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HOOFDSTUKK 3 

Psychiatriee in de politieke arena 

Hett debat over de therapeutische en financiële crisis in de gestichtspsy-
chiatriee is in het eerste hoofdstuk weergegeven vanuit een vooral intern 
psychiatrischh standpunt. In dit hoofdstuk volgen we de verdere ontwik-
kelingenn in de jaren twintig en dertig vanuit een ander gezichtspunt: de 
parlementairee discussie over 'de plaats van het krankzinnigenwezen in 
onss staatsbestuur', zoals Beijerman de kwestie in 1925 aanduidde.1 Hoort, 
zoo luidde de hoofdvraag in dit Kamerdebat, 'Krankzinnigenwezen' in de 
overheidsorganisatiee thuis bij 'Armwezen' of bij 'Volksgezondheid'? 

Dezee parlementaire discussie geeft zicht op de politieke en publieke 
opiniee over de gestichtspsychiatrie in die dagen. Het debat laat ook zien 
hoee geprobeerd werd het imago van de psychiatrie te verbeteren. De 
deplorabelee toestand van de gestichtspsychiatrie, zo zal blijken, werd in 
dee politieke discussie niet toegeschreven aan het onvermogen van de psy-
chiatrie.. Men stelde zich juist op het standpunt dat de 'moderne' psychia-
triee een medische kwaliteitstest met glans kon doorstaan. Was dat wens 
off  werkelijkheid? 

Hett parlementaire debat spitste zich begin jaren dertig toe op de ont-
wikkelingenn in Noord-Brabant. Daar was volgens sommigen al sprake 
vann een geslaagde fusie tussen krankzinnigenzorg en volksgezondheid. 
Inn feite ging het om het tegenovergestelde: krankzinnigenzorg en volks-
gezondheidd werden er van elkaar gescheiden, en de beweging voor gees-
telijkee volksgezondheid fungeerde daarbij als katalysator. In de loop van 
dee jaren dertig werd die scheiding in belangrijke mate bevorderd door 
bezuinigingenn en door interdepartementale machtsstrijd. 

Dee 'ontknoping' van het debat over samenvoeging van krankzinnigen-
zorgg en volksgezondheid vond plaats na de Tweede Wereldoorlog, om 
preciess te zijn in 1947. Weliswaar moet die gebeurtenis geplaatst worden 
inn de nieuwe naoorlogse constellatie die pas in het volgende hoofdstuk 
aann de orde zal komen, maar voor een goed begrip van de betekenis van 
hett debat over samenvoeging van krankzinnigenzorg en volksgezond-
heidd wordt zij ook al in dit hoofdstuk besproken. 
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I .. H ET KAMERDEBAT OVER SAMENVOEGING VAN KRANKZINNIGEN -

ZORGG EN VOLKSGEZONDHEID 

OverheidsbemoeienisOverheidsbemoeienis2 2 

Aann het begin van de negentiende eeuw drong ook in Nederland het 
inzichtt door dat krankzinnigheid een ziekte was die door een adequate 
behandelingg kon genezen. Met de invoering van de eerste Krankzinni-
genwett (1841) kreeg de overheid de bevoegdheid om gestichten te sluiten 
diee niet voldeden aan demedisch-hygiënische eisen. De overige gestich-
tenn werden onderscheiden in 'bewaarplaatsen' voor chronische, onge-
neeslijkee krankzinnigen en 'geneeskundige gestichten' met een expliciete 
therapeutischee taak. De bewaarplaatsen zouden op termijn moeten ver-
dwijnen.. Opname in een gesticht was na de invoering van de Krankzinni-
genwett alleen mogelijk met een rechterlijke machtiging; zo beschermde 
menn niet alleen de openbare orde maar ook de individuele rechten van de 
opgenomenn patiënt. Er werden twee inspecteurs aangesteld, een arts en 
eenn hoge ambtenaar van de afdeling Armwezen van het Ministerie van 
Binnenlandsee Zaken, de afdeling die de bestuurlijke verantwoordelijk-
heidd droeg voor de krankzinnigenzorg. De inspecteurs controleerden, 
onderr meer door regelmatige bezoeken, de kwaliteit van de zorg. 

HetHet provinciaal genees-
kundigkundig gesticht voor 
krankzinnigenkrankzinnigen Meeren-
bergberg te Bloe?nendaal 
(het(het latere Santpoort). 
DitDit  gesticht, geopend in 
1849,1849, geldt als eerste 
NederlandseNederlandse inrichting 
diedie ontworpen werd met 
hethet oog op het herstel 
vanvan krankzinnigen. 
TekeningTekening van 
H.M.H.M. Krabbé, 1897 

Mett de tweede Krankzinnigenwet van 1884 kregen de inspecteurs, nu 
beidenn arts, er nieuwe taken bij. Zij adviseerden de minister van Binnen-
landsee Zaken over het al dan niet verlenen van toestemming voor de op-
richtingg van een nieuw gesticht, bij uitbreiding, verbouwing en reorgani-
satie.. Op basis van de grootte van het gesticht werd het maximum aantal 
tee verplegen krankzinnigen vastgesteld. Ook de verpleging van krankzin-
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nigenn buiten de gestichten viel voortaan onder het toezicht van de in-
spectie,, die vanaf 1884 het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krank-
zinnigengestichtenn heette. In de Krankzinnigenwet van 1884 werd een 
explicietee verwijzing naar de Armenwet opgenomen, terwijl in de Ar-
menwett een bepaling werd opgenomen die inhield dat de opnamekosten 
vann behoeftigen in een gesticht verhaald konden worden op hun ge-
meentee van herkomst. In 1909 betaalden de gemeenten de verpleegkos-
tenn voor ruim 75 procent van de gestichtsbevolking, die dus grotendeels 
bestondd uit armlastigen. Daarmee waren ze de belangrijkste financiers 
vann de krankzinnigengestichten. 

Naastt de inspectie voor het krankzinnigenwezen bestond vanaf 1865 
eenn Geneeskundig Staatstoezicht (GS). Ook dit werd ondergebracht bij 
Binnenlandsee Zaken, maar het ressorteerde niet onder de afdeling Arm-
wezenn maar onder de afdeling Medische Politie. Van der Esch schrijft 
hieroverr in zijn geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen: 
'Toenn in 1865 het Geneeskundig Staatstoezicht tot stand kwam, leek het 
2525 jaar oudere Staatstoezicht op de Krankzinnigengestichten, hoezeer 
ookk verwant, toch een voorkind uit een eerder huwelijk te zijn. Kinderen 
vann één moeder weliswaar - het Ministerie van Binnenlandse Zaken -
maarr de een met de afdeling Armwezen tot vader en de ander met de 
afdelingg Medische Politie.'3 

Hett GS moest de toestand van de volksgezondheid onderzoeken en 
adviess daarover uitbrengen aan de minister en aan de gemeentebesturen. 
Verdergaandee bevoegdheden hadden de inspecteurs aanvankelijk niet. 
Dee Besmettelijke-Ziektenwet, ingevoerd na de cholera-, tyfus- en pok-
kenepidemieënn (1872), gaf de inspecteurs van het GS ook wettelijke 
bevoegdhedenn en verplichtte de gemeenten om maatregelen te nemen 
tegenn besmettelijke ziekten. De financiële positie van de meeste gemeen-
tenn liet echter weinig ruimte over voor een volksgezondheidsbeleid. In 
19011 voerde de rijksoverheid een Gezondheidswet in, die onder meer 
bepaaldee dat het inspectie-apparaat moest worden uitgebreid. Ook ver-
anderdee de naam van het GS in Staatstoezicht op de Volksgezondheid en 
werdd naast de inspectie een nieuw adviesorgaan ingesteld: de Centrale 
Gezondheidsraad,, later Gezondheidsraad. De slechte naleving van de 
Besmettelijke-Ziektenwett riep ook particuliere initiatieven in het leven. 
Dee inspectie stimuleerde het oprichten van Kruisverenigingen die de be-
strijdingg van besmettelijke ziekten ter hand namen. Sommige gemeenten 
maaktenn overigens wel gebruik van de mogelijkheid die de Gezondheids-
wett bood om zelf gezondheidsdiensten op te richten. Amsterdam richtte 
inn 1902 de eerste gemeentelijke gezondheidsdienst in, de latere GG en GD. 

Inn 1910 kreeg Binnenlandse Zaken een nieuwe afdeling: de afdeling 
Volksgezondheidd en Armwezen. Aan het hoofd van de afdeling stelde 
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menn mr. L. Lietaert Peerbolte. Beide Staatstoezichten ressorteerden nu 
voortaann onder dezelfde afdeling, al zal dat niet hebben betekend dat zij 
ookk administratief fuseerden. Wat de precieze aanleiding daarvoor was is 
onduidelijk.44 In 1918 stelde men twee nieuwe departementen in: het Mi -
nisteriee van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en dat van Arbeid. 
Dee afdeling Volksgezondheid en Armwezen bij Binnenlandse Zaken 
werdd opgeheven. Er kwam een nieuwe afdeling Armwezen bij Binnen-
landsee Zaken en een nieuwe afdeling Volksgezondheid bij het Ministerie 
vann Arbeid. Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid verhuisde mee 
naarr dat ministerie, evenals mr. Lietaert Peerbolte, die de hoge rang 
kreegg van directeur-generaal van Volksgezondheid. De inspectie voor 
hett krankzinnigenwezen daarentegen bleef waar ze was: bij de afdeling 
Armwezenn van Binnenlandse Zaken. 

Ditt riep onmiddellijk protest op. Waarom verhuisde de inspectie voor 
dee krankzinnigenzorg niet mee met Volksgezondheid? Het zou bijna 
dertigg jaar duren voor beide werden samengevoegd. Tussen 1919 en 1947 
laaidee de discussie steeds weer op, in het bijzonder bij de opeenvolgende 
kabinetswisselingen.. Hierna zal ik beschrijven wie zich in het debat 
mengden,, welke argumenten voor- en tegenstanders aandroegen en wat 
daarbijj  hun belangen waren. 

Voor-Voor- en tegenstanders 
Tott de voorstanders van samenvoeging behoorden allereerst de Tweede-
Kamerledenn die in deze periode het woord voerden over 'het krankzinni-
genwezen'.. In de Kamerdebatten kreeg de krankzinnigenzorg heel wei-
nigg aandacht, net als het thema volksgezondheid in het algemeen.5 Maar 
jaarr na jaar spraken de dames en heren politici zich uit vóór het samen-
voegenn van krankzinnigenzorg en volksgezondheid. Hun politieke ach-
tergrondd speelde hierbij geen rol. Zij vertegenwoordigden zowel linkse 
alss rechtse (confessionele) partijen. Wel waren het uiteraard vooral me-
dicii  die zich uitspraken vóór een departementale herindeling. 

Uitgesprokenn voorstanders van samenvoeging van krankzinnigenzorg 
enn volksgezondheid waren ook de drie personen die in het vorige hoofd-
stukk al genoemd werden: de directeur-generaal van Volksgezondheid 
Lietaertt Peerbolte, de Geneeskundig Hoofdinspecteur Eijkel en de 
voorzitterr van NCOG en Gezondheidsraad Josephus Jitta. De opeenvol-
gendee ministers onder wie volksgezondheid ressorteerde (Arbeid tot 
1922,, Arbeid Handel en Nijverheid tot 1934, en daarna Sociale Zaken), 
behoordenn eveneens tot de groep voorstanders. Sommigen van hen zet-
tenn zich actiefin, anderen zeiden in ieder geval niet tégen samenvoeging 
tee zijn. Ook hier speelde de politieke achtergrond geen rol, zij het dat er 
inn deze periode geen socialist als verantwoordelijke bewindsman optrad. 
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Pleitbezorgerss van samenvoeging waren ook te vinden in de beroepsver-
enigingenn van psychiaters en verpleegkundigen en, na 1932, in de vereni-
gingenn voor geestelijke volksgezondheid. Verder betuigde de sociaal-
geneeskundigee vakpers steun. 

Tegenstanderss stelden zich op het standpunt dat een andere taakver-
delingg of herindeling niet nodig was. De krankzinnigenzorg was goed op 
haarr plaats bij het Armwezen. De opeenvolgende ministers van Binnen-
landsee Zaken waren de belangrijkste verdedigers van dit standpunt. Ook 
dee hoge ambtenaren van de afdeling Armwezen waren deze mening toe-
gedaan.. Het standpunt van de inspecteurs van het Staatstoezicht op de 
Krankzinnigenzorgg was minder eenduidig. De pertinente afwijzing van 
hunn chef, de minister van Binnenlandse Zaken, gaf hun niet veel ruimte 
voorr een afwijkende mening. J.H. Schuurmans Stekhoven (1864-1941), 
inspecteurr van 1901 tot 1934, verklaarde zich desondanks aan het einde 
vann de jaren twintig tot voorstander. In de jaren dertig gaven de inspec-
teurss echter nadrukkelijk voorkeur aan handhaving van de bestaande toe-
stand. . 

ArgumentenArgumenten tot 1932 
Hett standpunt waarop de voorstanders van samenvoeging in de Kamer 
zichh in 1919 stelden, zou tot 1932 hetzelfde blijven. Krankzinnigenzorg 
wass ziekenzorg, en hoorde om die reden te worden overgebracht naar de 
afdelingg Volksgezondheid. Daarmee stelden zij tegelijk dat krankzinni-
genzorgg géén armenzorg was. Bij het onderbouwen van deze stellingna-
mee verwezen kamerleden, ambtenaren en ministers steeds naar de eens-
luidendee opvattingen van artsen en psychiaters. Die deskundigen namen 
zelff  ook actief deel aan de meningsvorming door het sturen van adressen. 
Ookk de psychiatrische vakpers besteedde aandacht aan de kwestie. 

