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HOOFDSTUKK I 

'Ditt gevaar moet onder de oogen worden gezien' 

Zaterdagmiddagg 31 mei 1924. Een groep mensen komt bijeen in het Wil -
helmina-gasthuiss in Amsterdam om er de oprichtingsvergadering bij te 
wonenn van een nieuwe vereniging: de Nederlandsche Vereeniging ter 
bevorderingg der Geestelijke Volksgezondheid (Vereeniging voor Psychi-
schee Hygiëne).1 

Gastheerr en voorzitter is de hoogleraar psychiatrie en neurologie 
dr.. K.H. Bouman (1874-1947). Zijn collegezaal en kliniek zijn gevestigd 
inn Paviljoen in van het Wilhelmina-gasthuis. Het publiek bestaat uit een 
gemêleerdd gezelschap van psychiaters en artsen, onderwijzers en peda-
gogen,, sociologen, psychologen, criminologen, juristen en maatschap-
pelijkk werksters. In zijn openingswoord zegt Bouman dat de nieuwe ver-
enigingg (hierna de NVGV) de geestelijke gezondheid van de Nederlandse 
bevolkingg wil helpen 'bewaren'. Dat is hard nodig, zegt Bouman, want, 
zoo legt hij de aanwezigen uit: 

'Dee reserve aan geestelijke volkskracht is niet onbeperkt; er worden 
grootee eischen gesteld aan hen, die de beschaving op peil moeten houden 
enn ook aan de werkkracht van ons ras. De besten worden aan een kracht-
proeff  onderworpen, die reeds merkbaar hiaten doet ontstaan in de gele-
derenn der in geestelijk opzicht gezonden. Het aantal geestelijk oneven-
wichtigenn en invaliden neemt toe en het steeds toenemen van deze 
minderr goede elementen zal op den duur de draagkracht der valide 
bevolkingg te boven gaan. Daartegen moet gewaakt worden. Dit gevaar 
moett onder de oogen worden gezien.'2 

Hett aantal geestelijk ongezonde mensen nam volgens Bouman dus toe 
tenn koste van het aantal geestelijk gezonden. Hoe dat precies kwam, liet 
hijj  in het midden. Op deze zaterdagmiddag volstond hij met te zeggen 
datt die toename het gevolg was van een 'samenloop van omstandighe-
den'.?? Behalve aan de oprichting van de NVGV, waarmee het startschot 
werdd gegeven voor een Nederlandse beweging voor geestelijke volksge-
zondheid,, wordt in het hiernavolgende aandacht besteed aan die 
'omstandigheden'.. In welke context paste het initiatief van Bouman en de 
zijnen?? En wat gebeurde er na die zaterdagmiddag in mei 1924 met deze 
eerstee Nederlandse Vereeniging voor Psychische Hygiëne? 
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I .. HET STARTSCHOT 

Voorafgaandd aan de vergaderingvan 31 mei 1924 ontvingen geïnteresseer-
denn een 'omzendbrief' van het oprichtingscomité. Behalve K.H. Bouman 
ondertekendenn drie andere vooraanstaande psychiaters deze brief: F.S. 
Meijers,, W.H. Cox en W.M. van der Scheer. Meijers was als psychia-
trischh en neurologisch adviseur verbonden aan de Amsterdamse Ge-
meentelijkee Geneeskundige Dienst. Cox en Van der Scheer waren bei-
denn geneesheer-directeur van een krankzinnigengesticht, respectievelijk 
inn Utrecht en Santpoort. Met Bouman samen vertegenwoordigden zij de 
academischee psychiatrie, de jonge sociale psychiatrie en de progressieve 
gestichtspsychiatriee van die dagen. Naast de psychiatrie leverde de kring 
vann artsen werkzaam in het buitengewoon onderwijs en de openbare 
gezondheidszorgg twee vertegenwoordigers in het oprichtingscomité: 
A.. van Voorthuijsen, schoolarts en inspecteur voor het buitengewoon 
onderwijs,, en M. van der Hoeven, schoolarts en directeur van de GGD in 
Amersfoort.. Verder nam de arts M.A. van Herwerden zitting in het 
comité.. Zij was lector in de biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en 
eenn bekend voorvechtster van de eugenetica.4 

Watt verstonden de initiatiefnemers nu precies onder 'psychische 
hygiëne'?? Een definitie van het begrip gaven zij niet in hun circulaire, wel 
eenn omschrijving van het 'terrein van bemoeiingen'. Zij stelden voor om 
tweee secties of afdelingen in te richten: een sectie voor geestelijk norma-
lenn die zich zou richten op 'prophylaxe' (preventie), en een voor gees-
telijkk abnormalen die zich bezig zou houden met 'de psychologisch-
psychiatrischee en sociale therapie'. In beide secties moest onderscheid 
wordenn gemaakt russen kinderen of jeugdigen en volwassenen. 

Bijj  geestelijk normale kinderen en pubers zouden opvoedingsproble-
menn de aandacht opeisen, en problemen op het gebied van de seksualiteit 
enn de beroepskeuze. Ook noemde men problemen die samenhingen met 
dee invloed van kunst, sport en spel. Bij geestelijk gezonde volwassenen 
gingg het om problemen op het terrein van de seksualiteit, om huwelijks-
problemenn en alcoholisme. Bij geestelijk abnormale kinderen en jeugdi-
genn dachten Bouman en de zijnen aan problemen die samenhingen met 
'intellectuelee defecten'. Daarnaast noemden zij een aantal probleem-
groepen,, zoals psychopatische, criminele en epileptische kinderen en 
jeugdigen.. Bij volwassenen noemden zij eveneens verschillende catego-
rieënn patiënten, zoals zenuw- en zielszieken, blijvend geestelijk defecten 
enn invaliden, maar ook bepaalde zorgsectoren zoals de zwakzinnigen-
zorg,, de psychopatenzorg, de verpleeginrichtingen en het maatschappe-
lij kk werk. 

Mett deze omschrijving van het nieuwe arbeidsterrein gaven de initia-
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tiefhemerss inhoud en eenheid aan de praktijk van het werk dat de N VGV 
zouu moeten bestrijken. Maar behalve dat wilden zij de psychische hygië-
nee ook een wetenschappelijk fundament geven. Als principe stelden zij 
voorop:: 'het geheel zal [...] met wetenschappelijke methoden moeten 
wordenn bewerkt'. 

Dee geestelijke hygiëne zou de lichamelijke hygiëne als voorbeeld moe-
tenn nemen. Net als deze 'oudere zuster' stelde de geestelijke hygiëne zich 
tenn doel te voorkomen, te genezen en te beschermen. In Nederland was 
dee geestelijke hygiëne nog niet uitgegroeid tot een aparte, sociaal-
geneeskundigee wetenschap. Volgens Bouman en de zijnen kwam dat 
voorall  door het 'minder concrete, dat de omschrijving geestelijk aan het 
begripp hygiëne bijbrengt'. De biologische kennis waarover men beschik-
tee was vooralsnog 'van twijfelachtige waarde' en zeker onvoldoende om 
er,, zoals in de lichamelijke hygiëne, 'een systeem van voorschriften en 
maatregelen,, geschikt voor de praktijk van het leven' op te baseren. 
Welkee wetenschappelijke kennis Bouman en de zijnen daarvoor nodig 
achtten,, bleek uit het verdere ontwerp van de organisatie van de NVGV. 
Naastt een sectie voor geestelijk normalen en een voor geestelijk abnor-
malenn wilde men plaats inruimen voor een derde sectie: 'Erfelijkheid en 
Eugenetica'.. Di t arbeidsveld, vonden de oprichters, was in tegenstelling 
tott de andere twee 'even duidelijk als scherp begrensd'. Een nadere uitleg 
bleeff  in de circulaire achterwege. 

I nn hun convocatie stelden de oprichters van de NVGV verder dat een 
bundelingg van alle krachten in één organisatie nodig was voor de succes-
vollee aanpak van 'actuele problemen van geestelijk hygiënische aard'. 
Omm het belang daarvan te onderstrepen wezen Bouman en de zijnen op 
dee ontwikkelingen in de Verenigde Staten waar in 1909 een National 
CommitteeCommittee for Mental Hygiene was ingesteld, en op de oprichting van 
soortgelijkee Europese organisaties onder de noemer Hygiene Mentale.$ 

Inn zijn openingswoord tijdens de oprichtingsvergadering op 31 mei 1924 
maaktee Bouman duidelijk om welke 'actuele problemen' het ging: de 
balanss dreigde naar de verkeerde kant door te slaan door de toename van 
hett aantal geestelijk onevenwichtigen en invaliden. Na Bouman spraken 
ookk Van Herwerden, Van der Hoeven en Meijers over deze problema-
tiek.. Van Herwerden, die de sectie erfelijkheidsleer en eugenetica voor 
haarr rekening nam, wees een 'onverantwoorde voortplanting' aan als 
oorzaak.. Dat intellectuele capaciteiten aangeboren waren, was een 
inzichtt dat steeds meer geaccepteerd werd, zo stelde zij vast. Erfelijkheid 
vann geestelijke eigenschappen, zowel ziekelijke als normale, moest daar-
omm een eerste punt van aandacht zijn voor de NVGV. De sectie voor erfe-
lijkheidsleerr en eugenetiek zou zich inzetten voor de verhoging van 'het 
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verantwoordelijkheidsbeseff  van het individu ten opzichte van de nako-
melingschap'.6 6 

Dee schoolarts Van der Hoeven, vertegenwoordiger van de sectie voor 
geestelijkk normalen, zocht de oorzaak van 'de huidige geestelijke malai-
se'' in de maatschappelijke ontwikkelingen. De samenleving had zich naar 
zijnn idee niet voldoende aangepast aan de snelle ontwikkeling op tech-
nischh gebied. Deze onvolledige aanpassing resulteerde in onevenwich-
tigheid,, meer specifiek in problemen op het terrein van arbeid, beroeps-
keuze,, opvoeding en onderwijs; het terrein waarop de tweede sectie van 
dee vereniging zich richtte.7 

Dee psychiater Meijers, die de derde sectie vertegenwoordigde, meen-
dee met Bouman dat 'het aantal maatschappelijk ongeschikten' hoe langer 
hoee groter werd. Ook hij zocht de oorzaak daarvan in de veranderde 
maatschappelijkee omstandigheden: 'de cultuur en de maatschappij stel-
lenn hoe langer hoe hooger eischen waar velen niet bijkunnen', en hij wees 
opp de aanpassingsproblemen die ontstonden als gevolg van snel verande-
rendee maatschappelijke omstandigheden. Bovendien, zo voegde hij daar-
aann toe: 'Onze samenleving heeft een grootere gevoeligheid gekregen, 
zoodatt zij niet meer verdraagt, wat zij vroeger wèl verdroeg.' Niet alleen 
haddenn individuen moeite om de snelle maatschappelijke ontwikkelin-
genn bij te houden, ook het vermogen van de maatschappij om 'maat-
schappelijkk ongeschikten' te tolereren was naar zijn mening afgenomen.8 

Eenn samenloop van omstandigheden, onverantwoorde voortplanting, 
gebrekk aan aanpassingsvermogen, hogere eisen, verminderde tolerantie, 
hoee dan ook: de geestelijke volksgezondheid was in het geding en het 
toenemendee aantal geesteszieken en 'maatschappelijk ongeschikten' in 
Nederlandd vormde een tekenn aan de wand. 

2.. VERONTRUSTING EN DADENDRANG 

Inn hun bezorgdheid over het peil van de beschaving stonden de oprich-
terss van de NVGV allerminst alleen. Ook hun behoefte om die bezorgd-
heidd om te zetten in een krachtdadig initiatief, werd door vele tijdgeno-
tenn gedeeld. In de laatste decennia van de negentiende en de eerste twee 
vann de twintigste eeuw was er sprake van een algemene verontrusting 
overr de gevolgen van de modernisering. Tegelijkertijd ging men op zoek, 
zowell  in de politiek als in de wetenschap, naar krachtige, 'moderne' ant-
woordenn op de daardoor veroorzaakte maatschappelijke problemen.9 

Tussenn 1850 en 1900 groeide de Nederlandse bevolking van drie naar 
vijff  miljoen, en begon de grote trek naar de steden. Dat werd ook gemak-
kelijkerr gemaakt door de beschikbaarheid van vervoer. De eerste spoor-
lij nn werd in 1830 geopend, maar het spoornet naderde pas zijn voltooiing 
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inn de jaren zeventig. Niet alleen de binnenlandse mobiliteit nam toe, na 
18800 groeide ook de stroom emigranten die vanuit economische overwe-
gingenn uit Nederland vertrokken. De landbouw, waarin rond 1850 meer 
dann de helft en aan het einde van de eeuw nog altijd ruim dertig procent 
vann de bevolking emplooi vond, verkeerde tussen 1870 en 1895 in een cri-
sis.. De industrialisatie brak in Nederland in de jaren 1890 echt door. Na 
18955 versnelde de economische ontwikkeling en brak een periode aan van 
hoogconjunctuur.. De arbeidsverhoudingen veranderden als gevolg van 
dee schaalvergroting, maar dat gebeurde geleidelijk. De parlementaire 
enquêtee naar de toestanden in de industrie, gehouden in de jaren 1880, 
schoktee het ontwikkelde publiek in Nederland omdat de onpersoonlijke 
verhoudingenn van de grootindustrie hier nog relatief onbekend waren. 
Nietteminn vormden schaalvergroting in de economie, toenemende mo-
biliteitt en een betere informatievoorziening (na afschaffing van de kran-
tenbelastingg in 1869 werden dagbladen voor brede sociale groepen 
betaalbaar)) een voedingsbodem voor nieuwe politieke geluiden. 

Tott 1870 was politiek vooral een aangelegenheid geweest voor (libera-
le)) heren. Met de opkomst van de socialistische en antirevolutionaire 
partijenn veranderde dat. Beide nieuwe politieke stromingen richtten zich 
opp mobilisatie van hun achterban, wat door de schaalvergroting en mobi-
liteitt van de moderne samenleving ook mogelijk werd gemaakt. Diezelf-
dee moderne samenleving, een wereld die steeds onoverzichtelijker werd, 
vormdee tegelijk ook de belangrijkste stimulans voor de organisatie van 
'eigen'' bewegingen van gelijkgestemden. Katholieken organiseerden zich 
vanaff  de jaren 1890 eveneens in eigen organisaties. Nu de lokale beslo-
tenheidd en de daarbij horende vanzelfsprekende relaties begonnen te 
verdwijnenn en maatschappelijke verhoudingen in economie, politiek en 
sociaall  leven abstracter werden, was systematische organisatie op lande-
lijk ee schaal noodzakelijk. Een eigen organisatie bood een veilige haven in 
eenn harde wereld en kon bovendien 'de schaapjes bijeen houden'. De 
afschaffingg van het districtenstelsel en de invoering van de evenredige 
vertegenwoordigingg (1917) zouden nog verder bijdragen aan de afbraak 
vann de oude standenmaatschappij, aan schaalvergroting en aan de op-
komstt van een moderne massasamenleving. 

Eenn deel van het ontwikkelde publiek werd aan het einde van de 
negentiendee eeuw bevangen door een gevoel van verontrusting, dat op 
allerleii  manieren tot uitdrukking kwam in de literatuur, de beeldende 
kunstt en de wetenschap. Het vaste geloof in de vooruitgang werd onder-
mijndd door fatalisme; men klaagde over het verlies van traditionele waar-
denn en over decadentie. De gevolgen van de snelle modernisering wer-
denn naar men meende zichtbaar in een toenemende losbandigheid, 
tuchteloosheidd en criminaliteit, in een toename van volksziekten zoals 
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geslachtsziekten,, tuberculose, alcoholisme en krankzinnigheid en in de 
teloorgangg van het oude gemeenschaps- en gezinsleven. 

Tochh overheerste deze fin-de-siècle-stemming in Nederland niet. Het 
beseff  ingrijpende veranderingen mee te maken had niet alleen een ver-
warrende,, maar ook een stimulerende werking. Nu de oude vormen op 
stervenn stonden, nam ook de verwachting toe van een spoedig aanbre-
kende,, glansrijke toekomst. W.E. Krul schrijft dat in de Nederlandse cul-
tuurr van het fin-de-siècle het vernieuwingsstreven vrijwel vanaf het 
beginn de overhand heeft gehad. Krul noemt diverse oorzaken voor dat 
Nederlandsee optimisme. Nederland had niet zoals Frankrijk na 1870 een 
nederlaagg te verwerken. De internationale positie van het land leek 
sindsdienn juist sterker te worden. Evenmin was hier sprake van een stag-
nerendee bevolkingsgroei zoals in Frankrijk. De binnenlandse politiek 
wass weliswaar ingewikkelder geworden door de opkomst van het partij-
enstelsel,, maar er bestond geen kloof tussen staat en samenleving zoals in 
Duitsland,, of een parlementaire impasse zoals in Oostenrijk. De grote 
depressiee van de jaren 1870 en 1880 kwam in Nederland, met zijn betrek-
kelijkk ouderwetse economische verhoudingen, minder hard aan dan in de 
omringendee landen. Van de opleving in de jaren 1890 profiteerde Neder-
landd daarentegen volop. Rond de eeuwwende was in Nederland behalve 
vann cultuurpessimisme dan ook sprake van een cultureel en politiek ver-
nieuwingsstreven. . 

Cultuurpessimismee en fin-de-siècle-stemming waren in Nederland 
eigenlijkk vooral te vinden onder de oud-liberale, gevestigde burgerij. 
Decennialangg had dit genre liberalen zichzelf beschouwd als de voor-
naamstee drager van de burgerlijke beschaving. Nu verloren zij hun domi-
nantee positie. Volgens de liberale vrijheidsgedachte - een reactie op de 
paternalistischee politiek van koning Willem 1 - zouden staat en maat-
schappijj  in vrijheid naast elkaar kunnen leven wanneer zij relatief 
autonoomm zijn. De staat diende zich dus te beperken tot het scheppen 
vann het formele kader waarbinnen maatschappelijke ontwikkelingen in 
vrijheidd mogelijk zouden zijn, en omgekeerd had de maatschappij een 
beperktee invloed op de staat, aangezien slechts een deel van de volwassen 
mannelijkee bevolking het kiesrecht bezat. Volgens de liberale opvattingen 
diendee de volksvertegenwoordiging bovendien beslissingen te nemen 
zonderr dwang van partijorganisaties en vrij van maatschappelijke druk. 
Eindd negentiende eeuw veranderde er veel op heidevlakken. 

