook psychologen en andere hulpverleners gingen er steeds meer 
gebruik van maken. Het begrip zou in toenemende mate internationaal ingang vinden en 
wereldwijd als standaard gaan fungeren bij het classificeren van stoornissen. 

Schokkende gebeurtenissen vormden op nog een andere manier een drijfveer voor de 
verbreiding van het traumaregime. De toepassing van wetenschappelijke kennis en nieu-
we organisatieprincipes zorgde vooral na de Tweede Wereldoorlog voor een versnelling 
van technologische ontwikkelingen en toenemende complexiteit van het productieproces. 
Ongelukken en storingen konden hierdoor grotere effecten hebben op meer mensen en er 
ontstonden dreigingen met grotere en moeilijker te voorspellen gevolgen op meer gebie-
den. Door toenemende internationale handel, migratie en toerisme werd het risico van 
internationale verspreiding van infectieziekten groter en vergrijzing in westerse landen 
verhoogde dit risico nog eens. Daar stond tegenover dat de bescherming tegen rampen en 
ongelukken geavanceerder werd. Het risicobesef was daarvan een motor. Toch ging de 
ontwikkeling moeizaam, omdat bescherming door voldoende noodvoorzieningen, ontkop-
peling van systemen en tegengaan van domino-effecten door de verwevenheid van de 
systemen moeilijk was, en het beperken van de privacy van burgers voor betere controle 
op veel bezwaren stuitte. 

Een andere factor was, dat de berichtgeving over deze gebeurtenissen door de verbete-
ring, uitbreiding en onderlinge wedijver van massamedia indringender werd en sneller 
plaatsvond over grotere afstanden. Hierdoor werd de beleving van gebeurtenissen die 
zich ver weg afspeelden, intenser. Onthullingen over ernstig leed vonden steeds meer 
plaats in een publieke arena die als podium ging dienen voor het inbrengen van persoon-
lijke gevoelens. De massale media-aandacht voor persoonlijke drama’s riep reacties op 
die ook weer nieuws konden worden, zodat nieuwsgolven zichzelf versterkten. 
 
De beleving van schokkende gebeurtenissen werd ook intenser omdat het individu zich 
met zijn innerlijke gevoelswereld en zijn eigen leefwereld meer ging onderscheiden van 
anderen, grotere materiële en emotionele investeringen in deze leefwereld deed en er 
meer belang aan ging hechten. Inbreuken in de eigen leefwereld werden eerder ervaren 
als een aantasting van de persoonlijke en lichamelijke integriteit. Het onthullen en 
erkennen van psychische trauma’s werd in verscheidene emancipatiegolven van slacht-
offers het middel bij uitstek om nieuwe grenzen aan te geven. De sterke toename van 
onthullingen over schokkende ervaringen door mishandeling, seksueel misbruik, ernstig 
verlies van dierbaren of aantasting van het zelfbeeld in inrichtingen was een sterke im-
puls voor de verbreiding van het traumaregime. Gevoelens van rouw, vernedering, aan-

723 Zie par. 5.3 over E.Cohen, E.de Wind, A.Kaas e.a. en 6.4. over H. Keilson.
724 Zie verder par.4.4. en 8.4.3.
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tasting van het zelfbeeld en inbreuken in de persoonlijke levenssfeer werden intensief 
uitgewisseld in groepen van lotgenoten en slachtoffers zorgden in onderlinge wedijver 
voor steeds nieuwe onthullingen. Slachtoffers van misdrijven kregen meer rechtsbe-
scherming en er was een sterke groei van vrijwillige slachtofferhulp en opvang in huizen 
voor mishandelde en misbruikte vrouwen, zoals ‘blijf van mijn lijf huizen’. 

Geconcludeerd kan worden dat de aard van een reeks opeenvolgende schokkende gebeur-
tenissen – soms van een schaal en een ernst die historisch ongekend waren, zoals in de 
beide wereldoorlogen – en veranderingen in de beleving ervan hebben bijgedragen aan 
de opkomst en verbreiding van het traumaregime. Het effect werd versterkt door het feit 
dat veel gebeurtenissen nieuw en onverwacht waren. Dit gold al de treinongelukken in 
de negentiende eeuw. Zulke gebeurtenissen waren niet alleen onverwacht, maar vaak 
ook onvoorstelbaar en onbeschrijfelijk, waardoor ze als dramatisch ervaren werden. 
Het toenemende bereik van communicatiemiddelen maakte het mogelijk de ervaringen 
op steeds grotere schaal met elkaar te delen, wat de intensiteit in de beleving verder 
vergrootte. Soms, zoals bij treinongelukken in de negentiende eeuw, werd het besef van 
kwetsbaarheid vergroot door de angst dat de gebeurtenissen iedereen naar willekeur kon-
den treffen. Verschillende veranderingen voltrokken zich min of meer gelijktijdig, grepen 
op elkaar in en versterkten elkaar in hun effecten. Toch zijn in alle gevallen de aard van 
de gebeurtenissen en de beleving ervan geen afdoende verklaring. Daarvoor moeten de 
interacties in de figuratie en de rol van specialisten in de analyse worden betrokken.

10.2. Interacties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en publiek

De tweede deelvraag in het kader van de verklaring is, hoe veranderingen in de interac-
ties en onderlinge afhankelijkheden tussen slachtoffers, specialisten, overheden en pu-
bliek de opkomst en verbreiding van het traumaregime mogelijk hebben gemaakt. Deze 
vraag kan worden beantwoord door de belangrijkste veranderingen op dit tweede niveau 
in hun onderlinge samenhang en in een langetermijnperspectief te beschrijven.

De spoorwegongelukken in het negentiende-eeuwse Engeland gaven, zoals gezegd, een 
eerste aanzet tot de opkomst van het traumaregime. Ze kunnen die opkomst op zichzelf 
echter nog niet verklaren. Van cruciaal belang hiervoor waren een rechtssysteem dat 
slachtoffers in staat stelde verhaal te halen bij de verantwoordelijke spoorwegmaatschap-
pijen, en een beroepsgroep van medici die daarbij als deskundigen werden ingeschakeld. 
De betrokkenheid van specialisten bij de gebeurtenissen werd voortgedreven door de 
verontrusting bij het publiek, de slachtoffers en hun naasten, die leidde tot een groot 
aantal rechtszaken tegen de spoorwegmaatschappijen met een voor de slachtoffers  
gunstige afloop. De publieke verontrusting was mede ontstaan door ongenoegen over  
de speculatie en de corruptie van ‘railway kings’, die breed werden uitgemeten in de  
opkomende landelijke pers. Slachtoffers durfden door de gunstige afloop van de rechts-
zaken een breder scala aan klachten te presenteren, de overheid kon recht doen zonder 
tot ingrijpende regulering te hoeven overgaan, spoorwegmaatschappijen waren goed-
koper uit met compensaties dan met het treffen van dure veiligheidsvoorzieningen en 
artsen kregen nieuwe kansen. De verwevenheid van de doelgerichte handelingen van de 
partijen in de figuratie gaf het proces een onbedoelde dynamiek.
 De diagnoses van chirurgen over microscopische aandoeningen en nerveuze irritatie 
die leidden tot een golf van compensaties, waren aanleiding voor neurologen om zich te 
verdiepen in andere aspecten: de ontregeling en de psychische pijn als gevolg van de on-
gelukken.725 Zo ontstonden nieuwe concepten die door neurologen in onderlinge wedijver 
tijdens de vestigingsstrijd van hun specialisme werden ontwikkeld, verfijnd en ingepast 

725 Zie verder par.1.3.
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in het medisch denken. Neurologen namen het initiatief over van chirurgen, die steeds 
meer kunstgrepen moesten toepassen om hun diagnoses te rechtvaardigen. Psychische 
pijn werd op deze manier gemedicaliseerd, maar ook genormaliseerd zonder het stigma 
van een aangeboren psychiatrische aandoening. Dit kan beschouwd worden als de eerste 
grote stap in de opkomst van het traumaregime. Zonder deze specifieke constellatie van 
partijen en de veranderingen daarin had deze niet, anders of later plaatsgevonden.
 Dit proces kan niet los worden gezien van bredere maatschappelijke ontwikkelingen. 
Twee ontwikkelingen in de negentiende eeuw waren zeker van invloed: de toenemende 
gevoeligheid voor wreedheden tegen mensen in afhankelijke posities zoals gevangenen, 
psychiatrische patiënten en kinderen, en, ten tweede, de uitbreiding van wetenschappe-
lijke kennis en meer specifiek de verwetenschappelijking en toenemende effectiviteit van 
de geneeskunde, waardoor deze langzamerhand een groter gezag verwierf.726 Deze ontwik-
kelingen vormden de bredere context waarin de gebeurtenissen zich voordeden en de 
reacties erop vorm kregen. Zij hadden zowel invloed op de beeldvorming bij het publiek 
als op de kansen die specialisten kregen. 
 Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden er nieuwe interacties in een nieuwe 
figuratie van slachtoffers, specialisten, overheden en publiek. Specialisten in hun hoeda-
nigheid van legerartsen moesten mensen helpen, met als uiteindelijke doel de gevechts-
kracht te bewaren om de oorlog te winnen. Soldaten konden als slachtoffers nauwelijks 
een vuist maken en slechts met brieven het thuisfront en daarmee indirect de publieke 
opinie mobiliseren. De grootste druk van de slachtoffers ging uit van hun hinderkracht 
door massale uitval aan het front. Dit zorgde voor sterke betrokkenheid van de kant van 
de op grote schaal gemobiliseerde artsen. Zij bestond uit hulp door positieve betrokken-
heid vanuit identificatie met de slachtoffers, maar ook uit soms harde experimentele 
behandelwijzen met negatieve effecten.727 Deze betrokkenheid zou in Europa na de oorlog 
wegebben. In de Verenigde Staten zou zij voortduren en op sommige plaatsen zelfs toene-
men door een krachtige beweging onder de oorlogsveteranen en de kansen die specialis-
ten mede hierdoor kregen. 
 Deze beweging is in verband te brengen met de machtsverhoudingen in de figuratie 
van de betrokken partijen. In de VS waren slachtoffers bij machte grote druk uit te oefe-
nen. Door de korte duur van de oorlog voor de VS, een sterke veteranentraditie voortge-
komen uit de Amerikaanse Burgeroorlog en een sterke binding van de initiatiefnemers 
van de veteranenorganisatie met de elite, konden de veteranen, verenigd in een van de 
grootste lobbygroepen uit de geschiedenis, ‘The American Legion’, een belangrijke rol 
spelen bij het verkrijgen van vergoedingen en nazorg.728 Dit gaf kansen aan de tweede 
generatie psychoanalytici, wier invloed werd versterkt door de vlucht van psychoana-
lytici uit Europa in de jaren dertig. Zij kregen steun van de Rockefeller Foundation en 
de federale overheid. Charismatische leiders als de gebroeders Menninger die het be-
langrijkste centrum in de VS gingen leiden, konden veel invloed verwerven. Eén van de 
broers, William Menninger, kreeg de leiding over de psychische opvang in het leger in 
de Tweede Wereldoorlog en werd een sleutelfiguur in de organisatie van psychiaters na 
de oorlog. Ook toegepast pychologisch onderzoek werd vanuit het leger gestimuleerd.729

 Ook hier kan de ontwikkeling niet los worden gezien van bredere maatschappe-
lijke processen. In de wereldwijde figuratie van staten nam de macht en invloed van de 
Verenigde Staten sterk toe, zowel op politiek, militair en economisch als op cultureel en 
wetenschappelijk gebied. De ontwikkeling was daarom niet alleen van groot belang voor 
de VS, maar op den duur voor de wereldwijde verbreiding van het traumaregime.
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog won de psychiatrie, en daarbinnen vooral een rede-
lijk vrijzinnige stroming onder psychoanalytici, mede dankzij nieuwe opvattingen van de 

726 Zie verder par.1.5.
727 Zie verder par.2.4.
728 Zie verder par. 2.3.
729 Zie verder par 2.6.
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legerleiding over het belang van eigen initiatief en motivatie op het slagveld, steeds meer 
vertrouwen. Doorgedraaide slachtoffers werden in de pers als helden afgeschilderd die 
zich hadden uitgeput in de strijd. Vooruitstrevende psychiaters als Grinker en Spiegel 
kregen de mogelijkheid over de resultaten van hun werk in het leger te publiceren. Na 
de oorlog zou, onder invloed van de sterke veteranenbeweging en dankzij een groei-
ende economie, de Amerikaanse overheid ruime middelen vrijmaken voor opvang van 
slachtoffers van de oorlog en de opleiding van psychiaters en psychologen, waardoor hun 
aantal zich sterk kon uitbreiden. Initiatieven van specialisten, slachtoffers, overheid en 
publiek versterkten elkaar. Door subsidies van de federale overheid en met uitgebreide 
steun van het leger kon een ongekende expansie plaatsvinden van de beweging voor 
geestelijke volksgezondheid buiten de muren van de inrichtingen. Specialisten die in het 
leger hadden gewerkt, konden de sterkste lobbygroep gaan vormen binnen de nationale 
vereniging van psychiaters. Ook hier was een specifieke constellatie van partijen in de 
context van bredere maatschappelijke processen doorslaggevend voor de ontwikkeling 
van het traumaregime. Het gedachtegoed over traumatisering raakte echter vermengd 
met bredere psychoanalytische en psychologische concepten, waardoor het specifieke  
karakter van psychische trauma’s in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw enigs-
zins uit het zicht verdween.

Een tussentijdse conclusie die hier getrokken kan worden, is dat de verbreiding van het 
traumaregime tot aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw voor een belang-
rijk gedeelte is te verklaren uit de dynamiek in de figuratie van betrokken partijen die 
tezamen dit regime vormen. Hierin zijn vooral twee processen van belang: de emanci-
patie van slachtoffers en de toenemende machtskansen van specialisten. Deze processen 
versterkten elkaar en de reacties van de betrokkenen slachtoffers en specialisten raakten 
steeds verder verweven met die van overheden en publiek. Dit vond plaats in een wisse-
lende constellatie. De processen waren niet rechtlijnig, vanwege plotselinge verschuivin-
gen zoals onder meer teweeggebracht door het uitbreken van de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Ze vertonen wel een duidelijke structuur in de richting van een toe- 
nemende organisatie van de betrokken slachtoffers en specialisten, toenemende machts-
kansen van specialisten en een toenemende verwevenheid van de handelingen van de 
vier partijen.  

Vanaf het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw is er in de verwevenheid van de 
handelingen en de organisatiegraad van de betrokkenen een nieuwe fase te onderschei-
den, die de verbreiding van het traumaregime kan verklaren. Groepen slachtoffers 
gaan zich in toenemende mate organiseren op duidelijk te onderscheiden gebieden van 
traumatisering, soms door nieuwe gebeurtenissen, zoals de Vietnamoorlog, maar ook 
door onthullingen van voorheen verborgen leed en met steun van of op initiatief van 
zaakwaarnemers – meestal zelf specialisten. De onderlinge wedijver tussen groepen 
slachtoffers op zoek naar erkenning wakkerde de behoefte aan bij andere groepen slacht-
offers hun leed te onthullen. De dynamiek van onthulling en erkenning werd versterkt 
door uitbreiding van de overheidssteun aan slachtoffers. Dezen presenteerden hun leed 
in toenemende mate in een publieke arena die beheerst werd door massamedia zoals de 
televisie. Specialisten traden daarbij niet alleen op als woordvoerders en belangenbehar-
tigers, maar verwierven als scheidsrechters ook een sleutelpositie in het definiëren en 
erkennen van slachtoffers die aanspraak konden maken op financiële steun en behan-
delwijzen. In deze dynamiek groeide de bewustwording van het leed van verschillende 
groepen. Daarbij werd vaak het accent gelegd op het bijzondere van de ervaringen van 
elk van deze groepen, maar anderzijds gezocht naar wat hierin gemeenschappelijk was. 
Elkaar opvolgende initiatieven in de richting van toenemende differentiatie lokten met 
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andere woorden nieuwe vormen van integratie uit. Deze processen van differentiatie en 
integratie werden steeds meer bepalend voor de ontwikkeling van het traumaregime. 
 In de VS leidde deze dynamiek in de nasleep van de oorlog in Vietnam tot de opne-
ming van de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in de herziene versie van 1980 van 
de Diagnostic and Statistical Manual (DSM), het gezaghebbende medisch-psychiatrische 
classificatiesysteem. Directe aanleiding hiervoor was een coalitie van slachtoffers, ge-
organiseerd in een veteranenbeweging die de oorlog aan de kaak had gesteld, met twee 
actieve psychiaters, die druk uitoefenden op specialisten die de leiding hadden in de 
herziening van de DSM. De medische erkenning van de gevolgen van een breed scala aan 
schokkende gebeurtenissen in de vorm van de diagnose PTSS gaf specialisten nieuwe 
machtskansen en droeg bij tot een sterke verbreiding van het collectieve besef van psy-
chische trauma’s. Invoeging in de de DSM bracht meer uniformiteit in de diagnostiek. 
Hierdoor konden de gevolgen van schokkende gebeurtenissen op grote schaal worden 
onderzocht en vergeleken en kon de opvang worden uitgebreid. Tegelijk rees echter ook 
kritiek op de eenzijdigheid en de beperkingen van het systeem. 
 De uitbreiding van het traumaregime in deze fase van ontwikkeling is niet los te zien 
van een bredere maatschappelijke ontwikkeling: de internationalisering of mondiali-
sering van de netwerken van afhankelijkheid die mensen met elkaar vormen. Inter-
nationalisering deed zich zowel voor tussen en als binnen de partijen die tezamen het 
traumaregime vormen. De medische erkenning van de posttraumatische stress-stoornis 
in het meest toonaangevende land op het gebied van onderzoek en wetenschap, leidde tot 
de internationale verbreiding en erkenning van deze diagnose. Ze ging gepaard met de 
opkomst van internationale slachtofferorganisaties, samenwerking van overheden in een 
internationaal rechtssysteem, met name op het gebied van mensenrechten en bestraffing 
van daders van misdaden tegen de menselijkheid, toenemende organisatie van specialis-
ten in een internationaal opererend circuit van hulpverlenings-, beroeps- en onderzoeks-
organisaties, en de opkomst van internationaal opererende mediabedrijven die steeds 
meer invloed kregen op de publieke meningsvorming.
 
De verklaring op dit niveau kan worden gespecificeerd door de aandacht te richten op de 
ontwikkeling binnen Nederland. Hier werd het debat lange tijd gedomineerd door de er-
varingen van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Psychiaters die de kampen had-
den overleefd speelden een belangrijke rol bij de verbreiding van het besef van trauma’s 
door vervolging. Zij kregen echter pas ruim gehoor in de jaren zestig en zeventig, toen 
de publieke opinie omsloeg onder invloed van een reeks publicaties en tv-uitzendingen. 
Veel factoren kwamen hier samen: een groeiende economie die een sterke expansie van 
de verzorgingsstaat mogelijk maakte, een hervormingsbeweging onder hulpverleners, 
uitbreiding van de psychotherapie, omvorming van de psychiatrische inrichting en, op 
een algemener niveau, een versnelling in het langetermijnproces van psychologisering 
en informalisering. Slachtoffers, specialisten, overheid en publiek troffen elkaar in een 
debat over vrijlating van drie oorlogsmisdadigers dat als een katalysator fungeerde in de 
samenwerking tussen slachtoffers onderling en tussen slachtoffers en de overheid. Op die 
manier konden de belangen van de betrokken partijen in de figuratie met elkaar worden 
verenigd, maar kreeg het proces ook een eigen dynamiek, die geen van de betrokkenen 
had bedoeld. De overheid had de grootste moeite de explosie van aanvragen van oorlogs-
slachtoffers te reguleren. De opvattingen en werkwijzen die in het circuit van de hulp 
aan oorlogsslachtoffers waren ontwikkeld – met name door psychiaters die de kampen 
hadden overleefd of psychiaters die betrokken waren bij de keuringen voor compensatie 
van het oorlogsleed – vormden een stevig fundament waarop de zorg op het gebied van 
psychische trauma’s zich in de jaren tachtig en negentig verder kon verbreiden. 
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 Door toedoen van de nieuwe feministische beweging kwam in de laatste drie decen-
nia van de twintigste eeuw in westerse landen ook een stroom van onthullingen op gang 
over mishandeling en misbruik van vrouwen en kinderen. In Nederland ontstond er voor 
kinderen het regime van de vertrouwensarts. Er waren geruchtmakende onderzoeken 
naar seksueel misbruik met een sterke betrokkenheid van de Nederlandse overheid en 
er ontwikkelden zich nieuwe arrangementen voor genoegdoening en conflictbeslechting 
voor slachtoffers van misdrijven met een sterkere positie voor het slachtoffer.
 Het traumaregime ging zich in de jaren zeventig en tachtig na gijzelingen en ongeluk-
ken in de industrie en in de jaren negentig na enkele rampen, steeds meer uitstrekken 
tot de opvang van slachtoffers van rampen en calamiteiten. Publieke druk, druk van 
slachtoffers en toenemende betrokkenheid van de overheid bij de afwikkeling van ram-
pen boden specialisten nieuwe kansen. Zij werden door de overheid ingeschakeld bij de 
nazorg en onderzoek naar de gevolgen van een ramp. De aandacht en regulering breidde 
zich uit naar langdurige monitoring van de getroffenen en dosering van de risico-
informatie. Er kwam meer aandacht voor de desillusie bij de slachtoffers, wanneer het 
publiek zijn interesse verloor na de ‘honeymoonfase’, en voor onderzoek naar lichamelij-
ke klachten die geen aanwijsbare organische basis hadden. Ook kwam er meer speciale 
zorg en aandacht voor risicogroepen die eerder waren getroffen en mensen die riskante 
beroepen uitoefenden.
 De gegevens over Nederland laten zien dat de uitbreiding van het traumaregime 
gepaard ging met een maatschappelijke dynamiek die steeds complexer werd, omdat de 
gebeurtenissen eerder leidden tot een crisis tijdens en kort na de gebeurtenissen en de 
afwikkeling van de gevolgen meer problemen gaf. Om deze dynamiek te beheersen en 
de collectieve verwerking te reguleren, kwamen er nieuwe arrangementen tot ontwik-
keling op het gebied van risico- en crisisbeheersing en genoegdoening en conflictbe-
slechting. De verbreiding van het traumaregime beperkte zich met andere woorden niet 
meer tot gezondheidszorg, maar kreeg een steeds grotere overlap met de terreinen van 
crisisbeheersing en conflictbeslechting. De differentiatie in specialismen nam hierdoor 
toe en onderzoekers, waaronder epidemiologen, sociaal-psychologen, neurobiologen en 
experimenteel-psychopathologen, kregen binnen het regime een prominentere plaats. 
  Op basis van onderzoek dat in deze studie in Nederland is gedaan onder 47 toonaan-
gevende specialisten, werd zichtbaar, dat de verdergaande differentiatie tot nieuwe pro-
blemen leidde in de afbakening, de interne samenhang, de wetenschappelijke legitimering 
en de maatschappelijke erkenning van het professionele veld. Met name de wetenschappe-
lijke legitimering in medische termen met een medisch classificatiesysteem, de afgrenzing 
tot medisch erkende psychische stoornissen en de toenemende nadruk op behandelwijzen 
waarvan de door experimenteel onderzoek (zogenaamde RCT’s) gemeten effectiviteit het 
grootst is, leidden tot nieuwe spanningen en controversen. Op een andere manier brach-
ten ook de toenemende aanspraken van groepen slachtoffers spanningen met zich mee. 
Problemen zijn ook ontstaan door de uitbreiding van de bemoeienissen van het veld van 
de gezondheidszorg naar de terreinen van crisisbeheersing en conflictbeslechting. Tegelijk 
verschaft deze uitbreiding het regime een positie waarin het de integratie kan bevorderen 
tussen crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting. Het is niet denkbeeldig 
dat de verbreiding van het traumaregime hierdoor een nieuwe fase ingaat.

