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INLEIDING G 

Dee wolk en de toverbal 

Wiee tegenwoordig 'psychische klachten' heeft, had honderd jaar geleden 
waarschijnlijkk last van 'zenuwzwakte'. Mensen met klachten over angst, 
vermoeidheidd en lusteloosheid bezochten toen de huisarts. Ging het om 
gegoedee patiënten, dan kon de huisarts - althans in de grote steden - de 
hulpp inroepen van een van de weinige gespecialiseerde zenuwartsen voor 
eenn behandeling met elektriciteit of koud water. Zieken die het konden 
betalen,, zochten hun toevlucht ook in sanatoria, rustoorden en pensions 
inn binnen- en buitenland. 

Behalvee 'zenuwlijders' waren er ook 'krankzinnigen': mensen die door 
hunn verwarde of agressieve gedrag een gevaar vormden voor zichzelf of 
hunn omgeving. Na tussenkomst van de rechter kon zo iemand terecht-
komenn in een van de ongeveer vijfentwintig krankzinnigengestichten die 
onss land telde. Zo'n onvrijwillige opname, vaak ver van de bewoonde 
wereld,, brandmerkte de betrokkene voor het leven. De reputatie van de 
gestichtenn was slecht, ze waren overbevolkt met grotendeels arme pa-
tiëntenn en de kans op genezing was klein. Bemiddelde krankzinnigen 
kwamenn doorgaans niet in een gesticht. Men liet krankzinnige familie-
ledenn bij voorkeur thuis verzorgen, of in een particulier sanatorium of 
rusthuis.. Voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking gold 
echterr dat een opname in een gesticht de enige manier was om 'specialis-
tische'' hulp te krijgen. 

Hoeveell  zenuwzieken er rond 1900 waren is niet bekend, wel weten 
wee dat er toen ruim 8000 personen in een krankzinnigengesticht verble-
ven.. Daar werden zij onder de hoede van artsen en 'oppassers' verpleegd 
enn verzorgd. Op een bevolking van iets meer dan vijf miljoen, was dat 
ongeveerr 0,16 procent.1 

Inn de loop van de twintigste eeuw is het domein van de psychiatrie uitge-
breidd tot ver buiten de muren van het gesticht. Aan het einde van de eeuw 
werdd onder regie van de overheid zelfs ernst gemaakt met de ontmante-
l ing-dee 'deïnstitutionalisering' - van het psychiatrisch ziekenhuis, zoals 
hett krankzinnigengesticht sinds de jaren vijfti g is gaan heten. Mensen 
mett psychiatrische stoornissen en psychische problemen horen niet in 
eenn inrichting thuis maar in de maatschappij, zo luidt nu de gangbare 
opvatting. . 

Nederlandd beschikt inmiddels over een dicht net van laagdrempelige, 
doorr de overheid gefinancierde geestelijke-gezondheidszorgvoorzienin-
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gen,, waarvan per jaar ongeveer 4 procent van de 16 miljoen Nederlan-
derss gebruikmaakt, veelal op vrijwillig e basis. Er zijn niet alleen veel 
meerr categorieën patiënten dan de twee die rond 1900 werden onder-
scheiden,, de geestelijke gezondheidszorg is het arbeidsterrein geworden 
vann een scala van professionals. Meer dan 50.000 psychiaters, artsen, 
psychotherapeuten,, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, 
psychomotorischh therapeuten, creatief therapeuten, ergotherapeuten, 
(sociaal-psychiatrisch)) verpleegkundigen, sociaal-pedagogische hulpver-
leners,, activiteitenbegeleiders en geestelijk verzorgers ontfermen zich 
overr de hulpvragers. 

Inn onze samenleving is het belang van de psychische factor voor de 
(on)gezondheidd van de Nederlandse bevolking vanzelfsprekend. Bij ram-
penn en ongelukken verleent een traumateam eerste psychologische hulp 
aann de getroffenen, onze blauwhelmen nemen op vredesmissies een veld-
psycholoogg mee voor de opvang van eventuele psychosociale nood, de 
politiee biedt psychologische hulp aan bij beroving, geweldpleging of ver-
krachtingg om de psychische gevolgen voor het slachtoffer te minimalise-
ren.. In 1996 waren de dreiging van een watersnood en de preventieve 
massalee evacuatie van 200.000 bewoners uit het Rivierengebied vol-
doendee aanleiding voor een onderzoeknaar mogelijke psychische klach-
tenn bij de 'slachtoffers' van deze 'bijna-ramp'. 