Dee greep van de maatschappij op de staat werd vergroot door kies-
rechtuitbreidingg en partij vorming van vooral de goed georganiseerde 
ARPP en later de SDAP. Ook de opvatting dat de staat rechtstreeks sociale 
misstandenn zou kunnen of zelfs zou moeten rechtzetten, kreeg eind 
negentiendee eeuw meer aanhang. De oud-liberalen, die tot in de jaren 
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zeventigg het politieke leven domineerden, waren van oudsher gekant 
tegenn overheidsingrijpen op het terrein van de sociale zekerheid, opvoe-
dingg en onderwijs en levensomstandigheden zoals wonen, ziekte en 
gezondheid.. Staatsinmenging in het maatschappelijk leven was alleen 
toegestaann wanneer de hulp van particuliere instanties niet voldeed. 

Inn samenhang met de verschillende 'kwesties' die het politieke leven 
beheersten:: de kiesrechtkwestie, de onderwijskwestie en de sociale kwes-
tie,, groeide de invloed van links-liberalen, confessionelen en socialisten. 
Zijj  zagen armoede, ziekte en gebrek in toenemende mate als sociale pro-
blematiekk in een zich moderniserende maatschappij, en niet meer als 
voorall  individuele problemen veroorzaakt door luiheid of domheid. Dat 
dee overheid een actiever rol zou moeten spelen op een aantal terreinen 
waarr zich sociale problemen voordeden, zoals huisvesting, onderwijs, 
arbeidd en gezondheid, werd daardoor steeds vaker geaccepteerd. Rond 
dee eeuwwisseling en in de eerste decennia van de twintigste eeuw werd 
eenn stelsel van sociale wetgeving ingevoerd. 

Dee statistiek vormde een onmisbaar hulpmiddel bij het leggen van een 
degelijkee basis voor sociale wetgeving. Weet men niet hoee de maatschap-
pijj  eruitziet, dan kunnen er ook geen wetten gemaakt worden die in de 
maatschappijj  ingrijpen. Ook op wetenschappelijk gebied groeide vanaf 
18900 de belangstelling voor maatschappelijke problemen en trachtte 
menn de sociale werkelijkheid op wetenschappelijke wijze te benaderen. 
Criminaliteit,, het gevangeniswezen, de armenzorg en het onderwijs wer-
denn onderwerp van wetenschappelijke studie. Ook organisaties als de 
Maatschappijj  tot Nut van 't Algemeen gaven opdracht tot het uitvoeren 
vann studies over werkloosheid, ziekenfondsen en armenzorg. 

Datt moderne wetenschap, vooral door middel van statistische onder-
zoeksmethoden,, kon bijdragen aan de verbetering van de maatschappe-
lijk ee gezondheidstoestand, bewees bovenal de hygiënistische hervor-
mingsbeweging.. Het was deze beweging die Bouman en de zijnen zo 
nadrukkelijkk tot voorbeeld namen bij de oprichting van de NVGV. 

Dee hygiënisten, progressieve artsen die op wetenschappelijke wijze 
aantoondenn dat er verband bestond tussen ziekte en sociale verschillen, 
probeerdenn op grond van onderzoeksresultaten de invoering van een 
preventief-geneeskundigee wetgeving af te dwingen. Een vooraanstaand 
hygiënistt was de inspecteur voor het krankzinnigenwezen W.P. Ruysch 
(1847-192o).. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het 
Nederlandschh Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG) in 
1895.. Vanaf 1899 beschikte het NCOG over een eigen periodiek: het Tijd-
schriftschrift voor Sociale Hygiëne. Het NCOG organiseerde bijeenkomsten waar 
artsen,, ingenieurs, werkgevers en politici discussieerden over de rol van 
dee staat op sociaal-hygiënisch gebied. Het NCOG, ook wel aangeduid als 
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'hygiënischh voorparlement', zou tot in het Interbellum een belangrijke 
roll  spelen in de totstandkoming van wetgeving op het terrein van de 
volksgezondheid.. Ook in de vestigingsstrijd die Bouman en de zijnen in 
19244 begonnen met de oprichting van een eerste vereniging voor psycho-
hygiënee zou het NCOG een rol van betekenis spelen. 

Dee oprichting van de NVGV paste kortom in een breder maatschappelijk 
kader.. Zoals velen van hun tijdgenoten toonden Bouman en de zijnen 
zichh enerzijds bezorgd en pessimistisch over de negatieve gevolgen van 
dee modernisering: een toename van criminaliteit en van volksziekten 
zoalss geslachtsziektes, alcoholisme en krankzinnigheid; anderzijds waren 
zijj  optimistisch over de mogelijkheden om dergelijke ontwikkelingen 
eenn halt toe te roepen. Actief ingrijpen, met behulp van moderne weten-
schappelijkee middelen en inzichten, zou daadwerkelijk kunnen bijdragen 
aann een oplossing van door de modernisering veroorzaakte sociale pro-
blemen. . 

3.. STEEDS MEER 'GEESTELIJK O N E V E N W I C H T I G EN EN INVALIDEN ' 

Dee NVGV wilde 'actuele problemen van geestelijk hygiënische aard' aan-
pakken.. Bouman benoemde het meest nijpende probleem in zijn ope-
ningswoord:: het aantal 'geestelijk onevenwichtigen en invaliden' in de 
Nederlandsee samenleving groeide. 

Boumann was zeker niet de enige psychiater die zich daarover zorgen 
maakte.. Zijn vakgenoten deelden zijn mening. De in hun ogen veront-
rustendee stijging van het aantal 'geestelijk onevenwichtigen' vormde een 
veell  beschreven thema in de eerste decennia van de twintigste eeuw. De 
invloedd van de moderne beschaving werd daarbij als een belangrijke oor-
zakelijkee factor aangewezen. Argumenten hiervoor leverden onder ande-
renn de schoolarts Van der Hoeven en de psychiater Meijers, in hun lezin-
genn tijdens de oprichtingsvergaderingvan de NVGV. Beiden zagen steeds 
meerr mensen geestelijk derailleren, omdat ze de versnelde maatschappe-
lijk ee ontwikkelingen niet konden bijbenen. 

Hett ontwrichtende effect van beschaving en vooruitgang op het ze-
nuwgestell  was sinds de achttiende eeuw al een veelbesproken medische 
kwestie.100 Aan het einde van de negentiende eeuw bereikte de discussie 
overr de samenhang tussen geestesziekte en maatschappelijke ontwikke-
lingenn echter een nieuw hoogtepunt in het debat over de 'beschavings-
ziekte'' neurasthenie.11 Ook het sociaal-darwinisme en de degeneratie-
theorie,, eind negentiende en begin twintigste eeuw wijdverbreid onder 
medicii  en psychiaters, steunden op de gedachte dat een voortschrijdende 
beschavingg onherroepelijk leidde tot een toenemend aantal geesteszieken. 
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Voorr een goed begrip van Boumans probleemanalyse is het belangrijk 
omm kort stil te staan bij het neurastheniedebat en het denken over dege-
neratie,, zoals dat in Nederland vorm kreeg. 

'De'De kwaal onzer dagen' 
Dee grootste autoriteit op het gebied van de neurasthenie in Nederland, 
dee Leidse hoogleraar psychiatrie G J. Jelgersma, schreef in 1897: 'Iedere 
leekk weet, dat het aantal zenuwzieken op onrustbarende wijze toeneemt.' 
Anderenn spraken over een 'kolossale toename der algemeene zenuwach-
tigheid'.12 2 

Jelgersmaa beschreef de neurasthenie als een ziektebeeld met zowel 
psychischee als somatische symptomen. De psychische symptomen van 
zenuwzwaktee waren uitputting van de geestelijke vermogens, gebrekkige 
concentratie,, onlust, prikkelbaarheid, gebrek aan belangstelling, angsten, 
dwanggedachtenn en slapeloosheid. Als lichamelijke symptomen werden 
genoemdd hoofdpijn, duizeligheid, obstipatie, vermoeidheid, stoornissen 
inn de spijsvertering en seksuele stoornissen.̂ 

Dee voornaamste oorzaak van de ziekte lag in het snelle tempo waarin 
dee moderne beschaving voortschreed. De arts Geelen verwoordde een 
algemeenn gangbare opvatting toen hij in 1905 schreef: 'Zenuwachtigheid 
iss de kwaal onzer dagen.' Het moderne leven leidde tot overspanning van 
hett zenuwgestel. Of zoals de Nederlandse zenuwarts Soesman in 1908 
schreef:: 'De enorme vooruitgang van wetenschap, en industrie, de ver-
plaatsingg der bevolking van het platteland naar de grootere centra der 
samenleving,, de daardoor tot op de spits gedreven concurrentie, de sterk 
verhoogdee levenseischen van den tegenwoordigen tijd, de betrekkelijk 
snell  in het leven geroepen veranderingen op sociaal en economisch ge-
bied,, die het geheele leven zoo gecompliceerd gemaakt hebben, al deze 
factorenn te zamen hebben in een halve eeuw tijds een ruk gegeven aan 
onss geestesleven.'14 

Inn de etiologie van de neurasthenie steunde men, zeker tot 1920, voor-
alal op het natuurwetenschappelijke, organische denken. Als belangrijk-
stee oorzakelijke factor onderscheidde men een erfelijke predispositie. 
Zenuwlijderss hadden een ziekelijke overgevoeligheid. Op deze 'bodem' 
zoudenn de invloeden van buitenaf werkzaam zijn. De grote drukvan het 
modernee leven verhoogde daarbij de kans op 'acquisitie' van neurasthe-
nie.. Volgens sommigen spoorde de evolutie vann de biologische en vooral 
neurologischee toerusting van de mens niet met de snelheid van de sociale 
enn technologische ontwikkelingen. De menselijke zenuwen waren nog 
niett berekend op de snelheid en complexiteit van de nieuwe industriële 
maatschappij.. Kenmerkend voor de neurasthenie was echter dat er geen 
anatomischee afwijkingen in het zenuwstelsel konden worden geconsta-
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teerd.. De stoornis had een 'functioneel' karakter, dat wil zeggen dat niet 
dee structuur maar alleen de werking van de zenuwen was aangetast, bij-
voorbeeldd door intoxicatie. De neurasthenie onderscheidde zich van 
'echte'' krankzinnigheid doordat de zenuwlijder zichzelf als ziek be-
schouwde,, waardoor de ziekte meer genezingsperspectief bood. Men 
sprakk over een milde vorm van krankzinnigheid, die wel kon verergeren 
enn zich dan alsnog kon ontwikkelen tot 'echte' krankzinnigheid. De 
grenss tussen krankzinnigheid en zenuwlijden was diffuus, beide werden 
inn één adem genoemd.15 

Wiee leden er nu aan neurasthenie ? Jelgersma meende dat vooral die-
genenn die het meest in de beschaving deelden door de ziekte werden ge-
troffen:: de hogere en ontwikkelde standen. Daarnaast zouden 'arbeiders 
mett het hoofd', onder wie beambten, onderwijzers en artiesten, last heb-
benn van zenuwziekten. 'Door de vele emoties waaraan zij in onze maat-
schappijj  zijn blootgesteld, gevoegd bij de intellectueele over-inspanning 
neemtt men bij deze klasse van menschen een aanzienlijke toename van 
zenuwziektenn waar. Ook de vrouwen vertoonen deze vermeerdering en 
ookk hier is de intellectueele over-inspanning met de emoties van de strijd 
omm het bestaan daarvan de oorzaak', aldus Jelgersma.16 

Dee historicus Henk te Velde heeft laten zien dat het neurasthenie-
debatt ook een politieke betekenis had. Liberalen namen actief deel aan 
dee discussie over 'onzen verslapten tijd met weeke hoofden'. Zoals eerder 
beschreven,, was het liberalisme aan het einde van de negentiende eeuw 
inn Nederland over zijn hoogtepunt heen; de socialisten en confessione-
lenn waren in opmars. De liberale burgerij raakte haar dominante positie 
kwij tt en voelde zich gedesoriënteerd in de moderne massasamenleving. 
Dee oude standensamenleving die ze kende en waarin ze zich thuis voelde, 
brokkeldee af. In liberale tijdschriften zoals De Gids en De Tijdspiegelwerd 
geklaagdd over het om zich heen grijpende scepticisme, over stuurloos-
heidd en desoriëntatie en over het gebrek aan idealen, morele vernieuwing 
enn karakter.17 

Ookk zenuwartsen en artsen namen de gelegenheid te baat om hun 
beschrijvingenn van het ziektebeeld neurasthenie te doorspekken met cul-
tuurkritiek.. Medici als Soesman en Geelen wezen nadrukkelijk op het 
verbandd tussen neurasthenie en sociale stijging. Iedereen wilde vooruit 
inn de wereld en beter worden dan zijn ouders. Geelen beschreef de desas-
treuzee gevolgen van dergelijk gedrag in het geval van een handwerksman 
diee er alle moeite en zorg, slapeloze nachten en hard werken voor over 
hadd om zijn zoon klerk te laten worden. De zoon werd klerk. Maar toen 
hett eenmaal zover was schaamde hij zich voorr de werkmanskiel van zijn 
vader.. Geen wonder, concludeerde Geelen, dat de zenuwen van vader en 
moederr het moesten ontgelden. En ook voor het kind was een dergelijke 
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opvoedingg veelal ongewenst. Iemand die als kind uit de arbeidende klasse 
eenn opvoeding boven z'n stand genoot en niet boven het gemiddelde uit-
steeg,, zou zich later in de maatschappij onherroepelijk misplaatst voelen. 
Bijj  de pogingen die zo iemand moest aanwenden om zich staande te hou-
denn 'krijgen maar al te vaak de zenuwen het te kwaad'. Ook Soesman 
meendee dat iemand die niet in een wetenschappelijk milieu geboren 
werdd wel over heel bijzondere eigenschappen moest beschikken wilde hij 
dezee Voor zijn geslacht nieuwe verplichting straffeloos, dwz. zonder 
stoornissenn in zijn geestelijke gezondheid, kunnen dragen'.18 

''Tegen''Tegen één sterkere tienmaal zoveel zwakkeren' 
Dee moderne beschaving maakte mensen zenuwachtig. Veel tijdgenoten 
wezenn daarnaast op een ander verband tussen beschaving en (geestes)-
ziekte.. Cornelis Winkler, de eerste hoogleraar psychiatrie in Nederland, 
steldee in zijn inaugurele rede (1893) dat de beschaving een geneeskunde 
enn hygiëne had gebracht 'die tegen één sterkere tienmaal zoveel zwakke-
renn in 't leven houdt en hen in staat stelt zich voort te planten'.'9 De voor-
zitterr van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst,, E.J. Swaep, schreef in 1918: 'De hygiëne, de andere takken der 
geneeskunst,, de meer humane begrippen, hebben als van zelf geleid tot 
hett instandhouden van vele geestelijk en lichamelijk invalide perso-
nen.'200 Met de algemene daling van het sterftecijfer nam ook de levens-
kanss van 'maatschappelijk ongeschikten' toe. Bleven er meer zieken en 
zwakkenn in leven, dan moest het aantal mensen dat vatbaar was voor 
tuberculosee en zenuwziekte wel toenemen, zo meende een andere des-
kundige.21 1 

Dezee denktrant, volgens welke de beschaving de kwaliteit van de (toe-
komstige)) bevolking bedreigde, wortelde in de sociaal-darwinistische 
traditie.. De vooruitgang in de geneeskunde en de toenemende humani-
teitt verzachtten de strijd om het bestaan van de menselijke soort en 
dwarsboomdenn de natuurlijke selectie. Degenen die vroeger de strijd 
verloren,, bleven nu in leven en plantten zich voort. De moderne bescha-
vingg had zo een contra-selectie tot gevolg. Misdadigers, zwakzinnigen en 
anderee 'sociaal minderwaardigen' zouden bovendien beschikken over 
eenn grotere vruchtbaarheid, waardoor zij zich sneller voortplanten dan 
dee meer begaafden, de van oudsher sterkste variëteiten. Dat effect werd 
nogg versterkt doordat er verhoudingsgewijs meer aan geboortebeper-
kingg gedaan werd aan de top van de maatschappelijke piramide. De com-
binatiee van de sterke nadruk op erfelijkheid als oorzaak van geestesziek-
tenn en de degeneratietheorie resulteerde in de opvatting dat de 'kwaliteit' 
vann de bevolking onherroepelijk achteruitging. Eugenetici of voortplan-
tingshygiënistenn verwachtten dat een toekomstige generatie zou bestaan 



STEEDSS MEER 'GEESTELIJK O N E V E N W I C H T I G EN EN INVALIDEN ' 27 

uitt nakomelingen van 'sociaal minderwaardigen'. Nederlandse eugeneti-
ci,, onder wie veel artsen en psychiaters, zagen de 'sporen' van contra-
selectiee onder meer in het groeiende aantal geesteszieken, zwakzinnigen 
enn 'onmaatschappelijken'.22 

Overr de groeiende groep zwakzinnige kinderen toonde men zich extra 
bezorgd.. Na het invoeren van de leerplicht (1901) werd het mogelijk om 
hett intellect van schoolkinderen op grote schaal te vergelijken. Veel kin-
deren,, bleek nu, konden op school niet meekomen. Er waren veel meer 
'zwakzinnige'' kinderen dan men had vermoed. Het zou daarbij vooral 
gaann om lichtere vormen van 'zwakzinnigheid', ook wel aangeduid met 
dee term 'debiliteit'. J. Klootsema, onderwijzer en hoofd van het Rijks-
opvoedingsgestichtt in Alkmaar, probeerde een indicatie te geven van het 
aantall  'achterlijke kinderen' in de maatschappij. Hij schatte dat ongeveer 
1,55 op de 1000 kinderen 'achterlijk' was. In een stad als Amsterdam zou 
datt aandeel zelfs 2 op de 1000 bedragen, aangezien 'het grootste contin-
gentt uit den aard der zaak in zoogenaamde beschavings-centra aange-
troffenn wordt'. 23 

Enn men 'zag' niet alleen meer zwakzinnige, achterlijke of debiele kin-
derenn in de scholen, men vreesde dat juist deze groep te lijden had onder 
dee modernisering. De moderne samenleving stelde hogere eisen aan het 
intellect,, maar ook aan de zedelijkheid. In het moderne tijdsgewricht 
stondenn traditionele normen en waarden onder druk en het was voor 
'debielen'' extra moeilijk om zich in zedelijk opzicht overeind te houden. 
Ookk hier gaf een erfelijke predispositie, een 'ziekelijke aanleg', aanlei-
dingg tot overgevoeligheid voor de druk van de moderne samenleving. 
Nett als zenuwlijders werden zwakzinnigen niet alleen gezien als slacht-
offerss van de modernisering, maar ook als veroorzakers van maatschap-
pelijkee ontwrichting. Zwakzinnigen hadden de naam snel af te glijden 
naarr criminaliteit, alcoholisme, landloperij en prostitutie. Dit 'asociale' 
gedragg bracht, aldus Klootsema, 'de normale ontwikkelingvan ons maat-
schappelijkk organisme op bedenkelijke wijs in wanorde'. De arts en pio-
nierr op het gebied van het speciaal onderwijs, Herderschee, meende zelfs 
datt zwakzinnigen een potentiële bedreiging vormden voor de continuï-
teitt van de westerse beschaving. Het zwakzinnige kind was volgens hem 
'eenn beletsel voor den vooruitgang' want 'er is geen evolutie mogelijk 
zonderr een toenemen van verstandelijke mogelijkheden'. Hij vond dat er 
zekeree gevaren kleefden aan het 'menschlievend pogen om het onvol-
waardigee individu te redden'. Want als het aantal 'cultuurdragers' relatief 
afnam,, dan moest die cultuur eerdaags ineenstorten.24 

Artsenn en psychiaters deelden de zorg over de toename van het aantal 
zenuwzieken,, zwakzinnigen en 'maatschappelijk ongeschikten'. De be-
hoeftee om de krachten te bundelen in de strijd tegen deze ongewenste 
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maatschappelijkee gevolgen van de moderne tijd zette hen ertoe aan om 
zichh begin jaren twintig te verenigen in een Nederlandse organisatie tot 
bevorderingg van de geestelijke volksgezondheid. Maar de oprichters van 
dee NVGV deelden ook andere belangen. 