Geconcludeerd kan worden dat bepaalde interacties in de figuratie van slachtoffers, spe-
cialisten, overheden en publiek de verbreiding van het traumaregime mogelijk hebben 
gemaakt. De belangrijkste rol hierin speelden coalities van slachtoffers en specialisten, 
maar ook autonome vormen van organisatie en emancipatie van slachtoffers, zoals in 
de vrouwenbeweging. Specialisten namen soms het initiatief om slachtoffers sterker te 
wapenen en in contact te brengen met de overheid, zoals bij de veteranen van de oorlog 
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in Vietnam. Dit was ook in hun eigen belang om hun positie te versterken. Publieke 
verontrusting kon het proces versterken. Ze kon de wedijver, het ongenoegen en de ver-
ontwaardiging aanwakkeren, waardoor problemen werden uitvergroot. De overheid was 
een belangrijke partij in haar hoedanigheid van regelgever, inspecteur, subsidieverstrek-
ker en coördinator. Politici zorgden ervoor dat problemen rond misbruik, mishandeling, 
rampenopvang, slachtofferhulp of veteranenopvang werden geagendeerd. Een sleutelrol 
speelde de overheid ook bij de erkenning van en compensatie voor verschillende vormen 
van ondergaan leed. 
 De interacties tussen de partijen hadden als resultaat dat slachtoffers, met steun van 
specialisten en publiek, druk op overheden konden uitoefenen. Hieruit kwamen maat-
regelen voort die specialisten weer ten goede kwamen en bijdroegen tot de verbreiding 
van het traumaregime. De interacties waren steeds anders, met andere machtskansen 
en gekozen strategieën, maar het verloop van de opeenvolgende interacties had wel een 
duidelijke structuur. Zij hield in dat het regime zich uitbreidde – meer terreinen en 
meer mensen ging omvatten –, zich in samenhang daarmee steeds verder differentieerde 
in een veelheid van functies, maar ook nieuwe vormen van integratie vertoonde door 
middel van overkoepelende diagnoses, onderlinge uitwisseling, gemeenschappelijke 
werkwijzen en nieuwe arrangementen op het gebied van risico- en crisisbeheersing en 
genoegdoening en conflictbeslechting. In hoeverre specialisten daarin een relatief auto-
nome rol vervulden zal op het derde niveau van verklaring worden besproken. 

10.3. De rol van specialisten 

Een meer specifieke vraag die in de inleiding van deze studie is gesteld, is welke rol 
de specialisten hebben gespeeld bij de opkomst en verbreiding van het traumaregime. 
Specialisten vormen een groep die uit verschillende geledingen bestaat: uiteenlopende 
disciplines – (psychiaters, klinische of GZ psychologen en andere deskundigen in de 
GGZ en gerelateerde randgebieden), denkscholen – (zoals psychodynamische versus 
gedragstherapeutische) en deelspecialismen op diverse terreinen van traumatisering.730 
Hierbinnen kunnen afzonderlijke individuen als pionier, relatief onafhankelijk op 
strategische plaatsen en cruciale momenten belangrijke initiatieven nemen. Tussen de 
verschillende geledingen doen zich steeds weer controversen voor die de ontwikkeling 
een eigen dynamiek geven. Een daarin terugkerende controverse betreft de wetenschap-
pelijke onderbouwing van werkwijzen, die de positie van de specialisten legitimeert. 
Specialisten zouden in de verleiding kunnen worden gebracht om weinig onderbouwde 
opvattingen en werkwijzen te introduceren die hun legitimiteit op het spel zetten. Dit 
kan gebeuren onder druk van slachtoffers die streven naar erkenning en genoegdoening, 
onrust en verontwaardiging bij delen van het publiek en het belang van specialisten zelf 
bij uitbreiding van hun werkzaamheden. 

10.3.1. Initiatieven van specialisten
Bij de eerste spoorwegongelukken in Engeland werden artsen als getuige-deskundige 
betrokken bij veel rechtszaken tegen spoorwegmaatschappijen. Het ongenoegen van 
het publiek en de pogingen van slachtoffers erkenning en genoegdoening te verkrijgen, 
in een klimaat waarin er veel vijandigheid bestond tegen de spoorwegmaatschappijen, 
maakten het hun niet gemakkelijk een onpartijdig oordeel te vellen. De controverse over 
de aard van de aandoeningen is dan ook voor een belangrijk deel te herleiden tot de 
positie die artsen innamen in deze zaken en die hen verleidde tot verregaand specula-
tieve uitspraken over onzichtbare aandoeningen. Vooral chirurgen die vasthielden aan 
een somatisch paradigma, kwamen hierdoor in moeilijkheden, waardoor de kansen voor 
neurologen met alternatieve verklaringen toenamen. 

730 Zie par. 9.1 en 9.2.



203

Hoofdstuk 10 – De sociogenese van het traumaregime

 Neurologen kregen in de vestigingsstrijd van hun specialisme aan het eind van de ne-
gentiende eeuw de ruimte om zich als pioniers te manifesteren met nieuwe opvattingen 
en werkwijzen. Aandoeningen die nauw verband hielden met schokkende gebeurtenissen 
– als oorzaak of uitlokker – zoals hysterie en de traumatische neurose namen hierin een 
bijzondere plaats in. Charcot, Freud, Janet en Oppenheim waren pioniers, die eigen con-
cepten en werkwijzen ontwikkelden waarmee ze de grondslagen legden van het denken 
over psychische trauma’s in de twintigste eeuw. Hun concepten ontwikkelden zich voor 
een belangrijk deel in onderlinge wedijver en zij hadden rechtstreeks of via brieven con-
tact met elkaar. Hun invloed werd bevorderd door de strategische positie die Charcot in 
de Parijse elite innam en de manier waarop hij deze wist te benutten.731 Freud en Janet 
bouwden hierop voort en vooral Freud was in staat met nieuwe interpretaties van ge-
drag en een verbreding van het terrein zijn invloed uit te bouwen. Oppenheim en Janet 
waren voor de eeuwwisseling zeer invloedrijk, maar hun erfenis over de dominante rol 
van schokkende gebeurtenissen bij diverse klachten (Oppenheim) en verschijnselen als 
dissociatie (Janet) zou pas veel later worden opgepakt door andere specialisten. Het werk 
van deze specialisten riep kritiek en controverses op die een belangrijke drijfveer waren 
in de verdere ontwikkeling van het denken op dit gebied.

De invloed van specialisten op de verbreiding van het traumaregime was lange tijd 
beperkt, ook toen artsen in de Eerste Wereldoorlog massaal werden gemobiliseerd en 
in hun hoedanigheid van militair psychiater de opdracht kregen de gevechtskracht te 
bewaren, het thuisfront gerust te stellen, ziektewinst te vermijden en financiële claims 
te voorkomen. Het deel van de artsen en psychologen dat oog had voor de psychische be-
lasting, die ten grondslag lag aan de massale uitval van veel soldaten, kon onvoldoende 
een vuist maken. Er was gebrek aan eenduidigheid in de diagnostiek en hun onderlinge 
contacten waren beperkt. Zij konden de cultuur van flinkheid, eer en opoffering in het 
leger niet doorbreken. 
 Een uitzondering daarop was wellicht de psycholoog Charles Myers, die in het  
Engelse leger in staat was een nieuwe diagnose, de ‘shell shock’ en een nieuwe werk-
wijze te introduceren met aandacht voor directe opvang dicht bij het front, die op grotere 
schaal ingang zou vinden. In zijn verslagen beschrijft hij de gevolgen van extreme stress, 
zoals desintegratie, een splitsing in een normale en emotionele persoonlijkheid en de 
somatoforme dissociatie die zich manifesteerde in een scheiding tussen horen, voelen, 
zien en spreken. Een andere uitzondering was de psychiater Tom Salmon, die het Ameri-
kaanse leger zou adviseren over een veel opener omgang met het leed van de uitvallers. 
 Deze specialisten waren voor veel van hun collega’s controversieel en wat ze bereik-
ten was beperkt. Veel soldaten met ernstige klachten, keerden na behandeling immers 
niet terug naar het front. Veel uitvallers werden naar hun land teruggezonden en ook 
daar bereikten specialisten weinig, ondanks pogingen van de eerder genoemde Rivers, 
die voor zijn behandeling van enkele officieren steun en middelen kreeg. 

De invloed van specialisten werd groter onder zeer specifieke condities, die zich aanvan-
kelijk alleen in de Verenigde Staten voordeden (zoals beschreven in de vorige paragraaf 
en uitvoeriger in hoofdstuk 3). De verbreiding van het gedachtegoed dat in de Eerste We-
reldoorlog over omgevingsstress was ontwikkeld, vond voornamelijk plaats door toedoen 
van de tweede generatie psychoanalytici in de Verenigde Staten. In de veteranenopvang 
direct na de oorlog kon Abraham Kardiner zijn onderzoek doen en bijna twintig jaar 
later een invloedrijk standaardwerk schrijven, dat de basis zou leggen voor het latere 
concept van de posttraumatische stress-stoornis.732 Psychoanalytici konden hun contact-
en in de jaren twintig en dertig onderhouden in verschillende centra, met als bekendste 
de Topeka kliniek in Kansas onder leiding van de gebroeders Menninger. Psychologen 

731 Zie verder 1.5.
732 Zie par. 2.6.



204

Trauma en beschaving

hadden zich in het interbellum als zelfstandige discipline georganiseerd en verschillende 
toepassingsgebieden ontwikkeld die in het leger van pas kwamen bij het testen van de 
manschappen, leiderschapstraining en het onderzoek naar de steun van het publiek.733

 De medische aanpak van de uitvallers in het leger was in de Tweede Wereldoorlog 
niet wezenlijk veranderd. Er was wel meer vertrouwen in medicatie. Een barbituraat, 
penthotal, werd gebruikt om patiënten hun onderdrukte gevoelens te laten uiten door de 
aan het leger verbonden psychoanalytici luitenant-kolonel Roy Grinker en majoor John 
Spiegel. Zij kregen naar hun zeggen volledige professionele vrijheid en hun onderzoek 
kon ongecensureerd worden gepubliceerd. Van alle doktoren in de VS waren er tijdens 
de oorlog echter niet meer dan 3% psychiater, vaak ook nog met weinig ervaring of al-
leen ervaring met psychoses, die maar 7% van de geregistreerde psychiatrische aandoe-
ningen vormden in het Amerikaanse leger. Een deel van hen moest zijn tijd besteden aan 
het werk voor commissies die afkeuringen en overplaatsingen beoordeelden. 
 Toch zijn de contacten van specialisten in het Amerikaanse leger in de oorlog en de 
steun van het leger en de federale overheid daarna voor de verbreiding van het trau-
maregime van groot belang geweest. Tot 1960 werden jaarlijks grote aantallen klinisch 
psychologen opgeleid, waarvan de studie voor de helft werd bekostigd door het leger. 
Het leger was de grootste sponsor voor psychologisch onderzoek. Will Menninger kon als 
brigadegeneraal tijdens de oorlog en als voorzitter van de psychoanalytische vereniging, 
de lobbygroep van legerartsen in de APA (de GAP) en met steun van president Truman 
na de oorlog grote invloed verwerven. Mensen uit de ‘Research Branche’ van de ‘Divi-
sion Morale’, later omgedoopt tot ‘Information and Education Division’, onder leiding 
van Samuel Stouffer vormden een netwerk van specialisten dat na de oorlog veel invloed 
zou krijgen aan universiteiten. Stouffer schreef een sociologisch standaardwerk over de 
rol van leiderschap en cohesie in het leger. De nauwkeurige observaties van Grinker en 
Spiegel en William Menninger kregen hun neerslag in psychologische standaardwerken 
van hun hand.734

 Ondanks het feit dat specialisten het besef van de psychische gevolgen van schokken-
de gebeurtenissen en meer specifiek van betrokkenheid bij oorlogshandelingen vergroot-
ten, moeten hun successen ook worden gerelativeerd. De keuringen op weerbaarheid in 
de Tweede Wereldoorlog resulteerden in veel ongegronde afkeuringen.735 De behande-
ling met pentothal door Grinker en Spiegel in de Tweede Wereldoorlog bleek later niet 
zo effectief te zijn. De pretenties om chronische psychische klachten van veteranen te 
kunnen genezen konden niet goed worden waargemaakt. Uiteindelijk zou zelfs 10% van 
de chronisch getroffenen in veteranenklinieken na de oorlog de invaliderende ingreep 
lobotomie ondergaan. 
 Dit kan ook gezegd worden van de reacties van specialisten die werkten met getrof-
fenen van verzet en vervolging. Zij kregen te maken met klachten die zich lang na de 
schokkende gebeurtenissen openbaarden of in omvang toenamen, waardoor een moei-
zame strijd om erkenning zou ontbranden. Specialisten moesten in deze verwarrende om-
standigheden oordelen vellen over de mate van traumatisering door de gebeurtenissen in 
de oorlog. Dit was al bij voorbaat controversieel, zeker als het ging over slachtoffers van 
de tweede generatie die zelf de oorlog niet hadden meegemaakt. 

Een belangrijke rol die specialisten in de meer recente verbreiding van het traumare-
gime hebben gespeeld, is hun betrokkenheid bij veteranen van het Amerikaanse leger na 
de Vietnamoorlog. De rol van de psychiaters Robert Lifton en Chaim Shatan in de Task 
Force, die was ingesteld ter voorbereiding van de herziening van de DSM, is cruciaal te 
noemen. Zij traden op als zaakwaarnemer van de veteranen, hielpen hen bij de organisa-
tie van zogenaamde rapgroepen om de oorlogservaringen te bespreken en traden op als 

733 Zie par. 2.4. en 2.6.
734 Zie par. 3.2.
735 Zie verder par. 3.2.
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intermediair tussen de veteranen en de psychiaters die het beleid vormgaven. De erken-
ning van de posttraumatische stress-stoornis in de DSM III in 1980 is voor een belangrijk 
deel het resultaat van de inspanningen van Lifton en Shatan.736 
 In de laatste drie decennia van de twintigste eeuw kwam een stroom van onthullin-
gen naar buiten over mishandeling en misbruik van vrouwen en kinderen. In Nederland 
deed de klinisch psycholoog Nel Draijer in opdracht van de overheid een onderzoek naar 
de omvang en ernst van seksueel misbruik door verwanten dat grote invloed had op het 
professionele en publieke besef. In het voetspoor van deze studie kwam er een vloedgolf 
van onthullingen en beschuldigingen over incest, die weer een debat uitlokten over het 
waarheidsgehalte van de verhalen en de mogelijk dubieuze rol van specialisten in het uit-
lokken ervan. Hierover kwam in Nederland in 2004 een rapport van de Gezondheidsraad, 
dat leidde tot meer terughoudendheid bij het toepassen van technieken die een beroep 
doen op fantasie en voorstellingsvermogen en de drempel voor suggestie kunnen verlagen. 
Dit heeft pacificerend gewerkt. Daarnaast is op initiatief van specialisten als psychiater 
Berthold Gersons de opvang bij rampen en calamiteiten en de monitoring van de getrof-
fenen onderzocht en is hiertoe een stichting Impact, gericht op psychosociale nazorg na 
rampen, opgericht. Ook is de opvang voor veteranen geherstructureerd door harmonisatie 
van de Militaire GGZ en de installatie van een Landelijke Zorglijn voor Veteranen. 
 De meer recente verbreiding van het traumaregime is voor een deel te verklaren 
uit initiatieven van specialisten om tot samenwerking te komen tussen verschillende 
deelterreinen van traumatisering. In Nederland is op initiatief van enkele invloedrijke 
specialisten in mei 2006 de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) opge-
richt, een professioneel platform waar belangrijke impulsen van uitgaan voor onderlinge 
uitwisseling en versterking van de relatieve autonomie van het professionele veld. Spe-
cialisten van verschillende deelorganisaties kunnen met hulp van deze overkoepelende 
organisatie hun gezamenlijke belangen behartigen. Zij dragen door hun gezamenlijke 
gewicht bij aan een verdere verbreiding van het traumaregime, ook in die zin dat zij 
bijdragen tot een groeiend besef van de problemen van slachtoffers bij het publiek. De 
NtVP maakt deel uit van een internationaal netwerk van vertegenwoordigers van lande-
lijke traumaorganisaties, waar steeds meer landen zich bij aansluiten en waarin enkele 
pioniers onder de specialisten als de psychiater Berthold Gersons, de psycholoog Onno 
van der Hart en meer recent de psycholoog Miranda Olff een belangrijke rol hebben ge-
speeld of nog spelen. Verder is er onderzoek gedaan op initiatief van de ondersteunende 
holding Arq Psychotrauma Expert Groep naar mogelijkheden om de fragmentering van 
het onderzoek naar schokkende gebeurtenissen dat op talrijke plaatsen in Nederland 
plaatsvindt te stroomlijnen.737 Crisisbeheersing is een sleutelrol gaan spelen voor de 
machtskansen van specialisten en sleutelfiguren en vormt een drijvende kracht in de 
ontwikkeling van het professionele veld. 
 Er zijn echter ook diepgaande controverses over de afbakening van het veld, het 
gebruik van de DSM en de diagnose posttraumatische stress-stoornis in het bijzonder. De 
interne samenhang staat door de vergaande differentiatie in deelterreinen en zorgcircuits 
permanent ter discussie en de maatschappelijke erkenning is betrekkelijk door onduide-
lijkheden over de effectiviteit van verschillende werkwijzen. Negatieve kanten van het 
slachtofferschap in de vorm van overmatige eisen tot genoegdoening, immuniteit tegen 
kritiek, politiek gemotiveerd slachtofferschap om voordeel te behalen en narcistische 
vormen van aandacht vragen, worden soms onvoldoende afgeremd. Er is een onderscheid 
ontstaan tussen centrale en meer perifere delen van het veld. Het centrum is overwegend 
gericht op rampen en calamiteiten en kortdurende interventies, de periferie op meer com-
plexe en chronische vormen van traumatisering, waarvan de werkwijzen echter minder 
spraakmakend zijn en minder erkenning en ondersteuning lijken te krijgen.

736  Verder moet het werk van Nancy Andreasen worden vermeld, die mensen na ernstige brandongevallen had onderzocht en die als beleidmaker veel 
invloed had.

737 Zie par. 8.2.



206

Trauma en beschaving

 Ondanks deze controversiële punten hebben specialisten als pioniers en in onderlinge 
samenwerking een relatief autonome rol gespeeld in de uitbreiding van het traumaregi-
me. Zij deden dit door verslag te doen van nauwkeurige observaties over de effecten van 
schokkende gebeurtenissen en hun bevindingen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Zij 
deden dit ook door nieuwe werkwijzen en arrangementen te ontwikkelen om de individu-
ele pijn van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen te verlichten en de maatschap-
pelijke dynamiek als gevolg van deze gebeurtenissen te reguleren. Daarmee hebben zij, 
kunnen we concluderen, het collectieve besef van de psychische en maatschappelijke 
gevolgen van schokkende gebeurtenissen vergroot. 

10.3.2. Kennisontwikkeling en de rol van specialisten
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het traumaregime is de ontwikkeling 
van kennis door specialisten. Ontwikkeling van kennis is in sociologisch perspectief 
geen autonoom proces waarin ideeën en inzichten elkaar logisch opvolgen, maar een 
sociaal proces dat voortkomt uit de interacties tussen talrijke individuen en groepen. 
De ontwikkeling van specialistische kennis berust op samenwerking en wedijver tussen 
specialisten in een professioneel veld. Dit veld bezit een zekere graad van (relatieve) 
autonomie, maar om het functioneren ervan te begrijpen kan het niet los worden gezien 
van de bredere figuratie bestaande uit groeperingen die samen met de specialisten het 
traumaregime vormen: slachtoffers, overheden en overige betrokkenen, die onder de 
noemer van ‘het ruimere publiek’ zijn gerangschikt. 
 De ontwikkeling van kennis binnen het traumaregime hangt verder samen met de 
institutionele context waarin de beoefening van wetenschap vorm krijgt: de organisatie 
van onderzoek en onderwijs, de vorming van afzonderlijke disciplines en de kennisuit-
wisseling in beroepsorganisaties en vaktijdschriften. Ontwikkelingen in het wetenschap-
pelijk veld hangen weer samen met bredere maatschappelijke ontwikkelingen, waaron-
der veranderingen in de verzorgingsstaat en de beroepen die er deel van uitmaken.
 In de kennisontwikkeling op dit gebied kunnen vijf fasen worden onderscheiden. 
Deze zullen hier achtereenvolgens worden beschreven.

Fase 1: Eerste aanzetten tot het onderkennen van psychische gevolgen van schokkende ge-
beurtenissen: van organisch naar psychisch (1860-1880)

Het debat onder artsen over de gevolgen van spoorwegongelukken vanaf 1860 in Enge-
land markeert de eerste fase in de kennisontwikkeling. Enkele specialisten die zich 
met de gevolgen bezighielden, verklaarden deze uit een fysieke aandoening: de spinal 
concussion. Deze verklaring werd ondersteund door onderzoek naar symptomen bij 
slachtoffers van de Amerikaanse Burgeroorlog. De veronderstelde aandoening kon echter 
niet worden aangetoond, maar leidde wel tot hoge compensatie-eisen van slachtoffers. 
Andere specialisten zochten naar verklaringen die betrekking hadden op de werking van 
het zenuwstelsel. Al langer waren termen als nerveuze irritatie en nerveuze uitputting 
in omloop.738 Zij werden in verband gebracht met begrippen als energie en kracht, die 
op dat moment ook in de medische wetenschap populair waren. Uit deze combinatie van 
termen werd in 1869 door de Amerikaanse neuroloog George Beard de diagnose neuras-
thenie gesmeed, een vorm van nerveuze uitputting die voortkwam uit een tekort aan 
zenuwenergie. De Amerikaanse chirurg Jacob Mendes Da Costa bracht in 1871 de grote 
hoeveelheid (functionele) hartklachten die militairen op het slagveld vertoonden 
in verband met nerveuze irritatie (irritable heart).739 

738  Young (1995), 14-16. Young verwijst hier naar een populair artikel uit die tijd van de hand van Edwin Morris (1867), getiteld “Practical Treatise on 
Shock after Surgical Operations and Injuries” De chirurg Morris wijst op het effect van een fysieke of emotionele schok die overal in het lichaam 
zijn uitwerking kan hebben. Morris zegt dat het begrip schok in deze zin het eerste werd gebruikt in een handboek militaire chirurgie uit 1818. De 
chirurg Furneaux Jordan zou in 1880 nog meer nadruk op angst leggen, waar Page op voortbouwt.

