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HOOFDSTUKK 2 

'Thee mental hygiene organisation to come' 

Dee oprichters van de NVGV stelden in hun circulaire de Amerikaanse 
MentalMental Hygiene Movement nadrukkelijk ten voorbeeld. Maar hoewel de 
legendarischee oprichter Clifford Beers vaak werd genoemd, putten Bou-
mann en de zijnen niet uit het gedachtegoed van de geestelijke vaders van 
dee Amerikaanse beweging: de psychiaters Adolf Meyer en Thomas W. 
Salmon.. De oprichters van de NVGV vonden hun psychohygiënische 
inspiratiee niet zozeer in de Amerikaanse, maar in de Duitse psychiatrie. 
'Bevorderingg van psychische hygiëne': dat betekende voor hen sociale 
psychiatrie,, zoals dat ook bij de oosterburen het geval was. 

Watt dat betreft was er na 1924 geen sprake van stilte. Een stroom van 
publicatiess over sociale psychiatrie zag in de jaren daarna het licht en psy-
chiaterss als K.H. Bouman, Meijers, Van der Scheer en anderen die zich 
betrokkenn voelden bij dit 'wijds arbeidsveld', werkten in de jaren twintig 
enthousiastt door aan de uitbouw ervan. Met mental hygiene in de beteke-
niss die men er in de Verenigde Staten aan gaf, had dit alles niet veel te 
makenn - althans: toen niet meer. De ontwikkelingen in de Verenigde Sta-
ten,, de bakermat van de Mental Hygiene Movement, worden in het hierna-
volgendee het eerst beschreven: vanaf haar ontstaan in de jaren tien tot 
halverwegee de jaren twintig. 

Datt er na 1924 niets meer werd vernomen van de NVGV had, zoals eer-
derr is beschreven, onder meer te maken met onderlinge controversen 
tussenn psychiaters. Psychiaters die een meer psychologische of levensbe-
schouwelijkee oriëntatie voorstonden deden niet mee met K.H. Bouman 
enn de zijnen. Maar ook andere groepen waren opvallend afwezig in het 
oprichtingscomité;; het bestond louter uit medici. Voor een vertegen-
woordigerr van de beoogde psychohygiënische samenwerkingspartners 
-- een jurist, pedagoog, psycholoog, socioloog of maatschappelijk werk-
sterr - was geen plaats ingeruimd. Ook dat maakte de nieuwe vereniging 
niett erg slagvaardig, zoals hierna zal blijken. 

Hett jaar 1924 markeerde de start van de Nederlandse beweging voor 
geestelijkee volksgezondheid, maar behalve als oprichtingsjaar van de 
NVGVV  was 1924 ook om een andere reden een belangrijk jaar voor de 
beweging.. In 1924 vertrok de jonge, pas afgestudeerde juriste E.C. Lek-
kerkerkerr met een beurs van de Netherlands American Foundation naar de 
Verenigdee Staten om onderzoek te doen naar de hervorming in vrou-
wengevangenissen.. Al doende kwam ze echter in aanraking met iets wat 
haarr interesse en enthousiasme in veel sterkere mate wekte: de Child 
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GuidanceGuidance Clinic (CGC). In de Verenigde Staten gold dit consultatiebureau 
voorr kinderen inmiddels als dé psychohygiënische voorziening bij uit-
stek.. Lekkerkerker was degene die ervoor zorgde dat de CGC ook in 
Nederlandd werd geïntroduceerd. Hoe ze dat deed en hoe haar activitei-
tenn de ontwikkeling van de Nederlandse beweging voor geestelijke 
volksgezondheidd hebben beïnvloed, komt in dit hoofdstuk eveneens aan 
dee orde. 

Hett uitblijven van actie na de oprichting van de NVGV had ook een 
redenn van meer pragmatische aard. Het voor 1924 aangekondigde First 
InternationalInternational Congress on Mental Hygiene in New York ging niet door. Pas 
toenn het internationale congres echt vaste vorm begon aan te nemen, 
bliess men de NVGV weer nieuw leven in. Ook de heroprichting van de 
NVGVV  in 1930 en het internationale congres dat in hetzelfde jaar in Was-
hingtonn plaatsvond, komen hierna aan bod. 

Beidee gebeurtenissen brachten de psychische hygiëne vervolgens ook 
inn beeld buiten de kring van de direct betrokkenen, onder meer bij dege-
nenn die in het Interbellum een belangrijk stempel drukten op het Neder-
landsee volksgezondheidsbeleid. Dat waren achtereenvolgens de direc-
teur-generaall  (DG) van Volksgezondheid mr. L. Lietaert Peerbolte, de 
voorzitterr van het NCOG en de Gezondheidsraad, de arts N .M. Josephus 
Jitta,, en de Geneeskundig Hoofdinspecteur, de arts R.N.M. Eijkel. Wat 
hunn betrokkenheid voor het streven van de psychohygiënisten beteken-
de,, wordt hierna eveneens uit de doeken gedaan. 

I .. DE AMERIKAANS E BEWEGING 

I nn 1909 richtten de ex-patiënt Clifford Beers en de toonaangevende 
Zwitsers-Amerikaansee psychiater Adolf Meyer het National Committee 
forfor Mental Hygiene (NCMH) op. De belangrijkste missie van het NCMH lag 
inn de hervorming van de gestichtspsychiatrie. Beers diende daarbij vooral 
alss boegbeeld, zoals onder meer Hans Pols in zijn geschiedschrijving van 
hett N C MH overtuigend heeft laten zien. 

Alless begon weliswaar met Beers' autobiografie A Mind that Found 
Itself.Itself. Maar behalve een autobiografie was het boek van Beers ook een 
'strategiee document published to launche a reform movement'. Meyer en 
anderee bij de publicatie van het boek betrokken psychiaters zorgden 
ervoorr dat de geweldplegingen waarvan Beers als gestichtspatiënt getui-
gee was geweest, door hem werden beschreven als uitvloeisel van een 
'underfundedd system rather than as the intentional acts of physicians'. 
Beerss had ook nauwelijks invloed op het inhoudelijke programma van 
hett N C M H. Dat werd door de betrokken psychiaters opgesteld. Zij duld-
denn inmenging van een leek zoals Beers hoogstens omdat hij kon helpen 
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A.A. Meyer (1866-1950) C. W. Beers (1876-194.3) 

bijj  de organisatie van een beweging die de status van hun discipline in 
belangrijkee mate verhoogde. Want ook de toenmalige Amerikaanse 
gestichtspsychiatriee verkeerde in een therapeutische en financiële crisis, 
enn stond zeer slecht aangeschreven bij artsen en bij het grote publiek. 

Meyerr was sinds 1901 directeur van het New York Pathological Insti-
tute,, dat hij had weten om te bouwen tot een psychiatrisch model-insti-
tuutt voor opleiding en onderzoek. In de gestichtspsychiatrie was zijn 
reputatiee groot omdat hij had aangetoond dat de psychiatrie wel degelijk 
eenn wetenschappelijke discipline was. Beers, een graduate van de be-
roemdee Yale University, was voor Meyer een interessante samenwer-
kingspartner,, omdat deze beschikte over een uitgebreid netwerk van 
invloedrijkee personen en zijn contacten met 'the rich and famous' ook 
wistt te gebruiken voor het bijeenbrengen van grote sommen geld. Meyer 
gebruiktee de Mental Hygiene Movement om zijn ideeën te verspreiden en 
omm de hervormingen die hij in zijn eigen instituut had weten te bewerk-
stelligenn ook nationaal ingang te doen vinden.1 

All  refereerden K.H. Bouman en de zijnen daar niet aan, er waren 
behalvee deze overeenkomstige omstandigheden - de crisis in de ge-
stichtspsychiatriee en de lage status van de psychiatrische professie - ook 
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anderee opvallende parallellen tussen de Amerikaanse Mental Hygiene 
MovementMovement van de jaren 1910 en de door Bouman en de zijnen in de jaren 
twintigg ontwikkelde Nederlandse variant. 

Off  Bouman tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten in 1913 de 
doorr het NCMH georganiseerde Mental Hygiene Exibit heeft bezocht, is 
onbekendd maar lijk t aannemelijk. De Exibit, een rondreizende tentoon-
stellingg die in 1912 startte en na anderhalfjaar door zo'n 100.000 Ameri-
kanenn zou zijn bezocht, informeerde de Amerikaanse bevolking over 
geestelijkee hygiëne en stimuleerde tegelijk de oprichting van vele plaat-
selijkee verenigingen. De onwrikbare logica die men in Nederland ge-
bruiktee om het streven naar preventie te onderbouwen, werd hier inzich-
telijkk gemaakt via manshoge charts, panelen met afbeeldingen, grafische 
voorstellingenn en tabellen. Geestesziekte kostte de maatschappij jaarlijks 
enormee sommen geld; dat alléén toonde al aan hoe urgent, belangrijk en 
omvangrijkk dit 'probleem' was; een afname van het aantal geesteszieken 
konn dus enorme besparingen opleveren; en daarom was de toepassing 
vann moderne, wetenschappelijke psychiatrische therapie of het nemen 
vann preventieve maatregelen van het grootste belang. 

Ookk de gevisualiseerde basisprincipes van Meyers 'dynamische psy-
chiatrie',, een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling, doen bekend 
aan.. Meyer zag geestesziekte als het gevolg van een gebrekkige aanpas-
singg aan de moderne 'machine age'. Zijn dynamische psychiatrie richtte 
zichh vooral op mensen en hun relatie met de omgeving, niet zozeer op 
neurologischh onderzoek van hersenbeschadigingen of het classificeren 
vann stoornissen. Het uitgangspunt bleef daarbij wel biologisch: 'Health is 
aa condition of perfect adjustment; disease a condition of imperfect adjust-
ment.. Insanity (mental disease) is a Special Form of Disorder of adjust-
ment.. The Brain and nervous system form the mechanism of adjustment', 
zoalss op een van de charts stond geschreven. 

Watt alcohol en syfilis konden aanrichten liet men zien aan de hand van 
afbeeldingenn van normale en zieke hersenen en tabellen waaruit bleek 
datt het grootste aantal nieuw opgenomen patiënten in de steden bestond 
uitt drankzuchtigen en paralytici. Een andere serie charts ging over 'zwak-
zinnigheid'.. Aan de hand van de net verschenen studie van H.H. God-
dardd over de Kallikaks, een 'erfelijk belaste' familie, werd uitgelegd dat 
zwakzinnigheidd erfelijk bepaald was en dat zwakzinnigen zich sneller 
voortplanttenn dan gezonde mensen. Ook het gebruik van de intelligen-
tietestt voor de detectie van zwakzinnige kinderen op school (3,5 procent 
vann de populatie) werd inzichtelijk gemaakt. Uitleg over het grote belang 
vann de eugenetiek voor de geestelijke hygiëne ontbrak evenmin. 

Inn de eerste tien jaar van zijn bestaan bepaalden Adolf Meyer en Tho-
mass W. Salmon, psychiater en eerste medical director, de koers van het 
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N C M H .. Meyer vertegenwoordigde zoals gezegd vooral de hervormings-
bewegingg in de gestichtspsychiatrie. Belangrijke aanzetten tot vernieu-
wingg zag hij in de opzet van voorzieningen voor nazorg, poliklinieken en 
psychiatrischh maatschappelijk werk. Daarnaast introduceerde hij een 
uniformm registratiesysteem in de hoop daarmee wetenschappelijk onder-
zoekk mogelijk te maken en het beheer van de gestichten te verbeteren. 
Salmonn was een groot voorstander van epidemiologisch onderzoek. 
Onderr zijn leiding entameerde het NCMH grootschalig bevolkingsonder-
zoek,, eerst alleen onder de gestichtspopulatie, maar later ook onder 
anderee bevolkingsgroepen. Deze mental hygiene surveys zouden inzicht 
moetenn verschaffen in de etiologie van geestesziekte, een strategie die 
eerderr met groot succes was toegepast in de bestrijding van lichamelijke 
ziektenn door de Public Health Movement. Naast onderzoek propageerde 



744 2. ' T HE MENTAL HYGIENE ORGANISATION TO COME' 

Salmonn preventie. Het was immers veel doeltreffender om geestesziekte 
enn zwakzinnigheid te voorkomen dan te genezen. Salmon zag aanvan-
kelijkk vooral preventieve mogelijkheden in een restrictief immigratie-
beleid. . 

