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HOOFDSTUKK 5 

Opp zoek naar identiteit 

Hett Londense internationale congres in 1948 gaf uiting aan het gemeen-
schappelijkee gevoel dat er nu, na alle oorlogsellende en het moeizame 
herstell  van de eerste jaren, een nieuwe tijd van opbouw was aangebroken. 
Nieuwee vergezichten en mogelijkheden openden zich voor de beweging 
voorr geestelijke volksgezondheid. Geestesziekten en schadelijke maat-
schappelijkee invloeden die de geestelijke gezondheid bedreigden, hoef-
denn niet langer te worden aanvaard als uitwassen van een gegeven, niet te 
veranderenn natuur. De mens en de sociale structuren waarin hij leefde, 
warenn beïnvloedbaar en te veranderen. 

Dee psychohygiënisten, die hun streven tot nu toe hadden gericht op de 
bestrijdingg en preventie van ziekte, wachtte een nieuwe taak in de bevor-
deringg en optimalisering van geestelijke gezondheid. De verschuiving 
vann mental hygiene naar mental health ging gepaard met grote euforie en 
vernieuwingsdrang,, maar noopte ook tot een fundamentele herbezin-
ning.. Gedurende de jaren vijfti g oriënteerden de psychohygiënisten zich 
opnieuw,, zowel op de buitenwereld als op de eigen theoretische en prak-
tischee grondslagen. Aan het einde van dit decennium verklaarde de voor-
aanstaandee psychohygiënisten psychiater Kees Trimbos (1920-1988) deze 
zoektochtt naar identiteit voor beëindigd. 

I .. HERORIËNTATIE OP EEN UITEENVALLEND E WERELD 

PsychischePsychische nood en een geestelijk gezond modern leven 
Halverwegee de jaren vijfti g was de verontrusting over de 'geestelijke ont-
binding'' die oorlog en bezetting hadden teweeggebracht, zo goed als 
verdwenen.. Lekkerkerker nam nu zelfs afstand van het eerder zo fervent 
verdedigdee idee dat de geestelijke gezondheid van grote groepen ernstig 
wass beschadigd door de oorlogservaringen. De meeste slachtoffers be-
schiktenn over een groot 'zelfregulerend vermogen' en herstelden veel 
snellerr dan men aanvankelijk had verwacht, schreef zij tien jaar na de 
bevrijding.. Ook Gerard Kraus, hoogleraar psychiatrie en van 1948 tot 
19511 voorzitter van de NFGV, stelde in 1956 vast dat het 'biologisch regu-
latievermogenn van gezonden' indertijd was onderschat. Beiden conclu-
deerdenn nu dat alleen een kleine minderheid van 'psychisch minder 
weerbaren'' of 'reeds eerder in hun aanpassing gehandicapten' blijvende 
gevolgenn had ondervonden.1 

All  bleek het in de loop van de jaren vijfti g dus nogal mee te vallen met 
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dee psychische ontwrichting, de strijd voor meer en betere psychohygiëne 
werdd door de beweging onverminderd voortgezet. Dat het niet ging om 
eenmaligee problemen maar om structurele moeilijkheden hadden de 
psychohygiënistenn ook in 1945 al benadrukt. De maatschappij eiste nu 
eenmaall  'altijd' aanpassing en dus waren ook de daaruit voortvloeiende 
'onlustgevoelenss en conflicten' van alle tijden, zoals Querido het begin 
jarenn vijfti g verwoordde.2 

Datt de 'eisen des tijds' ook in de jaren vijfti g een ernstige bedreiging 
vormdenn voor de geestelijke gezondheid, leed volgens psychohygiënis-
tenn nauwelijks enige twijfel. Die opvatting deelden zij met elkaar, onge-
achtt de verschillende levensbeschouwelijke overtuiging, en met anderen, 
zoalss hieronder duidelijk zal worden. 

'Dee mens van vandaag [...] voelt zich bedreigd. Zijn leefruimte wordt 
steedss groter; hij is reeds wereldburger geworden en nog gaat men ver-
der,, eerst naar de maan, straks naar, wie weet? [...] Deze ontwikkeling 
gaatt de mens te snel; de mens schiet tekort in adaptatievermogen. De 
dreigingg komt van alle kanten op hem af en bezorgt hem angst. Ik geloof 
inderdaad,, dat het angstfenomeen de grootste bedreiging van de geeste-
lijk ee volksgezondheid is.' Zo verwoordde de psychiater J.P de Smet de 
psychohygiënischee cultuurkritiek in Katholieke Gezondheidszorg} 

Hi jj  werd bijgevallen door zijn collega J.W.M. Jongmans, evenals De 
Smett en Trimbos actief betrokken bij de naoorlogse katholieke beweging 
voorr geestelijke volksgezondheid.4 'Er is een overeenkomst tussen de 
neurotischee mens en de moderne mens', schreef Jongmans. 'Deze over-
eenkomstt ligt mijns inziens in de onvrijheid. Is er tegenwoordig bij de 
doorsneemenss nog wel sprake van persoonlijke meningsvorming? [...] 
Dee communicatie met vrijwel de gehele wereld, de snelheid van deze 
communicatiee en de opdringerigheid, waarmede zij gepaard gaat, heb-
benn de toestand geschapen, dat de mens eigenlijk nog alleen maar en 
massee kan denken. [... ] Ligt hierin niet de grond van de neurose van onze 
tijd?'* * 

Trimboss vatte de kenmerken van de 'eigentijdse psychische nood' 
samen:: onzekerheid, onrust, een gebrek aan culturele verankering en aan 
adaptatievermogen.. Onzekerheid was 'de tol die de hedendaagse mens 
moett betalen voor het losraken uit de oude vertrouwde banden. Ondanks 
zijnn technische vernuft in het hanteren der natuur, schiet hij telkens te-
kortt in zijn meest persoonlijke levensaangelegenheden', zo stelde Trim-
boss vast. Ouders waren onzeker over de opvoeding van hun kinderen, 
huwelijkspartnerss over de omgang met elkaar. Ook de veranderde plaats 
vann de mens in het arbeidsproces veroorzaakte vervreemding en vereen-
zaming. . 
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Eenn ander 'typisch aspect van de "psychische nood" van onze tijd' was 
volgenss Trimbos onrust. Deze werd veroorzaakt door de 'nieuwe onge-
bondenheid'.. Individualisering dwong mensen zelf keuzes te maken, 
maarr er was geen waardesysteem voorhanden waarop zij zich konden 
oriënteren.. De meeste mensen stonden bovendien 'leeg' tegenover de 
rijkdommenn van de beschaving. Het psychisch houvast dat deelname aan 
'dee verworvenheden ener hoge beschaving' kon geven, was niet weg-
gelegdd voor 'de passieve massamens' uit onze 'welvaartssamenleving'. 
Velenn ook doorstonden de vuurproef voor de geestelijke gezondheid 
niet,, die plaatsvond op het moment dat mensen naar een andere omge-
vingg werden overgeplaatst. Dan ontstonden 'inadaptatiesyndromen' als 
jeugdcriminaliteit,, ongehuwd moederschap, verslaving, misdadigheid, 
perversiteiten,, relatiestoornissen en ziekteverzuim.6 

Psychohygiënistenn van protestantse huize deelden de cultuurkritiek 
vann hun katholieke collegae. Bij de viering van haar vijfentwintigjarig be-
staann (1959) schetste de Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid op 
Gereformeerdee Grondslag (VGVGG) een niet al te rooskleurig toekomst-
perspectief. . 

Dee 'dynamische tijd, de techniek, het verkeer, de automatisering, de 
emancipatie'' brachten een algemeen gevoel van onzekerheid teweeg, zo 
steldee men ook hier vast. Meer nog dan dit gevoel van onzekerheid moes-
tenn de 'koele beïnvloeding' en 'vertechnisering' van mens en samenleving 
gevreesdd worden, die vooral tot uiting kwamen in de moderne reclame-
techniekenn en in de internationale diplomatie. De mens werd gedwongen 
eenn masker te dragen waarbij vervlakking en verdringing van natuurlijke 
gevoelenss dreigde. 'Wij kennen nu reeds door spanningen de reactief-
depressievee verschijnselen of tijdelijke verwarring na te vermoeiend rei-
zen,, te veel indrukken of een voortdurende opeenstapeling van berichten 
overr Explorers, Loeniks, de druk-op-de-knop-oorlogen.' Om aan angst, 
schuldgevoel,, onzekerheid en spanning te ontkomen zou de mens vluch-
tenn in de verslaving of zich aanpassen aan de massa waarmee individuali-
teitt en persoonlijkheid verloren dreigden te gaan. Het leek erop, zo werd 
geconcludeerd,, dat verhoogde welvaart en toename van cultuur de mens 
alleenn onzekerder en vooral onvolwassener maakten. Onvolwassenheid 
vormdee de grootse bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid.? 

Inn datzelfde jaar, 1959, verscheen een publicatie van het Nederlands 
Gesprekscentrum.. Een oecumenisch opgezette commissie had opdracht 
gekregenn om helderheid te verschaffen over het begrip geestelijke volks-
gezondheid. . 

Dee commissie constateerde een algemene desorganisatie en desinte-
gratiee van de gemeenschap. Door de dynamiek van 'onze tijd' waren de 
oudee zeden 'uitgesleten', terwijl nieuwe nog ontbraken. Als gevolg daar-
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vann klampten veel mensen zich vast aan een 'formalistisch moralisme' dat 
voorall  bij het opvoeden van een volgende generatie averechts werkte. De 
commissiee constateerde ook een algemene Vermaterialisering in het le-
ven',, voor geestelijke en culturele waarden had men nauwelijks nog oog. 
Techniekk en communicatie versnelden het levenstempo, waardoor het 
aanpassingsvermogenn van steeds meer mensen tekortschoot. Spannin-
gen,, krampachtigheid en oppervlakkigheid waren daarvan de resultaten. 
Dee wereld bood steeds meer comfort, maar de onzekerheid nam toe. 'De 
fatalee gebeurtenissen van twee wereldoorlogen, de verschrikkingen van 
eenn toekomstige nucleaire oorlogvoering en het onvermogen om geluk-
kigg te leven ondanks meerdere kennis van menselijke psyche en samenle-
ving,, wekken het besef overgeleverd te zijn aan machten, waartegen de 
enkelee mens niet op kan.' En terwijl onzekerheid en angst toenamen, 
ontbrakk het de mens aan 'diep vertrouwen en vastgewortelde hoop'. 
Maatschappelijkee en culturele idealen die vroeger een levensdoel vorm-
den,, verloren hun appèl; stuurloos en zonder kompas leefde de moderne 
mens,, zonder uitzicht. 

All  deze symptomen, zo besloot de commissie, wezen op het 'verloren 
gaann van de mens als persoon, dat wil zeggen als mens die de roeping 
heeftt te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid met andere mensen. 
Dientengevolgee is het verantwoordelijkheidsbesef geringer geworden, 
maarr ook de vrijheid van de enkele mens om zich aan mens en samenle-
vingg te wijden, zonder daarin op te gaan als een niet meer meetellend 
partikel.. [...] Deze vereenzaming gaat vaak gepaard met gevoelens van 
onzekerheid,, onrust, angst, vertwijfeling, schuld. Een toenemende neu-
rotiseringg is de consequentie.'8 

Ookk een doorgewinterde sociaal-democraat als Querido liet zich niet 
onbetuigdd in dit koor van cultuurpessimistisch gestemde psychohygië-
nistenn - al was zijn betoog veel minder moralistisch van toon. In zijn rede 
voorr het vijfentwintigjarig jubileum van de NFGV, waarvan hij sinds 1951 
voorzitterr was, bracht hij in herinnering dat na Londen het idee van de 
'plasticiteit'' en de onderlinge afhankelijkheid van mens en maatschappe-
lijk ee instellingen algemeen was aanvaard. Aanvankelijk leek dit idee, zo 
vervolgdee Querido, onbegrensde mogelijkheden te openen voor de be-
vorderingg van menselijk geluk. All e ellende die tot dan gezien werd als 
onvermijdelijkk verbonden met het menselijk bestaan, zou immers veran-
derbaarr en beïnvloedbaar zijn. 

Maarr al snel bleek ook de keerzijde: 'Toen Aldous Huxley in 1932 in 
BraveBrave New World liet zien, dat in een technologisch volmaakte gemeen-
schapp de geestelijke differentiatie een onmogelijkheid moest zijn, kon dit 
nogg als een speelse fantasie van een begaafd verteller worden afgedaan. 
Maarr toen Orwell in 1946 zijn boek in 1984 projecteerde, had het reeds 
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dee grimmige werkelijkheid van contemporaine geschiedenis.' De tech-
niekk dreigde de mens tot een machine te verlagen en daarmee verdween 
ookk het individu: 'Iedere variatie in wensen, strevingen, verlangens, ge-
voelens,, in oordeel of inzicht wordt eerst ontoelaatbaar, en daarna on-
denkbaar,, dus onmogelijk. [...] geestelijke vernietiging kan het eindpunt 
vann een technische ontwikkeling zijn.'9 

Inn hun cultuurkritiek toonden de psychohygiënisten zich ernstig veront-
rustt over het achterblijven van de zedelijke en geestelijke ontwikkeling 
inn een samenleving die een razendsnelle technische ontwikkeling door-
maakte.. De menselijke waardigheid en de maatschappelijke cohesie 
dreigdenn daardoor teloor te gaan. Toch leidde dit alles niet enkel tot be-
zorgdheid.. De meeste psychohygiënisten hadden wel vertrouwen in de 
toekomst.. De cultuurcrisis bood namelijk ook gelegenheden te over om 
eenn wending ten goede te bewerkstelligen. Net als in de eerste naoorlog-
see jaren werden gedachten over cultuurverval gekoppeld aan optimis-
tischetische cultuurpsychologische opvattingen - en net als toen dichten de 
psychohygiënistenn zichzelf een belangrijke rol toe in de totstandbren-
gingg van een nieuw evenwicht. 

Dee grootse opgave voor de beweging was juist om na te gaan hoe de 
modernee mens zijn geestelijke gezondheid kon handhaven en bevorde-
ren,, zo stelden de gereformeerde psychohygiënisten vast.10 De oecu-
menischee commissie van het Gesprekscentrum concludeerde eveneens 
datt er naast pessimisme plaats was voor optimisme. De moderne samen-
levingg was immers een 'dynamische grootheid die beïnvloedbaar is'. In 
diee beïnvloeding vond de beweging haar taak, een taak die de commissie 
omschreeff  als: 'het scheppen van de optimale voorwaarden, die nodig 
zijnn om gemeenschappen en de mensen daarin in staat te stellen, zich te 
ontplooienn en weerbaarheid te ontwikkelen tegen eventueel werkende 
ontbindendee factoren'. Haar inspiratie vond de beweging in de ogen van 
dee commissie in 'de levensovertuiging', hetzij in christelijke hetzij in 
humanistischee zin. Door het uitdragen van die inspiratie zouden individu 
enn gemeenschap weer tot integratie kunnen komen." Ook Querido 
haasttee zich om na zijn beschrijving van de dehumaniserende werking 
vann de moderne techniek uit te leggen, dat het juist de taak van de geeste-
lijk ee hygiëne was om het vermogen een individu te zijn ('uniek, eenmalig, 
oneindigg gevarieerd en oneindig kostbaar') te behoeden, te bewaren en 
tee ontwikkelen.12 

Dee beweging voor geestelijke volksgezondheid zou de basis kunnen 
leverenn voor een geestelijk gezond modern leven. In de opvoeding tot 
modernn mens-zijn vonden de psychohygiënisten hun taak. In de marges 
warenn wel enkele kritische geluiden te beluisteren ten aanzien van deze 
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zoo veelomvattende pretentie. Dat de psychohygiëne haar maatschappe-
lijk ee relevantie aan deze 'kunde' ontleende, riep protest op bij de meer 
orthodoxee gelovigen die een dergelijk vermogen alleen wilden toeken-
nenn aan de religie. Andere critici keerden zich tegen het in hun ogen te 
hogee gehalte aan levensbeschouwelijke inspiratie, omdat de uitgangs-
puntenn van de beweging vooral wetenschappelijk dienden te zijn.'3 

Tussenn geloof en wetenschap in: daar probeerde de beweging voor 
geestelijkee gezondheid in de jaren vijfti g haar plaats te vinden. 'Degene, 
diee met menselijke verhoudingen te maken heeft, heeft kennis nodig, 
kenniss van wetenschappelijke beginselen en kennis van de technische toe-
passingg daarvan. Dat hij echter de drang in zich voelt deze kennis te ge-
bruiken,, dat hij de behoeftee heeft, zijn medemens met eerbied te naderen 
enn diens menselijke waardigheid te respecteren, komt niet voort uit het-
geenn hem als kennis is bijgebracht, maar berust op zijn religie of levens-
beschouwing,, welke hem ertoe brengt zich geestelij k-hygiënische begin-
selenn eigen te maken en deze toe te passen', zo concludeerde Querido in 
zijnn jubileumrede bij de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de 
NFGV.. Geestelijke hygiëne was geen levensbeschouwing, maar zonder 
levensbeschouwingg was er geen geestelijke hygiëne mogelijk.'4 

WetenschapWetenschap en geestelijke wederopbouw 
Ookk nu stond het psychohygiënische betoog over de cultuurcrisis niet op 
zichzelf.. Zoals onder anderen Tity de Vries heeft laten zien, werden deze 
opvattingenn gedeeld en uitgedragen door een brede kring van progres-
sievee intellectuelen in het naoorlogse Nederland. In de bezorgdheid die 
intellectuelenn zoals de historicus Jan Romein, de econoom en socioloog 
Fred.. L. Polak en de socioloog PJ. Bouman toonden over de teloorgang 
vann tradities, over de gevaren van een ongebreidelde technische en eco-
nomischee vooruitgang en over het 'probleem massamens', was de psy-
chohygiënischee verontrusting over de cultuurcrisis in soms letterlijke be-
woordingenn terug te vinden. Wat deze intellectuelen verder gemeen 
haddenn met de psychohygiënistische cultuurcritici was dat ze hun pessi-
mismee paarden aan optimisme over de mogelijkheden om deze vermeen-
dee cultuurcrisis een halt toe te roepen. En ook zij zagen daarbij een be-
langrijkee taak weggelegd voor zichzelf, of meer in het algemeen voor de 
intellectuelee elite.̂  