Samenvoegingg zou volgens de voorstanders allereerst de 'oude voor-
oordelen'' over de krankzinnigenzorg uit de wereld helpen. Vroeger 
dachtt men, zo stelden de voorstanders van samenvoeging, dat krankzin-
nigenn misdadigers en bezetenen waren waartegen de maatschappij zich 
diendee te beschermen door hen op te bergen.6 Nu moest krankzinnigen-
zorgg echter worden opgevat als ziekenzorg. Het zou, stelde minister van 
Arbeidd Aalberse in 1919, voor de verdere ontwikkeling van de psychiatrie 
goedd zijn wanneer ook de regering zich op dit standpunt stelde. Diezelf-
dee mening was zijn opvolger Kooien in 1925 toegedaan.7 Kamerleden en 
psychiaterss vielen de ministers bij. 'Men mag niet vergeten', zo sprak de 
liberalee arts I.H.J. Vos in 1928 in de Tweede Kamer, 'dat de inzichten en 
behandelingg op dit gebied in de laatste decennia zich radicaal en zelfs 
principieell  geheel hebben gewijzigd. [...] De verandering, die hier ver-
kregenn is, maakt, dat men in krankzinnigen, meer dan tot nu toe, mag 
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zienn gewone zieken, dat ookk in krankzinnigengestichten het karakter van 
gewonee ziekenhuizen veel scherper tot uitdrukking komt.'8 Ook de Ne-
derlandschee Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie liet de regering 
wetenn dat ze het samenvoegen van krankzinnigenzorg en volksgezond-
heidd logisch vond, nu de krankzinnigengestichten veranderd waren in 
modernee psychiatrische inrichtingen.9 

Watt was er volgens de sprekers nu precies 'modern' aan de psychiatri-
schee inrichting? De 'open' (vrijwillige ) verpleging in de gestichten en de 
toepassingg van de 'actievere therapie' van Simon hadden het therapeu-
tischh vermogen van de gestichtspsychiatrie vergroot. Steeds meer patiën-
tenn werden beter en konden terugkeren in de maatschappij. Daarnaast 
weess men op de 'moderne' maatschappelijke zorg buiten het gesticht: 
poliklinischee hulp, gezinsverpleging en voor- en nazorg. Deze moderne 
krankzinnigenzorgg werkte niet alleen in het voordeel van de patiënten, 
zoo betoogde men. Een snelle terugkeer in de maatschappij betekende 
ookk verkorting van de verpleegduur en dat leverde een enorme kostenbe-
sparingg op.10 

Omm de modernisering van de krankzinnigenzorg te bestendigen en 
verderr uit te bouwen bepleitte Vos een 'opvoering van de open verple-
gingg [...] tot de uiterste grens'. Hij meende dat ook het patiëntenbestand 
vann de gestichten daartoe in de nabije toekomst steeds meer aanleiding 
zouu geven. Het aantal patiënten dat leed aan een organische psychose, 
veroorzaaktt door geslachtsziekten en drankzucht, zou naar verwachting 
vann de gestichtspsychiaters afnemen ten gunste van andere psychosen met 
eenn veel betere prognose, zo hield hij de Kamer voor. Ofwel, zoals zijn 
collega-Kamerlidd Gerhard (SDAP) het vervolgens verwoordde: de groep 
diee men 'terecht' krankzinnig noemde zou allengs kleiner worden.11 

Dee moderne krankzinnigenzorg maakte haar therapeutische doelstel-
lingg dus waar. Men genas er patiënten, net als in de gewone ziekenhuizen. 
Datt was het resultaat van de uitbreiding van het therapeutisch arsenaal 
enn de invoering van maatschappelijke zorg, maar ook van veranderingen 
inn de populatie van de gestichten. Het aandeel vrijwilli g opgenomen 
patiëntenn daarin was toegenomen; 'geneeslijke' patiënten namen de 
plaatss in van 'echte' krankzinnigen. De verwachting dat het gesticht door 
dee 'open' verpleging primair een behandel-functie zou krijgen, was be-
waarheid.. Nu de krankzinnigenzorg zich in niets meer onderscheidde 
vann de gewone ziekenzorg en zich had ontdaan van het oude stigma 
'armenzorg'' was overbrenging naar Volksgezondheid vanzelfsprekend 
enn bovendien noodzakelijk voor haar verdere ontwikkeling, aldus de 
voorstanderss van samenvoeging. 

Dee ministers van Binnenlandse Zaken echter zagen geen innige band 
tussenn gewone ziekenzorg en krankzinnigenverpleging. Wél een onlos-
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makelijkk verband tussen krankzinnigenzorg en armenzorg: de overgrote 
meerderheidd van de gestichtsbevolking werd nog altijd op grond van 
dee Armenwet voor rekening van de 'openbare kassen' verpleegd. De uit-
voeringg van de Krankzinnigenwet en die van de Armenwet hoorden 
onafscheidelijkk bij elkaar, zo stelden deze tegenstanders. Al was krank-
zinnigenzorgg geen tak van armenzorg. Ook op het departement van Bin-
nenlandsee Zaken zag men krankzinnigenzorg niet anders dan als 'zorg 
voorr zieken van geest*.12 

Dee ontwikkeling van de moderne krankzinnigenzorg was in goede 
handenn bij Binnenlandse Zaken, zo stelde de minister. Niet alleen pro-
beerdee men te snelle opnames te voorkomen en de verblijfsduur te be-
perken,, ook streefde men naar het uitbreiden van de open afdelingen, 
zoalss bepleit door Vos en anderen, onder meer door opname van armlas-
tigee patiënten in aangewezen afdelingen mogelijk te maken.̂  De moder-
nee ontwikkeling van de zorg waar de voorstanders zo hoog van opgaven 
hadd bovendien plaatsgevonden onder leiding van het departement van 
Binnenlandsee Zaken dat zich aanhoudend inspande om die ontwikkeling 
verderr te bevorderen. Minister Ruys de Beerenbrouck vatte het in 1929 
nogg eens krachtig samen: 'Als de staatszorg goed is, dan doet het er ten-
slottee weinig toe, waar deze is ondergebracht.'T4 

Inspecteurr Schuurmans Stekhoven, de meest betrokken ambtenaar 
vann de minister, bleek daar toch anders over te denken. 'Reeds vele jaren 
[...]]  acht ik met vrijwel alle geneeskundigen de aansluiting van het krank-
zinnigenwezenn bij de ziekenverpleging van groot belang, maar als amb-
tenaarr acht ik mij gebonden door het beleid van den Minister en nooit 
oftee nimmer heb ik eenige poging aangewend om met behulp van een 
bevriendd kamerlid eenige pressie op den Minister te oefenen', schreef hij 
inn 1929. Ook was hij in de loop der jaren tot de conclusie gekomen 'dat 
hett voor een Minister uiterst moeilijk is na het aanvaarden van zijn porte-
feuillee een deel daarvan aan een ander Minister af te staan'. Aansluiting 
vann het krankzinnigenwezen bij Volksgezondheid zou daarom alleen 
mogelijkk zijn bij een kabinetswisseling. Bovendien kon Schuurmans 
Stekhovenn dan, als tijdelijk min of meer chefloos ambtenaar, ook tot actie 
overr gaan. Toen die gelegenheid zich voordeed in de zomer van 1929, 
verzochtt hij enkele politici van 'verwante partijen' (ARP en CHU) om aan-
sluitingg van het krankzinnigenwezen bij Volksgezondheid te bevorde-
ren.1^ ^ 

Schuurmanss Stekhoven betoogde dat de scheiding van krankzinnigen-
zorgg en volksgezondheid de ontwikkeling van de zorg voor een bepaalde 
categoriee patiënten belemmerde. Hij vond 'de huidige toestand niet be-
denkelijk'' voor de 'chronische, ongeneeslijke, storende, gevaarlijke of 
geheell  versufte patiënten, die op levenslange gestichtsverpleeging zijn 
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aangewezenn en ook door ons volk als volslagen krankzinnig of wezenloos 
wordenn beschouwd'. Maar wel voor twee andere groepen van patiënten: 
voorr degenen die na een gestichtsopname terugkeerden in de maat-
schappijj  en voor mensen met een 'geestelijk labiel evenwicht' die de kans 
liepenn om geestesziek te worden. De nazorg waarop de eerste groep was 
aangewezenn zou alleen kans van slagen hebben wanneer deze niet het 
karakterr droeg van krankzinnigenzorg maar van ziekenverpleging en 
maatschappelijkk werk. Voor de tweede groep gold dat de noodzakelijke 
preventievee maatregelen, de voorzorg, evenmin genomen konden wor-
denn vanuit de krankzinnigenzorg. Hen behandelen als 'candidaat-krank-
zinnigen'' zou alleen schadelijk werken want, zo meende Schuurmans 
Stekhoven,, krankzinnig of daartoe voorbestemd zijn was 'het ergste wat 
denn mensch overkomen kan'. In tegenstelling tot een inspecteur van het 
krankzinnigenwezenn liet een inspecteur van de volksgezondheid de naam 
vann de patiënt intact. Daarom zou hij in ieder geval wel welkom zijn in de 
sanatoria,, ziekenhuizen en gezinnen waar zij werden verpleegd.'6 

Schuurmanss Stekhoven beriep zich dus op eenzelfde soort argument 
alss de voorstanders van samenvoeging in de Kamer. Ook hij zag de reden 
voorr samenvoeging van krankzinnigenzorg en volksgezondheid in het 
bestaann van een groep minder ernstig gestoorde geesteszieken bij wie 
kanss op genezing bestond. Die kans kon volgens hem echter niet goed 
wordenn aangegrepen wanneer de krankzinnigenzorg zich over hen zou 
ontfermen.. De krankzinnigenzorg had daarvoor een te slechte naam. 
Hett beeld dat de voorstanders schetsten van de 'moderne' krankzinni-
genzorg,, als zorg voor zieken van geest ontdaan van alle smetten van een 
verledenn als armenzorg, was dus niet overeenkomstig de werkelijkheid 
diee Schuurmans Stekhoven beschreef. Krankzinnigheid, krankzinnigen-
zorg,, inspecteurs voor het krankzinnigenwezen: dat alles werkte volgens 
hemm stigmatisering in de hand, precies zoals de Kamerleden en anderen 
dee werking van de traditionele krankzinnigenzorg hadden beschreven. 
Schuurmanss Stekhoven leek in zijn betoog een moderne en een traditio-
nelee variant van krankzinnigenzorg te onderscheiden, een onderscheid 
datt samenviel met dat tussen de verschillende patiëntencategorieën: ge-
neeslijkk en chronisch, vrijwilli g en gedwongen opgenomen patiënten.1'' 

EenEen nieuw argument 
Inn 1931 bepleitte de Nederlandsche Vereeniging van Gestichtsartsen 
opnieuww het samenvoegen van krankzinnigenzorg en volksgezondheid 
vanuitt de 'oude' stelling: krankzinnigenzorg is ziekenverpleging en geen 
armenzorg.188 Een jaar later ontving de Kamer echter een adres waarin 
menn de samenvoeging ook vanuit een ander perspectief verdedigde. Di t 
adress was afkomstig van de N VG V van Bouman, om precies te zijn van de 



HETT KAMERDEBAT I I I I 

studiecommissiee Overheidszorg op het gebied der Geestelijke Volksge-
zondheid. . 

Josephuss Jitta had het in zijn toespraak voor het NCOG in 1930 als volgt 
onderr woorden gebracht: het grote belang van de geestelijke hygiëne 
brachtt 'nu opnieuw met klem' de vraag naar voren of het niet tijd werd 
omm alles wat tot de volksgezondheid gerekend moest worden, samen te 
voegen.. Tenslotte strekte deze nieuwe tak van wetenschap haar bemoei-
eniss uit van kind tot volwassenen, en van lichte depressies tot ernstige 
krankzinnigheid.. Daarmee, zo stelde hij vast, was geestelijke hygiëne 
zonderr twijfel 'een integreerend deel van hetgeen onder het begrip 
volksgezondheidd verstaan moet worden'. De taak van de afdeling Volks-
gezondheidd moest worden uitgebreid met de zorg voor de geestelijke 
hygiëne,, 'met alle schakeringen van deze'.'9 

Dee adressanten van de NVGV stelden nu met Jitta: 'het ligt zoowel in 
denn aard als in de ontwikkelingsgang van het Krankzinnigenwezen, het-
welkk een onderdeel uitmaakt van de Geestelijke Volksgezondheid, dat het 
inn nauw verband komt te staan tot de Volksgezondheid in algemeenen 
zin'.. Krankzinnigenzorg was een 'schakering', een 'onderdeel' van de 
geestelijkee volksgezondheid: dat maakte samenvoeging niet alleen wen-
selijk,, maar onvermijdelijk. Door te wijzen op het feit dat dit terrein al 
deelss onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Volksgezondheid 
viel,, gingen de adressanten nog een belangrijke stap verder. Waren er in 
Noord-Brabantt geen consultatiebureaus voor geestelijke hygiëne opge-
richtt die ressorteerden onder de inspectie van volksgezondheid? 

N.M.N.M. Josephus 
JittaJitta (tweede 
vanvan rechts), 
geflankeerdgeflankeerd door 
K.K. H. Bonman 
(links(links van hem) 
enA.enA. van Voort-
huijsenhuijsen (rechts 
vanvan hem); 
helemaalhelemaal links zit 
F.F. S. Meijers. 
FotoFoto genomen tij-
densdens een NVG V-
congrescongres in 1934 
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Dee commissie die dit adres opstelde, was in de zomer van 1932 opge-
richtt om de overheid van advies te dienen over 'geestelijk-hygiënische' 
maatregelen.200 Een van de leden van deze commissie was de politica en 
zenuwartss mw.A.E.J. deVries-Bruins(sDAp). Zij had een zeer actief aan-
deell  in het opstellen van het adres. In de Kamer deed zij er nog een 
schepjee bovenop: 'het gaat hier niet om de zorg voor de geneeskundige 
behandelingg der krankzinnigen, noch om de ziekenzorg, het gaat hier 
omm de hygiëne. De zorg voor krankzinnigen heeft zich langzamerhand 
uitgebreidd tot de zorg voor de hygiëne van de geest, tot het nemen van 
maatregelenn in het algemeen ter voorkoming van geesteszieken.' En 
dezee psychische hygiëne, zo deelde zij mee, was 'ingelijfd bij de openbare 
gezondheidszorg'.. Ze zag dan ook geen enkel afdoend argument meer 
omm krankzinnigenzorg en volksgezondheid gescheiden te houden. Dat 
werktee maar verwarring in de hand. Zij wees in dit verband op de gebeur-
tenissenn in Noord-Brabant. Vielen de consultatiebureaus voor geestelij-
kee hygiëne die daar door de RKGV van Kortenhorst werden opgericht nu 
well  of niet onder de inspectie van volksgezondheid?21 

voordevoorde SDAP. Tekening 
doordoor B. van Vlijmen 

Dee ontwikkelingen in Noord-Brabant, waarover later meer, werden 
doorr de voorstanders van samenvoeging aangegrepen. Als geestelijke 
hygiënee volksgezondheid is, dan is de verpleging van geesteszieken dat 
ook,, zo stelden zij in de Kamer. Als de consultatiebureaus onder volksge-
zondheidd vallen, dan moet de krankzinnigenzorg als onderdeel van de 
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geestelijkee volksgezondheid volgen.22 Daarbovenop kwam dan nog eens 
hett 'oude' argument voor samenvoeging: de medische vooruitgang in de 
krankzinnigenzorg.. De Vries-Bruins wees op de geleidelijke invoering 
vann de systematische behandeling in de psychiatrie die, bijvoorbeeld bij 
dee insuline-behandeling van dementia praecox, soms helemaal op het 
terreinn van de interne geneeskunde lag. Het liberale Kamerlid Vos zei 
opnieuww dat de 'open behandeling' krankzinnigen tot gewone patiënten 
hadd gemaakt. In Amsterdam had K.H. Bouman een ware revolutie te-
weeggebrachtt door krankzinnigheid te maken tot een gewone eenvoudi-
gee ziekte die te genezen was, zo hield hij de Kamer voor.23 De geestelijke 
hygiënee en de ontwikkelingen in het Brabantse 'bewezen' eens te meer 
datt de krankzinnigenzorg was geëvolueerd tot moderne ziekenzorg. 