Eindd jaren tien, begin jaren twintig veranderde de koers van het NCMH 

echterr langzaam maar zeker. Geestesziekte, zo besefte men in toenemen-
dee mate, was het laatste stadium van een ontwikkeling die lang daarvoor 
wass begonnen: in de jeugd. Preventie betekende naast eugenetiek, beper-
kingg van immigratie en bestrijding van geslachtsziekte, alcoholisme en 
anderee verslavingen, vooral de tijdige behandeling van onaangepast 
gedragg bij kinderen. En ook bij 'normale' volwassenen kon preventie, bij-
voorbeeldd door het tegengaan van 'bad mental habits' in moeilijke tijden, 
eenn effectief middel zijn om erger te voorkomen. De psychiatrie van de 
toekomst,, vond men in het N C M H , moest tot ver buiten de muren van het 
gestichtt reiken en onderdeel zijn van 'the great movement for social bet-
terment'.2 2 

Dee later bij herhaling als 'eerste fase' aangeduide periode in de ge-
schiedeniss van de Amerikaanse Mental Hygiene Movement liep eind jaren 
tien,, begin jaren twintig ten einde. Het aanvankelijke streven om de 
gestichtspsychiatriee te hervormen raakte hierna op de achtergrond. In 
plaatss daarvan kwam de op preventie gerichte child guidance. De over-
gangg van de eerste naar de tweede fase werd voor een niet onbelangrijk 
deell  bewerkstelligd door degene die Salmon opvolgde als medical director 
vann het NCMH: de psychiater Frankwood E. Williams. Williams was een 
uitgesprokenn voorstander van de psychoanalyse en hij stelde zich boven-
dienn op het standpunt dat het NCMH zich moest inspannen voor de oplei-
dingg van niet-medische beroepskrachten, met name maatschappelijk 
werksters,, tot deskundige mental hygiene -workers3 

Dee Child Guidance Movement en de Mental Hygiene Movement waren 
beginn jaren twintig nauw met elkaar verbonden. Beide bewegingen 
streefdenn naar preventie van psychische stoornissen, beide werden ge-
financierdfinancierd uit het Commonwealth Fund en de Rockefeller Foundation, 
enn beide vonden hun belangrijkste inspiratiebronnen in de dynamische 
psychiatriee van Freud en Adolf Meyer.4 De eerste Child Guidance Clinic 
(CGC)) werd in 1921 in New York opgericht vanuit de gedachte dat kinde-
renn met afwijkend gedrag geholpen moesten worden teneinde erger te 
voorkomen.55 In de CGC werkte een team bestaande uit een psychiater, 
eenn psycholoog en ten psychiatric social worker. 

Tijdenss haar verblijf in de vs (september 1924 tot en met juni 1926), 
bezochtt E.C. Lekkerkerker verschillende CGC's. Ze volgde ook drie 
maandenn lang colleges in kinderpsychiatrie en child guidance aan de New 
Yorkk School of Social Work, hét opleidingscentrum voor psychiatrisch 
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sociaall  werk. Dat laatste moet voor haar een openbaring zijn geweest -
enn niet alleen omdat ze eigenlijk liever maatschappelijk werkster had wil -
lenn worden. 

E.E. C. Lekkerkerker 
(i8g^-i<)8^),(i8g^-i<)8^), vlak voordat 
zijzij naar de VS afreisde 

Eindd negentiende eeuw had Mary Richmond (1861-1928), toen secretaris 
vann de Charity Organisation Society in Philadelphia, met haar oproep 
tott de oprichting van een beroepsopleiding voor maatschappelijk werk 
dee aanzet gegeven tot de institutionalisering van het Amerikaanse maat-
schappelijkk werk. Zij was ook de eerste die de principes van het individu-
eell  maatschappelijk werk, later ook aangeduid als social casework, syste-
matischh formuleerde. Hoewel zij, bijvoorbeeld in haar beroemde boek 
SocialSocial Diagnosis (1917), geen gebruik maakte van psychologische interpre-
taties,, legde ze daarvoor volgens latere generaties maatschappelijk werk-
sterss wel de basis. Zij benadrukte in haar werk de bestudering en behan-
delingg van elk geval afzonderlijk, wat de deur naar de psychoanalyse zou 
hebbenn geopend. In haar proefschrift Het Amerika der vrouw. Sekse en 
geschiedenisgeschiedenis van maatschappelijk werk in Nederland en de Verenigde Staten 
komtt Berteke Waaldijk tot de conclusie dat Freuds ideeën gebruikt wer-
denn om het maatschappelijk werk te professionaliseren. De eerste forme-
lee opleiding voor psychiatrisch maatschappelijk werk ging in 1918 van 



j6j6 2. ' T H E M E N T A L H Y G I E N E O R G A N I S A T I ON T O C O M E' 

start.. Aan het chique Smith College voor vrouwen werden zomercursus-
senn georganiseerd voor vrouwen die hielpen bij de opvang van soldaten 
mett shell shock.6 

Zeventigg vrouwen namen deel aan de eerste cursus. De leiding was in 
handenn van Mary C. Jarett, die in het Psychopathic Hospital in Boston 
hadd gewerkt onder leidingvan Elmer Southard, een van de leiders van de 
MentalMental Hygiene Movement. De combinatie maatschappelijk werk en psy-
chiatriee was nieuw, en het was niet eerder voorgekomen dat psychopa-
thologiee als vak werd gedoceerd buiten een medisch kader. Nieuw was 
bovendienn dat de psychoanalytische basisbeginselen werden bijgebracht 
aann een grote groep vrouwen. Voor veel van hen vormde deze kennisma-
kingg een ongekende intellectuele uitdaging. Volgens Waaldijk moet de 
introductiee in de psychoanalyse ook een bevrijdende ervaring zijn ge-
weest.. Daardoor werd het mogelijk om op een nieuwe manier te denken 
overr de betekenis van het traditionele domein van de vrouw: de privé-
sfeer.7 7 

Inn ieder geval raakten steeds meer vrouwen binnen het maatschappe-
lij kk werk ervan overtuigd dat professioneel social casework niet mogelijk 
wass zonder psychologische kennis en inzichten. De opleiding voor psy-
chiatriechiatrie social worker won snel aan populariteit. In de opleiding werd ook 
veell  belang gehecht aan persoonlijke supervisie. 'Overdracht' en 'tegen-
overdracht'' behoorden tot de meest gebruikte psychoanalytische begrip-
pen.. Zelfinzicht was een voorwaarde voor het ontwikkelen van een pro-
fessionelee houding en werd daarmee een van de cruciale elementen in het 
socialsocial casework. Volgens Waaldijk stelde de psychoanalyse de maatschap-
pelijkk werksters in staat om hun rol als hulpverleenster te betrekken in de 
definitiee van maatschappelijk werk.8 

Lekkerkerkerr beschreef in 1938 de evolutie die het werk had doorge-
maaktt sinds de introductie van het psychiatrie social work: 'Door haar ken-
niss van de nieuwere psychologie kreeg zij inzicht in de psychologische 
mechanismen,, welke zich afspelen in haar contacten met de ouders, en 
begreepp zij den grooten invloed, welke haar eigen houding en persoon-
lijkheidd daarbij uitoefenen. Zij leerde deze inzichten bewust toepassen in 
haarr werk en kwam zo tot technisch-psychologische beheersching van 
haarr houding en methoden, welke deze zeer doet verschillen van de 
intuïtievee en meer actief beredderende wijze van werken van de vroegere 
maatschappelijkk werkster.'? 

Lekkerkerkerss verblijf in de Verenigde Staten - van 1924 tot 1926 - viel 
middenn in de 'tweede fase' van de Mental Hygiene Movement. Bouman en 
dee zijnen introduceerden, daarbij vooral geïnspireerd door de Duitse 
socialee psychiatrie, in Nederland de mental hygiene uit de eerste fase, die 
gerichtt was op de transformatie van de gestichtspsychiatrie. Lekkerker-
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kerr importeerde vrijwel tegelijkertijd rechtstreeks vanuit de vs de mental 
hygienehygiene uit de tweede fase, die gericht was op de preventie van onaange-
pastt gedrag bij kinderen. Probleemloos zou de verhouding tussen beide 
soortenn mental hygiene - en zeker tussen de daarbij horende verschillende 
beroepsbelangenn - niet zijn, zoals hierna zal blijken. 

2.. NEDERLANDSE ONTWIKKEL INGE N 

Toenn Lekkerkerker in juli 1926 terugkeerde werd ze beheerst door de 
volgendee gedachte: 'die Child Guidance Clinics moeten er komen, in 
Nederland'.100 Maar hoe? Ze was zesentwintig jaar oud, 'een volkómen 
onbekendee figuur', en ze moest bij terugkomst in Nederland nog haar 
helee proefschrift schrijven. 'Ik begreep wel dat ik [...] niet degene was die 
dee Child Guidance Clinics moest introduceren', vertelde ze later." 

Dee pragmatische houding die Lekkerkerker in de komende decennia 
zouu kenmerken, openbaarde zich al tijdens haar eerste actie op het ter-
reinn van de geestelijke volksgezondheid. Ze ging op zoek naar mensen 
diee wél bekendheid en aanzien genoten. Als juriste was ze vooral bekend 
mett organisaties uit de wereld van de kinderbescherming. Ze schreef de 
Nederlandschee Bond voor Kinderbescherming en het Nederlandsch 
Genootschapp tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. 

Dee laatste organisatie reageerde op haar schrijven in de persoon van de 
kinder-- en politierechter mr. N. Muller, secretaris van het Genootschap. 
Overr hem schreef Lekkerkerker: 'Mr. Muller [...] was zeer belezen, ook 
inn de buitenlandse literatuur, en sterk geïnteresseerd in vernieuwingen 
opp zijn gebied, zoals wat de nieuwere dieptepsychologische theorieën 
vann Freud en zijn navolgers konden bijdragen tot een beter begrip van 
jeugdigee en volwassen delinkwenten.' Met Muller zou Lekkerkerker in 
dee daaropvolgende jaren een warm en hartelijk contact onderhouden. 
Hunn eerste ontmoeting verliep soepel. Ze waren het er 'in amper een half 
uur'' over eens dat Lekkerkerker over de Child Guidance Clinics zou schrij-
venn in het Maandblad voor Berechting en Reclassering van Volwassenen en 
KinderenKinderen dat het Genootschap uitgaf. Ook zou het Genootschap studie-
beurzenn aanvragen bij het Laura Spelman Rockefeller Memorial Fund 
voorr de uitzending van een Nederlandse psychiater en een maatschappe-
lij kk werkster naar de Verenigde Staten.12 

Tussenn 1926 en 1927 schreef Lekkerkerker drie lijvige artikelen in het 
MaandbladMaandblad over 'Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen in Ameri-
ka'.. ̂  Muller drukte haar daarbij op het hart om het woord 'psychiatrisch' 
zoo veel mogelijk te vermijden. Haar Nederlandse publiek, zo meende hij, 
zouu moeten worden vrijgemaakt van de aanvankelijke schrik dat het hier 
eenn beweging betrof die alles wilde 'psychiatriseren, [...] want dat is een 
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vann de grootste schrikbeelden ten onzent [...], vermijdt zoveel mogelijk 
hett woord psychiatrisch en gebruik psychologisch'. Wilde Lekkerkerker 
wéll  over psychiaters schrijven dan zou ze, zo luidde Mullers nadrukkelij-
kee advies, aan haar lezers duidelijk moeten maken dat het hier niet ging 
omm wat hij aanduidde als de 'psychiater-ziekenverklaarder'. In Neder-
land,, zo vervolgde hij, was het belangrijke onderscheid tussen de tradi-
tionelee Kraepeliniaanse en nieuwe freudiaanse beschouwing nog niet 
goedd doorgedrongen. Traditionele psychiaters die 'de statische' (Krae-
peliniaanse)) beschouwing volgden lieten het in Mullers ogen maar al te 
vaakk bij een 'klein levensbeschrijvinkje' van de patiënt, terwijl de 'dyna-
mici'' juist probeerden uit te leggen hoe 'uit den levensloop en de om-
standighedenn van familie en maatschappij [...] een bepaalde afwijking is 
ontstaann en de verklaring door welke behandeling die in het vervolg zou 
kunnenn uit den weg geruimd worden'.:4 Lekkerkerker moest dus duide-
lij kk maken aan haar lezers dat de psychiaters die bij de Amerikaanse be-
wegingg betrokken waren niet behoorden tot de eerste maar tot de tweede 
groep. . 