Inn de jaren vijfti g vertegenwoordigde de kring van academici die be-
kendd is geworden als de Utrechtse School een belangrijk deel van die 
elite.. Ido Weijers benadrukt in zijn Terug naar het behouden huis dat de 
Utrechtsee School, een uiteenlopend gezelschap van vooral fenomenolo-
gischh georiënteerde menswetenschappers, veel méér was dan een zuiver 
wetenschappelijkee richting. Hij noemt de fenomenologie van de Utrech-
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terss 'onze nationale wetenschap van de geestelijke wederopbouw'. De 
Utrechtsee School trachtte met behulp van de menswetenschappen een 
nieuwee humanistische mensopvatting ingang te doen vinden. Het werk 
vann haar belangrijkste vertegenwoordigers - de psychologen Buytendijk, 
Vann Lennep en Linschoten, de pedagoog Langeveld, de psychiaters 
Rümke,, Van den Berg en Baan, de jurist Pompe en de criminoloog 
Kempee - vond weerklank en maatschappelijke erkenning in brede kring. 
Inn de jaren na dee oorlog werd de fenomenologie van de Utrechtse School 
eenn baken voor intellectuelen die, ondanks het feit dat zij de traditionele 
leerstelligheidd en autoriteit van de kerk afwezen, toch bleven zoeken naar 
eenn verbinding tussen wetenschap en geloof, omdat zij het alternatief van 
eenn wetenschap zonder waarden evenmin bevredigend vonden. Na de 
ervaringenn van crisis en bezetting bood het fenomenologische denken 
veell  intellectuelen houvast bij de heroriëntatie op een wereld die haar 
samenhangg had verloren.16 

Behalvee de fenomenologie vond ook de daaraan verwante personalisti-
schee filosofie brede aanhang onder intellectuelen in de jaren vijfti g -
zowell  in progressief katholieke als in socialistische kring. Ook voor de 
Utrechtsee School vormde het personalistisch denken een belangrijke 
richtlijn,, met name voor Buytendijk, Langeveld en Van Lennep.1? 
Weijerss laat het bestaan van de Utrechtse School als intellectueel gezel-
schapp samenvallen met de benoeming van Buytendijk als hoogleraar psy-
chologiee in 1946 en zijn emeritaat in 1957. Buytendijk was sinds 1948 ook 
voorzitterr van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid,, de opvolger van de vooroorlogse R.K. Charitatieve 
Verenigingg van Kortenhorst. Daar droeg hij in woord en geschrift het 
doorr het personalisme geïnspireerde pedagogische ideaal uit van de 'lief-
devollee ontmoeting'. 

Inn dit ideaal lag volgens Buytendijk en de zijnen de oplossing besloten 
voorr de door de cultuurcrisis veroorzaakte problemen. De 'liefdevolle 
overgavee aan de ander' kon een veilige haven vormen in een snel veran-
derendee samenleving waarin de menselijke verhoudingen tot een zakelijk 
enn anoniem geheel dreigden te worden gereduceerd. De overgave aan de 
anderr zou ook kunnen leiden tot een herstel van de religieuze ervaring, 
diee door de opmars van de natuurwetenschappen en de daarmee gepaard 
gaandee 'Entzauberung der Welt' steeds problematischer werd: door de 
ontmoetingg met de ander, kwam ook de Ander weer in zicht. De 'liefde-
vollee ontmoeting' zou bovendien leiden tot innerlijke harmonie en zelf-
discipline,, en zo een oplossing bieden voor de problemen die voortvloei-
denn uit het verval van de traditionele gezagsstructuur en de daardoor 
toegenomenn 'onvolwassenheid' onder de bevolking. Autoritair gezag 
moestt plaatsmaken voor een nieuwe gezagsstructuur waarin individuen 
zelff  hun gedrag wisten te regelen, zonder van boven opgelegde regels. 
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AfscheidAfscheid van 
F.J.J.F.J.J. Buytendijk 
inin Nijmegen, 19 61 

Volgenss Buytendijk had de onvolwassenheid, naar de mening van de 
psychohygiënistischee cultuurcritici zo kenmerkend voor de hedendaagse 
massamens,, onder katholieken schrikbarende vormen aangenomen. Zelfs 
bijj  het nemen van de meest eenvoudige beslissingen vertoonden katho-
liekenn de neiging om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. De 
liefdevollee overgave aan de ander moest leiden tot een nieuwe volwassen-
heid:: een innerlijke vrijheid die restricties vanuit de moraal overbodig 
maaktee en zo de persoonlijke ontplooiing van de mens mogelijk maakte.'8 

Toenn Buytendijk in de oorlog samen met honderden andere vooraan-
staandee Nederlanders als gijzelaar werd geïnterneerd door de Duitse be-
zetter,, ontmoette hij ook personalistisch denkende geestesverwanten uit 
anderee zuilen, onder wie de socialistische predikant en socioloog Willem 
Banning.. Banning bepleitte, al lang voor de oorlog, een christelijk socia-
lismee waarin het aangrijpingspunt voor verandering lag in persoonlijk-
psychologischee factoren, en niet in sociaal-economische omstandighe-
den.. Hij kantte zich niet alleen tegen kapitalisme, maar ook tegen 
marxisme.. Voor hem droeg het individu persoonlijke verantwoordelijk-
heidd voor goed en kwaad in de gemeenschap. Zoals de Utrechtse School 
dee levensbeschouwing stelde voor het wetenschappelijke, zo stelde Ban-
ningg het geestelijke voor de politieke vorm. Ook hij zag het personalisme 
alss een wapen in de strijd tegen de normloosheid en cultuurloosheid, die 
dee twintigste eeuw naar zijn mening kenmerkten. De massa zou daarbij 
well  leiding nodig hebben: voordat de samenleving de personalistische 
beginselenn kon accepteren, moest zij worden opgevoed. Intellectuelen 
enn leidende figuren in de maatschappij hadden de taak om als volksop-
voederss op te treden. 

Inn de groep van levensbeschouwelijk zeer verschillend georiënteerde 
gijzelaarss in het kamp van Sint-Michielsgestel, waar Banning de spil 
vormdee in de gesprekken over godsdienst, politiek en samenleving, sloeg 
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hett personalisme aan. Op basis van het personalisme zou na de oorlog 
eenn mentaliteitsverandering en een politieke heroriëntatie moeten 
plaatsvinden.. De Nederlandse Volksbeweging (NVB), de politieke ver-
nieuwingsbewegingg die uit het kamp voortkwam, nam het personalisme 
dann ook als leidend beginsel voor haar programma.l9 

Dee door de NVB voorgestane politieke 'doorbraak' was niet succesvol. 
Naa de oorlog herstelde de verzuilde structuur van de Nederlandse maat-
schappijj  zich in een zeer rap tempo. Maar de ideologie en de retoriek van 
dee 'doorbraak' waren van blijvende invloed onder dichters en schrijvers 
enn in de gezaghebbende liberale en socialistische pers.20 Ook in de 
Utrechtsee School en in de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
blevenn het personalistisch gedachtegoed en het pedagogisch ideaal van 
dee zelfontplooiing springlevend. Beide, nauw aan elkaar gelieerd in de 
personenn van Buytendijk en Rümke, stelden zich ten doel om dit ideaal te 
verbreidenn en te realiseren. 

Tussenn geloof en wetenschap in, die positionering is eerder kenmerkend 
genoemdd voor de beweging aan het einde van de jaren vijftig . Trimbos, 
alss psychohygiënist 'opgevoed' door Buytendijk en Rümke, stelde in 1959 
vastt dat de beweging met één voet in het humanisme, en met de andere in 
dee wetenschap geworteld was.21 Dat was wel wat anders dan de eind jaren 
dertigg nog met volle inzet geponeerde stelling van Bouman, Barnhoorn 
enn Kortenhorst dat de psychische hygiëne hoe dan ook gebaseerd moest 
zijnn op 'strikt wetenschappelijke kennis'. Dat de psychiatrie, of wat rui-
merr genomen de geneeskunde, als leverancier van die kennis fungeerde 
wass voor hen een vanzelfsprekendheid. Wat was er sindsdien gebeurd? 

2.. VAN MENTA L HYGIENE NAAR MENTAL HEALT H 

DeDe wetenschappelijke grondslag van de psychohygiëne 
Naa de Tweede Wereldoorlog richtte de beweging zich op mental health. 
Daarbijj  ging het om problemen die meer en anders waren dan 'psychia-
trischee problemen', zo stelde Rümke vast. De psychiatrie kon niet langer 
zonderr meer fungeren als de wetenschappelijke grondslag. Lekkerkerker 
vondd dat de 'ontzaglijke verwijding' van het terrein 'pijnlijk ' duidelijk 
maaktee dat de beweging zich baseerde op 'onbewezen vooronderstellin-
gen'.222 Hoe zou men 'geestelijke gezondheid' moeten definiëren, en waar 
zoudenn de psychohygiënisten een 'nieuwe' wetenschappelijke fundering 
voorr dit streven kunnen vinden ? 

Alss uitgangspunt voor een definitie van mental health gebruikten de 
Nederlandsee psychohygiënisten de in Londen, en daarna in kringen van 
dee World Federation for Mental Health (WFMH) en de World Health Organ-
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isationisation (WHO) geformuleerde omschrijvingen. Daarin werd 'geestelijk ge-
zond'' omschreven in termen van eigenschappen of vermogens: 'optimale 
ontwikkelingg van de persoonlijkheid; harmonische bevrediging van de 
instinctieve,, emotionele en spirituele behoeften van het individu zonder 
datt dit ten koste van de gemeenschap gaat; het kunnen aanvaarden van en 
inn vrede leven met zichzelf; het kunnen vormen van goede en productie-
vee relaties met andere mensen; het kunnen voldoen aan de normale eisen 
enn verantwoordelijkheden van het leven en van de gemeenschap; het 
kunnenn aanvaarden van de realiteit; het vermogen zich aan veranderende 
omstandighedenn aan te passen'.23 

Dee criteria waaraan een 'geestelijk gezonde samenleving' moest vol-
doen,, werden vervolgens afgeleid van de criteria voor individuele geeste-
lijk ee gezondheid. Een gemeenschap was geestelijk gezond wanneer haar 
ledenn in staat werden gesteld om te komen tot een optimale of zo volledig 
mogelijkee zelfontplooiing en een zo harmonisch mogelijk evenwicht met 
dee omgeving.2^ 

Psychohygiënistenn stelden nadrukkelijk, ongeacht hun levensbeschou-
welijkee achtergrond, dat deze criteria niet objectief waren. Gezondheid 
wass een relatief dan wel subjectief begrip en de opvattingen erover ver-
schildenn al naar gelang de cultuur en de tijd waarin men leefde, de maat-
schappelijkee klasse waartoe men behoorde en de waarden die men be-
leed,, zo vond men unaniem.25 

Dee meeste psychohygiënisten waren het er ook over eens dat een slui-
tendee definitie van 'geestelijke gezondheid' voor de praktijk van het werk 
niett nodig was. De katholieke psycholoog en priester H.M.M. Fortmann 
verwoorddee een breed gedeelde zienswijze toen hij in 1955 vaststelde dat 
dee beweging zich, nu haar belangrijkste taak lag in de bevordering van 
gezondheid,, natuurlijk niet moest verliezen 'in een taak zonder oevers of 
grenzen',, maar dat een exacte definitie van 'gezondheid' evenmin ge-
wenstt of noodzakelijk was. Het was voldoende als men beschikte over 
'eenn bruikbare werkdefinitie', zo stelde Fortmann. Als iedereen maar 'ten 
naastee bij' wist 'waar wij het over hebben'.26 

Alss iedereen maar ongeveer wist waar het over ging. Dat uitgangspunt 
boodd ruimte te over aan psychohygiënisten van verschillende politieke 
enn levensbeschouwelijke pluimage. Bovendien was de vaststelling dat de 
bewegingg zich anno 1950 met 'gezondheid' bezighield veel belangrijker 
dann het vinden van een definitie van 'gezondheid'. Vanaf eind jaren veer-
tigg toonden psychohygiënisten een opvallende aandrang tot het schrij-
venn van hun eigen geschiedenis. Deze historische beschrijvingen van de 
ontwikkelingg van de beweging dienden een welomschreven doel: aanto-
nenn dat de beweging haar doelstelling had verlegd van ziektebestrijding 
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enn ziektepreventie naar de bevordering van gezondheid. Dat betekende 
tegelijk:: aantonen dat geestelijke volksgezondheid en krankzinnigenzorg 
totaall  van elkaar verschilden. 

Lekkerkerkerr schetste de geschiedenis van de beweging als een proces 
vann vooruitgang. Men was nu, zo schreef ze in haar verslag van het Lon-
densee congres, tot het inzicht gekomen dat geestelijke hygiëne bestond 
opp verschillende 'diepten'. De eerste fase was de zorg voor de geesteszie-
kenn in de inrichting. In de tweede fase strekte de geestelijke gezond-
heidszorgg zich uit tot het werk buiten de inrichtingen: voor- en nazorg en 
poliklinischee behandeling. Hierna volgde het derde stadium, waarin 
meerr aandacht werd geschonken aan preventie, en instellingen als MOB 
enn LGM-bureau hun intrede deden. In de vierde fase, die nu was aange-
broken,, trad naast bestrijding en preventie van psychische stoornissen 
hett positieve ideaal van de bevordering van de geestelijke gezondheid op 
dee voorgrond. 

Inn een historisch overzicht uit 1954 ging Lekkerkerker nog een stapje 
verder.. Ze nam nadrukkelijk afstand van de eerste twee stadia en van de 
oude,, vooroorlogse term mental hygiene. Die aanduiding was als eufemis-
mee gebruikt voor de krankzinnigenzorg, zo stelde ze vast. Daardoor was 
mentalmental hygiene als begrip besmet met de weerstand die bij het grote pu-
bliekk bestond tegen de zorg voor 'uitgesproken geesteszieken', en werd 
vervangingg door de nieuwe aanduiding mental health noodzakelijk.27 

Ookk de sociaal-psychiater J.A.J. Barnhoorn, sinds 1951 hoofd van de 
afdelingg Sociale Psychiatrie en Geestelijke Hygiëne van de Rotterdamse 
GGG en GD, constateerde midden jaren vijfti g dat de term mental hygiene 
vann betekenis was veranderd. Vóór Clifford Beers werd deze gebruikt in 
'dee juiste betekenis' van het woord: preventie of profylaxe. Daarna had 
hett begrip volgens Barnhoorn een tweeslachtige betekenis gekregen. 
Naastt preventie werd ook de zorg voor geesteszieken en zwakzinnigen in 
dee maatschappij (het sociaal-psychiatrische werk) ermee aangeduid. Als 
gevolgg daarvan ging men, in tegenstelling tot wat eigenlijk de bedoeling 
was,, geestelijke hygiëne identificeren met de zorg voor ernstige, ten dele 
ongeneeslijkee geesteszieken. 

Volgenss Barnhoorn had de sociale psychiatrie zich onder het vaandel 
vann de geestelijke hygiëne geschaard en deze naam 'aan zich getrokken' 
mett een specifiek doel. De oorsprong van de sociale psychiatrie lag in de 
vann oudsher met 'negatieve affecten' beladen krankzinnigenzorg en psy-
chiatrie.. Het gebruik van de term geestelijke hygiëne zou de sporen daar-
vann moeten uitwissen. Maar met geestelijke hygiëne had de sociale psy-
chiatriee aanvankelijk helemaal niets te maken, zo stelde Barnhoorn. Het 
sociaal-psychiatrischee werk paste in een andere historische context: de 
behoeftee die in de jaren twintig ontstond aan een vermindering van de 
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gemeenschapsuitgavenn voor het geleidelijk toenemend aantal chronici.28 

Belangrijkerr dan het vinden van een definitie van mental health was dat 
dezee term aangaf waar het de beweging om te doen was: om het gezonde 
enn niet om het pathologische waarop de term mental hygiene betrekking 
had.. Er waren in de jaren vijfti g echter ook psychohygiënisten die een 
minderr pragmatische, en meer principiële benadering van de definitie-
kwestiee voorstonden. 

Eenn van hen was de psychiater H.C.Rümke, hoogleraar psychiatrie in 
Utrechtt en een zeer vooraanstaand lid van de Utrechtse School. Door 
zijnn wat ambigue houding leek Rümke wellicht een buitenstaander in de 
beweging,, maar dat was hij absoluut niet. Zowel in Nederland als daar-
buitenn bekleedde hij belangrijke functies en hij kan met recht een van de 
prominentenn van de beweging worden genoemd.29 Alleen al om die 
redenn is het van belang hier wat uitgebreider in te gaan op zijn opvattin-
gen.. Rümkes gedachtegoed maakte ook 'school'. Zijn leerling Trimbos 
schreeff  eind jaren vijfti g op basis van Rümkes uitgangspunten het eerste 
proefschriftt dat helemaal gewijd was aan de psychohygiënische theorie 
enn praktijk (daarover later meer). Bovendien was Rümke, naast Querido 
enn Barnhoorn, een van de psychiaters die gehoor gaf aan de oproep om 
'onss werk op goede grondslagen' te bouwen, en de beweging te voorzien 
vann een nieuwe wetenschappelijke basis.3° 

Inn 1951 schreef Rümke dat hij de gedachte dat er een voor iedereen gel-
dendee waarheid bestond nog niett wilde laten varen, ook al was 'gezond-
heid'' een subjectief begrip. Maar opvallend genoeg zocht Rümke die 
'waarheid'' evenmin in een definitie van geestelijke gezondheid. Hij 
kwamm erg dicht bij het pragmatisme van Fortmann. Ook Rümke vond 
hett te moeilijk om objectieve criteria te formuleren en was tevreden wan-
neerr in brede kring ongeveer duidelijk was wat er werd bedoeld. De 
omschrijvingenn die hij van het begrip gaf werden geïnspireerd door het-
zelfdee gedachtegoed uit WFM H-kringen.3' 

Watt Rümke veel meer bezighield dan het formuleren van een definitie 
vann geestelijke gezondheid was de vraag: hoe kan ik gezondheid onder-
scheidenn van ziekte ? 