739 Da Costa (1871).
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 Een grote verandering deed zich voor rond het begrip angst. Tot die tijd werd angst 
vooral als lafheid gezien.740 Rond 1870 verschenen er verschillende publicaties met een 
andere kijk op angst, zoals van de Duitse neuroloog en psychiater Karl Westphal, die het 
verschijnsel duizeligheid in verband bracht met angst, meer specifiek met paniekaanval-
len in openbare ruimtes (agorafobie). Chirurgen als John Erichsen en Edwin Morris,  
die primair een fysieke oorzaak veronderstelden om de symptomen na een ernstige 
schok te verklaren, wezen ook op verschijnselen van angst bij hun patiënten. Herbert 
Page verklaarde de symptomen zelfs primair uit de angstreacties die ongelukken veroor-
zaakten. Zijn diagnose werd in de medische wereld gemeengoed.
 De kennisontwikkeling hield ook verband met de betrokkenheid van artsen als 
getuige-deskundige bij rechtszaken en de kansen binnen een beroep dat op dat moment 
volop in beweging was. Met de grote doorbraken in de strijd tegen infectieziekten steeg 
het beroep in aanzien en invloed. Artsen gingen op zoek naar nieuwe domeinen van 
onderzoek, met name op het gebied van het zenuwstelsel, ontwikkelden hierover nieuwe 
inzichten en verwierven de positie om er gezaghebbende uitspraken over te doen. 

Fase 2: Vestiging van neurologie en psychiatrie en het begin van de academische psycholo-
gie (1880-1914)

Rond 1880 begint een nieuwe fase in de kennisontwikkeling van specialisten, waarin 
voorstellen worden gedaan voor een samenhangend geheel van concepten en werkwijzen 
op het gebied van psychische trauma’s. Deze fase werd ingeluid met de afbakening van 
de diagnose hysterie door Jean Martin Charcot. Hij probeerde de verschijnselen die zich 
voordeden na schokkende gebeurtenissen te herleiden tot een aandoening met bijzondere 
symptomen, die hij ook met hypnose wist op te roepen. Met zijn charismatische presen-
tatie en nauwkeurige beschrijving van de symptomen, o.a. tijdens openbare demonstra-
ties, verwierf hij veel ontzag en steun voor zijn denkbeelden, zowel bij specialisten als bij 
mensen uit betere kringen in verschillende Europese landen. Hij gaf hiermee een sterke 
stimulans aan de studie van de kenmerken en etiologie van ‘hysterische’ verschijnselen 
door neurologen. 
 Een van die neurologen was Westphal’s leerling Hermann Oppenheim, die als reactie 
op Charcot’s ideeën een nieuwe diagnose introduceerde, de traumatische neurose, die 
direct verwees naar schokkende gebeurtenissen. Een andere neuroloog die kritisch 
voortbouwde op het pionierswerk van Charcot was Sigmund Freud. Hij legde een ver-
band tussen hysterische verschijnselen en de herinnering aan een ‘pathogeen geheim’, 
dat bij de patiënt een innerlijk conflict opriep.741 Lijden was in zijn ogen ‘lijden aan de 
herinnering’. Hiermee kwam er een belangrijke wending in het medisch onderzoek. Het 
ging niet meer alleen om het classificeren, ordenen en verklaren van objectief waar-
neembare verschijnselen, maar om het luisteren naar en interpreteren van subjectieve 
ervaringen van patiënten. Dit gebeurde binnen een nieuw, meer psychologisch gekleurd 
conceptueel kader over de opbouw en ontwikkeling van de persoonlijkheid, waarin 
innerlijke conflicten een centrale rol speelden. Met Breuer ontwikkelde Freud een the-
rapeutische setting waarin het mogelijk was zo neutraal en onbevooroordeeld mogelijk 
te luisteren naar wat een patiënt bewoog. In deze setting kon met concentratie, inleving 
en aandacht de herinnering worden opgeroepen, waardoor volgens Freud de symptomen 
konden verdwijnen. Hiermee werd een nieuw therapeutisch regime geïntroduceerd voor 
vreemd en afwijkend gedrag dat een gevolg was van traumatiserende gebeurtenissen. 
 Over de interpretatie van de symptomen bestonden grote meningsverschillen. Pierre 
Janet zag de psychische toestand na schokkende gebeurtenissen als een verlies van 
eenheid van de psyche, een vorm van desintegratie, terwijl Freud de nadruk legde op 
een actief proces van verdringing. Daarbij trad vervorming op: de herinnering spoorde 

740 Glas (2001), 20.
741 Zie voor een uitgebreidere bespreking van het begrip pathogeen geheim par.1.4.
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niet met wat er in het verleden werkelijk gebeurd was. Dit kreeg bij Freud na 1895 meer 
accent: de patiënt creëerde een gefantaseerde werkelijkheid, waar mogelijk, maar niet 
noodzakelijk, traumatische ervaringen aan ten grondslag lagen. Janet en Oppenheim 
daarentegen wezen expliciet op traumatische ervaringen in de voorgeschiedenis, waarbij 
Oppenheim zich beperkte tot ongelukken. Door deze meningsverschillen en met het 
dominant worden van de Freuds gedachtegoed raakten de concepten van Janet lange tijd 
op de achtergrond. Oppenheims diagnose kwam in discussies in Duitsland over vergoe-
dingen steeds meer onder vuur te liggen en werd vervangen door de ‘renteneurose’, waar 
de associatie met ziektewinst aan ten grondslag lag. 
 Deze fase werd verder gekenmerkt door de opkomst van de academische psychologie. 
In veel overzichten wordt als beginpunt de opening van het psychologische laboratorium 
van Wilhelm Wundt in 1879 in Leipzig genoemd, waarmee hij de psychologie als zelfstan-
dige discipline probeerde te vestigen, los van de filosofie en de fysiologie en gebaseerd op 
experimenteel onderzoek.742 Dit is een sterk vereenvoudigde voorstelling van de complexe 
beginfase van dit beroep, waarin ook andere benaderingen werden geïntroduceerd, zoals 
de ‘verstehende’ methode van Wilhelm Dilthey en de theorie van de waarneming van 
William James. Wel kan worden gesteld dat de experimentele psychologie het hart ging 
vormen van de nieuwe discipline. De bijdrage van de psychologie aan het traumaveld 
was aanvankelijk nog klein; psychologie bleef lange tijd sterk gescheiden van neurologie, 
psychiatrie en psychoanalyse, die dit veld beheersten. Met de nadruk in de psychologie 
op experimenteel onderzoek werd de kiem gelegd voor controverses, die zich door de 
langdurige dominantie van de psychoanalyse pas enkele decennia later zouden gaan 
manifesteren.743 

Fase 3: Ontdekking van ernstige gevolgen van oorlog en vervolging (1914-1960)

Het debat over de emotionele gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de betrokken 
militairen luidt een nieuwe fase in met betrekking tot de kennisontwikkeling van spe-
cialisten. De gevolgen van de extreem belastende gebeurtenissen waren al tijdens deze 
oorlog voor de neuroloog William Turner en de psycholoog Charles Myers aanleiding 
hierover te schrijven in vakbladen. Een publicatie van Charles Myers over de zoge-
naamde ‘shell shock’ zou grote bekendheid verwerven, ook al nam hij er zelf snel afstand 
van. Kort na de oorlog verschenen er omvangrijke onderzoeksrapporten onder leiding 
van Lord Southborough in Engeland en Tom Salmon in de Verenigde Staten. Zij droegen 
bij aan een nauwkeuriger beeld van de lichamelijke en psychische gevolgen van extreme 
psychische belasting. In behandelingspraktijk veranderde er echter weinig.744

 Gedurende deze gehele periode was het hoofdzakelijk door Freud gegrondveste psy-
choanalytisch perspectief dominant, maar dit werd wel door verschillende specialisten 
aangevuld.745 De tweede generatie psychoanalytici in de Verenigde Staten, onder wie 
Kardiner, Grinker en Spiegel en William Menninger, gaven op basis van hun ervaringen 
met militairen de omgeving een belangrijke plaats in dit perspectief. De kennisontwik-
keling kreeg een sterke stimulans toen er onder druk van de veteranenbeweging in de 
jaren twintig in de Verenigde Staten diverse veteranenklinieken werden opgericht. Hier 
konden de verschijnselen van extreme psychische belasting over een langere periode 
worden bestudeerd en verschillende vormen van opvang met elkaar vergeleken. Abra-
ham Kardiner, die in de jaren twintig in zo’n kliniek werkte, kon op basis van gegevens 
die hij daar verzamelde in de jaren veertig zijn standaardwerk over psychische trauma’s 
schrijven. Hij legde in dit werk een verbinding tussen psychoanalytische denkbeelden 

742  Dit beeld van het ontstaan van de psychologie had ook legitimerende functies, aangezien de psychologie hiermee gepresenteerd kon worden als 
een discipline die zich net als de natuurwetenschappen baseerde op nauwkeurig experimenteel onderzoek.

743  In deze periode werden ook belangrijke resultaten geboekt met dierexperimenten, zoals die van de fysioloog Walter Cannon die in 1914 in Harvard 
de reacties van het organisme op gevaar in kaart bracht (flight/ fight). Zie: Cannon (1914), (1915).

744 Zie: hoofdstuk 2.
745  De vormende werking van het psychoanalytisch gedachtegoed op het denken van leken, ‘protoprofessionalisering’, is binnen de sociologie 

uitgebreid onderwerp van onderzoek geweest. Zie: De Swaan, Van Gelderen, Kense (1979); Brinkgreve (1984).
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over de aantasting van het ego en nieuwe denkbeelden over een organisme onder ex-
treme stress. Uitvoerig onderzoek werd door Roy Grinker en John Spiegel verricht in het 
Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog, dat een meer gedetailleerd inzicht gaf in 
verschillende verschijningsvormen van angst onder extreme omstandigheden. De resul-
taten hiervan werden verwerkt in een standaardwerk van Hans Selye over belasting en 
stress in 1950, dat weer stimuleerde tot verder onderzoek op dit gebied.746

 In Europa was er in de jaren twintig en dertig binnen de psychiatrie een andere 
ontwikkeling op gang gekomen, waarin meer antropologisch georiënteerde begrippen 
werden toegepast op extreme angst. Hierbij werd de nadruk gelegd op de existentiële 
dimensie, waarin zingeving centraal stond. K. Goldstein maakte in een artikel uit 1929 
naar aanleiding van zijn onderzoek onder slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog een 
onderscheid tussen angst en vrees: vrees spoorde volgens hem aan tot handelen, angst 
werkte verlammend. Bij angst staat de existentiële dimensie op het spel, het dreigende 
verlies van het zelf, dat zich kan uiten in radeloosheid en innerlijke chaos.747 Het antro-
pologisch perspectief zou met de opkomst van de biologische psychiatrie vanaf de jaren 
vijftig geleidelijk aan terrein verliezen, maar de begripsvorming rond verlies van zinge-
ving en verstoring van het zelfbeeld bij schokkende gebeurtenissen, zou in het denken 
over complexe trauma´s een vaste plaats verwerven. Trauma’s werden vanaf die tijd 
geïnterpreteerd als een vorm van extreme belasting met behulp van biologische begrip-
pen als stress en homeostase en antropologische noties als verlies van zin en betekenis, 
en geduid in psychologische termen van neurose en psychische ontregeling.748 Een vroege 
synthese van dit gedachtegoed was het proefschrift van Bastiaans uit 1957.
 Een andere bijdrage uit Europa werd gevormd door de eerste publicaties in de jaren 
vijftig over de vervolging in concentratie- en vernietigingskampen. Deze bijdragen leid-
den nog niet tot een breed debat. Dat zou pas plaatsvinden na het proces tegen Eichmann 
in 1961. De bijdragen werden voornamelijk geschreven door artsen die zelf in de kampen 
hadden gezeten, zoals Eitzinger in Noorwegen en De Wind en Kaas in Nederland, alsook 
enkele artsen die betrokken waren bij onderzoek naar verzetsslachtoffers, zoals Rümke 
en Bastiaans in Nederland. 
 Deze hele kennisontwikkeling moet worden beschouwd tegen de achtergrond van zo-
wel de extreem schokkende gebeurtenissen waar grote groepen mensen aan waren bloot-
gesteld als het ontstaan van een geheel nieuwe institutionele context voor traumaspeci-
alisten. Het aantal beroepsbeoefenaren, leerstoelen, publicaties en toepassingsgebieden 
in de psychiatrie en psychologie breidde zich sinds de eerste decennia van de twintigste 
eeuw sterk uit en men ging zich organiseren in diverse beroepsverenigingen. Vooral in 
de Verenigde Staten kwam er veel steun van de nationale overheid en van grote fondsen 
als de Rockefeller Foundation om psychologische denkbeelden te verspreiden en de be-
volking weerbaar te maken tegen de oorlog en later tegen het communisme. Psychologen 
kregen de mogelijkheid om op grote schaal militairen te testen en velen van hen werden 
opgeleid om klinisch werk te verrichten bij emotioneel beschadigde militairen. Hiermee, 
en met de vele contacten in het leger die daaruit voortkwamen, werd een belangrijke 
basis gelegd voor de enorme uitbreiding van het traumaregime na 1960. 

Fase 4: Uitbreiding en differentiatie (1960-1985)

De volgende fase werd ingeluid met het proces tegen Eichmann in 1961, dat een door-
braak betekende in de erkenning van de emotionele gevolgen van opsluiting, vervolging 
en massamoord. William Niederland, een psychiater uit New York, sprak in datzelfde 
jaar van een ‘survivor syndrome’ na onderzoek onder achthonderd Holocaust-overleven-
den. In de jaren zestig en zeventig verschenen er talrijke publicaties over het onderwerp, 

746 Selye(1950). Zie ook Lindemann (1944).
747 Goldstein (1929). Zie voor een gedetailleerde beschrijving: Glas (2001), 42 en 43.
748 Bastiaans (1957); Lorenzer (1966), 481-492,; zie ook Keilson (1979).
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waarvan die van Henri Krystal en William Niederland over massieve traumatisering en 
van Hans Keilson over cumulatieve traumatisering tijdens de verschillende fasen van 
vervolging het meeste bijdroegen aan de kennisontwikkeling.749 Veel specialisten hielpen 
bij opvang en keuringen van slachtoffers en zetten zich actief in als zaakwaarnemer voor 
hun belangen. Zij werden hierdoor betrokken in een breder maatschappelijk debat over 
erkenning en genoegdoening van slachtoffers. Dit bracht hen er toe het proces van indi-
viduele verwerking steeds meer in verband te brengen met het proces van maatschappe-
lijke verwerking. Bestaande kennis werd aangevuld met inzichten over collectieve erken-
ning en genoegdoening, vormen van collectief medeleven en omgang met het collectieve 
verleden in herdenkingen en symbolische uitingen, zoals monumenten. Effecten op lange 
termijn kregen steeds meer aandacht.
 De aandacht bleef niet beperkt tot slachtoffers van de oorlog. Er gingen zich telkens 
nieuwe groepen slachtoffers aandienen op steeds meer terreinen: slachtoffers van 
misdrijven, van rampen, van ernstig verlies of van misbruik en mishandeling in de 
privé-sfeer. Dat laatste mede onder druk van de feministische beweging, die in deze 
periode veel aanhang kreeg. De toenemende betekenis van massamedia en de daarmee 
verbonden opkomst van een publieke arena voor slachtoffers en hun zaakwaarnemers 
versterkten dit proces. In de kennisontwikkeling zorgde dit voor een steeds verdere  
differentiatie met betrekking tot specifieke groepen slachtoffers. 
 In de nasleep van de oorlog in Vietnam breidde de rol van zaakwaarnemer zich bij 
een aantal specialisten uit tot die van geëngageerd politiek ondernemer. De Amerikaanse 
psychiaters Robert Lifton en Chaim Shatan organiseerden zogenaamde rapgroepen van 
oorlogsveteranen, waarin morele kritiek op een misdadige oorlog werd gecombineerd 
met psychotherapie (al mocht die term niet worden gebruikt). Zij probeerden de reacties 
te vertalen in medische termen en door te wijzen op de ernst van de aandoeningen, deze 
op de politieke agenda te krijgen. De psychoanalyticus Mardi Horowitz ontwikkelde een 
‘adaptatiemodel’, waarin reacties op schokkende gebeurtenissen werden ondergebracht in 
verschillende fasen van aanpassing, te vergelijken met een rouwproces. Met behulp van 
dit model werd kennis op verschillende gebieden van traumatisering van uiteenlopende 
disciplines geïntegreerd.750 Dit model ging de basis vormen voor het begrip ‘posttrauma-
tische stress-stoornis’ dat in 1980 in de derde versie van het psychiatrische classificatie-
systeem, de DSM III, van de American Psychiatric Association werd opgenomen.
 Aan het eind van deze fase werd een lange periode afgesloten waarin de psychoana-
lyse dominant was. De opkomst van de biologische psychiatrie, de aanvaarding van de 
nieuwe DSM III systematiek, de opkomst van de cognitieve psychologie en de groeiende 
invloed van wetenschappelijk onderzoekers ten opzichte van clinici zouden een grote 
verschuiving teweegbrengen in het wetenschappelijke veld van traumaspecialisten. 

Fase 5: Vestiging van een professioneel kennisdomein (vanaf 1985)

De periode vanaf 1985 wordt gekenmerkt door een verdere professionalisering van het 
veld. Het streven van invloedrijke specialisten, verenigd in de International Society of 
Traumatic Stress (ISTSS) en haar Europese zusterorganisatie (ESTSS) en ook de Society 
for the Study of Trauma and Dissociation (ISST-D), was om een relatief autonoom ken-
nisdomein af te bakenen, waar de gehanteerde concepten en werkwijzen wetenschap-
pelijk werden onderbouwd en maatschappelijk erkend.751 Dit proces ging gepaard met 
grote controverses en kritiek op de pretenties van het veld. De hevigste controverse had 
betrekking op de rol van zogenaamde weggeraakte herinneringen, iets wat volgens een 
aantal specialisten en critici uit andere takken van de psychologie onmogelijk was.752 

749 Krystal (1968) en Krystal en Niederland (1971); Keilson (1979).
750 Horowitz (1976).
751 Zie hoofdstuk 8.
752 Zie hoofdstuk 7.
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Er kwamen een aantal zaken aan het licht, waar psychotherapeuten een dubieuze rol 
hadden gespeeld. Rond de eeuwwisseling kwam er kritiek op de negatieve effecten van 
de professionele aandacht voor psychische trauma’s in termen van een zogenaamde 
slachtoffercultuur.753 Dit paste in een breder maatschappelijk debat over de gevaren van 
medicalisering en extreme aandacht voor veiligheid. 
 De kritiek vormde geen belemmering voor de verdere kennisontwikkeling en profes-
sionalisering van het veld. Het was eerder een stimulans om het veld scherper af te 
bakenen en werkwijzen beter te onderbouwen. Er werden pogingen ondernomen tot 
certificering, uitsluiten van ‘charlatans’ en werken met ‘evidence based’ standaarden. De 
toenemende behoefte aan traumazorg werd gelegitimeerd met beschrijvingen van nieuwe 
ecologische en technologische dreigingen, de omvang van seksueel misbruik en mishande-
ling in huiselijke kring, de traumatische gevolgen van deelname aan militaire vredesmis-
sies en de groeiende aantallen getraumatiseerde vluchtelingen uit oorlogsgebieden.754

 In de jaren negentig werden verschillende historische overzichten over de ontwikkeling 
van het veld geschreven door specialisten in het veld.755 Hierin werd de ontwikkeling voor-
gesteld als een opeenvolging van perioden van grote aandacht voor psychische trauma’s na 
oorlogen, afgewisseld met perioden van ontkenning en vergeten, uitmondend in de opname 
van de posttraumatische stress-stoornis in de DSM, die brede en definitieve erkenning mo-
gelijk maakte. Deze niet geheel realistische beeldvorming – ook tussen de oorlogen was er 
veel aandacht voor psychische trauma’s – liet zien dat het veld bezig was zijn wetenschap-
pelijke identiteit te vestigen en daarvoor op zoek was naar een historische legitimatie. 
Psychoanalytici introduceerden nieuwe begrippen, zoals ‘mentaliserend vermogen’, en de 
psychologen Peter Fonagy en John Allan deden pogingen het begrip ‘hechting’ te vertalen 
naar het terrein van psychische trauma’s. Daarmee kwam de meer complexe psychopatho-
logie in beeld die zich kon voordoen na zeer ingrijpende schokkende gebeurtenissen  
gedurende langere tijd in het kader van hechtingsrelaties.756

 Ook in deze fase hield de kennisontwikkeling verband met veranderingen in de aard 
en beleving van schokkende gebeurtenissen. Specialisten op het gebied van rampen en 
calamiteiten gingen meer denken in termen van veiligheidsrisico’s. Ze vatten reacties op 
grootschalige schokkende gebeurtenissen op als crises met een complexe dynamiek en 
een complexe nasleep.757 Nederlandse onderzoekers vervulden hierin internationaal een 
voortrekkersrol. Op het gebied van de algemene gezondheidszorg werden ernstige ziektes 
opgevat als ingrijpende ervaringen die intense psychische pijn met zich mee konden 
brengen, zoals bij zichtbare aandoeningen en ernstige verminkingen. Op het gebied van 
conflictbeslechting werd de complexe juridische afwikkeling van schokkende gebeurtenis-
sen geïnterpreteerd in termen van de positieve en negatieve functies voor de verwer-
king.758 De kennis van specialisten in het traumaveld ging zich uitstrekken tot grote 
delen van het terrein van crisisbeheersing, gezondheidszorg en conflictbeslechting en tot 
de gehele zorgketen van het individuele slachtoffer: preventie, preparatie, opvang, nazorg 
en afwikkeling van de schade. In deze nieuwe opvattingen werden psychische trauma’s 
beschouwd als deel uitmakend van complexe vormen van individuele en maatschappe-
lijke ontregeling op een breed terrein van schokkende gebeurtenissen. Psychiaters  
en psychologen op het gebied van crisisbeheersing en opvang bij incidenten verwierven 
een dominante positie in het centrum van het veld. De psychoanalyse verschoof naar de 
periferie, waar ze zich ging richten op complexe vormen van traumatisering.

753 Zie in de inleiding de paragraaf over historisch-sociologisch onderzoek en paragraaf 8.5.
754 Zie paragraaf 4.3.3.
755  Van der Kolk, Mc Farlane, Weisaeth (1996); Herman (1992)); Healy (1993); Binnenveld & Binnenveld (1997).Meer kritisch: Young (1995); Shephard 

(2000); Dean, E. (1997). Al eerder: Trimble (1984, oorspr. 1981).
756 Zie voor een uitgebreidere bespreking paragraaf 7.2.2. en 8.4.
757  Er werden nieuwe arrangementen en werkwijzen ontwikkeld: psychosociale begeleiding en nazorg na rampen en calamiteiten, arrangementen 

voor risico-informatie en risicobeheersing, herstel na rampen als collectief proces met systematische informatieverstrekking in Informatie- en 
Adviescentra en systematisch gezondheidsonderzoek.