Behalvee bij het verkrijgen van de nodige studiebeurzen waren Muller 
enn het Genootschap Lekkerkerker ook behulpzaam bij de oprichting van 
eenn Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van Consultatiebu-
reauss voor Moeilijke Kinderen (vanaf 1938 de Nederlandse Federatie van 
MOB'S,, hierna de NFMOB). Daarover later meer. De afdeling Amsterdam 
vann deze vereniging opende in 1928 het eerste Medische Opvoedkundige 
Bureauu (MOB), waar de eerder uitgezonden psychiatric social worker, 
J.C.G.. de Ranitz, en de uitgezonden psychiater, RH.C. Tibout, uitvoe-
ringg gaven aan Lekkerkerkers idee van een Nederlandse variant van de 
ChildChild Guidance Clinic.l$ 

Hoee intensief de contacten waren die Lekkerkerker onderhield met de 
bewegingg in de Verenigde Staten, en hoe weinig K.H. Bouman gespitst 
wass op nieuws van de Amerikaanse psychohygiënisten, bleek in de herfst 
vann het daaropvolgende jaar. Met het oog op het voor 1924 aangekondig-
dee internationale congres had Merjers de oprichting van de NVGV des-
tijdss aangemeld bij het NCMH in New York. De NVGV stond daar dus te 
boekk als contactpunt voor Nederland. In zijn hoedanigheid van voorzit-
terr van het wetenschappelijk voorbereidingscomité van het nu voor mei 
19300 geplande First International Congress on Mental Hygiene stuurde de 
medicalmedical directorvan het NCMH, Frankwood E. Williams, een brief aan de 
voorzitterr van de NVGV: K.H. Bouman. De brief belandde ongeopend 
tussenn de stapels op zijn bureau en zou daar wellicht zijn blijven liggen als 
Boumann geen bezoek had gekregen van Lekkerkerker. 

Inn zijn brief vroeg Williams of Bouman als Nederlandse vertegen-
woordigerr zitting wilde nemen in het Advisory Program Committee. Ver-
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derr verzocht hij Bouman om namen door te geven van Nederlanders die 
opp het congres zouden kunnen spreken. Toen Williams in november 
19299 nog steeds niets van Bouman had vernomen, schreef hij 'een wanho-
pigee brief' aan Lekkerkerker en A. Groeneveld (die als psychiater-psy-
choanalyticuss aan het Amsterdamse MOB werkte): konden ze hem mis-
schienn helpen? Williams kende Lekkerkerker en Groeneveld omdat hij 
inn september 1928 op verzoek van Lekkerkerker in Nederland was ge-
weestt om een lezing te houden voor de jaarvergadering van de N F M O B . '6 

Zoudenn zij hem misschien namen willen noemen van geïnteresseerden 
enn mogelijk aan te zoeken sprekers? En betekende het uitblijven van een 
antwoordd van Bouman dat hij niet was geïnteresseerd in het congres?17 

F.E.F.E. Williams (1883-1936) 

Datt bleek niet het geval te zijn, zo schreef Lekkerkerker terug aan 
Williamss na haar bezoek aan Bouman. Door 'drukte' had Bouman de brief 
vann Williams nog niet geopend. Per ommegaande werden namen van 
sprekerss doorgegeven en 300 congresprospecti aangevraagd die men in 
Nederlandd onder belangstellenden zou kunnen verspreiden.'8 Williams' 
verzoekk bracht de plannen voor de organisatie van een Nederlandse 
MentalMental Hygiene Movement weer tot leven. Bij Bouman en Meijers, maar 
ookk bij Lekkerkerker. 
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Inn 1927 had Lekkerkerker met hulp van Muller de NFMOB opgericht. 
Daarbijj  moesten ze echter een aantal belemmeringen overwinnen. Het 
uitt de Verenigde Staten overgenomen concept van de child guidance was 
niett gemakkelijk in te passen in de Nederlandse situatie. Althans: het was 
moeilijkk om een drager voor het initiatief te vinden. Het Genootschap, 
representantt van de kinderbescherming, was niet geschikt omdat de 
nieuwee voorziening niet alleen voor criminele, maar ook voor in hun 
ontwikkelingg bedreigde kinderen bedoeld was. Lekkerkerker en Muller 
haddenn ook RS.Meijers betrokken bij hun actie voor de introductie van 
dee child guidance in Nederland. Meijers stelde voor om zijn Centrale 
Vereenigingg als maatschappelijk steunpunt te laten dienen. Di t voorstel 
leiddee tot een interessante discussie die een climax kreeg tijdens een 
'dubbelvergadering'' van de Centrale Vereeniging en de in oprichting 
verkerendee NFMOB, op i4mei 1927. 

Meijerss en andere psychiaters uit de Centrale Vereeniging, zoals de 
ookk op het terrein van de sociale psychiatrie actieve geneesheer-direc-
teurr van het Apeldoornsche Bosch J. Kat, vonden dat een samengaan van 
beidee initiatieven tijd en geld zou kunnen besparen. De nieuwe vereni-
gingg kon toch de consultatiebureaus gebruiken van de Centrale Vereeni-
ging?? Tegenstanders van dit idee, onder wie Lekkerkerker, meenden 
echterr dat een organisatorische band tussen beide verenigingen de 'ver-
psychiatrisering'' van de bureaus voor moeilijke kinderen tot gevolg zou 
hebben.. En dat was volstrekt ongewenst. Ouders en opvoeders zouden 
vann een bezoek worden afgeschrikt omdat het karakter van de Centrale 
Vereenigingg hen bestempelde tot 'zenuw- en zielszieken', tot 'pathologi-
sche'' gevallen. Bovendien, zo bracht Lekkerkerker naar voren, de Cen-
tralee Vereeniging was slechts één van de vele organisaties waarmee con-
tactt moest worden onderhouden: 'Het doel der nieuwe vereeniging is 
juistt dat het èn den psychiater èn den paedagoog èn den maatschappelij-
kenn werker, den jeugdleider, den jurist, bureaux voor beroepskeuze en 
velee andere organen wil mobiliseeren en vereenigen voor dit eene doel.' 

Opvallendd genoeg was het een niet-psychiater, de inspecteur voor het 
bijzonderr onderwijs A. van Voorthuijsen, die zijn gewicht in de strijd 
wierpp ten faveure van Lekkerkerkers standpunt en daarmee korte metten 
maaktee met het voorstel van de psychiaters van de Centrale Vereeniging. 
Hi jj  meende: 'Het frissche élan, dat door de in deze beweging belichaam-
dee gedachten in velen gewekt werd, mag niet ongebruikt blijven. [...] 
Laatt ons niet verder praten, doch een vereeniging oprichten.' En dat 
gebeurde.. De hoogleraar pedagogiek J.H. Gunning werd de eerste voor-
zitterr van de nieuwe NFMOB, Meijers vice-voorzitter en Lekkerkerker 
secretaris.̂ ^ 

Lekkerkerkerr was door haar verblijf en studie in de Verenigde Staten 
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meerr dan wie ook in Nederland op de hoogte van de recente ontwikke-
lingenn in de Mental Hygiene Movement. Op basis van haar Amerikaanse 
ervaringenn kwam ze tot de conclusie dat noch Meijers' Centrale Vereeni-
ging,, noch wat zij 'de groep Bouman' noemde kon voldoen als 'real 
bearerss of the mental hygiene organisation to come' in Nederland. Niet 
alleenn had Lekkerkerker weinig vertrouwen in de organisatorische kwa-
liteitenn van beide heren. Ze vond vooral Boumans 'groep' niet geschikt 
alss drager van een toekomstige Nederlandse Mental Hygiene Movement, 
aangezienn psychiaters het daarin voor het zeggen hadden. Bouman wilde 
maatschappelijkk werkers, pedagogen en onderwijzers geen plaats toe-
kennenn in zijn vereniging, ook al zocht hij hun medewerking wel in de 
praktijk.. Omdat er in Nederland maar een handjevol psychiaters geïnte-
resseerdd was in mental hygiene en de mensen die belang hadden bij 
samenwerkingg met psychiaters erbuiten werden gehouden, wist 'de 
groepp Bouman' volgens Lekkerkerker geen interesse voor het onderwerp 
opp te roepen bij een grotere groep mensen. En hoewel in de bureaus van 
Meijers'' Centrale Vereeniging niet alleen psychiaters maar ook ver-
pleegkundigenn werkten, overheerste toch ook daar het psychiatrische en 
medische.20 0 

Voorr Lekkerkerker lag de oplossing voor de hand. Haar eigen NFMOB, 

diee in tegenstelling tot de verenigingen van Meijers en Bouman wél een 
voldoendee breed draagvlak had, moest als de toekomstige mental bygiene-
organisatiee worden aangemerkt. Beide andere verenigingen zouden 
daarvann onderdeel kunnen worden. Het congres in Washington leek de 
realiseringg van dit plan naderbij te brengen: 'gesteld dat de kleine delega-
tiee van Hollanders elkander nu in Washington vond voor een plan tot 
oprichtingg van een Nederlandsche Mental Hygiene-vereniging; het zou 
ongetwijfeldd in het congres een geweldige "Anregung" ontvangen!', 
schreeff  ze in december 1929 enthousiast aan Muller.21 

Maarr Bouman en Meijers doorkruisten Lekkerkerkers idee om bij de 
oprichtingg van een Nederlandse vereniging te profiteren van de ervarin-
genn van de afgevaardigden op het congres in Washington. Zij wilden op 
hunn beurt juist vóór het congres komen tot de oprichting van een vereni-
ging,, zodat Nederland in Washington in ieder geval officieel vertegen-
woordigdd zou zijn. Dat zou moeten gebeuren tijdens een door hen beleg-
dee 'Psychische Hygiënisten-dag' in het voorjaar van 1930. Lekkerkerker 
hadd ook in dit plan weinig fiducie. Bouman noch Meijers overzag hoe 
omvangrijkk de voorbereidingen zouden zijn ('ik houd mijn hart vast [...] 
enn dat zonder een vasten secretaris!') en het werkterrein wat de nieuwe 
verenigingg zou moeten omvatten was veel te breed ('ook de reclassee-
ring,, drankbestrijding, sexueele hygiëne, enz.'). Bovendien zou zo'n ver-
enigingg concurrentie betekenen voor de NFMOB ('leden en giften!').22 
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Maarr vooral verwachtte ze dat 'het geheel' opnieuw 'in een verkeerd 
vaarwaterr zal geraken'. Ze was bang dat in het bestuur van de nieuwe ver-
enigingg alleen 'gestichtspsychiaters van den ouden stempel' zitting zou-
denn hebben en er ook dit keer geen vertegenwoordigers van 'de nieuwe 
richting'' zouden deelnemen, psychiaters en psychoanalytici als A. Groe-
neveld,, J .H. van der Hoop, of H.C. Rümke. Het voorlopige programma 
vann de dag liet haar wat dat betreft het ergste vrezen. Tot de sprekers 
behoordenn geen vertegenwoordigers van wat zij omschreef als 'de "men-
tall  hygiene" groep bij uitstek: de moderne psychische therapeuten'.23 

Dee nieuwe vereniging kon in Lekkerkerkers ogen dus evenmin gezien 
wordenn als 'real bearer of the mental hygiene organisation to come'. Niet 
alleenn hadden de psychiaters het er opnieuw voor het zeggen, ze waren 
ookk nog eens van de verkeerde soort. 