4.. EEN PROFESSIONEEL BONDGENOOTSCHAP 

Dee oprichters van de NVGV wilden maatschappelijke problemen helpen 
oplossen.. Daarnaast probeerden zij, door het definiëren van een nieuw, 
wetenschappelijkk gefundeerd arbeidsterrein onder de noemer 'geestelij-
kee hygiëne', hun professionele aanzien te vergroten. Dat was, zoals hier-
naa zal blijken, vooral voor de psychiaters onder hen van groot belang. 
Maarr ook de andere betrokken artsen hadden er beroepsmatig gezien 
voordeell  bij om deel te nemen aan een vereniging voor psychische hygië-
ne.. Hierna wordt eerst beschreven welke problemen psychiaters, school-
artsenn en eugenetici op hun respectievelijke werkterreinen parten speel-
den,, daarna welke oplossingen werden beproefd. De situatie in de 
psychiatrie,, het werkterrein van de meest prominente beroepsgroep in 
hett oprichtingscomité, krijgt daarbij de meeste aandacht. 

Problemen Problemen 
Hett domein van de psychiatrie beperkte zich in deze periode nog vrijwel 
uitsluitendd tot de krankzinnigengestichten. Het was gangbaar om de toe-
namee van het aantal geesteszieken allereerst af te lezen aan het steeds 
groterr aantal mensen dat in een dergelijk gesticht verbleef. Hoewel er 
twijfell  bestond over de vraag of er werkelijk meer mensen in Nederland 
geestesziekk werden, constateerden artsen, psychiaters en anderen eens-
gezindd dat 'althans de bevolking der krankzinnigengestichten op onrust-
barendee wijze' toenam. Men baseerde zich daarbij op de cijfers die het 
Staatstoezichtt op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten publi-
ceerdee in zijn jaarlijkse verslagen. En die cijfers spraken volgens velen 
duidelijkee taal. Tussen 1849 en 1928 nam de bevolking van de krankzinni-
gengestichtenn ononderbroken toe, zowel in absolute getallen: van 1187 
naarr 20.144, als in verhouding tot de totale bevolkingsgroei: van 39 naar 
264,11 per 100.000 inwoners.25 Dat behalve het aantal 'zenuwzieken' ook 
hett aantal patiënten in gestichten hand over hand toenam, versterkte het 
ideee dat het peil van de geestelijke gezondheid van de Nederlandse 
bevolkingg achteruitging.26 De verontrusting werd bovendien aangewak-
kerdd door de groei van de groep 'achterlijke' of'debiele' kinderen.27 

Inn de krankzinnigenzorg veroorzaakte de toename van de populatie 
eenn zogeheten 'plaatstekort'.28 Het plaatsgebrek in de gestichten werd 
volgenss tijdgenoten echter niet alleen veroorzaakt door een toename van 
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hett aantal nieuwe opnames per jaar. Naarmate de druk op de capaciteit 
toenam,, trad een meer fundamenteel probleem op de voorgrond, dat 
werdd aangeduid als de 'schijnbare toename van de gestichtsbevolking'. 
Err werden niet alleen steeds meer mensen opgenomen, een steeds groter 
aantall  van hen blééf ook opgenomen. Eind negentiende eeuw was meer 
dann 70 procent van de gestichtsbevolking 'chronisch', dat wil zeggen: 
langerr dan drie jaar opgenomen.29 

Ui tt het onevenredig grote aantal 'ongeneeslijken' dat in de gestichten 
verbleef,, bleek dat de gestichtspsychiatrie niet voldeed aan haar eigenlij-
kee doelstelling: het genezen van geesteszieken. Toonaangevende psy-
chiaterss verheelden niet dat de resultaten van de dure 'moderne' ge-
stichtsverplegingg tegenvielen. Zo stelden Schermers, gestichtsdirecteur 
inn Zeist, en zijn collega Cox, gestichtsdirecteur in Utrecht en lid van het 
oprichtingscomitéé van de NVGV, beiden teleurgesteld vast dat de verbe-
terdee krankzinnigenverpleging niet had geleid tot een hoger genezings-
percentage.'00 Cox vergeleek de kosten van de verpleging met het aantal 
hersteldd ontslagen patiënten tussen 1866 en 1902. Het resultaat: het aan-
tall  hersteld ontslagen krankzinnigen per 100.000 inwoners steeg in deze 
periodee van 11 naar 12, met andere woorden met één patiënt, terwijl de 
verpleegkostenn in dezelfde periode waren verdubbeld. Hij noemde de 
resultatenn van alle inspanningen dan ook 'buitengewoon gering'.3' 

Geneesheer-directeurGeneesheer-directeur W.H. Cox, vierde van links, met zijn personeel 
inin de WillemArntsz Stichtingte Utrecht, ca. ipio 
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Behalvee met capaciteitsproblemen en een laag genezingspercentage 
kamptee men in de krankzinnigenzorg met een groot kostenprobleem. In 
hett krankzinnigengesticht Meerenberg, het latere Santpoort, namen bij-
voorbeeldd de totale uitgaven tussen 1904 en 1914 met maar liefst 50 pro-
centt toe, tussen 1914 en 1919 stegen de uitgaven zelfs met 150 procent en 
ookk daarna zette de kostenstijging door. Deze explosieve toename van de 
kosten,, veroorzaakt door stijgende personeelskosten en de hoge voedsel-
enn brandstofprijzen in en vlak na de Eerste Wereldoorlog, had een feno-
menalee stijging van de verpleegprijzen tot gevolg. Daar hadden vooral de 
gemeentelijkee overheden last van, want veruit het grootste deel van de 
gestichtsbevolkingg was armlastig en de verpleegkosten van deze patiën-
tenn kwamen op grond van de Armenwet op rekening van de gemeenten. 
Inn 1909 werd 75 procent van de inrichtingsbevolking verpleegd op kosten 
vann de gemeenten, in 1931 was dat ruim 80 procent. In 1908 kostte het een 
gemeentee gemiddeld 400 gulden per jaar om een krankzinnige in Sant-
poortt te laten verplegen, in 1924 was dat bedrag gestegen tot ruim 1000 
guldenn per jaar.32 

Enn niet alleen de gemeentelijke overheden morden over de hoge las-
tenn voor de verpleging van hun krankzinnigen. Zoals Bouman had 
gezegd:: 'het steeds toenemen van deze minder goede elementen zal op 
denn duur de draagkracht der valide bevolking te boven gaan'. De 'minder 
goedee elementen' kostten de maatschappij veel geld: ze vertegenwoor-
digdenn niet alleen een enorm verlies aan arbeidskracht, ze belastten de 
gemeenschapp ook met grote uitgaven voor hun verpleging en verzor-
ging.. De 'kosten onzer tegenwoordigen krankzinnigen verpleging' was 
eenn veelbesproken thema in de eerste twee decennia van de twintigste 
eeuw.. In de psychiatrische vakpers vroeg men zich af of dergelijke uitga-
venn wel verantwoord waren, zeker nu bleek dat de baten niet opwogen 
tegenn de lasten.35 

Dee toename van het aantal kinderen dat de voortgang van het lagere 
schoolonderwijss belemmerde, veroorzaakte soortgelijke en andere pro-
blemen.. Allereerst was er een kennisprobleem: voordat er ook voor hen 
kostbaree aparte zorg en bijzonder onderwijs werden ontwikkeld, was het 
zaakk te weten om hoeveel kinderen het nu eigenlijk ging. In ieder geval 
moestt worden voorkomen dat er een toeloop plaatsvond naar de nieuwe 
voorzieningen,, zoals na de invoering van de tweede Krankzinnigenwet 
(1884)) en de Kinderwetten (1901-1905). Daarnaast vroeg men zich af 
welkee factoren als oorzaken van 'achterlijkheid' moesten worden aange-
merkt.. Om op dergelijke vragen een antwoord te vinden richtte de 
inspecteurr voor het krankzinnigen wezen, J.H. Schuurmans Stekhoven, 
samenn met anderen in 1913 de Vereeniging 'Het Nederlandsche Volk' op. 
Dezee vereniging beoogde de bestudering van de samenstelling en eigen-
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schappenn van de Nederlandse bevolking en vormde vanaf het midden 
vann de jaren twintig een belangrijke 'uitvalsbasis' voor eugenetische art-
senn en psychiaters.?4 

Verderr was het van belang om onderscheid te kunnen maken tussen 
dee verschillende soorten 'abnormale kinderen' en de voor hen meest 
geëigendee vormen van zorg en onderwijs. Antwoorden op die vragen gaf 
dee pathologische pedagogiek (of orthopedagogiek), een wetenschap die 
vanaff  het begin van de twintigste eeuw in Nederland als een zelfstandige 
disciplinee tot ontwikkeling kwam. De onderwijzer Jan Klootsema was 
eenn van de pioniers op dit terrein. Hij schreef in 1904 Misdeelde kinderen. 
EenEen inleiding tot de paedagogische pathologie en therapie, waarin hij aangaf 
waaraann men 'idiote en achterlijke', 'misdadige en verwaarloosde' en 
'doofstomme,, blinde en epileptische' kinderen kon herkennen.35 

All  was Klootsema ervan overtuigd dat de pedagogische pathologie een 
zelfstandigee discipline moest worden, hij vond het niet verstandig wan-
neerr 'paedagogen systemen op eigen houtje scheppen'. Pedagogen had-
denn allereerst de plicht om 'bij eene oudere zuster voorlichting te vragen 
enn gebruik te maken van het materieel, dat deze zich na jaren van arbeid 
veroverdd heeft'. Met die 'oudere zuster' bedoelde Klootsema de psychia-
trie:: 'Toch kunnen psychiaters en paedogogen het niet buiten elkaar stel-
len',, zo besloot hij. Uit de medische wetenschap geleende begrippen als 
'diagnose',, 'therapie' en 'pathologie' kwamen in Klootsema's werk dan 
ookk veelvuldig voor.36 

Klootsemaa dacht dat 'idioten in engere zin' niet vatbaar waren voor 
onderwijs,, en een psychiatrische behandeling nodig hadden. Ook andere 
terr zake kundigen meenden dat voor idioten en debielen, die neigden tot 
'asociale'' handelingen zoals criminaliteit, alcoholisme en prostitutie, een 
gestichtsopnamee aangewezen was. De 'achterlijke' kinderen (onder wie 
dee 'licht-imbecielen' en de 'debielen') konden naar het buitengewoon 
onderwijss worden gestuurd.?? 

Hierr deed zich een drietal problemen voor. Allereerst waren de ge-
stichtenn die men op het oog had voor de opvang van idioten, de krankzin-
nigengestichten,, overvol. Klootsema en zijn collegae werden dus deels 
geconfronteerdd met dezelfde problemen als hun vakbroeders, de psycho-
pathologen.. Behalve met een (voorlopig) gebrek aan theoretische kennis 
kamptenn pedagogen en onderwijzers ook met een gebrek aan deskundige 
ervaringg met de grootste groep kinderen die voor buitengewoon onder-
wijss in aanmerking kwam: zwakzinnigen. Daarachter doemde een derde 
probleemm op dat vanaf de jaren twintig, toen er inmiddels een wettelijke 
regelingg tot stand was gekomen voor het buitengewoon onderwijs, de 
aandachtt vroeg. De inspecteur voor het buitengewoon onderwijs A. van 
Voorthuijsen,, tevens lid van het oprichtingscomité van de NVG v, was een 
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vann degenen die zich publiekelijk gingen afvragen of de kosten wel 
opwogenn tegen de baten: leverde het dure buitengewoon onderwijs wel 
voldoendee 'maatschappelijk rendement' op?38 

Dee vraagstukken die in de psychiatrie en op het terrein van het buiten-
gewoonn onderwijs en de zorg voor 'achterlijke' kinderen speelden, 
schampten,, zoals eerder bleek, ook de probleemstellingen die eugenetici 
naarr voren brachten. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog waren in 
Nederlandd organisaties ontstaan die zich min of meer expliciet bezighiel-
denn met eugenetische thema's, zoals de eerder genoemde Vereeniging 
'Hett Nederlandsche Volk'. In maart 1924 besloot men de krachten te 
verenigenn in een Centraal Comité van Samenwerkende Organisaties 
voorr Erfelijkheidsonderzoek. De oprichting van het Centraal Comité 
wektt de indruk dat de eugenetische beweging ook in Nederland vaste 
voett aan de grond had gekregen, maar dat was deels schijn, stelt Jan 
Noordman.. Als het om actieve eugenetici ging was het maar een kleine 
wereld,, en de voortrekkers waren ambtshalve allen belast met andere dan 
eugenetischee bezigheden. Menselijke erfelijkheidsleer was in die tijd 
geenn academisch vak, dat zou het pas in de loop van de jaren dertig wor-
den.. Eugenetici maakten propaganda voor een eugenetisch bewustzijn 
enn voor maatregelen, maar dat was eigenlijk vooral een preek voor de 
eigenn parochie. Het streven was ook niet zozeer om de eugenetische 
gedachtee te populariseren voor het grote publiek - dat vergrootte het 
gevaarr van onbezonnen radicalisering - als wel om die ingang te doen 
vindenn in de intellectuele en bestuurlijke bovenlaag. Om een dergelijke 
verbreidingg van hun gedachtegoed te realiseren, moesten eugenetici dus 
opp zoek naar samenwerkingspartners.^ 

Dee bij de oprichting van de NVGV betrokken psychiaters en artsen 
kamptenn in hun respectievelijke beroepsvelden met een aantal, deels 
overeenkomstige,, problemen. Overbevolking en een laag genezingsper-
centagee bij hoge kosten: dat waren de twee hoofdproblemen waarmee 
psychiaterss in de gestichten werden geconfronteerd. Op het terrein van 
hett buitengewoon onderwijs en de zorg voor 'abnormale' kinderen had 
menn grote behoefte aan theoretisch gefundeerde kennis en aan ervaring; 
enn ook hier speelde de vraag of alle inzet wel resulteerde in voldoende 
rendement.. Eugenetici, ten slotte, waren op zoek naar mogelijkheden 
omm hun opvattingen te verbreiden. Deze drie groepen sloten vanuit hun 
gedeeldee belangen in 1924 een professioneel bondgenootschap in een 
verenigingg voor psychische hygiëne. 

Oplossingen Oplossingen 
Dee meest voor de hand liggende manier om het urgente probleem van de 
overbevolkingg in de krankzinnigengestichten op te heffen lag in een uit-



EENN PROFESSIONEEL BONDGENOOTSCHAP 33 3 

breidingg van bestaande, of in de bouw van nieuwe gestichten. Dat laatste 
gebeurdee ook: tussen 1884 en 1940 groeide het aantal gestichten, maar de 
vraagg bleef het aanbod overtreffen. Na de Eerste Wereldoorlog maakten 
dee economische omstandigheden een grote uitbreiding van het aantal 
plaatsenn tot een irreële optie. Daarmee namen immers ook de kosten van 
dee krankzinnigenverpleging toe en die waren door hun explosieve stij-
gingg juist onderwerp van hevige kritiek. Andere oplossingen waren ge-
boden.. In de gestichten zocht men die in een wijziging van de patiënten-
populatiee en in uitbreiding van het therapeutisch arsenaal. Daarnaast 
zochtenn psychiaters naar oplossingen buiten de muren van het gesticht, 
oplossingenn die ook een uitweg bleken te bieden voor de problemen 
waarmeee schoolartsen kampten. 

