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'Ietss wat het heele volk aangaat' 

Hett streven naar hervorming van de gestichtspsychiatrie leidde in de eer-
stee vier decennia van de twintigste eeuw onder meer tot de vrijwillig e 
opname,, een uitbreiding van het therapeutisch arsenaal in de gestichten 
enn de introductie van voor- en nazorgdiensten (sociale psychiatrie) bui-
tenn het gesticht. Ondanks deze door psychiaters breed gedragen hervor-
mingsbeweging,, slaagden zij er niet in om de slechte reputatie van de 
krankzinnigenzorgg te verbeteren. De gestichten werden niet bevrijd uit 
'hett knellende pantser van de krankzinnigenwet' - zoals veel psychiaters 
haddenn gehoopt. De financiële en wettelijke grondslagen van de krank-
zinnigenzorgg werkten een veranderingsproces in hoge mate tegen en 
hieldenn de psychiatrie gevangen in 'een verouderd stelsel, dat op wan-
trouwenn en onbekendheid met de psychiatrie berust'.1 

Luktee het niet om de gestichtspsychiatrie ingrijpend te hervormen 
-- de bezuinigingen van na 1935 betekenden eerder een verslechtering -
psychiaterss slaagden er wel in om het psychiatrisch domein uit te breiden 
tott ver buiten de krankzinnigenzorg. Dat opende nieuwe perspectieven 
voorr de beroepsgroep. Sommige psychiaters, zoals Cox en Kat, bleven in 
dee vooroorlogse periode vasthouden aan het idee dat een transformatie 
vann de psychiatrie moest plaatsvinden vanuit het 'oude' kerndomein: de 
gestichten.. Voor anderen, zoals Bouman en Meijers, beiden als psychia-
terr werkzaam buiten het gesticht, lag daar het zwaartepunt niet meer. In 
hunn visie zouden krankzinnigenzorg en geestelijke volksgezondheid 
samenn het psychiatrisch domein moeten vormen; hun streven was 
gerichtt op eenheid. Maar er waren ook psychiaters zoals Kortenhorst die 
meendenn dat een toekomstige psychiatrie zich zo veel mogelijk los van de 
krankzinnigenzorgg moest ontwikkelen. 

Err was ook een groep psychiaters die zich vermoedelijk helemaal geen 
kopzorgenn maakte over hervormingen in de krankzinnigenzorg: de 
groepp psychiaters die Lekkerkerker aanduidde als 'de mental hygiene 
groepp bij uitstek'. Deze 'moderne psychische therapeuten' onderscheid-
denn zich door hun werkplek: zij werkten allen buiten de gestichten - bij 
hett MOB, aan de universiteit of in een vrijgevestigde praktijk. Zij hadden 
ookk een andere oriëntatie. Stonden Bouman en de zijnen een meer soci-
aal-biologischee richting voor, de door Lekkerkerker bij naam genoemde 
psychiaterss A. Groeneveld, H.C. Rümke (tot zijn benoeming in 1936 als 
hoogleraarr psychiatrie in Utrecht voorzitter van de Nederlandse Federa-
tiee van MOB'S) en J.H. van der Hoop (die Rümke daarna als voorzitter 
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opvolgde),, oriënteerden zich op de psychoanalyse, de psychologie en de 
filosofie. filosofie. 

Inn 1934 waren door toedoen van de DG van Volksgezondheid de ver-
schillendee mental ^yg/V/ze-verenigingen - naast Boumans NVGV en Lek-
kerkerkerss NFMOB waren er inmiddels ook een katholieke (1930) en twee 
protestantsee verenigingen (1933 en 1934) - in een koepelorganisatie 
samengebracht:: de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezond-
heidd (NFGV). Door inhoudelijke meningsverschillen, professionele 
belangentegenstellingen,, verzuiling en crisisomstandigheden was de Fe-
deratiee aanvankelijk een zwakke organisatie. Daarin zou na 1945 echter 
veranderingg komen. 

Al ss de mate van erkenning wordt uitgedrukt in de directe (financiële) 
betrokkenheidd van de rijksoverheid, dan moet de conclusie zijn dat de 
bewegingg voor geestelijke volksgezondheid in de eerste naoorlogse jaren 
enormee successen wist te behalen. In augustus 1945 vroeg de minister van 
Socialee Zaken, W. Drees, de NFGV formeel om een advies. Hij wilde 
wetenn welke maatregelen de overheid op korte termijn diende te treffen 
omm de geestelijke gezondheid van het Nederlandse volk te bevorderen. 
All  enkele maanden later bracht de NFGV het advies aan de minister uit. 
Dee belangrijkste aanbevelingen luidden: geef de geestelijke volksge-
zondheidd rijkssubsidie, breng het krankzinnigenwezen over van Binnen-
landsee Zaken naar Sociale Zaken en stel een interdepartementale com-
missiee in voor geestelijke volksgezondheid. De NFGV stelde ook voor om 
eenn aparte inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid te benoemen. 
Err was, zo meende de Federatie, 'een niemandsland' ontstaan van 'bui-
tengestichtelijkee voorzieningen voor de behandeling en voorkoming van 
psychischee stoornissen', waardoor ook na de overdracht een leemte zou 
blijvenn bestaan tussen krankzinnigenzorg en volksgezondheid.2 

Socialee Zaken reageerde uiterst welwillend. 'Na de oorlog konden we 
eigenlijkk ineens net zo veel geld krijgen als we wilden', concludeerde 
Lekkerkerkerr later tevreden. In 1946 werd een bedrag van 150.000 gul-
denn uitgetrokken voor de Consultatiebureaus voor Geestelijke Volksge-
zondheid,, in 1952 was dat opgelopen tot 425.000 gulden. In 1950 kwam het 
Praeventiefonds,, de voortzetting van het vooroorlogse Prophylaxefonds, 
overr de brug met een fors bedrag voor de geestelijke volksgezondheid. 
Tussenn 1934 en 1940 bedroeg de Prophylaxefonds-subsidie gemiddeld 
25.0000 gulden per jaar; in 1950 stelde men 180.000 gulden beschikbaar; 
inn 1951 ruim 240.000 en in 1952 300.000 gulden. 

Ookk de overige aanbevelingen van de NFGV aan de minister werden in 
dee daarop volgende jaren 'vrijwel letterlijk' overgenomen, aldus Lekker-
kerker.. In 1946 werd P.A.F, van der Spek aangesteld als inspecteur voor 
dee Geestelijke Volksgezondheid, in 1947 volgde, zoals in het vorige 
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hoofdstukk al besproken is, de overdracht van het krankzinnigenwezen 
vann Binnenlandse Zaken naar Sociale Zaken en in 1948 werd door de 
ministerr van Sociale Zaken, mede namens zijn ambtgenoten van Binnen-
landsee Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Justitie, Oorlog 
enn Marine, een Reorganisatiecommissie voor de Geestelijke Volksge-
zondheidd ingesteld. De Reorganisatiecommissie bestond uit vertegen-
woordigerss van de verschillende betrokken departementen, overheden 
enn particuliere organisaties en kreeg de opdracht advies uit te brengen 
overr wettelijke regelingen (met name een herziening van de Krankzinni-
genwet),, over de organisatie en de kadervorming op het terrein van de 
geestelijkee volksgezondheid.3 

Inn het hiernavolgende wordt beschreven hoe, tussen 1940 en 1945, een 
aantall  ontwikkelingen in een stroomversnelling raakte. Het organisato-
rischh kader van de beweging voor geestelijke volksgezondheid werd 
gewijzigdd en er vond een belangrijke uitbreiding plaats van het hulpaan-
bod.. Oorlog en bezetting verschaften tegelijk ook argumenten op grond 
waarvann de beweging zich na 1945 op meer overtuigende manier wist te 
legitimeren.. De 'mental hygiene movement to come', waarvan Lekker-
kerkerr in 1930 in Washington alleen nog maar kon dromen, werd na de 
oorlogg een feit. Toen de Nederlandse psychohygiënisten zich in 1948 
opnieuww presenteerden op het International Congress on Mental Health, 
ditt keer in Londen, vormden zij daar na de Amerikanen de grootste bui-
tenlandsee delegatie. Op één punt werd geen succes behaald in deze zeer 
hervormingsgezindee eerste naoorlogse jaren. Het lukte ook nu niet om, 
ondankss enthousiaste pogingen daartoe, de wettelijke grondslagen van 
dee krankzinnigenzorg te veranderen. Voor de verdere uitbouw en groei 
vann de beweging betekende dat echter geen belemmering. Misschien was 
err eerder sprake van het omgekeerde en werkte de bloei van de beweging 
eenn herziening van de oude Krankzinnigenwet juist tegen. 

I .. ÉÉN HOOFDKWARTIER 

Datt de beweging de geestelijke hygiëne na 1945 prominent op de politie-
kee agenda wist te krijgen, had ontegenzeglijk veel te maken met de zeer 
goedee betrekkingen tussen de NFGV en de meest invloedrijke ambtenaar 
vann het departement, C. van den Berg, die in 1936 Lietaert Peerbolte als 
directeur-generaall  voor de Volksgezondheid was opgevolgd. Lekkerker-
ker,, die Van den Berg nog kende uit haar Leidse studententijd, schetste 
zijnn rol als volgt: 'Van den Berg heeft ons erg geholpen - die zorgde, als 
directeur-generaal,, wel dat we het geld te pakken kregen.'4 De directe 
bemoeieniss van de DG met de NFGV dateerde van eind 1940, toen hij tot 
voorzitterr van de Federatie werd benoemd. Daarmee ontstond een rela-
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Directeur-generaalDirecteur-generaal voor de Volksgezondheid C. van den Berg spreekt de verzamelde 
psychohygiënistenpsychohygiënisten toe tijdens de openingszitting van het Nationaal Congres voor de 
GeestelijkeGeestelijke Volksgezondheid in het Indisch Instituut in 1947. Naast prinses Juliana 

zittenzitten G. Krans (rechts) en E.C. Lekkerkerker (links) 

tiee met de afdeling Volksgezondheid die tijdens de bezettingsjaren verder 
zouu worden versterkt en na de bevrijding haar vruchten zou afwerpen. 

Ookk K.H. Bouman trad eind 1940 toe tot het bestuur van de NFGV. 

Zij nn betrokkenheid betekende in weer andere opzichten een belangrijke 
stapp voorwaarts. De controverse die de oprichting van de Federatie zo 
hadd vertroebeld, verloor haar scherpe kantjes. Bovendien kreeg de NFGV 

mett Bouman een belangrijke vertegenwoordiger van de gevestigde, 
wetenschappelijkee psychiatrie in haar bestuur. 

Bijj  de oprichting van de NFGV in 1934 had Bouman zich heftig verzet 
tegenn het idee dat de geestelijke volksgezondheid vooral een preventief 
doell  had en daarmee haar belangrijkste aangrijpingspunt vond bij het 
kind.. Hoewel Lietaert Peerbolte had gezegd dat dit uitgangspunt vooral 
voortvloeidee uit het feit dat zijn ambtsterrein zich niet uitstrekte tot de 
krankzinnigenzorgg en dat de NFGV zich na de oprichting ook zou moeten 
richtenn op de zorg voor geestelijk gestoorde volwassenen, had Bouman 
inn 1934 in deze beperking nog voldoende aanleiding gevonden om van 
verderee actieve medewerking af te zien. Gezien de achtergrond van zijn 
betrokkenheidd bij de beweging was dit standpunt begrijpelijk. De psychi-
schee hygiëne kon in zijn ogen, en in die van de andere betrokken psychia-
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ters,, een belangrijke rol vervullen in de transformatie van de psychiatrie. 
Wanneerr het kerngebied daarvan, de gestichten en de zorg voor ernstig 
gestoorden,, niet tot de geestelijke volksgezondheid konden worden ge-
rekendd dan verviel daarmee een belangrijke grond voor deelname aan de 
beweging. . 

Naastt de te eng bevonden preventieve doelstelling van de NFGV speel-
dee een ander element mee in Boumans non-coöperatieve houding. De 
NVGVV  was een neutrale wetenschappelijke vereniging, Bouman zelfwas 
'fell  anti-zuil', terwijl de NFGV was opgezet als een organisatie waarin de 
verschillendee verzuilde belangen waren vertegenwoordigde De NVGV 

werdd wel lid, want de Federatie verdeelde tenslotte het geld, maar daar 
wass dan ook alles mee gezegd. In de daaropvolgende jaren zetten Bou-
mann en de zijnen hun eigen koers voort. 