Opvallendd genoeg waren er ook nu voorstanders van samenvoeging die 
helemaall  niet van mening waren dat de krankzinnigenzorg haar archaï-
schee karakter had verloren. Integendeel. De DG van Volksgezondheid, 
Lietaertt Peerbolte, was van mening dat de ontwikkelingen in Brabant 
juistt lieten zien hoe ver de krankzinnigenzorg nog verwijderd was van het 
modernee streven naar geestelijke volksgezondheid. Voorlopig zou de 
geestelijkee volksgezondheid juist buiten de invloedssfeer van de krank-
zinnigenzorgg gehouden moeten worden. Niet in de laatste plaats omdat 
hett hier ging om een hele andere categorie patiënten. 

Inn 1932 schreef Lietaert Peerbolte: 'Doordat deze krankzinnigenzorg 
reedss oud is, dreigt het gevaar, dat de belangen van geestelijke volksge-
zondheidd onder haar licht en auspiciën komen, wat voor de volksgezond-
heidd een ernstig nadeel zou zijn. Onlangs heeft dit gevaar zich al in 
Noordbrabantt voorgedaan; het is afgewend door het ruime inzicht van 
denn Commissaris van de Koningin en de voorlichting van onzen inspec-
teurr voor de kinderhygiëne, dr. Veeger die volkomen juist inzag, dat kin-
derhygiënee lichaam en geest moet omvatten en dat de geestelijke zorg 
voorr het kind niet moet staan in den hoek van de krankzinnigenzorg, 
maarr van de volksgezondheid. De geheele psychiatrische wereld verlangt 
err dan ook naar, dat in overeenstemming met het wetenschappelijk in-
zicht,, krankzinnigenzorg worde erkend als ziekenzorg, behoorende niet 
tott het armwezen of veiligheidszorg maar tot gezondheidszorg. De 
handhavingg van het oude karakter is ook zoo hard voor de lijders. Wie 
eenmaall  krankzinnig is geweest, heeft een brandmerk, wie ziek is ge-
weestt heeft dat niet. [...] Prophylaxe en therapie voor lichaam en geest 
zijnn niet te scheiden. De ervaring in Noordbrabant zal zich al meer gaan 
voordoenn en allen, die zich met de geestelijke volksgezondheid bezig 
houden,, verwerpen het oude standpunt van het krankzinnigenwezen.'24 

Bijj  geestelijke volksgezondheid ging het om kinderen, om preventie 
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enn therapie en niet om het opsluiten en brandmerken van volwassenen. 
Hett stigmatiserende karakter van de krankzinnigenzorg zou verdwijnen 
doorr samenvoeging met volksgezondheid en dan zouden ook de belan-
genn van de geestelijke volksgezondheid niet meer worden geschaad. Ook 
inn de Tweede Kamer waren er inmiddels voorstanders die zich in deze 
richtingg uitlieten. Het katholieke Kamerlid Van der Putt, verklaard 
voorstanderr van samenvoeging, meende: 'De sfeer waarin het krankzin-
nigenwezenn gekluisterd ligt, is verkeerd. Die is door de jaren dezelfde 
gebleven,, er is niets veranderd.' En ook hij wees, zij het impliciet, op de 
gebeurtenissenn in Noord-Brabant en het onderscheid tussen krankzinni-
genzorgg en (geestelijke) volksgezondheid: 'Heeft het Krankzinnigenwe-
zenn zich ooit met de voorzorg bemoeid, heeft het ooit iets gedaan voor 
hett kind? [...] Krankzinnigenwezen heeft geen plaats gekregen in het 
socialee leven zoals dit feitelijk behoort. Evenals de Volksgezondheid 
gewoonn is intensief samen te werken met de kruisvereenigingen, zou dit 
ookk het geval moeten zijn met het Krankzinnigen wezen.' Alleen samen-
voegingg van beide inspecties zou de gewenste veranderingen in de krank-
zinnigenzorgg teweeg kunnen brengen.25 

Aannemelijkk is dat iedereen, zowel voorstanders als tegenstanders, het er-
overr eens was dat de krankzinnigenzorg stigmatiseerde en dat het in het 
belangg was van de patiënten om daarin verandering te brengen. De 
katholiekk Van der Putt uitgezonderd, grepen de voorstanders in de Ka-
merr naar een beproefd politiek middel: stel een ideale situatie voor als 
eenn bestaande, teneinde dat ideaal ook werkelijk te realiseren. In hun 
gretigheidd en gedrevenheid om verandering te brengen in een situatie 
diee naar hun inzicht niet rechtvaardig was, namen zij het wat minder 
nauww met de feiten. Want de 'deskundigen' op wie de Kamerleden zich 
beriepen,, zullen ongetwijfeld niet hebben beweerd dat er binnenkort 
geenn 'echte' krankzinnige meer in de gestichten te vinden zou zijn, of dat 
hett er zou wemelen van patiënten met een goede prognose. Het Kamer-
debatt maakte wel duidelijk wat nu eigenlijk 'telde' in de ogen van de bui-
tenwereld:: genezen. Het moderne karakter van de gestichtspsychiatrie 
werdd afgemeten aan haar therapeutisch vermogen. 

Anderee voorstanders, 'realisten' zoals de verantwoordelijke ambtena-
renn Schuurmans Stekhoven en Lietaert Peerbolte, schetsten een aan-
zienlijkk minder ideaal beeld van de 'moderne' krankzinnigenzorg. Het 
grotee therapeutisch vermogen van de gestichtspsychiatrie waarvan de 
Kamerledenn zo hoog opgaven, speelde in hun betoog geen rol. Zagen de 
Kamerledenn samenvoeging met volksgezondheid als een logisch uit-
vloeisell  van de modernisering van de krankzinnigenzorg, Schuurmans 
Stekhovenn en Lietaert Peerbolte zagen samenvoeging als een voorwaar-
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de,, als een instrument om de gewenste hervorming en modernisering 
vann de krankzinnigenzorg in gang te zetten. Samenvoeging zou het 
imagoo van de krankzinnigenzorg kunnen verbeteren. 

Geenn enkele voorstander besteedde aandacht aan het andere thema 
datt psychiaters al enige decennia uit en te na bespraken: de kosten van de 
zorg.. In het optimistisch getoonzette betoog van de Kamerleden ver-
dweenn het thema financiering vrijwel volledig uit het zicht. Het kwam 
alleenn aan de orde in positieve zin, als bijkomend financieel voordeel van 
dee moderne opname-voorkomende maatschappelijke zorg. 

Voorr de tegenstanders van samenvoeging was de financiering juist het 
belangrijkstee tegenargument. Dat de krankzinnigenzorg bekostigd werd 
opp grond van de Armenwet, zou onderbrenging bij volksgezondheid 
zelfss ongewenst en onmogelijk maken. Toch leek ook dit een gelegen-
heidsargument.. Tenslotte was de financiering van de 'gewone' gezond-
heidszorgvoorr armlastigen geregeld door dezelfde wet. Wel is aanneme-
lij kk dat de verantwoordelijke bewindslieden en hun ambtenaren niet erg 
happigg waren op een andersoortige financiering omdat het veelal ging 
omm langdurige, soms zelfs levenslange zorg. Maar daarin onderscheid-
denn krankzinnigenzorg en algemene gezondheidszorg zich evenmin van 
elkaar:: de dure verpleging van langdurig zieken kwam in de somatische 
zorgg immers ook voor rekening van de gemeenten. 

Watt de krankzinnigenzorg vooral onderscheidde van de gewone 
gezondheidszorgg was dat zij naast een therapeutische, ook een custodiale 
doelstellingg had. Maar dat argument noemden de tegenstanders van 
samenvoegingg opvallend genoeg niet, althans niet in de openbare discus-
sie.. Niettegenstaande de financiering uit de Armenwet beschouwden 
ookk zij krankzinnigenzorg als een vorm van ziekenzorg. 

Inn zijn geschiedenis van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
schrijftt Querido dat in de negentiende eeuw de krankzinnigenzorg niet 
off  nauwelijks beschouwd werd als een vorm van gezondheidszorg - eer-
derr als een kwestie van armenzorg en van openbare veiligheid. Daarom 
lagg het ook voor de hand om de inspectie voor het krankzinnigen we zen 
ookk na de oprichting van het Geneeskundig Staatstoezicht in 1865 als 
apartee inspectie in stand te houden.26 In de eerste helft van de twintigste 
eeuww gold krankzinnigenzorg als zorg voor zieken, maar het verzet tegen 
samenvoegingg van 'Krankzinnigenwezen' en 'Volksgezondheid' wijst er-
opp dat de verantwoordelijke bewindslieden het aspect van de openbare 
ordee niet uit het oog hadden verloren. Impliciet bewoog de discussie 
overr samenvoeging van krankzinnigenzorg en volksgezondheid zich tus-
senn de twee tegengestelde maatschappelijke functies van de gestichtspsy-
chiatrie:: het behandelen van zieken en het beschermen van de openbare 
orde. . 
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Psychiaterss zagen zich gesteld voor de opdracht om beide te vervullen, 
maarr als medici waren zij er vooral aan gehouden het eerste te doen. En 
datt was, het parlementaire optimisme ten spijt, al moeilijk genoeg. Laten 
we,, voordat de kwestie Noord-Brabant aan de orde komt en het debat 
overr samenvoeging verder wordt gevolgd, eerst de door voorstanders 
genoemdee 'moderne' ontwikkelingen eens nader bekijken. 

2.. DE PSYCHIATRISCHE WERKELIJKHEID 

Dee zoektocht naar nieuwe middelen en methodes die een eind moesten 
makenn aan de therapeutische machteloosheid werd in de jaren twintig en 
dertigg onverminderd voortgezet. Psychiaters boekten daarbij zeker posi-
tievee resultaten, zij het niet in de mate zoals door de Kamerleden tijdens 
hett Kamerdebat afgeschilderd. 

Inn Rotterdam, Leiden en Amsterdam was men zeer enthousiast over 
dee resultaten van de voor- en nazorg. Het lukte om het aantal (her)opna-
mess daadwerkelijk te verminderen en de opnameduur te bekorten. Maar 
hoee succesvol dit werk ook mocht zijn, (her)opnames voorkomen was 
nogg niet hetzelfde als het genezen van geesteszieken. Henk Jelgersma, 
diee in 1929 een voor- en nazorgdienst opzette voor het gesticht Ende-
geestt in Leiden en daarbij, nog vóór Querido, ook de 'acute psychiatrie' 
introduceerde,, deed dat volgens zijn zeggen in 'het volle besef, dat wij ter 
genezingg der psychoses weinig kunnen doen'. Jelgersma maakte onder-
scheidd tussen psychose en krankzinnigheid. De psychose, de ziekte, werd 
volgenss Jelgersma voor een belangrijk deel veroorzaakt door degenera-
tie.. Van krankzinnigheid was sprake wanneer de psychotische verschijn-
selenn de zieke ook 'sociaal onmogelijk', dat wil zeggen: gevaarlijk voor 
zichzelff  of anderen maakte. Op zichzelf was de ziekte, de psychose, geen 
afdoendee reden om iemand op te nemen, integendeel. Want een ge-
stichtsopnamee bevorderde het ontstaan van onmaatschappelijke neigin-
gen,, en moest dus om die reden juist worden voorkomen.2? 

Dee psychiaters die de 'actievere therapie' in Nederland introduceer-
denn en toepasten spraken al evenmin over 'genezen'. Zij beoogden vooral 
eenn verbetering van het klimaat in de gestichten, door bestrijding van 
onrustt en een systematische heropvoeding tot maatschappelijk gedrag. 
Datt laatste bleek gaande de jaren dertig al een onbereikbaar ideaal. 

Inn Santpoort bijvoorbeeld kwam slechts een kleine groep patiënten 
terechtt in de werkplaatsen, een iets grotere groep in het buitenwerk waar 
zee bladeren harkten of zand vervoerden met een trekkar, maar het groot-
see deel zat binnen in de therapiezaal. Daar pluisden ze touw, sorteerden 
bonen,, naaiden, breiden of haakten. Praten en onnodig rondlopen tij -
denss het werk waren verboden en na overtreding volgde straf met isole-
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ring.. All e inspanningen resulteerden bovendien niet in een toename van 
hett aantal ontslagen patiënten. Terwijl de omvang van de Santpoortse 
populatiee tussen 1920 en 1930 groeide van 1100 tot ruim 1500 patiënten, 
namenn de ontslagpercentages alleen maar af.28 

Inn de Willem Arntsz Stichting in Utrecht was in 1929 weliswaar 75 
procentt van de patiënten aan het werk, maar de hooggestemde idealen 
vann Simon en Van der Scheer bleken ook daar moeilijk te verwezenlijken. 
Doorr gebrek aan geoefend personeel en een groot personeelsverloop 
kwamm er weinig terecht van de pedagogische beginselen van de therapie. 
Ondankss de goede bedoelingen bleef arbeid toch vaak niet meer dan een 
middell  om de patiënten af te leiden en bezig te houden. De overdag ge-
sorteerdee witte en bruine bonen werden 's avonds door het personeel 
weerr gemengd en het in takkenbossen samengebonden sprokkelhout 
weerr verspreid over het terrein.2? 

Overr de resultaten van de 'open' verpleging waarover in de Kamer zo 
hoogg werd opgegeven kunnen we hier kort zijn. In de gestichtspraktijk 
bleekk het ideaal van een Vrije verpleging' onhaalbaar. Eind jaren dertig 
steldee Querido teleurgesteld vast dat de oprichting van open afdelingen 
geenn einde had gemaakt aan de 'ontrechting' van patiënten. 'Ongelukki-
gerwijss hebben de medici zelfde zaak hier bedorven, door zoowel kliniek 
alss open afdeling op een voor den leek onontwarbare wijze, met het 
begripp der dwangverpleging te koppelen', zo meende Querido. 'In plaats 
datt de open afdeeling de geheele verpleging van geesteszieken op een 
hoogerr plan (het plan der "gewone" ziekenverpleging) heeft gebracht, is 
hett gestichts-idee, het denkbeeld der gedwongen verpleging overgegaan 
opp open afdeling en kliniek.'3° En al zal de gezinsverpleging de integratie 
vann (ex-)patiënten in hoge mate hebben bevorderd, de beperkte schaal 
waaropp deze vorm van verpleging werd toegepast, gaf alle reden beschei-
denn te zijn over de resultaten ervan. 