Ookk in ons dagelijks leven, in onze woordkeus, op radio en tv, in 
damesbladen,, kranten, literaire en wetenschappelijke boeken is het ge-
bruikk van uit de psychologie en psychotherapie afkomstige begrippen en 
inzichtenn - verdringing, projectie, complex, verwerking, afweer, trauma 
-- heel gewoon. Aan het einde van de twintigste eeuw werd de Nederland-
see samenleving een van de meest 'gepsychologiseerde' ter wereld ge-
noemd.2 2 

Dee accentuering van de psychische dimensie en de enorme expansie van 
dee zorg voor de psyche zijn voor een belangrijk deel op het conto te 
schrijvenn van de beweging voor psychische hygiëne of geestelijke volks-
gezondheidd - de Nederlandse variant van de oorspronkelijk Amerikaanse 
MentalMental Hygiene Movement. Een van de bekendste woordvoerders van de 
beweging,, de sociaal-psychiater Arie Querido (1901-1985), werd volgens 
eigenn zeggen zijn leven lang geïnspireerd door de psychische hygiëne. 
Dee essentie daarvan omschreef hij in 1978 als volgt: 'Geestelijke hygiëne 
iss eigenlijk een wolk: hoe dichter je erbij komt, hoe vager hij wordt.' Een 
anderee niet minder illustere psychohygiënist, de psychiater Kees Trim-
boss (1920-1988), kwam in 1970 tot de volgende interessante uitspraak: 
'Hett begrip psychische gezondheid is als een toverbal, die bij lang zuigen 
telkenss een andere kleur krijgt.'5 
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Beidee psychohygiënisten lieten zich bezielen door een begrip dat zij 
alleenn konden vatten in termen van vaagheid en veranderlijkheid. Dat 
wektee nauwelijks verwondering op in de tijd dat ik kwam werken bij het 
Nederlandss centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv). Dat was in de 
tweedee helft van de 'zakelijke' jaren tachtig. Volgens de statuten vormde 
dee 'bevordering van de geestelijke volksgezondheid' weliswaar de belang-
rijkstee missie van het instituut, maar geestelijke volksgezondheid was 
geenn onderwerp dat toen hoog op de onderzoeksagenda stond en 'psy-
chischee hygiëne' en 'geestelijke gezondheid' waren dat evenmin. 

Hett NcGv richtte zich primair op onderzoek naar de geestelijke 
gezondheidszorg,, de zorg voor het psychisch gestoorde individu. Geeste-
lijk ee volksgezondheid, een begrip dat betrekking heeft op de geestelijke 
gezondheidd van de samenleving, werd geassocieerd met ideologische 
bevlogenheid.. Dat was iets van vroeger, uit de beginperiode van het in 
19722 opgerichte instituut. De tijd waarin ministers en Kamerleden nog 
doorr het instituut per telegram werden gekapitteld over hun ondeugde-
lijk ee psychohygiënische opvattingen. De tijd waarin de hele sector nog 
zatt na te trillen van het congres Te gek om los te lopen, waar in naam van de 
psychohygiënee fundamentele maatschappijverandering werd geëist, en 
welzijn-voor-allen.. Die tijd van 'maatschappijkritiese aksie' en van de 
Dennendal-affairee lag ver achter ons. Het NcGv was een onafhankelijk, 
wetenschappelijkk onderzoeksinstituut geworden. De vaagheid en de po-
litiekee geladenheid van de notie 'geestelijke volksgezondheid' pasten niet 
goedd bij het benodigde objectieve, wetenschappelijke imago. 

Maarr mijn belangstelling was gewekt. Spraken Querido en Trimbos, 
beidenn grondleggers van ons instituut, over begrippen die inderdaad 
alleenn te vangen waren in metaforen? Was het voor hen misschien ook 
niett nodig om ze te preciseren, of hadden zij er wellicht zelfs belang bij 
omm het aan de vage kant te houden? Toen begin jaren negentig, na een 
jarenlangee stilte, serieuze pogingen werden ondernomen om het debat 
overr het mistige begrip 'geestelijke volksgezondheid' te heropenen, werd 
ikk pas echt nieuwsgierig.4 