Eindd jaren dertig, begin jaren veertig veranderde de houding van de 
NVGVV  geleidelijk. Dit had voor een deel te maken met de verschuivingen 
diee plaatsvonden binnen de psychiatrische wereld. Er ontwikkelden zich, 
onderr meer door de actieve inzet van K.H. Bouman, zoals hieronder nog 
zall  blijken, steeds meer beroepsmogelijkheden voor psychiaters buiten 
dee gestichten. Daarmee openbaarden zich ook meer mogelijkheden om 
veranderingenn te bewerkstelligen via een andere weg dan de moeizame 
hervormingg van de krankzinnigenzorg. Maar ook buiten de psychiatri-
schee wereld traden verschuivingen op die de houding van de NVGV kun-
nenn hebben beïnvloed. 

Onderr invloed van de diepe economische crisis en de steeds grotere 
politiekee dreiging uit Duitsland raakte een groeiend aantal politici, gees-
telijkenn en wetenschappers ervan overtuigd dat Nederland alleen voor 
eenn ramp kon worden behoed wanneer er een einde kwam aan de gods-
dienstigee en politieke scheidslijnen. Verdeeldheid loste de grote proble-
menn niet op en in de zomer van 1939 trad daarom een kabinet aan waarin 
allee grote partijen waren vertegenwoordigd.6 

Ditt uitgangspunt lag ook ten grondslag aan het in 193 9-1940 door de 
neutralee NVGV in samenwerking met de confessionele verenigingen voor 
geestelijkee volksgezondheid voorbereide Nationale Gezinscongres. Samen-
werkingg tussen 'deskundigen' met een verschillende levensbeschouwelij-
kee achtergrond bleek wel degelijk succesvol te kunnen zijn, zo consta-
teerdee de secretaris van de NVGV F.S. Meijers enigszins blij verrast. Op 
initiatieff  van de NVGV werd vervolgens overleg gevoerd over verdere sa-
menwerking.. Dat stelden de verschillende levensbeschouwelijke vereni-
gingenn zeker op prijs, maar men vond toch dat de Nationale Federatie 
voorr Geestelijke Volksgezondheid, en niet Boumans NVGV daarvoor de 
meestt aangewezen organisatie was. Bouman ging hiermee akkoord, maar 
niett zonder slag of stoot. Als voorwaarde stelde hij allereerst dat de NFGV 
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dann niet op basis van een evenredige vertegenwoordiging van de zuilen 
maarr op basis van 'deskundigheid' georganiseerd zou moeten zijn. Dat 
betekendee feitelijk: meer psychiaters in het bestuur. Bovendien zou men 
eenn ruimer terrein moeten bestrijken dan in 1934 op basis van de Prophy-
laxefonds-subsidiee was overeengekomen. 

Dee (secretaris van de) NFG v kon zich hierin vinden. Al langer was door 
Lekkerkerkerr gezocht naar mogelijkheden om een eigen Federatiebeleid 
tee voeren, maar ze werd daarbij gedwarsboomd, vooral door de katholie-
kee organisaties in de NFGV. 'Zolang het bestuur werd gekozen uit de 
afgevaardigdenn van ledeninstellingen [...] zou de Federatie geen deskun-
digee leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van de geestelijke volks-
gezondheid;; de afgevaardigden behartigden in het algemeen in de eerste 
plaatss de belangen van hun eigen organisatie [...] en hadden in de zes jaar 
vann het bestaan van de Federatie [...] weinig anders gedaan dan kibbelen 
overr de verdeling van de subsidie', zo stelde Lekkerkerker vast. Eind 
19400 werd besloten om het bestuur uit te breiden met twee psychiatrisch 
deskundigen.. Naast Bouman trad nog een belangrijke vertegenwoordi-
gerr van de academische psychiatrie tot het NFGV-bestuur toe, de Leidse 
hoogleraarr psychiatrie E.A.D.E. Carp.7 

Aann het begin van de oorlog was de afstand tussen de gevestigde (aca-
demische)) psychiatrie en de NFGV dus verkleind, terwijl ook de verzuiling 
binnenn de NFGV minder prominent was geworden. En al zou de discussie 
overr de afbakening van het domein van de geestelijke volksgezondheid 
daarmeee niet ten einde zijn, de toetreding van Bouman tot het NFGV-

bestuurr was ook voor de verdere ontwikkelingen van groot belang.8 

Inn 1942 nam Bouman het voorzitterschap van de NFG v op zich, om zo 
dee bezetter het excuus te ontnemen in de plaats van de inmiddels als 
directeur-generaall  ontslagen econoom Van den Berg een (NSB-)arts te 
benoemen.99 Dergelijke acties van Duitse autoriteiten deden bij de secre-
tariss van de NFGV, Lekkerkerker, de behoefte ontstaan aan de oprichting 
vann een kleine commissie van vertrouwde personen met wie ze in nood-
gevallenn snel zou kunnen overleggen. Zo'n kleine commissie zou boven-
dienn in geval van een gedwongen opheffing van de Federatie ondergronds 
kunnenn doorwerken aan de voorbereiding van een nieuwe organisatie 
voorr na de oorlog. Van den Berg, die na zijn aftreden als voorzitter wel 
bestuurslidd was gebleven, en de nieuwe voorzitter, Bouman, stemden van 
hartee in met dit idee. Vanaf april 1943 namen behalve Van den Berg, Bou-
mann en Lekkerkerker ook twee andere bestuursleden deel aan de geheime 
besprekingenn van deze zogeheten Kleine Commissie. 'Wie deze samen-
stellingg bedacht, kan ik mij niet herinneren', schreef Lekkerkerker later, 
'maarr het was in ieder geval een zeer slimme en zeer doelmatige samen-
stelling.'10 0 
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Naastt de eerder genoemde 'neutrale' bestuursleden, waren een protes-
tantss bestuurslid (A. Hutter) en een katholiek bestuurslid (A. Venings) 
vertegenwoordigd.. Behalve dat zo de verschillende levensbeschouwin-
genn vertegenwoordigd waren, vormden deze vijf leden ook een kleine 
meerderheidd van het negenkoppige, voltallige federatiebestuur. De Klei-
nee Commissie organiseerde bijeenkomsten met specialisten om zicht te 
krijgenn op oplossingen van problemen na de oorlog, bijvoorbeeld op het 
terreinn van de kinderbescherming en de geestelijke hygiëne in het be-
drijf.. Ook dacht men in deze commissie, vooral op aandrang van Van den 
Berg,, verder na over de betrokkenheid van de overheid. Bovendien werk-
tenn de vijf commissieleden in maandelijkse bijeenkomsten aan concepten 
vann nieuwe statuten en aan plannen voor de oprichting van een bureau 
mett een fulltime secretaris en de uitgave van een eigen tijdschrift. 

Inn september 1944 moest de commissie haar werk staken. Van den 
Bergg vertrok na de eerste berichten over de geallieerde luchtlandingen 
viaa Noord-Brabant naar Londen en de overige leden konden door de 
algemenee spoorwegstaking niet meer bij elkaar komen. Lekkerkerker en 
Boumann hadden nog wel schriftelijk of telefonisch contact met elkaar. 
Lekkerkerkerr verbleef het laatste oorlogsjaar in Amsterdam, Bouman in 
Loosdrecht.. Toen ook dat contact onmogelijk was geworden, stelde Lek-
kerkerkerr voor om naar Loosdrecht te komen voor overleg, maar Bou-
mann meende haar dat te moeten ontraden: 'het weer is slecht en de tocht 
verr en met eenig risico voor uw fiets', schreef hij haar begin december 
1944,, en: 'nu de zaken zoo staan is het maar beter dat u alleen met het 
werkk voortgaat'. En dat deed Lekkerkerker. Gehuld in een oude jas, haar 
winterhandenn gewikkeld in verbandgaas, tikte ze in de laatste oorlogs-
winterr de concepten uit van de nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglementt voor de Federatie. 

Dee wijziging van de statuten en het reglement, die in mei 1945 klaar-
lagen,, werden op de eerste naoorlogse afgevaardigden-vergadering in 
decemberr 1945 goedgekeurd. Het belangrijkste onderdeel vormde het 
voorstell  om de samenstelling van de NFGV uit te breiden tot 'alle belang-
rijkee instellingen op het gebied der geestelijke volksgezondheid'. Con-
formm de wens van Bouman waren nu zowel ambulante als klinische voor-
zieningen,, landelijke organisaties voor geestelijke volksgezondheid en 
organisatiess van beroepsbeoefenaren in de Federatie vertegenwoordigd. 
Dezee verbrede samenstelling maakte het mogelijk om een eigen Federa-
tiebeleidd te voeren, zoals Lekkerkerker dat al voor de oorlog had willen 
doen.. De Federatie hield zich niet alleen bezig met (advies over) de ver-
delingg van subsidies; zij regelde de externe vertegenwoordiging in com-
missiess en raden, en adviseerde de rijksoverheid. In oktober 1945 ver-
scheenn het eerste nummmer van een eigen periodiek, Mededeelingen van 
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dede Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid, vanaf 1946 
MaandbladMaandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid geheten. Ook ging de NFGV 

congressenn organiseren, een eigen bibliotheek, documentatie- en film-
dienstt opzetten en een tweede Gids voor de Geestelijke Volksgezondheid in 
NederlandNederland uitgeven. 

Naa de oorlog concludeerden Bouman en Van den Berg dat de vooraf-
gaandee jaren een einde hadden gemaakt aan de 'overal doorgevreten [...] 
versnipperingg van krachten'. Niet langer bezag men de problemen uit-
sluitendd vanuit de eigen levensbeschouwelijke gezichtshoek, de NFGV 
wass omgevormd tot een 'gemeenebest'. Het Wilhelminahuis aan de 
Prinsengrachtt 717, waar de NFGV was gevestigd, kon nu 'het hoofdkwar-
tierr van de hele beweging' worden genoemd. Een hoofdkwartier dat ook 
mett recht als adviseur van de overheid kon optreden. Ook daarvoor had 
dee Kleine Commissie voorbereidingen getroffen: Van den Berg zorgde 
ervoorr dat de minister de NFGV direct na de bevrijding vroeg om een 
advies,, en door de inzet van Lekkerkerker die tijdens de hongerwinter 
alleenn had doorgewerkt lag dit advies in december 1945 al op het departe-
ment.11 1 

HetHet Wilhelminahuis, Prinsengracht 717 in Amsterdam, waar behalve de NFG V 
ookook de Centrale Vereeniging, het MOB en het IMP gevestigd waren 
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2.. N IEUWE VOORZIENINGEN 

Dee beweging voor geestelijke volksgezondheid beschikte na 1945 niet 
alleenn over een sterke eensgezinde organisatie, zij had ook een bredere 
institutionelee basis. In 1939 waren er zeven MOB'S waar kinderen terecht-
kondenn met neurotische stoornissen. Voor de psychotherapeutische of 
socialee behandeling van lichte psychische stoornissen bij volwassenen 
wass buiten de vrijgevestigde praktijk voor de Tweede Wereldoorlog nau-
welijkss aanbod. De vooroorlogse Consultatiebureaus voor Geestelijke 
Volksgezondheid,, zoals die vooral in het katholieke Noord-Brabant door 
toedoenn van Kortenhorst hadden vorm gekregen, gaven daar evenmin 
gelegenheidd toe. Wel was men in Rotterdam in 1935 vanuit protestants-
christelijkee kring gestart met spreekuren voor volwassenen met huwe-
lijks-- en gezinsmoeilijkheden. Dit initiatief vormde, zoals hieronder zal 
blijken,, de basis voor een nieuw type voorziening. 

Dee oorlogsomstandigheden zouden ook een gunstige invloed hebben 
opp de uitbreiding van het hulpaanbod voor volwassenen. In 1940 werd in 
Amsterdamm een Instituut voor Medische Psychologie opgericht en in 
datzelfdee jaar adviseerde de Gezondheidsraad met klem om zogeheten 
Bureauss voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden op te richten. Beide voor-
zieningenn maakten, naast het MOB en de voor- en nazorgdiensten, deel 
uitt van het 'niemandsland' van buitengestichtelijke zorg waarover de 
NFGVV  sprak in haar direct na de oorlog uitgebrachte advies. 

All  voor de oorlog hadden K.H. Bouman en L.Heijermans, de directeur 
vann de Amsterdamse GG en GD, plannen ontwikkeld voor een instituut 
waarr licht-gestoorde volwassenen die geen particuliere behandeling kon-
denn betalen, psychotherapeutische hulp konden krijgen. Financierings-
problemenn verhinderden de realisering van de plannen. De mobilisatie 
enn vooral de oorlogssituatie brachten een oplossing voor dit probleem. 
Boumann en twee van zijn medewerkers, de vooraanstaande psychoanaly-
ticii  H.G. van der Waals en J.H. van der Hoop, wezen op de grote behoef-
tee aan een dergelijk instituut in oorlogstijd. Want labiele mensen, die 
onderr normale omstandigheden hun evenwicht konden bewaren, zouden 
nuu neurotische reacties ontwikkelen en hun omgeving tot last zijn. De 
Gemeentee Amsterdam bleek gevoelig voor deze argumenten en finan-
cierdee de oprichting van een psychotherapeutisch instituut uit het 
Luchtbeschermingsfonds. . 