—— Ongeneeslijken uit het gesticht... De belangrijkste oorzaak van het lage 
genezingspercentagee lag volgens toonaangevende psychiaters in de ge-
stichtspopulatiee zelf: in de geneeskundige krankzinnigengestichten wer-
denn veel patiënten opgenomen die daar eigenlijk helemaal niet thuis-
hoorden.. L.S. Meijer, eerste geneesheer in het gesticht in Deventer, 
doeldee in 1903 in dit verband op een categorie patiënten die 'hoewel psy-
chischh abnormaal toch niet direct schadelijk zijn: onschadelijke idioten, 
imbecielen,, epileptici, kindsche oude van dagen'.4° 

Dezee groep ongevaarlijke, ongeneeslijke patiënten verbleef meestal 
hett hele leven in een gesticht, waardoor het genezingspercentage kelder-
de.. In 1909 onderscheidde Meijer twee soorten patiënten. Enerzijds 'de 
onnoozele,, die als gekke Jan of malle Griet een bekend straattype was, of 
dee bejaarde, die door ouderdomsversuffing hulpbehoevend is geworden, 
off  de lijder, wiens heftige psychische stoornissen hebben plaats gemaakt 
voorr indolentie en goedige meegaandheid', anderzijds 'de lijder aan acu-
tenn dronkaardswaanzin, de kraamvrouw, die in haar kraambed verschijn-
selenn gaat vertoonen van acute verwardheid, de periodiek krankzinnige 
mett tijden van groote opwinding of angstige waanvoorstellingen'. De 
eerstee groep patiënten hoorde thuis in een goedkopere 'verpleeginrich-
ting',, de tweede in een duur geneeskundig gesticht waar zij de noodzake-
lijkee 'intensieve en zorgvuldige geneeskundige behandeling' kregen.^1 

Ookk Meijers collega Cox meende dat het genezingspercentage zo laag 
bleeff  omdat de gestichten vol zaten met patiënten die er niet thuishoor-
den.. In 1907 schreef hij: 'Niettegenstaande toch in de laatste jaren de ver-
plegingg is verbeterd, buitengestichten zijn gebouwd, gezinsverpleging, 
landarbeidd is toegepast, blijf t het percentage der genezenen stabiel. De 
inhaerentee eigenschappen der lijders zullen dus waarschijnlijk een groot-
err rol bij de kans op genezing spelen dan de omstandigheden.' Hij leek 
echterr een andere groep op het oog te hebben dan Meijer. In een lijvi g 
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SpecialeSpeciale idiotenafdeling van het gesticht Meerenberg, 
getekendgetekend door H.M. Krabbé, 1897 

artikell  over degeneratie (1907) kwam Cox tot de conclusie dat veel 
gestichtsbewonerss helemaal niet ziek waren, maar leden aan een 'ontwik-
kelingsanomalie,, veroorzaakt door het tezamenkomen van twee niet bij 
elkaarr passende kiemen'. Aan deze groep 'patiënten' was behandeling 
absoluutt niet besteed; wat zij volgens Cox nodig hadden waren tucht en 
arbeid.42 2 

Welkee categorie men nu ook precies op het oog had, overplaatsing van 
hett grote aantal 'ongeneeslijken' naar andere voorzieningen leek een 
logischee oplossing voor de problemen. Daarmee zou een einde komen 
aann het plaatsgebrek in de gestichten en men zou zich weer kunnen rich-
tenn op de eigenlijke doelstelling: de geneeskundige behandeling van 
geesteszieken.43 3 

Inmiddelss was de overplaatsing van ongeneeslijken uit de geneeskun-
digee gestichten ook daadwerkelijk mogelijk geworden. Op basis van een 
wijzigingg van de Krankzinnigenwet in 1904 konden zij voortaan, zonder 
rechterlijkee machtiging, vrijwilli g worden opgenomen in tehuizen die 
doorr de overheid waren 'aangewezen' voor hun verpleging en verzor-
ging.. De regering schreef in de Memorie van Toelichting bij de voorge-
steldee wetswijziging dat het krankzinnigengesticht weer primair een 
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behandelfunctiee zou kunnen krijgen door overplaatsing van oude man-
nenn en vrouwen.44 Of er ook werkelijk demente patiënten werden over-
geplaatstt is onbekend. Het staat echter wel vast dat de wetswijziging de 
overplaatsingg van een andere categorie 'ongeneeslijken' uit de genees-
kundigee gestichten op gang bracht. In haar geschiedschrijving van de 
Limburgsee zwakzinnigenzorg concludeert Annemieke Klij n onder meer 
datt de aangewezen inrichting de krankzinnigengestichten verloste van 
eenn grote categorie zwakzinnigen.45 Rond de eeuwwisseling was onge-
veerr 20 procent van de patiënten in een gesticht als Meerenberg (het 
lateree Santpoort) idioot of imbeciel.^6 

Verplaatsingg van de chronische-patiëntenpopulatie leek dus een reële 
optiee voor de verbetering van het therapeutisch vermogen van de ge-
stichtspsychiatrie.. Toen begin jaren twintig de roep om bezuinigingen 
opp de krankzinnigenzorg steeds luider werd, ging de Inspectie overplaat-
singg van 'ongeneeslijken' ook als een kostenbesparende maatregel be-
pleiten.47 7 

Inn de daaropvolgende discussie raakte het therapeutische argument, 
datt in de jaren 1910 zo'n belangrijke rol had gespeeld, op de achtergrond. 
Hett belangrijkste kenmerk van de groep patiënten die voor overplaatsing 
inn aanmerking kwam, was niet langer hun 'ongeneeslijkheid'. De 'rustig 
geworden'' patiënten onderscheidden zich vooral door het feit dat ze in 
staatt waren tot werken - althans in de ogen van de gestichtsartsen, die 
zichh nu tégen overplaatsing keerden. In het steeds grimmiger wordende 
bezuinigingsklimaatt dreef de gestichtseconomie voor een belangrijk deel 
opp de arbeid van deze patiënten, en hun ontslag zou een verhoging van de 
kostenn tot gevolg hebben.48 

Overplaatsingg van 'ongeneeslijke patiënten' kon de therapeutische en 
financiëlee crisis in de gestichtspsychiatrie dus niet verhelpen, althans niet 
(off  niet meer) in de ogen van gestichtspsychiaters.49 

—— ...en geneeslijken in het gesticht Overplaatsing van 'ongeneeslijken' 
boodd geen oplossing voor de complexe problematiek waarmee de ge-
stichtspsychiatriee in de eerste decennia van de vorige eeuw te kampen 
had.. Maar hoe zat het met het omgekeerde: opname van 'geneeslijken'? 
Dee wetswijziging die overplaatsing van chronische patiënten mogelijk 
maakte,, bood vanaf 1915 perspectief in deze richting. Vanaf dat jaar werd 
hett mogelijk om patiënten op basis van vrijwilligheid op te nemen. Daar-
meee kwam een categorie 'geneeslijke' patiënten in zicht die eerder niet 
voorr opname in een krankzinnigengesticht in aanmerking was gekomen: 
dee zenuwlijders. 

Vóórr 1915 was het ongebruikelijk om zenuwlijders in een krankzinni-
gengestichtt op te nemen. Niet alleen was hun kwaal daarvoor niet ernstig 
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ZenuwlijdersZenuwlijders in sanatorium Salem (Vereeniging tot Christelijke 
VerzorgingvanVerzorgingvan Geestes- en Ze?itïwzieken), igi5 

genoeg,, ook de verplichte rechterlijke machtiging maakte een gestichts-
opnamee tot een ongewenste optie. Zenuwlijders wisten dat ze ziek waren, 
zee wilden zich vrijwilli g onder behandeling stellen en zich zeker niet 
latenn beroven van hun vrijheid en handelingsbekwaamheid. Vooral in 
hogeree kringen gold een opname in het krankzinnigengesticht, en de 
daarmeee gepaard gaande ontrechting, als een grote maatschappelijke 
schande.. Voor de gegoeden bestond de mogelijkheid om zich in een bui-
tenlandss sanatorium te laten verplegen of een 'therapeutische' buiten-
landsee reis te ondernemen. Vanaf 1880 pleitten Jelgersma en anderen 
ervoorr om ook minder gefortuneerde zenuwlijders in staat te stellen om 
zichh te laten behandelen. Voor hen, en voor krankzinnigen die geen 
dwangverplegingg nodig hadden, zouden er speciale sanatoria moeten 
komen.. En dat gebeurde ook. Deze 'sanatoria' hadden overigens wel 
bandenn met de zorg voor krankzinnigen. De diagnoses 'zenuwziekte' en 
'krankzinnigheid'' werden niet scherp van elkaar onderscheiden. Het 
personeell  in de sanatoria was deels afkomstig uit de gestichten. Ontsla-
genn gestichtspatiënten die nog niet helemaal hersteld waren, vonden een 
plaatss in een sanatorium, en omgekeerd werden er zenuwzieken doorver-
wezenn naar een krankzinnigengesticht.5° 

Dee Inspectie en de gestichtspsychiaters waren bang dat de functie van 
hett krankzinnigengesticht als geneeskundig behandelinstituut verder 
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onderr druk kwam te staan door het bestaan van deze sanatoria met hun 
overwegendd vrijwilli g opgenomen 'geneeslijke' patiënten. Bovendien 
vondd men in toenemende mate dat ook voor het merendeel van de ver-
pleegdenn in de krankzinnigengestichten eigenlijk geen gedwongen 
opnamee noodzakelijk was. Officieel vielen de sanatoria voor zenuwlijders 
buitenn de werking van de Krankzinnigenwet, maar op grond van de vage 
grenss tussen beide categorieën patiënten en het feit dat er wel degelijk 
krankzinnigenn werden verpleegd in de sanatoria, hadden de inspecteurs 
tochh bemoeienis met deze instellingen.51 

InspecteurInspecteur J.H. Schuurmans Stekhoven 

Inspecteurr J.H. Schuurmans Stekhoven werkte daarom in 1915, naast 
hett idee van de 'aangewezen inrichting', het idee uit van een zogeheten 
'aangewezenn afdeling': een open afdeling van een krankzinnigengesticht 
waarr geesteszieken vrijwilli g konden worden opgenomen, zonder verlies 
vann hun vrijheid en burgerrechten en zonder dat zij een stigma voor het 
levenn zouden oplopen. Daarmee vervulde hij overigens een oude wens 
vann artsen en psychiaters die in de gestichten werkten. Eerdere genera-
tiess inspecteurs en gestichtspsychiaters hadden een dergelijke verande-
ringg van de wettelijke grondslagen op basis van datzelfde argument be-
pleit.. Maar het was de 'aangewezen afdeling' van Schuurmans Stekhoven 
diee vrijwillig e opname in een krankzinnigengesticht ook daadwerkelijk 
mogelijkk maakte. In 1916 kreeg Huize Padua in Boekei als eerste gesticht 
eenn open afdeling. Twee jaar later volgden Maasoord, Brinkgreven en 
Santpoort.. Schuurmans Stekhoven noemde de nieuwe combinatie aan-
vankelijkk 'inrichting voor zenuwlijders en zielszieken met eene afdeeling 
voorr krankzinnigen', na enkele jaren introduceerde hij de benaming 
'psychiatrischee inrichting'. Ook uit die naamsverandering van het aloude 
krankzinnigengestichtt zou moeten blijken dat het hier ging om het 
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behandelenn van geesteszieken op basis van vrijwilligheid, en niet om het 
'bewaren'' dan wel opsluiten van mensen die voor zichzelf en de maat-
schappijj  een gevaar vormden. Zo besloten ook Gedeputeerde Staten van 
Noord-Hollandd tot naamsverandering van het inmiddels slecht bekend 
staandee krankzinnigengesticht Meerenberg: vanaf 1918 heette het ge-
stichtt Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort.*2 

Inn Santpoort was het sanatorium aanvankelijk inderdaad een succes. 
Zekerr de helft van de patiënten bestond uit vrijwilli g opgenomen zenuw-
lijders.. Ook de psychiaters in Santpoort waren blij met de sanatorium-
patiënten,, die een betere therapeutische prognose toelieten. Het werk in 
hett sanatorium betekende een welkome afwisseling van de zorg voor de 
'zware'' patiënten uit het gesticht. Wel werd daardoor een situatie in de 
handd gewerkt die niet iedereen beviel. In het gesticht verbleven bijna uit-
sluitendd 'seniel-dementen, lijders aan paralyse en ongunstig verloopende 
praecox-gevallen',, terwijl in het sanatorium alle 'goede' patiënten wer-
denn opgenomen. Anderen vonden dat niet bezwaarlijk: de behandeling 
vann degenen aan wie 'nog iets te redden valt' zou zwaarder moeten wegen 
dann de belangen van de 'hopelozen'. Rond 1930 leek deze situatie echter 
tee zijn veranderd. Het sanatorium zou inmiddels vooral gebruikt worden 
alss observatieafdeling voor lastige en zelfs gevaarlijke krankzinnigen.53 

Schuurmanss Stekhoven had de 'aangewezen afdeling' geïntroduceerd 
omm het ideaal van een 'vrije verpleging' te realiseren, maar de praktijk 
bleekk weerbarstig. Overplaatsing naar het gesticht kon er altijd worden 
gebruiktt als stok achter de deur. Er verbleven bovendien veel mensen die 
well  degelijk gedwongen opgenomen waren, maar die men het stigma van 
eenn plaatsing in het gesticht wilde besparen. Bovendien nam tot 1929 het 
aantall  gestichten dat om aanwijzing verzocht maar langzaam toe. Een 
vann de redenen daarvan was het feit dat de gemeenten niet verplicht 
warenn om een verblijf in een aangewezen afdeling te vergoeden.*̂ 

—Nieuwe—Nieuwe therapieën Eind jaren 1910 was de stemming in de gestichts-
psychiatriee tot een nulpunt gedaald. Een vooraanstaand gestichtspsy-
chiaterr als Cox gaf openlijk toe dat hij 'ieder beschaafd en begaafd arts die 
aanlegg en lust voelt zich op de psychiatrie toe te leggen', afraadde om in 
eenn gesticht te gaan werken.** 

Sindss het begin van de eeuw was in de Nederlandse gestichten de 
nadrukk komen te liggen op de somatische benadering van de krankzinni-
genverpleging.. Krankzinnigheid was een hersenziekte en krankzinnigen 
moestenn dus ook als zieken worden behandeld: in bed. Naast de bedver-
plegingg had de badbehandeling een hoge vlucht genomen in de Neder-
landsee krankzinnïgenzorg. Deze behandelingen, die op grote schaal en 
mett veel enthousiasme werden toegepast, waren erop gericht de krank-
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7>aal7>aal voor bedverpleging 
vanvan onrustige patiënten 
inin Meerenberg, getekend 
doordoor H.M. Krabbé, 1897 

DeDe permanente of 
geprolongeerdegeprolongeerde badbe-
handelinghandeling in Endegeest, 
bijbij  Oegstgeest, 1907 

zinnigee te kalmeren en tot rust te brengen. Eind jaren 1910 ontstond 
hieropp steeds meer kritiek. Bedverpleging noch badbehandeling bracht 
genezing;; men bestreed er vooral onmaatschappelijk gedrag mee. Deze 
therapieën,, zo stelden critici vast, gingen gepaard met veel dwang, maar 
bovendienn was vooral de badbehandeling erg kostbaar.^6 

Reactiess op dit therapeutisch pessimisme bleven niet uit. Allereerst 
wass er de 'actievere therapie', door de Duitse psychiater Hermann 
Simonn ontwikkeld en in Nederland geïntroduceerd door W.M. van der 
Scheer.. Simon was zijn experiment begonnen toen hij door een gebrek 
aann personeel gedwongen werd om bij de verbouwing van zijn gesticht 
tijdelij kk gebruik te maken van patiëntenarbeid. Het viel hem op dat het 



VerblijfszalenVerblijfszalen voor onrustige patiënten in Santpoort bij Van der Scheer 
enen in Gütersloh bij Simon, beide foto's uit 1926. Meubilair, plaatsing van 

dede meubels en aankleding van de zalen waren nagenoeg identiek 
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werkenn een gunstig effect had op het gedrag van patiënten, juist bij de 
meestt onhandelbaren onder hen. 

Simonn en Van der Scheer vonden dat psychiaters een fout begingen 
wanneerr ze geesteszieken uitsluitend beschouwden als mensen met een 
hersenaandoeningg en heel hun gedrag verklaarden vanuit deze ziekte. 
Ookk het gedrag van mensen met een hersenaandoening werd groten-
deelss bepaald door de omgeving. De hersenen waren nooit helemaal 
ziek,, er bleef altijd een deel onaangetast en op dit gezonde restant diende 
dee psychiatrische behandeling zich te richten. In de psychiatrie werden 
patiëntenn te veel, in bed of bad, aan hun lot overgelaten, waardoor ze zich 
gingenn vervelen en lastig gedrag vertoonden zoals kinderen. De verple-
gingg reageerde daarop agressief en zo ontstond een vicieuze cirkel. 'Het 
enigee resultaat wat er voor den patiënt overbleef, was een geleidelijk 
afzakkenn in een volkomen afsluiting van zijn omgeving en voor den 
gestichts-psychiaterr een vermeerdering van zijn gevoel van onvoldaan-
heid',, schreef Van der Scheer. 

Simonn en Van der Scheer stelden daar een heel ander inrichtingskli-
maatt tegenover: rustig, gezellig, en met vermijding van schadelijke prik-
kels.. Het ongezonde deel van de persoonlijkheid van de patiënt, dat zich 
manifesteerdee in wanen en hallucinaties, mocht daarbij niet worden aan-
gesproken.. Ontspanning en afleiding - overdag door arbeid en 's avonds 
doorr spelletjes, lectuur en sport - waren wezenlijke onderdelen van de 
therapie.. Daarnaast moest de patiënt worden heropgevoed. Daartoe ont-
wikkeldee men een pedagogisch systeem van straffen en belonen. Het 
doell  van de 'actievere therapie' was niet de genezing van de patiënt, het 
gingg er vooral om het leven voor de gestichtspatiënt te veraangenamen. 
Daarnaastt probeerde men de patiënten te leren de maatschappij te ver-
dragen.. Het gesticht diende als proefmaatschappij. 