758 Zie hiervoor par.7.2.
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 Begin jaren negentig vonden er enkele grote epidemiologische onderzoeken plaats 
waaruit bleek dat stoornissen als gevolg van schokkende gebeurtenissen een hoge 
prevalentie hadden.759 Het epidemiologisch denken ging zich meer richten op ziektelast 
en gezondheidswinst met de nadruk op kwaliteit van leven. Met deze criteria werd duide-
lijk dat aandoeningen als angst- en stemmingsstoornissen, die zich vaak voordoen na 
schokkende gebeurtenissen, behoorden tot aandoeningen met de hoogste ziektelast. Dit 
was een stimulans voor verdere kennisontwikkeling gericht op het terugbrengen van 
ziektelast en vergroten van gezondheidswinst, waarvan de resultaten op het moment nog 
niet duidelijk zijn.760 

10.4. Conclusie

De sociogenese van het traumaregime is te verklaren uit veranderingen op drie niveaus: 
veranderingen in de aard en de beleving van schokkende gebeurtenissen, veranderingen 
in de figuratie van slachtoffers, specialisten, overheden en publiek, en veranderingen in 
de positie, kennis en praktijken van specialisten. Deze veranderingen kunnen niet los 
worden gezien van bredere maatschappelijke ontwikkelingen, waar ze deel van uitmaken 
en een bijdrage aan leveren. Geen van de ontwikkelingen op de drie niveaus afzonderlijk 
biedt een afdoende verklaring voor de opkomst en verbreiding van het regime. Alleen 
door de ontwikkelingen op elk van de drie niveaus met elkaar in verband te brengen 
kunnen ze met elkaar een verklaring bieden. Ondanks de sterke variatie in plaats en 
fluctuaties in de tijd, is er – in een perspectief op lange termijn en over een breed geo-
grafisch gebied – sprake van een trend in de richting van zowel een uitbreiding als een 
scherpere afbakening van het traumaregime. Daarin hebben specialisten een toonaange-
vende rol gespeeld. Neurologen, psychiaters en psychologen ontwikkelden in onderlinge 
samenwerking en concurrentie een kennisbestand dat ondanks vele controverses in 
toenemende mate richtinggevend kon worden voor professionele zorg en ingrijpen op dit 
terrein.761 

759 Kulka, Schlenger, Fairbank et al. (1990); Kessler, Sonnega, Bromet et al. (1995). Zie ook paragraaf 4.5.
760 Zie par.4.5.
761 Zie voor de criteria van een professioneel kennisregime de inleiding van hoofdstuk 8.
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Hoofdstuk 11

De verbreiding van het traumaregime 
als civilisatieproces

Trauma en beschaving

Inleiding
De opkomst en verbreiding van het traumaregime wordt in dit hoofdstuk geplaatst in de bredere 
context van het westerse civilisatieproces. Dit gebeurt aan de hand van drie stellingen:
1.  De maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het westerse civilisatieproces 

vormen een verklaring voor de opkomst en verbreiding van het traumaregime.
2.  Het traumaregime kan gezien worden als deel uitmakend van en indicatief voor het westerse 

civilisatieproces, in het bijzonder zoals zich dat in de twintigste eeuw heeft voortgezet.
3.  De kennis en praktijken van specialisten binnen het traumaregime hebben op eigen wijze  

bijgedragen aan de voortgang van het westerse civilisatieproces.
Bij de onderbouwing van deze stellingen komen verklaringen uit het vorige hoofdstuk op een  
bepaalde manier terug, maar nu in de context van de civilisatietheorie van Norbert Elias.
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11.1. Civilisatie, traumaregime en maatschappelijke ontwikkelingen

Om de eerste stelling te onderbouwen, is het nodig om de civilisatietheorie zo nauwkeu-
rig mogelijk te formuleren en enkele punten uit het debat naar aanleiding van deze theo-
rie toe te lichten. Vandaar dat hier uitgebreid zal worden stilgestaan bij de gedachtegang 
van Norbert Elias, waarbij zoveel mogelijk zijn eigen formuleringen worden gebruikt.

In de gedachtegang van Elias ontstaat:

“(…)uit de vervlechting van afzonderlijke menselijke plannen en handelingen een ordening die dwingender en 

sterker is dan de wil van afzonderlijke mensen die deze vervlechting vormen”. 762

De netwerken van interdependentie die mensen met elkaar vormen, veranderen voort-
durend, de richting in de westerse geschiedenis is die

“van toenemende differentiatie van menselijke functies onder sterke concurrentiedruk. Hierdoor wordt het 

aantal functies en daardoor het aantal mensen groter waarvan de enkeling afhankelijk is bij alles wat hij doet. 

De gedragingen van steeds meer mensen moeten op elkaar worden afgestemd. (...) De enkeling wordt gedwongen 

zijn gedrag steeds gelijkmatiger en stabieler te reguleren. Voortdurende zelfcontrole, een hoogst gedifferentieerde 

zelfregulering van het gedrag is vereist, opdat de enkeling in deze drukte zijn weg kan vinden. (…) De inspan-

ning om zich binnen dit weefsel ‘correct’ te gedragen wordt zo groot dat zich in het individu naast de bewuste 

zelfcontrole tegelijk een automatisch en blind werkende zelfcontroleapparatuur vastzet, waardoor overtredingen 

van het maatschappelijk gebruikelijke gedrag worden verhinderd door een haag van hevige angsten.” 763

Elias vervolgt de uiteenzetting van zijn theorie met: 

“De eigenaardige stabiliteit van de psychische zelfdwang-apparatuur die typerend is voor ieder ‘geciviliseerd’ 

mens, hangt nauw samen met het ontstaan van monopolieinstituties van fysiek geweld en met de toenemende 

stabiliteit van de centrale organen. Wanneer een geweldsmonopolie ontstaat, ontstaan gepacificeerde gebieden, 

maatschappelijke terreinen die normaliter vrij zijn van gewelddaden (…) Het Westeuropese civilisatieproces is 

zo uniek door het feit dat hier een zo vérstrekkende functiedeling, zulke stabiele gewelds- en belastingmonopo-

lies, en bindingen van interdependentie over zo grote gebieden en zo grote aantallen mensen zijn ontstaan als 

nooit tevoren in de wereldgeschiedenis (...) (en) tegelijkertijd de noodzaak tot (…) vooruitzien en (…) afstemming 

van het individuele gedrag op langere termijn en over grotere afstanden zich uitbreidden over steeds bredere 

lagen van de bevolking (…) Leidende groepen werden daarbij gedwongen tot een grotere terughouding tegenover 

de massa van de bevolking (…) Aan het hof (…) ontwikkelden zich ‘betere kringen’. Een groot aantal mensen was 

hier permanent van elkaar afhankelijk, onder grote concurrentiedruk om prestige en de gunst van de koning. 

Overleg, berekening op langere termijn (...) mensenkennis en inzicht werden steeds meer tot noodzakelijke voor-

waarden voor elk sociaal succes.” 764

Belangrijk is tot slot wat Elias zegt over oorlogen en grootschalige conflicten: 

“Oorlogen zijn (...) niet alleen het tegendeel van vrede (…) (maar) tot dusver onvermijdelijke fasen en instrumen-

ten voor de pacificatie van grotere eenheden. De maatschappij wordt zeker kwetsbaarder voor militaire ontladin-

gen, en de algemene gevaren en de verontrusting worden zeker groter, naarmate de functiedeling en daarméé de 

wederzijdse afhankelijkheid van de rivalen toeneemt. Vandaar dat er in onze eigen tijd een groeiende neiging te 

bespeuren is om de verdere eliminatiestrijd tussen staten te laten beslissen via andere, minder riskante gewelds-

middelen. Maar het is duidelijk dat net als vroeger ook in onze dagen de vervlechtingsdwangen blijven leiden tot 

nieuwe confrontaties, tot de vorming van geweldsmonopolies over steeds grotere delen van de aarde en aldus, 

via alle strijd en verschrikkingen vandien, tot de pacificatie daarvan.” 765

762 Elias (1982, 1), 240.
763 Elias (1982, 1), 240-244.
764 Elias (1982, 1), 240, 257-260, 269, 280.
765 Elias (1982, 1), 343.
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In Elias’ theorie is de uitbreiding van de netwerken van interdependentie die mensen 
met elkaar vormen het meest algemene niveau van verklaring. Zij is de noodzakelijke 
voorwaarde voor de typische vormen van beheersing die we vatten onder het begrip  
civilisatie: verschuiving in de balans van externe dwang en zelfdwang naar de laatste,  
de ontwikkeling van standaarden voor gedrag en gevoel die leiden tot een meer gelijk-
matige, omvattende, stabiele en gedifferentieerde zelfregulering en een uitbreiding van 
de kring van wederzijdse identificatie tussen en binnen groepen.766 Uitbreiding van net-
werken van interdependentie komt tot uiting in de vorming van markten en staten, en  
is nauw verbonden met toenemende arbeidsverdeling (functionele differentiatie). Door 
een stabiel, gecentraliseerd en onpersoonlijk monopolie van geweld bij de staat wordt 
onderlinge agressie ingeperkt en het gebruik van geweld teruggedrongen in bepaalde  
enclaves (kazernes) en onder strikte condities voorbehouden aan functionarissen van 
leger en politie. Het geweldsmonopolie draagt ertoe bij dat de netwerken van interde-
pendentie zich ook in economisch opzicht verder verbreiden en dichter worden (b.v. 
veilige routes voor handel en transport) en dat de wederzijdse identificatie van mensen 
over grotere gebieden toeneemt. Omgekeerd bevorderen deze processen de stabilisering 
en versterking van het statelijk geweldsmonopolie en de daarmee gepaard gaande terug-
dringing van geweld in het dagelijks leven. 
 Dit civilisatieproces doet zich niet altijd en overal feitelijk voor. Ook in het gebied  
en de periode die Elias als basis van zijn theorie heeft genomen – West-Europa vanaf 
ongeveer het jaar 1000 – zijn processen van tijdelijke decivilisering aan te wijzen. 
Decivilisering houdt in dat de balans van dwangen verschuift naar externe dwang, de 
standaarden voor gedrag en gevoel veranderen in de richting van minder gelijkmatige, 
omvattende, stabiele en gedifferentieerde vormen van zelfregulering en de reikwijdte 
van wederzijdse identificaties tussen en binnen groepen afneemt. Dit is het omgekeerde 
van civilisering, maar opgemerkt kan worden dat er zelden of nooit sprake is van een 
volledige omkering in de zin van een terugkeer naar een eerdere fase, omdat mensen 
niet alles wat in het verleden is geleerd vergeten en eenmaal ontwikkelde netwerken van 
interdependentie zelden volledig verdwijnen.767 

De stelling dat de opkomst en verbreiding van het traumaregime is te verklaren uit 
dezelfde processen die ten grondslag liggen aan het westerse civilisatieproces, laat zich 
als volgt beargumenteren. In beide gevallen kunnen de processen op het meest algemene 
niveau worden verklaard uit de uitbreiding van de netwerken van interdependentie die 
mensen met elkaar vormen, waaronder, meer specifiek, processen van staatsvorming en 
geweldsmonopolisering. Dit geldt wat betreft het traumaregime primair voor het eerste 
van de drie onderscheiden niveaus van verklaring: veranderingen in de aard en beleving 
van schokkende gebeurtenissen. Geweldsmonopolisering hield in dat er voor staten uit-
gebreide middelen voor grootschalig wapengeweld ter beschikking kwamen. Dit maakte 
niet alleen interne pacificatie mogelijk, maar ook grootschalige oorlogen tussen staten.768 
Ook werd het hierdoor beter mogelijk grote groepen mensen te onderdrukken, vervolgen, 
verdrijven en te doden. Zulke ontwikkelingen deden zich in Europa op dramatische wijze 
voor in de beide wereldoorlogen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Vooral de 
Tweede Wereldoorlog met de Holocaust kan gezien worden als een periode waarin decivi-
liseringstendensen tijdelijk de overhand hadden.769 De verbreiding van het traumaregime 
was voor een belangrijk deel een antwoord op de schokkende gebeurtenissen die zich in 
de wereldoorlogen voordeden. 
 Toenemende interdependentie hield ook in dat de reikwijdte van schokkende gebeur-
tenissen toenam door de toenemende complexiteit en effectiviteit van technologische  

766 Fletcher, J. (1995), 286.
767 Fletcher (1995), 289. Zie ook Zwaan (2001), 377.
768 Goudsblom (1998, 395-406) spreekt hier van een ‘paradox van pacificatie’.
769  Elias (2003) wijst in zijn Studies over de Duitsers op dit proces van decivilisering, dat volgens hem kan worden verklaard uit bijzonderheden van de 
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systemen. Relatief kleine gebeurtenissen konden meer gevolgen hebben voor meer men-
sen op meer gebieden van het samenleven. De gevolgen waren moeilijker te voorspellen 
en de kanalen waarlangs risico’s zich verspreidden, namen in aantal en lengte toe. Er 
was, anders gezegd, een toename van ‘transsystem social disasters’, waarbij niet alleen 
de effecten een bepaald gebied overstegen, maar de getroffenen ook moeilijker lokaliseer-
baar waren, er veel actoren in het spel waren en de afwikkeling vaak leidde tot juridi-
sche en politieke complicaties.770 Dit alles zorgde ervoor dat in het algemeen de omvang 
van schokkende gebeurtenissen, in het bijzonder van ‘man-made disasters’, toenam. 
 Toenemende interdependentie kan de verbreiding van het traumaregime op het 
niveau van de aard en beleving van schokkende gebeurtenissen op nog andere manieren 
verklaren. Door het ontstaan van grotere gepacificeerde gebieden werd de bestaanszeker-
heid vanzelfsprekender en werd men gevoeliger voor verstoringen hiervan. Dit uitte zich 
onder andere in een grotere gevoeligheid voor emotionele ontregeling en een groeiende 
behoefte aan specialistische hulp om deze tegen te gaan. Uitbreiding van interdependen-
tienetwerken en de daarmee verbonden maatschappelijke differentiatie hielden verder 
in dat er een ‘privésfeer’ ontstond als gedifferentieerd van de ‘publieke’ sfeer, waar men 
zich sterk aan hechtte. Mensen werden gevoeliger voor inbreuken in deze sfeer en deze 
werden eerder beleefd als psychische trauma’s waar specialistische hulp voor nodig was. 
Een ander punt in de verklaring is dat uitbreiding van interdependentienetwerken mede 
tot stand kwam door een groter bereik van de massacommunicatiemiddelen, waardoor 
de omvang, reikwijdte en indringendheid van de berichtgeving over schokkende gebeur-
tenissen en daarmee de intensiteit in de beleving van deze gebeurtenissen toenamen. 
 Uitbreiding van interdependenties samen met toenemende functiedeling kan op het 
tweede en derde niveau van verklaring – veranderingen in de interacties tussen slachtof-
fers, specialisten, overheden en publiek en tussen specialisten onderling – eveneens als 
een noodzakelijke voorwaarde voor de opkomst en verbreiding van het traumaregime 
worden beschouwd. Met de toenemende functiedeling deed zich in westerse landen een 
verdergaande specialisatie van maatschappelijke functies voor. Er ontstonden beroepen 
voor psychotherapeutische zorg, verbonden met nieuwe specialisaties in de medische 
wetenschap en later de psychologie. Deze professionals organiseerden zich nationaal en 
internationaal. Binnen hun organisaties wisselden zij kennis uit en ontwikkelden zij pro-
fessionele standaarden, naar buiten oefenden zij met hun organisaties druk uit om het 
bereik van de zorg uit te breiden. In een latere fase gingen ook groepen slachtoffers zich 
organiseren. Dit alles bracht een dynamiek op gang in de verhoudingen tussen slachtof-
fers, specialisten, overheden en publiek en tussen specialisten onderling die, onder de 
specifieke condities die in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, heeft geleid tot de 
verbreiding van het traumaregime. 

11.2. De opkomst en verbreiding van het traumaregime als onderdeel van het civilisatieproces

De tweede stelling van dit hoofdstuk is, dat het traumaregime deel is van en indicatief 
voor het westerse civilisatieproces, in het bijzonder zoals zich dat in de twintigste eeuw 
heeft voortgezet. Om deze stelling te onderbouwen, is het nodig twee elementen uit de 
civilisatietheorie nader uit te werken en in verband te brengen met het proces van infor-
malisering in de twintigste eeuw.

Norbert Elias wijst in zijn beschrijving van het civilisatieproces op twee aspecten die 
zich vooral in latere fasen manifesteren: processen van psychologisering en van ratio-
nalisering. Zoals eerder is uiteengezet, houdt psychologisering in dat mensen innerlijke 
psychische processen gaan onderscheiden van uiterlijk gedrag. Aan uiterlijk zichtbaar 
gedrag worden innerlijke redenen en motieven toegeschreven. Mensen gaan zich meer 

770 Zie voor een uitwerking hoofdstukkken 4 en 7.
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bezighouden met het denken en beleven van zichzelf en anderen. Rationalisering houdt 
in dat mensen meer afstand nemen van hun directe emoties en de werkelijkheid meer 
gedistantieerd gaan waarnemen en in objectievere termen gaan beschrijven. Hierbij 
neemt het bewustzijn van de langetermijngevolgen van het eigen gedrag toe.771 Deze ont-
wikkelingen hebben zich in de twintigste eeuw versterkt voortgezet in wat Cas Wouters 
heeft betiteld als een proces van informalisering. Dit proces wordt gekenmerkt door een 
verruiming en versoepeling van gedragsstandaarden die een relatief hoge mate van zelf-
controle en zelfreflectie veronderstelt.772  
 Deze gedachte is verwant met de notie van ‘reflexive modernity’ van Anthony 
Giddens. Giddens beweert dat het vormen van een eigen identiteit – een min of meer 
coherent zelfbeeld – een project is geworden van voortdurende reflectie, omdat mensen 
meer en meer genoodzaakt zijn ‘eigen keuzes’ te maken. Daarbij zijn ze zich meer dan 
ooit bewust van de risico’s die hun handelen met zich meebrengt en moeten ze vaak ver-
trouwen op het oordeel van experts, die het echter in veel gevallen niet met elkaar eens 
zijn. De noodzaak tot voortdurende reflectie, de druk tot het maken van eigen keuzes en 
het zelfstandig nemen van beslissingen en de blootstelling aan een overvloedige stroom 
van vaak verwarrende informatie brengen een hoge mate van onzekerheid met zich mee. 
Deze kan in een snel veranderende en sterk geïndividualiseerde samenleving niet verme-
den worden. Psychotherapie is de exemplarische vorm van zelfreflectie.773 
 De processen van psychologisering en rationalisering, die worden voortgezet in het 
proces van informalisering, houden dus in dat mensen meer oog krijgen voor innerlijke 
motieven en gevolgen van handelingen op lange termijn. Met betrekking tot schokkende 
gebeurtenissen kregen ze meer oog voor psychische gevolgen in de vorm van emotionele 
ontregeling die ook op lange termijn haar sporen kon nalaten. Gevoelens van overweldi-
ging, vernedering en miskenning als gevolg van schokkende gebeurtenissen werden in 
de loop van de tijd meer herkend en besproken. Slachtoffers durfden in dit proces hun 
leed eerder en openlijker te onthullen: ook in dit opzicht vond verruiming en versoepe-
ling van gedragsstandaarden plaats en werd het openlijk uiten van hevige emoties meer 
aanvaard of zelfs gestimuleerd. Dit vereiste een hoger niveau van zelfregulering en zette 
aan tot verdere informalisering. Hierbij nam de gevoeligheid voor de wensen van slacht-
offers toe, maar ontstond de verleiding tot dramatisering van slachtofferschap. Dit heeft 
vervolgens veel kritiek opgeroepen, er is zelfs een tegenbeweging ontstaan met kritiek 
op de claims van slachtoffers. Specialisten reageerden hierop met pogingen het begrip 
‘trauma’ scherper af te bakenen en hun activiteiten beter te onderbouwen. 

11.3. De bijdrage van het traumaregime aan het civilisatieproces

De derde stelling van dit hoofdstuk is dat de kennis en praktijken van de specialisten in 
het traumaregime op eigen wijze hebben bijgedragen aan de voortgang van het westerse 
civilisatieproces. Om deze stelling te onderbouwen zal de bijdrage van specialisten eerst 
in algemene termen worden beschreven, vervolgens zullen enkele punten nader worden 
gespecificeerd en genuanceerd.

Specialisten zijn in de gelegenheid om op eigen wijze bij te dragen aan het civilisatiepro-
ces, omdat zij met elkaar een professioneel veld vormen dat een eigen dynamiek kent. 
Zoals eerder in hoofdstuk 8 is uiteengezet, nemen zij in dit veld bepaalde posities in met 
bepaalde belangen op grond van hun culturele, sociale en economische kapitaal, en met 
behulp daarvan wedijveren zij en werken met elkaar samen om hun positie te behouden 
of te verbeteren. Op basis van de relatief autonome dynamiek die hieruit resulteert  
hebben zij een bijdrage kunnen leveren aan drie aspecten van het civilisatieproces:  

771 Zie hierover Elias (1982, 1) deel 2: ‘Ontwerp van een civilisatietheorie’, 239-345 en Elias (1982, 2, oorspr. 1956).
772 Wouters (2008, oorspr.2007) inleiding en 320.
773 Giddens (1991), 46, 53, 54, 70, 133 en 182; Giddens (1999).
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de processen van rationalisering en van psychologisering en de uitbreiding van de reik-
wijdte van de onderlinge identificaties tussen mensen. 