'Ziek'' betekende in Rümkes visie, kort samengevat: biologisch ziek. 
Hijj  was, zo legt Jaap van Belzen uit in zijn proefschrift over Rümke, een 
(zijj  het genuanceerd) aanhanger van het medisch model. Biologie en 
constitutiee vormden volgens Rümke zowel voor het ontstaan als voor de 
behandelingg van ziekte de belangrijkste factoren J2 

Datt mag enigszins verbazen omdat Rümke zijn hele leven lang uit-
droegg dat de psychiatrie zowel natuurwetenschap als geesteswetenschap 
moestt zijn. Tenslotte was hij een van de belangrijkste vertegenwoordi-
gerss van de filosofische stromingen binnen de Nederlandse psychiatrie. 
Maarr in de jaren vijfti g en zestig nam zijn belangstelling voor de natuur-
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wetenschappelijkee benadering toe. De natuurwetenschappelijke grond-
slagenn van de psychiatrie boden de grootste objectieve zekerheid. Rümke 
verwachttee veel van de nieuwe ontwikkelingen in de genetica en de far-
macologie.. Aan het einde van zijn carrière schreef hij: 'natuurwetenschap 
moett in de psychiatrie de hegemonie behouden'.33 

Volgenss Rümke bestonden er fundamentele verschillen tussen ziekte 
enn gezondheid. Na de Tweede Wereldoorlog bestreed hij de gangbare 
opvattingg dat tussen ziekte en gezondheid een vloeiende overgang zou 
bestaan.. Volgens hem waren gezondheid en ziekte verschillende toestan-
den,, met eigen kenmerken en wetmatigheden. Om de grens tussen ziek 
enn gezond zichtbaar te maken, introduceerde hij een nieuw concept: de 
zogehetenn 'psychische stoornissen bij de gezonde mens'. 

Dee symptomen die ziekte en gezondheid gemeenschappelijk hadden, 
enn die dus pleitten tégen een scheiding tussen ziekte en gezondheid, 
warenn geen ziekteverschijnselen maar slechts 'psychische stoornissen van 
dee gezonde mens'. Het leek Rümke onjuist om 'elk ongewoon gedrag, 
elkk ongewoon innerlijk beleven, alle ontstemmingen, elk onvermogen 
tott aanpassen naar buiten of naar binnen, alle uitzonderlijke daden' 
onderr te brengen onder de rubriek 'ziekte'. Hetzelfde gold voor 'al die 
verschijnselen,, die men te zamen de daling van het moreel van een groep 
off  van een volk noemt', voor 'collectieve psychische infecties, aangeno-
menn levensgewoonten die als negatief beoordeeld worden, ontbreken 
vann medelijden met daarmee samenhangende wreedheid en pseudo-
sadisme'.. Ook golfbewegingen in seksuele moraal en gedrag, psychische 
onevenwichtigheden,, spanningen en stemmingswisselingen die samen-
hangenn met 'religieuze tourmenten' en leeftijdscrises behoorden volgens 
Rümkee niet geïdentificeerd te worden met ziekte. Rümke vond het 'een 
miskenningg van de menselijke waardigheid al deze toestanden als zieke-
lij kk te beschouwen'. Hij kwam tot de conclusie: 'hier is geen ziekte, maar 
gevolgg van een normale levensstrijd'.34 

Rümkess theoretische noties over de scheiding tussen ziekte en ge-
zondheidd liepen parallel aan zijn opvattingen over het wetenschappelijk 
fundamentt van de beweging. Volgens Rümke was het voor de beweging 
vann groot belang om onderscheid te maken tussen mental hygiene (geeste-
lijk ee hygiëne) en mental health (geestelijke gezondheid).?*  Geestelijke 
hygiëne,, eerder door hem ook aangeduid als 'sociaal-psychiatrische ge-
neeskundigee gezondheidszorg', was een zuiver medisch-psychiatrische 
aangelegenheid.. Hier ging het om ziekte, en vormde de klinische psy-
chiatriee de wetenschappelijke basis, althans: dat zou zo moeten zijn. 
Wantt als de beweging nu en in de toekomst van werkelijke betekenis 
wildee zijn, dan moest ze een solide wetenschappelijke basis hebben, vond 
Rümke.. Het 'naïeve enthousiasme' waarmee velen zich op dit werk stort-
ten,, verontrustte hem.36 
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H.C.H.C. Rümke (iSg^-i^ó-j), 
portretportret door S.K. Schroder, 
ii 95958 8 

Inn de slotzitting van het Nationaal Congres voor de Geestelijke Volksge-
zondheidzondheid in 1947 hield Rümke zijn gehoor voor dat de sociale psychiatrie, 
loss van de wetenschappelijke psychiatrie, 'al pogende en al dwalende' 
werdd opgebouwd. Dat vond Rümke een gevaarlijke ontwikkeling omdat, 
zoo meende hij, de waardering waarop het praktische werk aanspraak 
maaktee niet werd gedekt door de wetenschappelijk gecontroleerde erva-
ringg van ziekte en genezing bij de concrete mens. Streng wetenschappe-
lij kk onderzoek: dat was boven alles nodig. Men moest niet vergeten dat in 
dee ivoren torens van de wetenschap de goudstaven lagen, en dat daar het 
goudd geproduceerd werd.'7 

Hoee dacht Rümke over mental health, geestelijke gezondheid, die zich 
dee optimalisering van de gezondheid ten doel stelde? Hier zou de bewe-
gingg volgens hem andere wetenschappelijke disciplines nodig hebben: de 
psychologie,, de pedagogiek, de sociologie, de criminologie en de econo-
mie.. Maar ook de cultuurfilosofie en de theologie konden van betekenis 
zijn.. Het ging immers om het vinden van wegen waarlangs de mens kon 
komenn tot een betere samenleving. De constatering dat dit geen 
medisch-psychiatrischh werk was maar morele zorg, leek Rümke van het 
grootstee belang.?8 

Rümkee waarschuwde keer op keer tegen overschatting van de psychia-
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trischee competentie, de psychiatrie moest zich niet groter wanen dan zij 
was.. Op het terrein van het normatieve was de psychiater ondeskundig. 
Want,, zo stelde hij: 'Steeds weer merken wij op, dat de psychiater de 
gedachtenn der tijden in zich opneemt en deze op geheel eigen wijze door-
geeft,, soms zodanig, dat het welhaast schijnt of hij het is, die de richting 
bepaalt'' maar, 'levens- en wereldbeeld van de psychiatrie hebben nimmer 
denn weg gewezen naar het diepste begrijpen'. Psychiatrie en psychologie 
haddenn ongetwijfeld een taak, op basis van hun wetenschap zouden psy-
chiaterr en psycholoog behulpzaam kunnen zijn bij het vrijmaken van 
krachten,, maar krachten richting geven konden ze niet. De 'wegberei-
ders',, degenen die richting gaven op dit terrein, dat waren in Rümkes 
opvattingg de filosofen, theologen, cultuurfilosofen en sociologen.39 

ProfessioneleProfessionele belangen 
Hoee moet Rümkes pleidooi voor een scheiding tussen ziekte en gezond-
heidd worden begrepen? Het stond diametraal tegenover de aanname van 
dee vloeiende overgang tussen ziek en gezond, die de basis vormde van het 
preventiestrevenn van de psychohygiënisten. Op dit punt aangekomen is 
hett van belang erop te wijzen waar Rümkes vertrekpunt lag: niet bij ge-
zondheidd maar bij ziekte. Hij was medicus, psychiater, en het was vanuit 
diee positie dat hij zijn betoog tegen de vloeiende overgang hield. 

Vann Belzen meent: 'Dat Rümke per se een verschil tussen gezondheid 
enn ziekte heeft willen zien, lijk t het gevolg geweest te zijn van een grote 
eerbiedd voor het menselijk leven.' Te lichtvaardig omspringen met het 
predikaatt 'ziek' zou de menselijke waardigheid kunnen aantasten.^0 Als 
vertegenwoordigerr van de wetenschappelijke psychiatrie had Rümke er 
echterr ook professioneel belang bij om dit onderscheid zo helder moge-
lij kk te maken. Vanuit zijn positie als academisch psychiater was het vol-
strektt onacceptabel dat de psychiatrie haar toch al lage status als medi-
schee discipline te grabbel zou gooien. Keer op keer wees hij erop dat de 
positievee oriëntatie van de beweging veelbelovend was voor de psychia-
trie,, maar ook gevaarlijk omdat een wetenschappelijke grondslag ont-
brak.. Als de psychiatrie zich groter voelde dan ze was, dan zou dat dode-
lij kk zijn voor haar vooruitgang. In 1951 hield Rümke de lezers van het 
MaandbladMaandblad voor dat 'jaren en jaren van zorgvuldig onderzoek noodzake-
lij kk zijn om ons op hetzelfde niveau te brengen, waarop bijvoorbeeld de 
medischee wetenschap staat'.41 

Rümkess bezorgdheid werd niet gedeeld door de eerder als 'pragmati-
ci'' aangeduide psychohygiënisten, integendeel. Vertegenwoordigden zij 
zoalss Fortmann en Lekkerkerker een niet-medische beroepsgroep, dan 
kondenn zij alleen winnen bij een identificatie met een beweging die zich 
tooidee met de benaming mental health.*2 Die aanduiding verschafte hen 
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juistt de legitimatie om een aandeel op te eisen in het arbeidsterrein dat 
ook,, en al eerder, tot het domein van de psychiater behoorde. 

Fortmannn was psycholoog. Trudy Dehue beschrijft in haar proef-
schriftt de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg een van de ter-
reinenn werd waarop de nieuwe beroepsgroep van psychologen zich in de 
tweedee helft van de jaren vijftig , zij het nog zeer voorzichtig, begon te 
manifesteren.. Eerder hadden medici hen met succes buiten het thera-
peutischh bedrijf gehouden. Therapie was verbonden met geneeskundige 
behandelingg en psychologen dienden zich te onthouden van het onbe-
voegdd uitoefenen van de geneeskunde. Door de verschuiving van mental 
hygienehygiene naar mental health werd het terrein echter uitgebreid tot ver bui-
tenn de grenzen van het medische. Het ging hier niet om 'echt zieke' men-
senn en daarom kon de psycholoog hen ook behandelen.43 Voor een disci-
plinee die zich als nieuwkomer diende te bewijzen in de praktijk, voldeed 
eenn 'werkdefinitie' ruimschoots.44 

Lekkerkerkerr vertegenwoordigde een discipline, psychiatrie social work, 
diee al eerder voet had gezet op psychohygiënisch terrein. Maar haar ver-
trekpuntt en het professionele belang dat zij vertegenwoordigde, waren 
identiek.. In de vooroorlogse periode was het psychiatrisch sociaal werk 
bovendienn beperkt gebleven tot het handjevol MOB 's. Dat zou echter snel 
naa de Tweede Wereldoorlog, toen het social casework een hoge vlucht 
nam,, veranderen. Door deze ontwikkeling eiste ook de maatschappelijk 
werksterr haar deel in het therapeutisch werk. 

Enn de psychiater Barnhoorn? Als sociaal-psychiater nam hij een tus-
senpositiee in. Zijn vertrekpunt lag, zoals bij Rümke, bij het pathologi-
sche.. In zijn historische beschrijving nam hij daar echter nadrukkelijk 
afstandd van. De sociale psychiatrie, die zich net als de krankzinnigenzorg 
bekommerdee om geesteszieken en zwakzinnigen, had zich het predikaat 
'geestelijkee hygiëne' ten onrechte toegeëigend. Rümke gebruikte die 
termm juist om er het medisch-psychiatrische mee aan te duiden. Toch 
probeerdee Barnhoorn deze volgens hem zo totaal verschillende terrei-
nen,, die zich los van elkaar hadden ontwikkeld, met elkaar te verbinden. 
Hijj  deed dat door in zijn historische schets een tijdsaanduiding aan te 
brengen:: de sociale psychiatrie had 'aanvankelijk' niets te maken met de 
geestelijkee hygiëne. Zij had in de afgelopen dertig jaar een evolutie door-
gemaakt,, zo schreef Barnhoorn. Stonden eerst vooral de ernstig gestoor-
denn in de belangstelling, nu richtte men zich steeds meer op lichte geval-
len,, op neurosen en aanpassingsstoornissen. En dat gold, vervolgde 
Barnhoorn,, niet alleen voor de sociale psychiatrie. Ook de klinische psy-
chiatriee was langzaam maar zeker naar het normale toegegroeid. Met de 
psychiatriapsychiatria major, de psychosen, bemoeide de moderne psychiatrie 'zich 
niett meer of nauwelijks meer in hoofdzaak'. Men richtte zich hoe langer 
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hoee meer op de psychiatria minor: de neurosen en haar grensgebieden.45 
Sociaal-psychiaterss als Barnhoorn en Querido - beiden evenals 

Rümkee belangrijke woordvoerders in de naoorlogse beweging - deelden 
duss niet Rümkes zorg om de reputatie van de psychiatrie. Zij kwamen 
weliswaarr tot dezelfde conclusie als hun academische collega: vooral de 
socialee psychologie en de sociologie konden de psychohygiëne een we-
tenschappelijkk ankerpunt geven. Maar hun stond daarbij geen scheiding 
vann het medische (ziekte) en het normatieve (gezondheid) voor ogen, zij 
zochtenn juist naar een mogelijke synthese. 'Steunend op de inzichten uit 
dee klinische psychiatrie, gebruikmakend van de methoden en mogelijk-
hedenn van de geestelijke gezondheidszorg kan de sociale psychiatrie mis-
schienn worden tot de noodzakelijke verbinding tussen individuele thera-
piee en het genezen van maatschappelijk kwaad, waaruit een sociatrie 
geborenn zou kunnen worden', aldus Querido. Dat was de grondslag 
waaropp 'het geestelijk-hygiënisch werk' zich moest baseren.46 

Rümkee begrensde het domein van de psychiatrie tot het strikt medi-
sche-- Was iemand echt ziek, dat wil zeggen biologisch ziek, dan was er 
somatischh iets mis en diende er een medische en medicamenteuze behan-
delingg te worden toegepast, aldus Rümke. Een zieke, ook een geestelijk 
zieke,, had met andere woorden in de eerste plaats een dokter nodig. Bij 
eenn niet-zieke, dus ook bij 'de psychische stoornissen van de gezonde 
mens'' kon iemand gerust verwezen worden naar een psycholoog, maat-
schappelijkk werkster of zielszorger. Een psychiater diende zich te ont-
houdenn van een oordeel over zaken die tot de sfeer van de geestelijke 
gezondheidd behoorden.47 Deed hij dat niet dan kon er ook geen sprake 
meerr zijn van 'wetenschappelijk gecontroleerde ervaringen', door Rümke 
alss belangenbehartiger van de wetenschappelijke psychiatrie boven alles 
gesteld. . 

Off  de sociale psychiatrie de toets der wetenschappelijkheid kon door-
staan,, was niet de eerste zorg van Querido en Barnhoorn. Zij waren de-
genenn die 'al pogende en dwalende' houvast probeerden te vinden op het 
terreinn dat Rümke nadrukkelijk als niet des psychiaters had aangeduid. 
Sociaal-psychiaterss als Querido en Barnhoorn bevonden zich, wanneer 
hett over gezondheid ging, op een terrein waar hun deskundigheid niet 
vanzelfsprekendd was. Zij konden hun aanwezigheid hier niet legitimeren 
opp basis van medische competentie. De zoektocht naar een 'nieuwe' 
grondslagg voor de beweging gaf in hun geval ook uiting aan een behoefte 
aann legitimatie. Beiden kwamen tot de slotsom dat 'de sociatrie' voor de 
ontwikkelingg van de sociaal-psychiatrische praktijk de beste grondslag 
vormde. . 

Barnhoornn gaf daar begin jaren vijfti g een omschrijving van: 'Sociatrie 
iss een tak van welzijnsverzorging van een mensengemeenschap. Zij be-
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oogt,, wetenschappelijk gefundeerd op sociologie, psychologie en sociale 
psychologie,, psychiatrie, sociale economie en andere sociale weten-
schappen,, de geestelijke sanering en versterking van een zij het kleinere, zij 
hett grotere levens- en werkgemeenschap en uiteindelijk van de maat-
schappij.. Zij tracht dit te bereiken door het scheppen van zo gunstig 
mogelijkee verhoudingen in de wisselwerking tussen het individu en zijn 
levensmilieu,, tussen het individu en de functie, die hij in een bepaalde 
levens-- en werkgemeenschap te vervullen heeft enerzijds, tussen het 
individuu en de mede in de gemeenschap levende individuen anderzijds 
(eenn ietwat lange omschrijving van wat de Engelsen kernachtig ''''human 
relations"relations" noemen). Zij beoogt deze wisselwerking zodanig te beïnvloe-
den,, dat het individu komt te leven en te werken onder omstandigheden, 
diee voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, voor de versterking 
vann zijn geestelijke weerstandskracht en het behoud van zijn moreel en 
zijnn arbeidspotentieel zo gunstig mogelijk zijn, opdat de gemeenschap als 
goedd geïntegreerd en harmonisch functionerend samenstel van lichame-
lij kk en geestelijk gezonde individuen haar wezenstaak zo efficiënt moge-
lij kk zal kunnen vervullen.'^8 

Wetenschappelijkk was dit amalgaam van sociologie, sociale psycholo-
giee en psychiatrie misschien niet te noemen.49 Maar voor een verdere 
praktischee uitwerking van de psychohygiënische beginselen bleek de 
sociatriee - hoe vaag en vreemd ook - echter wel degelijk bruikbaar. En 
datt was precies waar sociaal-psychiaters als Querido en Barnhoorn naar 
opp zoek waren. 