Dann de somatische kuren waarvan mevrouw De Vries-Bruins in het 
Kamerdebatt gewag maakte: brachten die het ideaal van een effectieve 
medisch-psychiatrischee behandeling dichterbij? De malariakuur voor 
paralyticii  behoorde na 1925 tot de standaarduitrusting van ieder zichzelf 
respecterendd gesticht. Maar dat betekende niet dat men over het effect of 
overr de werking van de therapie een eenduidige mening had. Dat de 
meestee inrichtingen de therapie toch invoerden had alles te maken met 
hett feit dat de malariakuur lange tijd een van de weinige enigszins succes-
vollee behandelingen was.31 Over de werking van de slaapkuur tastte men 
eveneenss in het duister en men was, na het aanvankelijke optimisme, 
enigszinss sceptisch geworden met betrekking tot de resultaten ervan. 
Maarr ook de slaapkuur werd, ondanks de vaak ernstige bijwerkingen, al 
snell  in de meeste gestichten toegepast aangezien er verder geen andere 
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middelenn voorhanden waren om een psychose te beïnvloeden.32 

Tussenn 1936 en 1938 werd opnieuw hoop gewekt op een therapeutische 
doorbraakk door de introductie van een drietal somatische kuren, de 
zogehetenn shockkuren: de cardiazol- en de insuline-comakuur, en de 
elektro-convulsietherapiee (ECT). Insult en coma, zo dacht het merendeel 
vann de psychiaters, zouden veranderingen teweegbrengen in de herse-
nen,, maar bewijzen daarvoor had men niet.35 Veel psychiaters droegen 
ookk psychologische verklaringen aan voor het effect van de kuren, waar-
bijj  ze de nadruk legden op de machteloosheid en de contactbehoeftee van 
dee patiënt.34 

Maarr ook al wist men niet precies waarop de werking van de kuren be-
rusttee en ook al had men een open oog voor de gevaarlijke bijwerkingen 
enn de matige resultaten, de nieuwe somatische behandelingen vonden 
gretigg aftrek omdat iedere mogelijkheid tot genezing met beide handen 
werdd aangegrepen. Van der Scheer, inmiddels hoogleraar in Groningen, 
steldee dat psychiaters het aan hun patiënten verplicht waren om door te 
gaann met deze therapieën. Tijdens een bijeenkomst over de nieuwe ku-
ren,, georganiseerd door de Nederlandsche Vereeniging van Gestichts-
artsen,, viel collega Pameijer (in 1930 benoemd tot inspecteur), hem daar-
inn van harte bij: 'Prof. Van der Scheer heeft de gestichtsgeneeskundigen 
gewezenn op hun plicht. [...] het gaat hier om het belang van duizenden en 
nogmaalss duizenden', zo stelde hij. De nieuwe therapieën gaven de ge-
stichtenn en psychiatrische inrichtingen 'een krachtigen stoot' in de rich-
tingg van hun 'eigenlijke bestemming, n.1. die van therapeutische institu-
ten'.. Hij hoopte dan ook dat 'wij op deze vergadering later mogen 
terugzienn als op een bijeenkomst van historische beteekenis'.35 

Hunn 'eigenlijke bestemming', dat was wel wat anders dan de gearri-
veerdheidd waarvan men in de politiek gewag maakte. In de Kamer werd 
niett over hoop gesproken, maar over feiten. Geconfronteerd met deze 
'feiten',, moesten de verantwoordelijke bewindslieden wel overstag gaan 
enn de krankzinnigenzorg onderbrengen waar ze thuishoorde: bij de afde-
lingg Volksgezondheid, zo betoogden de voorstanders. In ieder geval was 
hett volgens hen ook een feit dat de consultatiebureaus voor geestelijke 
volksgezondheidd in Noord-Brabant al onder de regie van de afdeling 
Volksgezondheidd vielen. 

3.. NOORD-BRABANT 

Voorstanderss van samenvoeging, zoals het Kamerlid mevrouw De Vries-
Bruinss en de adressanten van de NVGV, verwezen naar de consultatie-
bureauss voor geestelijke volksgezondheid die in Noord-Brabant begin 
jarenn dertig waren opgericht. Vielen de Brabantse consultatiebureaus 
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voorr geestelijke volksgezondheid onder de regie van volksgezondheid, 
dann moest de krankzinnigenzorg als onderdeel van de geestelijke volks-
gezondheidd logischerwijs volgen. 

Tegenstanderss bleken dat toch anders te zien. In 1932 zei de minister 
vann Binnenlandse Zaken in de Kamer het volgende over de Noord-Bra-
bantsee consultatiebureaus: 'Dat hier en daar, in overleg met de inspectie 
vann de kinderhygiëne, consultatiebureaux voor geesteszieken worden 
opgericht,, zou te veel gezegd zijn. Slechts is een der inspecteurs van de 
Volksgezondheidd gemengd geworden in overleggingen te dezer zake van 
hett Wit-Gele Kruis. De oprichting van consultatiebureaux voor geestes-
ziekenn ligt echter op het terrein van de inspectie van het krankzinnigen-
wezen.^6 6 

Dee inspecteurs voor de krankzinnigenzorg wezen op de verwarring 
diee bestond over het karakter van de consultatiebureaus en over de 
betrokkenheidd van de twee inspecties. De oprichting van 'consultatiebu-
reauxx voor geesteszieken' lag zonder twijfel op het terrein van de inspectie 
voorr het krankzinnigenwezen. Het ging om de voor- en nazorgbureaus 
vann de gestichten en de consultatiebureaus van de Centrale Vereeniging. 
Ofwel,, zo benadrukten de inspecteurs voor alle duidelijkheid, om bu-
reauss die maatschappelijke zorg boden aan 'volwassen geestelijk abnor-
malen'' en die een nauwe band onderhielden met de krankzinnigenge-
stichten.. Naast deze consultatiebureaus voor geesteszieken waren in de 
laatstee jaren ook consultatiebureaus ontstaan voor moeilijke kinderen. 
Dezee bureaus lagen op het 'zeer uitgestrekte gebied van de geestelijke 
volksgezondheid'.. De geestelijke volksgezondheid richtte zich niet in de 
eerstee plaats op de geesteszieke maar op het kind. De inspecteurs hadden 
dee indruk, zo merkten ze fijntjes op, dat mevrouw De Vries-Bruins het 
onderscheidd tussen beide bureaus niet duidelijk voor ogen had. Tegen 
bemoeieniss van Volksgezondheid met 'dit perifere deel van ons arbeids-
veld'' hadden de inspecteurs geen bezwaar.37 

Dee minister van Binnenlandse Zaken nam het standpunt van de 
inspecteurss over. Krankzinnigenzorg en geestelijke volksgezondheid 
warenn twee héél verschillende dingen. En daarom, zo stelde hij zelfverze-
kerd,, werd de 'bevordering van de geestelijke hygiëne' in het geheel niet 
belemmerdd door de 'tegenwoordige indeeling'. Krankzinnigenzorg was 
nuu eenmaal iets aparts, zo legde hij uit, en zou nooit volledig kunnen 
opgaann in de somatische zorg. Bovendien, zo herhaalde hij het standpunt 
vann zijn voorgangers, waren er financiële argumenten tegen samenvoe-
ging.. Niet alleen was het onmogelijk om de Armenwet 'uiteen te rafelen', 
dee minister vond het ook echt te veel gevraagd wanneer Binnenlandse 
Zakenn de controle over de Rijksgestichten die op haar begroting druk-
ten,, zou moeten overdragen aan een ander departement.38 



I 2 00 3- PSYCHIATRIE IN DE POLITIEKE ARENA 

Voorstanderss die samenvoeging van krankzinnigenzorg en volksge-
zondheidd wilden afdwingen door geestelijke volksgezondheid en krank-
zinnigenzorgg aan elkaar gelijk te stellen, vonden dus geen gehoor bij de 
ministerr van Binnenlandse Zaken. Hij stelde zich op het standpunt dat 
geestelijkee volksgezondheid en krankzinnigenzorg totaal van elkaar ver-
schilden.. Voorstanders die samenvoeging hadden bepleit om de belan-
genn van de geestelijke volksgezondheid veilig te stellen, dat wil zeggen: 
onttrekkenn aan de invloedssfeer van de krankzinnigenzorg, werden dus 
eigenlijkk op hun wenken bediend. Niet omdat de minister besloot tot 
samenvoegingg van krankzinnigenzorg en volksgezondheid, maar omdat 
hijj  geestelijke volksgezondheid ook zag als iets dat hoorde bij volksge-
zondheidd en niet bij krankzinnigenzorg. In de Kamer zou hij het in 1937 
mett zoveel woorden zeggen: 'Wanneer zij [De Vries-Bruins, LdG] zegt: 
onderr het departement van Sociale Zaken ressorteert de geestelijke 
volksgezondheid,, dan kan ik dat niet tegenspreken.' Hij haastte zich daar 
overigenss aan toe te voegen dat de organisatie van de geestelijke volksge-
zondheidd niet door toedoen van Sociale Zaken tot stand was gekomen, 
maarr 'het werk' was van het particuliere initiatief.39 

Datt 'werk', de oprichting van de consultatiebureaus voor geestelijke 
volksgezondheidd in Brabant, is uitvoerig beschreven door Tom van der 
Grinten.400 Kort na de heroprichting van de NVGV in 1930 had Korten-
horstt een eigen katholieke vereniging opgericht: de Roomsch Katholie-
kee Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid (RKGV). 

Kortenhorstt wilde de psychische hygiëne introduceren bij de katholieke 
achterban.. Hij beoogde hetzelfde als de neutrale vereniging van Bou-
man:: 'de beginselen der psychiatrische prophylaxe en psychische hygiëne 
toee te passen op het individu, het gezin, de school, de beroepskeuze en 
hett openbare leven'.41 Maar zijn program van actie voerde verder dan dat 
vann de wetenschappelijke NVGV. De RKGV wilde ook 'iedere arbeid tot 
preventiee van geestesziekte en voor bescherming, behandeling, opvoe-
dingg en nazorg van geestelijk misdeelden' ondersteunen. Di t praktische 
werkk zou, naar analogie van de tuberculosebestrijding, uitgevoerd moe-
tenn worden door zogeheten Districtsconsultatiebureaux voor Geestelij-
kee Volksgezondheid, die zowel kinderen als volwassenen hulp konden 
bieden.. Voor de oprichting en instandhouding van de bureaus zocht en 
vondd Kortenhorst steun bij de katholieke Kruisverenigingen. 

Inn 1933 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een Provin-
cialee Commissie in voor Geestelijke Volksgezondheid. Deze commissie 
zouu een provinciale dienst voor de geestelijke volksgezondheid moeten 
oprichten.. De uitvoering werd in handen gelegd van het Brabantse Wit -
Gelee Kruis. Kort daarvoor had L. Veeger, inspecteur van de volksgezond-
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heidd in de zuidelijke provincies en tot 1930 bestuurslid van de Nationale 
Federatiee het Wit-Gele Kruis, het provinciebestuur al warm gemaakt 
voorr de opzet van een nieuwe provinciale organisatie voor de geestelijke 
volksgezondheid.422 In het plan van Veeger was ook plaats ingeruimd 
voorr de buitendienst van de Brabantse gestichten. Kortenhorst stelde 
zichh op hetzelfde standpunt: 'De geestelijke volksgezondheid moet men 
bezienn vanuit het bredere standpunt der sociale gezondheidszorg en niet 
vanuitt het bijzondere standpunt der gestichtspsychiatrie.' De Provinciale 
Commissiee voor de Geestelijke Volksgezondheid nam dit uitgangspunt 
over.. Een toekomstige provinciale dienst zou vier consultatiebureaus 
moetenn omvatten, inclusief 'de buitendienst van Voorburg. Het provincie-
bestuurr had hier wel oren naar, omdat een dergelijke constructie kosten-
besparendd zou werken. 

Voorburg,, de vereniging van katholieke gestichten en de inspectie 
voorr het krankzinnigenwezen waren begrijpelijkerwijs een andere me-
ningg toegedaan. Hun argumenten tegen overname van de buitendienst 
spitstenn zich toe op twee dingen. Allereerst zouden de belangen van de 
'gestichtscandidatenn en ex-verpleegden' minder goed worden behartigd 
omdatt de dienst ook voor moeilijke kinderen zou zijn. Het tweede argu-
mentt was van financiële aard. Leverde de voor- en nazorgdienst van 
Voorburgg onmiddellijk besparingen op, de provinviale dienst zou dat 
waarschijnlijkk pas gaan doen in de toekomst. Ondanks de protesten van 
gestichtenn en inspectie besloot het provinciebestuur in 1934 tot overhe-
velingvann de buitendienst.43 

Inn 1936 startte de Provinciale Dienst voor de Geestelijke Volksge-
zondheidd in Noord-Brabant met een jaarlijkse subsidie van 16.000 gul-
den.. De subsidie was voor 70 procent verkregen uit een vermindering 
vann de provinciale bijdrage aan de verpleegkosten van krankzinnigen.44 
Inn navolging van Noord-Brabant richtten ook de provinciale besturen 
vann Gelderland (1938) en Limburg (1939) consultatiebureaus voor gees-
telijkee volksgezondheid op. Ook hier financierden de provincies deze 
bureauss uit een korting op hun bijdrage aan de krankzinnigenverpleging. 
Hett gesticht verloor dus niet alleen zeggenschap over zijn eigen buiten-
dienstt en de controle op de maatschappelijke zorg voor ex- en kandidaat-
patiënten,, maar ook een deel van zijn budget. 

Bijj  de kabinetswisseling van 1929 had inspecteur Schuurmans Stekhoven 
dee gelegenheid te baat genomen om bij bevriende politici aan te dringen 
opp het samenvoegen van volksgezondheid en krankzinnigenzorg. Daar-
meee zouden de belangen van de na- en voorzorg gediend zijn. Wat er aan 
buitengestichtelijkee zorg bestond, rekende hij zonder meer tot de krank-
zinnigenzorg.. Dat kon omdat er in 1929 welgeteld nog maar één, net 
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opgericht,, MOB bestond. In 1934 waren er vijf MOB'S bijgekomen, ston-
denn er nog eens drie op stapel én werd er hard gewerkt aan het oprichten 
vann consultatiebureaus voor geestelijke volksgezondheid; consultatiebu-
reauss die werden gefinancierd uit een korting op de gestichtsbudgetten 
enn die de voor- en nazorgdiensten van de gestichten dreigden over te 
nemen.. Nu stelden de inspecteurs deze bureaus gemakshalve gelijk aan 
consultatiebureauss voor moeilijke kinderen en verklaarden zij de geeste-
lijk ee volksgezondheid tot een randverschijnsel. Daarmee lieten ze weten 
watt tot hun competentie behoorde: de voor- en nazorg voor volwasse-
nen.. Ze maakten de scheiding tussen krankzinnigenzorg en (geestelijke) 
volksgezondheidd zo groot mogelijk.45 

Vann der Esch schrijft over de houding van de inspecteurs: 'Zij [de 
inspecteurs,, LDG] betogen - naar mijn mening nogal krampachtig - dat 
dee Consultatiebureaus voor geesteszieken onder het Staatstoezicht op 
Krankzinnigenn kunnen vallen, maar niet de Consultatiebureaus ten 
behoevee van de geestelijke gezondheid van het kind. Niet dat men geen 
oogg heeft voor het feit, dat de zorg voor de geestelijke gezondheid bij het 
kindd dient te beginnen, maar zij hebben genoeg andere dingen aan het 
hoofdd en houden de boot dus af.'*6 Van der Esch had het bij het rechte 
eind.. Zoals hieronder zal blijken werden de inspecteurs vanaf 1934 ten 
eerstee geconfronteerd met een grote bezuinigingsoperatie. De inspec-
teurss zagen zich gedwongen om zich terug te trekken op hun stellingen: 
hett gesticht en de 'echte' krankzinnigen. Vandaar dat zij de geestelijke 
volksgezondheidd betitelden als 'dit perifere deel van ons arbeidsveld'. 
Vanuitt het standpunt van de inspectie gezien was geestelijke volksge-
zondheidd een bedreiging. Ten tweede werd de concurrentiestrijd tussen 
dee departementen van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken in de twee-
dee helft van de jaren dertig steeds heviger. De minister van Binnenlandse 
Zakenn mocht in 1937 in de Tweede Kamer toegeven dat de geestelijke 
volksgezondheidd onder Sociale Zaken ressorteerde, helemaal gewonnen 
gaff  hij zich daarmee (nog) niet. Tussen beide departementen bleek een 
venijnigee strijd te woeden over de vraag wie nu eigenlijk zeggenschap 
hadd over dit terrein. 