Nadatt Van der Scheer de 'actievere therapie' in 1925 in Santpoort had 
geïntroduceerd,, verbreidde deze behandeling zich snel over de hele 
Nederlandsee gestichtspsychiatrie. Behalve met de positieve invloed op 
dee patiënten en de sfeer in de inrichting, hing dit succes ontegenzeglijk 
samenn met de economische crisis. Van der Scheer gaf onomwonden toe 
datt inschakeling van patiënten vanuit bedrijfseconomisch standpunt ge-
zienn meer dan welkom was.57 

Naastt de vooral op het psychosociale functioneren van patiënten 
gerichtee 'actievere therapie', werden begin jaren twintig ook nieuwe, 
somatischee therapieën geïntroduceerd: de malariatherapie en de slaap-
therapie.. Beide behandelingen gaven voor het eerst hoop op genezing 
vann tot dan toe als 'ongeneeslijk' beschouwde patiënten en deden het ide-
aall  herleven om van het gesticht een ziekenhuis te maken. 

Dee malariatherapie was bedoeld voor lijders aan dementia paralytica, 
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hett laatste stadium van syfilis, overigens lange tijd de enige geestesziekte 
waarvoorr een lichamelijke oorzaak werd gevonden.*8 Rond 1900 leed 
zo'nn 7 procent van de Nederlandse gestichtsbevolking aan dementia 
paralytica.. Het veelgebruikte middel Salvarsan, dat de syfilisbacterie 
doodde,, bleek in dit vergevorderde stadium niet meer effectief. Uit de 
inrichtingspraktijkk was bekend dat sommige patiënten spontaan herstel-
denn van dementia paralytica na hoge koortsen. De Oostenrijkse psychia-
terr Wagner von Jauregg wekte bewust koorts op door inspuiting van 
bloedd dat besmet was met malaria tertiana. Na acht tot tien koortsaanval-
lenn diende Wagner von Jauregg een ldeine dosis kinine toe waardoor de 
patiëntt weer van de malaria genas. In 1917 publiceerde hij de eerste posi-
tievee resultaten van zijn techniek, die ook in latere experimenten een 
genezingspercentagee van 30 opleverde. In Nederland was Santpoort de 
eerstee inrichting waar men de therapie toepaste, en ook daar bleek dat de 
behandelingg in een aantal gevallen verbetering bracht, iets wat tot dan 
toee nog met geen enkele kuur was gelukt.59 

Dee slaapkuur werd in 1922 door de Zwitser Klasi geïntroduceerd voor 
patiëntenn die aan schizofrenie leden, een andere grote groep 'ongenees-
lijken'' in de krankzinnigengestichten. Rond de eeuwwisseling leed bij-
voorbeeldd 35 procent van de populatie in Meerenberg (het latere Sant-
poort)) aan schizofrenie. Klasi spoot zijn schizofrene patiënten in met het 
slaapmiddell  Somnifeen. Ook deze kuur zou goede resultaten hebben: 
Klasii  rapporteerde dat 10 van de 26 patiënten die hij met de slaapkuur 
behandeldee genas. Ook in Nederland, waar Santpoort weer een van de 
koploperss was bij de introductie van deze nieuwe kuur, was men aanvan-
kelijkk positief tot gematigd optimistisch. De Santpoortse psychiaters 
pastenn de kuur al snel niet alleen bij schizofrenen toe, maar ook bij ande--
ree patiënten, met name bij manisch-depressieven. In 1928 behandelde 
Vann der Scheer alle binnenkomende opgewonden patiënten met een 
slaapkuur,, nog voordat er een diagnose was gesteld.60 

Dee 'actievere therapie' en de beide nieuwe somatische therapieën 
brachtenn ontegenzeglijk een meer optimistische stemming teweeg in de 
doorr overbevolking geplaagde gestichtspsychiatrie. Begin jaren twintig 
begonn men bovendien steeds actiever te zoeken naar mogelijkheden om 
dee opnameduur te beperken en (her)opnames te voorkomen. 

—— Opvang en preventie in de maatschappij Werd een patiënt 'genoegzaam 
hersteld'' uit het gesticht ontslagen, dan begon daarna een moeizaam 
pogenn om een nieuw bestaan op te bouwen. In de negentiende eeuw 
richttee men, veelal vanuit de gestichten, zogeheten patronaten op die de 
ontslagenn patiënt hielpen zijn of haar weg te vinden in de 'vrije maat-
schappij'.. In 1917 richtten inspecteur Schuurmans Stekhoven en Van der 
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Scheerr de Vereniging Maatschappelijk Werk bij Zenuwlijders en Krank-
zinnigheidd op. Daarnaast richtten de Amsterdamse Valeriuskliniek en 
Paviljoenn m van het Wilhelmina-gasthuis psychiatrische poliklinieken 
inn voor hun zogeheten 'lopende patiënten'.61 

K.H.. Bouman en F.S. Meijers waren de eersten die probeerden om 
beide,, de maatschappelijke en de medisch-psychiatrische hulp aan niet-
opgenomenn patiënten, te combineren. Bouman richtte in 1905 het eerste 
consultatiebureauu voor alcoholisten op. Volgens alcoholbestrijders was 
eenn groot deel van de patiëntenpopulatie in de gestichten krankzinnig 
gewordenn als gevolg van drankmisbruik. Begin twintigste eeuw begon 
menn in Nederland, naar analogie van de tuberculosebestrijding, met het 
opzettenn van medische consultatiebureaus voor drankzuchtigen. Een 
medicuss onderzocht de alcoholist, terwijl een maatschappelijk medewer-
kerr of pedagoog de patiënt hielp om weer op het rechte pad te komen en 
tee blijven. Ook in de daaropvolgende jaren zou Bouman grote belang-
stellingg houden voor het alcoholisme als volksziekte. Hij had in de jaren 
twintigg op dit gebied een internationale reputatie.62 

Meijers,, tot 1916 hoofd van Paviljoen 111 van het Wilhelmina-gasthuis, 
werd,, na de benoeming van K.H. Bouman tot hoogleraar, door de ge-
meentee Amsterdam aangesteld in de nieuwe functie van psychiatrisch-
neurologischh adviseur bij de GG en GD. Daar hield hij vanaf 1917 een 
dagelijkss spreekuur voor 'zenuw- en zielszieken' en 'maatschappelijk 
ongeschikten'.. Hij beoordeelde of opname was geïndiceerd of door op-
vangg in de maatschappij kon worden voorkomen. In 1924, toen de vereni-
gingg van Schuurmans Stekhoven en Van der Scheer in financiële moei-
lijkhedenn kwam en werd geliquideerd, nam Meijers het initiatief tot 
oprichtingg van een landelijke vereniging voor consultatiebureaus: de 
Centralee Vereeniging ter behartiging der maatschappelijke belangen van 
zenuw-- en zielszieken (hierna: de Centrale Vereeniging). De Centrale 
Vereenigingg legde zich, behalve op voor- en nazorg, toe op arbeidsvoor-
ziening,, reclassering en scholing van wijkverpleegkundigen.63 

Vanaff  het begin van de jaren twintig begonnen de gestichten zelf ook 
mett een actief ontslag- en nazorgbeleid. Opvang van ex-patiënten in de 
maatschappijj  maakte vervroegd ontslag mogelijk, wat een gunstig effect 
hadd op de doorstroming. Inspiratie werd ook nu vooral gezocht in Duits-
land,, een traditie in de Nederlandse psychiatrie die zich zou voortzetten 
tott aan de Tweede Wereldoorlog. 

WW Beijerman, gestichtsarts in Santpoort, beschreef hoe men in Duits-
landd in de Eerste Wereldoorlog patiënten vervroegd met ontslag had 
gestuurd,, maar wel nog vanuit het gesticht was blijven volgen. Op deze 
manierr konden met name 'Schizophrenen' snel worden ontslagen. Een 
dergelijkee buitendienst werkte volgens Beijerman in het belang van 
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zowell  de patiënten als de maatschappij. Patiënten wilden graag zo snel 
mogelijkk ontslagen worden, en door hun vertrek ontstond de zo nodige 
nieuwee plaatsruimte. Voor de organisatie van buitendiensten in Neder-
landd dichtte Beijerman de provincies een belangrijke rol toe. Zij hadden 
immerss de wettelijk vastgelegde plicht om te zorgen voor voldoende 
plaatsruimtee in de gestichten. Wat de financiering betrof: de buiten-
dienstt zou zijn eigen onkosten terug verdienen. Hoe intensiever deze 
werkte,, des te meer mensen konden ontslagen worden en des te meer kon 
err bespaard worden op de verpleegkosten. Kortom, zo vatte Beijerman 
dee voordelen samen: een buitendienst bespaarde de samenleving geld en 
gaff  de psychiatrie 'hetnoodige verband met de samenleving'. 64 

Diee mening was ook Cox toegedaan. In 1922 schreef hij dat de ontwik-
kelingg van maatschappelijk werk voor krankzinnigen onmiddellijk ter 
handd moest worden genomen, bij voorkeur vanuit de bestaande gestich-
tenn en klinieken en onder leidingvan een psychiater. De krankzinnigen-
zorgg zou hiermee zeer gebaat zijn. 'Wij zijn in den vollen bloei van het 
pakhuissysteem',, schreef Cox. 'Alle soorten van gebouwen met hoe lan-
gerr hoe grooter zoogenaamde overzichtelijkheid worden uitgedacht 
("ausgeklügelt",, zegt de Duitscher zo pittig); paviljoens als volières, 
waarinn alle patiënten zooveel mogelijk bij elkaar zijn; als zij rustig zijn 
aangekleedd en op; en als zij lastig schijnen te bed; ze worden een paar 
maall  daags geïnspecteerd en door de verplegenden "rein" gehouden en 
dezee wijze van behandelen (sic), die op het kantje staat van zorg, noemt 
menn krankzinnigen-behandeling en verpleging!' Ook de maatschappij 
zouu welvaren bij de invoering van maatschappelijk werk. De 'geestelijke 
hygiënee [...] van het geheele volksleven' zou er aanzienlijk door verbete-
renn en dat betekende, zo benadrukte ook Cox, kostenbesparing.6* 

Ookk de latere inspecteur J.H. Pameijer, in de jaren twintig genees-
heer-directeurr van de inrichting Maasoord bij Rotterdam, was overtuigd 
vann het nut van nazorg. Hij ging zelf een kijkje nemen in Duitsland, 
voordatt hij in 1926 zijn eigen buitendienst begon. Andere gestichten 
volgdenn zijn voorbeeld en in 1933 zouden 12 van de in totaal 34 belangrijk-
stee inrichtingen beschikken over een goed georganiseerde nazorg.66 

Dee psychiater F.S.Meijers ging nog een stapje verder: opvang in de maat-
schappijj  zou niet alleen tot vervroegd ontslag kunnen leiden en recidive 
vann ex-patiënten voorkomen, ook de preventie van gestichtsopname van 
nieuwee patiënten werd daardoor mogelijk. En daarbij ging het Meijers 
niett meer alleen om 'krankzinnigen in engere zin'. Bij hem kwam ook de 
groepp in zicht die onder de hoede viel van artsen en pedagogen die actief 
warenn op het terrein van het buitengewoon onderwijs en de zorg voor 
'achterlijke'' kinderen.6? 
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Naastt de zorg voor zenuw- en zielszieken, 'de eigenlijke krankzinni-
gen',, kreeg Meijers als psychiatrisch-neurologisch adviseur bij de Am-
sterdamsee GG en GD ook de zorg voor een groep die werd aangeduid als 
'maatschappelijkk ongeschikten'. Meijers omschreef deze groep in 1919 
alss lijders aan vallende ziekte, blinden, doofstommen, zwakzinnigen en 
ouderenn met chronische lichamelijke of geestelijke afwijkingen. De ver-
zorgingvann deze groep eiste van de stad Amsterdam steeds grotere finan-
ciëlee offers. Gaf Amsterdam in 1902 voor de verzorging van deze groep 
eenn bedrag van 26.000 gulden uit, in 1917 was dat opgelopen tot 107.400 
gulden.688 Meijers was ervan overtuigd dat een andere organisatie van de 
zorgg een oplossing kon bieden, met name waar het de groep 'idioten en 
zwakzinnigen'' betrof. 

ES.ES. Meijers (1868-195 3) 

Inn 1919 beschreef Meijers de groep 'idioten en zwakzinnigen' die hij in 
dee jaren daarvoor op zijn bureau had gezien. Het grootste deel van de 
groepp werd opgenomen, slechts een klein deel - degenen die jonger 
warenn dan 16 jaar - kon worden thuisgehouden.69 

Overr dit resultaat was Meijers niet tevreden. Hij dacht dat vooral meer 
jeugdigenn buiten de inrichting konden worden gehouden en 'onder 
behoorlijkee leiding van deskundigen tot bruikbare leden van de maat-
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schappijj  - zij het ook in bescheiden mate - kunnen opgroeien'. Dat was, 
zoo argumenteerde Meijers, in het belang van de kinderen zelf, die zo in 
hunn vertrouwde omgeving konden blijven, en in het belang van de maat-
schappij,, want een goede maatschappelijke opvang voorkwam dat de 
gemeenschapp te maken kreeg met 'blijvend onmaatschappelijken' wier 
agressievee karakter dwong tot beveiliging middels een gestichtsopname 
diee de gemeenschap aanzienlijk meer zou kosten. Een goede maatschap-
pelijkee opvang vereiste echter wel een andere, vooral meer professionele 
benaderingg dan de tot nu toe gebruikelijke. Amsterdam moest een cen-
tralee onderzoeksinrichting in het leven roepen waar zowel lichamelijke, 
psychische,, pedagogische als sociale gegevens werden verzameld. Mocht 
hett toch noodzakelijk zijn om over te gaan tot uithuisplaatsing, dan was 
hett volgens Meijers ook goed om gebruik te kunnen maken van 'een 
gedifferentieerdd stelsel van inrichtingen'. Hij dacht daarbij aan aparte 
instellingenn voor jeugdige zwakzinnigen, psychopaten en 'de gemengde 
vormen'.7° ° 

Meijers'' opvattingen over de noodzaak van professionalisering en diffe-
rentiatiee sloten zeer goed aan bij die van pedagogen en schoolartsen als 
Vann der Hoeven en Van Voorthuijsen. De laatste was in 1921 benoemd 
tott inspecteur voor het buitengewoon onderwijs. Zijn benoeming was 
omstredenn omdat hij een medicus was; het achterlijkenonderwijs werd 
tochh meer gezien als een pedagogische dan als een medische zaak. Maar 
desondankss zochten pedagogen en onderwijzers, zoals ook bij Klootse-
maa bleek, aansluiting bij de geneeskunde - en in het bijzonder de psy-
chiatriee - om hun vakgebied een wetenschappelijke status te geven. 

Artsenn waren op het gebied van zwakzinnigheid de enige deskundigen 
mett praktische ervaring, en de grootste groep kinderen in het buitenge-
woonn onderwijs bestond uit zwakzinnigen. Artsen waren ook degenen 
die,, samen met de hoofdonderwijzer van de achterhjkenschool, de leer-
lingenn selecteerden voor het buitengewoon onderwijs.?*  Was een ge-
stichtsopnamee noodzakelijk, dan konden zij inmiddels doorverwijzen 
naarr de vele gestichten en huizen die zich na de wetswijziging van 1904 
alss 'aangewezen inrichting' tot specifieke inrichtingen voor zwakzinni-
genn hadden ontwikkeld.72 En als er, zoals Meijers had voorgesteld, vol-
doendee deskundigheid en opvang in de maatschappij voorhanden waren, 
dann kon opname in een gesticht zelfs worden voorkomen. 

Ookk Van Voorthuijsen was daar erg voor geporteerd. In 1924 schreef 
hijj  dat door onderwijs en werkverschaffing 'imbecielen' in het eigen 
gezinn konden blijven. Dat betekende, zo meende hij met Meijers, voor de 
patiëntt een aanzienlijk gelukkiger bestaan en voor de maatschappij een 
niett onaanzienlijke besparing in de kosten van de zorg. Behalve deze 
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voorzorgg werd er vanaf 1922 ook nazorg georganiseerd voor achterlijke 
kinderenn die van school kwamen. Amsterdam stelde als eerste een 'amb-
tenaarr voor nazorg' aan, die op zoek ging naar geschikt werk of ervoor 
zorgdee dat 'onmaatschappelijke zwakzinnigen' werden tewerkgesteld in 
specialee werkplaatsen. Andere steden zouden snel daarna volgen.73 

Mett buitengewoon onderwijs, voor- en nazorg en de ontwikkeling van 
eenn eigen pedagogiek hoopte men de maatschappelijke ontsporing van 
'achterlijken'' te voorkomen. Maar hoe nadrukkelijk daarbij ook werd 
gewezenn op de uiteindelijke kostenbesparende werking, de toenemende 
zorgg bracht op de korte termijn onmiskenbaar aanzienlijke extra kosten 
mett zich mee. Van Voorthuijsen schreef in 1928 dat hij de uitgaven voor 
hett dure speciale onderwijs voor zwakzinnigen alleen aanvaardbaar vond 
wanneerr het ook werkelijk 'rendement' opleverde. Wisten de scholen 
hunn leerlingen op te leiden tot 'maatschappelijke bruikbaarheid'? Uit 
onderzoekk bleek dat zo'n 40 procent van hen maatschappelijk gezien 
'volkomenn bruikbaar' was, 40 procent zou gebrekkig aangepast zijn en de 
resterendee 20 procent was volkomen 'onbruikbaar voor het arbeidspro-
ces'.. Van Voorthuijsen zou er, zoals zijn collega Herderschee en anderen 
all  eerder deden, op wijzen dat het zwakzinnigenonderwijs de strijd om 
hett bestaan voor achterlijken vergemakkelijkte, waardoor ook 'de inferi-
euree elementen steeds meer de gelegenheid krijgen om nakomelingschap 
tee verwerven'. Anders dan Herderschee was Van Voorthuijsen geen 
voorstanderr van eugenetische maatregelen zoals segregatie en sterilisa-
tie.. Wel bepleitte hij positieve eugenese, waarbij 'het geboren worden 
vann de betere elementen' in de maatschappij zou worden bevorderd.74 