Dee oorlogssituatie mocht daarmee de directe aanleiding zijn geweest 
voorr de oprichting van het Instituut voor Medische Psychologie (later 
Instituutt voor Medische Psychotherapie, hierna IMP), de oprichters von-
denn dat het instituut ook na de oorlog gecontinueerd moest worden. Als 
ruimeree taak formuleerden zij de behandeling van 'de neurose der Am-



1522 4 ' < I E T S WAT HET HEELE VOLK AANGAAT * 

sterdamschee bevolking'.12 De oprichters benadrukten dat het IMP zich 
daarmeee onderscheidde van de voor- en nazorgdiensten en van de ge-
stichtspsychiatrie.. Het IMP richtte zich niet op 'zware' patiënten, maar 
opp 'psychische stoornissen, die bij een niet te lange behandeling kans op 
goedee resultaten belooven'. De behandeling van te 'zware' gevallen was 
tee duur en soms, door ongeschiktheid voor een psychotherapeutische 
behandeling,, zelfs onmogelijk. Omdat het instituut de neurose als volks-
ziektee bestreed, was het van groot belang dat vooral 'beginnende* geval-
lenn werden bereikt.̂  

Ookk elders bereidde men zich voorr op de psychische gevolgen van de 
oorlog.. In juli 1940 installeerde de Gezondheidsraad een Commissie 
inzakee den invloed van deze tijden op de psyche. De commissie bestond 
uitt L.C. Kersbergen (voorzitter), C. Banning, C. van den Berg en daar-
naastt de psychiatrisch-deskundigen K. H. Bouman, E. A.D.E. Carp, L. van 
derr Horst, J.M. Rombouts, FJ. Stuurman, H.C. Rümke, W.M. van der 
Scheer,J.. van der Speken A.J. Westerman Holstijn. Zij was bijeengeroe-
penn omdat men verwachtte dat de oorlog 'de geestesgesteldheid' zou 
schokkenn en men zich diende te beraden over eventuele maatregelen. De 
commissiee constateerde in haar eerste vergadering echter, dat de psychi-
schee problemen niet waren toegenomen door de oorlogsomstandighe-
den.. Zelfs in het gebombardeerde Rotterdam was geen paniek op grote 
schaall  uitgebroken. Als er al meer mensen moesten worden opgenomen 
inn de gestichten, dan ging het vooral om personen die ook voor de oorlog 
all  'onevenwichtig' waren.'4 

Tochh stelde K.H. Bouman voor om consultatiebureaus op te richten 
voorr levens- en gezinsmoeilijkheden (hierna LGM-bureaus). De bureaus 
warenn bedoeld voor volwassenen die geconfronteerd werden met de 
'moeilijkheden,, die zich in deze tijden voordoen'. Ook deze bureaus 
moestenn niet 'het etiket van hulp voor geestelijk gestoorden' dragen. 
Hunn belangrijkste taak was juist te voorkomen dat gezonde mensen 
onderr druk van de omstandigheden ontspoorden. De moeilijkheden die 
dee commissie op het oog had werden eind 1940 als volgt omschreven: 
'Echteliedenn krijgen oneenigheden over politieke aansluiting [.. .^jonge-
luii  willen opgeleid worden in Dukschland, tegen de zin der ouders; moe-
dertjess weten geen raad met de bonnen; de een kan zijn ergernissen niet 
baas;; een ander is geschokt in zijn vertrouwen; die zit in onrust over fami-
liee elders; een ander leeft in spanning over de mogelijkheid van verwijde-
ringg uit zijn gezin; meerderen zijn alles kwijt; anderen leven nog steeds in 
onzekerheidd over hun zoon, die niet uit den oorlog terugkeerde.' 

Hett commissielid J. van der Spek, geneesheer-directeur van Maasoord 
enn betrokken bij het Rotterdamse spreekuur voor huwelijks- en gezins-
moeilijkheden,, schreef vervolgens een handleiding voor de toekomstige 
bureaus,, die op verzoek van de Gezondheidsraad begin 1941 werd afge-
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druktt in het Nedetiandsch Tijdschrift voor Geneeskunde onder de titel: 'Wat 
kann in dezen tijd in het belang der geestelijke volksgezondheid gedaan 
worden?'' Het antwoord op die vraag was simpel: consultatiebureaus op-
richten.. Maar Van der Spek had meer woorden nodig om uit te leggen 
watt men nu precies wilde behandelen in deze bureaus. 

J.J. van der Spek (1887-1982) 

Dee bijzondere omstandigheden, zo schreef Van der Spek in zijn hand-
leiding,, betekenden een extra belasting voor de geestelijke volksgezond-
heid:: 'De geheele tijd na 10 Mei met zijn velerlei verplichte adaptaties op 
kortenn termijn, zijn vele, nog nimmer eerder gekende beslommeringen, 
zelfss voor de eenvoudige huismoeders, met zijn nieuwe zorgen op zoo 
velerleii  terrein, zijn onvoorziene spanningen, pakt den mensch in zijn ziel 
aan.. Ons zieleleven werd heel fel beroerd, door hetgeen over ons kwam.' 

Dee specifieke moeilijkheden die daarvan het gevolg waren, vormden 
echterr niet Van der Speks eigenlijke hoofdthema. Hij stelde dat ieder 
menss gedurende het hele leven blootstond aan beschadigingen van zijn 
persoonlijkheid.. De bedreigingen voor de geestelijke volksgezondheid 
diee hij vervolgens opsomde leken ook niet per se opgeworpen te zijn door 
'denn drang der tijden'. Hij noemde 'ongebreideld toegeven aan allerlei 
elementairee driften [...] de vrijwel algemeen menschelijke begeerte om 
levensmoeilijkhedenn te ontwijken [...] zucht naar roesbeleving [...] vlucht 
voorr verantwoordelijkheid [...] prostitutie en alcoholverslaving'. Van der 
Spekk kon en wilde niet beweren dat de oorlog nieuwe problemen veroor-
zaaktee - hij was degene die als geneesheer-directeur van Maasoord be-
richttee over het uitblijven van paniek in Rotterdam. Belangrijker was het 
gegevenn dat deze bedreigingen moeilijkheden zouden kunnen veroorza-
kenn 'aan de rand van het bestaan der persoonlijkheid'. Die moeilijkhe-
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den,, zo wilde Van der Spek benadrukken, hoorden niet direct tot het 
werkterreinn van de psychiatrie. Daarvoor moest een specifiek hulpaan-
bodd worden geschapen, een voorziening die blijvend geestelijk letsel zou 
voorkomen. . 

Dee secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, R.A. 
Verweij,, steunde het advies van de Gezondheidsraadcommissie en ver-
zochtt om uitwerking van de plannen. De voorzitter van de Gezondheids-
raadd vroeg de NFGV vervolgens om een rapport uit te brengen. Dat ver-
scheenn in 1941. Van den Berg en Lekkerkerker, die het rapport schreven, 
steldenn onomwonden dat deze bureaus niet alleen bedoeld waren voor de 
'tijdsmoeilijkheden'.. Het ging hier, zo meenden zij, over problemen die 
ookk vóór deze tijd bestonden en ook daarna zouden bestaan. De proble-
menn werden aangeduid als 'fijnere en intiemere moeilijkheden', waarmee 
menn niet zo snel naar een instelling zou gaan en 'lichtere psychische 
stoornissen'' die niet thuishoorden bij de voor- en nazorgdiensten voor 
'zenuw-- en zielsziekten'.̂ 

Oorlogg en bezetting maakten de opzet van voorzieningen voor volwasse-
nenn noodzakelijk, zo stelden de psychohygiënisten. Het IM P werd aan-
vankelijkk zelfs gefinancierd uit een fonds dat de bescherming van de 
Amsterdamsee bevolking tegen oorlogshandelingen ten doel had. Toch 
magg duidelijk zijn dat 'de drang der tijden' door de psychohygiënisten 
voorall  gebruikt werd als argument om hun pleidooi kracht bij te zetten. 
Watt gold voor het IMP, gold wellicht nog in sterkere mate voor het LGM-
bureau:: er was voor 1940 in ieder geval al één bureau in werking, in Rot-
terdam.. Bovendien liet men er geen twijfel over bestaan dat dergelijke 
voorzieningenn ook nodig waren onder 'normale' omstandigheden. Want 
ookk dan zou de Amsterdamse bevolking volgens de oprichters van het 
IM PP lijden aan neurosen; mensen stonden altijd bloot aan beschadiging 
vann hun persoonlijkheid, zo meende Van der Spek. Ook Lekkerkerker en 
vann de Berg stelden vast dat het ging om problemen die er al waren voor 
dezee moeilijke tijd en er ook daarna nog zouden zijn. 

Dee 'problemen' kenmerkten zich met andere woorden niet door hun 
tijdgebondenn karakter. Ze onderscheidden zich vooral doordat ze niet te 
'zwaar'' waren, het ging niet om 'blijvend letsel' maar om 'lichtere' stoor-
nissenn en 'fijnere, intieme moeilijkheden'. Het ging met andere woorden 
niett om pathologische gevallen, maar om in beginsel gezonde volwasse-
nenn en die hoorden niet thuis bij de psychiatrie en evenmin bij de voor-
enn nazorgdienst. Zoals het MOB vormden het IM P en het LGM-bureau de 
belichamingg van de preventieve doelstelling van de beweging voor gees-
telijkee volksgezondheid. Had men in 1928 met de oprichting van het eer-
stee MOB preventieve zorg voor kinderen gerealiseerd, nu waren er ook op 
preventiee gerichte voorzieningen voor volwassenen.16 
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3-- H ET PSYCHOHYGIËNISCH BETOOG: VOORKOMEN MOET, 

VOORKOMENN KAN 

Kortt na de oorlog, in oktober 1945, beschreef K.H. Bouman de toestand 
waarinn de Nederlandse bevolking verkeerde als volgt: 

'Eenn nooit tevoren gekende verwildering, waartoe men onze vader-
landschee geest niet in staat zou hebben geacht, is door deze gruwelijke en 
meedoogenloozee oorlog ontstaan. Er is bijkans geen gebied van het gees-
telijkk leven, waarop de ontbinding niet duidelijk is aan te toonen. Wan-
neerr er ooit een tijd is geweest, waarin men de geestelijke volksgezond-
heidd ernstig in gevaar kon achten, dan is het zeker wel nu. Thans, nu de 
rookwolkenn van het slagveld gaandeweg optrekken en wij de verwoestin-
genn in hun volle omvang kunnen gaan overzien, ontwaren wij, hoe deer-
lij kk gehavend ons tevoren toch stellig gezonde geestesleven er op dit 
ogenblikk uitziet. De fundamenten, waarop wij steunen, zijn losgeslagen 
enn verzakt. Het gezin is gebroken en uit elkaar gerukt, de school is buiten 
functiee gesteld, de arbeid is ontredderd, de omgangsvormen zijn ver-
ruwd,, de moraal op ontstellende wijze gezakt, de misdaad heeft overal de 
kopp opgestoken en toont openlijk, zonder schroom, het schaamtelooze 
gelaat.. Kortom, het geestelijk leven in ons dierbaar vaderland is ernstig 
ziek[...]."7 7 

Inn het pas bevrijde Nederland stelden vele anderen eenzelfde diagnose, 
zoalss de tijdgenoten ook Boumans bezorgdheid over het cultuurverval in 
dee jaren twintig hadden gedeeld. Men was het er, van links tot rechts, 
roerendd over eens dat oorlog en bezetting een ernstige morele crisis te-
weegg hadden gebracht. 