3.. EEN N IEUWE START 

Opp 5 april 1930 was het dan zover. Opnieuw verzamelde een honderdtal 
mensenn zich in Boumans collegezaal. Bouman, die weer het openings-
woordd hield, legde uit dat na 'vele en velerlei besprekingen' met 'de 
wetenschappelijkee en sociale werkers op dit gebied' het plan was opgevat 
omm een groot nationaal congres te organiseren. Dat bleek financieel ech-
terr niet haalbaar te zijn. 'Wij hebben echter niet langer willen wachten', 
zoo liet Bouman de aanwezigen weten, 'en ons voorlopig bepaald tot 
dezenn "Psychische Hygiënisten-dag'". Over het congres in Washington, 
tochh de belangrijkste aanleiding voor de heroprichting van de NVGV, 

sprakk Bouman met geen woord. Wel vatte hij opnieuw samen waar het de 
NVGVV  om te doen was, en daarmee wat hij en de zijnen verstonden onder 
'psychischee hygiëne'. 

Dee vereniging moest al degenen bij elkaar brengen die 'zich op een of 
anderee wijze met de behandeling en verzorging van geesteszieken, maat-
schappelijkk ongeschikten en geestelijk defecten bezig hielden [...] ten 
eindee gemeenschappelijk de belangen van de "Sociale Psychiatrie" in de 
meestt uitgebreide zin van het woord te behartigen'. Bouman benadrukte 
datt de NVGV een belangrijke taak had in het op peil houden van 'de gees-
telijkee gezondheid van het tegenwoordige geslacht'. Komende genera-
tiess mochten niet worden belast 'met de moeilijkheden, die voor hen 
zoudenn voortkomen uit het feit, dat wij "heden" niet hebben trachten te 
voorkomen,, wat "morgen" zou kunnen blijken een ernstige schade voor 
dee geestelijke volksgezondheid te zijn'.24 

Boumann en Meijers hadden een keur aan sprekers uitgenodigd voor 
dezee eerste 'Psychische Hygiënisten-dag'. De eerste twee sprekers waren 
gestichtspsychiater,, de andere vier niet. Maar door hun plaats in het pro-
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OprichtingsvergaderingOprichtingsvergadering van de NVG V op 5 april 1930; foto genomen op de binnen-
plaatsplaats van Paviljoen III  van het Wilhelmina-gasthuis. Op de eerste rij  uiterst links: 
E.E. C. Lekkerkerker met naast haarj. Ie Rütte. Vijfde van links A. van Voorthuijsen, 

naastnaast hem zit K.H. Bouman. Vijfde van rechts op de eerste rij:  ES. Meijers, met direct 
achterachter hem staand op de tweede rij  C. T. Kortenhorst. Tweede rij  derde van rechtsstaat 

A.A. Starcke, naast hem links J. Kat. Derde rij  linksachter Kortenhorst staat 
J.H.J.H. Pameijer, links van hem A. Querido 

grammaa en de lengte van hun uiteenzettingen kregen de bijdragen van 
beidee gestichtspsychiaters het meeste gewicht. 

Kortenhorstt kreeg als eerste het woord. Hij lichtte toe volgens welke 
principess zijn Roomsch Katholieke Charitatieve Vereeniging voor Gees-
telijkee Volksgezondheid (hierna RKGV) werd georganiseerd. Kortenhorst 
wass door Bouman en Meijers op het idee gekomen om een katholieke 
verenigingg voor geestelijke volksgezondheid op te richten, maar hij had 
gekozenn voor een andere opzet. Anders dan de wetenschappelijke NVGV 

wass de RKGV, afgezien van de verspreiding van het psychohygiënisch ge-
dachtegoedd onder katholieken, gericht op de vormgeving en uitvoering 
vann het werk in de praktijk. 

Kortenhorstt bracht bestaande katholieke verenigingen - organisaties 
actieff  op het terrein van het buitengewoon onderwijs, kinderbescher-
ming,, reclassering en krankzinnigenzorg - samen in een mantelorga-
nisatie.. In het landelijk bestuur namen personen zitting die deze werk-
terreinenn vertegenwoordigden. Ook de katholieke universiteit en de 
katholiekee artsenvereniging waren vertegenwoordigd in het bestuur. 
Behalvee een landelijk bestuur kende de RKGV zogeheten centrale com-
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missies,, waarin artsen die in de buitendiensten werkten een belangrijke 
plaatss innamen. Zij kregen de opdracht om plaatselijke commissies op te 
richten,, bestaande uit een arts, een wijkverpleegster, een geestelijke en 
eenn onderwijzer. Deze plaatselijke commissie zou de voorzorg, zorg en 
nazorgg van 'geestelijk misdeelden' ter hand moeten nemen. Voor het 
samenroepenn van deze plaatselijke commissies deed Kortenhorst een 
beroepp op de katholieke Kruisvereniging, de Federatie van het Wit-Gele 
Kruis,, die beschikte over een netwerk dat ook het platteland bestreek.25 

Naa Kortenhorst kreeg J. Kat, geneesheer-directeur van het Apel-
doornschee Bosch, het woord. Hij sprak over 'De beteekenis der Krank-
zinnigenwett voor de Geestelijke Hygiëne'. Zijn betoog maakte opnieuw 
duidelijkk dat toonaangevende progressieve gestichtspsychiaters 'geeste-
lijk ee hygiëne' gebruikten om de gestichtspsychiatrie en de krankzinni-
genzorgg in een beter daglicht te stellen en, zo mogelijk, ook hervormin-
genn in de krankzinnigenzorg op gang te brengen. Had Cox betoogd dat 
dee gestichtspsychiatrie zonder geestelijke hygiëne alleen maar verder 
zouu wegzinken in isolement en achterlijkheid, Kat probeerde ook het 
omgekeerdee duidelijk te maken. 

Inn ons land, zo zei hij, had de 'Mentale Hygiëne [...] ook in den tijd, 
waarinn het begrip en het woord nog geboren moesten worden' al erg veel 
tee danken aan de Krankzinnigenwetten van 1841 en 1884. Dat de meeste 

J.J. Kat (1871-1957), geneesheer-directeur van hetApeldoornsche Bosch 
(midden,(midden, met sikje), en prinses Juliana (tweede van links) in de werkplaats 

vanvan Paedagogium Achisomog, 1935 
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mensenn niet gemakkelijk tot die conclusie kwamen, omdat zij de Krank-
zinnigenwett en de gestichten met negatieve zaken associeerden zoals 
vrijheidsbenemingg en 'ongeneeslijk geachte ongelukkigen', was volgens 
Katt niet terecht. De Krankzinnigenwet was in engere zin van groot 
hygiënischh belang, bijvoorbeeld bij psychische epidemieën, het voorko-
menn van erfelijk belast nageslacht door segregatie (hoewel Kat er na-
drukkelijkk op wees dat over het effect en de wenselijkheid daarvan het 
laatstee woord zeker nog niet was gezegd) en de bescherming van de gees-
telijkee gezondheid van de familie van een geesteszieke. 

Maarr 'de grootste zegen' die de Krankzinnigenwet voor de geestelijke 
volksgezondheidd bracht was, zo vond Kat, dat zij 'de nog zoo jonge en 
zwakkee plant der Psychiatrie heeft behoed en haar een goeden voedings-
bodemm heeft verschaft'. Het was toch 'de onvermoeibare en door geen 
oponthoudd of tegenslag te ontmoedigen studie van de geesteszieken en 
haree oorzaken' die de geestelijke hygiëne de belangrijkste impulsen en 
richtlijnenn verschafte. En, zo vervolgde Kat, het waren toch de krankzin-
nigengestichtenn geweest die vóór het ontstaan van de academische kli -
niekenn de belangrijkste gelegenheid tot studie boden en ook daarna een 
minstenss zo belangrijke rol hadden vervuld en zouden blijven vervullen. 

Hiernaa wijdde hij uit over de daden van negentiende-eeuwse hervor-
merss als Schroeder van der Kolk en schetste hij hoe de ontwikkeling van 
psychiatriee en krankzinnigenzorg in positieve richting was beïnvloed 
doorr beide Krankzinnigenwetten, van 1841 en 1884, en de verschillende 
wetswijzigingenn die daarna volgden. Veertig jaar geleden, zei Kat, moes-
tenn Kamerleden de schandelijke verwaarlozing, mishandeling, en het 
gebrekk aan geneeskundigen in de gestichten nog aan de kaak stellen - nu 
warenn zulke toestanden uitgebannen. Geheel bevredigend was de situatie 
nogg steeds niet. Dat de krankzinnigenverpleging gebreken vertoonde en 
armoedigg was in vergelijking met de ziekenverpleging en dat het perso-
neelstekortt groot was, was niet aan de wet te wijten maar aan de zuinig-
heidd van de openbare besturen, die de voor hun rekening komende ver-
pleegkostenn zo laag mogelijk probeerden te houden. 

Katt besloot zijn lezing met een aantal desiderata voor de toekomst. 
Omm de geestelijke hygiëne tot volle ontplooiing te brengen was er naar 
zijnn stellige overtuiging een nieuwe wet nodig: een 'Geestelijke-Gezond-
heidswet',, waarvan de Krankzinnigenwet onderdeel moest uitmaken. 
Zo'nn wet zou 'de bestrijding van de geestesziekten en de zorg voor de zie-
kenn brengen in het verband, waarin zij hoort: dat is in verband met den 
dienstt der Volksgezondheid'. Naast de bestaande Gezondheidsraad 
wenstee hij een Gezondheidsraad voor de mentale hygiëne, die de over-
heidd in samenwerking met het particulier initiatiefin staat zou stellen om 
hett veld te overzien en leiding te geven aan het werk.26 
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Naa Kat hield de analyticus A. Groeneveld een lezing over 'Het Ziele-
levenn van jonge menschen en de Geestelijke Hygiëne'. Al zat er ook dit 
keerr geen jonge psychotherapeut als vertegenwoordiger van de 'echte' 
mentalmental hygiene in het bestuur van de NVGV, zoals Lekkerkerker wenselijk 
hadd geacht (Cox' plaats was overigens wel ingenomen door een niet-
medicus,, mr. MJ.A. Moltzer, directeur van de School voor Maatschap-
pelijkk Werk), er sprak in ieder geval wel een psychoanalyticus tijdens de 
oprichtingsvergadering.27 7 

'Ookk Nederland heeft eindelijk zijn Vereeniging voor Psychische 
Hygiëne',, schreef het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne in zijn verslag van de 
bijeenkomst:: 'Moge haar een lang en nuttig leven beschoren zijn. Want 
haree taak zal een moeilijke zijn in ons op dit gebied conservatief en secta-
rischh landje.'28 

4.. WASHINGTON 

Dee Nederlandse delegatie voor het First International Congress on Mental 
HygieneHygiene in Washington was inmiddels samengesteld. Niet door Bouman 
maarr door Lekkerkerker, in nauwe samenspraak met Frankwood E. Wil -
liamss en Muller. Lekkerkerker had, na de beantwoording van Williams' 
brievenn in Boumans naam, de correspondentie met Williams over de 
Nederlandsee deelname voortgezet. Hoewel ze zelf ook door hem per-
soonlijkk werd uitgenodigd, hield ze een grote slag om de arm: éérst moest 
haarr proefschrift af zijn. Bovendien vond ze het veel belangrijker om 
ervoorr te zorgen dat de Nederlandse delegatie bestond uit 'speciaal 
"mental-hygiene"-menschenn [...] menschen die er door tot daden ko-
men,, niet enkel geleerden die later geen tijd hebben om hun indrukken 
practischh in een plan te verwerkelijken'. 