Datt brengt ons opnieuw bij het eugenetisch gedachtegoed - waarin de 
verontrustingg over de toename van het aantal geesteszieken, zwakzinni-
genn en 'onmaatschappelijken' het sterkst werd gearticuleerd. En bij de 
mede-oprichtsterr van de NVGV, Marianne van Herwerden, een van de 
toonaangevendee woordvoersters van de eugenetische beweging in Ne-
derland.. Die beweging had, zoals eerder bleek, in 1924 ook een organisa-
torischh fundament gekregen. Maar ondanks dat verkeerden de eugenetici 
inn een isolement en zochten zij aansluiting bij andere verenigingen om 
hunn gedachtegoed een grotere verspreiding te geven. Een arbeidsterrein 
waarmeee de eugenetici zich bijzonder betrokken voelden was dat van de 
psychischee hygiëne. De verbindende schakel tussen de doelstellingen van 
psychohygiënistenn en eugenetici was de preventie van geestelijke 'onvol-
waardigheid',, zoals Noordman schrijft.?* 

Dee NVGV vormde dus een goede uitvalsbasis voor eugenetici als Van 
Herwerden.. Daarbij werd zij vanuit de NVGV ook zeker aangemoedigd, 
wantt de liefde was wederzijds. Noordman concludeert in zijn Om de kwa-
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liteitliteit  van het nageslacht dat de eugenetica in Nederland niet populair was 
alss het aankwam op het doorvoeren van eugenetische maatregelen. De 
Verenigdee Staten, Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en nazi-
Duitslandd voerden een actieve kwalitatieve bevolkingspolitiek gericht op 
dee preventie van erfelijke 'minderwaardigheid'. Dat was in Nederland 
niett het geval. Maar dat laat onverlet dat het eugenetisch gedachtegoed 
onderr Nederlandse artsen en psychiaters zeer populair en zonder meer 
geaccepteerdd was, ook onder de oprichters van de NVGV. Het feit dat zij 
eenn aparte sectie voor erfelijkheid en eugenetiek instelden en iemand als 
Mariannee van Herwerden betrokken bij de oprichting van hun vereni-
ging,, wees al in die richting. Vooral Bouman en Van der Scheer droegen 
dee eugenetica een warm hart toe en getuigden hiervan in hun weten-
schappelijkee werk, zoals ook hierna zal blijken. Dat er vanuit de kring van 
sociaal-psychiaterss vanaf het begin van de jaren dertig ook felle kritiek 
werdd geuit op de eugenetica, doet daar niets aan af.?6 

M.A.M.A. van Herwerden 
(1874-1934) (1874-1934) 
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5-- EEN 'SOCIAAL-ECONOMISCH VRAAGSTUK IN DE M O D E R N-

WETENSCHAPPELIJKEE BETEEKENIS' 

Geestelijkee 'onevenwichtigheid' behandelen en voorkomen: dat was de 
taakk die de oprichters van de Nederlandsche Vereeniging ter bevorde-
ringg der Geestelijke Volksgezondheid (Vereeniging voor Psychische Hy-
giëne)) in 1924 op zich namen. Daarmee sloten zij zich aan bij degenen die 
eindd negentiende, begin twintigste eeuw in het geweer kwamen tegen de 
kwalijkee gevolgen van de modernisering. Voor de psychohygiënisten, zo-
alss ik degenen die zich tot deze taak geroepen voelden in het vervolg zal 
noemen,, werden die gevolgen zichtbaar in een toename van het aantal 
krankzinnigen,, zenuwzieken en achterlijke kinderen. 

Dee psychiaters onder hen, de meest prominente beroepsgroep in het 
oprichtingscomitéé van de NVGV, vochten daarbij hun eigen strijd. In de 
krankzinnigengestichten,, kerndomein van de toenmalige psychiatrie, 
kamptenn zij met een ernstige en aanhoudende financiële en therapeuti-
schee crisis, die het aanzien van de beroepsgroep geen goed deed. Op indi-
vidueell  niveau leidde deze uitzichtloze situatie tot gevoelens van on-
machtt die niet alleen heftige frustratie en ergernis opwekten, maar ook 
dee behoefte versterkten om dit pessimisme te doorbreken. De steeds lui-
derr geuite kritiek op de almaar stijgende kosten van de zorg vormde een 
extraa stimulans om de frustratie over het therapeutisch onvermogen om 
tee zetten in daadkracht. De psychiatrie zag zich gesteld voor de moeilijke 
taakk om haar therapeutisch vermogen te verhogen en tegelijkertijd te 
besparenn op de kosten van de zorg. Begin jaren twintig kwam de nood-
zaakk tot kostenbesparing steeds meer op gespannen voet te staan met het 
strevenn naar een hoger genezingspercentage. 

Hett was in déze situatie dat de psychische hygiëne in Nederland werd 
geïntroduceerd.777 H.C. Rümke, en anderen na hem, hebben later ver-
haaldd hoe Bouman de Mental Hygiene Movement in 1913 tijdens een reis 
naarr de Verenigde Staten leerde kennen. Volgens Rümke zou Bouman 
toenn zijn gegrepen door het 'elan van deze beweging'. Die ervaring zou 
hemm vervolgens hebben geïnspireerd en gemotiveerd om ook in Neder-
landd initiatieven op dit terrein te ontplooien.78 

Boumann wachtte echter meer dan tien jaar met het oprichten van een 
Nederlandsee vereniging voor psychische hygiëne. En degenen die het 
themaa 'geestelijke hygiëne' voor het eerst ter sprake brachten waren Cox 
enn Meijers. 

Coxx deed dat in het kader van de discussie die psychiatrisch Nederland 
inn het begin van de jaren twintig volledig domineerde: de bezuinigingen 
inn de krankzinnigenzorg. Op een vergadering van de beroepsvereniging 
(dee Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie) in 1923 
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verwoorddee hij het kernprincipe van de psychische hygiëne als volgt: 'De 
behandelingg van dementia paralytica begint niet bij de salvarsan-injecties 
inn de kliniek nadat de patiënt zijn halve vermogen heeft verkwist en 
vrouww en kinderen geïnfecteerd, maar vangt aan bij de sexuele opvoeding 
inn de jeugd.' Het was hoog tijd, zo meende Cox, dat dit principe ook 
ingangg vond op geestelijk gebied. Want een doelbewuste geestelijke 
hygiënee kostte de gemeenschap heel wat minder dan de behandeling van 
dee paralyticus en de langdurige hulp aan zijn weduwe en verweesde kin-
deren.. Voor de provinciale besturen mocht de krankzinnigenverpleging 
alleenn een financieel-administratief vraagstuk zijn, in wezen was de 
krankzinnigenzorgg 'een naar alle zijden uitstralend geestelijk-hygiënisch 
enn sociaal vraagstuk en daardoor een sociaal-economisch vraagstuk in de 
modern-wetenschappelijkee beteekenis.'79 

Meijerss bezocht in 1922 het congres van de Ligue francaise d'Hygiène 
mentalementale waar psychiaters discussieerden over het andere vraagstuk dat 
hett debat in deze jaren bepaalde: hoe een einde te maken aan het feit dat 
'eenn bepaalde vorm van geestesziekte, namelijk de chronische en de 
ongeneeslijkee krankzinnigheid, nog altijd haar stempel drukte' op de 
krankzinnigenzorg,, waardoor bij 'het groote publiek het ingeroeste 
denkbeeld'' bleef bestaan dat 'alleen zij naar de gestichten gaan, voor wie 
dee hoop op genezing en terugkeer naar de maatschappij vrij wel is uitge-
sloten'.800 Na zijn terugkeer ondernam Meijers stappen om een Neder-
landsee vereniging voor psychische hygiëne op te richten, ook met het 
oogg op de aankondiging van een in 1924 te houden First International 
CongressCongress on Mental Hygiene in New York. En zo gebeurde.8' 

Dee geestelijke hygiëne zou de psychiatrie kunnen helpen verlossen uit 
dee wurggreep waarin financiële problemen en therapeutische onmacht 
haarr gevangen hielden. Ook artsen werkzaam op het terrein van het bui-
tengewoonn onderwijs hadden er alle belang bij om gestichtsopname en 
onmaatschappelijkheidd te voorkomen. In theoretisch opzicht had de psy-
chischee hygiëne schoolartsen en psychiaters eveneens veel te bieden. 
Schoolartsenn en pedagogen trachtten hun vakgebied te verwetenschap-
pelijkenn door aansluiting te zoeken bij de psychiatrie en de geneeskunde. 
Eenn wetenschappelijk verbond in de vorm van een vereniging voor psy-
chischee hygiëne vormde daartoe een uitgelezen gelegenheid. Psychiaters 
probeerdenn hun vakgebied als wetenschappelijke discipline opnieuw 
aansluitingg te laten vinden bij de geneeskunde. In een poging om de psy-
chiatriee als geneeskundige discipline te vestigen waren psychiaters eind 
negentiendee eeuw de weg van de natuurwetenschap ingeslagen. Maar die 
wegg leidde niet tot het verwachte succes. Hier deed zich de kans voor om 
viaa een andere weg aansluiting te vinden bij een geneeskundige discipline 
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diee zich kon verheugen in grote successen: de sociale of preventieve ge-
neeskunde. . 

Well  stuitte men daarbij onmiddellijk op een nieuw probleem. Want in 
dee psychiatrie had het streven naar preventie nog geen betrouwbare bio-
logischee kennis opgeleverd. Het woord 'geestelijk' voegde iets 'minder 
concreets'' toe aan het begrip hygiëne, zoals Bouman en de zijnen het zo 
mooii  in hun 'rondzendbrief' verwoordden. In een poging om dit gebrek 
aann wetenschappelijke kennis goed te maken en houvast te vinden op dit 
tochh vage en onbepaalde terrein, deden zij een beroep op de erfelijk-
heidsleerr en de eugenetica. Want wetenschappelijk, dat moest de psychi-
schee hygiëne per definitie wel zijn. De spanning die hier voelbaar wordt 
zouu zowel op de korte als op de lange termijn een belangrijke rol spelen 
inn de beweging voor geestelijke volksgezondheid, waarvoor Bouman en 
dee zijnen met de oprichting van de NVGV het startsein hadden gegeven. 
Nuu eerst de korte termijn: wat gebeurde er na die zaterdagmiddag in mei 
1924? ? 

K.H.K.H. Bouman (1874-194.7) 
inin 1915 
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6.. EEN VALSE START 

Inn 1926, twee jaar na de oprichting van de NVGV, werden in het Tijdschrift 
voorvoor Sociale Hygiëne, de spreekbuis van sociaal-geneeskundig Nederland, 
dee initiatiefnemers als volgt ter verantwoording geroepen: 

'Eenn oogenblik heeft het geschenen of ook in ons land de geestelijke 
gezondheidszorgg zijn studie en centrum van verdere ontwikkeling zou 
krijgen.. Er is zelfs een "oprichtings-vergadering" gehouden van een 
"Nederlandschee Vereeniging ter bevordering der geestelijke gezond-
heidszorg".. Men schreef Mei 1924. Er waren professoren, psychiaters, 
maatschappelijkk werkers. Er was zelfs publiek - gezwegen van de onver-
mijdelijkee pers. Maar sedert heeft het Comité van Organisatie gezwegen 
inn alle talen. Ook hier kan gevoeglijk het refrein klinken: Zuster Anna, 
ziett ge nog niets komen? K-o-m-t e-r n-o-g w-a-t? Prof. K.H. Bouman, 
Cox,, Marianne van Herwerden, van der Hoeve, Meijers, van der Scheer 
enn van Voorthuysen!'82 

Waaromm werd het na 31 mei 1924 stil rond de nieuwe vereniging? Daar-
voorr zijn een aantal verklaringen. Zoals uit het voorafgaande bleek, was 
dee oprichting van een wetenschappelijke vereniging voor psychische 
hygiënee een van de middelen die psychiaters aanwendden om de crisis in 
dee gestichtspsychiatrie te bezweren en het aanzien van de beroepsgroep 
tee vergroten. In de praktijk werden in de eerste helft van de jaren twintig 
nieuwee alternatieven uitgewerkt en oplossingen beproefd die vruchtbaar 
bleken.. De oprichters van de NVGV waren daarbij zeer actief betrokken, 
zowell  binnen de gestichten waar de introductie van de 'actievere thera-
pie'' en de nieuwe somatische kuren voor een opleving van het therapeu-
tischh optimisme zorgden, als daarbuiten waar daadwerkelijk uitvoering 
werdd gegeven aan preventie in de vorm van voor- en nazorg voor geeste-
lij kk abnormale kinderen, jeugdigen en volwassenen. 

Maarr behalve dat de oprichters van de NVGV druk doende waren met 
dee uitwerking van alternatieven in de praktijk, werd hun initiatief vanaf 
hett begin gefrustreerd door onenigheid over de theoretische uitgangs-
punten.. Dit meningsverschil weerspiegelde de richtingenstrijd tussen 
eenn meer natuurwetenschappelijke en een meer geesteswetenschappelij-
kee oriëntatie in de toenmalige psychiatrie. Bovendien, en dat is misschien 
nogg wel een belangrijker verklaring voor de stilte na 1924, bleken in deze 
richtingenstrijdd ook motieven van levensbeschouwelijke aard een rol te 
spelen. . 



EENN VALSE START 53 

RichtingenstrijdRichtingenstrijd in de psychiatrie 
Dee Nederlandse psychiatrie oriënteerde zich vanaf het einde van de 
negentiendee eeuw in navolging van de Duitse psychiatrie vooral op de 
natuurwetenschappen.. De fysiologie, de neurologie en de pathologische 
anatomiee waren de belangrijkste hulpwetenschappen. Op basis van exac-
tee observatie probeerde men te komen tot een rubricering van psychia-
trischee ziektebeelden. Het ook in Nederland zeer invloedrijke classifica-
tiesysteemm van Emil Kraepelin ordende symptomen aan de hand van 
ziekte-eenheden:: aparte ziektebeelden met eenzelfde etiologie, eenzelf-
dee psychisch en fysisch toestandsbeeld, eenzelfde verloop en patholo-
gisch-anatomischh substraat. 

C.C. Winkler (1855-1941) in 
1894,1894, getekend door J. Veth 

Corneliss Winkler, de eerste Nederlandse hoogleraar in de psychiatrie 
enn de neurologie, was een belangrijke vertegenwoordiger van de natuur-
wetenschappelijkee richting, zoals ook blijk t uit de titel van zijn inaugure-
lee rede: De plaats der psychopathologie als hersenpathologie temidden der kli-
nischenische wetenschappen (1885). Winkler beschouwde de psychopathologie als 
eenn zuivere natuurwetenschap, en psychische ziekten als hersen- en 
zenuwaandoeningen.. Wanneer een afwijking in de hersenen gelokali-
seerdd was, kon vervolgens operatief worden ingegrepen. De psychiater 
wass hersenanatoom. Wel moest hij van de psychologie op de hoogte zijn; 
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vann de natuurwetenschappelijke associatiepsychologie wel te verstaan. 83 
Winklerr was niet geporteerd voor de pogingen die men aan het eind 

vann de negentiende eeuw in Frankrijk, en in navolging daarvan in Neder-
land,, ondernam om met behulp van hypnose een 'psychische geneeswij-
ze'' te ontwikkelen. Evenmin had Winkler een goed woord over voor de 
psychologischee psychiatrie van Sigmund Freud. De gedachte dat er 
zoietss zou bestaan als een onbewuste geest vond hij absurd; er bestond al-
leenn een onbewust functioneren van zenuwen en hersenen. Het idee dat 
dee mens beschikte over een geest of ziel waarmee hij over zijn handelen 
besliste,, had voor Winkler evenmin betekenis. Menselijke handelingen 
werdenn niet ingegeven door een vrije wil , ziel of psyche. Het zenuwstel-
sell  reageerde volstrekt mechanisch op van buitenaf komende prikkels. 
Ookk de fenomenologische opvattingen van de Duitse psychiater Karl 
Jasperss wees Winkler af. Jaspers probeerde niet het 'psychische' te ver-
klarenn vanuit causale relaties zoals in de natuurwetenschap, maar het te 
'begrijpen'' door zich in te leven in de subjectieve belevingswereld van de 
patiënt.84 4 

Dee biologische visie op krankzinnigheid domineerde in de eerste 
decenniaa van de twintigste eeuw. Het merendeel van de Nederlandse 
psychiaterss was met Winkler somatisch georiënteerd. De tweede hoog-
leraarr psychiatrie die in 1899 in Nederland werd benoemd, de eerder 
genoemdee Gerbrandus Jelgersma, was dat aanvankelijk ook. Maar met 
Jelgersmaa diende zich een opvatting aan waarin men onderkende dat 
naastt biologische, ook psychologische factoren een rol spelen in de etio-
logie.. Voor Jelgersma was de psychoanalyse een belangrijke stimulans 
omm zich los te maken van de uitsluitend natuurwetenschappelijke psy-
chiatriee en de mechanistische associatiepsychologie. In 1914 sprak hij 
zichh uit voor de psychoanalyse in zijn opzienbarende diesrede Ongeweten 
Geestesleven. Geestesleven. 

Ookk Leendert Bouman, in 1907 benoemd tot hoogleraar psychiatrie 
aann de Vrij e Universiteit, probeerde alternatieven te vinden voor de 
materialistischee natuurwetenschappelijke psychiatrie. Hij zocht vanuit 
zijnn orthodox-gereformeerde geloof naar mogelijkheden om 'de ziel' een 
plaatss te geven in de psychiatrische wetenschap, om geloof en weten-
schapp met elkaar te verzoenen. 