Wanneerr men de feiten in ogenschouw neemt, blijkt dat de morele 
verontrustingg van na de oorlog wel erg zwaar werd aangezet. De versto-
ringg was weliswaar heftig, maar van tijdelijke aard. Na een korte 'bevrij-
dingspiek'' daalde het aantal echtscheidingen weer in de eerste helft van 
dee jaren vijftig . Dat gold ook voor het aantal buitenechtelijke geboorten 
enn het aantal gedwongen huwelijken. De geslachtsziektecurve vertoonde 
eenzelfdee beeld. Het gedrag van de jeugd correspondeerde al evenmin 
mett het beeld dat er in omloop was: met name op het gebied van de sek-
sualiteitt heersten opvallend traditionele ideeën.18 

Dee historicus De Liagre Böhl heeft aangetoond dat het naoorlogse 
zedelijkheidsoffensieff  ook een politiek doel diende. De morele veront-
rustingg werd vooral uitgedragen door de bovenlaag van de samenleving, 
diee een wederopbouwmoraal predikte waarin de harmonieuze samen-
werkingg van uiteenlopende groeperingen voorop stond. Politiek en soci-
aall  verzet, veranderingsprocessen in de gezinsmoraal en op het terrein 
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vann de seksualiteit werden met succes bestreden of tegengegaan door ze 
alss zedenverwildering af te doen.'9 Annet Mooij heeft erop gewezen dat 
dee naoorlogse verontrusting vooral betrekking had op thema's die ook 
voorr de oorlog al onderwerp van zorg waren. Zij houdt het erop dat de 
omstandighedenn er alle aanleiding toe gaven om de klaagzang over het 
cultuurvervall  en de teloorgang van moraal en zeden uit de jaren twintig 
enn dertig nog eens flink aan te zetten.20 

Beidee verklaringen hoeven elkaar niet uit te sluiten, zo blijkt uit de lot-
gevallenn van de psychohygiënisten in de eerste naoorlogse jaren. Al wa-
renn de omstandigheden nu weliswaar totaal anders, de gevaren waarvoor 
Boumann in 1945 alle aandacht vroeg verschilden inderdaad niet wezenlijk 
vann de bedreigingen waarvoor hij in 1924 had gewaarschuwd. Wel bood 
hett naoorlogse offensief tegen geestelijk verval en morele ontwrichting 
dee psychohygiënisten veel betere kansen om hun streven te legitimeren 
enn hoog op de politieke agenda te krijgen. Daartoe wezen zij eerst op de 
ernstt en omvang van de 'geestelijk-hygiënische problemen'. Daarna zet-
tenn de psychohygiënisten overtuigend uiteen dat de beweging voor gees-
telijkee volksgezondheid ook beschikte over de kennis en de middelen die 
nodigg waren voor een succesvolle aanpak van deze problemen. 

Dee problemen die de oorlog had veroorzaakt waren uitermate ernstig 
-- zowel onder de jeugd als onder volwassenen, zo meldde de NFGV in 
19455 aan de minister in het door hem gevraagde advies. De jeugd was 
doorr de oorlog 'geestelijk ontworteld' geraakt, de sterk gestegen jeugd-
criminaliteitt en kinderverwaarlozing vormden daarvan het bewijs. Bo-
vendienn was er een grote groep ontstaan van 'sociaal-labielen die opvoe-
dingshulpp behoeft om hen voor verder afglijden te behoeden'. Speciaal 
werdd gewezen op de ruim 4000 joodse oorlogspleegkinderen, op de kin-
derenn van geïnterneerden en op de uit Indië teruggekeerde kinderen. 
Voorr al deze in hun ontwikkeling bedreigde kinderen moesten onver-
wijl dd voorzieningen worden getroffen. Liet men dat na, dan zouden de 
gevolgenn zich in de toekomst onherroepelijk wreken in een stijging van 
dee gemeenschapskosten. 

Ookk was een 'ontstellend' groot aantal volwassenen 'uit gewone doen 
enn evenwicht' geraakt. Uit het buitenland teruggekeerde arbeiders waren 
niett of niet meteen tot een 'normale arbeidsaanpassing' in staat. Door 
hunn langdurige afwezigheid waren ook thuis veel problemen ontstaan, 
zoalss vervreemding en ontrouw tussen man en vrouw, en 'verwildering' 
vann de kinderen. Zulke en nog ernstiger aanpassingsproblemen verwacht-
tee de NFGV ook bij ex-krijgsgevangenen, gedemobiliseerden uit Indië, 
soldatenn die mee hadden gevochten met de geallieerden, ex-ondergedo-
kenenn en mensen die terugkeerden uit de concentratiekampen. De NFGV V 
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weess er met klem op dat deze aanpassingsmoeilijkheden zonder tijdig 
ingrijpenn zouden leiden tot een chronische problematiek, en daarmee tot 
maatschappelijkee ongeschiktheid. Een laatste noodkreet gold de tekor-
tenn aan materiaal en personeel in de psychiatrische inrichtingen, een te-
kortt dat des te nijpender werd nu als reactie op de spanningen van oorlog 
enn bezetting het aantal ernstig gestoorden toenam.21 

Moreell  verval, ofwel 'geestelijk pauperisme', was het gevolg van oor-
logg en bezetting.22 De ernst van deze situatie stond echter in schril con-
trastt met de beschikbare middelen. Er was een immens tekort aan voor-
zieningenn en aan kader, terwijl direct ingrijpen toch geboden was - ook 
omm ernstiger, vooral economische gevolgen te voorkomen. 

Inn het betoog van de beweging werd de noodzaak tot ingrijpen vervol-
genss extra onderstreept door nog een ander element naar voren te halen. 
Hett ging hier niet om problemen van incidentele aard, maar om structu-
relee problemen. Bouman mocht gesproken hebben van 'ons tevoren toch 
stelligg gezonde geestesleven', in het NFGV-advies en in vele andere publi-
catiess argumenteerden de psychohygiënisten dat het ging om problemen 
diee ook al vóór de oorlog bestonden. Ook toen werd de jeugd onverstan-
digg opgevoed en blootgesteld aan verkeerde geestelijke invloeden, ook 
toenn lieten het onderwijs en de beroepsvorming te wensen over. Ook 
vóórr de oorlog had de neurose de omvang van een volksziekte aangeno-
men,, ook toen was er al sprake van een verzwakking van de moraal en van 
eenn volkskrachtondermijnende gezinsontwrichting, ook toen belemmer-
dee de verouderde Krankzinnigenwet de ontwikkeling van een moderne 
zorg.23 3 

Dee 'ontbinding' die het geestelijk leven van het Nederlandse volk na 
19455 kenmerkte, had haar wortels dus in de vooroorlogse periode. In 
sommigee betogen had dit inzicht een omkering van het perspectief tot 
gevolg.. I.C. van Houte, bestuurslid van de NFGV, wees er in 1946 op dat 
vóórr de oorlog al duidelijk was dat bij kinderen met een bepaalde 'geeste-
lijk ee constellatie' preventief moest worden ingegrepen. Omdat preventie 
toenn was uitgebleven, moest men nu nazorg bieden aan tienduizenden 
'psychopathen'' en 'geestelijk minderwaardigen', die achter slot en gren-
dell  en prikkeldraad hun berechting afwachtten. De oorlog had alleen een 
gunstigee voedingsbodem geschapen voor het manifest worden van deze 
afwijkingen;; de oorzaak van het probleem lag in het feit dat vóór de oor-
logg geen psychohygiënische hulp was geboden.24 

Tenn aanzien van het 'ontwrichte' gezin werd een soortgelijke redene-
ringg gevolgd. De oorlog had een ontwrichtende werking, maar was zelf 
ookk mede het gevolg van ontwrichting. Een van de inleiders op het door 
dee NFGV georganiseerde Nationaal Congres voor de Geestelijke Volksgezond-
heidheid in 1947 meende dat het merendeel van de gezinnen van NSB-ers voor 
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DeDe openingszitting va?? het Nationaal Congres voor de Geestelijke Volksgezo??dheid 
inin het Indisch Instituut in 1947. Op de ee?ste rij  links: C.T. Kort en hoist, 

C.C. van de?? Berg e?? F. S. Meijei's 

dee oorlog al in 'verregaande staat van ontbinding' verkeerde: 'Wij zijn van 
mening,, dat vrijwel alle gezinnen van politieke delinquenten reeds gedu-
rendee jaren onevenwichtig zijn, ziekelijk gevoelig, geen realiteitszin.'25 

Dee oorlogsomstandigheden hadden de geestelijk-hygiënische proble-
menn 'acuut' of 'evident' gemaakt. Maar de dieperliggende oorzaken van 
dezee problemen waren terug te voeren op onafhankelijk van de oorlog 
bestaandee factoren. Dat maakte, zo impliceerden de psychohygiënisten, 
hett nemen van maatregelen des te noodzakelijker. Want het ging niet om 
problemenn van voorbijgaande aard die het gevolg waren van een welis-
waarr ernstig incident, maar om structurele problemen - problemen van 
allee tijden. Deze hadden niet zo ernstig hoeven zijn, ze hadden zelfs kun-
nenn worden voorkomen, als men voor de oorlog maar had gehandeld vol-
genss de inzichten van de psychohygiëne. Het waren problemen die ook 
inn de toekomst hun tol zouden eisen als men nu niet, met inzet van alle 
beschikbaree deskundigheid en middelen, een psychohygiënisch preven-
tie-offensiefzouu inzetten. 

Datt oorlog en bezetting de problemen aan de oppervlakte brachten, 
hadd volgens de psychohygiënisten zeker ook positieve kanten. Zo schreef 
Lekkerkerkerr in 1945: 'De oorlog heeft het enorme belang van de psychi-
schee factor in de weerbaarheid van den mensch doen zien.' Men besefte 
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EenEen van de sectie-vergaderingen van het Nationaal Congres voor de Geestelijke 
VolksgezondheidVolksgezondheid in Kriterion. Op de eerste rij  geheel rechts J.H. Pameijer 

enen naast hem H. C. Rümke 

nuu veel beter hoe groot de betekenis was van neurosen en levensmoeilijk-
heden.. Nu pas kreeg men echt oog voor de omvang van deze stoornissen. 
'Hett is niet alleen maar een zaak van een groep psychotische en oligo-
phrenee patiënten, doch iets wat het heele volk aangaat', aldus Lekker-
kerker.266 Rümke en Querido, beiden sprekers op het in 1946 door het 
Nederlandschh Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG) 

georganiseerdee Nationaal Congres Volksgezondheid, stelden dat de neurose 
mett recht een 'volksziekte' kon worden genoemd. Het aantal 'lijders' was 
enorm,, economisch gezien waren de gevolgen ervan onafmeetbaar en 
ookk het persoonlijk leed dat de ziekte veroorzaakte was 'onafzienbaar'.2? 

Dee oorlog verruimde de psychohygiënische horizon. Niet alleen werden 
'oude'' opvattingen bevestigd, er braken ook nieuwe inzichten door. De 
gevoeligheidd voor de psychische problematiek nam toe, alsook het 
inzichtt dat deze veel omvangrijker was dan men voorheen dacht. Daar-
naastt wezen de psychohygiënisten veelvuldig op de 'nieuwe' etiologische 
enn therapeutische inzichten. Van den Berg herhaalde het oude gezegde: 
'dee oorlog is de vader van alle dingen'.28 

Dee ervaringen die men in de geallieerde legerpsychiatrie had opgedaan, 
blekenn van grote betekenis te zijn voor de civiele psychiatrie. Op het 
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NCOG-congress gaf Querido, redacteur van het nieuwe Maandblad voor de 
GeestelijkeGeestelijke Volksgezondheid en vanaf 1948 ook bestuurslid van de NFGV, 

eenn overzicht van de nieuwe perspectieven die de legerpsychiatrie had 
opgeleverd.. Door gebrek aan tijd en mankracht waren de psychiaters in 
dee geallieerde legers gedwongen geweest om meer dan één patiënt tege-
lij kk te behandelen. De belangrijkste winst van de groepsbehandeling lag 
echterr niet in de tijdsbesparing. Veel belangrijker was dat de groepsbe-
handelingg een rationele, doelmatige en natuurlijke therapie mogelijk 
maakte,, aldus Querido. Pas nu, op basis van de ervaringen met de groeps-
behandeling,, konden de psychopathologische en psychologische conse-
quentiess worden getrokken uit het inzicht dat de mens een gemeenschaps-
wezenn was. Bij de neuroticus ontbrak 'de rijpe, volwassen aanpassing aan 
dee gemeenschap'; de groepssituatie schiep de gelegenheid om deze aan-
passingg te herstellen.29 

Ookk de Utrechtse hoogleraar psychiatrie H.C. Rümke, lid van het 
bestuurr van de NFGV en van de redactie van het Maandblad, wees in zijn 
toespraakk voor het NCOG-congres met nadruk op de grote betekenis van 
dee omgeving. Een neurose, zo stelde hij vast, is 'een uitingsvorm en dus 
eenn symptoom' van 'een in wezen zieke maatschappij'. De sociaal-psy-
choloogg J. Koekebakker, bestuurslid van de NFGV en eveneens redacteur 
vann het Maandblad, concludeerde in 1947 dat de wisselwerking 'tusschen 
enkelingg en gemeenschap' het belangrijkste thema vormde voor de psy-
chohygiëne.3° ° 

Dee oorlogservaringen bevestigden en versterkten het belang van 
omgevingsfactoren.. Een verstoring van het evenwicht tussen individu en 
omgeving,, een mislukte aanpassing, vormde dé parameter voor geestelij-
kee ongezondheid. Een ander aspect dat door de oorlog inzichtelijker 
werd,, betrof het belang van preventie. Tijdig ingrijpen had, zo betoog-
denn degenen die wezen op de structurele aard van de problemen, een 
groott deel van de ellende in en na de oorlog kunnen voorkomen. En 
zekerr ten aanzien van de nu zo op de voorgrond tredende neurosen, aan-
passingsstoornissenn en levensproblemen gold: als men maar bijtijds in-
grijptt dan kan de schade worden beperkt. Een tijdige behandeling in de 
maatschappijj  voorkwam niet alleen onnodig individueel leed, het be-
spaardee de gemeenschap de kosten die gemoeid waren met het verlies 
aann arbeidskracht én de eventuele aanzienlijk hogere kosten verbonden 
aann verpleging en behandeling van een chronische problematiek. 