4 .. B E Z U I N I G I N G EN EN INTERDEPARTEMENTALE CONCURRENTIE 

Omm de consultatiebureaus voor geestelijke volksgezondheid te bekosti-
gen,, werd in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg bezuinigd op de 
provincialee subsidies voor de krankzinnigenzorg. Maar de provincies 
financierdenfinancierden slechts een klein deel van de krankzinnigenzorg. De ge-
meentenn namen het leeuwendeel voor hun rekening. In 1931 bekostigden 
zijj  krachtens de Armenwet de verpleging van ruim 80 procent van de 
gestichtsbevolking.. 47 
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Tott de crisisjaren was de bemoeienis van de centrale overheid met de 
Armenwett zeer beperkt. Armenzorg was geen rijkszaak. In de jaren der-
tigg zou de centrale overheid haar bemoeienis met de financiën van de 
gemeenten,, en daarmee met de aan hen gedelegeerde armenzorg, echter 
sterkk uitbreiden. De financiële verhoudingen tussen rijk en gemeente 
werdd in 1929 herzien door het instellen van een Gemeentefonds, gevoed 
uitt rijksbelastingen. Dit fonds was echter niet berekend op de massale 
werkloosheidd van de jaren dertig. Het aantal noodlijdende gemeenten 
namm zo snel toe dat in 1933 een wet werd ingevoerd die bepaalde dat uit de 
rijkskass bijdragen of voorschotten konden worden verstrekt. De betrok-
kenn gemeente werd daarbij onder curatele gesteld. De centrale overheid 
kreegg zo de mogelijkheid om direct in te grijpen in de gemeentelijke 
armenzorg.. Ook in gemeenten die armlastig dreigden te worden kon de 
overheidd de armenzorg onderwerpen aan een strak overheidstoezicht. 
Dee afdeling Armwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd 
daarmeee belast.^8 

Zoo beschikte Binnenlandse Zaken vanaf 1933 over een belangrijk 
machtsmiddell  om bezuinigingen af te dwingen. In de crisisjaren had het 
departementt er alle belang bij om de gemeentelijke uitgaven voor de 
krankzinnigenzorgg te verminderen. In 1934 werd een 'Commissie tot be-
zuinigingg op de kosten van het krankzinnigenwezen' opgericht, de zoge-
hetenn eerste Commissie-Frederiks, genoemd naar haar voorzitter de 
secretaris-generaall  (SG) van Binnenlandse Zaken mr. dr. K.J. Frederiks. 
Datt men groot belang hechtte aan deze bezuinigingsoperatie blijk t uit de 
samenstellingg van de commissie. Naast Frederiks waren twee hoge amb-
tenarenn van het departement lid en als financieel expert werd een hoge 
ambtenaarr van Financiën toegevoegd. De inspecteurs van het Staatstoe-
zicht,, Pameijer en Wessels, traden op als inhoudelijk deskundige com-
missieleden.49 9 
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I nn de eerste vergadering viel voorzitter Frederiks met de deur in huis. 
Err bestond, zo legde hij de commissieleden voor, een opvallend verschil 
tussenn de (lage) kostprijs in de rijksgestichten Woensel en Grave, en de 
meestee niet-rijksgestichten, met name de provinciale gestichten in 
Noord-Hol land,, waaronder Santpoort. Waar kwam dat verschil vandaan? 
Alss men niet snel, per i januari 1935, overging tot vermindering van de 
uitgaven,, dan dreigde er niets minder dan een totale afbraak, een 'alge-
heelee ineenstorting' van de krankzinnigenzorg.5° Pameijer en Wessels 
blekenn niet opgewassen tegen de bezuinigingsdrift van Frederiks en de 
anderee commissieleden. Naast een verhoging van de norm voor het 
maximumm aantal patiënten en een onmiddellijke bouwstop, wilde Frede-
rikss de noodlijdende gemeenten dwingen om hun patiënten weg te halen 
uitt de 'dure' gestichten. De overige gemeenten ontvingen een circulaire 
waarinn hun dringend werd verzocht om hetzelfde te doen.51 

Vanaff  eind juli 1934 opende de commissie bilaterale besprekingen met 
dee gestichten over het verlagen van hun verpleegprijzen. De afgevaardig-
denn kregen een overzicht van de exploitatierekeningen van het rijksge-
stichtt Woensel mee en konden thuis hunn eigen gegevens daarmee verge-
lijken.. Daarna stelden een van de inspecteurs en de ambtenaar van 
Financiënn een onderzoek ter plaatse in. In een tweede gesprek kwam 
Frederikss op basis van hun rapportage met het voorstel om een bepaald 
bedragg te bezuinigen. De gestichten mochten zelf bepalen hoe ze dat 
deden.. De meeste daarvan zochten bezuinigingen in de personeelskos-
ten.. 52 Op de materiële kosten viel niets meer te bezuinigen. De bezuini-
gingenn bedroegen per gesticht tussen de 5 en 10 procent van de exploita-
tiekosten,, in totaal een bedrag van 1.330.000 gulden. Bijna alle gestichten 
werktenn mee, tot grote tevredenheid van de commissie.53 

Inderdaad:: de inspecteurs hadden, om met Van der Esch te spreken, 
'anderee dingen aan het hoofd' en gedroegen zich 'krampachtig' als het 
overr geestelijke volksgezondheid ging. Maar daar was ook alle aanleiding 
toe.. De forse bezuinigingen dwongen hen om zich te concentreren op de 
verdedigingg van hun kerndomein, de zorg voor 'echte' krankzinnigen in 
hett gesticht. Was de zorg voor moeilijke kinderen te betitelen als een 
'perifeerr deel' van het arbeidsveld van de inspectie voor de krankzinni-
genzorg,, de voor- en nazorg van geesteszieken waren dat absoluut niet. 
'Geestelijkee volksgezondheid' betekende hier niet alleen een financiële 
aderlatingg maar ook een verlies aan professionele zeggenschap en com-
petentie. . 

Ookk de concurrentie tussen de ministeries van Binnenlandse en Sociale 
Zakenn hield de scheiding tussen krankzinnigenzorg en (geestelijke) 
volksgezondheidd in stand. In 1938 startte Kortenhorst vanuit de RKGV 
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eenn nieuwe actie. Samenvoeging van krankzinnigenzorg en volksge-
zondheidd mocht onmogelijk zijn, men kon toch op z'n minst - zo schreef 
hijj  aan de betrokken ministers - een Interdepartementale Commissie 
voorr Geestelijke Volksgezondheid instellen. Er waren maar liefst vier 
verschillendee departementen betrokken: Sociale Zaken, Binnenlandse 
Zaken,, Onderwijs (buitengewoon lager onderwijs) en Justitie (Kinder-
wettenn en Psychopathenwet). Coördinatie van de werkzaamheden door 
dee centrale overheid leek hem meer dan gewenst .̂ Kortenhorsts ver-
zoekk om meer samenwerking riep vooral het tegengestelde op. Er ont-
branddee een verbeten strijd over de vraag wie er nu eigenlijk zeggen-
schapp had over de geestelijke volksgezondheid. 

C.C. T. Kortenhorst (1882-1949) 

Aanvankelijkk leek men bij Binnenlandse Zaken volstrekt niet geïnte-
resseerdd in het voorstel van Kortenhorst. De chef van de afdeling Arm-
wezenn deelde de minister van Binnenlandse Zaken onverbloemd mee dat 
dee instelling van een interdepartementale commissie Sociale Zaken de 
gelegenheidd zou geven om zich rechtstreeks te bemoeien met de krank-
zinnigenzorg.. En hij voegde daaraan toe: 'zonder dat dit hierdoor iets zal 
verbeteren!!  [...] Wel duurder wordenï'w Maar de minister bleek een 
anderee mening toegedaan. Hij wilde voorkomen dat Sociale Zaken op dit 
terreinn - de geestelijke volksgezondheid - de leiding nam.56 

Socialee Zaken was Binnenlandse Zaken 'een slag voor', zo deelde de 
ministerr mee in een inderhaast georganiseerd overleg met de inspec-
teurs,, de chef van de afdeling Armwezen en de SG Frederiks. Het was aan 
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hett initiatief van Sociale Zaken te danken dat het Prophylaxefonds over 
dee brug was gekomen met een subsidie voor de geestelijke volksgezond-
heid,, overigens zonder hem daarin te kennen. Een van de inspecteurs zei 
vóórr de instelling van een interdepartementaal samenwerkingsverband 
tee zijn, als dat betekende dat de krankzinnigenzorg niet zou worden 
samengevoegdd met volksgezondheid. 'De geneeskunde beschouwt gees-
tesziekenn nog altijd als iets minderwaardigs. De belangen van krankzin-
nigenn zijn veiliger bij BiZa dan bij SoZa', meende hij. De minister ver-
duidelijktee daarop zijn stellingname: hij wilde voorkomen dat een ander 
departementt de leiding in handen kreeg op het terrein van de geestelijke 
volksgezondheid.. Ook wilde de minister het werk in de verschillende 
provincies,, dat nu 'ongeregeld voortging', kunnen coördineren. Want de 
provincialee bemoeiing met de geestelijke volksgezondheid ging naar zijn 
meningg een heel verkeerde kant op. '[...] de practische krankzinnigen-
zorgg komt ermee in het gedrang', zo stelde de minister. Een van de 
inspecteurss viel de minister daarin bij: 'het wezenlijke' dreigde te worden 
verwaarloosd,, zoals ook in Noord-Brabant was gebleken met de overna-
mee van de buitendienst van Voorburg. De minister besloot de bijeen-
komstt met een verzoek aan de inspecteurs: zouden zij hem kunnen advi-
serenn over de beste beleidslijn?5? 

Toenn gebeurde er iets onverwachts. Het onderwerp 'Interdeparte-
mentalee commissie voor de geestelijke volksgezondheid' werd in de 
Kamerr aan de orde gesteld. Niet bij de behandeling van de begroting van 
BiZa,, maar bij die van Sociale Zaken. Dat doorkruiste de strategie van de 
ministerr van Binnenlandse Zaken. 'De man die dit gedaan heeft', zo 
schreeff  inspecteur Pameijer, 'heeft het blijkbaar als vanzelfsprekend 
beschouwd,, dat hij bij Sociale Zaken moest zijn.'58 Binnenlandse Zaken 
liett Sociale Zaken daarop onverwijld weten het onderwerp 'Interdepar-
tementalee commissie voor geestelijke volksgezondheid [...] bereids in 
studie'' te hebben genomen. BiZa zag graag dat de minister van Sociale 
Zakenn nu in de Kamer zou antwoorden dat overleg hierover tussen de 
tweee ministers 'aanstaande' was.59 Het mocht niet meer baten: de minis-
terr van Sociale Zaken verzocht Binnenlandse Zaken en de andere twee 
betrokkenn departementen om medewerking aan een door hém in te stel-
lenn Interdepartementale commissie voor geestelijke volksgezondheid. 
Voorr de minister van Binnenlandse Zaken zat er nu niets anders meer op 
dann 'te erkennen dat de leiding ons ontglipt is'.6° 

Hett advies van de inspecteurs kwam dus te laat. Maar het is de moeite 
waardd om er kennis van te nemen. De inspecteurs schreven geen hinder 
tee ondervinden van 'de huidige organisatie'. Integendeel: de scheiding 
tussenn krankzinnigenzorg en volksgezondheid was legitiem, omdat er nu 
eenmaall  belangrijke verschillen bestonden tussen geesteszieken en licha-
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meiijkk zieken. Een deel van de geesteszieken leverde gevaar op voor de 
maatschappijj  en voor zichzelf. Bovendien waren de meesten van hen niet 
inn staat om voor hun eigen belang, een goede verpleging, op te komen. 
Wantt welke andere groep zieken zou men, alleen omdat de zorg daar 
goedkoperr was, helemaal naar België durven en kunnen sturen? Een 
anderr belangrijk onderscheid lag in het gegeven dat, ondanks de uitbrei-
dingg van het therapeutisch arsenaal, een groot aantal geesteszieken aan-
gewezenn bleef op langdurige verpleging. Ook tussen krankzinnigenzorg 
enn geestelijke volksgezondheid zagen de inspecteurs een belangrijk ver-
schil.. Hoewel het hen niet duidelijk was wat geestelijke volksgezondheid 
nuu precies inhield, was een ding in ieder geval wél duidelijk. De geestelij-
kee volksgezondheid was gericht op preventie, en de voor- en nazorg niet. 

Helemaall  tevreden over de bestaande organisatie waren de inspec-
teurss niet. 'Nu zich de beweging: geestelijke volksgezondheid meer en 
meerr laat gelden doet zich het gemis aan gebaand contact evenwel meer 
enn meer voor', schreven zij. Want zó had het kunnen gebeuren dat Bin-
nenlandsee Zaken niet was betrokken bij de subsidieregeling met betrek-
kingg tot het Prophylaxefonds en dat in Limburg geld werd doorgesluisd 
naarr de dienst voor de geestelijke volksgezondheid, zonder dat de inspec-
tiee daarin was gekend. De inspecteurs veronderstelden hier geen kwade 
trouw,, maar zij achtten een en ander zeker niet in het belang van de gees-
teszieken.. Er was veel voor te zeggen om het particuliere initiatief op het 
terreinn van de geestelijke volksgezondheid onder centraal gezag te stel-
len,, bijvoorbeeld in de vorm van een Raad voor de Geestelijke Volksge-
zondheid.. Nu namen particuliere verenigingen 'te veel tegelijkertijd ter 
hand'' en werden de 'minder wezenlijke activiteitsgebieden' niet goed on-
derscheidenn van 'den arbeid die kans geeft op onmiddellijke resultaten'.61 

Ikk zal, voordat de ontknoping van het debat over samenvoeging van 
krankzinnigenzorgg en volksgezondheid aan de orde komt, enkele voor-
oorlogsee lijnen samenvatten. Tot begin jaren dertig spitste de discussie 
zichh toe op de verhouding tussen krankzinnigenzorg en volksgezond-
heid.. Sommige voorstanders, met name 'de idealisten' in de Kamer, be-
argumenteerdenn dat samenvoeging het logische sluitstuk was van een 
'feitelijke'' transformatie: de krankzinnigenzorg was geëvolueerd van 
armenzorgg tot moderne ziekenzorg. Andere voorstanders, 'realisten' zo-
alss inspecteur Schuurmans Stekhoven en de DG Lietaert Peerbolte, stel-
denn vast dat de krankzinnigenzorg nog steeds het stigma droeg van 
armenzorg,, maar dat samenvoeging met volksgezondheid het transfor-
matieprocess zeker zou bevorderen. Tegenstanders constateerden dat het 
transformatieprocess helemaal niet werd belemmerd door een scheiding; 
dee modernisering waarover de voorstanders in de Kamer zo hoog opga-
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venn was immers in gang gezet in de bestaande situatie, door de afdeling 
Armwezen. . 

