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DEE PSYCHOHYGIËNISTEN 





D EE P S Y C H O H Y G I E N I S T E N 
Psychiatrie,Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging 

voorvoor geestelijke volksgezondheid in Nederland 

T H EE M E N T A L H Y G I E N I S T S 

Psychiatry,Psychiatry, critique of culture and 
thethe Dutch Mental Hygiene Movement 

1924-1970 1924-1970 
(with(with a summary in English) 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. dr. J.J.M. Franse 
tenn overstaan van een door het college 
voorr promoties ingestelde commissie, 

inn het openbaar te verdedigen in 
dee Aula der Universiteit op 
woensdagg 10 oktober 2001 

tee 12.00 uur door 

Leoniee Margarethe Louise Maria de Goei 

geborenn te Veldhoven 



Promotor:: prof. dr. P.C. de Rooy 
Co-promotor:: prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers 

Faculteitt der Geesteswetenschappen 

Hett onderzoek voor dit proefschrift en de uitgave hiervan in boekvorm 
werdenn mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Nationaal 
Fondss Geestelijke Volksgezondheid (NFG v), het Trimbos-instituut te 
Utrechtt en de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam. 
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Geestelijkee Volkgezondheid 

Omslagontwerpp en boekverzorging: Jan Boerman, Arnhem 

Opp het omslag: schilderij (plakkaatverf op papier) uit de jaren vijfti g 
vann de onderwijzer H.L.B. (1894-1970) die van 1934 tot 1970 verbleef 
inn de Psychiatrische Inrichting St. Willibrord in Heiloo. 
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