Confessionelee psychiaters, zoals L. Bouman, leverden vanuit hun stre-
venn een halt toe te roepen aan de materialistische benadering van gees-
teszieken,, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingvan de psycholo-
gie.. Behalve door Freud werd Bouman daarbij geïnspireerd door Jaspers 
enn aanverwante fenomenologische en psychologische stromingen. Jel-
gersmaa en Bouman verzetten zich tegen een exclusief natuurwetenschap-
pelijkee richting omdat deze onvoldoende resultaten boekte. Hun zoek-
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tochtt naar een meer psychologische psychiatrie bracht een nieuw per-
spectiefnaarr voren. Als psychiaters patiënten wilden genezen, dan dien-
denn ze hun individuele levensgeschiedenis, hun subjectieve belevingswe-
reldd te bestuderen én te begrijpen. Dat betekende dat men niet langer 
konn volstaan met het zorgvuldig in kleine mootjes hakken van de herse-
nenn van een patiënt na zijn dood - zoals August Starcke het in 1921 ver-
woordde.. Starcke was een van de vroege aanhangers van de psychoanaly-
see in Nederland en collega van W.H. Cox in Utrecht. Psychiaters, zo 
vondd ook hij, moesten bij leven met hun patiënten praten, om hun ver-
haall  psychologisch te kunnen interpreteren en verklaren. 85 

Behalvee deze principieel andere houding tegenover de patiënt intro-
duceerdee de analytische theorie ook een ander ziektemodel. Zoals Gerlof 
Verweyy heeft beschreven baseerde Freud zich in zijn theorie op het zoge-
naamdee 'Broussais-principe'. Tussen ziek en gezond, tussen abnormaal 
enn normaal was geen kwalitatief verschil, maar alleen een gradueel, 
kwantitatieff  verschil.. De psychodynamische psychiatrie hing een ziekte-
modell  aan dat uitging van een continuüm: gezondheid en ziekte, nor-
maall  en abnormaal gedrag waren geen gescheiden grootheden, ze liepen 
alss het ware in elkaar over. Het onderscheid tussen ziek en gezond ver-
vaagde.. Freuds opvattingen hadden ook praktische consequenties. Wat 
volgenss de in Europa en daarbuiten toonaangevende Kraepeliniaanse 
psychiatriee ongeneeslijk was, omdat het berustte op een degeneratieve 
neuropathischee constitutie, was in de freudiaanse opvattingen wél te ge-
nezen,, omdat het psychogeen was. Wel moest men zich dan dus de moei-
tee getroosten om zich te verdiepen in de levensgeschiedenis en eerdere 
ervaringenn van het individu en niet stil blijven staan bij een typerende 
diagnostischee classificatie. 

W.H.. Cox maakte, mede onder invloed van zijn collega Starcke, een 
soortgelijkee ontwikkeling door als Jelgersma. Cox behoorde tot de kring 
vann toonaangevende psychiaters: hij was achtereenvolgens geneesheer-
directeurr in de gestichten in Deventer en Utrecht, werkzaam als bestuur-
derr in de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie, 
enn zeer actief als publicist in de medische en psychiatrische vakpers. In 
18977 ontving hij voor zijn wetenschappelijk werk een eredoctoraat van de 
Utrechtsee universiteit.87 

Inn 1907 schreef Cox, geheel in overeenstemming met de heersende 
oriëntatiee in de toenmalige psychiatrie, in een artikel over degeneratie 
datt het lage genezingspercentage in de gestichtspsychiatrie moest wor-
denn toegeschreven aan 'de inhaerente eigenschappen der lijders', aan een 
'ontwikkelingsanomalie,, veroorzaakt door het tezamenkomen van twee 
niett bij elkaar passende kiemen'. In 1915 bleek zijn standpunt ingrijpend 
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tee zijn veranderd. Het lage genezingspercentage werd niet veroorzaakt 
doorr een verkeerde samenstelling van de patiëntenpopulatie, maar door 
hett primaat van de natuurwetenschappelijke benadering in de psychia-
trie.. In de tussenliggende jaren was hij via August Starcke, die als een van 
dee eersten in Nederland een actieve belangstelling toonde voor het werk 
vann Freud, geïnteresseerd geraakt in de psychoanalyse. Als voorzitter van 
dee Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie nodigde 
Coxx zijn medewerker Starcke in 1912 zelfs uit om samen met L. Bouman 
eenn inleidende voordracht te houden over de toen voor velen nog nieuwe 
leer.88 8 

W.H.W.H. Cox (1861-1933) 

Inn 1915 hield Cox op een vergadering van de beroepsvereniging zelf 
eenn pleidooi voor de leer van Freud. Hij hield zijn collega's voor dat de 
dominantee natuurwetenschappelijke richting geleid had tot een 'volsla-
genn fiasco'. Hoewel Cox de grote betekenis van trauma, infectie, endoge-
nee en exogene intoxicaties voor het ontstaan en de instandhouding van 
psychischee afwijkingen niet betwijfelde, wilde hij met klem benadrukken 
datt natuurwetenschappers nooit bij machte zouden zijn om de menselij-
kee aandoening te bestuderen. Hun instrumenten bereikten 'de zielsge-
beurtenissen'' niet, voor de natuurwetenschappelijk opgeleide psychiater 
warenn gemoedsbezwaren ontoegankelijk.8? 
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Opp basis van Freuds theorieën was het wél mogelijk om door te drin-
genn tot de 'gemoedsbezwaren'. Als psychiaters de 'ziel' wilden behande-
len,, dan hadden zij volgens Cox kennis nodig van alle gebieden waarop 
dee menselijke ziel zich 'bewoog'. Zij zouden hun patiënten moeten be-
schouwenn als 'voelende wezens' en hen moeten benaderen zoals zijzelf 
graagg benaderd wilden worden. Dat betekende dat ze moesten praten 
mett hun patiënten. Maar wat gebeurde er in de gestichten? Daar werd 
'dee dokter aangetroffen in het laboratorium, terwijl de hoofdverpleegster 
lijstenn invult, de verpleegsters schrobben en de verpleegden in den tuin 
wandelen'.9°° De psychiatrie, zo concludeerde Cox, leefde nog 'onder den 
bann van het materialisme met zijn beperkte idealen; het is wenschelijk, 
datt wij voorgoed daaronder uitkomen'.?1 

Mett deze kritiek op de positivistisch-natuurwetenschappelijke psy-
chiatriee van zijn tijd schaarde Cox zich in de kring van collega's die een 
meerr psychologische benadering in de psychiatrie voorstonden: Jelgers-
ma,, L. Bouman, de gebroeders Starcke en de andere (zenuw)artsen die 
participeerdenn in de twee psychoanalytische kringen, een in Amsterdam 
enn een in Leiden, die zich in de jaren 1910 ontwikkelden.92 

Coxx had, zoals hierboven bleek, zijn bezwaren onder meer geformu-
leerdd tijdens een vergadering van de beroepsvereniging, de Nederland-
schee Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie. De reacties op zijn 
kritiekk geven de toenmalige gedachtevorming rond dit onderwerp in de 
kringg van gevestigde psychiaters goed weer. 

Dee eerste die reageerde was Winkler, de eminence grise van de 
Nederlandsee psychiatrie. Hij meende vaderlijk dat collega Cox de dingen 
waarschijnlijkk scherper stelde dan hij bedoelde. Bovendien vond Wink-
ler,, en anderen vielen hem daarin bij, dat Cox ongelijk had. De afgelopen 
vijfentwintigg jaar was er grote vooruitgang geboekt in de behandeling en 
verplegingg van krankzinnigen. Evenmin deelde Winkler de mening van 
Coxx over het onvermogen van de natuurwetenschappelijke psychiatrie. 
Hett was wel degelijk mogelijk om bijvoorbeeld door operatief ingrijpen 
eenn psychose te genezen. Bovendien achtte hij het niet noodzakelijk, 
somss zelfs schadelijk voor patiënten, 'dat met de menschen wordt geleefd 
alss door Cox wordt verlangd'. De medicus zou in alle gevallen het laatste 
woordd moeten hebben over de behandeling. 

Maarr er waren ook collega's die Cox bijvielen. Het was zo dat in het 
merendeell  van de gevallen anatomische kennis geen therapeutische 
inzichtenn opleverde. En het was ook waar dat intensiever contact met 
patiëntenn positieve effecten opleverde. Maar in de praktijk lukte het niet 
omm veel tijd aan hen te besteden omdat gestichtsartsen nu eenmaal veel te 
veell  patiënten hadden. Hoe, vroegen zijn collegae, wilde Cox de door 
hemm voorgestane veranderingen daar eigenlijk doorvoeren?93 
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Mett die vraag raakten zij aan een fundamenteel probleem: de toepas-
singg van de psychoanalytische inzichten in de psychiatrische (gestichts)-
praktijk.. Jelgersma was zijn loopbaan begonnen in het krankzinnigenge-
stichtt Meerenberg. Bij de ontwikkeling van zijn ideeën over een meer 
psychologischee psychiatrie werd hij echter vooral beïnvloed door de 
patiëntenn met wie hij voor het eerst in aanraking kwam als geneesheer-
directeurr van het Sanatorium voor Zenuwlijders te Velp. In Velp begon 
Jelgersmaa studie te maken van zenuwziekten, vooral van de hysterie.94 

G.J.G.J. Jelgersma (1859-1942) 

Zenuwlijderss of neurotici hadden inzicht in hun ziekte, waren aan-
spreekbaarr en ontvankelijk voor de nieuwe 'praattherapie' van de psy-
chologischh georiënteerde psychiaters. Dat was in veel mindere mate het 
gevall  bij 'echte' krankzinnigen of psychotici. Bij hen was, om met Jel-
gersmaa te spreken, de gehele persoonlijkheid ziek. In de gestichten, waar 
voornamelijkk psychotici verbleven, was de invloed van de psychologische 
psychiatriee en haar nieuwe behandelmethoden dan ook niet groot. Het 
warenn vooral buiten het gesticht praktiserende (zenuw)artsen die vanaf 
dee jaren 1910 actief werden in de psychoanalytische beweging in Neder-
land.. Maar psychologisch georiënteerde gestichtspsychiaters, zoals Jel-
gersma,, Cox en hun beider medewerkers, waren er wel van overtuigd dat 
dee nieuwe inzichten ook met betrekking tot het gedrag van 'echte' krank-
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zinnigenn een grotere verklaringskracht hadden dan de heersende me-
disch-psychiatrischee opvattingen. 

Jelgersmaa en zijn assistenten ontwikkelden in de jaren twintig zelfs een 
uniekee aandacht voor de psychoanalyse van de psychose, zoals Gemma 
Blokk en Joost Vijselaar hebben beschreven in hun geschiedenis van het 
Leidsee gesticht Endegeest. Volgens Jelgersma en zijn medewerkers liet 
dee psychoanalyse zien dat er structuur zat in de onbegrijpelijke wartaal 
vann krankzinnigen. Ook hun verwarde en wonderlijke denkbeelden kon-
denn worden herleid tot onbewuste, verdrongen, vroegkinderlijke con-
flicten.flicten. Daarmee, zo meende men in Leiden, was tegelijkertijd de juist-
heidd van de analytische theorie aangetoond. Al betekende dit niet dat 
dezee vooral schizofrene patiënten ook werkelijk geholpen konden wor-
den,, er ontstond wel menselijk contact tussen psychiater en krankzinni-
ge.. En daarin lag ook volgens de collega's in het Utrechtse gesticht, 
Starckee en Cox, nu juist de grootste verdienste van Freud.95 

K.H.. Bouman, Van der Scheer en Meijers behoorden niet tot de kleine 
maarr groeiende groep van psychiaters die naast natuurwetenschappelijke 
ookk geesteswetenschappeüjke methodes wilden hanteren in onderzoek 
enn therapie. Bouman en Van der Scheer werden opgeleid door Winkler. 
Meijerss en Bouman waren beiden chef de clinique in Paviljoen m bij 
Winkler,, totdat deze in 1915 naar Utrecht vertrok om daar een post als 
hoogleraarr te aanvaarden en Bouman in Amsterdam als zijn opvolger 
werdd benoemd. Uit hun onderzoek en publicaties bleek dat zij uitgespro-
kenn voorstanders waren van de anatomisch-fysiologische benadering in 
dee psychiatrie. Alle drie hechtten ook grote betekenis aan erfelijke facto-
renn in de etiologie van geestesziekten. Bouman en Van der Scheer toon-
denn daarbij een grote en actieve belangstelling voor de eugenetica. 

Boumanss 'biologisme' sprak sterk uit zijn inaugurele rede: Problemen 
vanvan ontaarding en erfelijkheid, gehouden in 1906. Hij had met Marianne 
vann Herwerden zitting in de redactie van het in 1925 opgerichte tijd-
schriftt Mensch en Maatschappij en gaf samen met haar en andere eugeneti-
ci,, zoals Frets, Van der Spek, Herderschee, Waardenburg en Hagen-
doorn,, een cursus over erfelijkheid en eugenetica uitgaande van het 
Nationaall  Bureau voor Anthropologic96 Van der Scheer sprak zich als 
eenn van de weinigen in Nederland voorzichtig uit voor sterilisatie van 
mett name zwakzinnigen. Hoe hard en goed men ook probeerde om hen 
tott bruikbare individuen op te voeden, zwakzinnigen bleven in Van der 
Scheerss ogen de maatschappij ernstige schade berokkenen door 'het on-
geremdd verwekken van een groot aantal, meestal ook zwakzinnige kinde-
ren',, omdat hun kiemplasma nu eenmaal ziek bleef. Sterilisatie zou dus 
kostenbesparendd kunnen werken.97 Meijers zou zich aan het einde van de 
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jarenn dertig kritisch uitlaten over de eugenetica, maar ook hij hechtte 
zeerr veel belang aan de rol van erfelijke factoren.98 

Dee houding van Bouman en Van der Scheer tegenover de psychologi-
schee benadering was neutraal, tweeslachtig of afwijzend. Bouman was 
weliswaarr betrokken bij de oprichting van de eerste analytische vereni-
ging,, de Nederlandse Vereeniging voor Psychoanalyse in 1917, maar deze 
positievee houding tegenover de psychoanalyse lijk t vooral te zijn ingege-
venn door zijn grote gevoeligheid voor wat 'in de mode' was. Hij gaf de 
psychoanalysee ruimte en probeerde analytici in te schakelen bij het 
onderwijss aan medische studenten, maar was nooit zelf actief in psycho-
analytischh onderzoek of psychoanalytische therapie. Een van zijn leerlin-
gen,, de latere kinderpsychiater Th. Hart de Ruyter, vertelde in een 
terugblikk op zijn opleidingstijd wat zijn leermeester Bouman tegen hem 
zeii  toen hij te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in de psychoanalyse: 'Kij k 
eenss Hart de Ruyter, als je in analyse gaat, dan ontsla ik je. Dan kan ik je 
werkelijkk hier niet gebruiken.' Volgens Hart de Ruyter was Bouman 
iemandd die 'in de microscoop tuurde naar hele rare hersenen, dat wil 
zeggen:: hersenen van hele rare mensen. Hoe gekker, hoe mooier.' Ook 
E.C.. Lekkerkerker beschreef K.H. Bouman als iemand met 'een strikt 
wetenschappelijkee opvatting over de geestelijke hygiëne: het ging om 
ziekte,, en daar moet je de oorzaken van weten en die moet je dan wegne-
men.. Hi j noemde bijvoorbeeld een hersenbeschadiging, en infectieziek-
tenn die de hersenen aantasten - bijvoorbeeld syfilis - en intoxicaties, 

W.M.W.M. van der Scheer 
(18'8'2-19(18'8'2-1955"])"])  in igió 
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waaronderr alcohol en drugs. Zo noemde hij een rijtje, en die oorzaken 
moestt men dan bestrijden; de psychogene oorzaken noemde hij helemaal 
niet.'99 9 

Vann der Scheer meldde in 1923 dat hij geen voorstander was van 'te ver 
doorgevoerdee psycho-analyse', ook niet bij de behandeling van de in 
Santpoortt vrijwilli g opgenomen 'psycho-neurotici'. Hij verwachtte bij 
henn meer heil van de arbeidstherapie.100 Over Meijers opvattingen over 
dee psychoanalyse is weinig te zeggen. Zijn naam komt in ieder geval niet 
voorr in de twee standaardwerken over de geschiedenis van de psychoana-
lysee in Nederland. 

Dee psychiatrische belangstelling van Bouman, Meijers en Van der 
Scheerr richtte zich niet op de innerlijke beleving en de individuele ge-
schiedeniss van de patiënt. Voor hen was een andere dimensie belangrijk: 
dee wereld buiten de patiënt, de maatschappelijke omstandigheden waar-
inn of waardoor iemand tot geesteszieke was geworden. Afgezien van bio-
logischee factoren hechtten zij vooral belang aan de invloed van omge-
vingsfactorenn in de etiologie en in de behandeling van geestesziekten. 

Vann der Scheer schreef in 1928: 'Ook de psychiatrie kan niet meer vol-
staann met de uitsluitende bestudeering van het zieke individu, als het 
waree los van de maatschappij, van de ziekte, haar ontstaan, haar struc-
tuur,, haar behandeling, haar pathologisch anatomisch substraat, zij zal 
haarr taak dienen uit te breiden tot alle vraagstukken, die het verband 
raken,, dat tusschen het zieke individu en de maatschappij bestaat, als on-
afscheidelijkk aan elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. [...] Hier 
ligtt voor den sociaal voelenden psychiater een wijds arbeidsveld.'101 

Bijj  dit 'wijds arbeidsveld' voelden Bouman, Meijers en Van der Scheer 
zichh nauw betrokken. Zij traden daarbij in de voetsporen van hun Duitse 
collegae,, die dit terrein vanaf de jaren twintig steeds vaker gingen om-
schrijvenn als 'sociale psychiatrie'.102 

Inn het oprichtingscomité van de NVG v kwamen in 1924 dus verschillende 
'soorten'' psychiaters tezamen: drie psychiaters van de sociaal-biologi-
schee richting en een die een meer psychologische benadering voorstond. 
Hett was dan ook niet verwonderlijk dat er van meet af aan meningsver-
schillenn bestonden over de uitgangspunten van de nieuwe vereniging. 
Coxx maakte al in een vroeg stadium bezwaar tegen het 'natuurweten-
schappelijke'' karakter van de NVG v. Ook de vergelijking met de lichame-
lijk ee hygiëne riep naar zijn mening grote misverstanden op. Dat in de 
algemenee hygiëne resultaat was geboekt met 'natuurwetenschappelijke' 
methoden,, was nog geen garantie voor succes in de geestelijke hygiëne. 
Inn 1923 gaf hij zijn commentaar op het conceptvan de circulaire aan geïn-
teresseerdenn en stelde voor om in een definitieve versie het woord 
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'natuurwetenschappelijk'' in ieder geval te vervangen door 'wetenschap-
pelijk'. . 