Vanaff  het begin van de jaren dertig werd een nieuw element geïntro-
duceerdd in het debat: geestelijke volksgezondheid. Nu spitste de discus-
siee zich toe op de relatie tussen krankzinnigenzorg en geestelijke volks-
gezondheid.. Voorstanders van samenvoeging, waaronder de NVGV van 
Bouman,, stelden vast dat krankzinnigenzorg onderdeel was van de gees-
telijkee volksgezondheid en dat de geestelijke volksgezondheid al onder 
dee regie viel van Volksgezondheid. Ook nu waren er 'idealisten' en 
'realisten'.. De realisten stelden, in de lij n van Lekkerkerker, dat voorko-
menn moest worden dat de nieuwe preventieve zorg voor kinderen ge-
ïdentificeerdd zou worden met de krankzinnigenzorg. Daar stond echter 
tegenoverr dat als men de krankzinnigenzorg onder regie van Volksge-
zondheidd bracht, zij dan haar stempel van veiligheidszorg of van armen-
zorgg zou verliezen. Ook tegenstanders van samenvoeging stelden zich op 
hett standpunt dat krankzinnigenzorg en geestelijke volksgezondheid 
tweee totaal verschillende dingen zijn, althans: wanneer het bij geestelijke 
volksgezondheidd gaat om preventieve zorg voor kinderen. De voor- en 
nazorgg voor volwassenen rekenden zij wél tot het domein van de krank-
zinnigenzorg. . 

5.. DE O N T K N O P I NG VAN HET DEBAT NA I 9 45 

Inn een terugblik beschreef W. Drees de overdracht van krankzinnigen-
zorgg naar zijn departement (Sociale Zaken), die uiteindelijk in 1947 
plaatsvond,, als volgt: 'Als minister toonde Beel zich een man, die snel 
durfdee te beslissen. Ik herinner me een karakteristiek voorbeeld. Het 
betroff  de krankzinnigenzorg. Deze ressorteerde onder Binnenlandse 
Zaken,, omdat in de Armenwet, die ook onder dat departement viel, een 
specialee financiële regeling was getroffen voor de krankzinnigenverple-
gingg in de gevallen waarin een patiënt of onderhoudsplichtige familie de 
kostenn niet konden betalen. Het is echter duidelijk dat de krankzinnigen-
zorg,, die zelf deel uitmaakt van de geestelijke gezondheidszorg, weer 
nauww verband houdt met de gezondheidszorg in het algemeen, die tot de 
taakk van Sociale Zaken behoorde. Sinds jaren waren daarover nota's 
gewisseldd en was er in de Tweede Kamer over gediscussieerd. Ambtena-
renn laten echter niet graag een deel van hun werk los en de zaak bleef sle-
pen.. Beel en ik wisselden echter geen nota's. Bij telefonisch overleg ver-
klaardee Beel zich bereid overdracht van de krankzinnigenzorg naar 
Socialee Zaken te bevorderen. Aldus geschiedde.'62 

Misschienn kwam het door het feestelijke karakter van de gelegenheid 
waarbijj  Drees deze herinneringen te berde bracht - de zeventigste ver-
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jaardagg van Beel -, dat hij de kwestie minder gecompliceerd zag dan ze in 
werkelijkheidd was geweest. Want het staat vast dat de overdracht van de 
krankzinnigenzorgg naar zijn departement meer voeten in de aarde had 
dann een enkel telefoongesprek met Beel. 

Aanvankelijkk leek het inderdaad te gaan om een simpele handeling. In 
novemberr 1945 schreef de secretaris-generaal van het departement van 
Socialee Zaken, A.A. van Rhijn, een kattebelletje aan de opvolger van Lie-
taertt Peerbolte, de DG van Volksgezondheid C. van den Berg. Van Rhijn 
vroegg Van den Berg om snel contact op te nemen met BiZa, nu de minister 
daarvann had ingestemd met de overdracht van de krankzinnigenzorg. 63 
Maarr het zou vele nota's, commissievergaderingen en geïrriteerde brie-
venn kosten voordat de zaak ook echt was beklonken. 

Allereerstt was er de onwil van de betrokken ambtenaren. Drees meen-
dee dat hun verzet voor de oorlog tot vertraging had geleid. Na 1945 was 
diee onwil natuurlijk niet ineens verdwenen. Misschien wist Beel maar al 
tee goed dat zijn ambtenaren ook nu nog niet zaten te wachten op een 
inperkingg van hun verantwoordelijkheid, want hij had hen van tevoren 
niett ingelicht over zijn toezeggingen aan collega Drees. Dat werd hem 
niett in dank afgenomen. Zijn meest betrokken ambtenaren wilden op z'n 
minstt over deze zaak worden gehoord. Beel bond daarop in: de inspec-
teurss voor de krankzinnigenzorg moesten niet het gevoel krijgen dat zij 
werdenn 'voorbijgeloopen'. De DG van de Volksgezondheid was daar op 
zijnn beurt absoluut niet gelukkig mee, omdat een adviesronde de zaak 
alleenn zou vertragen en er juist spoed geboden was.64 En inderdaad: het 
adviess dat de inspecteurs Pameijer en Koenen in maart 1946 uitbrachten 
getuigdee niet van enthousiasme en voortvarendheid. 

Dee inspecteurs zagen vooral een groot 'kostenprobleem'. Omdat de 
betalingg van de verpleegkosten geregeld was in de Armenwet, hoefden de 
inrichtingenn zich nooit zorgen te maken over onbetaalde rekeningen. 
Dankzijj  de wettelijke garantie van de verpleegkosten was het mogelijk 
geweestt om geld te vinden voor uitbreiding en verbouwing, en had de 
Nederlandsee krankzinnigenzorg zich kunnen ontwikkelen tot één der 
bestee van Europa. De voorstanders van overdracht verloren dit 'kosten-
probleem'' uit het oog. Naar het inzicht van de inspecteurs was de voor-
gesteldee reorganisatie alleen mogelijk nadat men de wetgeving op dit 
terreinn had herzien. 'Er bestaat hier een sinds jaren gegroeide ineen-
strengeling,, waaraan men niet ongestraft kan voorbijgaan. Wil men los-
making,, dan zal eerst bezien moeten worden hoe de knoop zal kunnen 
wordenn ontward zonder de belangen der geesteszieken te schaden', be-
slotenn de inspecteurs.65 

Bijj  Sociale Zaken zag men helemaal geen 'kostenprobleem'. De ge-
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neeskundigee armenzorg was toch ook geregeld in de Armenwet? Boven-
dienn was er toch niets op tegen om de wetten te herzien na de overgang? 
All  evenmin deelde men de zorg van de inspecteurs over de schade die de 
patiëntenn zouden kunnen ondervinden wanneer er onenigheid ontstond 
overr de vraag wie de verpleging moest betalen. De staat bleef immers een 
voorschott betalen als er problemen waren over tijdige financiering van 
dee verpleging van krankzinnigen. Bovendien bestond er het plan om de 
ziekenfondsenn te betrekken bij de financiering van de krankzinnigenver-
pleging.. Dan zou een overgang juist positief werken, want hett Staatstoe-
zichtt op de Ziekenfondsen ressorteerde ook onder de afdeling Volksge-
zondheid.. 'Dat de financiële belangen der inrichtingen veilig gesteld 
moetenn blijven, wie zal het willen betwisten? Doch dat dit iets met den 
overgangg te maken heeft en dat deze zou moeten wachten [...] wensch ik 
mett den meesten klem tegen te spreken', zo liet de minister van SoZa in 
junii  1946 weten.66 

Hett antwoord van BiZa liet op zich wachten. Daarom besprak de 
secretaris-generaall  van SoZa de zaak in oktober maar weer eens met zijn 
collegaa van BiZa. Men kwam overeen om dan toch maar een werkgroep 
inn te stellen, bestaande uit twee ambtenaren van BiZa en twee van SoZa, 
enn die de opdracht mee te geven om 'Uitgaande van de gedachte, dat het 
Krankzinnigenwezenn moet overgaan naar het Departement van Sociale 
Zaken,, te onderzoeken, welke voorzieningen moeten worden getrof-
fen.'677 Beel liet weten hiermee in te kunnen stemmen, maar wanneer er 
onoverkomelijkee moeilijkheden bleken te bestaan wilde hij de mogelijk-
heidd openhouden om alsnog van overgang af te zien.68 Hoewel men 
daarmeee bij SoZa natuurlijk weer niet blij was ('Het is wel heel bedenke-
lij kk geformuleerd', schreef Drees aan zijn SG), wilde Van Rhijn nu toch 
echtt aan het werk. Dat het niet gemakkelijk zou zijn voor de Commissie 
Overdrachtt om het 'gewenste resultaat te bereiken' leek daarbij evi-
dent.6? ? 

Inn de tussentijd was de DG van Volksgezondheid Van den Berg tot de 
slotsomm gekomen dat 'de financiële moeilijkheden, die de Inspectie van 
hett Krankzinnigenwezen zegt te vreezen, niet anders zijn dan een voor-
wendsell  om de om andere, niet genoemde, redenen ongewenschte over-
gangg niet te doen plaatsvinden'. Van den Berg schreef aan Van Rhijn dat 
dee inspecteurs bang waren voor verlies van hun onafhankelijkheid, wan-
neerr ze 'hiërarchisch zouden worden ingeschakeld in de bestaande orga-
nisatiee van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid'. Bovendien sche-
nenn ze het bezwaarlijk te vinden dat een niet-psychiater hoofdinspecteur 
was.. Ook zagen de inspecteurs 'de geestelijke voor- en nazorg' als onder-
deell  van hun werkterrein. Maar, zo vervolgde Van den Berg, het was 'van 
algemeenee bekendheid' dat zij aan deze voor- en nazorg onvoldoende 
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aandachtt besteedden. Om die reden en op grond van adviezen van de 
Nationalee Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid, de Gezond-
heidsraadd en de Centrale Commissie voor de Volksgezondheid had men 
inmiddelss besloten om een 'eigen' inspecteur voor de geestelijke volks-
gezondheidd te benoemen bij de Geneeskundige Inspectie, zo legde Van 
denn Berg uit aan Van Rhijn.7° 

Hadd Van den Berg het bij het rechte eind? Uit de notulen van de ver-
gaderingenn van de Commissie Overdracht blijkt dat het 'kostenpro-
bleem'' in ieder geval niet de enige reden was voor het verzet van de in-
specteurs.. Een van hen zei moeite te hebben met eventuele negatieve 
gevolgenn voor zijn salaris. Bovendien kon hij zich niet onttrekken aan de 
vreess 'dat de belangstelling voor lichamelijke zieken grooter zal blijken 
dann die voor geestelijke zieken'.71 Ook bleek de Commissie Overdracht 
inn staat om ondanks het 'kostenprobleem' haar opdracht in amper twee 
vergaderingenn uit te voeren. In een snel opgesteld eindrapport verzocht 
dee Commissie Overdracht de beide betrokken bewindslieden om de 
overdrachtt per i januari 1947 te effectueren. Aldus geschiedde.72 Sociale 
Zakenn kreeg dus wat het wilde, eind goed al goed ? 

Wanneerr de commissiebesluiten en de verdere gang van zaken na 1 ja-
nuarii  1947 in ogenschouw worden genomen, dan lijk t het er toch op dat 
dee inspecteurs hun verzet - al dan niet ingegeven door eigen-, gestichts-
off  patiëntenbelang - staakten op goede gronden. Ten eerste mocht de 
verantwoordelijkheidd voor de zorg voortaan berusten bij Sociale Zaken, 
dee betalingsregeling van de verplee gkosten voor arme krankzinnigen 
bleeff  ook na de overdracht in handen van Binnenlandse Zakene Ten 
tweedee bleef het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigenver-
plegingg ook na de overgang van de krankzinnigenzorg naar Volksge-
zondheidd op 1 januari 1947 een zelfstandige inspectie. 