Dee Amerikanen wilden aanvankelijk voor vier, later voor vijf personen 
reis-- en verblijfskosten betalen. Meijers kon niet gepasseerd worden. 
Ookk Rümke werd gevraagd, omdat hij juist een van de jongere figuren 
wass die Williams in zijn brieven op het oog leek te hebben. Rümke liet 
hett afweten, maar in zijn plaats vroeg Lekkerkerker de jonge psychiater 
Ariee Querido, die in Leiden een MOB van de grond trachtte te krijgen. 
Zijnn verloofde, de psychiater C.G. Nagtegaal, zelf in Haarlem bezig met 
plannenn in die richting, kon ook mee doordat Querido bespaarde op de 
kostenn van bootreis en hotel door een goedkopere klasse te nemen. Ook 
Moltzerr werd gevraagd. Lekkerkerker dacht dat hij door een reis naar 
Amerikaa 'zeker meer waard' werd voor 'het werk'. Daarbij had ze het oog 
opp de opleiding voor psychiatrisch sociaal werkster aan zijn School voor 
Maatschappelijkk Werk. 

Williamss en Muller deden beiden hun best om Lekkerkerker op vrien-
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delijke,, maar dringende wijze zover te krijgen dat ze haar proefschrift 
evenn liet voor wat het was en mee zou gaan naar Washington. Williams 
schreef:: 'If there was enough money in the treasury, I would be inclined 
too write the members of your Examining Committee at the University, 
askingg them to come along with you and give you your examination on 
thee boat, but that, I am afraid, would be beyond us.' Uiteindelijk besloot 
zee inderdaad te gaan. Dat bracht de definitieve delegatie op zes personen: 
Lekkerkerker,, Meijers, Moltzer, Querido, Nagtegaal en Bouman. Bou-
mann nam ook zijn vrouw mee.29 

E.C.E.C. Lekkerkerker, 1930 

Behalvee deze zeven Nederlanders waren in Washington nog twee 
landgenotenn aanwezig: de inspecteur Pameijer, die afgevaardigd werd 
doorr de Nederlandse regering, en de psychoanalyticus J.H.W. van Op-
huijsen.3°° De laatste zal hoogstwaarschijnlijk ook op uitnodiging van 
Williamss hebben deelgenomen; hij was een van de vooraanstaande ana-
lyticii  in Nederland, voorzitter van de Nederlandse Vereeniging voor 
Psychoanalysee en honorary treasurer van de International Psychoanalyti-
call  Association. Williams maakte er als voorzitter van het wetenschappe-
lij kk voorbereidingscomité bepaald een punt van om zo veel mogelijk ana-
lyticii  naar het congres te krijgen.31 

Err waren in totaal 3042 mensen op het congres aanwezig en zij verte-
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genwoordigdenn 54 verschillende landen. Van de 34 pagina's tellende 
vooraankondiging,, in vier talen uitgegeven, waren meer dan 30.000 ex-
emplarenn verstuurd. Het congres duurde vijf dagen en het verslag ervan 
teldee ruim 1500 pagina's. Geholpen door Amerikaanse filantropen en 
fondsenn was het NCMH in staat om vertegenwoordigers uit 41 landen 
financieelfinancieel te ondersteunen en om de totale kosten van het congres 
($$ 132.721) te dekken. Kortom: het congres was een grootse gebeurtenis in 
dee geschiedenis van de Mental Hygiene Movement .32 

K.H .. Bouman was de enige Nederlander die een officiële lezing gaf, 
getiteldd 'Alcohol as a Mental Hygiene Problem'. De andere landgenoten 
mengdenn zich, getuige de Proceedings van het congres, zeer actief in de 
discussiess en traden op als coreferent bij andere sprekers.33 Zij waren zeer 
onderr de indruk, de ouderen zowel als de jongeren. 

Queridoo noemde het congres organisatorisch 'een meesterstuk'. Alles 
verliepp er 'even glad, kalm en aangenaam'. Meijers concludeerde dat de 
MentalMental Hygiene Movement het oorspronkelijke streven van Clifford Beers 
wass ontgroeid: 'Prevention is the keynote of the mental hygiene pro-
gram',, zo citeerde hij het Mental Hygiene Bulletin. In Amerika betekende 
datt een enorme uitbreiding van het psychiatrisch domein. Universitei-
ten,, militaire academies, zelfs grote warenhuizen beschikten er over een 
psychiater.. De psychiater begeleidde het gezonde individu vanaf de ge-
boortee tot aan het graf - een nieuw soort psychiater die in 'de oude 
wereld'' nog nauwelijks bestond. Onbetwistbaar, zo meende Meijers, was 
eenn dergelijke ontwikkeling alleen mogelijk in een maatschappij als de 
Amerikaanse.. Niemand zou er dan ook aan willen denken om de Ameri-
kaansee mental hygiene over te brengen naar Nederlandse bodem. Ook 
Queridoo wees op de verschillen tussen Amerika en Europa en de terecht 
groteree zorg van de Amerikanen, die kampten met enorme aantallen 
'geestelijkk abnormalen' en met overvolle gevangenissen en gestichten, 
waarr het platteland overstroomd werd door zwervers en vagebonden, en 
grotee assimilatieproblemen bestonden onder immigranten. 

Eenn ander verschil dat Querido opviel was de 'oppermachtige' heer-
schappijj  van de psychoanalyse op het congres - Williams was erin ge-
slaagdd om zo veel mogelijk analytici te laten participeren - zowel in de 
theoretischee beschouwingen over het ontstaan van afwijkingen, als in 
dee praktische vragen van behandeling. Was in de voordrachten van de 
Europesee analytici nog de toon te vinden: 'Kom, probeer het maar eens, 
jee hoeft niet alles te slikken en er zit toch zoveel goeds in', de Amerikanen 
haddenn niet alleen 'reeds geslikt en verzwolgen', maar waren ook 'geassi-
mileerd'.. Wel op z'n Amerikaans, legde Querido uit: 'zeer in de breedte, 
weinigg in de diepte, geschematiseerd en vereenvoudigd'.34 

Zowell  Meijers als Querido waren niettemin uiterst tevreden over hun 
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bezoekk aan het congres. Meijers was 'ten hoogste voldaan en met een 
gevoell  van dankbaarheid weergekeerd, omdat wij nu met een breeder 
visiee dan te voren, op het terrein van geestelijke volksgezondheid, in 
eigenn kring verder kunnen arbeiden'. En Querido schreef: 'Toch kunnen 
wijwij  nu reeds zeggen, dat dit congres ons veel heeft geleerd; wij hebben de 
vraagstukken,, die ons bezig houden, van alle kanten zien belichten, ken-
niss gemaakt met nieuwe methodes ter oplossing, prikkels gevonden voor 
nieuww onderzoek. Vooral ook: wij hebben het voorrecht gehad van per-
soonlijkk contact met al diegenen, die, overal ter wereld verspreid, aan 
eenzelfdee taak werken.'35 

A.A. Querido, 1930 F.S. Meijers, 1930 

Ookk in terugblikken klinkt luid en duidelijk hoe bezielend en stimule-
rendd het congres voor de Nederlandse deelnemers was. Querido bracht 
datt later als volgt onder woorden: 'dat congres was geweldig stimule-
rend,, en dat had een ongelofelijk optimisme. [...] Er was helemaal geen 
duidelijkee voorstellingvan wat "geestelijke volksgezondheid" precies be-
tekende,, maar je zou het kunnen typeren als: heilsbehoefte. Laat ik zeg-
gen:: het optimisme in de psychiatrie. Mensen zijn te genezen, het zijn 
geenn doodvonnissen, je kunt er wat aan doen. [...] Het was ongetwijfeld 
eenn idealistisch optimisme. [...] Maar tevens was dit optimisme realis-
tisch.. Immers, het congres wees de weg naar een concreet doel en con-
creett werkgebied. De jeugd is de sleutel die toegang geeft tot de gezonde 
geest.. Abnormaal gedrag, gestoorde relaties, maatschappelijke botsingen 
kunnenn voorkomen worden als zij maar in hun oorzaken vroeg genoeg 
wordenn onderkend. [...] Wat hebben de vijf delen handelingen van dit 
congress mij een stoot in een richting gegeven, die ik nooit meer verlaten 
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zou,, en hoevelen met mij. Ik had als het ware op dit positivisme zitten te 
wachtenn en hoorde ademloos gedachten formuleren die ik herkende als 
ongevormdee vermoedens in mijzelf, en welke aansloten bij de reeds ge-
vormdee overtuiging betreffende de diepte-psychologie. [...] Zo keerde ik 
opgeladenn met nieuwe ideeën en nieuwe moed naar Nederland terug.'?6 

5.. STEUN VOOR DE JONGE BEWEGING IN NEDERLAND 

Dee verschillende nationale delegaties gebruikten het succes van Was-
hingtonn om in het land van herkomst betrokkenheid én materiële steun 
bijj  hun regeringen op te wekken.3? Ook in Nederland straalde het en-
thousiasmee van de Amerika-gangers uit tot buiten de eigen kring. Dat 
zouu de ontwikkeling van de jonge beweging voor geestelijke volksge-
zondheid,, zoals men de Nederlandse Mental Hygiene Movement steeds 
vakerr aanduidde, zeker ten goede komen. Maar waaruit bestond die Ne-
derlandsee beweging nu eigenlijk in de eerste helft van de jaren dertig? 

Hett antwoord op die vraag was niet eenduidig. Wat Lekkerkerker ver-
stondd onder mental hygiene verschilde in belangrijke mate van datgene 
watt Bouman en de zijnen eronder begrepen. Lekkerkerkers standpunt 
werdd duidelijk in de discussie tijdens de oprichtingsvergadering van de 
Nederlandsee Federatie voor MOB'S in 1927 en in haar correspondentie 
mett Muller en Frankwood Williams. Volgens Lekkerkerker zou de Ne-
derlandsee beweging zich, zoals haar Amerikaanse evenknie, moeten ken-
merkenn door een psychodynamische oriëntatie, een uitgesproken multi-
disciplinairr karakter en een preventieve doelstelling. Aansluiting van 
haarr NFMOB bij de Centrale Vereeniging van Meijers had zij pertinent 
afgewezen.. Daardoor zou het MOB in haar ogen hetzelfde stempel krij -
genn als de bureaus van de Centrale Vereeniging: (te) psychiatrisch, dat 
wildee zeggen: het zou vereenzelvigd worden met de krankzinnigen zorg, 
enn dus met ziekte. Uit de correspondentie met Williams en Muller bleek 
dezelfdee grondopvatting: de NVGV noch de Centrale Vereeniging was 
geschiktt als dragers voor een Nederlandse beweging omdat daarin psy-
chiaterss domineerden, en dan nog wel gestichtspsychiaters van de oude 
stempel,, dat wil zeggen: niet-analytici. 

Voorr Bouman en Meijers golden andere criteria, hun mental hygiene 
wass gelijk te stellen aan sociale psychiatrie - zoals opnieuw bleek uit de 
omschrijvingg die Bouman daarvan had gegeven tijdens de heroprichting 
vann de NVGV in 1930. Kijken we naar de instellingen en voorzieningen 
diee zij opnamen in hun in 1936 verschenen eerste Gids betreffende de Gees-
telijketelijke Volksgezondheid (psychische hygiëne) in Nederland, dan blijkt dat zij 
eenn zeer ruime opvatting huldigden van psychische hygiëne. 

Dee Gids opende met een definitie van psychische hygiëne: 'Het bevor-
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derenn eener zoo volledig mogelijke harmonische ontwikkeling van alle 
aangeborenn geestelijke kwaliteiten ten einde het individu te verschaffen 
hett grootst mogelijke maatschappelijke aanpassingsvermogen en de 
grootstt mogelijke maatschappelijke bruikbaarheid waardoor het in staat 
iss weerstand te bieden aan de verschillende schadelijke invloeden, die 
zijnn geestelijke volwaardigheid in gevaar brengen.' Die definitie zal Lek-
kerkerkerr en andere niet-psychiaters misschien geen zorgen hebben 
gebaard.. Maar de daaropvolgende mededeling dat de praktijk van de 
geestelijkee volksgezondheid 'thuis behoort in de handen van psychiaters' 
well  - óók al volgde daarna: 'wel te verstaan niet de psychiater, uitsluitend 
clinicus,, al blijve de kliniek hier van fundamentele beteekenis, maar van 
denn specialist, die vertrouwd is met psychologie en paedagogie'. 