Dee uitvinder van de sociatrie, Jacob Moreno (1890-1974), werd vooral 
bekendd als grondlegger van het psychodrama. Als therapiemethode bood 
psychodramaa een alternatief voor de psychoanalyse omdat de handeling 
(enn niet het verbale) en de groep (en niet het individu), centraal stonden 
inn de therapie. In 1932 publiceerde Moreno The First Book of Group Thera-
pyJ°pyJ° Er liep een directe lij n tussen het werk van Moreno in de jaren der-
tigg en de 'ontdekking' van de therapeutische werking van de groep door 
dee legerpsychiaters tijdens de Tweede Wereldoorlog - waarover Queri-
doo het Nederlandse publiek had voorgelicht in 1947. Moreno sprak zelf 
naa de oorlog over 'toegepaste sociometrie'.51 

I nn hun Nouvelle histoire de la psychiatrie vatten Postel en Quétel het 
begripp 'sociometrie' ruim op. Sociometrie staat in hun visie meer alge-
meenn voor de invloed van de sociologie en de sociale psychologie op de 
ontwikkelingg van de psychiatrische praktijk. Zo opgevat was het effect 
vann de sociatrie naar hun mening zeer groot: 'La sociometrie est venue, 
enn quelque sorte, jouer un röle d'inspiration et de stimulation dans des 
practiquess psychosociologiques et psychiatriques', zo stellen Postel en 
Quétell  en lichten dit vervolgens toe aan de hand van een indrukwekken-
dee lijst van voorbeelden. 
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Zijj  noemen: de ontwikkeling van ideeën over antisociaal gedrag als 
socialee pathologie; de toepassing van psychoanalytische concepten in de 
therapiee van groepen patiënten, ontwikkeld door Ernst Simmel in Duits-
landd en later toegepast door de Menningers in hun kliniek en door Max-
welll  Jones in zijn therapeutische gemeenschap; de psychohygiëne van 
Adolff  Meyer, die vorm kreeg in de community treatment en de service 
ouvertsouverts van Eduard Toulouse, en in de oprichting van de National Com-
mitteemittee for Mental Hygiene door Clifford Beers; de door Slavson en Balint 
ontwikkeldee vormen van groepstherapie; de gezinstherapie; de grote epi-
demiologischee Amerikaanse onderzoeken zoals dat van Hollingshead en 
Redlichh {Social Class and Mental Illness, 1958); de militaire psychiatrie; het 
onderzoekk naar de gevolgen van grote natuur- en industriële rampen; de 
bedrijfspsychologiee van onderzoekers als Elton Mayo (1924) en de 
oprichtingg van de eerste bedrijfspsychologische diensten; de alternatie-
venn voor de psychiatrische inrichting zoals het dagziekenhuis, de crisis-
interventiee en de community psychiatry; en de sociotherapie.52 Zonder al 
tee veel vooruit te lopen, kan gezegd worden dat de invloed van de socio-
logiee en de sociale psychologie zoals die in deze voorbeelden tot uitdruk-
kingg komt, ook voor de ontwikkeling van de naoorlogse psychiatrische 
praktijkk in Nederland van grote betekenis is geweest. 

Richtlijnenn voor de praktijk en legitimering voor hun aanwezigheid op 
ditt niet-medische terrein, dat was wat psychiaters als Querido en Barn-
hoornn zochten en vonden in hun zoektocht naar een nieuw wetenschap-
pelijkk fundament voor de beweging.53 Maar zij hadden als psychiaters 
niett alleen iets te winnen. Zij dreigden ook wat te verliezen. 

Tott de oorlog had de psychiater met succes de toegang tot het thera-
peutischh bedrijf bewaakt. Eind jaren veertig, begin jaren vijfti g probeer-
denn andere beroepsgroepen het psychiatrisch monopolie te doorbreken. 
Dee psycholoog zou pas in de jaren zestig echte terreinwinst gaan boeken. 
Eerstt was het de beurt aan de maatschappelijk werkster, en het wapen dat 
zijj  daarbij inzette heette 'social casework'. 

SocialSocial casework 
'Waaromm hebben julli e in de Medisch Opvoedkundige Bureaus je kennis 
enn methodes voor jezelf gehouden en zo geïsoleerd ten aanzien van het 
overigee maatschappelijk werk gewerkt?' Die vraag zou Marie Kamphuis 
hebbenn gesteld aan de oprichtster van het MOB in Den Haag, Nel Onger-
boer,, tijdens een ontmoeting in New York in 1947. 

Kamphuis,, directeur van de Groningse School voor Maatschappelijk 
Werk,, maakte met een beurs van de New York School of Social Work (waar 
Lekkerkerkerr begin jaren twintig een cursus volgde) een studiereis naar 
dee Verenigde Staten. Zij zou in Nederland een van de belangrijkste pro-
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pagandistenn worden van het social casework. Kamphuis was niet de enige 
diee naar Amerika reisde om inspiratie op te doen. Tussen 1947 en 1950 
bezochtenn zowel vertegenwoordigers van de Scholen voor Maatschappe-
lij kk Werk als van de MOB 's de Verenigde Staten en kreeg de caseworkme-
thodee in Nederland een grote verspreiding.54 

Lekkerkerker,, zelf in de jaren 1934—1935 in Londen opgeleid tot psy-
chiatriee social worker (PSW), omschreef het werk als een combinatie van 
maatschappelijkk werk en psychologie.̂ Kennis van de grondbegrippen 
vann Freuds theorie was voor de caseworker onontbeerlijk. Inzicht in de 
eigenn persoonlijkheid, door supervisie gestimuleerd, was een voorwaarde 
voorr het ontwikkelen van een professionele identiteit, een 'beroepsper-
soonlijkheid'.. Vanaf 1948 werd het social casework opgenomen in de les-
programma'ss van de Scholen voor Maatschappelijk Werk, en ook daar 
reageerdenn de maatschappelijk werksters met groot enthousiasme: 'De 
aanrakingg met het social casework nu betekent voor velen een nieuw licht 
datt over hun werk opgaat', schreef Justina Bakker, directrice van de pro-
testantsee School voor Maatschappelijk Werk in 1950.56 

Inn de door Kamphuis en anderen voorgestane benadering was de psy-
chologiee de belangrijkste hulpwetenschap voor het maatschappelijk werk. 
Mett behulp van gesprekstechnieken probeerde de caseworker de proble-
menn van de 'cliënt' aan het licht te brengen en vervolgens stelde deze zelf 
eenn diagnose. Inzicht in de betekenis van 'de emotionele zijde van het 
zielenlevenn voor de sociale aanpassing' waren voor de verdere therapie 
vann immens belang. Van meet af aan werd daarbij benadrukt dat het 
caseworkk een psycho-sociale methode was: 'Niet alleen de psyche van de 
cliëntt maar evenzeer zijn omgevingsveld en in het bijzonder de wisselwer-
kingking daartussen zijn het doel van de hulpverlening.'57 

Hett moderne maatschappelijk werk stelde zich ten doel mensen te hel-
penn die door de snel veranderende samenleving in psychische nood raak-
ten,, en zich daardoor niet of zeer moeilijk konden aanpassen.^8 De oor-
zakenn van de onaangepastheid waren vooral psychologisch van aard. 
'Iemandd kan [...] aankloppen om enkele kledingstukken, terwijl huwe-
lijksmoeilijkhedenn of gezinsdefecten de eigenlijke nood zijn', schreef Nel 
Ongerboerr in 1949.̂  Het ging daarbij niet om de zware psychische 
stoornissen,, die vielen onder verantwoordelijkheid van de psychiater, 
maarr om de zeer wijdverbreide psychische moeilijkheden in gezin en 
huwelijkk die dikwijl s het 'sociale welzijn van het hele gezin ernstig bena-
delen'.. Ook onverwerkte conflicten uit het verleden konden ertoe leiden 
datt de betrokkene zich niet ontwikkelde tot 'volledige volwassenheid', 
waardoorr hij de verantwoordelijkheid die de samenleving aan hem stelde 
niett aankon.60 

Sociaal-economischee factoren speelden eveneens een belangrijke rol 
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bijj  het ontstaan van aanpassingsproblemen. Toch was ook hier de psychi-
schee gesteldheid van de betrokkenen doorslaggevend. Degenen die be-
schiktenn over een 'grote veerkracht of een sterke harmonische persoon-
lijkheid'' doorstonden de sociale nood beter en zouden zichzelf ook weer 
kunnenn herstellen. Had de psyche daarentegen weinig weerstand, dan 
leiddee de nood sneller tot psychische ontwrichting.61 

Inn de eerste naoorlogse jaren omhelsde het zich professionaliserende 
maatschappelijkk werk het social casework vol enthousiasme als de me-
thodee bij uitstek. Daarmee bewoog het maatschappelijk werk zich in de 
richtingg van de geestelijke gezondheidszorg: de in social casework ge-
schooldee maatschappelijk werksters vonden vooral emplooi in de MOB'S 

enn in de LGM-bureaus. Aanvankelijk maakte de relatie met de Freudiaan-
see psychologie de methode voor confessionelen omstreden. Maar zowel 
inn protestantse, katholieke als humanistische kring wist men de metho-
diekk binnen de kortste keren zo te interpreteren dat het eigen verzuilde 
belangg er juist door werd versterkt.62 

Krachtigerr tegenstand werd geboden door artsen, in het bijzonder 
psychiaters.. Volgens Kamphuis vonden zij het bezwaarlijk dat het maat-
schappelijkk werk zich op een terrein begaf dat tot hun competentie 
behoordee en dus onder hun leiding moest staan. Dat Kamphuis het daar 
volstrektt niet mee eens was zal geen verwondering wekken. Artsen en 
psychiaterss waren tenslotte niet opgeleid voor dit werk, de in het social 
caseworkk geschoolde maatschappelijk werksters wel. Alleen het handje-
voll  psychiaters dat in een MOB werkte, was bekend met methodische 
gespreksvoering,, voor de rest van hen was het abracadabra, zo meende 
Kamphuis.. Van vertrouwdheid met 'dynamische psychologie of de 
sociologischee aspecten van sociale problemen' was volgens haar al hele-
maall  geen sprake. 

Kamphuiss zag de tegenstand van artsen en psychiaters dan ook vooral 
inn het licht van professionele nijd: 'Dat er nu ineens een groep - en dit 
wass ook een oorzaak van hun ergernis - niet universitair gevormde men-
senn een kennis en kunde zouden bezitten die zich aan hun inzichten en 
mogelijkhedenn onttrok was voor hen onverdragelijk. Wij maakten in 
Groningenn bijvoorbeeld mee dat een psychiater van de oude school (pil-
lenn en poeders en schouderklopjes), die les gaf aan een bijscholing voor 
wijkverpleegsters,, in de lessen fulmineerde tegen het casework waarin, 
naarr hij zei, hij alleen deskundig was. [...] Een andere sociaal-psychiater 
meendee het casework in goede banen te sturen door er zelf een handlei-
dingg voor te schrijven. Eerst toen aan verschillende medische faculteiten 
psychiaterss met psychodynamische scholing benoemd werden - in Gro-
ningenn was dat in 1952 dr. P.C. Kuiper - werd de situatie geleidelijk beter. 
Dezee psychiaters zagen het nut in van een oriëntering van maatschappe-
lij kk werksters.'63 
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Hoewell  Kamphuis en ook andere belangrijke vertegenwoordigsters 
vann de beroepsgroep er geen expliciete melding van maakten, zal naast 
levensbeschouwingg en professie ook sekse een belangrijke rol hebben 
gespeeldd in de afwijzing, respectievelijk acceptatie van het social case-
work.. Psychiaters waren begin jaren vijfti g vrijwel uitsluitend mannen, 
dee beroepsgroep van maatschappelijk werksters bestond vrijwel uitslui-
tendd uit vrouwen. Voor de laatsten was het casework een belangrijk aan-
grijpingspuntt om niet alleen de professionele status te verhogen, maar 
ookk om zich te emanciperen. 

Watt voor het vervolg van dit verhaal echter het belangrijkste is, is dat 
dee in het social casework opgeleide maatschappelijk werkster het toepas-
senn van therapieën tot haar bevoegdheden rekende - in tegenstelling tot 
watt Lekkerkerker omschreef als 'de intuïtieve en meer actief beredde-
rende'' vroegere maatschappelijk werkster. Voor de oorlog, toen het 
caseworkk beperkt was gebleven tot een klein aantal MOB'S, had dat nau-
welijkss tot schermutselingen geleid. Toen het casework na 1945 binnen 
enkelee jaren uitgroeide tot de toonaangevende richting in het maat-
schappelijkk werk en de MOB'S en LGM-bureaus als paddestoelen uit de 
grondd sprongen, ontstonden er heuse aanvaringen tussen psychiaters en 
maatschappelijkk werksters. 

Inzett van de strijd vormde de therapie. De controverse spitste zich toe 
opp twee met elkaar samenhangende kwesties. Allereerst ontstond er een 
debatt over taak en functie van de geestelijke gezondheidszorg - en met 
namee de kernvoorzieningen MOB en LGM-bureau. Moest de geestelijke 
gezondheidszorgg ook een therapeutische functie hebben? De tweede 
kwestiee betrof de benodigde professionele kwaliteiten van de maatschap-
pelijkk werkster als spilfiguur in deze voorzieningen. Beschikte zij over 
therapeutischee competentie? 

EenEen 'eigen apparaat' 
Naa Londen had de beweging een nieuwe doelstelling: het bevorderen 
vann de geestelijke gezondheid. Samengevat kwam dat neer op het ver-
breidenn van 'geestelijk-hygiënische inzichten'. Op alle terreinen van zorg 
moestt men leren oog te hebben voor de betekenis van gevoelsfactoren en 
intermenselijkee betrekkingen, voor het belang van good human relations 
enn een harmonieus evenwicht tussen individu en omgeving, voor de psy-
chischee en sociale aspecten. Het ging daarbij niet alleen om een nieuwe 
taak;; na Londen werd het bevorderen van geestelijke gezondheid met 
grotee eensgezindheid gebombardeerd tot de 'grootste', 'hoogste', 'eer-
ste',, 'belangrijkste' taakvan de beweging.6^ 

Datt het primaat gelegd werd bij de bevordering van geestelijke ge-
zondheidd had gevolgen voor de afbakening van het psychohygiënisch 
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domein.. Wanneer geestelijke hygiëne synoniem werd aan 'persoonlijk en 
maatschappelijkk welzijn in het algemeen', of aan 'het ideale menszijn', 
dann ontstond er grote overlap met het maatschappelijk werk en de ziels-
zorg.. De belangenbehartigers van het maatschappelijk werk en de ziels-
zorgg toonden zich dan ook ernstig bezorgd over de positieve wending 
vann de beweging. 65 

Tochh leverde de verhouding tot aanpalende terreinen niet de meeste 
hoofdbrekenss op. De discussie concentreerde zich op een andere vraag: 
alss gezondheidsbevordering de belangrijkste taak was van de beweging, 
moestt zij dan afzien van de verdere uitbouw van een 'eigen apparaat voor 
geestelijk-hygiënischee zorg'?66 

Queridoo vond van wel. Ten eerste beperkte de financiële situatie de 
uitbreidingg van het aantal zorgvoorzieningen. Ten tweede was het een 
illusiee om te denken dat er ooit een verzadigingspunt zou ontstaan in de 
vraag,, er zou altijd behoefte blijven bestaan aan meer en betere voorzie-
ningen.. Het leek Querido raadzaam om de curatieve taak van voorzie-
ningenn zoals het MOB, het IMP, het LGM-bureau en de Consultatiebu-
reauss voor Alcoholisme, te beperken. De curatieve taak zou groot 
genoegg moeten zijn om de hoofdtaak te kunnen vervullen. En dat was in 
Querido'ss opvatting de bevordering van geestelijke gezondheid: het uit-
dragenn van de geestelijk-hygiënische principes door demonstratie, oplei-
ding,, voorlichting en onderzoek. Instellingen zoals het MOB waren bij 
uitstekk geschikt om de geestelijk-hygiënisch principes te demonstreren. 
Hett ging erom te zorgen dat er geen aanpassingsstoornissen optreden, 
zoo stelde hij resoluut, niet om ze te behandelen.6? 

Dee psychiater Gerard Kraus deed daar nog een schepje bovenop. 
Kraus,, van 1930 tot 1950 geneesheer-directeur van Santpoort en daarna 
hoogleraarr psychiatrie in Groningen, was na het plotselinge overlijden 
vann K.H. Bouman in 1948 voorzitter geworden van de NFGV. Dat bleef 
hijj  tot 1951. Tot zijn vroegtijdige dood in 1956 was hij internationaal 
actieff  als psychohygiënist.68 Kraus stelde voor om een MOB boete te laten 
betalenn voor ieder therapeutisch geval. Therapie was tijdrovend, duur en 
moeilijk,, vond Kraus. Het ging erom de 'voorposten' te bewerken. On-
derwijzers,, schoolartsen, schoolmaatschappelijk werksters, advocaten, 
huisartsenn en wijkverpleegsters moesten leren oog te krijgen voor het 
geestelijk-hygiënischh aspect. Als het erop aankwam waren de 'voorpos-
ten'' veel belangrijker dan het werk zelf. 