Watt de financiering betreft is het veelzeggend dat de krankzinnigen-
zorgg niet 'profiteerde' van het Ziekenfondsenbesluit dat in 1941 onder 
drukk van de Duitse bezetters was afgekondigd. Met dit besluit kreeg 
Nederlandd een wettelijk verplichte ziekenfondsverzekering, waardoor 
eenn einde kwam aan de financiering van geneeskundige hulp door de 
gemeentenn krachtens de Armenwet. De betaling van de kosten van een 
opnamee in een krankzinnigengesticht bleef echter geregeld in de Ar-
menwet.. Van der Grinten schrijft daarover: 'Door dit achterblijven 
kwamm de grondslag voor de aparte kostenregeling van de verpleging van 
dee geestelijk gestoorden volledig bloot te liggen: de bescherming van de 
openbaree orde tegen storende elementen, hetgeen een zaak was voor de 
gemeenschapp en niet voor een ziektekostenverzekering.'7+ 

Protestenn tegen deze achterstelling bleven vanzelfsprekend niet uit. 
Ookk nu beargumenteerde men de 'gelijkberechtiging' van de krankzin-
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nigenzorgg op basis van het aloude argument: nu arbeidstherapie, psycho-
therapiee en medicamenteuze behandeling er hun intrede hadden gedaan, 
konn de psychiatrische inrichting met recht een 'ziekenhuis' worden 
genoemd.. Voor een psychiatrische ziekenhuisopname zou dus aanspraak 
gemaaktt kunnen worden op een vergoeding, even hoog als voor een 
somatischee ziekenhuisopname, uit het ziekenfonds. Vanaf 1950 ontvin-
genn psychiatrische ziekenfondspatiënten inderdaad een vergoeding uit 
hett ziekenfonds voor hetzelfde aantal dagen (maximaal 42), dat voor ver-
goedingg van verpleging in een gewoon ziekenhuis werd aangehouden. 
Maarr aangezien het merendeel van de patiënten langer dan 42 dagen 
bleef,, was daarna toch weer een beroep op de Armenwet noodzakelijk. 
Mett het van kracht worden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
tenn (AWBZ) in 1967, kon het stigma van de armenzorg definitief worden 
afgeschud.. Althans wat betreft de intramurale zorg. De voor- en nazorg 
(dann inmiddels Sociaal Psychiatrische Dienst) zou pas in 1971 in de AWBZ 

wordenn opgenomen, hetMOB in 1975.75 

Watt de plaats van de inspectie voor de krankzinnigenzorg betreft: er 
wass vanaf 1946 tot 1955 een aparte inspecteur aangesteld voor de geeste-
lijk ee volksgezondheid bij de Geneeskundige Hoofdinspectie, de psychia-
terr P.A.F, van der Spek. De inspectie voor de krankzinnigenzorg, die 
vanaff  1 januari 1947 officieel dus ook was ondergebracht bij de Genees-
kundigee Hoofdinspectie, opereerde los daarvan. In 1952 kreeg zij een 
eigenn hoofdinspecteur. Vanaf 1957 heette zij de Geneeskundige Hoofd-
inspectiee voor de Geestelijke Volksgezondheid. In 1961 ging deze Ge-
neeskundigee Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid over 
naarr het Staatstoezicht op Volksgezondheid, waarin zij een van de hoofd-
inspectiess vormde.76 Querido schrijft in zijn geschiedenis van het Staats-
toezichtt dat de naamsverandering van 1957 niet zomaar een zaak was van 
formelee aard. Pas nu zag men de zorg voor de geestelijke volksgezond-
heidd 'in al zijn nuanceringen' (met alle 'schakeeringen', zou Josephus 
Jittaa in 1930 hebben gezegd), als een eenheid. In 1965 sprak hij de hoop 
uitt dat daarmee ook de tegenstelling tussen lichamelijke en geestelijke 
ziekte,, tussen lichamelijke en geestelijke volksgezondheid geleidelijk zou 
verdwijnen.777 Vijfendertig jaar eerder had Jitta ten overstaan van de ver-
zameldee Nederlandse hygiënisten met kracht geponeerd dat het onder-
scheidd tussen lichamelijke en geestelijke volksgezondheid ongefundeerd 
was.. De molens van de geschiedenis malen langzaam, langzamer dan het 
zichh in 1930 liet aanzien. Langzamer ook dan het zich in 1965 liet aanzien, 
wantt de aparte inspectie voor geestelijke volksgezondheid werd uiteinde-
lij kk pas in 1995 opgeheven, maar dan lopen we wel erg vooruit op de 
zakenn die hier aan de orde zijn. 
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6.. EEN SCHEIDING TUSSEN KRANKZINNIGENZORG EN GEESTELIJKE 

VOLKSGEZONDHEID D 

Dee uiteindelijke overdracht naar Volksgezondheid bracht geen verande-
ringring in de wettelijke en financiële grondslagen van de krankzinnigen-
zorg,, en maakte evenmin een einde aan de aparte positie van het Staats-
toezichtt op het Krankzinnigenwezen. Waarschijnlijk was dat ook niet 
watt de voorstanders van samenvoeging van krankzinnigenzorg en volks-
gezondheidd beoogden. 

Tott begin jaren dertig was het hen in wezen vooral te doen om een 
imagoverbeteringg van de krankzinnigenzorg. Beijerman schreef in 1925 
datt alleen de naamsverandering die een overdracht met zich mee bracht, 
all  verbetering zou brengen in de reputatie van de gestichten: 'De menig-
tee hecht nu eenmaal zeer veel aan een naam, omdat zij in een naam meer 
dann de vakman het wezen der dingen ziet. Zoo zal de taak van de tegen-
woordigee inspectie ook zeker gemakkelijker worden, als zij zich ontdoet 
vann de voor velen nu eenmaal hatelijke en pijnlijke benaming krankzinni-
gentoezicht.'?8 8 

Alss krankzinnigenzorg volksgezondheid heette, dan zou het volle licht 
vallenn op de therapeutische doelstelling van de gestichten. Dat hoefde 
echterr niet te betekenen dat daarmee ook een verandering van de doel-
stelling,, naast het behandelen van zieken, ook het beschermen van de 
openbaree orde en daarmee van de wettelijke en financiële grondslag van 
dee krankzinnigenzorg, werd nagestreefd. Want hoe hoog de Kamerleden 
ookk opgaven over de enorme vooruitgang en hoe vurig zij ook eisten dat 
krankzinnigenzorgg en volksgezondheid werden samengevoegd: in bijna 
dertigg jaar actie voeren gingen zij er nooit toe over een motie in te dienen 
omm hun eis ook daadwerkelijk kracht bij te zetten. 

Beginn jaren dertig deed het thema geestelijke volksgezondheid zijn 
intredee in de discussie. Voor de groep rond Lekkerkerker, maar ook voor 
dee hoge ambtenaren van volksgezondheid, was een imagoverbetering 
vann de krankzinnigenzorg geen prioriteit - en samenvoeging van krank-
zinnigenzorgg en volksgezondheid was dat dus evenmin. De oprichters 
vann het MOB hadden er van aanvang af naar gestreefd om de afstand tus-
senn het medisch-pathologische (de krankzinnigenzorg) en het op multi-
disciplinairee leest geschoeide preventieve werk met kinderen (geestelijke 
hygiëne),, juist zo groot mogelijk te maken. Het MOB, zo had Lekkerker-
kerr betoogd - en zo zou de DG ten aanzien van de Noord-Brabantse con-
sultatiebureauss voor geestelijke volksgezondheid eveneens betogen -
mochtt niet 'verpsychiatriseren', het mocht niet worden vereenzelvigd 
mett de gestichtspsychiatrie: met pathologische gevallen, met ongenees-
lijkheid.. Dit teneinde stigmatisering en ontrechting te voorkomen. Ter-
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wijll  de psychiaters van Boumans NVGV, steeds gespitst op het behoud van 
eenheid,, samenvoeging trachtten af te dwingen door de krankzinnigen -
zorgg tot onderdeel van de geestelijke hygiëne te verklaren, begonnen 
zichh geleidelijk de contouren van een apart geestelijk volksgezondheids-
domeinn af te tekenen, los van de krankzinnigenzorg. In 1945 zou Van den 
Bergg dit terrein aanduiden als 'niemandsland'. In dit 'niemandsland' be-
vondd zich de door voorstanders zo nadrukkelijk belichte 'moderne' zorg; 
eenn zorg die in haar doelstelling, uitvoering en financiering al deels aan-
sluitingg had gevonden bij volksgezondheid. 

Off  het nu idealisten of realisten waren, de voorstanders van samenvoe-
gingg tornden niet aan de wettelijke en financiële grondslagen van de 
krankzinnigenzorg.. Tegenstanders ontleenden hieraan juist de belang-
rijksterijkste reden om zich tegen een fusie te verzetten. Na 1930, toen de crisis 
inn alle hevigheid losbarstte en de interdepartementale concurrentie 
steedss vinniger werd, verhardde dat verzet. Een verandering van de 
financiëlefinanciële en bestuurlijke structuur behoorde vanuit de rijksoverheid 
gezienn niet meer tot de mogelijkheden. De tegenstand van degenen die 
namenss de overheid de belangen van de krankzinnigenzorg behartigden, 
dee inspecteurs, werd ook bepaald door andere factoren. Terwijl de eco-
nomischee malaise de gestichten terugwierp op een overlevingsniveau, 
bezuinigdenn de provinciale besturen op de krankzinnigenzorg om zo de 
geestelijkee volksgezondheid te kunnen financieren. Dat zal de inspec-
teurss niet hebben geholpen om hun diepgewortelde wantrouwen jegens 
'volksgezondheid'' af te leggen, een wantrouwen dat gevoed werd door de 
angstt voor persoonlijk statusverlies na een eventuele overgang. Maar het 
gingg hun zeker niet alleen om het behoud van hun persoonlijke status. 

Uitt de wat bevreesde maar ook verontwaardigde toon van de inspec-
teurss aan het einde van de jaren dertig en vlak na de Tweede Wereldoorlog 
valtt duidelijk af te lezen hoe de lage status van de psychiatrie hun verzet 
versterkte.. Opnieuw kwamen de elementen aan de orde die de psychia-
trischee beroepsuitoefening bepaalden en die gestichtspsychiaters onder-
scheiddenn van 'gewone' artsen. Het ging om gevaarlijke zieken, om chro-
nischee zieken, om armlastige zieken en dus om een groep patiënten voor 
wiee de goedkoopste zorg goed genoeg was. De status van de patiënten 
bepaaldee de status van de beroepsgroep. Het gevoel minder 'waard' te 
zijnn en daarom te worden achtergesteld kon niet worden weggenomen 
doorr de wat naïef klinkende belofte van de DG van Volksgezondheid dat 
dee krankzinnigenzorg ook bij volksgezondheid 'volledig tot haar recht' 
zouu komen. 

Psychiaterss bekeken de afdeling volksgezondheid met 'eenige jalou-
sie',, zoals de secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Gestichts-
artsenn Beijerman in 1925 uitlegde: 'Volksgezondheid is toch een geliefd 
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onderwerpp van propaganda in onzen socialen tijd, de belangstelling van 
hett geheele volk is in de eerste plaats gericht op wat de regeering doet in 
hett belang van een betere hygiëne.' Psychiaters misgunden de volksge-
zondheidd die positieve aandacht niet, zo vervolgde Beijerman, maar ze 
wildenn 'graag deelen in de algemeene belangstelling [...] omdat de psy-
chiaterr meer nog dan welke andere geneesheer, noodig heeft openbaar-
heidd om weg te nemen het wantrouwen, dat nog altijd in zoo sterke mate 
tegenn hem bestaat'.79 

'Delenn in de positieve aandacht voor volksgezondheid.' Dat betekende 
voorr gestichtsartsen en inspectie in de jaren twintig: zich inzetten voor 
samenvoegingg van krankzinnigen zorg en volksgezondheid. Maar Beijer-
mann schreef dit in 1925, voordat de Commissie-Frederiks haar succesvolle 
bezuinigingsoperatiee begon, en voordat uit de provinciale gestichtsbud-
gettenn gefinancierde consultatiebureaus werden opgericht. In Noord-
Brabantt dreigden de voor- en nazorg daarbij los te raken van het gesticht, 
zoalss we eerder zagen. Hier was geen sprake van 'delen', hier raakten de 
gestichtenn iets kwijt aan volksgezondheid. Iets dat door zowel voor- als 
tegenstanderss van samenvoeging werd gezien als een belangrijk onder-
deell  van 'de moderne' krankzinnigenzorg. Hoe belangrijk dat 'moderne' 
wass voor de status van de psychiatrie als medische discipline en daarmee 
voorr het aanzien van het beroep van psychiater, werd duidelijk in het 
conflictt om de buitendienst van Voorburg in Noord-Brabant. 

Inn 1929 schreef de geneesheer-directeur van Voorburg G.J.B. A. Janssens, 
eenn 'Oproep aan aanstaande R.K. Artsen'. De katholieke semi-artsen 
haddenn weinig belangstelling voor de gestichtspsychiatrie. Het bestuur 
vann de katholieke gestichtskoepel, de Vereeniging van Roomsch-Katho-
liekee Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen, 
dachtt dat gebrek aan interesse voortkwam uit een gebrek aan kennis over 
dee positie en het werk van de gestichtsgeneesheer, en verzocht Janssens 
omm daarover klaarheid te verschaffen. Om de potentiële gestichtsartsen 
vann hun bestemming te overtuigen, belichtte Janssens de 'aantrekkelijke' 
kantenn van het beroep. Niet alleen waren de arbeidsvoorwaarden uitste-
kendd (pensioenregeling, salaris, huisvesting), de artsen kregen hier ook 
dee kans om te werken in een 'echt religieuze omgeving'. Bovendien was 
dee gestichtspsychiatrie een uitdaging voor 'de fijnen begaafden clinicus' 
enn was er ruimschoots gelegenheid voor wetenschappelijk werk.8° 

Maarr wat Janssens bovenal benadrukte was dat de gestichtsarts tegen-
woordigg ook sociaal psychiater was en 'met het volle leven in aanraking' 
kwam.. Vroeger, zo legde hij uit, maakte de gestichtspsychiater alleen 
kenniss met de patiënt. De hedendaagse gestichtspsychiater leerde ook 
zijnn of haar milieu kennen. Hij werkte vanuit het gesticht in een consul-
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tatiebureauu waar ouders met 'achterlijke' of'moeilijke kinderen' om zijn 
raadd kwamen vragen, waar hij advies gaf over de misdadige jeugd en over 
'dee geesteszieke in al zijn schakeeringen'. Naast de voor- en nazorg die 
preventiee beoogden, maakte ook de 'nieuwe gezonde opvatting, die over-
all  in de psychiatrische ziekenhuizen baanbreekt, n.1. om de geheele be-
handelingg te richten op het zoo snel en volledig mogelijk sociabel maken 
vann den patiënt' de psychiatrische inrichting tot een aantrekkelijk arbeids-
terreinn voor een jonge arts. Daardoor, en door de invoering van de ge-
zinsverpleging,, was de doorstroom toegenomen: 'Telkens zal dus voor 
denn gestichtsarts zijn wetenschappelijke klinische aandacht gevraagd 
wordenn voor den nieuw opgenomen patiënt.' Kortom: in het moderne 
gestichtt kwam men als medicus volledig aan zijn trekken, zowel op 
wetenschappelijkk als op sociaal gebied. De aanwezigheid van een voor-
enn nazorgdienst was daarbij onmiskenbaar van groot belang. Die maakte 
hett werk van de gestichtsarts tot 'een heerlijke taak', om met Janssens te 
spreken.8' ' 

G.J.G.J. B.A.Janssens, geneesheer-
directeurdirecteur van Voorburg in Vught 

Voorr Janssens, voor de verenigde katholieke gestichtspsychiaters en 
voorr de inspectie behoorden de voor- en nazorg tot de beste dingen die 
dee gestichten te bieden hadden. De sociale psychiatrie moest de aan-
staandee medicus ertoe bewegen om psychiater te worden, daarmee kon 
hijj  zijn arts-zijn waarmaken. Maar deze zorg wilden Kortenhorst en zijn 
katholiekee vereniging voor geestelijke volksgezondheid, het katholieke 
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Kruiswerk,, het provinciebestuur en de katholieke inspecteur voor de 
volksgezondheidd nu juist losmaken van het gesticht. 