Voorr de psychohygiënisten was het zonneklaar dat de ernst en omvang 
vann de problematiek een krachtige aanpak noodzakelijk maakten. Een 
zaakk van nationaal belang, zo betoogden zij, vroeg om betrokkenheid van 
dee rijksoverheid en om financiering van de beweging die deze problemen 
konn bestrijden en voorkomen. Het propagandistische en politieke karak-
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terr van dit betoog kwam duidelijk naar voren op momenten dat de ernst 
vann de situatie in twijfel werd getrokken. 'In het belang van de zaak' wer-
denn nuanceringen nauwelijks getolereerd, althans niet in het openbaar. 

Tijdenss een kleine studiebijeenkomst van het Instituut voor Preven-
tievee Geneeskunde in 1947 stelde de geneesheer-directeur van de Wil -
lemm Arntsz Stichting C.F. Engelhard, als reactie op de rampenscenario's 
vann zijn collega Rümke, dat hij dacht dat de 'oergezonde kern van ons 
volk'' nog voldoende waarborgen schiep voor een spontane regeneratie. 
Rümkee moest hem daarin gelijk geven, maar hij dacht dat het niet ver-
standigg was dat ook aan de grote klok te hangen. Van collega Engelhard 
konn Rümke een dergelijk optimisme wel verdragen, zei hij, maar wan-
neerr 'onverantwoordelijke optimisten, die zich gaarne tegen alle nieuwe 
plannenn verzetten, hetzelfde zouden zeggen [...] zou hij het krachtig wil -
lenn bestrijden'. 31 

Binnenskamers,, onder collega's, mocht de ernst van de door de bewe-
gingg gestelde diagnose worden betwijfeld, daarbuiten werd dat vanuit 
strategischh oogpunt afgeraden. Overigens moet ook Engelhards stelling-
namee bezien worden vanuit de belangen die hij vertegenwoordigde. Dat 
err alom gesproken werd over het belang van het bestrijden van neurosen 
enn levensproblemen, terwijl in de Nederlandse gestichten de toestand 
onhoudbaarr was vanwege oorlogsschade en een schrijnend gebrek aan 
personeel,, moet hem als gestichtsdirecteur onaangenaam hebben getrof-
fen.. Ook anderen zouden zich overigens in de loop van de jaren vijfti g 
bezorgdd tonen over de materiële en immateriële steun die de beweging 
genereerde,, omdat deze tot verwaarlozing van de intramurale psychiatrie 
zouu kunnen leiden. De belangentegenstelling tussen de gestichtspsychia-
triee en de geestelijke volksgezondheid die in de jaren dertig aan de opper-
vlaktee kwam, zette na 1945 door. 
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'Voorkomenn is beter': dat was het credo van de beweging voor geestelijke 
volksgezondheid.. Niet echt nieuw, alleen leken de kansen om het waar te 
makenn direct na de oorlog aanzienlijk groter dan daarvoor. Voor de oor-
logg lag het zwaartepunt in de etiologie op de predispositie, de erfelijk 
bepaaldee aanleg. Op basis van dit uitgangspunt hadden Bouman en de 
NVGVV  aansluiting gezocht bij de eugenetiek. Voor de praktijk van de pre-
ventiee bood de eugenetiek echter nauwelijks of geen aanknopingspun-
ten.. Religieuze overwegingen maakten 'negatieve' eugenetische maatre-
gelen,, zoals sterilisatie, onaanvaardbaar. Daarnaast betwijfelde men het 
uiteindelijkee effect van dergelijke ingrepen. Bovendien waren veel artsen 
enn psychiaters, hoewel ze het eugenetisch gedachtegoed zeker aantrek-
kelijkk vonden, niet onder de indruk van het geleverde wetenschappelijke 
bewijs.. Veel meer erfelijkheidsonderzoek zou nodig zijn voordat toepas-
singg in de praktijk verantwoord was. 

Geneeskundigg onderzoek vóór het huwelijk en 'positieve' eugeneti-
schee maatregelen zoals het stimuleren van grote gezinnen onder de intel-
ligentia,, genereerden in het interbellum aanzienlijk meer steun. Maar 
ookk hier stuitte het eugenetisch streven op een vooral bij confessionelen 
diepgeworteldd verzet tegen staatsinmenging in de privé-sfeer, en tegen 
voortplantingsregulering. . 

Daarr kwam nog iets anders bij. In Boumans NVGV waren, zoals eerder 
iss beschreven, zowel de eugenetiek als de sociale psychiatrie goed verte-
genwoordigd.. In de loop van de jaren dertig kwamen de eugenetische en 
dee sociaal-psychiatrische uitgangspunten echter steeds meer op gespan-
nenn voet te staan met elkaar. De preventie van (her) opnames, zoals de 
voor-- en nazorg beoogden, strookte volstrekt niet met de eugenetische 
zienswijze.. Asilering voorkwam tenminste dat 'geestelijk abnormalen' 
zichh konden voortplanten. Zonder eugenetische voorzorgsmaatregelen 
warenn voorzieningen buiten het gesticht, zo liet Marianne van Herwer-
denn haar mede-NVGv-leden in 1930 weten, ronduit 'gevaarlijk'. 

Toenn in 1949 een Reorganisatiecommissie voor Geestelijke Volksge-
zondheidd in het leven werd geroepen, vond men het ook nodig om een 
'subcommissiee voor Eugenetica' in het leven te roepen. In 1954 voltooide 
dee subcommissie, waarvan J. van der Spek voorzitter was, haar eindrap-
port.. Van de hoop die Bouman en de zijnen in 1924 aan de dag hadden 
gelegdd met betrekking tot de preventieve mogelijkheden van de eugene-
tica,, was in dit rapport niet veel meer te bespeuren. Na de door het euge-
netischh denken geïnspireerde nazi-praktij ken vond geen enkele eugeneti-
schee maatregel waarover in Nederland ooit gediscussieerd was nog genade 
inn de ogen van de subcommissie. De erfelijke basis van geestesziekten 
achttee men onbewezen, met name voor schizofrenie, zwakzinnigheid en 
dee manische depressie. Gedwongen sterilisatie werd unaniem afgewezen 
enn ook segregatie op eugenetische indicatie vond men onaanvaardbaar. 
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Propagandaa voor het vrijwilli g geneeskundig onderzoek vóór het huwe-
lij kk was volgens de commissie acceptabel, maar het verplichten daarvan 
vondd zij ongewenst. De discussie over 'positieve' eugenetische maatrege-
lenn leidde evenmin tot een pleidooi voor wettelijke maatregelen. 32 

Mett de oprichting van het eerste MOB in 1928 was op een heel andere 
manierr vorm gegeven aan het streven naar preventie. De aanname dat tij -
digg ingrijpen bij lichte stoornissen ernstige ziekte kon voorkomen, vorm-
dee de grondslag van deze voorziening voor 'in hun ontwikkeling bedreig-
dee kinderen'. Deze aanname was niet gebaseerd op medisch-biologische 
maarr op psychoanalytische inzichten. De veronderstelling dat ziek en 
gezondd in elkaar overliepen verruimde de mogelijkheden voor preventie. 
Psychiatrischee interventie was mogelijk lang voordat er sprake was van 
eenn acute fase in de ziekte.33 

Hett MOB bracht dit psychodynamische model in praktijk. Maar voor 
dee oorlog bleef het aantal MOB 's beperkt, evenals de invloed van het daar-
aann ten grondslag liggende psychoanalytische ge dachtegoed. H Hoewel 
menn het belang van preventie in toenemende mate onderkende, werd het 
ideee dat de erfelijke bepaaldheid doorslaggevend was niet losgelaten en 
overheerstee in de psychiatrie de biologisch-somatische richting.35 

Doorr de oorlogservaringen kreeg de opvatting dat erfelijkheid een be-
langrijkee rol speelde in het ontstaan van geestesziekten echter een gevoe-
ligee knauw. Amerikaanse en Engelse legerpsychiaters braken op grond 
vann hun ervaringen aan het front met dit uitgangspunt. Bovendien toon-
denn ze (opnieuw) aan dat behandeling van soldaten in de onmiddellijke 
nabijheidd van het front succesvol was, in tegenstelling tot behandeling in 
verafgelegenn instellingen. In het leger had verhoging van de groepscohe-
siee en bevordering van sociale relaties geleid tot een afname van het aan-
tall  neuroses. Ook in het burgerleven zouden dergelijke ingrepen in de 
socialee omgeving de geestelijke gezondheid kunnen bevorderen.36 

Dee Nederlandse collega's volgden: niet de aanleg maar de omgeving 
vormdee de meest significante factor in de etiologie van psychische stoor-
nissen.. Hoe algemeen deze opvatting in de beweging opgang deed, bleek 
well  uit het feit dat tijdens het Nationaal Congres voorde Geestelijke Volksge-
zondheidzondheidinin 1947 de vraag gesteld werd of de oorzaak van psychopathisch 
gedragg uitsluitend in milieu-invloeden lag of dat er óók sprake kon zijn 
vann een 'biologische praedispositie'.37 

Ookk buiten de beweging triomfeerde na de Tweede Wereldoorlog de 
dynamischee psychiatrie. Psychotherapie werd binnen de psychiatrische 
wereldd een belangrijk zwaartepunt, en daarbinnen zou de psychoanalyse 
weerr de belangrijkste richting vormen.38 Daarbij ging het overigens ook 
nuu niet zozeer om toepassing van de psychoanalyse in de klinische prak-
tijk .. In de jaren vijfti g zou de psychoanalyse vooral als interpretatiekader 
vann maatschappelijke verschijnselen oppermachtig worden.39 
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4 .. OP NAAR LONDEN 

Hett elan dat de psychohygiënisten in eigen land aan de dag legden, strek-
tee zich ook uit tot buiten de grenzen. In 1948 maakten maar liefst tachtig 
Nederlanderss de overtocht naar het nog sterk door oorlogsgeweld gete-
kendee Londen, om er het International Congress on Mental Health bij te 
wonen.. Kees Trimbos, toen assistent in de kliniek van Rümke, schreef 
later:: 'Wij - dat waren een paar overgebleven assistenten - wij hadden 
hett in die zomer van 1948 erg druk, omdat vrijwel de gehele staf van de 
kliniek,, de hoogleraar inkluis, Londenwaarts getogen was. Boordevol 
ideeënn en plannen kwamen zij terug.'4° 

Dee Nederlandse afgevaardigden vormden, na de Amerikaanse, de 
grootstee buitenlandse delegatie. Ook in andere opzichten was de Neder-
landsee inbreng onevenredig groot. Van de twaalf hoofdsprekers waren er 
driee Nederlander (Rümke, Querido en Koekebakker), en er namen twee 
Nederlanderss deel aan de zogeheten International Prepatory Commission 
(Koekebakkerr en Querido). Bovendien werd Rümke gekozen tot Chair-
manman of the Executive Board van de tijdens het congres opgerichte World 
FederationFederation for Mental Health. 41 

Datt men in zo groten getale naar Londen was afgereisd is misschien te 
verklarenn uit de Nederlandse situatie, die zich in verschillende opzichten 
onderscheiddee van de ons omringende landen. In Duitsland had men wel 
watt anderss aan het hoofd dan een buitenlands congresbezoek, en datzelf-
dee gold voor de door Vichy in tweeën gesplitste Franse natie. Wellicht 
speeldee ook een rol dat men zich in Nederland van oudsher enorm 
bezorgdd maakte over het 'cultuurvervaP - een bezorgdheid die zoals we 
zagenn na de Tweede Wereldoorlog een climax vond in de verontrusting 
overr de zedenverwildering. De Nederlandse psychohygiënisten zullen 
ongetwijfeldd tevens steun voor hun nationale strevingen hebben gezocht 
inn deze grootse internationale manifestatie. 