Eigenlijk,, zo meende Kraus, bestond er geen geestelijke gezondheids-
zorg.. Een goede geestelijke gezondheidszorg kon niet afzonderlijk, los 
vann de somatische gezondheidszorg en de sociale zorg, bestaan. Met 
Querido,, die in 1955 zijn Inleiding tot een integrale geneeskunde schreef, be-
pleittee Kraus een integrale aanpak: soma, psyche en de sociale omgeving 



MOBMOB Amsterdam, ig^y 
'Gesprek'Gesprek van de psychiatrisch 
sociaalsociaal werkster met de moeder 
vanvan het kind.' 

MOBMOB Amsterdam, 1955. 
'In'In het vingerverven drukt 
hethet kind vele van zijn 
gevoelensgevoelens en gedachten uit.' 
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DeDe buitendienst van de Willem Arntsz De buitendienst van de Willem Arntsz 
StichtingStichting in Utrecht, beginjaren vijftig. Stichting in Utrecht, beginjaren vijftig. 

GesprekGesprek van de sociaal-psychiatrische De zuster gaat op huisbezoek 
verpleegkundigeverpleegkundige met een patiënt 

vormenn drie onverbrekelijke factoren en de geneeskundige diende zijn 
patiëntenn te benaderen vanuit alle drie de gezichtspunten. De geestelijke 
gezondheidd was onderdeel van de gezondheidszorg en van de welzijns-
zorg,, geen apart of autonoom terrein. 9 

Aann de andere kant bevonden zich degenen die zich op het standpunt 
steldenn dat curatie, preventie en gezondheidsbevordering niet van elkaar 
warenn te scheiden, en dat MOB en LGM-bureau dus wel degelijk ook een 
therapeutischee functie moesten hebben. Kraus deed zijn boude uitspra-
kenn op een door de NFGV in 1956 belegd congres over Hulp hij afwijkende 
gedragspatronen.gedragspatronen. 7A]X\ gehoor bestond uit werkers in de praktijk van de 
extra-muralee zorg: het MOB, inmiddels samen met het LGM-bureau de 
meestt prominente werksoort op het terrein van de geestelijke gezond-
heidszorg,, de Consultatiebureaus voor Alcoholisme en de voor- en na-
zorgg (steeds vaker aangeduid als Sociaal Psychiatrische Dienst).70 

Dee aanwezigen zullen het pleidooi van Kraus met zeer gemengde ge-
voelenss hebben aangehoord. Lekkerkerker, die beschouwd mag worden 
alss hun spreekbuis, had zich eerder al verzet tegen het voorstel van 
Queridoo om curatie, preventie en positieve bevordering van geestelijke 
gezondheidd te scheiden. 'De bedoelde instellingen voor de geestelijke 
gezondheidszorgg zijn toch primair ingesteld om psychische stoornissen 
tee genezen, althans een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de 
daardoorr ontstane persoonlijke en sociale moeilijkheden. Met alle prae-
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ventiee zal men toch nooit kunnen bereiken, dat alle psychische stoornis-
senn en ziekten verdwijnen', schreef ze in 1954. 

Dee angst dat men zich bij ieder gewoon levensprobleem zou wenden 
tott een MOB of LGM-bureau vond Lekkerkerker ongegrond. Daarvoor 
wass de erkenning dat men hulp van anderen nodig had om psychische 
problemenn op te lossen veel te moeilijk. Pas als die problemen ondraag-
lij kk werden, zetten mensen de stap naar de hulpverlening; dat was 'bij 
neurotischee stoornissen [...] stellig niet minder het geval dan bij uitge-
sprokenn psychosen of zwakzinnigheid', meende Lekkerkerker. Boven-
dienn ging zij van het volgende uit: 'een van de meest effectieve wijzen om 
neurosenn te voorkomen is ze te behandelen, zodat ze niet verder neuroti-
schee stoornissen kunnen veroorzaken'. Lekkerkerker kwam dan ook tot 
dee conclusie: 'Het behandelen van psychische stoornissen [...] moet dus 
wordenn beschouwd als eendoel op zichzelf [...] naast de andere functies.'71 

Datt tegengestelde professionele belangen een grote rol speelden in de 
controversee over de therapeutische functie van de geestelijke gezond-
heidszorgg was eerder al duidelijk geworden in het debat over de erken-
ningg van het LGM-bureau als voorziening voor geestelijke gezondheids-
zorg.. De psychiater Querido en de psychiatrisch sociaal werkster Lek-
kerkerkerr stonden daarin tegenover elkaar. 

Inn hun tijdens de bezetting opgestelde nota hadden Lekkerkerker en 
Vann den Berg een besliste voorkeur uitgesproken voor subsidiëring van 
hett LGM-bureau door de NFGV. Daarmee hadden zij dus gepleit voor 
erkenningg van deze instelling als G G z-voorziening. Na de oorlog kwam 
eenn discussie op gang over de eisen waaraan de bureaus moesten voldoen 
omm voor subsidie in aanmerking te komen. Lekkerkerker stelde de eisen 
opp aan de hand van het haar vertrouwde M O B-concept. Het LGM-bureau 
moestt een bureau zijn waar voorlichting, advies en behandeling werden 
aangebodenn door een team bestaande uit een psychiater en een psychia-
trischh geschoold maatschappelijk werkster.?2 

Hoewell  Lekkerkerker het niet eenvoudig vond om 'levens- en gezins-
moeilijkheden'' te begrenzen, vertrouwde ze erop dat de bureaus zich 
zoudenn beperken tot die gevallen 'waar zij speciaal iets te bieden hebben'. 
Datt zou in haar ogen in ieder geval ook een psychotherapeutische behan-
delingg moeten zijn. Er was alleen in Amsterdam een IMP, de poliklinie-
kenn hadden te weinig tijd voor een psychotherapeutische behandeling en 
particulieree hulp was voor de meeste mensen te duur. De bezoekers van 
hett LGM-bureau waren bovendien niet happig op verwijzing naar een 
psychiaterr of een andere instelling. Ze voelden zich niet 'geestelijk ab-
normaal'' of wilden zich niet zo voelen, ze vonden het moeilijk om hun 
problemenn weer aan een ander voor te leggen of hadden levensbeschou-
welijkee bezwaren.73 
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Ookk in de volgende twee nota's over het LGM-bureau (1946 en 1949), 
betoogdee Lekkerkerker dat de staf moest bestaan uit een psychiatrisch 
geschooldd maatschappelijk werkster en een psychiater. Het tekort aan 
psychiatrischh sociaal werksters dwong haar echter om steeds meerr water 
bijj  de wijn te doen ten aanzien van de vereiste scholing van de maatschap-
pelijkk werkster. In 1949 leek het haar voldoende wanneer de maatschap-
pelijkk werkster 'min of meer psychologisch geschoold' was. 

Naarr aanleiding van het jaarlijkse subsidieplan voor het Prophylaxe-
fondss werd in het dagelijks bestuur van de NFGV vervolgens een prin-
cipiëlee discussie gevoerd over het LGM-bureau. Querido, sinds 1948 
aangesteldd als gedelegeerd bestuurslid om leiding te geven aan de werk-
zaamhedenn van de NFGV, greep in de discussie het gebrek aan 'deskun-
digheid'' van de spilfiguur in de staf aan als argument tégen de erkenning 
vann het LGM-bureau. Een voorziening die op basis daarvan hulp bood, 
achttee hij niets minder dan 'een gevaar voor de geestelijke volksgezond-
heid'.. Het bureau was in zijn ogen onprofessioneel, het gaf geen deskun-
digee behandeling en kon die ook niet geven: 'Of men doet goed the-
rapeutischh werk of men doet niets', zo stelde Querido beslist. Dat er 
onvoldoendee psychotherapeutische hulp beschikbaar was, zoals Lekker-
kerkerr beargumenteerde, kon naar zijn mening een 'ondeugdelijk surro-
gaat'' niet rechtvaardigen. Alleen een LGM-bureau dat geïntegreerd was 
inn of nauw samenwerkte met een psychiatrisch instituut, zou voor subsi-
diee in aanmerking mogen komen.74 

Dee kritiek van Querido op het onprofessionele karakter van het LGM-
bureauu als (psycho)therapeutische voorziening, werd gedeeld door ande-
ree psychiaters. De vertegenwoordigers van de instituutspsychotherapie, 
hett 1 MP en het inmiddels opgerichte Psychoanalytisch Instituut, haastten 
zichh om zijn bezwaren te onderschrijven. Maar ook de inspecteur voor de 
krankzinnigenzorgg Pameijer, die de belangen van de inrichtingen behar-
tigde,, gaf hem groot gelijk.?* 

Datt Pameijer zich verzette tegen erkenning van het LGM-bureau 
maaktt zichtbaar dat er behalve het psychiatrisch monopolie op therapie 
nogg andere belangen op het spel stonden. De erkenning van het LGM-
bureauu betekende een verdere uitbreiding van het buitengestichtelijke 
'niemandsland'' en dat baarde Pameijer ernstige zorgen. Het was Kraus 
diee aan deze bezorgdheid publiekelijk uitdrukking gaf. Hij deed dat 'in 
hett hol van de leeuw', op de door de NFGV in 1956 gehouden conferentie 
voorr medewerkers van de 'buitengestichtelijke' voorzieningen: MOB, 
LGM-bureau,, voor- en nazorgdiensten en Consultatiebureau voor Alco-
holisme. . 

Krauss was zelf, als ex-geneesheer directeur van Santpoort, afkomstig 
uitt de intramurale zorg. In 1933 had hij zijn proefschrift geschreven onder 
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dee titel Krankzinnigheid in Nederland. Een sociaal-psychiatrische studie, 
waarinn hij op basis van het werk van Van der Scheer en Simon de verban-
denn onderzocht tussen omgevingsfactoren en het voorkomen van gees-
tesziekte.. Hij is het beste te typeren als een psychiater die zich in de tra-
ditiee van Bouman, Meijers en Van der Scheer inzette voor de beweging. 
Inn 1956 sprak hij zijn ernstige zorgen uit over de ontwikkeling van de 
geestelijkee gezondheidszorg. 

G.G. Kraus (i8t)8-i()^6) 

Preventiee en bevordering van geestelijke gezondheid waren ongetwij-
feldd van groot belang. Maar het mocht niet zo zijn, meende Kraus, dat de 
curatiee van geestelijke ongezondheid daardoor in het gedrang kwam. 
Doordatt de extramurale zorg zoveel aandacht trok, dreigden de inrich-
tingenn verwaarloosd te worden. Men kampte er met overbevolking en 
mett een nijpend personeelstekort, en het ontbrak er aan mogelijkheden 
tott vernieuwing. Dat er minder belangstelling en sympathie bestond voor 
ditt werk, vond Kraus begrijpelijk. Men werd er, zo vatte hij de negatieve 
aspectenn nog eens samen, geconfronteerd met 'verouderde opvattingen', 
'dreigendee sleur', 'teleurstellende resultaten' én met 'de tegenzin van het 
grotee publiek'. Maar dat verder doorgevoerde en geperfectioneerde 
extramuralee activiteiten de inrichtingen overbodig zouden maken, leek 
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hemm voor de eerstkomende generaties een illusie. Hoe men de functie 
vann de inrichting ook zag: als uiterst hulpmiddel of als een belangrijke 
schakell  in de geestelijke gezondheidszorg, haar noodzakelijkheid stond 
buitenn kijf.76 

Opp een congres dat gewijd was aan een evaluatie van de bereikte resul-
tatenn buiten de muren van de inrichtingen, schetste Kraus het onver-
anderdee beeld van een inrichtingspsychiatrie die kampte met overbe-
volking,, personeelstekort, therapeutisch onvermogen en een negatieve 
publiekee opinie. Zijn voorgangers hadden de psychische hygiëne in de 
jarenn twintig geïntroduceerd om deze omstandigheden in positieve zin te 
beïnvloeden.. Nu dreigde in zijn ogen een omgekeerd effect. De enorme 
groeii  van de beweging voor geestelijke volksgezondheid, die zoveel meer 
sympathiee en belangstelling oogstte, beïnvloedde de inrichtingspsychia-
triee in negatieve zin. Maakte de psychiater Querido zich in de discussie 
overr erkenning van het LGM-bureau als GGz-voorziening ernstig zorgen 
overr de kwaliteit van de zorg buiten de muren, de psychiater Kraus vrees-
dee dat verdere uitbreiding van GGZ-voorzieningen zou leiden tot ver-
waarlozingg van de intramurale zorg. 

Anderee collega's deelden deze bezorgdheid over de kwaliteit van de 
zorg.. Degenen die zich op het terrein van de extramurale geestelijke ge-
zondheidszorgg manifesteerden, zouden zich niettemin opstellen achter 
Querido'ss opponente Lekkerkerker. De standpunten in het debat over 
erkenningg van het LGM-bureau bleken niet alleen te worden ingegeven 
doorr professionele belangen, maar ook door belangen van levensbe-
schouwelijkee aard. Toen de Nederlandse samenleving, na de aanvankelij-
kee behoefte aan vernieuwing en 'doorbraak', vanaf begin jaren vijfti g 
weerr het vertrouwde verzuilde spoor volgde, trad de levensbeschouwelij-
kee factor zelfs op de voorgrond in het psychohygiënisch debat. De gees-
telijkee gezondheidszorg bleek bij uitstek een terrein te zijn voor verzuil-
dee actie, en niet alleen vanwege het adjectief'geestelijke'. 

VerzuildeVerzuilde belangen 
Behalvee het onprofessionele karakter bracht Querido nog een ander be-
langrijkk argument in stelling tegen erkenning van het LGM-bureau. Het 
gingg hier, zo stelde hij vast, primair om zielszorg en pastoraal werk en dat 
impliceerdee dat overheidssubsidie niet gewenst was. Dit argument bracht, 
zoalss hieronder zal blijken, de psychiaters van confessionele huize ertoe 
omm de kant van Lekkerkerker te kiezen - ook al deelden zij Querido's in-
houdelijkee bezwaren tegen de onverantwoorde werkwijze van de bureaus. 

Lekkerkerkerr had de vertegenwoordigers van de verzuilde bureaus: 
katholiek,, protestants, algemeen, humanistisch en joods, inmiddels sa-
mengebrachtt in een Contactcommissie onder auspiciën van de NFGV. Zij 
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vondenn de inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid, P.A.F, van 
derr Spek, aan hun zijde. De katholiek Van der Spek maakte zich juist 
sterkk vóór subsidiëring van de bestaande bureaus, omdat alleen dan een 
ontwikkelingg naar een meer professionele werkwijze mogelijk zou zijn. 
Vann der Spek wist waar hij over sprak. Het waren vooral de katholieke 
LGM-bureauss die qua opzet en organisatie ver verwijderd waren van de 
doorr Lekkerkerker gestelde professionele eisen. Subsidie zou in de ogen 
vann Van der Spek niet pas moeten worden toegekend wanneer men aan 
allee eisen voldeed, maar juist als hulpmiddel om de professionalisering 
vann deze bureaus op gang te brengen.77 

Overr de professionele scheidslijn heen tekende zich in het debat over 
dee erkenning van het LGM-bureau een alliantie af tussen confessionele 
psychiaterss en maatschappelijk werksters, waardoor de balans uiteinde-
lij kk doorsloeg in het voordeel van het door Lekkerkerker ingenomen 
standpunt.. Het verbond werd gesmeed met behulp van het door Querido 
bedoeldee 'surrogaat' voor psychotherapie: het al snel, ondanks de relatie 
mett de freudiaanse psychologie, door confessionelen omarmde social 
casework.. De problemen waarmee men op de bureaus te maken kreeg, 
kondenn in veel gevallen beter verholpen worden met casework en 'toe-
dekkendee therapieën' dan met inzichtgevende psychotherapie, zo legde 
dee psychiatrisch sociaal werkster Nel Ongerboer uit aan Querido.7Ö 

Ongerboerr kon Querido niet overtuigen. Daarvoor was de overre-
dingskrachtt van een psychiater nodig: S.J.R Dercksen, voorzitter van de 
NFGG v-Contactcommissie en oprichter van de Hervormde Stichting voor 
Geestelijkee Volksgezondheid in Amsterdam. Dercksen hanteerde daar-
bijbij  een variant op het argument dat Van der Spek naar voren had ge-
bracht.. Hi j sprak Querido daarbij echter rechtstreeks aan op hun beider 
professionelee belang. Inderdaad, zo gaf Dercksen toe, de professionele 
kwaliteitt van de meeste bureaus was absoluut onder de maat. Maar juist 
dezee bureaus moesten 'binnen het geestelijk-hygiënisch terrein en psy-
chiatrischee controle' worden gehouden om te voorkomen dat 'zij zich in 
dilettantischee richting gaan ontwikkelen'. Querido gaf zijn verzet tegen 
erkenningg van het LGM-bureau als GGz-voorziening daarna op: de bu-
reauss moesten een kans krijgen.79 

All  zal het dreigende 'dilettantisme' de psychiater Dercksen hogelijk 
hebbenn verontrust en kon hij op basis van dit schrikbeeld collega Queri-
doo overhalen om het LGM-bureau te erkennen als voorziening voor gees-
telijkee gezondheidszorg - hij en zijn katholieke collega's hadden er toch 
voorall  belang bij om een netwerk van voorzieningen op te bouwen op 
basiss van de 'eigen beginselen'. Psychiaters van confessionele huize stel-
denn zich op het standpunt dat de zorg voor de geestelijke gezondheid van 
hunn achterban in handen moest zijn van hulpverleners met eenzelfde 
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levensbeschouwelijkee achtergrond. De sociaal-democraat Querido was 
eenn andere mening toegedaan. Levensbeschouwelijk geïnspireerde ini-
tiatievenn zag hij toch voornamelijk als werken van liefdadigheid, niet als 
professionelee voorzieningen. 