Kortenhorst,, de belangrijkste opponent van Janssens in het conflict, 
liett er evenmin twijfel over bestaan dat ook hij de voor- en nazorg van 
groott belang achtte voor de status van de psychiatrie. Maar voor Korten-
horstt was 'psychiatrie' niet meer identiek aan 'gestichtspsychiatrie'. Het 
buitengestichtelijkee werk was van levensbelang omdat het psychiaters 
eenn mogelijkheid tot ontsnapping bood. En, zo drukte hij zijn vakbroe-
derss daarbij op het hart, wanneer psychiaters hier niet snel de leiding 
namenn dan zouden anderen met de buit gaan lopen. 'Wenn die Psychia-
terr die Fürsorge nicht machen, dann machen sie andere und wir bleiben 
eingesperrtt in unsern Mauern', zo citeerde hij de Duitse sociaal-psychia-
trischee collegae met instemming. Om daarna te vervolgen met een citaat 
vann Cox, dat zo mogelijk nog duidelijker maakte welke belangen hier op 
hett spel stonden voor psychiaters: 'Indien de psychiaters niet oppassen, 
groeitt deze beweging hun over 't hoofd en komen de gestichten voor ver-
plegingg van zielszieken met de practische sociologische psychiatrie ach-
teraan.'82 2 

Voorr competentiegeschillen was geen ruimte: psychiaters moesten 
samenwerken,, aldus Kortenhorst. Deden ze dat niet, dan zouden psy-
chiaterss dit voor hen zo veelbelovende werk verliezen. Dat dit werk zeer 
veelbelovendd was voor psychiaters zullen Voorburg en de inspecteurs 
zekerr hebben beaamd. Maar het idee dat de voor- en nazorg het beste op 
hunn plaats zouden zijn buiten de inrichting, dus buiten hun professionele 
competentie,, bestreden zij uit alle macht.83 

Vann der Grinten wijst twee belangrijke factoren aan die bepalend waren 
voorr de groeiende kloof tussen krankzinnigenzorg en geestelijke volks-
gezondheid,, met name met betrekking tot de voor- en nazorg: een orga-
nisatorischee en een financiële. De organisatorische factor betrof de ver-
zuildee opbouw van het Nederlandse gestichtswezen, de financiële factor 
dee vooral vanaf de jaren twintig sterker wordende wens van overheden 
omm op de verpleegkosten te besparen. 

Omdatt de terughoudende overheid het particuliere initiatief alle 
ruimtee liet, was de Nederlandse krankzinnigenzorg grotendeels verzuild 
opgebouwdd en niet regionaal. Levensbeschouwelijk georiënteerde in-
richtingenn behielden zich het recht voor om patiënten op te nemen uit 
hett hele land. Er waren maar een paar inrichtingen die hun patiënten be-
trokkenn uit de omliggende regio. De stad Rotterdam beschikte over een 
eigenn gesticht, Maasoord, en het was dan ook daar dat Pameijer in de 
tweedee helft van de jaren twintig zijn succesvolle buitendienst opzette. 
Maarr elders kon Pameijers model niet worden overgenomen. Amster-
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damm bijvoorbeeld, beschikte niet over een eigen regionaal georganiseerd 
psychiatrischh ziekenhuis. Het had de op zijn kosten verpleegde patiënten 
ondergebrachtt in maar liefst negenendertig verschillende, over het hele 
landd verspreide instellingen. Toch wilde ook Amsterdam, dat de twijfel-
achtigee eer had te beschikken over de hoogste gemiddelde uitgaven voor 
gestichtsverpleging,, het aantal opnamen verminderen en de opname-
duurr bekorten door psychiatrische voor- en nazorg. De uitbouw van een 
gemeentelijkee voor- en nazorgdienst bood hier de oplossing. Hoe de 
provincies,, eveneens vanuit financiële motieven geïnteresseerd in de 
opzett van voor- en nazorgdiensten, het probleem van de vormgeving 
oplostenn is eerder aan de orde geweest: vanaf de tweede helft van de jaren 
dertigg werden er met behulp van provinciale subsidies door de Kruisver-
enigingenn districtsdiensten voor de voor- en nazorg opgericht.84 

Inn zijn conclusie schrijft Van der Grinten dat de scheiding tussen 
inrichtingg en voor- en nazorg zich 'in het bijzonder' voltrok als gevolg 
vann de niet-geregionaliseerde opbouw van het inrichtingswezen. 85 In 
Noord-Brabantt kan de scheiding tussen gesticht en voor- en nazorg ech-
terr niet op het conto van de verzuiling worden geschreven. Het grootste 
katholiekee gesticht Voorburg beschikte over een eigen regionale buiten-
dienst.. In Brabant ging het om een conflict tussen katholieken onderling. 
Eenn conflict dat zeker ook ging over geld, zoals eerder bleek, en over 
macht,, zoals Hanneke Westhoff heeft laten zien in haar beschrijving van 
dee geschillen tussen de betrokken partijen.86 Maar naast geld en macht 
stondd in het Noord-Brabantse conflict nog wat anders op het spel: de 
professionelee status van de (gestichts)psychiatrie. 

7.. BESLUIT 

Inn zijn geschiedenis van de Amerikaanse psychiatrie in de decennia voor 
dee Tweede Wereldoorlog, komt de historicus Gerald Grob tot de con-
clusiee dat de Mental Hygiene Movement de groeiende scheiding tussen 
psychiatriee en gesticht weerspiegelde.87 Het proces, dat in dit hoofdstuk 
iss beschreven aan de hand van het politieke debat over de samenvoeging 
vann krankzinnigenzorg en volksgezondheid tussen 1919 en 1947, leidt in 
dee richtingvan een soortgelijke conclusie voor Nederland. Wat waren de 
belangrijkstee werkzame krachten in dit proces en welke belangen ston-
denn er op het spel? 

Dee oprichters van de NVGV zochten naar mogelijkheden om de psy-
chiatriee te transformeren en te professionaliseren. De gestichtspsychia-
triee verkeerde in een ernstige crisis en de geestelijke hygiëne werd aange-
grepenn om daarin verandering te brengen. Vijftien jaar later was het 
inderdaadd gelukt om het psychiatrisch domein te vergroten tot ver bui-
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tenn de muren van het gesticht. Dat betekende echter niet dat de proble-
menn waarmee de gestichtspsychiatrie kampte ook tot het verleden 
behoorden.. De geestelijke hygiëne had de psychiatrie weliswaar dichter 
bijj  de maatschappij gebracht, maar de gestichten niet. Het streven naar 
eenheid,, door Bouman bij de oprichting van de Nationale Federatie voor 
Geestelijkee Volksgezondheid in 1934 zo fervent verdedigd, was tot mis-
lukkenn gedoemd. 

Eindd jaren dertig concludeerde de katholieke parlementariër Van der 
Putt:: 'De sfeer waarin het krankzinnigenwezen gekluisterd ligt, is ver-
keerd.. Die is door de jaren dezelfde gebleven, er is niets veranderd.' Mis-
schienn was dat te veel gezegd: 'niets'. Maar wat in ieder geval onveran-
derdd bleef was de slechte reputatie van de gestichten die voortvloeide uit 
dee eveneens onveranderde wettelijke grondslagen van de krankzinnigen-
zorg.. Een groot maatschappelijk isolement en een uiterst negatieve beeld-
vormingg kenmerkten de krankzinnigen zorg.88 Was men eenmaal in een 
gestichtt opgenomen dan was de kans dat men er weer genezen uitkwam 
klein,, en als dat al het geval was dan droeg de ex-patiënt het brandmerk 
vann een gevonniste voor het leven. Psychiaters zochten naar mogelijkhe-
denn om de krankzinnigenzorg te bevrijden uit de sfeer waarin zij 'gekluis-
terd'' lag: door veranderingen in de wetgeving te eisen die vrijwillig e 
opnamee mogelijk maken, door nieuwe therapieën toe te passen die het 
genezingspercentagee verhogen en door gestalte te geven aan nazorg en 
preventiee buiten het gesticht in de maatschappij. 

Dee psychiaters die in 1924 betrokken waren bij de oprichting van de 
eerstee Nederlandse Vereeniging voor Psychische Hygiëne vormden de 
voorhoedee van deze groep. Zij en collegae zoals Beijerman en Schuur-
manss Stekhoven wilden het isolement doorbreken, een einde maken aan 
dee stigmatisering en aan de therapeutische impasse en daarmee dus ook 
hett wantrouwen verminderen dat hen als 'de vakmannen' op dit terrein 
onvermijdelijkk ten deel viel. De inspectie moest zich, om met Beijerman 
tee spreken, ontdoen van de nu eenmaal 'pijnlijke en hatelijke benaming 
krankzinnigentoee zicht'; psychiaters wilden graag delen in de positieve 
belangstellingg van het publiek voor volksgezondheid en hygiëne. Wat lag 
err meer voor de hand dan aansluiting te zoeken bij Volksgezondheid, en 
zichh op politiek en beleidsmatig niveau met man en macht in te zetten 
voorr samenvoeging van Krankzinnigenwezen en Volksgezondheid? 

Pleitenn voor samenvoeging was voor psychiaters gelijk aan: alle ruimte 
opeisenn voor de therapeutische doelstelling van de 'geneeskundige ge-
stichten',, door de wetgever expliciet aan de krankzinnigenzorg toege-
kend.. Pleiten voor samenvoeging betekende ook nadrukkelijk afstand 
nemenn van de andere doelstelling die de wetgever eveneens aan de 
krankzinnigenzorgg had gegeven: het handhaven van de openbare orde en 
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veiligheid.. Die doelstelling strookte in de ogen van degenen die verant-
woordelijkk waren voor de medische gang van zaken in de gestichten niet 
mett de therapeutische doelstelling. Cox noemde zijn vakbroeders sup-
poostenn 'van een museum voor krankzinnigen' omdat de wet hen dwong 
omm het belang van de maatschappij boven het belang van hun patiënten 
tee stellen.89 

Dee politici die voor samenvoeging pleitten wilden ongetwijfeld de 
naamm van de krankzinnigenzorg verbeteren. Maar zij tornden niet aan de 
wettelijkee en financiële grondslag van de krankzinnigenzorg. Al gaven zij 
hoogg op over het therapeutisch vermogen van de gestichtspsychiatrie en 
meendenn zij dat krankzinnigenzorg was geëvolueerd van armenzorg naar 
ziekenzorg,, een gelijkstelling met de somatische zorg, ook in wettelijke 
enn financiële zin, was niet waarnaar zij streefden. 

Middenn jaren dertig begon de voor- en nazorg werkelijk vorm te krij -
gen.. Sommige psychiaters, zoals Kortenhorst en de zijnen, kwamen tot 
dee conclusie dat de transformatie en professionalisering van de psychia-
triee niet noodzakelijkerwijs via de moeizame weg van een hervorming 
vann de krankzinnigenzorg hoefde te lopen. Zij keerden zich af van het 
oudee kerndomein van de psychiatrie en richtten hun aandacht op de ont-
wikkelingg van een psychiatrie buiten de gestichten. Daarbij zochten zij 
samenwerkingg met volksgezondheid en de verzuild georganiseerde Kruis-
verenigingen. . 

Tegelijkertijdd zagen degenen die de belangen van de krankzinnigen-
zorgg op overheidsniveau behartigden, de inspecteurs, zich genoopt zich 
meerr dan ooit juist naar dit kerndomein van de psychiatrie te wenden. Zij 
verzettenn zich weliswaar tegen de ontkoppeling van de voor- en nazorg 
vann de krankzinnigenzorg, maar hun aandacht werd opgeëist door zaken 
vann grotere urgentie: de door SG Frederiks voorspelde 'algeheele ineen-
storting**  van de krankzinnigenzorg. Bemoeienis van volksgezondheid 
zouu leiden tot kostenverhoging, zo betoogden hun directe collega's van 
dee afdeling Armwezen, en was daarmee in deze situatie zeker niet in het 
belangg van de krankzinnigenzorg. 

Maarr behalve het (deels tegenstrijdige) belang van psychiaters en de door 
henn geïnitieerde voor- en nazorg, stonden er inmiddels ook andere 
beroepsbelangenn en andersoortige voorzieningen op het spel. Anders 
dann Bouman en zijn NVGV streefde de groep rond Lekkerkerker, de DG 

vann Volksgezondheid en zijn ambtenaren - onder wie de geneeskundig 
inspecteurss - niet naar eenheid. Zij betoogden herhaaldelijk dat hun 
arbeidsveldd los moest staan van de krankzinnigenzorg, los van de ge-
stichtspsychiatrie.. Het was Kortenhorst die zijn vakbroeders openlijk 
voorhield:: als wij psychiaters niet oppassen, gaan anderen - dat wil zeg-
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genn niet-psychiaters - aan de haal met dit voor ons in therapeutisch 
opzichtt zo veelbelovende werk. Het leek hem minder van belang waar 
hett werk plaatsvond, als het maar gebeurde onder leiding van een psy-
chiater. . 

Zij nn collega K.H. Bouman stelde zich op hetzelfde standpunt. Eind 
jarenn dertig schreef Bouman dat de psychiater die zich wilde wijden aan 
dee psychische hygiëne, zijn werk niet kon doen zonder 'een samen-
werkingg met criminologen, paedagogen, sociologen, eugenetici, sociale 
werkerss van velerlei soort'. 'Maar', zo voegde hij daar nadrukkelijk aan 
toe:: 'de vraagstellingen kunnen slechts geformuleerd worden door den 
psychiater.'' Want de bestrijding van geestes- en zenuwziekten in de 
maatschappijj  vond haar uitgangspunt in de psychiatrische kliniek. De 
psychischee hygiëne moest op 'een bodem van medisch denken en psy-
chopathologischee ervaring' worden opgebouwd. Ook J.A.J. Barnhoorn, 
geneesheer-directeurr van het katholieke gesticht St. Willibror d in Hei-
looo en na de oorlog een toonaangevende psychohygiënist, deelde deze 
mening.. Na te hebben uitgelegd waarom psychiaters zich zo aangetrok-
kenn voelen tot de psychische hygiëne - die bood hen als geneesheer een 
nieuww perspectief- stelde Barnhoorn met klem: 'De zorg voor de geeste-
lijk ee volksgezondheid is geheel gebaseerd op de wetenschappelijke psy-
chiatrischee kennis en de practische psychiatrische ervaring'.9° 

J.A.J.J.A.J. Barnhoorn, geneesheer-
directeurdirecteur van St. Willibrord 
inin Heiloo 

Ondankss de ferme taal van psychiaters als Kortenhorst, Bouman en 
Barnhoorn,, tekende zich hier toch ontegenzeglijk een probleem af. Bou-
mann kon de psychopathologie wel zo nadrukkelijk aandragen als het 
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wetenschappelijkk fundament van de psychische hygiëne, maar voldeed 
dezee medische kennis op dit niet strikt medische terrein? Had Bouman 
zelff  niet bij de oprichting van de NVGV gezegd dat het streven naar pre-
ventiee in de psychiatrie nog geen betrouwbare biologische kennis had 
opgeleverd?? Andere niet-medische beroepsgroepen bleken wel te 
beschikkenn over toepasbare kennis en methoden. Daarmee kwam de lei-
dingg van de psychiater op het terrein van de geestelijke volksgezondheid 
opp losse schroeven te staan. Maar voordat dergelijke professionele com-
petentiegeschillenn de beweging in beslag zouden nemen, brak de oorlog 
uit.. En die bracht de psychohygiënisten ertoe om het grote algemeen 
maatschappelijkk belang van hun streven voorop te zetten, en de onderlin-
gee verschillen maar even te vergeten. 