Waarr kwam die hernieuwde belangstelling opeens vandaan? Wie had-
denn het begrip in Nederland eigenlijk geïntroduceerd en gepropageerd, 
onderr welke omstandigheden gebeurde dat en met welk doel? Mij n vra-
genn leidden onherroepelijk naar de geschiedenis van de Nederlandse 
bewegingg voor geestelijke volksgezondheid. De voorzichtige opleving in 
dee belangstelling voor geestelijke volksgezondheid genereerde ook nieu-
wee interesse in haar geschiedenis en maakte het (financieel) mogelijk om 
err onderzoeknaar te doen. 
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Ikk werd goed op weg geholpen. Vanaf de tweede helft van de jaren zeven-
tigg groeide de historische belangstelling voor de psychiatrie en de geeste-
lijk ee gezondheidszorg.^ Een belangstelling die bovendien niet langer 
beperktt bleef tot historisch geïnteresseerde psychiaters, waardoor ook 
hett perspectief in de geschiedschrijving verschoof. 

Tott halverwege de jaren zeventig werd de geschiedenis van de psychia-
triee meestal voorgesteld als een lineair vooruitgangsproces, waarin on-
wetendheid,, bijgeloof, mishandeling en verwaarlozing plaatsmaakten 
voorr toenemend wetenschappelijk inzicht en een rationele, humane be-
handeling.. De eigentijdse stand van zaken diende daarbij als uitgangs-
puntt en leidraad voor de bestudering van het verleden. De psychiatrie 
werdd opgevat als een tamelijk autonoom gebied van wetenschappelijke 
kennisverwervingg waarin de contemporaine maatschappelijke context 
nauwelijkss een rol speelde. 

Naa die tijd, in de periode van de 'antipsychiatrie', traden de zogeheten 
revisionistischee geschiedschrijvers op de voorgrond, veelal auteurs met 
eenn sociaal-wetenschappelijke of historische achtergrond. Zij stelden de 
geschiedschrijvingg van de eerdere generatie ter discussie, omdat daarin 
eenn sociale, culturele en economische context ontbrak en de professione-
lee belangen en ambities van psychiaters buiten beschouwing bleven. Veel 
revisionistenn betwijfelden het feitelijke bestaan van geestesziekte. Het 
zouu eerder gaan om van tijd en cultuur afhankelijke etiketten die op het 
gedragg en gevoel van mensen werden geplakt. 

I nn de loop van de jaren tachtig diende zich een volgende 'school' aan: 
dee zogeheten post-revisionistische geschiedschrijving. Deze traditie 
trachtt een ideologische stellingname zo veel mogelijk te vermijden en 
zoektt naar een genuanceerde combinatie van internalistische en externa-
listischee elementen in de beschrijving van het psychiatrisch verleden. 
Post-revisionistenn proberen te laten zien dat iedere tijd zijn eigen 'waar-
heid'' en 'werkelijkheid' creëert en dat ook een wetenschap als de psychia-
triee cultuur- en tijdgebonden is.6 Deze laatste benadering, waarin psy-
chiatriee en GGZ in verband gebracht worden met hun institutionele en 
maatschappelijkee context, is als invalshoek gekozen voor mijn onderzoek 
naarr de Nederlandse beweging voor geestelijke volksgezondheid.7 

Inn dit onderzoek worden ontstaan en ontwikkeling getraceerd van de 
Nederlandsee beweging voor geestelijke volksgezondheid, in de periode 
1924-1970.. Daartoe zijn vier onderzoeksvragen gesteld. Vervolgens is 
nagegaann hoe deze vier vragen of onderzoeksthema's zich tot elkaar ver-
hieldenn in de periodes die chronologisch op elkaar volgden. Onderzoeks-
materiaall  is verzameld door bestudering van de secundaire literatuur en 
vann gepubliceerde en ongepubliceerde primaire bronnen (zie daarvoor 
Bronnenn & literatuur, pp. 386-403). 
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Dee eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op het denken over de 
aardd en de betekenis van het begrip geestelijke volksgezondheid in 
wetenschappelijkee (medisch-psychiatrische en sociaal-wetenschappelij-
ke)) kring en daarbuiten (politiek/zuil). Welke opvattingen bestonden er 
overr (de verhouding tussen) ziekte en gezondheid, over de etiologie en 
overr de waarde van geestelijke gezondheid voor het individu en voor de 
samenleving? ? 