S.J.P.S.J.P. Dercksen (1900-1980) 

Toenn Dercksen na de oorlog het plan opvatte om in Amsterdam naast 
dee reeds bestaande gemeentelijke, ook hervormde voorzieningen op te 
richten,, vond hij de machtige Querido - tot 1949 leider van de gemeen-
telijkee dienst en daarna directeur Openbare Gezondheidszorg - dan ook 
opp zijn weg. Querido stelde voor om binnen zijn eigen dienst hervormd 
personeell  aan te stellen. Dercksen bedacht daarop een strategie waarmee 
hijj  Querido en de door hem beheerste voor- en nazorgdienst kon omzei-
len.. Hij zette in op het LGM-bureau als spilvoorziening in een nieuwe 
zelfstandigee Hervormde Stichting. Daarmee konden Dercksen en de zij-
nenn zo ver mogelijk uit de buurt blijven van Querido's meer medische 
interessee en invloedssfeer. Die strategie bleek uitermate succesvol. Derck-
senn begon in 1948 met een hervormd LGM-bureau en bracht zijn eigen 
hervormdee medewerkers onder bij het algemene MOB, het IM P en het 
Psychoanalytischh Instituut (PAI), en de gemeentelijke voor- en nazorg. 
Maarr al snel daarna werd een eigen hervormd MOB opgericht, en wat 
laterr een eigen voor- en nazorgdienst.80 

Hett initiatief van Dercksen baande de weg voor anderen. Een katho-
liekee actie bleef niet lang uit. Eind 1950 werd de Katholieke Stichting 



208 8 5.. OP ZOEK NAAR I D E N T I T E I T 

voorr Geestelijke Volksgezondheid voor Amsterdam en Omgeving opge-
richt,, die startte met een katholiek MOB, een katholieke voor- en nazorg-
dienstt en een katholiek LGM-bureau.81 

Dee discussie over de erkenning van het LGM-bureau werd dus niet alleen 
bepaaldd door afwegingen over de professionele kwaliteit. Ook de over-
tuigingg van confessionelen dat de zorg voor de geestelijke gezondheid in 
handenn moest zijn van hulpverleners met eenzelfde levensbeschouwelij-
kee achtergrond was daarin richtinggevend. Maar het ging hen daarbij 
zekerr niet alleen om de levensbeschouwelijke inhoud van die zorg. Het 
gingg ook om macht en om geld. Laten we terugkeren naar de bredere dis-
cussiee over de vraag of GGz-voorzieningen zoals het MOB, het LGM-
bureau,, het IM P en de Consultatiebureaus voor Alcoholisme zich al dan 
niett moesten toeleggen op curatieve taken. Die vraag raakte de kern van 
dee bestuurlijke en politieke verhoudingen in Nederland. 

Dee overheid stelde zich op het terrein van de gezondheidszorg terug-
houdendd op, zoals eerder in hoofdstuk 3 is beschreven. Zij trad hooguit 
sturendd en controlerend op door middel van wetgeving en door middel 
vann subsidiëring. Uitvoerende taken, de curatieve zorg, werden op de GG 
enn GD'S na niet door de overheid vervuld, maar door het sinds de jaren 
twintigg verzuild georganiseerde particuliere initiatief, dat daarvoor sub-
sidiee ontving van de overheid. De verzuilde, particuliere instellingen 
haddenn er beter gezegd financieel en politiek belang bij om behalve een 
preventievee en een gezondheidsbevorderende taak ook een curatieve 
taakk te hebben. Daarmee konden ze immers aanspraak maken op over-
heidssubsidie.. Om diezelfde reden en op basis van het uitgangspunt dat 
dee overheid niet behandelt, was het in de ogen van confessionelen niet 
juistt dat de GG en GD'S in de grote steden overheidssubsidie ontvingen. 

Trimbos,, die vanaf 1951 directeur was van de Katholieke Stichting 
voorr Geestelijke Volksgezondheid in Amsterdam, reageerde in 1953 op 
hett voorstel van Querido om voorrang te geven aan het preventieve 
werk.. Hij vond met Querido dat preventie belangrijk was. Maar, zo ver-
volgdee Trimbos, het leek hem 'op medische, sociale en charitatieve gron-
denn niet juist' om het curatieve werk daaraan ondergeschikt te maken.82 

Datt klonk nog heel vriendelijk, en over geld werd niet gesproken. Maar 
datt zou veranderen. 

Inn 1957, op het hoogtepunt van de verzuiling, stelde Trimbos dat am-
bulantee voorzieningen, naast het MOB ook de Sociaal Psychiatrische 
Dienstt (SPD), vóór alles een curatieve functie moesten hebben. Die func-
tiee duidde hij aan als 'therapeutisch maatschappelijk werk'; daarmee zul-
lenn zijn professionele bondgenoten (maatschappelijk werksters en psy-
chologen)) zeker blij zijn geweest. Vervolgens opende hij het vuur op de 
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voor-- en nazorgdiensten van de GG en GD'S in de grote steden. Wat daar 
gebeurdee was curatieve geestelijke gezondheidszorg, stelde Trimbos 
vast.. Sommige leiders van deze gemeentelijke diensten ontkenden dat, 
omdatt 'in ons land nog steeds geldt dat de overheid niet zelf behandelt'. 
All  had hij voor de manier waarop men er werkte grote bewondering, op 
grondd van het beginsel dat de overheid niet behandelt, vond Trimbos het 
tochh maar beter om de subsidie die deze gemeentelijke diensten ontvin-
genn over te hevelen naar de particuliere instellingen. 

Queridoo reageerde furieus. Hi j had, zo beet hij collega Trimbos toe, 
bijj  de uitbouw van zijn Amsterdamse dienst in de jaren dertig moeilijk 
kunnenn gaan zitten wachten op het particuliere initiatief dat in geen vel-
denn of wegen te bekennen was. Trimbos maakte daarop publiekelijk zijn 
excuus.833 Maar dat weerhield hem er niet van om zich een jaar later in zijn 
proefschriftt op hetzelfde standpunt te stellen. 

HetHet ''niemandsland' is bewoond 
Inn 1958 werd in de Gids voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland 
meldingg gemaakt van 68 MOB'S, 33 LGM-bureaus, 26 sPD-en en 3 iMP-en. 
Hoewell  in de ogen van scherpslijpers zoals Querido en Lekkerkerker 
niett overal even professioneel, werkten in al deze voorzieningen multi-
disciplinairee teams en beschikte men er over een gevarieerd hulpaanbod 
vann voorlichting, advies, diagnostiek, behandeling en begeleiding. De 
rijkssubsidierijkssubsidie voor de geestelijke volksgezondheid bedroeg dat jaar 
1.178.5000 gulden. Daarvan was 750.600 voor de MOB'S, 178.250 voor de 
SPD-enn en 135.000 voor de LGM-bureaus.84 

Eindd jaren vijfti g was het 'niemandsland' waarover Van den Berg in 
19455 had gesproken dus echt bewoond geraakt en werden de contouren 
zichtbaarr van een min of meer zelfstandig domein, nu steeds vaker aan-
geduidd als de geestelijke gezondheidszorg. 

Hett mislukken van de hervorming van de gestichtspsychiatrie vóór de 
oorlogg was daartoe een eerste aanzet geweest. In de oorlogsperiode en de 
eerstee naoorlogse jaren kreeg de beweging voor geestelijke volksgezond-
heidd vervolgens vaste voet aan de grond. Onderlinge meningsverschillen 
werdenn bijgelegd, er kwamen nieuwe types voorzieningen voor geestelij-
kee gezondheidszorg en men wist zich te verzekeren van de (financiële) 
steunn van de overheid. 

Inn het daaropvolgende decennium werd de ontwikkeling in de richting 
vann autonomie krachtig gestimuleerd door een professionele en verzuil-
dee machtsstrijd. Psychiaters zetten zich in om hun aanwezigheid op dit 
alss 'niet-medisch' aangeduide terrein te legitimeren. Dat deden ze onder 
meerr door hun denken en handelen niet alleen op de geneeskunde te 
baseren,, maar ook op de sociale wetenschappen. Tegelijkertijd probeer-
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denn zij te voorkomen dat nieuwe professies zich therapeutische taken 
toeëigendenn die tot nu toe aan artsen waren voorbehouden. Omgekeerd 
verzettenn de nieuwe professionals zich tegen uitbreiding van de medi-
schee macht door het therapeutisch denken en handelen tot hun eigen 
competentiee te verklaren en toe te passen op problemen die eerder wer-
denn aangeduid als moreel of sociaal. All e professies breidden hun oude 
territoriumm - geneeskunde, zielszorg, maatschappelijk werk - uit door 
hett nieuwe terrein in wording op te eisen. Door deze professionele 
annexatiedriftt kreeg het niemandsland een naam en een identiteit: de 
geestelijkee gezondheidszorg. 

Vann der Grinten en Westhoff hebben het belang aangetoond van de in 
dee jaren vijfti g alom doorgedrongen verzuiling voor de vorming van de 
geestelijkee gezondheidszorg. De confessionelen, met name de katholie-
ken,, maakten de zorg voor de geestelijke gezondheid tot inzet van hun 
politiekee emancipatiestrijd. Begin jaren zestig omspande een netwerk 
vann verzuilde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg - katholiek, 
gereformeerd,, hervormd, joods, humanistisch en algemeen - heel Ne-
derland,, tot in de verste uithoeken. De geestelijke gezondheidszorg, zo 
dichtt gelegen bij de zorg voor de ziel, vormde een terrein waar de toepas-
singg van de 'eigen beginselen' voorrang moest hebben boven alle andere 
eisenn - zelfs die van professionele aard. Dat gaf uiteindelijk de doorslag 
inn het debat over de erkenning van het LGM-bureau als voorziening voor 
geestelijkee gezondheidszorg, en die erkenning was vervolgens weer 
belangrijkk voor de ontwikkeling van een apart domein. In 1948 bedroeg 
dee subsidie van het Prophylaxefonds voor 3 LGM-bureaus een bedrag van 
4.1000 gulden, in 1952 bedroeg de subsidie van het Praeventiefonds voor 
177 LGM-bureaus 26.000 gulden.8^ Vanaf 1952 gingen het LGM-bureau en 
hett MOB, zowel door hun aantal als door hun manier van werken, de 
identiteitt van de geestelijke gezondheidszorg bepalen. 

3 .. GEESTELIJKE GEZONDHEIDSLEER EN GEESTELIJKE 

G E Z O N D H E I D S Z O RG G 

I nn 1959, het jaar waarin zijn proefschrift Geestelijke gezondheidsleer en gees-
telijketelijke gezondheidszorg verscheen, verklaarde C.J.B.J. Trimbos de zoek-
tochtt naar identiteit die de beweging na Londen had ingezet, voor be-
ëindigd.. In zijn proefschrift stelde Trimbos vast dat de geestelijke 
gezondheidszorgg was geëvolueerd tot een autonoom zorggebied met een 
eigenn wetenschappelijk fundament.86 Dat klonk als ferme en zelfverze-
kerdee taal, en daar was ook alle aanleiding toe gezien de enorme ontwik-
kelingenn in de daaraan voorafgaande tien jaren. 

Trimboss (1920-1988) studeerde in Utrecht geneeskunde, waar hij zich 
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naa zijn artsexamen specialiseerde tot zenuwarts. In de tijd dat hij zijn 
proefschriftt schreef, nam hij in de katholieke beweging al een belangrijke 
positiee in. Hij was psychiater-directeur van de Katholieke Stichting voor 
Geestelijkee Volksgezondheid in Amsterdam en als psychiatrisch adviseur 
verbondenn aan het in 1952 opgerichte Katholiek Nationaal Bureau voor 
Geestelijkee Gezondheidszorg. Zijn proefschrift was het eerste weten-
schappelijkee werk waarin een poging werd ondernomen om het streven 
vann de beweging zowel in praktische als in theoretische zin te funderen. 
Hieronderr zal aandacht worden besteed aan de argumenten die Trimbos 
daarbijj  gebruikte, en aan de reacties die zijn autonomie-verklaring 
opriepp bij vakgenoten en andere psychohygiënisten. Ook om een andere 
redenn is het proefschrift van belang: Trimbos slaagde niet geheel in zijn 
opzet.. Dat had veel, zo niet alles, te maken met de plaats die ook hij bleek 
toee te kennen aan de beweging voor geestelijke volksgezondheid: geen 
geloof,, geen wetenschap, maar ergens daartussenin. 

EenEen autonome wetenschap en praktijk 
Inn navolging van zijn leermeester Rümke nam Trimbos aan dat ziekte en 
gezondheidd kwalitatief van elkaar verschilden. Ziekte omschreef hij als 
eenn stoornis met een somatische basis. Het begrip ziekte diende naar zijn 
inzichtt beperkt te blijven tot die processen of toestanden waarbij stoor-
nissen,, uit te drukken in maat en getal, aantoonbaar waren. Naast gees-
tesziektee onderscheidde Trimbos de psychische stoornis, Rümkes 'psv~ 
chischee stoornissen van de gezonde mens'. 

Psychischee stoornissen vertoonden in tegenstelling tot geestesziekten 
geenn medisch-biologische pathogenese. Dat was ook niet te verwachten 
omdatt het psychische volgens Trimbos 'nooit ziek' kon zijn, 'hoogstens 
gestoord'.. Psychische stoornissen stonden 'in directe betrekking [...] tot 
eenn sociaal-culturele etiologie'. In het uitgestrekte grensgebied tussen 
ziektee en gezondheid bevonden zich de vele 'slachtoffers van onze tijd', 
mensenn die leden aan een 'eigentijdse psychische nood'. Hier ging het 
duss niet om 'medische psychische gestoordheid' maar om 'de ongewens-
tee variaties van menszijn'. En om die reden konden de psychopathologie 
enn de medisch-psychiatrische benadering niet dienen als wetenschappe-
lijk ee basis. 

Daarvoorr was een nieuwe wetenschap nodig die Trimbos 'geestelijke 
gezondheidsleer'' noemde, door hem ook wel aangeduid als niet-medi-
schee psychiatrie of zelfstandige antropologische wetenschap. Sociologie 
enn sociale psychologie vormden de belangrijkste basiswetenschappen 
vann deze 'team-wetenschap'. De 'geestelijke gezondheidsleer' bestudeer-
dee de relatie tussen sociaal-culturele invloeden en omstandigheden, en 
hett ontstaan van psychische stoornissen. Op basis daarvan kon worden 
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aangegevenn welke middelen nodig waren om deze invloeden en omstan-
dighedenn uit te schakelen, of de weerstand van het individu ertegen te 
verhogen.8" " 

C.J.B.J.C.J.B.J. Trimbos 
(ig2o-i<)88) (ig2o-i<)88) 

Mett betrekking tot het begrip 'geestelijke gezondheid' hanteerde 
Trimboss een definitie die overeenkwam met de algemeen gangbare. Ook 
hijj  constateerde dat het een normatief begrip was, waarvan de inhoud 
bepaaldd werd door cultuur, klasse en mensbeschouwing.88 Had Rümke 
tenn aanzien van de wetenschappelijke fundering van het streven naar gees-
telijkee gezondheid scepsis getoond, Trimbos zette nog een stap verder. 