Specialisten droegen bij aan het proces van rationalisering door het ontwikkelen van een 
meer gedistantieerde visie op menselijk gedrag en menselijke emoties, in het bijzonder 
op de achtergronden van menselijk lijden: minder in termen van goddelijke beschikking, 
noodlot of zonde, minder ook in morele termen van lafheid of zwakte, meer in termen 
van empirisch vast te stellen condities. Zij boden een seculier alternatief voor religieuze 
rouwrituelen en magische praktijken en een professioneel alternatief voor informele  
vormen van collectief medeleven en collectieve vergeldingsdrang. In het bijzonder 
hebben zij het inzicht vergroot in de emotionele langetermijngevolgen die schokkende 
gebeurtenissen van diverse aard kunnen hebben.
 Deze rationalisering in het denken over de achtergronden van menselijk leed en de 
emotionele gevolgen van schokkende gebeurtenissen hield tevens psychologisering in. 
Specialisten droegen onder meer bij aan het proces van psychologisering door een  
psychologisch vocabulaire te ontwikkelen waarmee de innerlijke ontregeling na schok-
kende gebeurtenissen beter kon worden begrepen. Met de notie van psychisch trauma, 
het concept van de posttraumatische stress-stoornis en meer recent met noties over 
verstoorde hechting en verstoorde cognities werd deze ontregeling psychologisch geduid. 
Het psychologisch vocabulaire werd ook toegepast op problemen op het vlak van crisis-
beheersing en conflictbeslechting, door deze te benaderen als vormen van collectieve 
stress en collectieve verwerking. Specialisten droegen verder bij aan het proces van 
psychologisering door met hun behandelpraktijken psychologische zelfreflectie te bevor-
deren. Psychologisch vocabulaire en kennis van psychotherapeutische omgangsvormen 
werden overgenomen door een breder publiek: een proces van ‘protoprofessionalisering’, 
zoals De Swaan het heeft genoemd.774 
 Specialisten droegen ook bij aan de uitbreiding van de reikwijdte van de onderlinge 
identificaties tussen mensen. Psychologisering en rationalisering houden in dat univer-
salistische denkbeelden worden ontwikkeld over mensen zonder onderscheid te maken 
tussen de eigen wij-groep(en) en degenen die daar niet toe behoren. Op deze wijze wordt 
de reikwijdte van identificaties in principe onbegrensd. Specialisten oefenden invloed 
uit met geschriften waarin zij hun denkbeelden uiteenzetten, maar vooral ook door 
behandelpraktijken waarin zij deze toepasten. Zij droegen ertoe bij dat mensen zich niet 
alleen inleven in het leed van slachtoffers in een kleine kring van bekenden, maar ook  
in dat van onbekende slachtoffers ver van hen vandaan.775

Het proces van protoprofessionalisering loopt niet rechtlijnig, maar kent variaties in 
tempo en verschillen tussen maatschappelijke sferen in de mate waarin de invloed van 
specialisten zich doet gelden. Van een relatief sterke mate van protoprofessionalisering 
is sprake bij professionals die geen traumaspecialist zijn, maar regelmatig geconfron-
teerd worden met (slachtoffers van) schokkende gebeurtenissen, zoals brandweerman-
nen, politieagenten, ambulancepersoneel, huisartsen, maatschappelijk werkers en ver-
pleegkundigen. Zij zijn meestal geschoold door traumaspecialisten om de problemen die 
zich bij deze gebeurtenissen op het emotionele vlak kunnen voordoen te onderkennen en 
op te vangen. Dit geldt ook voor bedrijfsopvangteams die in veel grote organisaties zijn 
opgericht. Protoprofessionalisering wordt ook bewerkstelligd door een organisatie als het 
in 2007 opgerichte Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT), dat 
richtlijnen en adviezen geeft aan twintig instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.776 
Slachtoffers van schokkende gebeurtenissen worden door hulpverleners vertrouwd  

774 Brinkgreve, Onland, De Swaan (1979), 17-24.
775  Zeker na de Tweede Wereldoorlog zou dit, mede door toedoen van specialisten die zelf de verschrikkingen hadden ondervonden of mensen 

langdurig hadden begeleid, resulteren in een breed besef van de gevolgen van wreedheden, waarbij het vernederen van afhankelijke mensen 
gevoelens van schaamte en walging opriep.

776 Het heeft hiervoor in 2008 richtlijnen geformuleerd voor instroom, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatiediagnostiek (effectmeting). Zie par. 8.4.4.
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gemaakt met denkbeelden over psychische trauma’s. Dit geldt onder andere voor de 
meer dan 100.000 slachtoffers die per jaar door Slachtofferhulp Nederland worden 
ondersteund en de honderdduizenden mensen die te maken krijgen met ingrijpende 
lichamelijke veranderingen in hun leven, zoals een ernstige chronische ziekte of handi-
cap, zichtbare brandwonden of een (niet aangeboren) hersenletsel.777 Het geldt in meer 
algemene zin voor het brede publiek dat vertrouwd wordt gemaakt met deze denkbeelden 
door de publieksvoorlichting van traumaspecialisten bij rampen en calamiteiten. 

In de ogen van specialisten zelf, zo bleek uit de interviews, hebben ze in het algemeen het 
inlevingsvermogen in slachtoffers vergroot, maar weinig tot geen invloed gehad op het 
matigen van de eisen om genoegdoening. Dat specialisten zichzelf geen invloed toekennen 
waar het gaat om eisen voor genoegdoening is niet zo vreemd; het kan zijn dat met toene-
mende identificatie met slachtoffers eisen van genoegdoening juist meer gehoor vinden. 
Het zijn de slachtoffers die steeds meer centraal zijn komen te staan. Dat blijkt onder 
andere bij de bestrijding van rampen. De afgelopen twee decennia zijn veel maatregelen 
genomen om de schadeafwikkeling en het vaststellen van de verantwoording bij rampen 
en calamiteiten soepeler te laten verlopen, met het doel om de verwerking niet te laten 
stagneren en tegemoet te komen aan gevoelens van miskenning onder slachtoffers.778 
 De uitbreiding van de reikwijdte van identificatie met (potentiële) slachtoffers 
verloopt evenmin gelijkmatig, maar wordt mede bepaald door het type slachtoffer. Identi-
ficatie met getraumatiseerde vluchtelingen, delinquenten, verslaafden en psychiatrische 
patiënten – mensen die doorgaans als buitenstaanders of devianten worden beschouwd – 
is in de regel veel kleiner dan met andere getraumatiseerde slachtoffers. De identificatie 
met slachtoffers van verkeersongelukken is eveneens gering door de grote spreiding en 
hun gebrek aan nieuwswaarde. Medeleven met getraumatiseerde militairen gaat veelal 
samen met nationale identificaties: men leeft wel tot op zekere hoogte mee met ‘eigen’ 
militairen, veel minder met militairen uit andere landen en al helemaal niet met vijan-
delijke soldaten. 
 Gevoelens van identificatie en medeleven zijn vaak kortstondig. Na een zogenaamde 
‘honeymoonfase’ van enkele weken krijgt de dagelijkse gang van zaken weer zijn loop. 
Langer meeleven met de slachtoffers van wreedheden en catastrofes vereist een geduld 
dat zelden wordt opgebracht. De slachtoffers voelen zich hierdoor vaak in de kou staan, 
omdat de emotionele en ook de juridische en financiële nasleep van de gebeurtenissen 
vaak nog jaren in beslag neemt. Professionals wijzen het publiek regelmatig op de lange-
termijngevolgen, maar dit heeft onvoldoende effect. 
 Identificatie met slachtoffers van geweldsmisdrijven gaat vaak samen met ‘desidenti-
ficatie’ met daders en de eis om strenge straffen. Vooral bij ernstige geweldsmisdrijven 
is de roep om strenge straffen sterk gegroeid (hoewel deze behoefte minder groot is 
wanneer er meer bekend is over de context van de daad en de dader). Zoals gezegd, is 
het heel wel mogelijk dat de toegenomen identificatie met het slachtoffer de behoefte aan 
genoegdoening heeft vergroot, wat ten koste is gegaan van identificatie met de dader. 
Daderhulpverlening vindt wel plaats, meestal in een forensische setting, maar het is 
voor de betrokken hulpverleners zeer moeilijk het begrip voor de psychische trauma’s 
van daders, die vaak ten grondslag liggen aan de ernstige delicten die zij plegen, bij het 
publiek te vergroten.779 

777 Er doen zich in Nederland thans ongeveer 130.000 nieuwe gevallen van niet aangeboren hersenletsel per jaar voor (hersenstichting.nl). 
778 Zie par. 7.3, met name 7.3.7.
779  Vooral bij de meest voorkomende vorm van geweld, huiselijk geweld, is er sprake van een groot ‘dark number’; volgens een ruwe schatting wordt 

niet meer dan 12 % van de incidenten bij de politie bekend. Er werden in forensische klinieken in 2003 895 plegers van huiselijk geweld behandeld 
en in GGZ-instellingen 129 (huiselijkgeweld.nl). Er is een recent initiatief, genaamd ‘Forum tbs’ om het slechte imago van het tbs-systeem te 
verbeteren en een tegengeluid te laten horen tegen de maatschappelijke roep om hardere straffen en meer beveiliging (efp.nl). Zie voor meer 
gegevens het laatste deel van par.7.2.3 en par. 7.3.8. Zie ook Ruiter (2008), 7 en 8.
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11.4. Tenslotte 

Volgens Goudsblom kan de ontwikkeling van menselijke samenlevingen worden be-
schouwd als een uitbreiding van de menselijke invloedssfeer – de ‘antroposfeer’ – binnen 
de biosfeer van de aarde. In dat proces voegden mensen steeds nieuwe bronnen van ener-
gie toe aan wat voor hen beschikbaar was en vergrootten daarmee zowel hun weerbaar-
heid als, in bepaalde opzichten, hun kwetsbaarheid. Tijdens dit proces nam de kans toe 
op catastrofes die door mensen werden veroorzaakt. De uitbreiding van de menselijke 
invloedssfeer kan worden geordend aan de hand van drie grote sociaal-ecologische 
transformaties: de beheersing van vuur; de invoering van de landbouw en de daarmee 
gepaard gaande vestiging op vaste plaatsen; en de industrialisering.780 
 De opkomst van het traumaregime vond plaats gedurende de laatste grote sociaal-
ecologische transformatie: het proces van industrialisering. Er deden zich in die periode 
schokken voor die door de toegenomen interdependentie, de bevolkingstoename en de 
mogelijkheid van conflicten op grote schaal qua omvang en intensiteit ongekend waren. 
Deze vormden een noodzakelijke voorwaarde voor de opkomst van het traumaregime, 
maar waren hier niet voldoende voor. Daarvoor waren specifieke interacties nodig tus-
sen de betrokken partijen – specialisten, slachtoffers, overheden en een ruimer publiek – 
in het kader van brede maatschappelijke ontwikkelingen die als civilisatieprocessen zijn 
aan te merken. 
 Nu, in het begin van de eenentwintigste eeuw, staat de mensheid als geheel voor 
nieuwe technologische en ecologische dreigingen, die in sterke mate door mensen wor-
den veroorzaakt. De emotionele gevolgen van schokkende gebeurtenissen manifesteren 
zich op steeds meer gebieden, hoewel de veiligheid op veel gebieden ook is toegenomen. 
Hierdoor zijn psychische trauma’s een belangrijke manifestatie geworden van de risico’s 
en angsten die het moderne leven met zich meebrengt en de hoge eisen die aan de be-
heersing hiervan worden gesteld. Het traumaregime is met dit alles een basis geworden 
voor het bevorderen van een habitus die past bij het hoge niveau van interdependentie 
dat kenmerkend is voor geavanceerde samenlevingen en is daarmee een belangrijke 
functie gaan vervullen voor het functioneren van deze samenlevingen.

780  Goudsblom (2000), 23; Goudsblom (1992); De Vries (2001), 141-184; De Vries, Goudsblom (2003); McNeill, McNeill (2003), 51-55. Een vroege 
vorm van aanpassing aan extreme omstandigheden was de K-strategie: het krijgen van weinig nakomelingen, intensieve aandacht en spel, 
grote investering van ouders en lage sterfte van jongen. Met deze strategie ontwikkelden de eerste mensachtigen het vermogen tot emotionele 
verbondenheid die het leven in grotere groepen mogelijk maakte: zichzelf door de ogen van anderen zien en de ander beschouwen als een denkend 
en voelend wezen bood belangrijke voordelen voor het overleven in groepsverband (Gilbert, 1992, 120). Bij het versterken van de emotionele 
verbondenheid en de collectieve verwerking van gebeurtenissen gingen offerrituelen onder leiding van priesters en hun tempelhuishoudens een 
sleutelrol spelen, zoals in de ‘Asklepia’ in de Oudheid, gewijd aan de god Asklepios, zoon van Apollo, in plaatsen als Epidauros en Pergamom 
(Spier,1999, 111; Goudsblom, 1988; Horstmanshof, 1989). Menselijke zondebokken, ‘pharmakoi’, werden gebruikt voor een rondgang om de 
stad, om zoveel mogelijk onheil op zich te laden (Horstmanshof, 1989). In de Grieks-Romeinse Oudheid hebben verschillende auteurs schokkende 
gebeurtenissen indringend beschreven, zoals Plinius de Jongere de uitbarsting van de Vesuvius, Flavius Josephus de Joodse oorlog, Lucianus 
en Cyprianus de crisis in het Romeinse Rijk en de christenvervolgingen en Lucretius in zijn gedicht De Rerum Natura. Goudsblom beschrijft hoe 
de presocratische filosofen uit Ionië in Klein-Azië, zoals Thales van Milete, Hippocrates van Kos en Xenophanes, afstand namen van het naïeve 
volksgeloof en zochten naar betrouwbare kennis door de wetten van de werkelijkheid achter de oppervlakkige schijn van de zintuiglijke waarneming 
op te sporen (Goudsblom 2003, 127). Een mijlpaal is Thucydides’ beschrijving van de grote epidemie in Athene (430 v.C), waar eenderde van 
de bevolking aan bezweek. Horstmanshof wijst op het streven naar objectiviteit bij Thucydides, als reactie op de epische geschiedschrijving van 
Herodotus. Zijn relaas over de schok, het gevaar van contact en van immuniteit na het doorstaan van de ziekte ging op de retorische scholen als 
voorbeeld dienen van een ‘ekphrasis’, het scheiden van feiten van de mening van de auteur (Horstmanshof, 1989, 58 e.v en 101-103.; Bartelink, 
2000, 78). Het vertellen van verhalen over schokkende gebeurtenissen werd al in de Oudheid beschouwd als een genezende kracht. Homerus 
schetst in de Odyssee het portret van de blinde zanger Demodokos, wiens werk het was om verhalen te vertellen over Troje. Deze verhalen lieten 
Odysseus steeds opnieuw huilen, waarbij hij zich uit schaamte onder zijn mantel verborg (Odyssee, boek 8). Veel later, in de Republiek der Zeven 
Provinciën, werd een meer pragmatische houding bij tegenslag en ziekte gemeengoed; “godsvruchtig en nuchter tegelijk” (Wijsenbeek-Olthuis, 
1997, 71-86). De controle op de intellectuele productie werd hier en elders in West-Europa steeds meer losgemaakt van de kerkelijke autoriteit, 
maar tot het eind van de achttiende eeuw werden “hevige stoornissen van iemands gemoedstoestand, spraak en gedrag doorgaans (nog) 
toegeschreven aan bovennatuurlijke machten (...) het innerlijk leven (was) nog geen beslissende instantie geworden.” (Porter, 2002, 18-20; zie ook 
Collins, 1998, 573-574).
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Bijlage 1 –  Lijst van geïnterviewde sleutelfiguren en experts

1.  Petra Aarts, psycholoog en voormalig medewerker Icodo nu Cogis, thans vrij  
gevestigd.

2.  Louis van Gasteren, cineast (films over Bastiaans en transgenerationele trauma- 
tisering).

3.  Berthold Gersons, psychiater en hoogleraar psychiatrie Universiteit van Amsterdam, 
voormalig adviseur ministerie van VWS voor zorg na rampen, lid van de Raad van 
Bestuur AMC de Meren, bestuurslid veteraneninstituut en ESTSS, senior adviseur 
wetenschappelijk onderzoek van Arq Pscyhotrauma Expert Groep.

4.  Anton Hafkenscheid, psycholoog en psychotherapeut, Sinai Centrum.
5.  Onno van der Hart, psycholoog en hoogleraar klinische psychologie Universiteit 

Utrecht en oud-voorzitter International Society for Traumatic Stress Studies en  
International Society for the Study of Dissociation.

6.  Arend Jan Heerma van Voss, jurist en oud-hoofdredacteur van het Maandblad  
Geestelijke volksgezondheid.

7.  Hans Hovens, psychiater en hoogleraar psychopathologie Erasmus Universiteit en 
oud-medewerker van ‘de Vonk.’

8.  Roel Huijsman-Rubingh, arts en voormalig coördinator rampenhulpverlening  
Ministerie VWS.

9.  Carlo Mittendorff, klinisch psycholoog en oud-directeur van het Instituut voor  
Psychotrauma.

10.  Adri van Montfoort, jurist en directeur adviesbureau van Montfoort en plaatsvervan-
gend rechter Gerechtshof Den Haag.

11.  Jan-Wilke Reerds, bedrijfskundige MBA, voorzitter raad van bestuur Stichting  
Centrum ’45; bestuurder Stichting 1940-1945. (in 2008).

12.  Martijne Rensen, Coördinator Landelijk Centrum Vroegkinderlijke Chronische  
Traumatisering.

13. Tom de Ridder, socioloog en senior wetenschappelijk medewerker Cogis.
14.  Bas Schreuder, psychiater en psychoanalyticus, voorzitter Raad van Bestuur  

Veldwijk en oud-bestuurder Stichting Centrum ’45, bestuurslid ESTSS.
15.  Cees van der Staak, hoogleraar klinische psychologie Radboud Universiteit Nijmegen.
16.  Bas van Stokkom, wetenschappelijk medewerker Centrum voor Ethiek, Radboud 

Universiteit. 
17.  Harry Stroeken, em. hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie Universiteit 

Leiden, psychoanalyticus.
18.  Willem van Tilburg, psychiater en em. hoogleraar psychiatrie Vrije Universiteit en 

psychoanalyticus, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
19.  Arend Jan Veeninga, psycholoog, Sinai Centrum Amersfoort. Voorzitter Nederlandse 

Vereniging voor Psychotherapie.
20.  Wijbrand Op den Velde, psychiater en voormalig medisch adviseur Stichting ’40-’45.
21.  Eric Vermetten, kolonel-arts, psychiater/psychotherapeut en hoofd wetenschappelijk 

onderzoek Centraal Militair Hospitaal.
22.  Desirée Verweij, ethica en hoogleraar militaire ethiek, Nederlandse Defensie- 

academie, Breda.
23.  Maaike de Vries, psycholoog en voormalig senior onderzoeker stichting Impact,  

Amsterdam.
24.  Jos Weerts, hoofd Kennis- en onderzoekscentrum en plv. directeur van het  

Veteraneninstituut.
25. Jolande Withuis, socioloog en senior wetenschappelijk medewerker NIOD.
26. Joris IJzerman, socioloog en wetenschappelijk onderzoeker NIVEL.
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Bijlage 2 –  Lijst van geïnterviewde experts op deelgebieden

1. Bettina Aler, gezondheidspsycholoog Brandwondenstichting Beverwijk.
2.  Evert Bloemen, beleidsmedewerker en arts-onderzoeker stichting Pharos  

(vluchtelingen).
3.  Jan van de Bout, klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie Universi-

teit Utrecht, (verliesverwerking).
4.  Martijn van Driel, organisatieadviseur Q consult (letselschade verkeer) voorheen 

Slachtofferhulp Nederland.
5.  Iris Engelhard, universitair hoofddocent experimentele psychopathologie Universiteit 

Utrecht (nu hoogleraar klinische psychologie) (veteranen en verkeersslachtoffers).
6.  Mariëtte Groenendijk, psychotherapeut, hoofd afdeling Transit van de Meerkanten, 

coördinator zorgprogramma traumagerelateerde problematiek.
7.  Herman Holtmaat, socioloog en organisatieadviseur crisisbeheersing en calamiteiten 

bij de Essenburg en oud medewerker GGD Amsterdam.
8.  Rafaële Huntjes, psycholoog en universitair docent experimentele psychopathologie 

Rijksuniversiteit Groningen.
9.  Ruud Jongedijk, psychiater en hoofd behandeling Stichting Centrum ’45 (voor  

getroffenen van de Tweede Wereldoorlog tot veteranen, vluchtelingen, asielzoekers  
en mensen die tijdens de uitoefening van hun beroep getraumatiseerd zijn).

10.  Rolf Kleber, psycholoog en bijzonder hoogleraar psychotraumatologie Universiteit 
Utrecht vanwege Stichting Kennis en Toepassing Psychotraumatologie. Een samen-
werking tussen Stichting Centrum ’45 en het Instituut voor Psychotrauma. 

11.  Wil Langeland, socioloog en beleidsmedewerker Landelijk Centrum Vroegkinderlijke 
Traumatisering. 

12.  Peter van Loon, hoofd afdeling hulpverlening Instituut voor Psychotrauma, Diemen.
13.  Agnes van Minnen, klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie, Rad-

boud Universiteit, Nijmegen.
14.  Antony Pemberton, politicoloog, senior onderzoeker INTERVICT (International  

Victimology Institute) Universiteit van Tilburg.
15.  Grieteke Pool, universitair docent gezondheidspsychologie Rijksuniversiteit Groningen 

(verliesverwerking).
16.  Magda Rooze, bedrijfskundige MBA, directeur Stichting Impact, psychosociale nazorg 

slachtoffers rampen AMC de Meren, Amsterdam.
17.  Rob Sardemann, filosoof en beleidsmedewerker Slachtofferhulp Nederland (verkeer, 

calamiteiten) voorheen leidinggevende bij de NS.
18. Jaap Smit, theoloog en directeur Slachtofferhulp Nederland. 
19.  Ineke Wessel, psycholoog en universitair hoofddocent klinische psychologie Rijks-

universiteit Groningen (autobiografisch geheugen).
20.  Peter van den Velden, gezondheidspsycholoog, hoofd onderzoek Instituut voor  

Psychotrauma, Diemen.
21. Margreet Visser, psycholoog Traumacentrum kinderen en jeugdigen, Haarlem.
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Bijlage 3 – Vragenlijst sleutelfiguren en experts

Algemene ervaringen:
1.  Om te beginnen zou ik u willen vragen op welke manier u betrokken bent bij het 

beleid en de zorg voor psychische trauma’s en of u iets meer kunt vertellen over  
de aard van de werkzaamheden die u nu verricht en hebt verricht?

2.  Kunt u iets meer vertellen over uw ervaringen in dit veld, zowel in positieve als  
in negatieve zin?

Meningen over de zorg en het beleid
3.  Ik zou nu graag met u willen ingaan op uw mening over de zorg en het beleid rond 

psychische trauma’s, met als eerste vraag of u vindt dat er in Nederland sprake is 
van adequate zorg en bescherming voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen.

4.  Is er naar uw idee sprake geweest van vooruitgang in de zorg en preventie van 
psychische trauma’s en kunt u ook zeggen op welk terrein naar uw idee aantoonbare 
successen zijn geboekt? (Eventueel: is de gevoeligheid voor leed hierdoor toe- 
genomen?)

5.  Graag zou ik ook uw mening willen horen over een aantal controversiële kwesties  
in dit veld:

–  als eerste de sterke medische betrokkenheid met de nadruk op stoornissen en  
uniforme classificatie.

–  als tweede de vaak genoemde nadelen van therapeutische aandacht en grote investe-
ringen vanwege het ontstaan van een slachtoffercultuur.

–  als derde de dubieuze rol die slachtoffers en professionals volgens sommigen hebben 
gespeeld om aandacht te verwerven of mensen aan te klagen.

–  als vierde de strijd tussen therapeutische scholen en de gekozen nadruk op snelle 
resultaten en biologische richtingen. 

–  als vijfde de rol die trauma’s zijn gaan spelen in de maatschappelijke discussie,  
bijvoorbeeld als verklaring voor veel problemen.