Naa deze definitie en professionele karakterisering volgde een opsom-
mingg van de drie grote deelgebieden die de NVGV opnieuw onderscheid-
dee op het 'groote gebied der geestelijke volksgezondheid': preventie van 
geestelijkee afwijkingen - bestrijding van alcoholisme en geslachtsziekte 
enn het nemen van eugenetische maatregelen; preventie van maatschap-
pelijkee onvolwaardigheid bij geestelijke afwijkingen - zowel in de inrich-
tingg als daarbuiten; en preventie van stoornissen die ontstonden door 
milieu-invloeden,, afwijkingen van het geestelijk evenwicht die op den 
duurr ook tot ernstige geestesziekten aanleiding konden geven - waarbij 
speciaall  verwezen werd naar de opvoeding van de jeugd en naar de 'gees-
telijkee huwelijkshygiëne'. 

Inn dit eerste hoofdstuk van de Gids werd ook een overzicht gegeven 
vann de verschillende specifieke verenigingen voor geestelijke volksge-
zondheid.. Bij de NVGV van Bouman en de RKGV van Kortenhorst (ook in 
19300 opgericht), hadden zich inmiddels twee protestantse organisaties 
gevoegd:: de in 1933 opgerichte Nederlandse Hervormde Vereniging 
voorr Geestelijke Volksgezondheid (NHGV), waarin de psychiater-theo-
loogg J. van der Spek een toonaangevende rol speelde, en de in 1934 opge-
richtee Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid op Gereformeerde 
Grondslagg (VGVGG). Volgens de in de Gids opgenomen statuten werd de 
gereformeerdee vereniging meer volgens de lijnen van de katholieke zus-
terverenigingg georganiseerd: een mantelvereniging dus die naast een we-
tenschappelijkk doel ook praktische ambities trachtte te verwezenlijken. 
Dee hervormde vereniging leek meer op de NVGV: men legde er de nadruk 
opp het verspreiden van inzichten en het bieden van voorlichting. 38 

Dee rest van de Gids bevatte hoofdstukken over de volgende catego-
rieën:: '11 De Krankzinnigen', 'm De Zwakzinnigen', 'iv De Geestelijk 
Invalidenn Niet-Krankzinnigen', en 'v De Zintuigelijk Defecten'. Per 
categoriee werden gegevens gepresenteerd over wettelijke bepalingen en 
verordeningen,, aantallen en soorten voorzieningen en verenigingen, 
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beroepskrachtenn en beroepsopleidingen. Er waren volgens de Gids in 
Nederlandd 24.956 mensen in een krankzinnigengesticht opgenomen 
(0,2944 procent van de bevolking, 294 geesteszieken per 100.000 inwo-
ners).. De totale kosten van de krankzinnigenzorg zouden tussen de vijf -
tienn en achttien miljoen bedragen. Er waren in totaal 43 gestichten, 
waarvann 13 katholieke, 11 protestantse, 1 Israëlitische en 18 'neutrale'. 
Achtentwintigg gestichten beschikten over een 'aangewezen afdeling', 
vijftienn gestichten hadden een buitendienst.?9 

Zorgg voor 'geestelijk zieken en hulpbehoevenden' buiten het gesticht 
werdd ook geboden door particuliere verenigingen, zoals de verzuild 
georganiseerdee Kruisverenigingen (het Groene, Wit-Gele en Witte 
Kruis,, ongeveer 15 consultatiebureaus) en door de Centrale Vereeniging 
vann Meijers (23 consultatiebureaus).4° Het MOB was in de Gids tee vinden 
inn hoofdstuk 1 v onder het kopje 'De Psychopathen', in totaal telde men 
inmiddelss zes consultatiebureaus. 

Halverwegee de jaren dertig bestonden er dus zeer verschillende opvat-
tingenn over wat wel en wat niet tot de geestelijke volksgezondheid moest 
wordenn gerekend, over de levensbeschouwelijke uitgangspunten, over de 
beoogdee doelgroep en over de methode of benadering. Maar waar het de 
praktischee uitvoering van het werk betrof, koos iedereen dezelfde orga-
nisatievorm:: het in de lichamelijke hygiëne zo succesvol gebleken con-
sultatiebureau. . 

Zoalss Bouman in 1924 had betoogd: de geestelijke hygiëne diende de 
lichamelijkee hygiëne tot voorbeeld te nemen, zij moest in het voetspoor 
tredenn van deze 'oudere zuster'. De oudere zuster wees de weg, ook als 
hett ging om het vinden van de benodigde immateriële en materiële steun 
vann overheidswege. In dit opzicht waren de omstandigheden aan het be-
ginn van de jaren dertig ongunstig. De crisis dwong de rijksoverheid tot 
bezuinigenn en de kans op subsidie voor een nieuw arbeidsterrein als de 
geestelijkee volksgezondheid was gering. Dat het toch zou lukken om sub-
sidiee te vinden, zoals hierna zal worden verhaald, kwam doordat het stre-
venn van de psychohygiënisten van harte werd gesteund vanuit volksge-
zondheidskringen. . 

DeDe jongste loot aan de stam van de gezondheidsleer 
Eerderr (in hoofdstuk 1) is beschreven hoe door hygiënisten eind negen-
tiendee eeuw het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidszorg 
werdd opgericht (NCOG), dat ook beschiktee over een eigen tijdschrift: het 
TijdschriftTijdschrift voor Sociale Hygiëne. Het tijdschrift had al vanaf de eerste 
pogingenn van Bouman in 1924 bericht over de ontwikkelingen op het 
(aanpalende)) nieuwe terrein van de psychische hygiëne. Het was ook tij -
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denss een van de jaarlijkse congressen van het NCOG (dat van juni 1930 
-- dus vlak na 'Washington'), dat de voorzitter van het NCOG nadrukkelijk 
aandachtt vroeg voor wat hij aanduidde als de jongste loot aan de stam van 
dee gezondheidsleer: 'de hygiëne van den geest'. 

Dee voorzitter van het NCOG was de Amsterdamse arts N.M. Josephus 
Jittaa (1858-1940), tevens voorzitter van de Gezondheidsraad, het belang-
rijkstee adviesorgaan van de regering op het terrein van de volksgezond-
heid.. Daarvóór was Jitta gemeenteraadslid (voor de Liberale Unie) en 
vann 1905 tot 1917 wethouder voor de Openbare Gezondheid en het Arm-
wezenn in Amsterdam.41 Hij zal zeker geen onbekende zijn geweest voor 
Amsterdamsee collegae als Bouman en Meijers, daarop lijk t ook de keuze 
vann het onderwerp van zijn openingsrede voor het NCOG-congres te wij -
zen.. In ieder geval toonde hij zich als voorzitter van dit 'hygiënisch voor-
parlement'' een warm voorstander van de door psychiaters zo gewenste 
bevorderingg van de geestelijke volksgezondheid. 

Tott voor kort, zo hield Jitta zijn publiek voor, was op dit gebied niet 
meerr te bereiken dan de bescherming van de samenleving tegen overlast. 
Vann preventie was nauwelijks sprake, van nazorg al evenmin. Maar daar-
inn was volgens Jitta nu verandering gekomen. Hij stelde vast dat men 
inmiddelss ook op dit gebied beschikte over kennis en therapie, bijvoor-
beeldd de malariakuur bij paralytici. 'Een aantal van de verpleegden in 
inrichtingenn geneest, en de verhouding zal naar de ervaring leert gunsti-
gerr worden als men de zieken maar vroegtijdig in behandeling krijgt. 
Ookk het gevaar van recidief is, dankzij de nazorg [...] veel geringer 
geworden.. Het behoeft intusschen geen betoog, dat het voornamelijk op 
dee prophylaxe aankomt. Deze begint reeds bij het kind omdat vaak in de 
jeugdd de kiemen van later voor den dag komende afwijkingen aanwezig 
kunnenn zijn', zo legde Jitta aan de verzamelde hygiënisten uit. 

Behalvee van een toename van kennis, van een effectiever therapeutisch 
vermogenn en van preventie, was er ook volgens Jitta sprake van een gere-
gistreerdee toename van geestelijke stoornissen. Na de opening van de 
polikliniekenn bleek dat er naast de zware tien keer zoveel lichte psychi-
schee stoornissen voorkwamen in alle lagen van de bevolking. Geestes-
ziektenn veroorzaakten bovendien niet alleen morele schade, maar leverden 
ookk een economisch nadeel op, vooral door de kostbare gestichtsverple-
ging.. Jitta concludeerde dan ook: 'Dit alles maakt het volkomen begrij-
pelijk,, dat hier de strijd met kracht moet worden aangebonden.' Dit 
'euvel'' vereiste zijns inziens minstens zoveel aandacht als andere sociale 
ziekten.. Voor 'de geestelijke gezondheidsleer' was een taak weggelegd 
diee zeker zo belangrijk was als die van de lichamelijke hygiëne.42 

Onderr Jitta's gehoorr bevonden zich ook mr. L. Lietaert Peerbolte, van 
19199 tot 1936 directeur-generaal (DG) van Volksgezondheid, en de arts 
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R.N.M.. Eijkel, van 1918 tot 1939 Geneeskundig Hoofdinspecteur. Di t 
driemanschapp bepaalde mede het volksgezondheidsbeleid in het Inter-
bellum,, en het zou er ook in slagen om richting te geven aan een beleid 
voorr de geestelijke volksgezondheid. Het was aan hun inzet te danken dat 
dee verschillende organisaties op dit terrein gingen samenwerken in een 
Nationalee Federatie en dat er een bescheiden subsidie beschikbaar kwam 
voorr de geestelijke volksgezondheid. Daarmee zou de geestelijke volks-
gezondheidd onderwerp van staatszorg worden. 

N.M.JosephusJittaN.M.JosephusJitta (1858-1940), derde van links, en L. LietaertVeerbotte 
(1870-1937),(1870-1937), tweede van rechts, bij het 40-jarig bestaan 

vanvan het Veiligheidsinstituut in 1933 

Subsidie Subsidie 
Zoalss gezegd was het geen gunstige tijd om overheidssubsidies in de 
wachtt te slepen. Maar er diende zich een andere mogelijkheid aan. Zowel 
Jittaa als Lietaert Peerbolte waren als adviseurs betrokken bij de verdeling 
vann de gelden uit het in 1931 opgerichte Prophylaxefonds, het latere Pre-
ventiefonds.. Di t fonds beheerde de gelden die werden vrijgemaakt uit de 
premiess geïnd op grond van de Ziektewet (1931), voor de preventie van 
ziektenn bij volgens deze wet verzekerde personen. Het Prophylaxefonds 
vingg zijn werkzaamheden aan in juli 1931. In het bestuur, dat onafhanke-
lij kk opereerde van de regering, waren werknemers en werkgevers verte-
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genwoordigd.. Daarnaast namen een aantal ambtenaren zitting in het 
bestuur.. De DG van Volksgezondheid, Lietaert Peerbolte, was advise-
rendd lid. 43 

Onderr leiding van Peerbolte werd allereerst een commissie ingesteld 
diee moest adviseren over de besteding van het geld, de zogeheten 'sub-
commissiee Lietaert Peerbolte'. In november 1931 kwam de commissie 
mett een plan. Als algemene richtlijn voor subsidiëring door het Prophy-
laxefondss werd voorgesteld om geen geld beschikbaar te stellen ter voor-
komingg en bestrijding van ziektes die al langer 'onderwerp van staats-
zorg'' waren. Op basis van die richtlijn kwam de subcommissie met het 
voorstell  om de bestrijding van reumatiek en rachitis te subsidiëren. Een 
derdee advies, dat overigens als eerste op het lijstje stond, betrof de 'men-
talee hygiëne'. 