Al ss geestelijke gezondheid alleen gedefinieerd kon worden als een 
waarde,, dan moest dat niet worden verborgen achter een wetenschappe-
lijk ee facade. In de geestelijke gezondheidsleer kwam positive mental health 
geenn plaats toe. Dat betekende niet dat Trimbos het belang van een der-
gelijkk streven niet onderschreef, integendeel. Als katholiek wilde hij ech-
terr wijzen op het gevaar van grensoverschrijding. Hij had, zo schreef hij, 
alss christen geen behoefte aan nieuwe kennis op dit gebied. Want chris-
tenenn vonden geestelijke gezondheid 'terug in onze deugdenleer, omdat 
zonderr geloof, hoop en liefde geestelijke gezondheid onmogelijk is'. De 
bewegingg voor geestelijke volksgezondheid kon de godsdienst niet ver-
vangen,, wel kon zij de 'vuren der charitas op moderne wijze brandend' 
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houden.. Het onderscheid tussen wetenschap en sociaal idealisme moest 
daarbijj  echter scherp in de gaten worden gehouden. 89 

Dee geestelijke gezondheidszorg onderscheidde zich volgens Trimbos 
ookk wezenlijk van de lichamelijke gezondheidszorg. De gelijkstelling van 
lichamelijkee en geestelijke gezondheidszorg berustte op de algemene 
maarr onjuiste opvatting dat psychiatrische stoornissen van dezelfde orde 
zoudenn zijn als psychische stoornissen. Het had volgens hem geen enkele 
zinn om te denken dat nieuwe therapieën en preventie de neurose zouden 
kunnenn uitbannen. Een samenleving zonder neurosen en aanpassings-
stoornissenn was onmogelijk omdat 'het menselijk tekort' nooit ongedaan 
konn worden gemaakt. Psychische stoornissen behoorden tot 'het "nor-
male""  beeld van mens-zijn'. Bovendien kenden de geestelijke en de licha-
melijkee gezondheidszorg totaal verschillende specialisaties. Was de 
lichamelijkee gezondheidszorg voornamelijk in handen van medici, in de 
GGZZ werkten de medici (vrijwel uitsluitend gespecialiseerde psychiaters) 
inn teamverband samen met niet-medische beroepsgroepen. Doordat het 
teamworkk een stempel had gedrukt op de aard en het karakter van de 
GGZ,, kon nauwelijks meer gesproken worden van medisch werk.9° 

Hett maatschappelijk werk vertoonde volgens Trimbos eenzelfde 'in-
lijvingsbehoefte'' als de lichamelijke gezondheidszorg. Hij verwees naar 
hett 'destijds geruchtmakende' artikel van De Jongh (zie p. 364, noot 65) 
diee het bestaansrecht betwijfelde van een 'eigen apparaat voor geestelijk-
hygiénischee zorg'. Zulke opvattingen werden volgens Trimbos ingege-
venn door de angst overvleugeld te worden door de autoritaire figuur van 
dee arts: 'Asklepios, de alles omslingerende, werd dan ook een schrikbeeld 
voorr menig maatschappelijk werker.' De psychiatrisch sociaal werkster, 
dee 'spil' van het team in het MOB en LGM-bureau, vormde een extra bron 
vann controversen en verwarring. Dat de PSW een speciaal opgeleide soci-
aall  werkster was, maakte deze voorzieningen nog niet tot instellingen 
voorr maatschappelijk werk. Evenmin was een PSW hetzelfde als een in 
hett casework geschoolde maatschappelijk werkster. Een MOB-PSW was 
eenn 'psychisch hygiëniste', getraind om in een team samen te werken met 
psycholoogg en psychiater. Dat onderscheidde haar in belangrijke mate 
vann de in het casework geschoolde individueel-werkende maatschappe-
lij kk werkster, vond Trimbos.?1 

Dee geestelijke gezondheidszorg onderscheidde zich zowel van de licha-
melijkee gezondheidszorg als van het maatschappelijk werk. Het 'eigen 
karakter'' rechtvaardigde een autonome positie. Op uitvoerend niveau 
kenmerktee de GGZ zich door multiprofessionaliteit: het teamwork. 
Bovendienn werd dit teamspecialisme uitgevoerd in een geïnstitutionali-
seerdd verband. Deze twee kenmerken zouden de basis moeten vormen 
voorr het 'gemeenschappelijk aanvaard ordeningsbeginsel' dat volgens 
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Trimboss nodig was voor de toekomstige ontwikkeling van de GGZ.92 

Dezee specifieke zorg zou vervolgens op specifieke wijze moeten worden 
georganiseerd,, dat wil zeggen vanuit het levensbeschouwelijke particu-
lieree initiatief. De overheid, zo herhaalde Trimbos zijn eerder ingeno-
menn standpunt, had geen taak in de directe therapeutische zorg: een 
overheidsinstantiee diende niet te behandelen. Bovendien had geestelijke 
gezondheidszorgg een uitgesproken normatief karakter. Daarmee lag een 
organisatiee op basis van levensbeschouwing voor de hand.93 

Di tt waren in het kort de argumenten die Trimbos in zijn proefschrift 
aandroegg voor de wetenschappelijke en praktische autonomie van de 
geestelijkee gezondheidszorg. De pathologie begrensde de GGZ aan de 
enee kant, de religie begrensde haar aan de andere kant. Behalve door wat 
err uitgesloten werd, ontleende de GGZ haar zelfstandigheid aan wat inge-
slotenn werd: de psychische stoornissen. In een volgende stap begrensde 
Trimboss het domein van de geestelijke gezondheidszorg door haar 
nadrukkelijkk te onderscheiden van de somatische gezondheidszorg en 
hett maatschappelijk werk. Daarna gaf hij aan wat voor haar kenmerkend 
is,, of zou moeten zijn: een multidisciplinair team, een geïnstitutionali-
seerdd verband en een levensbeschouwelijke grondslag. 

Kritiek Kritiek 
Dee niet-wetenschappelijke katholieke pers stak de loftrompet over Trim-
boss en zijn proefschrift: 'Gisteren promoveerde aan de Utrechtse univer-
siteitt bij prof. dr. H.C. Rümke de bekende zenuwarts CJ.B.J.Trimbos tot 
doctorr in de geneeskunde. Het uitzonderlijk grote belang van zijn proef-
schriftt Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg in Neder-
landland dwingt ons hierop met nadruk de algemene aandacht te vestigen. 
Naarr eenstemmig, deskundig oordeel heeft de auteur niet minder dan 
"het""  standaardwerk geschreven, waarnaar ieder, die op het uitgebreide 
terreinn der geestelijke gezondheidszorg werkzaam is, met ongeduld uit-
zag.. Jarenlange ervaring op dit gebied [...] maakte hem tot de aangewe-
zenn autoriteit om dit boek te schrijven. Ui t elke bladzijde proeft men de 
oprechtee bewogenheid om de medemens-in-nood; wetenschappelijke 
nauwkeurigheidd gaat hand in hand met een fijn gevoel voor de betrekke-
lijkheidd van menselijk handelen. Zo komt dr. Trimbos tot een wijs en 
mildd oordeel, dat vertrouwen wekt, zelfs bij degenen die in onderdelen 
mett hem van mening mochten verschillen.'?1* 

Onderr beroepsgenoten veroorzaakte het proefschrift van Trimbos 
echterr 'nogal wat deining'.95 Psychiaters keerden zich, ongeacht hun 
levensbeschouwelijkee achtergrond, tégen de door Trimbos voorgestelde 
wetenschappelijkee 'boedelscheiding'.96 Er was welgeteld één terzake 
kundigee niet-medicus die het proefschrift van Trimbos recenseerde: 
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Lekkerkerker.. Haar kritiek richtte zich uit de aard der zaak op de door 
Trimboss gehanteerde taakomschrijving van de maatschappelijk werkster. 
Maarr zij betrok ook de verhouding tussen theorie, de geestelijke gezond-
heidsleer,, en praktijk, de geestelijke gezondheidszorg, in haar bespre-
king.97 7 

Wass er van kritiek op Rümkes uiteenzettingen niet of nauwelijks spra-
kee geweest, de collega's maakten dat gebrek goed toen het proefschrift 
vann zijn leerling Trimbos verscheen. De scheiding tussen ziek en gezond, 
tussenn somatogeen en sociogeen, en tussen medische psychiatrie en 
geestelijkee gezondheidsleer vonden zij onmogelijk, onnodig en in som-
migee opzichten ronduit gevaarlijk. 

Collegaa J.L.J. Lumeij, directeur van de Utrechtse Katholieke Stich-
tingg voor Geestelijke Volksgezondheid, vond de grenslijn die Trimbos 
hadd getrokken tussen ziek en gezond 'volkomen artificieel', niet meer 
dann een 'denkbeeldige lijn'. Probeerde men de verschillen tussen ziek en 
gezondd te analyseren, dan bleken deze steeds een plaats te krijgen op een 
continuüm,, op een doorlopende schaal van kwantitatieve en niet van 
kwalitatievee verschillen. De overgang tussen ziekte en gezondheid was 
eenn vloeiende. Dat Trimbos op basis van het tegendeel meende te moe-
tenn concluderen dat het psychische niet ziek maar hoogstens gestoord 
zouu kunnen zijn, verbaasde Lumeij en andere collega's hogelijk. Het kon 
tochh niet zo zijn dat Trimbos het dualisme wilde herintroduceren in de 
psychiatriee ?98 

Dee psychoanalyticus P.C. Kuiper, Chef de Clinique in de Groningse 
psychiatrischee universiteitskliniek, vroeg zich in het Maandblad voor de 
GeestelijkeGeestelijke Volksgezondheid af of het eigenlijk wel zo zeker was dat psy-
chischh gestoorden geen ziekelijke stoornis in de somatisch-constitutio-
nelee grondslagen zouden hebben: 'Het komt mij voor', schreef Kuiper, 
'datt veel psychisch gestoorden in de zin van Trimbos psychiatrische 
patiëntenn zijn. [...] Deze gestoorden zouden zonder "körperliches Ent-
gegenkommen""  niet zo gemakkelijk deze klachten krijgen en het is toch 
zeerr waarschijnlijk dat de organisch labielen, hyperreagibelen of hoe 
menn hen wil aanduiden, eerder tot "psychische stoornissen" neigen.' Het 
voortschrijdendee onderzoek naar organische substraten van het psychisch 
functionerenn zou volgens Kuiper aantonen dat veel psychisch gestoor-
denn wel degelijk psychiatrische patiënten zijn.99 

Voorr collega Hut, directeur van de Stichting Geestelijke Volksge-
zondheidd in Noord-Holland, was het zelfs 'ondenkbaar' dat er psychische 
verschijnselenn zouden zijn die niet gekoppeld waren aan 'functionerend 
hersenweefsel'.. Hoewel de aard van deze relatie niet altijd duidelijk was, 
leekk het hem het beste om voorlopig vast te houden aan een 'empirisch 
psycho-physischh parallellisme'.100 
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Ookk Lumeij vroeg zich af waarom de psyche niet en het lichaam wel 
ziekk zou kunnen zijn: 'Een mens is toch niet ziek op grond van structure-
lee afwijkingen alleen, doch slechts in zoverre die structurele afwijkingen 
functionelee consequenties hebben. Sterker nog: om tot ziekte te conclu-
derenn is de stoornis in de functie toch voldoende. Het is dan een bijkom-
stigheid,, of wij die gestoorde functie voornamelijk in het psychische dan 
well  het somatische vlak waarnemen of vanuit de psychische dan wel 
somatischee sfeer bepaald zien. Het is de mens als psycho-somatische een-
heid,, die ziek is of beter nog: niet meer gezond of adequaat functio-
neert."01 1 

Dee scheiding die Trimbos voorstond was niet alleen onmogelijk, zo 
steldenn zijn critici, maar ook onnodig. Ten eerste werd in de moderne 
psychiatriee al multi-causaal gedacht: constitutionele factoren, lichamelij-
kee ziekte, ontwikkelingsstoornissen, regulatiestoornissen in het endo-
crien-vegetatievee apparaat en kwellende psychische problemen bepaal-
denn samen het optreden van ziekte. Het was juist de interactie tussen 
dezee factoren die ziek maakte. Trimbos toonde wel erg weinig vertrou-
wenn in de groeikracht van de klinische psychiatrie, zo meende Kuiper. 
Hi jj  zou gelijk hebben als de psychiatrie alleen natuurwetenschappelijk 
zouu zijn in de ouderwetse zin. Maar de grondslagen van de psychiatrie 
warenn veranderd, juist door het toevoegen van een sociale dimensie.102 

Tenn tweede: deed het er eigenlijk wel toe welke factor in de etiologie 
nuu precies bepalend was? Voor de behandeling in ieder geval niet. Voor 
hett herstel van de adequate functie was het onbelangrijk om te weten of 
dee stoornis nu voornamelijk biologisch dan wel psycho-sociogeen be-
paaldd was. Het beste resultaat werd geboekt wanneer somatische, psychi-
schee en sociale therapie op elkaar afgestemd waren en volledig in elkaar 
grepen.103 3 

Dee scheiding tussen geestelijke gezondheidsleer en geneeskunde was 
niett alleen onmogelijk en onnodig, zij had ook gevaarlijke kanten. De 
socialee dimensie was niet alleen van groot belang in de psychiatrie, in de 
somatischee geneeskunde kon deze evenmin gemist worden. Kuiper en 
Lumeijj  vonden het riskant om de geestelijke gezondheidsleer los te 
makenn van de geneeskunde. In de geneeskunde dreigde daardoor ver-
waarlozingg van de 'gezonde antropologische tendensen' en in de GGZ 
verwaarlozingg van de somatische aspecten. I O4 

Lekkerkerkerr vond Trimbos niet overtuigend in zijn afgrenzing van 
GGZZ en maatschappelijk werk. De taak die Trimbos reserveerde voor de 
GGZZ - het verhelpen van de psychische nood die voortvloeide uit een 
misluktt of mislukkend psychosociaal interactieproces - was volgens haar 
gelijkk aan de taak van het moderne maatschappelijk werk (zeker het case-
work).. Ook zijn beschrijving van teamwork, dat de GGZ tot een eigen spe-
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cifiekk terrein maakte, vond zij niet adequaat. In het MOB werkten psy-
chiaterr en maatschappelijk werkster samen op voet van gelijkheid. In het 
LGM-bureauu onderhield de maatschappelijk werkster het contact met de 
cliëntt en was de psychiater de deskundige op de achtergrond. Daarnaast 
bestondenn er samenwerkingsverbanden waarin de psychiater optrad als 
consulent.. Wilde Trimbos nu elke vorm van maatschappelijk werk waar-
bijj  een psychiater was betrokken tot teamwork rekenen en daarmee tot de 
geestelijkee gezondheidszorg ?IO5 Als de inbreng van de maatschappelijk 
werksterr ondergeschikt was aan die van de psychiater, dan kon volgens 
Lekkerkerkerr eigenlijk niet van teamwork worden gesproken. Het crite-
riumm 'teamwork' was dus helemaal niet geschikt als ordeningsbeginsel.106 

Lekkerkerkerr zag nog een andere, meer fundamentele inconsistentie 
inn Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg. Trimbos had de 
geestelijkee gezondheidsleer tot de theoretische grondslag van de geeste-
lijk ee gezondheidszorg verklaard, maar leer en zorg dekten elkaar hele-
maall  niet. De verhouding tussen het eerste deel over de wetenschap en 
hett tweede deel over de praktijk was onevenwichtig. Enerzijds omvatte 
dee zorg veel meer dan de leer. Volgens de leer zou de zorg zich moeten 
beperkenn tot psychogene of sociogene stoornissen. Maar Trimbos reken-
dee de zorg voor zwakzinnigen, geesteszieken en epileptici (ziekten en af-
wijkingenn met een duidelijk organisch-constitutioneel karakter) wel tot 
dee geestelijke gezondheidszorg. Anderzijds was de zorg beperkter dan de 
leer.. Voorzieningen als IMP en de particuliere psychotherapeutische 
praktijk,praktijk, waar toch voornamelijk psychogene en sociogene stoornissen 
werdenn behandeld, vielen buiten de GGZ omdat er niet in een team of niet 
inn een institutioneel verband werd gewerkt.107 

Onmogelijk,, onnodig en gevaarlijk: dat vonden de psychiaters de 'boe-
delscheiding'' die Trimbos wilde doorvoeren. De sociaal-psychiaters Hut 
enn Barnhoorn kantten zich bovendien tegen een scheiding omdat zij 
bangg waren dat de invloed van medici op dit terrein daardoor zou afne-
men.. Hut vond dat de medicus het laatste woord moest hebben in het 
multidisciplinairee team. Barnhoorn kon alleen met een scheiding ak-
koordd gaan wanneer de rol van de psychiater in de niet-medische geeste-
lijk ee gezondheidszorg belangrijk bleef, hetzij als dé deskundige hetzij als 
éénn van de deskundigen. 'Ik meen', zo schreef hij hoopvol, 'dat Trimbos 
ditt ook voorstaat, doch dat komt in zijn hier gerefereerde uiteenzettin-
genn niet duidelijk genoeg naar voren.'108 

Barnhoornn en Hut raakten hier aan een onderwerp dat hierboven al 
eerderr bepalend is genoemd voor de ontwikkeling van de beweging in de 
jarenn vijftig : de strijd tussen de professies, in het bijzonder de rol van de 
psychiaterr in de GGZ. Barnhoorn meende dat Trimbos zijn standpunt 
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daaroverr deelde, het kwam alleen niet zo duidelijk uit de verf. Lekkerker-
kerr legde haar vinger op een andere bepalende factor: de verzuiling. Zij 
hadd de indruk dat Trimbos zich bij het schrijven van zijn tweede deel niet 
hadd laten leiden door de theorie uit het eerste deel, maar door de 
bestaandee situatie, 'in het bijzonder die in de katholieke GGZ'.'°9 

Barnhoornn en Lekkerkerker drukten zich beiden voorzichtig uit. Het 
wass voor hen niet helemaal helder hoe Trimbos zich tot zijn vak en tot 
zijnn zuil verhield. Zijn houding tegenover zowel de psychiatrie als de 
katholiekee kerk was niet eenduidig. Hij schoofde psychiatrie terzijde en 
ontwierpp een nieuwe wetenschap in haar plaats. Maar als het erop aan-
kwamm liet hij de psychiatrie niet los. Hij stelde vast dat de godsdienst niet 
aann vervanging toe was. Maar als het erop aankwam, stelde hij de bewe-
gingg in haar plaats. Tussen geloof en wetenschap in: daar lag ook de GGZ 
vann Trimbos. 

TussenTussen geloof en wetenschap 
Tussenn geloof (de katholieke religie) en wetenschap (de psychiatrie) in: 
daarr lag de autonome GGZ van Trimbos. De GGZ was met andere woor-
denn geen religie en ook geen psychiatrie. 

Omm met dat laatste te beginnen: Trimbos stelde vast dat er een nieuwe 
wetenschapp nodig was omdat de hedendaagse, natuurwetenschappelijk 
gefundeerdee psychiatrie 'de vele vormen van psychische stoornissen' niet 
opp een adequate manier kon benaderen. Het was in zijn ogen dan ook 
volkomenn ten onrechte dat de psychiatrie het terrein van de psychische 
stoornissenn had geannexeerd.110 Maar behalve verontwaardigd, bleek 
Trimboss ook erg teleurgesteld te zijn over de psychiatrie. De psychiatrie 
liett zich niets gelegen liggen aan 'de grote groep geestelijk gestoorden in 
onzee tijd', en wilde hen 'niet aanvaarden als object van onderzoek en 
hulp'.111 1 

Wildee Trimbos de psychiatrie nu geen rol toekennen op dit terrein of 
tochh eigenlijk liever wel? Hij was zelf psychiater, maar het had er alle 
schijnn van dat hij met zijn eigen vak eigenlijk niet goed raad wist. Trim-
boss verhield zich ambivalent jegens zijn eigen vak. Een ambivalentie die 
hijj  overigens deelde met andere collega sociaal-psychiaters, zoals Barn-
hoornn en Querido. 