Betrokkenheid bij ontwikkelingen, analyse en oordeel:
6.  Als tweede thema zou ik met u willen ingaan op ontwikkelingen in het veld, uw rol 

daarbij en uw mening hierover, met als eerste vraag bij welke belangrijke ontwikke-
lingen u betrokken bent geweest. 

7. Wat is terugkijkend uw oordeel hierover?
8.  Kunt u over een of meer ontwikkelingen iets meer vertellen, b.v. over het verloop, 

bepaalde cruciale beslissingen of gebeurtenissen, of de rol van bepaalde groepen en 
instanties?

9.  Zijn hierin ook zaken aan te wijzen die voor de buitenwereld wellicht minder zicht-
baar waren, maar die voor de ontwikkeling doorslaggevend zijn geweest?

10.  Als u nu het gehele veld van zorg en beleid rond psychische trauma’s overziet, kunt 
u dan zeggen welke ontwikkelingen een cruciale rol hebben gespeeld?

11.  In hoeverre zijn de ontwikkelingen kenmerkend voor Nederland en in hoeverre  
speelden internationale ontwikkelingen hierbij een rol?

12.  Welke interacties en controverses zijn naar uw mening nu dominant en wat verwacht 
u van de afloop?

Afhankelijk van de respondent ook enkele meer specifieke vragen:
13.  Welke belangrijke sleutelfiguren hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling, in 

welke hoedanigheid en waarom konden zij die rol spelen?
14.  Wie hebben er een belangrijke rol gespeeld bij wetenschappelijke erkenning en de 

ontwikkeling van nieuwe werkwijzen?
15.  Welke rol hebben naar uw idee de oorlogshulpverlening en de vrouwenhulpverlening 

gespeeld in de ontwikkelingen in Nederland?
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16.  In hoeverre hebben bepaalde organisaties van slachtoffers een rol gespeeld bij de 
ontwikkelingen?

17.  Welke schokkende gebeurtenissen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en wat is 
in meer algemene zin de rol geweest van deze gebeurtenissen?

Afsluiting
18.  Ter afsluiting zou ik u nog twee vragen willen stellen. Als eerste: wanneer u het hele 

veld overziet, welke maatregelen zouden er dan naar uw idee genomen moeten  
worden?

19.  Zijn er nog zaken die in dit gesprek onderbelicht zijn gebleven en die u nog graag 
wilt vermelden?



Bijlage 4
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Vragenlijst experts op deelgebieden

Inleiding
De vragen in dit interview hebben betrekking op het veld van schokkende gebeurtenissen, 
psychische trauma’s en de zorg voor de slachtoffers, kortweg aangeduid met het veld van 
psychische trauma’s. Met deze aanduiding wordt dus het veld in de volle breedte bedoeld zowel 
het wetenschappelijk onderzoek, als de hulpverlening, maar ook het beleid rond slachtoffers, 
crisisbeheersing bij rampen en calamiteiten, de manier waarop conflicten over verantwoordelijkheid 
worden beslecht en de wijze waarop schadevergoeding wordt afgewikkeld. De bedoeling van het 
interview is een beeld te krijgen van het netwerk van professionals die met elkaar dit veld vormen. 
Het gaat om twee aspecten:
– de structuur van het netwerk: de onderlinge verhoudingen en de posities die mensen innemen.
–  de opvattingen over het veld, de spanningen die zich voordoen, de kwaliteit van het werk en de 

bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
Op deze manier is het de bedoeling te achterhalen hoe het veld op dit moment functioneert als een 
netwerk van relaties, interacties en manieren van denken.
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I: De structuur van het netwerk

1.  Wat is de functie die u op dit moment uitoefent en hoe lang oefent u deze functie uit? 
(aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk)

+10 jaar 5 – 10 jaar - 5 jaar

hoogleraar

bestuur/leiding instituut

leiding sector/afdeling

beleidsmedewerker/(senior)onderzoeker

(organisatie)adviseur

psychotherapeut

of:

Niet meer actief. voorheen de functie van:

2. Wat is uw opleiding of disciplinaire achtergrond? (aankruisen)

psychiater………….. socioloog…………… bestuurskundige

arts/epidemioloog jurist of:

psycholoog bedrijfskundige 

3. Rekent u zich tot een bepaald denkstroming of therapeutische school, en zoja, welke?

4. Zijn er stromingen die u verwerpt?

5.  Op welk deelterrein in de zorg voor slachtoffers of op welk onderzoeksgebied ligt het 
zwaartepunt van uw werkzaamheden? 

6.  Kunt u met betrekking tot  het terrein waar het zwaartepunt van uw werkzaamheden 
ligt, aangeven: (apart inlegvel)

– wat er vooral is bereikt
– wat de belangrijkste kwestie is op dit moment
– in hoeverre u daarbij een rol hebt gespeeld 
Kunt u daarbij een kenmerkende casus noemen die aangeeft hoe volgens u dit deel-
terrein functioneert en welke rol het speelt in de bredere zorg voor slachtoffers en 
psychische trauma’s?
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zorg voor slachtoffers wetenschappelijk onderzoek/advies

rampen en crisisbeheersing diagnostiek en interventies 

verkeersongelukken organisatie van de zorg

oorlog en vluchtelingen bepaalde stoornissen:………….

vrouwenmishandeling/misbruik bepaalde functies (geheugen e.d.)

kindermishandeling/misbruik bepaalde terreinen van zorg:……..

politie, brandweer victimologie

veteranen of:

andere beroepen:

verlies/gevolgen ingrijpende ziektes

slachtofferhulp algemeen

  
7.  Kunt u twee mensen noemen die op dit moment op het terrein waar het zwaartepunt 

van uw werkzaamheden ligt, het meeste invloed hebben en aangeven waarom?

personen redenen

8.  Wat is de belangrijkste vorm van samenwerking waarin u de afgelopen vijf jaar hebt 
geparticipeerd, zoals een adviesraad, commissie of platform en kunt u aangeven hoe 
invloedrijk deze is of is geweest (liefst ook de invloed aangeven binnen het gehele 
veld van slachtofferhulp en traumazorg) en waarom?

 Samenwerkingsvorm:

9.  Met welke mensen of groepen mensen in het gehele veld van slachtofferhulp en trau-
mazorg voelt u zich het meest verwant en welke beschouwt u meer als opponenten? 
Kunt u deze mensen of groepen nader omschrijven en bij voorkeur enkele van deze 
personen of groepen noemen? 

 Verwante mensen:

 Opponenten:

Bijlage 4 – Vragenlijst experts op deelgebieden
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10.   Kunt u drie namen noemen van mensen die in het gehele veld van hulp aan slacht-
offers en traumazorg die op dit moment de meeste invloed hebben en aangeven 
waarom? 

personen redenen

11.  Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met een aantal uitspraken over invloed-
rijke sleutelfiguren in het gehele veld (5 puntsschaal) 

De rol van invloedrijke sleutelfiguren

1. Sleutelfiguren kanaliseren veel spanningen in dit veld. 1 2 3 4 5 0

2. Sleutelfiguren in dit veld zijn erg verdeeld. 1 2 3 4 5 0

3. Invloed heb je pas als je behoort tot de kring rond een sleutelfiguur. 1 2 3 4 5 0

4. Sleutelfiguren vervullen hun rol naar de buitenwereld uitstekend 1 2 3 4 5 0

Toelichting:
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II: Opvattingen over het veld 

12.  Nu volgt een lijst van uitspraken over het gehele veld. Kunt u aangeven in hoeverre 
u het met deze uitspraken eens bent. 

1=zeer eens 2=tamelijk eens 3=eens noch oneens 4=tamelijk oneens 5=zeer oneens 0=geen mening 

1.  De hulpverlening aan slachtoffers van schokkende gebeurtenissen in Nederland 
is niet meer dan een samenraapsel van heel verschillende opvattingen en 
werkwijzen.

1 2 3 4 5 0

2.  Het is beter niet te streven naar één veld van traumazorg en hulp aan 
slachtoffers, maar naar zorg voor huiselijk geweld, veteranenzorg en dergelijke.

1 2 3 4 5 0

3.  De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma zou in de profilering van het 
veld een centrale rol moeten spelen.

1 2 3 4 5 0

4.  Alleen erkende psychische stoornissen zouden onder de professionele zorg voor 
psychische trauma’s moeten vallen.

1 2 3 4 5 0

5.  Brede aandacht voor slachtoffers en psychische trauma’s leidt alleen maar tot 
een slachtoffercultuur.

1 2 3 4 5 0

6.  Er zijn in Nederland veel meer mensen met psychische trauma’s dan nu bekend 
is.

1 2 3 4 5 0

7.  Er is een ingrijpende verschuiving nodig van investeren in de AGZ naar investeren 
in de GGZ.

1 2 3 4 5 0

8.  Ingrijpen in probleemgezinnen schept meestal verwachtingen die niet kunnen 
worden waargemaakt.

1 2 3 4 5 0

9.  Er is voldoende wetenschappelijke kennis om adequate traumazorg op te 
baseren.

1 2 3 4 5 0

10. EMDR is een goed onderbouwde werkwijze. 1 2 3 4 5 0

11.  Wetenschappelijke onderbouwing kan uiteindelijk pas plaatsvinden met 
bewijzen uit de neurobiologie.

1 2 3 4 5 0

12. De dissociatieve identiteitsstoornis, voorheen MPS, is een mythe. 1 2 3 4 5 0

13.  De term posttraumatische stress-stoornis biedt een uitgelezen mogelijkheid om 
heel specifiek overeenkomsten vast te stellen in zeer uiteenlopende ervaringen.

1 2 3 4 5 0

14. Traumazorg is tamelijk nutteloos omdat er nauwelijks effectieve therapieën zijn. 1 2 3 4 5 0

15.  De aandacht voor psychische trauma’s is zinloos, omdat het aandeel van een 
trauma in latere klachten niet is vast te stellen

1 2 3 4 5 0

16. Alleen evidence based interventies in de traumazorg verdienen erkenning. 1 2 3 4 5 0

17.  Het oplossen van controverses door een medische classificatie van stoornissen 
is een doodlopende weg.

1 2 3 4 5 0

18.  Professionalisering van dit veld ondergraaft de betrokkenheid en toewijding van 
vrijwilligers.

1 2 3 4 5 0

19.  Professionals lopen veel te snel achter nauwelijks onderbouwde modieuze 
therapieën aan. 

1 2 3 4 5 0

20. Het veld trekt heel wat charlatans aan 1 2 3 4 5 0

21.  Veel slachtoffers van schokkende gebeurtenissen kampen eigenlijk met normale 
levensproblemen.

1 2 3 4 5 0

22.  Medeleven op massabijeenkomsten en internetforums versterkt het crisisgevoel 
en is contraproductief.

1 2 3 4 5 0

23.  Onthullingen van slachtoffers in publieke media zijn essentieel om andere 
slachtoffers te steunen. 

1 2 3 4 5 0

Bijlage 4 – Vragenlijst experts op deelgebieden
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24.  De aandacht voor genoegdoening van slachtoffers lokt alleen maar vergelding 
uit. 

1 2 3 4 5 0

25.  De strijd om erkenning van slachtoffers wordt te snel omschreven als een 
slachtoffercultuur.

1 2 3 4 5 0

26.  Men beseft te weinig dat snelle afwikkeling van materiële schadevergoeding een 
belangrijke factor is voor herstel.

1 2 3 4 5 0

27.  De mogelijkheden om smartengeld te krijgen zijn in Nederland veel te beperkt. 1 2 3 4 5 0

28.  Binnen crisisbeheersing wordt psychosociale nazorg voor slachtoffers 
overgewaardeerd.

1 2 3 4 5 0

29.  De problemen van slachtoffers van mishandeling en misbruik krijgen te weinig 
prioriteit.

1 2 3 4 5 0

30.  Veel spanningen in dit veld ontstaan door de strijd om erkenning tussen 
professionals op een groeiend aantal deelterreinen

1 2 3 4 5 0

31.  Controverses worden in dit veld uit de weg gegaan om de politieke erkenning 
van het veld te garanderen

1 2 3 4 5 0

32.  Een belangrijke bron van spanning in dit veld is de grote druk die slachtoffers 
kunnen uitoefenen.

1 2 3 4 5 0

33.  De confrontatie tussen dader en slachtoffer zoals in het herstelrecht kan veel 
onnodige spanningen voorkomen.

1 2 3 4 5 0

34.  Spanningen in dit veld kunnen verminderen als leiderschap en de durf fouten te 
erkennen meer worden ingezet om crises te beheersen.

1 2 3 4 5 0

35.  Hoge verwachtingen over terugbrengen van wat verloren is gegaan, worden 
door professionals te weinig getemperd.

1 2 3 4 5 0

36.  Bij crisisbeheersing wordt vaak vergeten dat onrust terugbrengen effectiever is 
dan opschalen van de hulp.

1 2 3 4 5 0

37.  Veel te weinig wordt ingezet op samenwerking tussen crisisbeheersing, 
gezondheidszorg en instanties die de schade afwikkelen en de 
verantwoordelijkheid vaststellen.

1 2 3 4 5 0

38.  De zorg voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen bevordert innovatie 
in de medische wereld, omdat veel gezondheidsklachten voortkomen uit deze 
gebeurtenissen.

1 2 3 4 5 0

39.  De traumazorg is eigenlijk een groot maatschappelijk experiment waarbij nieuwe 
omgangsvormen van empathie en geweldbeheersing worden uitgeprobeerd.

1 2 3 4 5 0

40.  Ingrijpende levensgebeurtenissen worden alleen maar dominanter in de beleving 
van mensen en de traumazorg is daarop het moderne antwoord.       

1 2 3 4 5 0

Het bredere publiek is dankzij de professionele zorg voor slachtoffers van 
schokkende gebeurtenissen beter in staat:

41. Zich in te leven in vreemd gedrag als uiting van ernstig leed 1 2 3 4 5 0

42.  Zich in te leven in de behoeften van slachtoffers aan meer dan kortstondige 
erkenning en publiek medeleven.

1 2 3 4 5 0

43. Zich te matigen in eisen tot compensatie en genoegdoening. 1 2 3 4 5 0

13.  Hebben zich de afgelopen tien jaar grote veranderingen voorgedaan in de kenmerken 
van het veld, zoals door u beschreven? Zo ja, welke?

 Veranderingen:
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14.  Welke gebeurtenissen en personen in het verleden hebben een groot stempel gezet op 
de manier waarop het veld van slachtofferhulp en psychische trauma’s nu in elkaar 
zit? (ook coalities, toevalligheden, typisch Nederlandse context, casus)

 Groot stempel door:

15. Kunt u tot slot aangeven waar de grote uitdaging voor de komende tijd ligt? 
 (inlegvel)

16. Geslacht:

M V

17. Leeftijd

+50 40-50 30-40 -30

14.  Welke gebeurtenissen en personen in het verleden hebben een groot stempel gezet op 
de manier waarop het veld van slachtofferhulp en psychische trauma’s nu in elkaar 
zit? (ook coalities, toevalligheden, typisch Nederlandse context, casus)

 Groot stempel door:
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1= zeer eens, 2= tamelijk eens, 3=eens noch oneens, 4= tamelijk oneens, 5= zeer oneens, 0= geen mening.

Totaalscores per item 1 2 3 4 5 0

1.  De hulpverlening aan slachtoffers van schokkende gebeurtenissen in Nederland 
is niet meer dan een samenraapsel van heel verschillende opvattingen en 
werkwijzen

3 4 6 7 1 –

2.  Het is beter niet te streven naar één veld van traumazorg en hulp aan 
slachtoffers, maar naar zorg voor huiselijk geweld, veteranenzorg e.d 

5 6 3 4 2 1

3.  De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma zou in de profilering van het 
veld een centrale rol moeten spelen

7 5 3 2 2 2

4.  Alleen erkende psychische stoornissen zouden onder de professionele zorg voor 
psychische trauma’s moeten vallen

4 4 – 3 9 1

5.  Brede aandacht voor slachtoffers en psychische trauma’s leidt alleen maar tot 
een slachtoffercultuur.

2 4 4 4 7 –

6.  Er zijn in Nederland veel meer mensen met psychische trauma’s dan nu bekend 
is.

11 1 2 3 3 1

7.  Er is een ingrijpende verschuiving nodig van investeren in de AGZ naar investeren 
in de GGZ.

6 2 5 2 3 3

8.  Ingrijpen in probleemgezinnen schept meestal verwachtingen die niet kunnen 
worden waargemaakt.

2 3 5 2 1 8

9.  Er is voldoende wetenschappelijke kennis om adequate traumazorg op te 
baseren.

4 9 1 5 1 1

10. EMDR is een goed onderbouwde werkwijze. 6 4 6 1 4 –

11.  Wetenschappelijke onderbouwing kan uiteindelijk pas plaatsvinden met 
bewijzen uit de neurobiologie.

2 – 2 5 11 1

12.  De dissociatieve identiteitsstoornis, voorheen MPS, is een mythe. 3 2 3 1 4 8

13.  De term posttraumatische stress-stoornis biedt een uitgelezen mogelijkheid om 
heel specifiek overeenkomsten vast te stellen in zeer uiteenlopende ervaringen.

5 6 6 – 3 1

14. Traumazorg is tamelijk nutteloos omdat er nauwelijks effectieve therapieën zijn. 1 1 – 3 16 –

15.  De aandacht voor psychische trauma’s is zinloos, omdat het aandeel van een 
trauma in latere klachten niet is vast te stellen

1 – 2 4 12 2

16.  Alleen evidence based interventies in de traumazorg verdienen erkenning. 6 1 5 2 7 –

17.  Het oplossen van controverses door een medische classificatie van stoornissen 
is een doodlopende weg.

5 4 2 4 3 3

18.  Professionalisering van dit veld ondergraaft de betrokkenheid en toewijding van 
vrijwilligers.

5 – 3 4 7 2

19.  Professionals lopen veel te snel achter nauwelijks onderbouwde modieuze 
therapieën aan. 

4 6 – 3 6 2

20.  Het veld trekt heel wat charlatans aan 10 3 2 1 2 3

21.  Veel slachtoffers van schokkende gebeurtenissen kampen eigenlijk met normale 
levensproblemen.

7 6 3 1 4 –

22.  Medeleven op massabijeenkomsten en internetforums versterkt het crisisgevoel 
en is contraproductief.

4 3 7 5 2 –

23.  Onthullingen van slachtoffers in publieke media zijn essentieel om andere 
slachtoffers te steunen. 

3 8 2 3 4 1

24.  De aandacht voor genoegdoening van slachtoffers lokt alleen maar vergelding 
uit. 

1 1 3 6 10 –

25.  De strijd om erkenning van slachtoffers wordt te snel omschreven als een 
slachtoffercultuur.

9 4 5 – 2 1
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26.  Men beseft te weinig dat snelle afwikkeling van materiële schadevergoeding een 
belangrijke factor is voor herstel.

12 3 2 1 1 2

27. De mogelijkheden om smartengeld te krijgen zijn in Nederland veel te beperkt. 3 6 1 1 2 8

28.  Binnen crisisbeheersing wordt psychosociale nazorg voor slachtoffers 
overgewaardeerd.

3 3 3 3 6 3

29.  De problemen van slachtoffers van mishandeling en misbruik krijgen te weinig 
prioriteit.

6 5 1 4 5 –

30.  Veel spanningen in dit veld ontstaan door de strijd om erkenning tussen 
professionals op een groeiend aantal deelterreinen

9 4 1 3 1 3

32.  Een belangrijke bron van spanning in dit veld is de grote druk die slachtoffers 
kunnen uitoefenen.

1 7 2 3 6 2

33.  De confrontatie tussen dader en slachtoffer zoals in het herstelrecht kan veel 
onnodige spanningen voorkomen.

4 3 8 2 1 3

34.  Spanningen in dit veld kunnen verminderen als leiderschap en de durf fouten te 
erkennen meer worden ingezet om crises te beheersen.

11 4 2 1 – 3

35.  Hoge verwachtingen over terugbrengen van wat verloren is gegaan, worden 
door professionals te weinig getemperd.

6 5 4 3 – 3

36.  Bij crisisbeheersing wordt vaak vergeten dat onrust terugbrengen effectiever is 
dan opschalen van de hulp.

7 6 2 – 2 4

37.  Veel te weinig wordt ingezet op samenwerking tussen crisisbeheersing, 
gezondheidszorg en instanties die de schade afwikkelen en de 
verantwoordelijkheid vaststellen.

12 4 – 1 – 4

38.  De zorg voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen bevordert innovatie 
in de medische wereld, omdat veel gezondheidsklachten voortkomen uit deze 
gebeurtenissen.

6 5 2 3 2 3

39.  De traumazorg is eigenlijk een groot maatschappelijk experiment waarbij nieuwe 
omgangsvormen van empathie en geweldbeheersing worden uitgeprobeerd.

– 4 1 7 6 3

40.  Ingrijpende levensgebeurtenissen worden alleen maar dominanter in de beleving 
van mensen en de traumazorg is daarop het moderne antwoord.       

7 5 1 2 6 –

Het bredere publiek is dankzij de professionele zorg voor slachtoffers van 
schokkende gebeurtenissen beter in staat:

41. Zich in te leven in vreemd gedrag als uiting van ernstig leed 3 10 1 4 2 1

42.  Zich in te leven in de behoeften van slachtoffers aan meer dan kortstondige 
erkenning en publiek medeleven.

3 7 4 3 3 1

43. Zich te matigen in eisen tot compensatie en genoegdoening. 1 3 2 6 6 3

238

Trauma en beschaving



Bijlage 6

Trauma en beschaving

Het netwerk van traumaspecialisten 
in Nederland 

239



240240

Trauma en beschaving

Het is niet eenvoudig om het totale aantal traumaspecialisten (therapeuten, onderzoe-
kers, adviseurs en opleiders/trainers) anno 2010 in Nederland in kaart te brengen.781 
Wanneer als uitgangspunt het aantal academisch geschoolde specialisten wordt genomen, 
die een substantieel deel van hun werk aan psychische trauma’s besteden, dan roept 
deze afbakening toch een aantal vragen op. Zo is het de vraag in hoeverre mensen bin-
nen de omschrijving vallen, die zich voor een belangrijk deel met bredere angststoornis-
sen of andere psychiatrische stoornissen bezighouden, waar psychische trauma’s slechts 
een onderdeel van vormen. De vraag is ook in hoeverre mensen binnen de omschrijving 
vallen die zijn getraind volgens een bepaalde methode, zoals EMDR, en deze methode op 
traumaslachtoffers toepassen, maar ook op andere patiënten/cliënten. Er is voor gekozen 
hen binnen de omschrijving te laten vallen, wanneer zij voor een substantieel deel van 
hun werk met psychische trauma’s bezig zijn. Onderzoekers die zich bezighouden met 
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, maar waar psychische trauma’s of PTSS 
niet het centrale construct is, vallen buiten de omschrijving. 
 De omschrijving is ook tamelijk strikt. Ze sluit niet academisch gevormde hulpver-
leners uit, die toch in zekere zin gespecialiseerd kunnen zijn, zoals maatschappelijk 
werkers en (sociaal psychiatrische) verpleegkundigen die zich met psychische trauma’s 
bezighouden. Dit geldt ook voor specialisten bij brandweer, politie en ambulancediensten 
die getraind zijn in het omgaan met traumatische situaties, maar hun kennis alleen toe-
passen in crisissituaties, die zij niet dagelijks tegenkomen. Het geldt ook voor leden van 
bedrijfsopvangteams die in veel organisaties zijn opgericht. 
 Ledenaantallen van overkoepelende organisaties geven een onnauwkeurig beeld, 
omdat sommige organisaties ook toegankelijk zijn voor therapeuten, onderzoekers, ad-
viseurs of opleiders in bredere zin en soms ook voor belangstellenden. Websites en jaar-
verslagen van instellingen die zich bezighouden met psychische trauma’s, beschrijven 
zelden aantallen therapeuten en onderzoekers. Er is daarom in deze studie een poging 
gedaan om nadere gegevens te verkrijgen aan de hand van een schriftelijk onderzoek 
bij vertegenwoordigers van belangrijke organisaties. Dit onderzoek geeft aanvullende 
informatie, maar het totale beeld blijft onvolledig. Het onderzoek heeft zich beperkt tot 
academisch geschoolde specialisten die zich voor een substantieel deel van hun werk 
bezighouden met psychische trauma’s 

Een zeer globale schatting van de leiding van een groot behandelinstituut van het totale 
aantal academisch gevormde traumaspecialisten in Nederland, komt uit op 1000 tot 1500. 
Er zijn een aantal gegevens die deze schatting nader kunnen onderbouwen en specifice-
ren en deze in een bredere context plaatsen. 