Queridoo onderhield vriendschappelijke contacten met de voorzitter 
vann het International Congress, Jack Rees. Rees, voor de oorlog hoofd van 
dee Tavistock Clinic, die model stond voor het Amsterdamse IMP, werd na 
dee oorlog beroemd door zijn werk als psychiater in het Engelse en Ame-
rikaansee leger. In 1945 publiceerde hij The shaping of psychiatry by war A2 

Dee vriendschap tussen Rees en Querido dateerde al van voor de oorlog 
enn werd hernieuwd tijdens Querido's bezoek aan Londen kort na de 
bevrijdingg toen hij er, in opdracht van het Nederlandse leger, het Engelse 
systeemm van officiersselectie bestudeerde.43 Ook H.C. Rümke, sinds 1936 
hoogleraarr psychiatrie in Utrecht en na de Tweede Wereldoorlog de 
meestt toonaangevend psychiater in Nederland, raakte tijdens het con-
gress bevriend met Rees. Hun ontmoeting activeerde Rümkes enthou-
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siasmee voor de beweging - volgens zijn eigen zeggen was zijn reactie tot 
dann toe nogal lauw. In de jaren vijfti g zou Rümke vervolgens een leiding-
gevendee positie bekleden in de World Federation for Mental Health. 44 

Hett congres ademde een sfeer van optimisme en broederschap uit, 
ondankss of misschien dankzij de nog zo vers in het geheugen liggende 
verschrikkingen.. Een oorlog zoals men juist had doorstaan mocht de 
wereldd niet nogmaals overkomen. De congresgangers wilden een bijdra-
gee leveren aan de wereldvrede en aan de totstandkoming van een betere 
wereld;; als er in de pendelbeweging tussen hoop en wanhoop die de 
geschiedeniss van de psychiatrie karakteriseert ooit een moment is 
geweestt waarop men optimistisch gestemd was over het eigen kunnen, 
dann was het nu. De kern van het Londense gedachtegoed werd samenge-



i666 4. ' I E TS WAT HET HEELE VOLK AANGAAT ' 

vatt in het tijdens het congres gelanceerde statement van de International 
PrepatoryPrepatory Committee (IPC).4* 

Querido,, zelf lid van de IPC, resumeerde het statement in 1948 als 
volgt:: 'De mens bezit een grote veranderbaarheid [...] en dientengevolge 
behoeftt geen enkele trek als de uiting van een onwijzigbare "menselijke 
natuur",, die als zodanig gegeven zou zijn, te worden beschouwd. Even-
zeerr vertonen de sociale instellingen waarin de mens leeft, eenzelfde ver-
anderbaarheid,, zodat ook geen enkele uiting van menselijke samenleving 
alss de onwijzigbare consequentie van die samenleving moet worden 
beschouwd.. Bovendien bestaat er een absolute en rechtstreekse afhanke-
lijkheidd tussen de uitingen van de menselijke geest en de sociale structu-
ren,, waarin hij leeft. Hieruit volgt, dat het dus mogelijk moet zijn, allerlei 
ziekelijkee en schadelijke gedragingen van de mens te wijzigen, en even-
zeerr sociale instellingen, voorzover deze schadelijke invloeden op het 
welzijnn van de gemeenschap blijken uit te oefenen. Het aanvaarden van 
eenn als zodanig erkende schadelijke invloed met het argument, dat dit nu 
eenmaall  een uitvloeisel van de menselijke natuur of van de maatschappij 
is,, is niet gerechtvaardigd.'46 

Dezee optimistisch opvatting, dit credo van de maakbaarheid, vormde 
hett uitgangspunt van de tot Mental Health Movement omgedoopte na-
oorlogsee beweging. Op basis van dit nieuwe adagium - mensen en sociale 
structurenn zijn onderling afhankelijk en veranderbaar - kreeg de bewe-
gingg een nieuwe taak. Zij streefde een veel meer omvattender doel na dan 
dee vooroorlogse Mental Hygiene Movement had gedaan: méér dan het uit-
bannenn van psychische ziekte of neurose, méér dan een negatief om-
schrevenn toestand waarin de afwezigheid van ziekte of van geestelijke 
ongezondheidd voorop stond. Na Londen was het de beweging te doen 
omm een positief geformuleerd streven naar geestelijke gezondheid, om de 
bevorderingg van 'optimale' of 'gezonde' verhoudingen tussen mensen 
onderlingg en tussen het individu en de gemeenschap.47 

Dezee positieve verandering, die tegelijk een verruiming van de doel-
stellingg inhield, werd tot uitdrukking gebracht in de naamsverandering 
vann de beweging: Mental Hygiene werd vervangen door Mental Health. 
Menn wilde, na de verschrikkingen van de oorlogsjaren, positieve daden 
stellen.. Barbaarse ontsporingen als in Duitsland moesten voorkomen 
worden,, de beweging had een taak in de preventie van een mogelijke vol-
gendee wereldoorlog. De term mental health gaf ook uitdrukking aan de 
sterkk gegroeide pretenties van de beweging. Zij zou niett alleen de facto-
renn kunnen aanwijzen die geestelijke ongezondheid veroorzaakten en 
beschikkenn over de kennis en methodes om effectief in te grijpen, zij zou 
ookk professionele zeggenschap hebben over de bevordering of optimali-
seringg van het geestelijk gezonde. Daarmee liet zij het pathologische, het 
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abnormale,, achter zich en proclameerde het gezonde, het normale, tot 
haarr belangrijkste object. Na 1948 werden de in Londen geformuleerde 
opvattingenn gemeengoed in de Nederlandse beweging. Ook daarbuiten 
dedenn ze opgang, zoals hieronder nog zal blijken. 

5.. EEN WET OP DE GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 

Opp het verlanglijstje dat de NFGV in 1945 presenteerde aan de minister 
vann Sociale Zaken, stond naast financiering van overheidswege en reor-
ganisatiee van de inspectie ook de instelling van een interdepartementale 
commissiee voor geestelijke volksgezondheid. In 1948 werd inderdaad een 
zogehetenn Reorganisatiecommissie voor de Geestelijke Volksgezond-
heidd in het leven geroepen. Was ook hier sprake van een succesverhaal? 
Slaagdee de Reorganisatiecommissie erin om haar belangrijkste opdracht, 
dee vervanging van de verouderde Krankzinnigenwet door een nieuwe 
wett op de geestelijke volksgezondheid, uit te voeren ? Het antwoord op 
diee vraag is al eerder gegeven: nee dat lukte ook nu niet. Waarom niet en 
watt waren de gevolgen van die mislukking? 

Vann der Grinten heeft in zijn De vorming van de ambulante geestelijke 
gezondheidszorggezondheidszorg een gedegen overzicht gegeven van de discussie over een 
wett op de geestelijke volksgezondheid. Deze discussie werd al tijdens de 
oorlogg voorbereid, barstte na de bevrijding in alle hevigheid los en ver-
zanddee vervolgens in de jaren vijftig . Hieronder wordt zijn betoog samen-
gevatt en voorzien van kanttekeningen, vooral waar het gaat om de we-
gingg van de verschillende motieven en belangen. Voor een goed begrip 
vann latere discussies in de beweging is het 'ordeningsdebat' van groot 
belang. . 

Inn de Kleine Commissie van de NFGV had men tijdens de oorlog niet 
alleenn aan de opzet van een nieuwe Federatie gewerkt, men wilde con-
formm het eenheidsstreven van met name Bouman ook 'een werkelijk alles 
omvattendd en samenhangend bouwwerk van de geestelijke volksgezond-
heid'' ontwerpen in de vorm van een wet op de geestelijke volksgezond-
heid.. Na de bevrijding zocht het bestuur van de NFGV twee deskundigen 
aan,, beiden psychiater, om hierover een preadvies voor te bereiden: 
A.. Querido en J. Kat. Querido kon als auteur van zijn in 1939 verschenen 
werkk Krankzinnigenrecht bogen op een uitgebreide kennis op dit terrein, 
dee oud-geneesheer-directeur van het Apeldoornsche Bosch Kat werd op 
verzoekk van Querido gevraagd omdat hij, zo schrijft Van der Grinten, 
goedd was geïnformeerd over 'de praktijk van dat deel van de geestelijke 
gezondheidszorg,, waarin de NFGV in het bijzonder geïnteresseerd was': 
dee psychiatrische voor- en nazorg. Bovendien had Kat voor de oorlog al 
gepleitt voor een wet op de geestelijke volksgezondheid, inclusief de krank-
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zinnigenzorgg (zoals ook hierboven bleek uit de bijdrage van Kat op de 
'psychischee hygiënisten-dag' van Bouman in april 1930, zie hoofdstuk 2). 

Vann der Grinten stelt vast dat de NFGV 'in feite' deze twee de gelegen-
heidd bood om de al veel langer levende wens tot vervanging van de oude 
Krankzinnigenwett 'in het moderne aansprekende jasje van de geestelijke 
volksgezondheidd te steken en daardoor te profiteren van de algemene 
hervormingsgezindee sfeer rond het einde van de oorlog'.48 De actie voor 
eenn nieuwe wet van Querido bleef dan ook niet beperktt tot het schrijven 
vann een preadvies voor de NFGV. Hij publiceerde zijn opvattingen in sep-
temberr 1945 al in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde onder de titel 
'Eenn Wet op de Geestelijke Volksgezondheid... Nu', en hij zorgde er-
voorr dat het onderwerp in december 1945 ook op de agenda kwam van de 
jaarvergaderingg van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en 
Neurologie. . 

Leverdee Querido vooral hoofdlijnen en grondgedachten voor een 
wettelijkee regeling, Kat werkte deze uit tot een ontwerp voor een wet dat 
inn 1946 in het Maandblad werd gepubliceerd. Opvallend in beider voor-
stellenn voor een nieuwe wettelijke regeling was dat het consultatiebureau 
enn niet de inrichting als kern van de geestelijke gezondheidszorg werd 
beschouwd.. Querido en Kat wensten de financiering onder te brengen in 
eenn zogeheten Algemeen Fonds, gevoed uit bijdragen van gemeenten en 
provinciess voor de krankzinnigenverpleging en de voor- en nazorg, en 
aangevuldd met uitkeringen ten behoeve van de geestelijke gezondheids-
zorgg van gemeenten, provincies, rijk en eventuele andere instellingen. 
Daarmeee werd de verzorging van geesteszieken onttrokken aan de armen-
zorgg en zou er een einde komen aan de veelal door financiële overwegin-
genn bepaalde, ondeskundige beoordelingen van verzoeken tot opname. 
Eventueell  zou ook aansluiting bij het Ziekenfondsenbesluit kunnen wor-
denn overwogen. 

Terwijll  Querido zich vooral uitputte in kritiek op de bestaande situ-
atie,, waarbij met name de in zijn ogen onvoldoende professioneel geor-
ganiseerde,, 'stumperige' consultatiebureaus op confessionele grondslag 
hett moesten ontgelden, gaf Kat in zijn voorstel een gedetailleerde uit-
werkingg van een bestuurlijk-organisatorisch stelsel voor de toekomst: 
eenn nationale Raad voor de Geestelijke Volksgezondheid, Districtsraden 
enn Streekraden voor de Geestelijke Volksgezondheid en een ontwerp 
voorr een zogeheten Streekconsultatiebureau voor Geestelijke Volksge-
zondheid.. In het Streekconsultatiebureau bracht Kat de werkzaamheden 
vann de Consultatiebureaus voor Zenuw- en Zielszieken, de voor- en 
nazorgdiensten,, de MOB'S en de Bureaus voor Levens- en Gezinsmoei-
lijkhedenn onder.49 

Toenn beide preadviseurs hun werk klaar hadden, bleek het NFGV-
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bestuurr echter terug te schrikken voor met name de zeer uitgewerkte 
plannenn van Kat. Van den Berg meende dat gedetailleerde plannen con-
troversenn zouden oproepen. Wanneer ze terechtkwamen in het Advies 
aann de minister van Sociale Zaken, zou het héle Advies misschien terzijde 
wordenn gelegd. Het bestuur van de NFGV nam deze waarschuwing ter 
harte.. In het Advies dat in december werd uitgebracht waren slechts zeer 
algemeenn gestelde aanbevelingen te vinden over een doelmatige organi-
satie-- en financieringsstructuur voor de hele geestelijke gezondheids-
zorg.. De verdere uitwerking daarvan, zo stelde de NFGV, moest worden 
overgelatenn aan een Reorganisatiecommissie voor de Geestelijke Volks-
gezondheid.. Het Advies werd, zoals eerder bleek, zeer goed ontvangen. 
Voorzoverr het Advies wel kritiek opriep, gold deze echter de onderdelen 
waarinn nog een echo doorklonk van de ordeningsvoorstellen van Queri-
doo en Kat.*° 

Vann der Grinten onderscheidt drie vormen van kritiek. De levensbe-
schouwelijkee kritiek richtte zich vooral op de ontkenning van de verzui-
lingg als ordeningsprincipe. De professionele kritiek richtte zich vooral 
opp het samengaan van MOB en LGM-bureau met de psychiatrische voor-
enn nazorg. Daarnaast ontstond kritiek op de scheiding tussen geestelijke 
gezondheidszorgg en de rest van de gezondheidszorg, die een aparte wet-
telijkee regeling met zich meebracht. 