Subsidiëringg van geestelijke hygiëne meende de commissie te moeten 
adviserenn op grond van de volgende argumenten. Allereerst wees zij op 
dee schadelijke invloed van 'den tegenwoordigen tijd' - met haar versnel-
dee levenstempo, de rationalisering en 'benutting tot het uiterste van de 
menselijkee werkkracht' - op de geest van de moderne mens. Gedeeltelij-
kee of gehele arbeidsongeschiktheid kon daarvan op den duur het gevolg 
zijn.. De mentale hygiëne zette zich in om dat te voorkomen. Na overleg 
mett het Staatstoezicht voor de volksgezondheid (R.N.M. Eijkel) was de 
commissiee tot de conclusie gekomen dat er geld beschikbaar moest 
komenn voor 'stelselmatig onderzoek ter bevordering van de mentale 
hygiëne,, in het bijzonder van de arbeiders [...] en wel door het oprichten 
vann consultatiebureaux in industrie-centra'. Een 'centrale commissie', 
bestaandee uit verenigingen werkzaam op dit terrein, zou hiervoor con-
cretee voorstellen kunnen doen aan het bestuur van het Prophylaxe-
fonds.44 4 

Hett bestuur van het Prophylaxefonds ging akkoord met het voorstel 
vann de commissie-Peerbolte.45 Maar inmiddels waren er problemen ont-
staann die subsidiëring van de mentale hygiëne in de weg stonden. De 
commissie-Peerboltee had als algemene richtlijn voorgesteld geen zaken 
tee financieren die al door de overheid werden gesubsidieerd. De meer-
derheidd van het bestuur kon zich aanvankelijk goed vinden in dit uit-
gangspunt.. Dat veranderde echter onder drukvan de begin 1933 doorge-
voerdee forse bezuinigingen op de volksgezondheid, met name op de 
rijkssubsidiee voor de tbc-bestrijding. Ook Lietaert Peerbolte en Jose-
phuss Jitta, vanaf 1933 voorzitter van het Prophylaxefonds, stelden hun 
meningg bij: 'De oorspronkelijke plannen, namelijk de bestemming van 
geldenn voor rachitisbestrijding en voor mentale hygiene, zouden naar de 
meeningg van de subcommissie voorloopig kunnen blijven rusten. Alleen 
zouu zij iets wenschen te doen voor de bestrijding van de rheumatiek.'46 
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Hett bestuur besloot vervolgens om de tbc- en de reumatiekbestrijding 
tee steunen. Wel werd op voorstel van de voorzitter de subcommissie-
Peerboltee gemachtigd om overleg te plegen met de 'Vereeniging voor 
mentalee hygiëne'. Men kon daarbij rekenen op beschikbaarstelling van 
ongeveerr 20.000 gulden, hoewel het bestuur nog geen 'principiële uit-
spraak'' wenste te doen.47 Gezien de bezuinigingen op volksgezondheid 
leekk het verstandiger om daarmee te wachten. Dat gold ook voor de 
behandelingg van de in december 1933 ontvangen subsidie-aanvragen van 
dee NFMOB voor haar consultatiebureaus in Amsterdam en Den Haag en 
vann de GGD in Amsterdam (Meijers) voor de 'mentale hygiëne'.48 

EenEen nationale federatie 
Maarr de DG, Lietaert Peerbolte, wilde niet langer wachten.49 In het eer-
stee voorstel van de subcommissie-Peerbolte was gesproken over een 
'centralee commissie', een organisatie waarin de verschillende bestaande 
verenigingenn participeerden en die subsidieverzoeken zou kunnen indie-
nenn bij het bestuur van het Prophylaxefonds. Op het terrein van tubercu-
losebestrijding,, waar hoofdinspecteur Eijkel een belangrijke rol speelde, 
hadd men een soortgelijke strategie gevolgd. De particuliere organisaties 
verenigdenn zich in een federatie, en de federatie bepaalde vervolgens hoe 
hett geld moest worden verdeeld en besteed. De eerste taak die Peerbolte 
wachttee was dus de totstandbrenging van een landelijke federatie van de 
verschillendee particuliere organisaties die werkten op het terrein van de 
geestelijkee volksgezondheid. Dat zou geen gemakkelijk karwei worden. 

Naa overleg met Eijkel stuurde Peerbolte op 27 oktober 1933 een brief 
rondd waarin hij schreef: 'Het komt mij voor, dat het in het belang van het 
werkk voor de geestelijke volksgezondheid, dat thans van verschillende 
zijdenn is aangevat, zal zijn te pogen eenig verband van samenwerking tot 
standd te brengen ter voorkoming van verwarring. Ik veroorloof mij daar-
omm Uw bestuur uit te noodigen, één of twee vertegenwoordigers te zen-
denn voor een samenspreking met vertegenwoordigers van de besturen 
derr vereenigingen en met de personen op bij gaande lijst, tot welke samen-
sprekingg ik ook den medischen hoofdinspecteur en de medische inspec-
teurss van de volksgezondheid uitnoodig. Die samenspreking zal ten doel 
hebbenn de vorming van een federatief verband, waarbinnen ieder zelf-
standigg blijf t en zal moeten staan onder particuliere leiding.' 

Dee 'samenspreking' vond plaats op 6 november 1933 op het kantoor 
vann de directeur-generaal aan de Raamweg 3 in Den Haag. Behalve Lie-
taertt Peerbolte waren aanwezig de hoofdinspecteur Eijkel en alle inspec-
teurss voor de Volksgezondheid. Ook de inspecteur voor het Krankzinni-
genwezenn Pameijer was uitgenodigd, maar hij verscheen opvallend 
genoegg niet op de vergadering (daarover later meer). Het gezelschap 
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bestondd verder uit: K.H. Bouman en F.S. Meijers namens de NVGV; C.T. 
Kortenhorstt namens de RKGV; J. van der Spek en WJ. Hemmes namens 
dee NHGV i.o.; J. Beyerman namens de Algemeene Nederlandsche Veree-
nigingg 'Het Groene Kruis'; H.C. Rümke en E.C. Lekkerkerker namens 
dee NFMOB; C. Mol en CJ. Terwisscha van Scheltinga namens de Natio-
nalee Federatie 'Het Wit-Gele Kruis' en FJ. Th. Rutten namens het Pae-
dologischh Instituut Nijmegen. 

Lietaertt Peerbolte zei in zijn inleidende praatje dat het 'importartikel' 
geestelijkee volksgezondheid in Nederland misschien te snel ingang had 
gevonden.. In ieder geval was de toestand enigszins verward en was bezin-
ningg gewenst. Op het uitgestrekte terrein van de geestelijke volksgezond-
heidd was samenwerking een eerste vereiste, een vereiste waaraan alleen 
konn worden voldaan wanneer men dit grote gebied zou kunnen indelen. 

Peerboltee wilde - zoals Lekkerkerker vóór hem - de geestelijke ge-
zondheidszorgg allereerst afbakenen van de pathologie. Hij bleek daarvoor 
echterr andere overwegingen te hebben dan zij: pathologische toestan-
den,, zo legde Peerbolte uit, lagen op het terrein van de krankzinnigen-
zorg.. En de krankzinnigenzorg was, samen met de daaraan verbonden 
voor-- en nazorg, door de regering van de volksgezondheid afgezonderd. 
Dee krankzinnigenzorg hoorde met andere woorden niet tot zijn ambts-
terrein.. Het ging Lietaert Peerbolte, en de inspecteur Eijkel sloot zich 
daarbijj  van harte aan, vooral om het preventieve werk. En als het om pre-
ventiee ging, dan leidde dat in hun ogen automatisch naar het kind. De 
psychologiee van het kind, ook het normale, werd over het algemeen nog 
tee weinig begrepen. Het 'vóór alles te bewerken terrein' lag dan ook in de e 
verbreidingg van psychologische inzichten bij ouders, moeders, onderwij-
zerss en kinderartsen. Daarnaast zou aandacht moeten worden besteed 
aann de ontwikkelingvan 'abnormale' kinderen tot 'maatschappelijke per-
sonen'.. Een derde terrein was dat van de 'pathologische gevallen'. 

Naa deze uiteenzetting vroeg Lietaert Peerbolte de aanwezigen of ze 
opp basis van deze indeling bereid waren om tot samenwerking te komen 
inn een federatief verband. De eerste die het woord nam was Bouman. Hij 
wildee zeker samenwerken, maar niet op de door Peerbolte voorgestelde 
basis.. Naar zijn idee moest niet alleen bij het kind, maar juist ook bij de 
ouderss worden begonnen, en was ook de betrokkenheid van een geneti-
cuss gewenst. Meijers viel hem daarin bij: de zorg voor het kind was 
slechtss onderdeel van het werk, wilde de directeur-generaal niet het ge-
helee gebied omvatten ?5° 

Lietaertt Peerbolte antwoordde dat 'de federatie volkomen vrij zal zijn 
dee basis der samenwerking te verbreeden. [...] Ambtshalve heeft spreker 
dee krankzinnigenzorg buiten zijn inleiding gehouden, doch, zoodra 
sprekerr zich teruggetrokken heeft, kan de federatie haar werkgebied uit-
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breidingg geven. Het zal spreker verheugen wanneer zulks geschiedt.' 
Boumann was geenszins tevredengesteld en volhardde in zijn bedenkin-
genn tegen samenwerking op deze 'enge basis'. De DG stelde daarop voor 
datt de verenigingen schriftelijk zouden laten weten of zij al dan niet wil -
denn toetreden tot een federatie. Verder leek het hem raadzaam om in een 
kleinerr verband de oprichting van de federatie voor te bereiden. Hij stel-
dee voor om Rümke, Mol, Beyerman, Kortenhorst, Hemmes en Meijers 
tee benoemen tot leden van een 'commissie van constitutie'.51 

All ee betrokken organisaties lieten Peerbolte weten dat ze graag wilden 
toetredenn tot de federatie.^2 Bouman echter handhaafde zijn bezwaar. Hij 
schreeff  Peerbolte dat het bestuur van de NVGV had besloten van deelna-
mee af te zien vanwege de 'beperkten zin waarin, blijkens de besprekingen 
opp de bijeenkomst van 6 november j.1. het begrip - Geestelijke Volksge-
zondheidd - werd opgevat'.53 Peerbolte reageerde daarop nogal wrevelig. 
Hi jj  noemde Boumans argument 'apert onjuist [...] van mijn kant en van 
dee zijde van andere sprekers is het begrip juist ruim gesteld, maar ik heb 
verklaard,, om welke ambtelijke reden ik mij beperking moest opleggen, 
welkee beperking zou wegvallen, zoodra de federatie tot stand zou zijn 
gekomen'.544 Dat Bouman niet wilde meedoen mocht verder geen belet-
sell  zijn, vond Peerbolte na ruggespraak met de overige organisaties. Hij 
spoordee de op 6 november aangewezen commissie van constitutie dan 
ookk aan om 'spoedig te willen voortvaren [...] in het belang der zaak' en 
statutenn te ontwerpen.55 

Datt gebeurde ook, maar had wel wat voeten in de aarde. Men had 
moeitee om het eens te worden over de samenstelling van de federatie en 
overr waarborgen voor de autonomie van de verschillende levensbe-
schouwelijkee verenigingen. Ook het vaststellen van een definitie van 
'geestelijkee hygiëne' leverde problemen op. Meijers deed het voorstel om 
geestelijkee hygiëne te definiëren als 'sociale hygiëne van geneeskundig 
enn opvoedkundig karakter, welke gebaseerd is op, en zich bepaalt tot, de 
geestelijkee gesteldheid van het individu en van de gemeenschap'. Maar 
vervolgenss werd besloten om maar helemaal af te zien van een definitie in 
dee statuten. Dat was eigenlijk ook 'niet gewenscht' en 'niet de be-
doeling'' J6 