Sinds 2006 is er een Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, die elf instellingen 
en kenniscentra op het gebied van behandeling en onderzoek met elkaar verbindt. De 
Vereniging bestond eind 2009 uit 403 leden, waarvan er 349 werkzaam waren als trauma-
therapeut. De Vereniging EMDR Nederland had begin 2010 1120 leden.

Omdat de grens niet altijd scherp is te trekken, worden hier enkele meer algemene 
cijfers gegeven. Het totaal aantal psychiaters in Nederland bedroeg volgens gegevens uit 
2005 2487, waarvan 640 vrijgevestigd. Het aantal gezondheidspsychologen bedroeg 11.023, 
waarvan 2093 klinisch psycholoog en 1195 vrijgevestigd. Verder waren er 6137 psychothe-
rapeuten, waarvan 1069 vrijgevestigd (deze groep vertoont overlappingen met de andere 
twee). In meer of mindere mate houdt een groot deel van hen zich op enigerlei wijze met 
psychotrauma bezig. Er zijn 40 regionale GGZ instellingen en 42 psychiatrische afdelin-

781  Voor de hulp hierbij dank ik Jan Schaart, lid van raad van bestuur van Stichting Arq, Stichting 1940-1945, Stichting Centrum ’45 en alle overige 
stichtingen die partner zijn in Arq, Evert Bloemen, arts/onderzoeker bij de Stichting Pharos en Eric Vermetten, hoofd onderzoek bij het Centraal 
Militair Hospitaal en mijn co-promotor die mij uitgebreide informatie ter beschikking stelden. Verder ook: Anton Hafkenscheid (Sinai Centrum), 
Antony Pemberton (INTERVICT), Peter van de Velden (IvP), Grieteke Pool (Rijksuniversiteit Groningen), Rob Sardemann (Slachtofferhulp Nederland) 
en Margreet Visser (Traumacentrum kinderen en jeugdigen, Haarlem).



gen in algemene ziekenhuizen, die zich vrijwel allen voor een deel van hun werk met 
psychische trauma’s bezighouden.

Een nauwkeuriger beeld kan worden verkregen door voor afzonderlijke instellingen 
het aantal traumaspecialisten nader te beschrijven. Voor een aantal van hen zijn exacte 
cijfers bekend. De oprichtingsdatum staat tussen haakjes.
Instellingen:
•  Sinai Centrum (1960). Het Sinai Centrum is een joodse instelling voor GGZ, dat is 

samengegaan met de Schalm, centrum voor Indische getroffenen. Er werken tussen de 
15 en 20 psychologen en psychotherapeuten gespecialiseerd in psychische trauma’s en 
1 onderzoeker. 

•  Stichting Centrum ’45 (1973). Stichting Centrum ’45 is het landelijk instituut voor 
specialistische diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van 
vervolging, oorlog en geweld. Hier werken 12 psychiaters, 22 psychologen, 12 klinisch 
psychologen, 3 basisartsen/psychotherapeuten gespecialiseerd in psychische trauma's. 
Stichting Centrum '45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep. Een groot aantal 
medewerkers van Stichting Centrum ’45 participeert in Arq Research Program (zie 
verderop in dit overzicht). 

•  Het IVP (Instituut voor Psychotrauma) (1985). Het IVP geeft ondersteuning, advies en 
trainingen en doet onderzoek. Bij het IVP werken 5 klinisch psychologen, 1 gezond-
heidszorg psycholoog, 1 psychotherapeut en 2 psychologen. Het IVP is partner in Arq 
Psychotrauma Expert Groep. Een aantal medewerkers van het IVP participeert in Arq 
Research Program (zie verderop in dit overzicht).

•  Equator Foundation. Equator Foundation is partner in Arq Psychotrauma Expert 
Groep en behandelt getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. 
Hier werken 2 psychologen, 2 GZ-psychologen en een psychiater.

•  Antares Foundation. Deze NGO is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep en 
levert lokale, nationale en internationale management- en stafondersteuning bij 
ontwikkelingsorganisaties, overheden en NGO’s op het gebied van stressmanagement, 
management development en psychosociale zorg.

•  De Militaire GGZ: deze bestaat uit een landelijk netwerk van maatschappelijk werkers 
in vier regionale instellingen en een Centraal Militair Hospitaal (CMH) dat is ingebed 
in het UMC Utrecht met een aparte dienst militaire psychiatrie. Het CMH is gespecia-
liseerd in complexe PTSS. Er werkten in 2006 vijf psychiaters, een klinisch psycholoog 
en een gezondheidspsycholoog. Verder is er Stichting De Basis (2007) voorheen BNMO, 
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers vanaf 1945. Zij geeft hulp voorna-
melijk aan oud militairen. Het Veteraneninstituut (2005) is het centrale aanmeldpunt 
voor alle problemen van veteranen. Het heeft een dienst maatschappelijk werk en een 
Kenniscentrum met acht medewerkers. 

•  Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het Landelijk Psychotraumacentrum van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van het UMC Utrecht. Er werken een  
onbekend aantal psychologen en maatschappelijk werkers, een consulterend kinder-
psychiater en kinderarts. 

•  PDC met PDC politiepoli. Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) huisvest ook 
PDC politiepoli en is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep. PDC politiepoli 
werkt samen met AMC en Stichting Centrum '45 en diagnosticeert en behandelt 
politiemedewerkers die psychische klachten hebben als gevolg van één of meerdere 
traumatische gebeurtenissen. Bij het PDC werken 2 psychotherapeuten, 3 psychologen 
en een psychiater. 

•  Binnen Arq Research Program doen er 18 medewerkers van de verschillende  
partners in Arq wetenschappelijk onderzoek.

Bijlage 6 – Het netwerk van traumaspecialisten in Nederland
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•  Slachtofferhulp Nederland. Ongeveer 5 vaste medewerkers houden zich hier specifiek 
met psychische trauma’s bezig. 

•  GGZ-instellingen met een psychotraumacentrum. Altrecht, GGZ Eindhoven, GGZ 
Rivierduinen, Meerkanten, Parnassia Bavogroep, de Viersprong, GGZ Friesland en 
JeugdRIAGG NHZ, Gelderse Roos, Stichting Trauma Oss en psychotraumacentrum 
Flevoland houden zich met psychotraumazorg bezig (vaak topreferent via het Lan-
delijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering, LCTV). Vrijwel alle GGZ-
instellingen helpen getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers en er zijn enkele 
gespecialiseerde centra in de derde lijn.

•  Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI). Het NPI is een gespecialiseerd centrum 
op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met stemmings- en 
angststoornissen. (In 2006 kregen volgens het NPI van de naar schatting 4000 patiënten 
in deze populatie er ongeveer 900 een psychoanalytische behandeling, waarvan 480 bij 
het NPI).

• Stichting Korrelatie en SOS hulpdienst, hulplijn oorlogsgetroffenen. 

Grote samenwerkingsverbanden: 
•  Arq Psychotrauma Expert groep is een ondersteunende holding voor instellingen en 

organisaties die zich bezighouden met het thema psychotrauma en de gevolgen van 
schokkende gebeurtenissen. Voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsactiviteiten 
en internationale activiteiten werken de partners samen in Arq Research Progam, 
Arq Educatie Programma en Arq International Program. Er zijn verder samenwer-
kingsverbanden in de nulde en eerste lijn met stichting de Basis (voorheen BMNO). 
Per 1 januari 2011 worden Stichting Cogis en War Trauma Foundation ook partner  
in Arq Psychotrauma Expert Groep.

•  Netwerk Psychotraumahulpverlening Nederland (NPN) is een samenwerkingsver-
band van negen hulpverleningsorganisaties en als tiende Cogis, die een landelijk 
dekkende zorgketen realiseert in eerste, tweede en derde lijn, waarin ook diverse 
regionale instellingen voor maatschappelijk werk participeren.

•  Het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (LCVT, 
2006). In 2010 waren er 14 topreferente GGZ-instellingen bij aangesloten, die de in 2008 
officieel vastgestelde richtlijnen van het centrum opvolgen en op grond daarvan zijn 
geselecteerd en worden geëvalueerd

•  Het Landelijk Zorgsysteem voor veteranen. Eerste lijn: veteraneninstituut, de Basis 
en dienstencentrum bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie. Tweede lijn: Reinier van 
Arkel psychotraumacentrum Zuid Nederland, GGZ Noord Drente, Mediant centrum 
voor psychotrauma Enschede, PSYQ psychotrauma Lentis Groningen, GGNet Apel-
doorn, RIAGG Rijnmond, GGZ Noord Holland- Noord, Mondriaan Zorggroep Heerlen.

 Derde lijn: Stichting Centrum ’45

Kenniscentra:
•  Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep: de bijzonder hoogleraar 

psychotraumatologie Prof. dr. Rolf Kleber.
•  Cogis (2005, voorheen Icodo, 1980) is het Kennisinstituut sociale en psychische  

gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.
•  Pharos (1993) richt zich op vluchtelingen, asielzoekers en illegalen. Hier werken 

ongeveer 15 academisch gevormde onderzoekers/adviseurs op psychosociaal terrein, 
waarvan ongeveer 10 gespecialiseerd in traumatisering.

•  Impact (2003) richt zich op psychosociale nazorg na rampen. Hier werken 7 onder-
zoekers/adviseurs.

•  INTERVICT. Binnen INTERVICT wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
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slachtofferschap. Er werken 25 onderzoekers, waarvan er 5 tot 6 PTSS als centraal 
wetenschappelijk construct hanteren.

Andere kenniscentra en instituten die zich deels oriënteren op traumaproblematiek:
• Trimbos Instituut.
• Nederlandse Defensieacademie. 
• Politieacademie.
•  Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid (NIFV) (waaronder de academie voor 

crisisbeheersing, de GHOR academie – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 
en Rampen – de academie voor leiderschap veiligheidsregio’s en de brandweer- 
academie).

• CENS (Centre of Excellence National Safety and Security).
• GGD’en (28 in Nederland).
• Advies en onderzoeksbureau Verbeke.

Onderzoekers:
In maart 2010 is op initiatief van het Arq Psychotrauma Expert Groep een onderzoek gedaan 
naar de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de traumatiserende gevolgen van schok-
kende gebeurtenissen.782 Enkele resultaten van dit onderzoek worden hier vermeld:
–  Er zijn circa twintig hoogleraren (onder wie enkele bijzonder hoogleraren en twee 

emeriti) en senior onderzoekers die onderzoek verrichten naar psychotrauma, 
vaak als onderdeel van bredere onderzoekslijnen (angststoornissen, experimentele 
psychopathologie, emotionele stress en persoonlijkheidsstoornissen, epidemiologie). 
Daarnaast zijn er ongeveer 35 onderzoeksmedewerkers op enigerlei wijze betrokken 
bij psychotraumaonderzoek. Er lopen op dit moment circa 65 onderzoeksprojecten en 
er zijn circa zestig promovendi die promotieonderzoek doen naar psychotrauma. 

–  Er zijn vijf onderzoekskernen, ingebed in bredere onderzoekslijnen met een psycho-
logische invalshoek, gevestigd aan de universiteiten van Amsterdam (UvA), Leiden, 
Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Tevens zijn er twee kernen met naast een psycholo-
gische ook een psychiatrische invalshoek: De Bascule (de kinder- en jeugdpsychiatri-
sche afdeling van het AMC en VU Medisch Centrum) en de afdeling psychiatrie van 
het AMC. Er is verder een kern waar overwegend neuro- en psychobiologisch wordt 
verricht: het Onderzoekscentrum Militaire GGZ in het Centraal Militair Hospitaal 
en het UMC. Voor de toepassing van nieuwe technologie (bijvoorbeeld virtual reality 
exposure) werkt het CMH samen met technische universiteiten en bedrijven.

–  Er wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen psychotraumaonderzoek gedaan, 
ingebed in fundamenteel en experimenteel psychologisch onderzoek. Aan Vrije 
Universiteit te Amsterdam zijn een hoogleraar psychiatrie en een senioronderzoeker 
verbonden die psychotraumaonderzoek doen (de laatste richt zich op dissociatieve 
stoornissen door chronische traumatisering in de jeugd) en wordt ook onderzoek 
gedaan naar hulpverlening aan kinderen die te maken hebben met chronisch geweld.

–  Aan de Universiteit van Tilburg (INTERVICT) vindt onderzoek plaats naar vraag-
stukken op het grensvlak van psychotrauma, slachtofferschap en justitie. Zoals 
eerder vermeld, werken er 5 tot 6 onderzoekers die PTSS als centraal construct hante-
ren. Bij het RIVM, het NIVEL en het Iras Instituut van de Universiteit Utrecht vindt 
epidemiologisch en public health onderzoek plaats. Aan het universitaire tandheel-
kundige centrum ACTA vindt onderzoek plaats naar traumagerelateerde tandarts-
fobie.

–  Er is voor het psychotraumaonderzoek geen georganiseerde samenwerking op het  
niveau van afdelingsbesturen of programmaleiders. De samenwerking tussen  
verschillende disciplines is gering.

 
782 Gersons, Kleber (2010).
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–  Tussen onderzoekers en de zorgpraktijk worden verbindingen gelegd bij de univer-
sitaire psychiatrie in het AMC en het VUMC, in Nijmegen (bijzonder hoogleraar 
psychologie met een aanstelling in centrum Overwaal en aan de universiteit), aan  
de Universiteit Utrecht (samenwerking met Altrecht en Arq) en tussen Militaire 
Psychiatrie en UMCU.

De kernen zijn vaak gevormd door onderzoek in het verleden naar specifieke schokkende 
gebeurtenissen: 
–  late gevolgen van de Tweede Wereldoorlog (UU, IVP) en vluchtelingenproblematiek 
 (UU, VU).
–  rampen in Nederland: vliegramp in de Bijlmermeer (AMC) en daarna het MOVB 

(VU), Hercules vliegramp (UU, IVP), Enschedese vuurwerkramp (UU, IVP, RIVM, 
IRAS, NIVEL, AMC), Volendamse cafébrand (NIVEL).

–  geweld en calamiteiten bij beroepsgroepen: politie (AMC), bankmedewerkers en 
brandweer (o.a. IVP), defensiepersoneel (Onderzoekscentrum Militaire GGZ, UU, 
UMCU).

–  effectiviteit van behandelingen: cognitieve gedragstherapie (UU, Radboud Uni- 
versiteit Nijmegen), KEP (AMC), EMDR (o.a. AMC, ACTA), debriefing (AMC).

–  de gevolgen van chronische vroegkinderlijke geweldsproblematiek (VU, UU, GGZ  
Drenthe).
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Trauma en beschaving

Samenvatting

Trauma en beschaving; een historisch-sociologische studie naar de opkomst en  
verbreiding van de zorg voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen.

De afgelopen anderhalve eeuw, en in het bijzonder de laatste dertig jaar, heeft zich een 
uitgebreid stelsel van specialistische zorg ontwikkeld om de emotionele gevolgen van 
schokkende gebeurtenissen, zoals rampen, oorlogen, vervolging, ernstig verlies of  
seksueel geweld te verlichten. Deze zorg is zich niet alleen gaan uitstrekken tot individu-
ele psychische opvang en hulp, maar ook tot maatregelen bij collectieve verwerking, het 
terugbrengen van maatschappelijke onrust en het vergroten van veerkracht. 
 Deze studie is een poging om deze ontwikkeling te beschrijven, te verklaren en 
te interpreteren in een internationale context en meer specifiek in het kader van de 
Nederlandse samenleving. De achtergronden en gevolgen van de ontwikkeling worden 
geanalyseerd vanuit het perspectief van de civilisatietheorie.
 Slachtoffers, specialisten, overheden en het grote publiek vormen met elkaar wat in 
deze studie een ‘traumaregime’ wordt genoemd: een geheel van opvattingen, omgangs-
regels en omgangspraktijken waarmee mensen onder leiding van specialisten pijn door 
schokkende gebeurtenissen trachten te verlichten. Het begrip regime attendeert op de 
dwang die van de figuratie als geheel uitgaat, waar de individuen en groepen die daar 
deel van uitmaken zich niet aan kunnen onttrekken. Deze dwang wordt niet opgelegd 
door één partij, maar vloeit voort uit de verwevenheid van de gedragingen van de afzon-
derlijke partijen. Hierdoor kunnen de betrokken partijen het verloop van de gebeurtenis-
sen maar gedeeltelijk bepalen en is de uitkomst van hun interacties vaak onbedoeld. 

Deze studie bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft de opkomst en verbreiding van het 
internationale traumaregime sinds 1850. Er worden hierin vier episodes onderscheiden. 
De eerste episode heeft betrekking op de opkomst van een kring van traumaspecialis-
ten tussen 1850 en 1914 (hoofdstuk 1). Het hoofdstuk begint met spoorwegongelukken in 
het negentiende eeuwse Engeland, die de eerste impuls gaven tot de opkomst van het 
traumaregime. Deze ongelukken zorgden voor angst bij het publiek over een nieuwe 
technologie die ieder naar willekeur kon treffen, inclusief de hogere en middenklassen. 
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De verontrusting over de ongelukken stond hierdoor niet in verhouding tot de feitelijke 
schade die de ongelukken veroorzaakten. Bovendien werden er rechtszaken gestart om 
financiële compensatie te verkrijgen voor de slachtoffers. Deze brachten een onbedoeld 
proces op gang van zich uitbreidende claims voor erkenning en compensatie van het 
leed. Specialisten kregen nieuwe kansen als getuige-deskundigen. In de internationale 
kring van neurologen ontstond er een verhit debat over de gevolgen van spoorwegon-
gelukken en andere schokkende gebeurtenissen. Het concept van het psychisch trauma 
diende zich aan als een acceptabele diagnose, omdat het pijn en dysfunctioneren kon 
verklaren zonder een zichtbare organische afwijking bij verder ‘normale’ mensen.  
Deze verschuiving naar psychologische interpretaties kan niet los worden gezien van  
een ontwikkeling in de samenleving als geheel: een grotere gevoeligheid voor de pijn  
van mensen in afhankelijke en kwetsbare posities, zoals gevangenen, psychiatrische 
patiënten en kinderen. 
 In de tweede episode (1914-1940) hadden de militaire confrontaties van de Eerste 
Wereldoorlog een blijvende invloed op de ontwikkeling van het traumaregime (hoofdstuk 
2). In deze oorlog kon het grote aantal soldaten dat uitviel om psychische redenen, niet 
langer worden genegeerd. Als antwoord hierop werden er speciale vormen van medische 
behandeling ontwikkeld in het Engelse, Franse en Duitse leger. Na de oorlog ontvingen 
echter alleen (ex-)militairen in het Amerikaanse leger zowel medische en psychiatrische 
zorg als financiële steun. Dit was te danken aan de succesvolle druk van een nationale 
organisatie van veteranen, de American Legion, die de geest van de Grote Oorlog levend 
hield en de organisatie van veteranen uit de Amerikaanse Burgeroorlog als voorbeeld 
nam. De activiteiten van de Legion stonden aan de basis van het Veterans Bureau, waar-
mee de regering vele kansen voor trauma-experts schiep. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft de uitbreiding van het traumaregime in de Verenigde Staten 
tussen 1940 en 1960 in relatie tot de Tweede Wereldoorlog en haar nasleep. Toen de Ver-
enigde Staten betrokken raakten bij de oorlog, gebruikte het leger deze gelegenheid om 
een netwerk van artsen, psychologen en sociale wetenschappers voor de lange termijn 
op te zetten om te voorzien in grootschalige psychiatrische zorg voor getraumatiseerde 
soldaten tijdens en na de oorlog en de gevolgen van traumatische oorlogsgebeurtenis-
sen te onderzoeken. Het Amerikaanse leger werd de belangrijkste intermediair voor de 
contacten tussen specialisten en het trainen van nieuwe specialisten. De aandacht van 
wetenschappers en het grote publiek voor psychische problemen nam enorm toe, toen 
specialisten uit het leger invloedrijke posities verwierven op universiteiten en psycho-
analytici die uit Europa waren gevlucht, hielpen bij het opzetten van nieuwe instituties. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de strijd om erkenning van verschillende groepen slachtoffers 
sinds 1960. Een sterke stimulans was het proces tegen Eichmann in 1961, dat zorgde voor 
internationale publieke aandacht voor de psychische pijn van de slachtoffers van mas-
savervolging en genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tweede stimulans kwam 
van de oorlog in Vietnam. Het feit dat miljoenen soldaten, hoofdzakelijk dienstplichtigen, 
geconfronteerd werden met een moderne guerillaoorlog liet een onuitwisbare indruk 
achter op de Amerikaanse samenleving. De problemen van de veteranen in deze oorlog 
waren aanleiding om te komen tot de medische erkenning van de posttraumatische 
stress-stoornis in de derde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders’ (DSM-III) van 1980. Dit was een sterke impuls voor wereldwijd onderzoek 
en de opkomst van internationale organisaties van slachtoffers en specialisten in dit 
veld. Tenslotte was de grote toename van het aantal onthullingen van traumatische 
ervaringen door seksueel misbruik, huiselijk geweld, ernstig verlies en vernederingen 
in zogenaamde ‘totale instituties’, eveneens een stimulans voor de uitbreiding van het 
traumaregime. 
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Deel II richt zich op de opkomst en verbreiding van het traumaregime in Nederland 
sinds 1945. Er worden drie episodes onderscheiden. De eerste episode van 1945 tot 1965 
vormde een bescheiden start (hoofdstuk 5). In deze episode zou het besef van de emoti-
onele gevolgen van traumatische ervaringen nog niet volledig tot ontwikkeling komen, 
omdat de politiek van de regering gericht was op versterking van de nationale eenheid 
en economisch herstel. Slachtoffers en specialisten waren, noch afzonderlijk, noch in on-
derlinge coalities, in staat in deze situatie verandering te brengen. Uitzonderingen op dit 
gebrek aan aandacht waren een aantal psychiaters die zelf de concentratiekampen aan 
den lijve hadden ervaren en hierover schreven, en een aantal psychiaters die betrokken 
waren bij keuringen voor financiële compensatie voor invaliditeit van mensen uit het 
verzet, die wel erkenning kregen. Typerend voor deze episode was ook het negeren van 
de psychische gevolgen van de twee grootste naoorlogse rampen: de watersnoodramp  
van 1953 en het spoorwegongeluk bij Harmelen in 1962. 
 De episode van 1965 tot 1985 kan worden gekarakteriseerd als een stroomversnel-
ling in de ontwikkeling van het traumaregime (hoofdstuk 6). Het debat over psychi-
sche trauma’s werd in het begin van deze episode gedomineerd door verhalen over de 
vervolging tijdens de oorlog. Het debat kwam op gang in de jaren zestig, toen het grote 
publiek zich meer bewust werd van de psychologische kosten van oorlog en vervolging 
na een serie publicaties en tv-uitzendingen. Slachtoffers gebruikten hun leed als wapen 
om nieuwe wetten af te dwingen voor financiële compensatie. Nieuwe concepten, zoals 
‘cumulatieve traumatisering’, werden onderwerp van debat onder specialisten. Deze 
concepten, ontwikkeld in het kader van de zorg voor oorlogsslachtoffers, gingen tevens 
als basis dienen voor de expansie van de behandeling van psychische trauma’s op andere 
gebieden. De feministische beweging in de jaren ’70 bracht een stroom van onthullingen 
op gang over seksueel misbruik en geweld tegen vrouwen en kinderen. De enorme ver-
anderingen in het traumaregime gedurende deze periode werden voortgedreven door een 
hervormingsbeweging in de geestelijke gezondheidszorg en, op een meer abstract niveau, 
door een aantal onderling verweven sociale processen: een groeiende economie, die een 
aanzienlijke uitbreiding van de verzorgingsstaat mogelijk maakte; een versnelling in het 
langetermijnproces van psychologisering en informalisering; en veranderingen in  
de machtsrelaties tussen mannen, vrouwen en kinderen.
 De episode sinds 1985 wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van nieuwe arrange-
menten (hoofdstuk 7). Sommige van deze arrangementen waren het resultaat van een 
heftig debat over de omvang en de gevolgen van seksueel misbruik. Binnen het straf-
recht werd de positie van het slachtoffer versterkt. Rampen werden meer opgevat als 
crises, waarin traumaspecialisten een centrale rol moesten vervullen. Het traumaregime 
breidde zich ook uit naar mensen in riskante beroepen zoals soldaten, brandweerlieden, 
politiemensen en andere publieke dienstverleners 