Dee eerste vorm van kritiek werd vooral geleverd door katholieken, 
hoewell  ook de inspecteur Pameijer in de ledenvergadering van de Ne-
derlandsee Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie zijn ongenoegen 
uitsprakk over Querido's gebruik van 'krasse termen' met betrekking tot 
dee confessionele bureaus. Katholieken verzetten zich tegen de door 
Queridoo en Kat voorgestelde structuur omdat de invloed van de overheid 
daarinn te groot was. Aangezien de hulpverlening op dit terrein diep in het 
zielslevenn kon ingrijpen, was een driedeling in katholieke, protestantse 
enn algemene bureaus noodzakelijk. Alleen een geestverwant mocht hulp-
verlenerr zijn. Bovendien was in dat geval het contact tussen hulpverlener 
enn familie, school en sociale omgeving, stukken gemakkelijker. Critici uit 
protestantsee hoek onderschreven deze conclusie: 'driedeling is niet ide-
aal,, maar praktisch noodzakelijk'. De levensbeschouwelijk georiënteerde 
kritiekk richtte zich dus vooral op de verhouding overheid en particuliere 
sector.. Met de samenbundeling van de verschillende werksoorten in een 
Streekconsultatiebureauu had men geen moeite, mits men de vrijheid 
behieldd om deze zonder dwang van de overheid en naar eigen inzicht in 
tee richten. Bezwaren tegen dat onderdeel van Kats voorstel kwamen, 
zoalss te verwachten, uit een andere hoek.*1 

Degenee die Kats voorstel bekritiseerde om de verschillende bureaus 
onderr te brengen in één Streekconsultatiebureau was Lekkerkerker. Vlak 
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voorr het uitbreken van de oorlog had Lekkerkerker een financieringsrap-
portt opgesteld voor de NFG v. Daarin bestempelde ze de voor- en nazorg, 
hett MOB en inmiddels ook het LGM-bureau exclusief tot 'Consultatiebu-
reauu voor Geestelijke Volksgezondheid'. Tegelijkertijd benadrukte ze de 
verschillenn tussen deze voorzieningen, waardoor inpassing in één Con-
sultatiebureauu voor Geestelijke Volksgezondheid moeilijk werd. Van der 
Grintenn beschouwt het rapport dan ook als een uiting van de worsteling 
mett het dilemma: externe versus interne differentiatie. Dat Kat er wel en 
Lekkerkerkerr er niet in slaagde om dit dilemma op te lossen, schrijft Van 
derr Grinten toe aan de totaal andere invalshoek van Kat. Kat richtte zich 
niett op de inhoud maar op de vorm. Daardoor negeerde hij, aldus Van 
derr Grinten, precies die problemen die Lekkerkerker hadden verhinderd 
omm dezelfde stap te zetten: bundelingvan de eerder genoemde werksoor-
tenn in één organisatie voor geestelijke volksgezondheid. 

Vervolgenss laat Van der Grinten zien uit welk motief Lekkerkerkers 
inhoudelijkee kritiek op samenbundeling vooral voortkwam - een motief 
datt zij ook bij de oprichting van de Nederlandse Federatie van MOB'S in 
19277 had verwoord: het gevaar van een verkeerde beeldvorming bij ver-
wijzerss en publiek. In een reactie op Kats voorstel schreef ze in 1946 in 
hett Maandblad: 'De clientèle van elk dezer bureaus is totaal verschillend, 
zozeerr zelfs, dat, wanneer de voor- en nazorgpatiënten een bepaald stem-
pell  op het bureau zetten, de categorieën van het Medisch Opvoedkundig 
Bureauu en van de levensmoeilijkheden er om weg blijven. Immers al heel 
spoedigg worden dan in de ogen van het publiek de bezoekers van zulk een 
bureauu met geestelijk abnormalen geïdentificeerd, ook al komen zij voor 
moeilijkheden,, welke niets met zwakzinnigheid of geestesziekte te ma-
kenn hebben [...] het stigma blijf t aan het advies gehecht. Niet zonder 
redenn hebben de Medisch Opvoedkundige Bureaus dan ook steeds zorg-
vuldigg gezocht associaties met geestelijk abnormalen of criminelen te 
vermijden,, en zij zullen dat in het belang van hun werk ook blijven doen, 
waarr dat mogelijk is.'52 

Vann der Grinten benadrukt hier het inhoudelijke, professioneel geïn-
spireerdee karakter van Lekkerkerkers kritiek. In het geval van Kat wijst hij 
opp diens gebrek aan inhoud. Het was Kat vooral te doen om de organisatie 
enn dat bracht hem op zijn Streekbureau, aldus Van der Grinten. Maar de 
ordeningg die de psychiater Kat voorstelde moet evengoed gezien worden 
tegenn de achtergrond van zijn vakinhoudelijke en professionele belang. 
Katt negeerde de problemen die Lekkerkerker hadden verhinderd om 
dezelfdee stap te zetten als hij, schrijft Van der Grinten. Waar Lekkerker-
kerr steeds de nadruk legde op de inhoudelijke verschillen, daar zocht Kat 
naarr eenheid in vorm en organisatie. Wat waren Kats motieven? 

Queridoo en Kat wilden de oude Krankzinnigenwet steken 'in het 
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modernee aansprekende jasje van de geestelijke volksgezondheid' en zo 
'profiterenn van de algemene hervormingsgezinde sfeer rond het einde 
vann de oorlog'. Terwijl Lekkerkerker geen samenbundeling wilde omdat 
voorzieningenn zoals MOB en LGM-bureau dan door het publiek werden 
vereenzelvigdd met de stigmatiserende zorg voor 'geestelijk abnormalen 
enn criminelen', wilde Kat wél samenbundeling omdat aansluiting bij de 
'moderne'' en 'aansprekende' geestelijke volksgezondheid de zorg voor 
'geestelijkk abnormalen en criminelen' juist zou kunnen (helpen) verlos-
senn van haar stigma. Lekkerkerker stelde zich op het standpunt dat zij in 
all  1927 had ingenomen, maar dat deed Kat ook. Bij de oprichting van de 
Nederlandsee Federatie voor MOB'S had Kat samen met collega Meijers 
gepleitt voor een samengaan met de Centrale Vereeniging. De consulta-
tiebureauss van de Centrale Vereeniging, zo vonden Kat en Meijers, kon-
denn ook worden gebruikt voor de clientèle van het MOB (zie hoofdstuk 2). 
Voorr beiden, Lekkerkerker en Kat, was de slechte reputatie van de ge-
stichtspsychiatriee een probleem. Dat zij zich anders tot dit probleem ver-
hielden,, vloeide voort uit het feit dat zij verschillende professionele 
belangenn vertegenwoordigden.^ 

Terugg naar het lijstje met kritiekpunten. Kat en Querido kregen be-
halvee met confessioneel en professioneel geïnspireerde kritiek ook te 
makenn met tegenstand uit eigen kring. Collega-psychiaters twijfelden aan 
dee wenselijkheid van een aparte structuur voor de geestelijke gezond-
heidszorg.. Het was dus niet zo dat de beroepsgroep zich eensgezind op-
steldee achter deze poging van Querido en Kat om de oude Krankzinni-
genwett te transformeren. Van der Grinten vat de kritiek van psychiaters 
opp een aparte wettelijke regeling niet op als 'professioneel geïnspireerd' 
(diee vorm van kritiek reserveert hij voor Lekkerkerker). Toch is daar alle 
aanleidingg toe. 

Zoalss gezegd was Querido met zijn voorstel voor een nieuwe wet naar 
dee beroepsvereniging gestapt, de Nederlandse Vereniging voor Psychia-
triee en Neurologie, waar het eind 1945 tijdens de jaarvergadering werd 
besproken.544 De vergadering besloot een commissie in het leven te roe-
pen:: de Commissie tot voorbereiding van een Wet op de Geestelijke 
Volksgezondheid.. G. Kraus, voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
voorr Psychiatrie en Neurologie en geneesheer-directeur van Santpoort, 
namm het voorzitterschap op zich en Querido werd secretaris. Overige 
ledenn waren J.A.J. Barnhoorn, die zijn geneesheer-directeurschap van 
Willibrordd inmiddels had ingeruild voor de functie van hoofd van de sectie 
Geestelijkee Gezondheidszorg van de Geneeskundige Dienst van de Ko-
ninklijkee Nederlandsche Landmacht, vier gestichtsdirecteuren (C.F. En-
gelhard,, B.C. Hamer, J. van der Spek, J. Veraart), W. van der Scheer, 
J.. Koekebakker en Th. Hart de Ruyter (kinderpsychiater), terwijl inspec-
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teurr Pameijer optrad als adviserend lid. Toen deze Commissie-Kraus, 
zoalss ze al snel werd genoemd, in 1948 met een wetsontwerp kwam, was 
err niet veel meer over van het wetsvoorstel van Querido en Kat. Niet de 
helee geestelijke gezondheidszorg, maar alleen de inrichtingen en een 
kleinn deel van de voor- en nazorg werden bestreken. De organisatori-
sche,, bestuurlijke en financiële bepalingen waren verdwenen, er restten 
alleenn nog enkele psychiatrisch-juridische voorstellen. 

Dezee inperking werd ingegeven door twee overwegingen, schrijft Van 
derr Grinten. Ten eerste achtte men het niet verstandig om de geestelijke 
gezondheidszorgg af te zonderen van de gewone gezondheidszorg. Ver-
vangg de bestaande uitzonderingspositie nu niet door een andere, maar 
zoekk waar mogelijk aansluiting bij de overige gezondheidszorg, zo luidde 
hett advies. In beginsel, zo schreef de Commissie-Kraus in de inleiding 
vann haar wetsontwerp dat op 1 juli 1948 werd aangeboden aan de minister 
vann Sociale Zaken, behoorde financiering en toegankelijkheid van de 
zorgg 'voor alle zieken, van welke aard ook, gelijk te zijn'. Aansluiting bij 
hett ziekenfonds lag dan ook voor de hand, maar de precieze uitwerking 
daarvann liet de commissie graag over aan anderen. 

Tenn tweede vond men een wet voor de hele geestelijke gezondheids-
zorgg niet nodig, misschien zelfs ongewenst. De ontwikkeling van de bui-
tengestichtelijkee voorzieningen, zoals MOB, LGM-bureau en IMP, ver-
keerdee nog maar in een beginstadium. Het leek de commissie beter om 
hierr te volstaan met subsidiebeleid en met toezicht van de inspectie. Het 
uiteindelijkee voorstel dat de Commissie-Kraus, de Commissie ter voor-
bereidingg van een Wet op de Geestelijke Volksgezondheid, lanceerde, 
wass dan ook geen Wet op de Geestelijke Volksgezondheid maar een 
Wetsvoorstell  betreffende Geestelijk Gestoorden. Het voorstel bevatte 
alleenn een regeling voor ondertoezichtstelling van hen, die ten gevolge 
vann geestelijke stoornissen gevaar opleverden voor zichzelf, voor ande-
renn of voor de openbare orde, dan wel ten gevolge van geestelijke stoor-
nissenn niet in staat waren hun belangen of de belangen van anderen te 
behartigen.. Verder beraad over dit wetsvoorstel zou moeten plaatsvin-
denn in de op 15 juni 1948 formeel ingestelde Reorganisatiecommissie 
voorr de Geestelijke Volksgezondheid.55 