Hi jj  schreef aan zijn mede-oprichters: 'De hoofdfout lijk t mij te liggen 
inn de geringschatting van de geestelijke wetenschappen en hun metho-
den,, in het algemeen en in hun richtinggevenden invloed bij de beoefe-
ningg der geestelijke hygiëne en haar betrachting. Er kunnen allesbehalve 
voldoendee of aannemenlijke argumenten worden te berde gebracht, ten 
eindee een natuurwetenschappelijk standpunt der "geestelijke" hygiëne te 
mogenn vooropstellen. [...] Het woord wetenschappelijk lijk t me vol-
doende.. Het bedoelt: methodisch, vergelijkbaar, zoo niet controleerbaar. 
Dee mensch zal toch bijna altijd als tusschenpersoon moeten dienen. Het 
gaatt om een individu, om zijn geschiedenis, zijn inwendige ervaring; het 
gaatt om waardering en wil, om sociale moraal, dat zijn buiten de natuur-
wetenschapp liggende begrippen [...].' De anderen stemden in met de ver-
vangingg van het woord 'natuurwetenschappelijk' door 'wetenschappe-
lijk'. 1^ ^ 

Daarmeee was de onderliggende controverse echter niet uit de wereld 
geholpen.. Met zijn pleidooi voor een geesteswetenschappelijk gefun-
deerdee geestelijke hygiëne nam Cox een minderheidsstandpunt in. Na de 
oprichtingsvergaderingg op 31 mei 1924 vertoonde hij zich niet meer in de 
kringg van Boumans NVGV, '°4 

Anderee toonaangevende propagandisten van een meer psychologische 
psychiatrie,, zoals Jelgersma of L. Bouman, schaarden zich evenmin 
onderr de banier van de 'geestelijke hygiëne' - althans niet van de soort 
hygiënee die K.H. Bouman, Van der Scheer en Meijers voorstonden. Al 
warenn er (ook) in deze periode, de 'jeugdjaren' van de psychiatrie als 
wetenschappelijkee discipline, psychiaters die een uitgesproken biologi-
schee oriëntatie moeiteloos combineerden met een grote psychologische 
belangstelling,, in het geval van de NVGV werkte de controverse tussen 
eenn sociaal-biologische en een meer psychologische richting belemme-
rend.. Maar belangrijker nog dan deze controverse waren de meningsver-
schillenn over een kwestie die daar direct aan raakte: de manier waarop 
godsdienstt en wetenschap, in casu de psychiatrie, zich tot elkaar zouden 
moetenn verhouden. 

'Dee belangen der confessioneelen' 
Dee NVGV was niet alleen een wetenschappelijke vereniging op sociaal-
biologischee grondslag, het was ook een neutrale vereniging. De NVGV-
psychiaterss K .H. Bouman, Meijers en Van der Scheer onderscheidden 
zichh behalve door hun psychiatrische oriëntatie ook door hun levensbe-
schouwelijkee 'kleur' van hun vakgenoten. Voor confessionele psychia-
ters,, vooral de protestants-christelijke onder hen, vormde het geloof juist 
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eenn belangrijke aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe psycholo-
gischee benadering. Zij keerden zich tegen het primaat van de natuurwe-
tenschappelijkee psychiatrie, omdat die geen ruimte liet aan 'de ziel'. 
Bovendienn begon in de jaren twintig de verzuiling allerwegen door te 
dringen.. Het terrein van de geestelijke volksgezondheid zou in dat op-
zichtt zeker geen uitzondering vormen. 

L.L. Bouman (1869-1936), 
etsets van J. Eriks 

Inn confessionele kringen nam vanaf het einde van de negentiende 
eeuww de weerstand tegen een 'zielloze psychiatrie' toe. Bij de bespreking 
vann de Krankzinnigenwet, die in 1884 van kracht zou worden, had de ge-
reformeerdee voorman Abraham Kuyper opgemerkt dat christenen ook in 
dee krankzinnigenverpleging een eigen taak te vervullen hadden. Zijn op-
roepp vond gehoor bij een groep christelijk gereformeerden onder leiding 
vann de predikant Lucas Lindeboom. In 1884 richtten zij een Vereeniging 
tott Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Ne-
derlandd op, die de stichting van een groot aantal eigen krankzinnigen-
gestichtenn ter hand nam. De Vereeniging had behoefte aan christelijk 
gevormdee artsen in plaats van de 'materialistisch geïndoctrineerden' die 
doorr de rijksuniversiteiten werden afgeleverd. Zij spande zich dan ook in 
omm aan de gereformeerde Vrij e Universiteit een leerstoel psychiatrie te 
vestigen,, als startpunt voor een eigen medische faculteit. In 1907 was het 
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zover:: in dat jaar werd L. Bouman benoemd tot hoogleraar in de theore-
tischee biologie, neurologie en psychiatrie. Drie jaar later opende de Vale-
riuskliniekk haar deuren als bij de leerstoel behorende universitaire psy-
chiatrischee kliniek. 

Boumann kreeg de opdracht gestalte te geven aan een 'gereformeerde 
psychiatrie'.. Zoals gezegd maakte hij daarbij gebruik van psychoanalyti-
schee inzichten en, meer nog, van de fenomenologie. Hoewel Bouman in 
dee ogen van Lindeboom en de zijnen te veel psychiater en te weinig gere-
formeerdd was - voor hen was psychiatrie pas echte wetenschap wanneer 
zijj  de bijbel tot uitgangspunt nam - streefde ook Bouman naar een syn-
thesee van geloof en wetenschap. Hij stelde zich op het standpunt dat 
wetenschappelijkee theorieën in overeenstemming moesten zijn met (de 
'ware',, gereformeerde) theologie en levensbeschouwing. Wanneer de 
theologiee leerde dat er een ziel was, konden een psychiatrie en een psy-
chologiee die hiermee geen rekening hielden nooit valide zijn.10*  De gere-
formeerdee psychiater L. Bouman zal zich dan ook niet erg aangetrokken 
hebbenn gevoeld tot het 'neutrale' initiatief van de overwegend natuurwe-
tenschappelijkk georiënteerde psychiaters rondom zijn naamgenoot en 
collega-hoogleraarr K.H. Bouman. 

Hoewell  Cox niet behoorde tot de groep van orthodox-protestantse 
gelovigenn rondom L. Bouman, zal het neutrale karaktervan de NVGV ook 
voorr hem een probleem zijn geweest. In zijn pleidooi voor een geestes-
wetenschappelijkee benadering van de psychiatrie betoogde hij met klem 
datt het van het grootste belang was om in de opleiding tot psychiater ook 
plaatss in te ruimen voor de religie. L. Bouman interpreteerde dit voorstel 
vann zijn collega Cox vervolgens als een reactie op 'de overheerschende 
anatomisch-fysiologischee richting' in de toenmalige psychiatrie.106 Kri -
tiekk op een té eenzijdige natuurwetenschappelijke psychiatrie was voor 
psychiaterss als Cox en L. Bouman tegelijk kritiek op een psychiatrie die 
geenn ruimte liet aan godsdienst en levensbeschouwing. Dat gold even-
zeerr voor hun hervormde collega, de psychiater-theoloog J. van der Spek 
(1887-1982). . 

Vann der Spek was tussen 1917 en 1927 werkzaam als geneesheer in de 
Willemm Arntsz Hoeve in Den Dolder, onderdeel van de Willem Arntsz 
Stichtingg waarover W.H. Cox als geneesheer-directeur van 1902 tot 1926 
dee scepter zwaaide. Ook Van der Spek werd daar beïnvloed door collega 
Augustt Starcke. Van der Spek publiceerde veel over godsdienstpsycholo-
giee en drong er bij zielzorgers op aan kennis te nemen van het werk van 
Freud.. Ondanks alle bezwaren en gevaren kon de psychoanalyse volgens 
hemm toch een belangrijke stimulans zijn voor de pastorale arbeid.107 

Inn de tijd dat Cox betrokken was bij de oprichting van de NVGV, zou 
Vann der Spek volgens zijn eigen zeggen veelvuldig met Cox van gedach-
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tenn hebben gewisseld over 'den geestelijke achtergrond der psychiatrie 
enn de ethiek in het algemeen'. Tijdens een van deze gesprekken had Cox 
zijnn brief aan de mede-oprichters van de NVGV aan Van der Spek gege-
ven,, de brief waarin Cox zijn bezwaren uiteenzette tegen de (natuur-
wetenschappelijkee uitgangspunten van een op te richten vereniging voor 
psychischee hygiëne. Van der Spek deelde de bezwaren van Cox. Hij 
schreeff  later dat het schrappen van het woord 'natuurwetenschappelijk' 
uitt de rondzendbrief aan geïnteresseerden 'de geest' van de tekst niet had 
veranderd;; er was eerder sprake van camouflage. Over de teneur van de 
tekstt schreef hij: 'De natuurwetenschappelijke methode werd verbreed 
tott de algemeen biologische, en deze meende alles te kunnen brengen 
onderr haar gezag. Maar geestelijke hygiëne zal, tenzij het woord geeste-
lij kk wordt verkracht, nimmer overweldigd kunnen worden door biologi-
schee inzichten en methoden, zelfs niet door een biologie, die ook wel 
voorr de religie een plekje wil reserveeren als biologische uiting van 
exemplarenn van het genus-mensch.'108 

Raaktenn de gereformeerden vanaf de jaren tachtig van de negentiende 
eeuww betrokken bij de krankzinnigenzorg, katholieken hadden op dit ter-
reinn al een traditie opgebouwd. Verschillende congregaties legden zich 
vanaff  het begin van de negentiende eeuw toe op de verzorging en verple-
gingg van krankzinnigen. Deze vroege bemoeienis stond echter in schril 
contrastt met de activiteiten van katholieken op wetenschappelijk gebied, 
zoalss Ruud ter Meulen heeft beschreven. Ook aan katholieke gestichten 
warenn vanaf de jaren tachtig steeds meer geneesheren verbonden (een 
verplichtingg die voortvloeide uit de nieuwe Krankzinnigenwet van 1884), 
maarr over een specifieke katholieke psychiatrie werd tot in de jaren twin-
tigvann de twintigste eeuw met geen woord gerept.10? 

Beginn jaren twintig werd vanuit de R.K. Artsenvereniging een poging 
ondernomenn om een katholiek antwoord te formuleren op het materia-
lismee in de dominante natuurwetenschappelijke psychiatrie. De vereni-
gingg wilde meer in het algemeen de medische praktijk verheffen, door 
dezee in het teken te stellen van de christelijke liefde. De katholieke arts 
moestt zich bewust worden van zijn geestelijke taak. Behalve de priester 
kwamm geen ander zo nauw in aanraking met het intieme leven van de 
mensenn als de arts. Zijn oordeel was op het terrein van huwelijk en 
moraall  van doorslaggevende betekenis. Vanaf 1921 verscheen het R.K. 
ArtsenbladyArtsenblady waarin moraaltheologische beschouwingen over abortus, 
neomalthusianismee en periodieke onthouding een belangrijke plaats in-
namen.. Wat gold voor de geneeskunde in het algemeen, gold zeker voor 
dee psychiatrie. Geen onderdeel van de medische wetenschap hing zo 
nauww samen met geloof en moraal als de psychiatrie. Het werd dus hoog 
tijdd voor een katholieke inbreng in deze discipline. 
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Dee geneesheer-directeur van het gesticht St. Anna in Venray, H.J. 
Schimm van der Loeff, nam daarbij het voortouw. In 1924, het oprichtings-
jaarvann de NVGV, fulmineerde hij in het R. K. Artsenblad tegen het 'deter-
minisme'' en 'materialisme' in het psychiatrisch onderwijs aan de neutrale 
universiteiten.. Ook de psychoanalyse vond overigens geen genade in zijn 
ogen:: voor katholieken was Freuds godsdienstkritiek een groot struikel-
blok.. Diens reductie van het religieuze leven tot onvervulde infantiele 
verlangenss betekende een regelrechte aanslag op het bestaansrecht van 
dee godsdienst. Katholieke psychiaters zagen zich gesteld voor het pro-
bleem,, zo schrijft Ter Meulen, de theorie en wereldbeschouwing van 
Freudd op religieuze gronden te moeten afwijzen, maar in de praktijk te 
wordenn geconfronteerd met de heilzame effecten van Freuds methode. 
Enn dus ging men op zoek naar een voor katholieken aanvaardbare inter-
pretatiee van Freuds bevindingen.110 Iets soortgelijks zou gebeuren op het 
nieuwee terrein dat Bouman en de zijnen met de oprichting van hun NVGV 
wildenn ontginnen: de geestelijke volksgezondheid. 

Dee katholieke psychiater H.J. Lubberman, inspecteur van 1919 tot 
1934,, was aanvankelijk wel geïnteresseerd in het initiatief van Bouman en 
dee zijnen. Maar, zo schreef hij in 1927 aan zijn eveneens katholieke colle-
gaa C.T. Kortenhorst: 'Waar mij echter spoedig duidelijk werd, dat de 
belangenn der confessioneelen in 't gedrang zouden komen, heb ik mij 
daarvann spoedig teruggetrokken.'111 

Kortenhorst,, sinds 1915 werkzaam als geneesheer in het gesticht Voor-
burgg te Vught, zou zich wél aansluiten bij het initiatief van Bouman en de 
zijnen.. Hi j kende Bouman en Meijers uit zijn opleidingstijd aan de Uni-
versiteitt van Amsterdam, waar hij na het behalen van zijn artsexamen in 
19111 assistent werd bij Winkler en onder de directe leiding van diens 
chefss de clinique werkte. Vanaf 1924 nam hij ook zitting in het bestuur 
vann de Centrale Vereeniging van Meijers. Later zou hij schrijven: 'Zowel 
Meijerss als Bouman hebben op mijn verdere leven hun stempel gedrukt 
inn de richting der psycho-hygiëne.' Zij n betrokkenheid beperkte zich 
niett tot deelname aan de initiatieven van zijn Amsterdamse collegae. Het 
initiatieff  van Bouman attendeerde katholieke psychiaters als Korten-
horstt op de mogelijkheid om op dit terrein eigen katholieke activiteiten 
tee ontplooien. Vanaf het midden van de jaren twintig was Kortenhorst 
drukk doende om het door Bouman en de zijnen gelanceerde plan om te 
bouwenn tot een katholieke variant, later door hem aangeduid als 'preven-
tievee charitas'. Want, zo meenden Kortenhorst en zijn medestanders, 
katholiekenn zouden alleen dan voor het idee van de geestelijke volksge-
zondheidd te winnen zijn, als daarvoor ook een vereniging op katholieke 
grondslagg in het leven werd geroepen.112 En dat zou ook gebeuren, maar 
daaroverr later meer. 
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K.H.. Bouman en de zijnen zagen de toename van het aantal 'geestelijk 
onevenwichtigenn en invaliden' als een teken van dreigend maatschappe-
lij kk verval. Deze diagnose paste in het cultuurkritische betoog van die 
dagen,, meer specifiek in het debat over zenuwziekte en in de discussies 
overr de 'genetische kwaliteit' van de (toekomstige) bevolking. De op-
richtingg van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der Geeste-
lijk ee Volksgezondheid in 1924 strookte ook met het algemene politieke 
enn wetenschappelijke streven om de door de modernisering veroorzaakte 
maatschappelijkee problemen aan te pakken. 

Behalvee in een maatschappelijk kader past de oprichting van de NVGV 

ookk in een professionele context. Psychiaters, schoolartsen en eugenetici 
slotenn in de NVGV een bondgenootschap met elkaar dat ieder van hen 
voordelenn bracht. Vooral psychiaters waren gebaat bij een uitbreiding 
vann hun werkterrein tot buiten de muren van de in een therapeutische en 
financiëlefinanciële crisis verkerende gestichten. De psychische hygiëne, de psy-
chischee evenknie van de zo succesvolle lichamelijke hygiëne, bood be-
langrijkee mogelijkheden om het aanzien van de beroepsgroep te verho-
gen.. Toch lukte het Bouman en de zijnen niet om de NVGV tot een 
krachtigee landelijke organisatie te maken. 

Inn de tweede helft van de jaren twintig begonnen de oplossingen die de 
oprichterss van de NVGV en andere collega-psychiaters voorstonden, ook 
praktischh vorm te krijgen. De 'actievere therapie' van Simon, de nieuwe 
somatischee kuren en de voor- en nazorg betekenden een belangrijke 
positievee stimulans voor de gestichtspsychiatrie.H3 Bovendien ontwikkel-
dee zich vanaf begin jaren twintig een, zij het nog op kleine schaal toege-
past,, alternatief voor de gestichtspsychiatrie en de dominante natuurwe-
tenschappelijkk georiënteerde psychiatrie, namelijk de psychoanalyse. De 
tegenstellingg tussen de twee richtingen, de natuurwetenschappelijke en 
dee geesteswetenschappelijke benadering, kwam ook tot uitdrukking in de 
meningsverschillenn die in het oprichtingscomité van de NVGV bestonden 
overr de theoretische uitgangspunten. 

Coxx liet luid en duidelijk weten dat hij het niet eens was met het 
natuurwetenschappelijkee standpunt waarop de anderen zich stelden: 
voorr hem stond buiten kijf dat het primaat van deze benadering de toen-
maligee psychiatrie op een dood spoor had gebracht. Wilden psychiaters 
'dee ziel' behandelen dan was geesteswetenschappelijke kennis een vereis-
te,, zéker bij 'de beoefening der geestelijke hygiëne en haar betrachting'. 
Cox'' kritiek op de overheersende natuurwetenschappelijke benadering 
vondd haar weerklank in de bezwaren van confessionele psychiaters tegen 
eenn materialistische psychiatrie zonder 'ziel'. De protestanten onder hen 
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liepenn voorop in de zoektocht naar een psychiatrie die ruimte bood aan 
dee religie, de katholieken volgden. De NVGV bood ook hun geen onder-
dak.. Sterker nog: haar neutrale karakter bracht 'de belangen der confes-
sionelenn in het gedrang', belangen die - zo meenden de katholieken nu -
beterr tot hun recht zouden komen in eigen verenigingen op confessione-
lee grondslag. 

Behalvee meningsverschillen tussen psychiaters onderling ontstonden 
err in de loop van de jaren twintig ook geschillen tussen psychiaters en an-
deree professies over het doel en de betekenis van de 'psychische hygiëne'. 