Dee tweede vraag betreft het organisatorische en institutionele kader 
vann de beweging. Welke verenigingen en voorzieningen zijn wanneer, 
doorr wie en voor wie opgericht? Hoe werd de beweging gefinancierd, 
wass de overheid betrokken, vormde de geestelijke volksgezondheid een 
onderwerpp van debat in openbaar beleid en politiek, waren er scheidslij-
nenn van levensbeschouwelijke aard en hoe verliep de verdere organisato-
rischee en institutionele ontwikkeling? 

Dee derde onderzoeksvraag gaat over de psychohygiënisten, de perso-
nenn die de beweging vormden, haar gedachtegoed uitdroegen en toepas-
ten.. Welke disciplines vertegenwoordigden zij, welke functies vervulden 
zijj  binnen en buiten de beweging, wat waren hun professionele, politieke 
enn levensbeschouwelijke belangen en idealen? 

Dee vierde onderzoeksvraag betreft de context. Hoe was de relatie 
tussenn psychohygiëne en psychiatrie, meer in het bijzonder de krankzin-
nigenzorgg - tot na de Tweede Wereldoorlog het kerndomein van de psy-
chiatrie?? Het tweede 'decor' waartegen het doen en laten van de psycho-
hygiënistenn betekenis krijgt, is de maatschappelijke omgeving, vooral 
dee modernisering van de Nederlandse samenleving. Hoe zagen de psy-
chohygiënistenn de verhouding tussen modernisering en geestelijke (on-
gezondheid?? En hoe paste deze visie in een bredere cultuurkritische tra-
ditiee en in de maatschappelijke ontwikkelingen als geheel? 

Dee vier onderzoeksthema's - ideologie, organisatie, actoren en con-
textt - worden hierna in hun onderlinge samenhang beschreven, in een 
chronologischh opgebouwd verhaal dat begint bij de oprichting van een 
eerstee vereniging voor psychohygiëne in 1924, en eindigt bij de explosie 
diee in 1970 een einde maakte aan wat tot dan toe werd aangeduid als de 
bewegingg voor geestelijke volksgezondheid. 

Inn hoofdstuk 1 worden de oprichting en aanvankelijke stagnatie van de 
Nederlandschee Vereeniging ter bevordering der Geestelijke Volksge-
zondheidd (1924) beschreven en geplaatst in de toenmalige maatschappe-
lijk ee en psychiatrische context. In hoofdstuk 2 verplaatst de aandacht 
zichh naar de Verenigde Staten, waar de Mental Hygiene Movement eind 
jarenn 1910 van karakter en richting veranderde. De invloed van deze om-
slagg op de Nederlandse situatie en de verdere ontwikkeling van de bewe-
gingg in de jaren twintig en dertig worden onderzocht. In hoofdstuk 3 
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wordtt aan de hand van de parlementaire discussie over krankzinnigen-
zorgg en (geestelijke) volksgezondheid (1919-1947) het wettelijke en poli-
tiekee kader geschetst en worden de ambivalente gevolgen van de crisis 
beschreven.. Hoofdstuk 4 gaat over de jaren van oorlog en bezetting, die 
uitermatee vruchtbaar bleken voor de beweging, zowel voor de organisa-
tiee en de institutionalisering, als voor de legitimatie van het psychohygië-
nischh streven. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens nagegaan hoe de psycho-
hygiënistenn zich gedurende de jaren vijfti g heroriënteerden-zowel op de 
buitenwereldd als op de eigen identiteit - nadat in 1948 naam en taakstel-
lingg werden verlegd van mental hygiene naar mental health. In hoofdstuk 6 
wordtt de verdere consolidatie van de beweging in de eerste helft van de 
jarenn zestig gevolgd en wordt beschreven hoe het succes van de beweging 
meerr dan ooit contrasteerde met de 'achterlijke' gestichtspsychiatrie en 
hoee er tegelijkertijd voor het eerst ruimte kwam voor reflectie, evaluatie 
enn voorzichtige zelfkritiek. In hoofdstuk 7 ten slotte wordt nagegaan wat 
dee invloeden en het effect waren van de ingrijpende veranderingen en 
vernieuwingenn die na 1965 op gang kwamen in de samenleving, in de tra-
ditionelee psychiatrische inrichting en in de beweging zelf. In dit hoofdstuk 
iss ook beschreven hoe de psychohygiëne onderdeel werd van de verzor-
gingsstaat.. In de slotbeschouwing worden de bevindingen samengevat. 