Inn de tweeëneenhalf jaar dat de Commissie-Kraus bezig was waren 
zowell  'de technische als de politieke argumenten tegen een wet op de 
geestelijkee volksgezondheid duidelijk' geworden, schrijft Van der Grin-
ten.. Onder de technische bezwaren groepeert hij de factoren die toepas-
singg van een wet in het bestaande veld vrijwel onmogelijk maakten: de 
grotee heterogeniteit, het gebrek aan geschoold personeel en aan finan-
ciën.. Als politieke belemmering noemt hij 'het feit dat er langzamerhand 
well  erg veel verschillende groepen bij de geestelijke gezondheidszorg be-
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trokkenn waren geraakt, met allerlei vaak ten opzichte van elkaar tegen-
strijdigee belangen. Bovendien speelden er diverse nog niet opgeloste 
controversenn over de inhoud en opzet van de geestelijke gezondheids-
zorg.. Deze verschillen, tegenstellingen en controversen waren te groot 
dann dat een wettelijke regeling een redelijke kans van slagen gehad zou 
hebben.'' Voor een wet die als instrument diende om condities te schep-
penn voor een toekomstige geestelijke gezondheidszorg, zoals met name 
Katt had voorgestaan, was het tij eind jaren veertig verlopen.*6 

Elderss draagt Van der Grinten nog een ander element aan dat een rol 
kann hebben gespeeld in de houding van de Commissie-Kraus tegenover 
eenn wet op de geestelijke volksgezondheid. Een keuze vóór invoeging in 
dee overige gezondheidszorg hield tegelijkertijd een keuze in tégen 'ver-
mengingg van de inrichtingspsychiatrie en de psychiatrische voor- en 
nazorgg met dat vooralsnog vage en on-medische geheel van Medisch 
Opvoedkundigee Bureaus, Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkhe-
denn en dergelijke'. Dat was, zo vervolgt Van der Grinten, 'met name voor 
dee betrokkenen bij de krankzinnigenzorg, een plezierige bijeenkomst'.*7 

Hierr wordt een factor aangeroerd die inhoud geeft aan de eerder aan-
geduidee tegenstrijdige belangen, zowel binnen als buiten de psychiatri-
schee wereld, belangen die ook in de inleiding van dit hoofdstuk al aan de 
ordee kwamen. Behalve dat de tijd veranderde en er (weer) tegengestelde 
verzuildee en professionele belangentegenstellingen aan de dag traden, 
openbaardee zich ook nu - net als in de jaren dertig - een belangentegen-
stellingg tussen met name de sociaal-psychiater Querido en de door in-
richtingsdirecteurenn en de inspectie gedomineerde Commissie-Kraus. 
Datt Querido gaandeweg bijdraaide en zich in 1948 óók tot voorstander 
verklaardee van een algemene Wet op de organisatie van de Volksgezond-
heid,, doet daar niets aan af. In 1948 was Querido, zoals later zal blijken, 
inmiddelss verwikkeld in een heftig conflict met Lekkerkerker en anderen 
overr de vraag wie er nu eigenlijk professionele zeggenschap had over dit 
'vagee en on-medische geheel'. Dat kan voor hem een belangrijke reden 
zijnn geweest om ook zijn visie op een aparte Wet voor de Geestelijke 
Volksgezondheidd bij te stellen. Zonder twijfel was hij die mening in 1945 
niett toegedaan. 

Datt Querido de in kringen van gevestigde psychiaters geheel onver-
dachtee oud-gestichtsdirecteur Kat aanzocht om mee te helpen met het 
opstellenn van een preadvies over een nieuwe wet lijk t erop te wijzen dat 
hijj  tegenstand verwachtte van de kant van de gestichtspsychiatrie en de 
inspectie.. Hij deed dat dus niet zozeer, zoals Van der Grinten schrijft, 
omdatt Kat goed geïnformeerd was over de voor- en nazorg 'waarin de 
NFGVV  in het bijzonder geïnteresseerd was' - want dat bleek de meerder-
heidd in de NFG v eerder niet dan wel te zijn. In zijn hoofdstuk over de ont-
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wikkelingg van de SPD schrijft Van der Grinten dat ook zelf: 'De NFGV 

wass nauwelijks betrokken bij de psychiatrische voor- en nazorg.'58 En dus 
ookk niet, en als het aan Lekkerkerker lag zeker niet, bij de inrichtingen en 
dee zorg voor 'geestelijk abnormalen en criminelen'. Want geestelijke 
volksgezondheid,, dat was echt iets heel anders dan krankzinnigenzorg. 

Gegevenn dat feit, hoeft het ook geen verbazing te wekken dat de 
beraadslagingenn over een nieuwe Krankzinnigenwet in de Reorganisa-
tiecommissiee voor de Geestelijke Volksgezondheid evenmin op iets uit-
liepen.. De Reorganisatiecommissie, in juni 1948 ingesteld maar pas in 
septemberr 1949 geïnstalleerd, was inmiddels geheel in de sfeer van het 
Londensee gedachtegoed geraakt dat ook in beleidskringen enorm aan-
sloeg.. Niet de bestrijding en preventie van ziekte maar de bevordering 
vann gezondheid vormde de belangrijkste doelstelling van de tot Mental 
HealthHealth Movement omgedoopte beweging. Ook de doelstelling van de 
Reorganisatiecommissie,, oorspronkelijk toch vooral bedoeld om de oude 
Krankzinnigenwett uit 1884 te vervangen door een nieuwe, werd aanzien-
lij kk verruimd. De minister van Sociale Zaken sprak bij de installatie de 
hoopp uit dat Nederland via het werk van de Reorganisatiecommissie een 
belangrijkee bijdrage zou leveren aan de realisering van de doelstellingen 
diee in Londen waren geformuleerd. De DG voor de Volksgezondheid, 
P.. Muntendam, die Van den Berg in 1948 was opgevolgd en tevens als 
voorzitterr van de Reorganisatiecommissie fungeerde, liet in zijn rede tij -
denss de installatie blijken dat hij goed bekend was met de inhoud van het 
inn Londen opgestelde statement. Dat zal ongetwijfeld verband hebben 
gehoudenn met de politieke en vriendschappelijke relaties die hij onder-
hieldd met zijn sociaal-democratische partijgenoot Querido.*9 

Dee Reorganisatiecommissie, zo stelde Muntendam vol positieve da-
dendrang,, werd opgericht om antwoorden te vinden op de vraagstukken 
diee ook het congres in Londen hadden beheerst: Vraagstukken die ver-
bandd houden met de verhoudingen van individuen onderling, van de 
enkelingg tot de gemeenschap, van de groepen tegenover elkaar en van de 
menss tot het hedendaagse wereldgebeuren, vraagstukken welke het ar-
beidsterreinn vormen van arts, psycholoog, anthropoloog, socioloog, eco-
noom,, politicus en geestelijke, kortom van iedere werker wiens arbeid 
nauww verband houdt met menselijke verhoudingen in de samenleving'. 
Dee opdracht van de Reorganisatiecommissie luidde dan ook: 'het orde-
ningg brengen in de maatregelen welke de bevordering der geestelijke 
volksgezondheidd beogen, om dat slechts geestelijk gezonden tezamen 
eenn geestelijk gezond volk vormen en slechts geestelijk gezonde volkeren 
tezamenn een wereldgemeenschap kunnen doen groeien, waar vrede en 
liefdee de criteria van het ware levensgeluk zijn'.6° 

Dezee ambitieuze en ruime doelstelling vereiste een brede samenstel-
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ling:: de Reorganisatiecommissie telde maar liefst vijfti g leden die werden 
verdeeldd over zes secties. Rond 1953 waren de meeste secties gestopt met 
vergaderen,, de hele Reorganisatiecommissie kwam na de installatie niet 
meerr plenair bij elkaar en er werd nooit een officieel eindverslag naar 
buitenn gebracht. Het enige onderwerp waarmee men wel doorging was 
hett ontwerpen van een wet voor geestelijk gestoorden, de directe aanlei-
dingg om de Reorganisatiecommissie in 1948 in te stellen. Pas in 1954, 
toenn alle euforie weer wat was weggezakt, produceerde men een wetsont-
werpp ter vervanging van de Krankzinnigenwet. Maar ook dit voorstel 
raaktee vervolgens, om met Van der Grinten te spreken, in de versukke-
ling.6'' Daaropvolgende pogingen waren overigens evenmin succesvol: 
hett zou tot 1994 duren voordat er een nieuwe Krankzinnigenwet van 
krachtt werd (de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Zieken-
huizen,, B o PZ). 

Dee poging die Querido en Kat in de hervormingsgezinde eerste na-
oorlogsee jaren hadden ondernomen om nu eindelijk te komen tot een 
nieuwee Krankzinnigenwet, liep op niets uit. Zij kozen nadrukkelijk voor 
eenn brede opzet, een Wet op de Geestelijke Volksgezondheid, in de hoop 
daarmeee te profiteren van de populariteit en het moderne karakter van de 
geestelijkee volksgezondheid. Geestelijke volksgezondheid of 'geestelijke 
hygiëne'' inzetten als middel om hervormingen in de psychiatrie op gang 
tee brengen: wat dat betreft Hep er een rechtstreekse lij n van de oprichting 
vann de NVGV in 1924, via het Kamerdebat over de samenvoeging van 
krankzinnigenzorgg en (geestelijke) volksgezondheid in de jaren dertig 
naarr de naoorlogse poging om een nieuwe Krankzinnigenwet te ontwer-
pen.. Maar wat als voordeel had moeten werken, wekte uiteindelijk vooral 
tegenstandd - zowel vanuit de NFGV als vanuit de gevestigde psychiatrie. 
Toenn de geheel door Londen en het streven naar mental health begeester-
dee Reorganisatiecommissie zich ging buigen over een nieuwe wet voor 
geesteszieken,, was het pleit al beslecht. 

6.. BESLUIT 

Inn en vlak na de oorlog werden een aantal belemmeringen uit de weg 
geruimdd die de groeikracht van de beweging vóór 1940 hadden beperkt. 
Dee reorganisatie van de NFGV maakte een einde aan de 'versnippering 
vann krachten', het hulpaanbod werd uitgebreid en men wist zich te verze-
kerenn van de steun en betrokkenheid van de rijksoverheid. 

Dee argumentatie die de beweging gebruikte om haar streven te legiti-
merenn bouwde, zeker direct na de oorlog, voort op het cultuurpessimisti-
schee betoog van voor 1940. In het advies dat de Federatie in 1945 uit-
brachtt aan de minister, in de Mededeelingen van de NFGV en in de vele 
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anderee publicaties die in deze periode het licht zagen, beschreef men de 
geestelijkee gezondheidstoestand in de vorm van een zwaar aangezet, mo-
reell  geformuleerd vervalsbetoog dat continuïteit vertoonde met de ana-
lysee die K.H. Bouman in 1924 had gegeven. Al snel, en vanaf het congres 
inn 1948 in steeds sterkere mate, kwam daar echter een positief en toe-
komstgerichtt geluid bij dat het vervalsbetoog min of meer overstemde. 

Dee oorlogservaringen bleken niet alleen een verwoestende werking te 
hebben.. Zij veroorzaakten ook een doorbraak in het denken over (de pre-
ventiee van) geestelijke (on)gezondheid. Het door Lekkerkerker en de 
harenn al voor de oorlog gepropageerde psychodynamische gedachtegoed 
kreegg een enorme stimulans. Algemeen werd nu aangenomen dat er een 
vloeiendee overgang bestond tussen ziek en gezond, en dat de psychoso-
cialee factoren bepalend waren in de etiologie en de therapie van psychi-
schee stoornissen. Op deze theoretische aannames baseerden de psycho-
hygiënistenn hun preventiestreven. Een tijdige behandeling, gericht op de 
patiëntt en zijn omgeving, kon voorkomen dat milde psychische proble-
matiekk ontaardde in ernstige afwijkingen met een chronisch karakter 
waarvoorr opname noodzakelijk was. Dit preventiestreven kreeg in en na 
dee oorlog ook een bredere institutionele basis in de vorm van voorzienin-
genn voor licht-gestoorde kinderen én volwassenen, die mede door de 
overheidd werden gefinancierd. 

Inn de eerste naoorlogse jaren verwijderde de beweging zich verder van 
hett oude kerndomein van de psychiatrie: de krankzinnigenzorg. De po-
gingg die Kat en Querido ondernamen om onder de vlag van de geestelij-
kee volksgezondheid een herziening van de Krankzinnigenwet te realise-
ren,, en zo ook een hervormingsproces in de krankzinnigenzorg in gang 
tee zetten, was gedoemd te mislukken. De kloof tussen beide was inmid-
delss onoverbrugbaar geworden. De nieuwe naam die de beweging in 
Londenn kreeg, Mental Health Movement, gaf uitdrukking aan het streven 
datt in Nederland met name door Lekkerkerker werd verwoord. Wilde de 
bewegingg haar doelstelling waarmaken, dan moesten 'associaties' met 
geestelijkk abnormalen zorgvuldig worden vermeden. Maar dat niet al-
leen.. Men moest ook op zoek naar werkwijzen om dit streven daadwerke-
lij kk uit te voeren. Die zoektocht zou de beweging een groot deel van de 
jarenn vijfti g in beslag nemen. 