Deel III richt zich op de huidige situatie in het traumaregime. Deze is onderzocht met 
behulp van literatuur en documenten (hoofdstuk 8) en interviews die zijn gehouden  
tussen 2006 en 2008 bij 47 toonaangevende traumaspecialisten in Nederland (hoofdstuk 9).  
De voornaamste conclusie is dat zich in Nederland een traumaregime heeft ontwik-
keld dat kan worden omschreven als een ‘professioneel kennisregime’ op basis van vijf 
criteria: afbakening van het veld van traumaspecialisten van andere velden, relatieve 
autonomie van de specialisten om hun eigen werk vorm te geven en te controleren, 
interne samenhang, consensus over wetenschappelijke uitgangspunten en praktijken, 
en maatschappelijke erkenning. De mate waarin het regime aan deze criteria voldoet is 
echter beperkt en varieert per criterium. Er zijn spanningen en controverses binnen het 
professionele veld en grote verschillen tussen delen van het veld. Twee subvelden kun-



267

Samenvatting

nen worden onderscheiden: een centrum, dat zich richt op minder complexe trauma’s 
bij enkelvoudige gebeurtenissen (zoals rampen), en een periferie die zich richt op meer 
complexe trauma’s als gevolg van een opeenvolging van pijnlijke gebeurtenissen. 
Een belangrijke kwestie is of de toegenomen erkenning en emancipatie van slachtoffers 
heeft geleid tot wat een ‘slachtoffercultuur’ wordt genoemd, dat wil zeggen een cultuur 
waar slachtofferschap een status heeft bereikt waar steeds meer mensen naar streven. 
Deze studie verwerpt deze stelling. Trends in de richting van dramatisering en overdrij-
ving van slachtofferschap zijn gevolgd door matigende reacties. Er zijn aanwijzingen 
dat veel zo niet de meeste slachtoffers met PTSS hun problemen juist verbergen en 
onzichtbaar blijven voor traumaspecialisten. De radicale claim dat slachtoffers van ern-
stige schokkende gebeurtenissen beter herstellen zonder professionele hulp, heeft geen 
voldoende empirische basis. Een grote hoeveelheid onderzoek laat juist positieve effecten 
zien van veel professionele hulp.

Deel IV is een poging om de opkomst en de uitbreiding van het traumaregime te 
verklaren en te interpreteren in meer algemene termen. Er worden drie niveaus van 
verklaring onderscheiden (hoofdstuk 10). 
Het eerste niveau heeft betrekking op veranderingen in de aard en beleving van schok-
kende gebeurtenissen. Sinds de industrialisering in de negentiende eeuw zijn schokken-
de gebeurtenissen in omvang en ernst toegenomen, zoals het meest dramatisch zichtbaar 
is geworden in de wereldoorlogen in de twintigste eeuw. De aard van schokkende ge-
beurtenissen veranderde ook door de toegenomen complexiteit van productieprocessen, 
waardoor meer mensen konden worden geraakt door ongelukken en technische fouten. 
Tegelijkertijd breidde de massacommunicatie over grote afstanden zich uit, waardoor het 
besef van dramatische gebeurtenissen werd versterkt. Toen welvaart en comfort stegen 
gingen mensen ook meer investeren in hun persoonlijke levens, zowel materieel als emo-
tioneel. Inbreuken in de persoonlijke levenssfeer werden hierdoor meer als schokkend 
ervaren.
 Het tweede niveau van verklaring heeft betrekking op de veranderende interacties  
en afhankelijkheidsrelaties tussen slachtoffers, specialisten, overheden en het bredere 
publiek. In het negentiende eeuwse Engeland veranderde de figuratie van deze vier  
partijen door de uitslag van verschillende rechtszaken. Hierdoor ontwikkelde het  
traumaregime zich als een onbedoeld proces. Het grote aantal uitvallers op de slagvelden 
van de Eerste Wereldoorlog droeg bij aan een actieve rol van artsen-psychiaters en de  
organisatie van veteranen in de Verenigde Staten. Aan het eind van de jaren zestig 
gingen slachtoffers op verschillende gebieden van traumatisering zich organiseren met 
de hulp van specialisten. Onderlinge wedijver tussen deze groepen, elk strevend naar 
publieke erkenning en steun, motiveerde andere slachtoffers hun leed te onthullen.  
De televisie maakte de onthulling van persoonlijk leed voor een groot publiek mogelijk. 
 Het derde niveau van verklaring is gericht op de rol van specialisten. Specialisten 
speelden een relatief autonome rol in de opkomst en verbreiding van het traumaregime, 
in het bijzonder door de ontwikkeling van nieuwe kennis. Er worden vijf fasen in de 
kennisontwikkeling onderscheiden: de erkenning van de traumatische gevolgen van 
bepaalde gebeurtenissen, zoals spoorwegongelukken (1860-1880); de ontwikkeling van 
basisconcepten en therapieën door pioniers (1880-1914); de ontdekking van de ernstige 
psychische gevolgen van oorlog en vervolging (1914-1960); de uitbreiding, differenti-
atie en pogingen tot standaardisatie van kennis, gemarkeerd door de opname van de 
posttraumatische stress-stoornis in de DSM (1960-1985); en verdere professionalisering, 
differentiatie en integratie (sinds 1985). In deze laatste fase hebben leidende specialisten 
pogingen ondernomen tot samenwerking tussen specialisten op verschillende gebieden 
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van traumatisering. Dit heeft bevorderd dat het traumaregime zich is gaan uitstrekken 
tot de gebieden van crisisbeheersing en conflictoplossing.

In het laatste hoofdstuk (11) wordt de ontwikkeling van het traumaregime geplaatst in 
de bredere context van het Westerse civilisatieproces, zoals beschreven door Norbert 
Elias. Betoogd wordt dat de opkomst en verbreiding van het traumaregime op het meest 
algemene niveau kan worden verklaard door sociale processen die ook ten grondslag 
liggen aan het civilisatieproces, waaronder de uitbreiding van de netwerken van inter-
dependentie en de ontwikkeling van staten, waarvan elk een geweldsmonopolie heeft 
binnen een groot gebied. Staten gingen beschikken over grote legers, die hen niet alleen 
de mogelijkheid boden om interne vrede te bewaren, maar ook oorlogen te voeren met 
andere staten. Binnen grote gepacificeerde gebieden werden mensen gevoeliger voor ge-
welddadige inbreuken van hun fysieke veiligheid. De uitbreiding van de netwerken van 
interdependentie hield in dat de reikwijdte van de gevolgen van schokkende gebeurtenis-
sen toenam. Het hield ook de uitbreiding van berichtgeving over schokkende gebeurte-
nissen in, waardoor mensen zich meer bewust werden van de ernst van gebeurtenissen 
ver van hen vandaan.

De opkomst en verbreiding van het traumaregime kan ook worden beschouwd als onder-
deel van het civilisatieproces zelf, in het bijzonder zoals het zich in de twintigste eeuw 
heeft voortgezet. Twee aspecten van dit proces zijn daarbij van belang: psychologisering 
en rationalisering, processen waarin mensen zich meer bewust worden van hun eigen en 
andermans innerlijke motieven en van de gevolgen van hun handelen op lange termijn.  
Deze processen stonden aan de basis van het proces van informalisering sinds het begin 
van de twintigste eeuw, een ontwikkeling naar meer flexibele vormen van zelfcontrole. 
Al deze aspecten van het civilisatieproces in zijn latere fasen manifesteerden zich in de 
opkomst en verbreiding van het traumaregime. 
 Tenslotte wordt gesteld dat de kennis en praktijken van specialisten in het traumare-
gime hebben bijgedragen tot veranderingen die deel uitmaken van het civilisatieproces. 
Specialisten ontwikkelden meer rationele en gedistantieerde perspectieven op menselijk 
gedrag en oorzaken van menselijk leed, ze bevorderden psychologische zelfreflectie en 
droegen bij aan de verspreiding van meer flexibele vormen van zelfcontrole. Daarnaast 
droegen zij bij aan de uitbreiding van de reikwijdte van identificatie, waarbij mensen 
zich niet alleen inleven in het leed van andere mensen dichtbij, maar ook in dat van 
onbekende slachtoffers ver van hen vandaan. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
is het traumaregime een basis geworden voor het bevorderen van een habitus die past 
bij het hoge niveau van interdependentie dat kenmerkend is voor moderne geavanceerde 
samenlevingen. 
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Trauma and Civilization; a historical–sociological study of the rise and expansion of  
the care for victims of traumatic events.

Over the course of the last 150 years, and especially during the last 30 years, an exten-
sive system of specialized health care has evolved to alleviate the emotional consequenc-
es of traumatic events such as natural disasters, wars, persecution, severe loss or sexual 
violence. Whereas this type of care used to cover primarily individual psychological 
aid and support, it now also covers measures to control collective action, reduce social 
unrest and increase resilience.
 The thesis tries to describe, explain and interpret this development within an in-
ternational framework and, more specifically, within a Dutch context. The causes and 
consequences of that development are analyzed from the perspective of the theory of the 
civilizing process.
 Victims, experts, government agencies and the general public all give shape to what 
this study calls a ‘trauma regime’: a set of notions, social conventions and practices that 
people use to alleviate the pain caused by traumatic events. The term ‘regime’ emphasiz-
es the fact that these notions, conventions and practices involve social coercion which is 
inescapable for each participant. This coercion is not enforced by one party, but evolves 
from the interactions among the interdependent individuals and groups. Consequently, 
the parties involved can only partially influence the course of events, and the result of 
their interactions is often unintentional. 

This study consists of four parts. Part 1 describes the rise and expansion of the inter-
national trauma regime since 1850 by distinguishing four subsequent episodes. The first 
episode deals with the rise of a circle of trauma experts between 1850 and 1914 (chapter 
1). It starts with railway accidents in nineteenth-century Great Britain, which brought 
about the first impetus in the rise of the trauma regime. These accidents caused public 
anxiety about a new form of technology which could damage everyone in society at 
random, including the social upper and middle classes. Consequently, social alarm  
was disproportionate to the actual damage caused by the accidents. Moreover, legal 
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proceedings for financial compensation of victims were instituted, which started an 
unintentional process of expanding claims for recognition of injuries and compensation. 
Experts were given new opportunities as witnesses in court. In the international circle of 
neurologists a heated debate about the consequences of railway accidents and other trau-
matic events arose. The concept of psychological trauma was accepted because it could 
explain pain and malfunctioning that had no observable organic basis among otherwise 
‘normal’ people. This shift to psychological interpretations was related to a broader de-
velopment in society as a whole: a greater sensitivity for the pain of people in dependent 
and vulnerable positions such as criminals in jail, psychiatric patients, and children. 
 In the second episode (1914-1940) the battles of the First World War had a lasting 
impact on the development of the trauma regime (chapter 2). During this war the large 
number of soldiers who dropped out for psychological reasons could not be ignored. As 
a consequence, special medical treatment of these soldiers was installed in the English, 
French and German armies. Only in the American army, however, (ex-)soldiers received 
medical and psychiatric care as well as financial support after the war. This was due to 
the successful pressure of a strong nationwide organization of veterans, the American 
Legion, which kept the spirit of the Great War alive and took the organization of the 
veterans of the Civil War as their example. The Legion’s activities lay at the foundation 
of the government’s Veterans Bureau, which created many opportunities for trauma 
experts. 
 Chapter 3 decribes the subsequent expansion of the trauma regime in the United 
States between 1940 and 1960 in relation to the Second World War and its aftermath. 
When the U.S. became involved in the war, the army used this opportunity to set up a 
long-term network of physicians, psychologists and social scientists in order to provide 
large-scale psychiatric care for traumatized soldiers during and after the war and to 
investigate the consequences of traumatic war events. The U.S. Army was the most 
important vehicle of contact among experts and the training of new experts. Public and 
scientific attention to psychological problems increased tremendously, when experts 
from the Army acquired influential positions at universities and psychoanalysts who 
had fled from Europe helped to set up new institutions. 
 Chapter 4 describes the struggle for recognition of different groups of victims since 
1960. An important impetus came from the Eichmann process in 1961, which helped to 
bring the psychological pain inflicted upon the victims of the massive persecutions and 
genocide during the Second World War into international public attention. A second im-
petus came from the Vietnam War. The fact that millions of soldiers, mostly conscripts, 
were being confronted with a modern guerilla war in Vietnam left a profound imprint 
on American society. The problems of many veterans of this war were at the basis of 
the definition of the post-traumatic stress disorder (PTSD) and its medical recognition 
within the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-III) of 1980. This was a strong impetus for research on a worldwide scale and for 
the rise of international organizations of victims of traumatic events and experts in this 
field. Finally, a considerable increase in the number of disclosures of traumatic experi-
ences caused by sexual abuse, domestic violence, severe loss or degradation in ‘total 
institutions’ was also an incentive for the expansion of the trauma regime.

Part II focuses on the rise and expansion of the trauma regime in the Netherlands 
since 1945. Three episodes are distinguished. The first episode, from 1945 to 1965, can be 
characterized as a modest start (chapter 5). In this period, awareness of the emotional 
consequences of traumatic experiences did not fully develop in the Netherlands, since 
government policies were largely aimed at renewed national unification and economic 
reconstruction. Victims and experts were not able, either by themselves or by means of 
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coalitions, to change this situation. Exceptions to this lack of attention were a number of 
psychiatrists who had been in concentration camps themselves and wrote about their ex-
periences, and a few psychiatrists who tested war victims and analyzed their problems. 
Typical for this period was the neglect of psychological consequences of the two main 
national disasters: the flood of 1953 and the railway disaster near Harmelen in 1962. 
 The episode from 1965 to 1985 can be characterized as one of rapid accelleration 
in the development of the trauma regime (chapter 6). The debate about traumas was 
initially dominated by stories about persecution during the war. It came into the open in 
the 1960s, when the public at large became much more aware of the psychological costs 
of war and persecution after a series of publications and televisions broadcasts. Victims 
used their own suffering as a weapon to support new laws for financial compensation. 
New concepts such as cumulative traumatization were brought into the debate among 
experts. The newly developed views about the care of war victims turned out to be a 
foundation for the expansion of the treatment of psychological traumas in other areas. 
The feminist movement of the 1970s gave rise to a stream of disclosures about sexual 
abuse and violence toward women and children. The vast changes in the trauma regime 
that took place during these years were driven by a reform movement among mental 
health care workers, and, on a more abstract level, by several interconnected social proc-
esses: a growing economy, which enabled a considerable expansion of the welfare state; 
an acceleration of long-term processes of psychologization and informalization;  
and changing power relations between men and women. 
 The episode since 1985 witnessed the formation of new arrangements (chapter 7). 
Some were the outcome of a heavy debate about the extent and consequences of sexual 
abuse. In the field of criminal justice, the position of victims of crime was strengthened. 
Disasters came to be regarded as crises in which trauma experts had to play a central 
role. The trauma regime also extended to people in risky occupations such as soldiers, 
firemen, policemen and other public servants.  

Part III deals with the current situation of the trauma regime. It has been studied on 
the basis of literature and documents (chapter 8) and interviews held between 2006 and 
2008 with 47 leading trauma experts in the Netherlands (chapter 9). The main conclusion 
is that in the Netherlands a trauma regime has been developed which can be character-
ized as a ‘professional knowledge regime’ on the basis of five criteria: demarcation of the 
field of professional experts from other fields, experts’ relative autonomy in determining 
and controlling their own work, internal cohesion, consensus on scientific assumptions 
and practices, and external social recognition. The degree to which the regime conforms 
to these criteria is only limited, however, and varies between the criteria. There are 
tensions and controversies within the professional field and strong differences between 
subfields. In particular, two main subfields can be distinguished: a core, which focuses 
on less complex traumas related to single events (such as disasters), and a periphery, 
which focuses on complex traumas related to cumulative painful experiences.
 An important issue is whether the increasing recognition and emancipation of vic-
tims has led to what is called a ‘victims culture’, i.e. a culture in which victimhood has 
become a desirable status to which more and more people aspire. This study rejects this 
thesis. Tendencies of dramatization and exaggeration of victimhood have been followed 
by moderating counterresponses. There are indications that many if not most victims 
with PTSD hide their problems and remain invisible to trauma experts. The radical 
claim that the victims of severe traumatic events could cure better without professional 
support, lacks a sufficient empirical basis. There is a large amount of research that dem-
onstrates positive effects of much professional aid.
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Part IV tries to explain and interpret the rise and expansion of the trauma regime in 
general terms. Three levels of explanation are distinguished (chapter 10). 
 The first level refers to changes in the nature and the perception of traumatic events. 
Since the industrialization in the nineteenth century traumatic events tended to increase 
in size and severity, as is exemplified most dramatically by the great wars of the twenti-
eth century. The nature of traumatic events also changed by the increasing complexity 
of production processes. Consequently, accidents and technical errors could affect more 
people. Meanwhile, mass media improved and intensified news coverage over large 
distances, which magnified the perception of dramatic events. As prosperity and comfort 
rose, people tended to invest more in their private lives, both materially and emotion-
ally, and therefore to perceive intrusions into this private sphere as more shocking.
 The second level of explanation pertains to changing interactions and relations 
of interdependence among victims, experts, governments and the general public. In 
nineteenth-century Britain, the figuration of these four groupings changed due to the 
outcomes of several legal proceedings. As a result, a trauma regime started to develop 
as an unintentional dynamic process. The large number of military drop-outs on the 
First World War battlefields contributed to an active role of physicians-psychiatrists, and 
subsequently to the organization of war victims in the United States. By the end of the 
1960s, victims in distinct areas of traumatization increasingly organized themselves with 
the help of experts. Mutual competition among these groups, each striving for public 
recognition and support, motivated other victims to disclose their own suffering as well. 
Television facilitated the disclosure of private suffering to a wide audience. 
 The third level of explanation focuses on the role of experts. Experts played a rela-
tively autonomous role in the formation and expansion of the trauma regime, particu-
larly through the development of new knowledge. Five phases in this development are 
distinguished: the recognition of the traumatizing impact of certain events such as 
railway accidents (1860-1880); the development of basic concepts and therapies by pio-
neering theorists (1880-1914); the discovery of severe psychological consequences of war 
and persecution (1914-1960); expansion, differentiation and attempts at standardization of 
knowledge, marked by the inclusion of PTSD in the framework of DSM (1960-1985); and 
further professionalization, differentiation and integration (since 1985). In this last phase 
leading experts have attempted to establish forms of cooperation between specialists in 
different areas of traumatization. This has helped the trauma regime to expand from 
health care to the areas of of crisis management and conflict settlement.
 In the final chapter (11), the development of the trauma regime is placed in the broad 
context of the Western civilizing process as conceived by Norbert Elias. It is argued 
that the rise and expansion of the trauma regime can be explained, on the most general 
level, by social processes that were also conducive to the civilizing process, including the 
expansion of networks of interdependence and the development of states, each of which 
holds a monopoly on violence within a large territory. States obtained the command  
of the force of arms on a large scale, which enabled them not only to secure internal  
pacification, but also to wage wars with other states. Within large pacified areas, people 
became more sensitive to violent disruptions of physical security. The growth of net-
works of interdependence implied that the effects of traumatic events increased in scope. 
It also comprised the extension of news coverage of traumatic events, which made more 
people over larger distances more aware of the severity of such events.
 The rise and expansion of the trauma regime can also be regarded as part of the civi-
lizing process itself, particularly as it developed in the twentieth century. Two aspects of 
this process are salient: psychologization and rationalization, processes in which people 
develop a perceptiveness of their own and others’ inner motives and of the long-term 
consequences of human actions. These processes were at the basis of informalization 
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since the beginning of the twentieth century, i.e. a move toward more flexible forms of 
self-control. All these aspects of the civilizing process in its later stages have become 
manifest in the rise and expansion of the trauma regime.   
 Finally, it is argued that the knowledge and practices of experts in the trauma regime 
have contributed to changes that were part of the civilizing process. Experts developed 
more rational, more detached views of human behaviour and causes of human suffering, 
they promoted psychological self-reflection, and helped to spread more flexible forms of 
self-control. Experts also contributed to the extension of the scope of identification, in 
which people empathized not only with the suffering of other people nearby, but also 
with unknown victims at large distances. At the start of the 21st century the trauma 
regime is conducive to a habitus appropriate to the high level of interdependence that  
is characteristic of advanced modern societies. 

Summary
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