I nn april 1934 was men eruit en kon, wederom onder voorzitterschap 
vann Lietaert Peerbolte, de oprichtingsvergadering worden belegd van de 
Nationalee Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid (NFGV). Behalve 
dee eerder genoemde clubs waren nu ook de gereformeerde en joodse 
organisatiess vertegenwoordigd. Bouman was afwezig.57 Een vertegen-
woordigerr van de krankzinnigenzorg ontbrak eveneens. De statutaire 
doelstellingg van de NFGV luidde: het bevorderen van de samenwerking 
enn verbeteringen op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. 
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Peerboltee liet weten dat van het rijk geen subsidie voor de Nationale 
Federatiee te verwachten was, maar dat hij vertrouwelijk kon toezeggen 
datt het Prophylaxefonds een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar stel-
de.. Het bestuur van het Fonds verwachtte nu een kostenraming en een 
werkplan.^8 8 

Eindd 1934 ontving het Prophylaxefonds inderdaad een brief van de 
Nationalee Federatie, waarin een bedrag van 28.000 gulden subsidie werd 
gevraagdd voor kosten van consultatiebureaus, propagandakosten en in 
19344 gemaakte 'oprichtingskosten'. Na enige discussie besloot het Pro-
phylaxefondss om voor 1935 een bedrag beschikbaar te stellen van 25.000 
guldenn voor de consultatiebureaus en voor propaganda. Over het werk 
vann de consultatiebureaus zou na controle door de medische inspectie 
wordenn gerapporteerd.59 

Dee samenstelling van de Federatie gaf al enigszins aan wat men in dit 
landelijkee orgaan wel en wat men niet onder de noemer 'geestelijke 
volksgezondheid'' begreep. De benoeming van Lekkerkerker tot secreta-
riss en het door haar opgestelde eerste bestedingsplan van de NFGV uit 
19344 maakten dat nog duidelijker. Theoretisch, zo schreef zij daarin, 
mochtt de Federatie de hele geestelijke volksgezondheid tot haar arbeids-
terreinn rekenen. Maar de komende jaren zou zij zich toch vooral moeten 
concentrerenn op de zorg 'buiten de gestichten'. Vervolgens bleek dat dat 
neerkwamm op subsidiëring van 'de Consultatiebureaus voor Zenuw- en 
Zielsziekenn en de Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen'. Want 
dit,, zo benadrukte Lekkerkerker, waren de 'objecten welke het meest 
onmiddellijkk de geestelijke volksgezondheid dienen'.60 

Dankzijj  de inzet van Lietaert Peerbolte, Josephus Jitta en Eijkel kon de 
jongee beweging voor geestelijke volksgezondheid rekenen op de noodza-
kelijkee immateriële en materiële steun: er was geld beschikbaar en er was 
eenn koepelorganisatie opgericht. Maar wilde de beweging ook werkelijk 
uitgroeienn tot de invloedrijke en succesvolle Movement die de psycho-
hygiënistenn van het eerste uur voor ogen stond, dan moesten er nog een 
aantall  forse belemmeringen worden overwonnen. In de kring van psycho-
hygiënistenn zelf heerste over de meeste belangrijke vraagstukken onenig-
heid,, zoals in het voorafgaande bleek. Ging het hier nu om een vooral 
medisch-psychiatrischee of om een multidisciplinaire aangelegenheid, om 
psychologischee therapie of om sociale bemoeienis, om preventie of om 
curatie,, om een levensbeschouwelijk of strikt wetenschappelijk streven? 
Hett werd wel erg moeilijk om alle neuzen één kant te laten uitwijzen als 
zelfss over een definitie van 'geestelijke hygiëne' geen consensus kon wor-
denn bereikt. 

Maarr behalve in de beweging zelf lagen er grote obstakels in de wereld 
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daarbuiten.. In hun actie voor financiering van de geestelijke hygiëne 
warenn Jitta en Lietaert Peerbolte onmiddellijk gestuit op de eerste grote 
hindernis:: de bezuinigingen die in de jaren dertig werden doorgevoerd. 
Dee slechte economische situatie dwong tot behoud van het bestaande en 
maaktee de neiging om 'nieuwlichterij' te subsidiëren uiterst gering. Het 
tweedee obstakel werd duidelijk zichtbaar bij de voorbereiding van de 
oprichtingg van een NFGV, in het 'conflict' tussen Lietaert Peerbolte en 
Boumann over de afbakening van het terrein van de geestelijke hygiëne. 
Boumann kon zich niet vinden in het voorstel van Peerbolte om de krank-
zinnigenzorgg daarvan uit te sluiten - Peerbolte probeerde Bouman dui-
delijkk te maken dat de uitsluiting van 'geestelijk pathologische toestan-
den'' niet berustte op inhoudelijke gronden. Als DG van Volksgezondheid 
hadd hij 'ambtshalve' geen zeggenschap over het terrein van de krankzin-
nigenzorg.. Maar ondanks deze geruststellende woorden volhardde Bou-
mann in zijn weigering en, wat minstens zo opvallend was, de krankzinni-
genzorgg was niet vertegenwoordigd in de Federatie - niet bij de 
oprichting,, maar ook niet daarna. 

Dee scheiding tussen volksgezondheid en krankzinnigenzorg in het 
overheidsbeleid,, waarop Lietaert Peerbolte zich beriep bij de afbakening 
vann het terrein van de geestelijke volksgezondheid, werd ook besproken 
doorr Jitta in zijn inleiding voor het NCOG in 1930. De krankzinnigenzorg 
viell  onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het departement van 
Binnenlandsee Zaken, volksgezondheid onder die van het departement 
vann Arbeid, Handel en Nijverheid. Terwijl, stelde Jitta, het toch als een 
paall  boven water stond dat het ging om taken die bij elkaar hoorden. Elke 
scherpee scheiding tussen 'de psychische en de somatische verzorging van 
hett Volk', zo poneerde hij, was immers 'van grond ontbloot'.61 

Datt mocht Jitta zo vinden - en Peerbolte, Eijkel en vele anderen met 
hemm - weer anderen waren nadrukkelijk een andere mening toegedaan. 
Daarover,, en over de gevolgen van de scheiding tussen soma en psyche in 
hett volksgezondheidsbeleid, gaat het volgende hoofdstuk. Ook zal daarin 
aann de orde komen hoe deze scheiding en de crisisomstandigheden uit-
eindelijkk sterke groei-impulsen gaven aan de nog broze beweging voor 
geestelijkee volksgezondheid in Nederland, terwijl het kerndomein van 
dee psychiatrie - de krankzinnigenzorg - het alleen maar zwaarder te ver-
durenn kreeg. 

6 . B E S L U IT T 

Off  de Amerikaanse Mental Hygiene Movement nu wel of niet een inspira-
tiebronn was voor K .H. Bouman bij de oprichting van de NVGV in 1924 zal 
zonderr verder onderzoek onduidelijk blijven. Zeker is in ieder geval dat 
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hijj  en de kring psychiaters om hem heen hun 'psychische hygiëne' 
definieerdenn als 'sociale psychiatrie' en dat zij daarbij de Duitse sociale 
psychiatriee als voorbeeld namen. Daarmee volgden zij, waarschijnlijk 
zonderr het te weten, het spoor van de psychiater die de ontwikkeling 
bepaaldee van de Amerikaanse beweging in de eerste tien jaar van haar 
bestaan:: de oorspronkelijk uit Zwitserland afkomstige Amerikaan Adolf 
Meyer.. Net als Meyer wilden Bouman en de zijnen een transformatie van 
dee toenmalige (gestichts)psychiatrie in gang zetten, teneinde problemen 
inn de zorg op te lossen en de lage status van hun discipline te verhogen. 
Preventiee betekende voor hen allereerst het voorkomen van (her)opna-
mess door middel van voor- en nazorg. De psychiaters rondom Bouman 
warenn dan ook actief betrokken bij de concrete vormgeving van de socia-
lee psychiatrie: de opzet van consultatiebureaus voor alcoholisten, van 
voor-- en nazorgdiensten voor kandidaat- en ex-gestichtspatiënten en van 
dee psychiatrische polikliniek. Daarnaast zag de NVGV 'psychische hygië-
ne'' als preventie in eugenetische zin.62 

Hoee anders van aard was de 'psychische hygiëne' die Lekkerkerker in 
dezelfdee tijd, halverwege de jaren twintig, in Nederland importeerde 
vanuitt de Verenigde Staten. Zij werd daarbij direct gevoed en geïnspi-
reerdd door de Amerikaanse Mental Hygiene Movement, die haar doelstel-
lingg inmiddels had veranderd. Streefde deze beweging in het eerste 
decenniumm van haar bestaan vooral een hervorming van de gestichtspsy-
chiatriee na, vanaf eind jaren tien, begin jaren twintig verlegde zij haar 
koerss en richtten de Amerikaanse psychohygiënisten zich steeds meer op 
preventiee door middel van child guidance. Lekkerkerker was degene die 
dee child guidance in Nederland introduceerde, in de vorm van een nieuwe 
voorziening:: het MOB. Zij introduceerde daarmee ook een nieuwe 
manierr van werken, het multidisciplinaire psychoanalytisch geïnspireer-
dee teamwork. De mental hygiene uit de tweede fase verschilde hemels-
breedd van hetgeen de NVGV voorstond. Misschien had Cox, degene die in 
tegenstellingg tot de overige oprichters van de NVGV een meer psycholo-
gischee benadering voorstond en zich buitendien al vroeg had verdiept in 
hett werk van maatschappelijk werksters zoals Mary Richmond, een brug 
kunnenn slaan tussen beide soorten mental hygiene - maar hij nam na 1924 
afstandd van de NVGV. 

Tekenendd voor de grote betrokkenheid van Lekkerkerker bij de bewe-
gingg in de vs waren de contacten met de medical directorvan het NCMH, 

Frankwoodd E. Williams. In overleg met Williams en haar Nederlandse 
gesprekspartner,, de kinderrechter Muller, stelde Lekkerkerker de Ne-
derlandsee delegatie samen voor het First International Congress on Mental 
HygieneHygiene dat in 1930 in Washington werd gehouden. 

'Washington'' was een groot internationaal succes, dat ook steun gene-
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reerdee op nationaal niveau - en dat was in Nederland hard nodig. Begin 
jarenn dertig kenmerkten inhoudelijke en professionele tegenstellingen 
dee beweging. De verzuiling versterkte het beeld van een tamelijk ver-
snipperdd geheel. Boumans initiatief werd al snel gekopieerd en omge-
werktt tot een katholieke variant door Kortenhorst, en natuurlijk konden 
dee protestanten daarna niet achterblijven. Er waren anderen, van buiten 
dee kring der psychohygiënisten, voor nodig om te komen tot onderlinge 
samenwerkingg - een samenwerking die niet zozeer werd ingegeven door 
inhoudelijkee of beroepsmatige overeenkomsten als wel door de wens om 
gelijkelijkk te profiteren van de in 1934 uit het Prophylaxefonds beschik-
baarr gestelde subsidie. 

Boumann wilde niet deelnemen aan de in datzelfde jaar opgerichte Na-
tionalee Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid. Hij vond de actie-
radiuss van de Federatie, die zich vooral zou richten op de zorg buiten de 
gestichten,, veel te klein. De anderen bleken juist daarin een opvallend 
elementt van overeenkomst te vinden. Geestelijke volksgezondheid kon 
vann alles betekenen, maar het betekende in ieder geval iets anders dan 
krankzinnigenzorg.. Dat bleek uit de samenstelling van de Federatie, uit 
haarr plaatsbepaling, uit de betrokkenheid van niet-psychiaters (Lekker-
kerkerr werd secretaris), maar ook uit de achtergrond van de ambtenaren 
diee samenwerking hadden bedongen als voorwaarde voor subsidiëring. 
Datt waren degenen die van overheidswege belast waren met (het toezicht 
op)) de volksgezondheid, niet degenen die de overheidsregie voerden 
overr de krankzinnigenzorg. Waarom was dat zo? Die vraag komt hierna 
aann de orde. 