Inn zijn proefschrift kwam deze ambivalentie vooral tot uitdrukking in 
zijnn houding tegenover de discipline die hij meer dan welke andere ook 
vann belang achtte in zijn geestelijke gezondheidsleer: de sociologie. 

Voorr Trimbos was het werk van de socioloog-psycholoog en psycho-
analyticuss Erich Fromm een zeer belangrijke inspiratiebron. Fromm 
steldee dat de gezondheid van het individu primair afhankelijk was van de 
maatschappijstructuur.. In zijn visie trachtte de moderne westerse kapita-
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listischee samenleving mensen aan te passen aan normen die in strijd wa-
renn met de grondkenmerken van de geestelijk gezonde persoon. Fromm 
hadd in belangrijke mate bijgedragen aan het inzicht dat geestelijke onge-
zondheidd een specifiek eigentijds karakter vertoonde, zo stelde Trimbos 
vast.. Uit dit inzicht vloeide de geestelijke gezondheidsleer 'rechtlijnig' 
voort,, schreef hij in zijn inleiding.112 Maar ook al steunde zijn bewijsvoe-
ringg in belangrijke mate op Fromm, dat weerhield Trimbos er niet van 
omm diens opvattingen te bekritiseren. Opvallend genoeg deed hij dat 
vanuitt zijn deskundigheid als psychiater. 'In de opvattingen van Fromm 
missenn wij node de klinische instelling en ervaring alsmede de gedetail-
leerdee kennis over de psychiatrische patiënt', zo schreef hij belerend."3 

Ookk in zijn bespreking van het wetenschappelijk werk van de psychia-
terr Redlich en de socioloog Hollingshead, die in 1958 hun beroemde 
SocialSocial Class and Mental Illness publiceerden, was een dergelijke kritiek te 
beluisteren.. Trimbos schreef met veel bewondering over hun onderzoek. 
Hierinn werd tenslotte werk gemaakt van het multidisciplinaire weten-
schappelijkee onderzoek dat hem voor ogen stond. Maar ook ten aanzien 
vann Redlich en Hollingshead stelde hij zich kritisch op, als psychiater. 
Ditt onderzoek kon alleen van werkelijk belang zijn voor de geestelijke 
gezondheidszorgg als het niet alleen wetenschappelijke kennisvermeerde-
ringg beoogde. Als primaire doelstelling moest gelden dat het onderzoek 
toepasbaarr was op de psychische stoornissen. 'Het is deze "therapeuti-
sche""  attitude, die vooralsnog de medewerking van de psychiater op dit 
terreinn van groot belang maakt', zo stelde Trimbos vast."4 

Trimbos'' ambivalentie tegenover de medische psychiatrie kwam voor-
all  tot uiting in zijn hoofdstuk over de sociogenie: het 'wetenschappelijke 
piècee de resistance' van zijn proefschrift om met recensent Kortbeek te 
spreken.. "5 

Dee uiteenzetting over de sociogenese van psychische stoornissen 
vormdee het fundament waarop het huis van de geestelijke gezondheids-
leerr diende te rusten. Hierin werd de vraag beantwoord in hoeverre 
socialee en culturele factoren psychische stoornissen veroorzaakten, de 
vraagg die volgens Trimbos hét hoofdprobleem bevatte van het weten-
schappelijkk onderzoek op dit terrein."6 

Trimboss benadrukte bij herhaling dat psychische stoornissen niet 
werdenn veroorzaakt door organische afwijkingen maar 'in directe betrek-
king'' stonden tot een sociaal-culturele etiologie. In het hoofdstuk over 
dee sociogenese maande hij echter tot voorzichtigheid op dit punt."7 In 
navolgingg van Krettschmer maakte Trimbos onderscheid tussen socio-
geniee en socioplastiek. Van sociogenie was sprake wanneer er een direct 
causaall  verband bestond tussen sociale factoren en psychische stoornis-
sen.. Van socioplastiek wanneer latente psychische stoornissen door 
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socialee invloeden werden gekleurd, gevormd of tot uiting kwamen. Op 
ditt punt gekomen nam Trimbos afstand van het werk van Fromm, Hor-
neyy en ten onzent J.H. van den Berg (zie pp. 356-357, noot 13), die alledrie 
eenn directe sociogene betekenis toekenden aan de invloed van de moder-
nee tijd. Naar zijn mening waren échte sociogene factoren zeldzaam. De 
'socialee ongerechtigheden' die Fromm aan een zieke samenleving toe-
schreef,, moesten volgens Trimbos als socioplastische factoren worden 
aangeduid:: 'Vrijwel alle beïnvloedingssferen, die de mens treffen: de 
school,, de jeugdbeweging, de buurt, de familie, de vrijetijdsbesteding, de 
sociaall  economische verhoudingen, de culturele en levensbeschouwelij-
kee betrekkingen, de arbeidsverhoudingen [...] hebben naar onze mening 
voorr het psychisch gestoord raken van de mens slechts een socioplasti-
schee betekenis.' Een volgende stap verminderde het belang van sociaal-
culturelee factoren in de etiologie nog verder. Ook de invloed van socio-
plastischee factoren was beperkt, volgens Trimbos. Zij zouden alleen een 
storendee invloed kunnen hebben op een 'reeds door aanleg of andere 
causaliteitenn gestoord geraakt of voorbeschikt persoon'."8 

Trimboss hanteerde dus een beperkt sociogenie-begrip: 'echte' socio-
geniee was zeldzaam; waar anderen sociogenie zagen was in werkelijkheid 
sprakee van socioplastiek, en socioplastische factoren konden alleen van 
invloedd zijn wanneer er al sprake was van (potentiële) gestoordheid. Aan-
legg en voorbeschiktheid van het individu, elementen uit de medisch-psy-
chiatrischee ziekteleer die Trimbos eerder als onbruikbaar terzijde had 
geschoven,, waren uiteindelijk toch van groot belang. Het fundament van 
zijnn geestelijke gezondheidsleer bleek medischer te zijn dan men op 
grondd van de constatering dat het hier een niet-medische wetenschap be-
trof,, zou mogen verwachten. 

Trimboss beperkte zijn sociogenie-begrip nog verder door sociogene 
stoornissenn gelijk te stellen aan stoornissen in 'de kern van de persoon-
lijkheid',, in het vermogen tot affectieve relatievorming. Vanuit de sociale 
werkelijkheidd van het individu gezien bestonden er twee categorieën 
mensen:: medemensen (de micro-societas) en gemeenschapsmensen (de 
macro-societas).. De micro-societas, in onze samenleving het gezin, 
vormdee de wereld van de directe persoonlijke relaties: vriendschap, lief-
de,, sympathie, haat, antipathie en ambivalentie. De macro-societas om-
vattee alle relatiepatronen en beïnvloedingssferen daarbuiten. Voor de 
mens,, zo vervolgde Trimbos, bestond ten opzichte van de micro-societas 
dee eis van verbondenheid, ten opzichte van de macro-societas de eis van 
aanpassing.. Stoornissen die het gevolg waren van een verstoord verbon-
denheidsprocess stelde Trimbos nu gelijk aan de zeer ernstige maar zeld-
zaamm voorkomende sociogene stoornissen. Stoornissen die het gevolg 
warenn van een mislukte aanpassing stelde hij gelijk met de veel omvang-



GEESTELIJKEE GEZONDHEIDSLEER 221 1 

rijkeree maar minder ernstige socioplastische stoornissen; stoornissen die 
bovendienn alleen optraden wanneer het verbondenheidsproces in het 
gezinn niet 'rimpelloos' was verlopen."9 

Uitsluitingg van de organisch bepaalde psychiatrische ziekte en inslui-
tingg van de sociaal-cultureel bepaalde psychische stoornis: hierop ba-
seerdee Trimbos hoofdzakelijk zijn autonome geestelijke gezondheids-
leer.. In de op de leer gebaseerde praktijk bleek dit onhoudbaar, zoals 
Lekkerkerkerr had laten zien. Ook zieken waren daar object van zorg, ter-
wij ll  psychisch gestoorden dat in sommige gevallen juist niet meer zou-
denn zijn. Maar ook in de theorie bleken uitsluitings- en insluitingscriteria 
niett te werken. Trimbos liet de ziekteleer niet los, terwijl hij zijn gezond-
heidsleerr op fundamentele punten beperkte. Sociogene stoornissen ble-
kenn zeldzaam, alleen te vinden in het gezin. En om te komen tot een aan-
duidingg van de oorzaken moest Trimbos zijn toevlucht nemen tot de 
psychopathologie. . 

Alss het pathologische in de praktijk wel object van zorg was en als de 
psychopathologiee in de theorie wel een functie mocht vervullen, dan was 
hett ook logisch om de medische psychiatrie niet helemaal los te laten. 
Nógg niet. De rol van de psychiater op dit terrein, zo benadrukte Trim-
bos,, was 'vooralsnog' van groot belang. Het woord 'vooralsnog' wees 
eropp dat Trimbos verwachtte of hoopte dat er in de nabije toekomst wel 
eenn moment zou komen waarop de psychiater hier niet meer nodig zou 
zijn,, een moment waarop het pathologische en de psychopathologie 
geenn onderdeel meer zouden uitmaken van de geestelijke gezondheids-
zorgg en -leer. 

Inn die hoop, in dat verlangen, lag iets besloten dat de sociaal-psychia-
terr Trimbos deelde met zijn voorgangers, de psychiaters die in de eerste 
hoofdstukkenn van dit boek zijn beschreven. De bron van dat verlangen 
werdd door Kraus in 1956 nog eens in onverbloemde bewoordingen ge-
schetst.. Hij beschreef het werk in de inrichting als een strijd tegen over-
bevolking,, personeelstekort, therapeutisch onvermogen en de weerzin 
vann het grote publiek. Hij sprak zijn grote bewondering uit voor de vol-
houders,, voor degenen die hun heil nog niet buiten de muren hadden ge-
zocht.. Dat hadden Trimbos en zijn sociaal-psychiatrische collega's zoals 
Barnhoornn en Querido wel. A.J.H. Bartels, directeur van het Katholiek 
Nationaall  Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg en de directe colle-
gaa van Trimbos in deze jaren, meende desgevraagd dat de onderliggende 
motiveringg van de katholieke psychohygiënisten onder meer lag in een 
gedeeldee afkeer van 'de achterlijke gestichtspsychiatrie van die jaren'.120 

Trimboss zelf motiveerde zijn keuze voor het werk buiten gesticht en 
kliniekk in zijn gesprekken met Arend Jan Heerma van Voss als volgt: 'Ik 
hebb zelf jarenlang gewerkt in het Willem Arntsz Huis, in Utrecht, als 
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reserve-geneesheer,, een maand in de vakantie en in de weekenden. Er zat 
toenn maar één arts, notabene. Het was een echt ouderwets gesticht met 
veell  oude mensen [...] daar hing helemaal nog, wat klopte met mijn pre-
ideee over wat psychiatrie nu was: het opbergen van mensen, het uitblus-
senn van mensen [...] je kon er nauwelijks iets doen. Wat uitgebluste schi-
zofrenen,, demente mensen - ja, erg deprimerend. Ik had daar niet graag 
dee hele week gewerkt. O nee, o nee. [...] Ik heb altijd graag dingen ge-
daann die buiten mijn vak lagen: ik ben ook niet zo'n echte psychiater, meer 
randpsychiaterr [...]. Het [de ambulante GGZ, LdG] was geen echte psy-
chiatrie,, omdat er een heleboel andere mensen in werkten. Dat heeft voor 
mijj  juist het aantrekkelijke uitgemaakt, dat ik uit de kliniek kon [.. . ] . '1 21 

Behalvee sociaal-psychiater was Trimbos een van de meest toonaangeven-
dee psychohygiënisten in de katholieke beweging voor geestelijke volks-
gezondheid.. Die twee hoedanigheden bleken niet goed verenigbaar. 

Inn de tijd dat hij zijn proefschrift schreef, werkte Trimbos samen met 
Bartelss en anderen hard aan de opbouw van een katholieke GGZ die zich 
zowell  kwantitatief als kwalitatief kon meten met de neutrale geestelijke 
gezondheidszorg.1222 De katholieke emancipatiedrift die gedurende de 
jarenn vijfti g op dit terrein werd uitgeleefd, beperkte zich niet tot het 
gebiedd dat de sociaal-psychiater Trimbos op theoretische gronden wilde 
toekennenn aan de geestelijke gezondheidszorg. Lekkerkerker had zich 
eroverr verbaasd dat ook de zwakzinnigenzorg, de B Lo-nazorg en de zorg 
voorr epileptici door Trimbos tot de GGZ werden gerekend en zij had 
terechtt opgemerkt dat Trimbos zich daarbij niet liet leiden door zijn 
eigenn leer maar door de situatie in de katholieke GGZ. 

Trimboss stelde zich als katholiek op het standpunt dat de katholieke 
deugdenleerr meer gewicht moest hebben dan het door de beweging 
geprediktee 'sociaal idealisme'. Maar ook in dit opzicht kwam wat de 
katholiekk Trimbos beweerde niet noodzakelijkerwijs overeen met wat de 
psychohygiënistt Trimbos wenselijk achtte. Naast uitsluiting van de psy-
chiatrischee ziekte en insluiting van de psychische stoornis, vormde uit-
sluitingg van positive mental health een derde criterium voor de autonomie 
vann de geestelijke gezondheidsleer. Omdat het streven naar geestelijke 
gezondheidd als waarde niet wetenschappelijk te funderen was, kwam het 
geenn plaats toe in de geestelijke gezondheidsleer. Bovendien had Tr im-
boss als christen geen behoefte aan een nieuw 'beeld van geestelijke 
gezondheid':: daar had hij zijn geloof voor, zoals hij schreef. 

Ookk dit uitsluitingscriterium bleek bij nadere beschouwing nogal los-
jess te worden gehanteerd. Het streven naar geestelijke gezondheid als 
waardee mocht dan geen plaats toekomen in de geestelijke gezondheids-
leer,, elders in zijn proefschrift omschreef Trimbos deze leer als een we-
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tenschapp 'die in haar arbeid normbepalend is'. Zoals de criminologie en de 
pedagogiekk had de geestelijke gezondheidsleer tot taak om op basis van 
wetenschappelijkee inzichten 'een bepaald waardegoed veilig te stellen'.I23 

Vervolgenss stelde hij vast dat het in de christelijke traditie gefundeer-
dee beeld van geestelijke gezondheid zelf 'nogal wazig' was Voor onze 
tijd'.. Als het over geestelijke gezondheid ging, zo vervolgde hij, waren 
christenenn uit de twintigste eeuw geneigd om hun idealen te betrekken 
uitt het humanisme, het terrein waar psychiatrie en psychologie zo'n hoge 
vluchtt namen. 'Als we ons eerlijk afvragen waarom we dat doen, dan 
moetenn we tot de conclusie komen dat binnen het leefklimaat van onze 
eigenn Kerk de atmosfeer zich niet altijd leent om daaruit het ideaalbeeld 
vann een geestelijk gezond mens te betrekken. Wij zitten met een erfenis 
vann anderhalve eeuw praktische zielzorg, waarvan de ongunstige gevol-
genn op psychisch-hygiënisch gebied helaas geen zeldzaamheid zijn.'I24 

Alss psychohygiënist kwam Trimbos in het geweer tégen zijn kerk en 
haarr rigide seksuele moraal, zoals ook Fortmann en andere progressieve 
katholiekenn dat deden. Naar hun mening veroorzaakte deze moraal het 
grotee aantal neurosen in katholieke gezinnen. Daar, in de katholieke 
micro-societas,, zorgden formalistisch moralisme, ongezonde angst voor 
zonde,, autoritarisme en gebrek aan affectief contact voor psychische on-
volwassenheid.. Daar werd het levensgeluk vergald van duizenden katho-
liekee mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Daar legden de huwelijks-
partnerss een schrikbarende onrijpheid en infantiliteit aan den dag, daar 
zochtt 'een niet ontplooide menselijkheid veiligheid' achter 'wetjes en 
anderee hekken'.12* 

Dee kruistocht die Trimbos en andere katholieke psychohygiënisten 
ondernamen,, beperkte zich tot de geestelijke ongezondheid in de eigen 
gelederen,, met name tot het katholieke gezin. De wereld buiten, de 
macro-societas,, vormde in de jaren vijfti g voor hen nog geen terrein voor 
psychohygiënischee actie. Ook al was de maatschappij niet in alle opzich-
tenn gezond, zo schreef Trimbos eind jaren vijftig , alleen aanpassing kon 
dee mens vrijwaren van een ongelukkig leven. 'Wij bewijzen de lopende-
bandd werker een slechte dienst, als wij hem zo gezond maken, dat hij 
alleenn nog maar als vrijbuiter kan fungeren en leven, hoe geestelijk ge-
zondd de vrijbuiterij ook is.'126 En als er iemand was onder de psychohy-
giënistenn die op de bres sprong voor het behoud van de aloude waarden, 
dann was het Trimbos wel: 'Weliswaar hebben nog nooit zoveel mensen 
toegangg gehad tot bijvoorbeeld de muzikale erfenis van onze beschaving; 
dee concertseries zijn overal uitverkocht; de grammofoonplaten worden 
bijj  milliarden vervaardigd. Doch kan men van een muziekcultuur spre-
ken,, waar de zelfbeoefening ervan en de lange geduldige voorbereiding, 
diee daarvoor nodig is, ontbreekt?'127 Voor een sociogenie-begrip in de 
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zinn van Fromm en Horney, waarin naast het gezin vooral de maatschap-
pijstructuurr als ziekmakende factor werd aangemerkt, was in het denken 
vann Trimbos geen plaats - althans: nog niet. Ook in dit opzicht per-
sonifieerdee Trimbos de beweging voor geestelijke volksgezondheid. 

Dee psychohygiënisten zetten zich in voor het herstel of het behoud 
vann de geestelijke waarden, die als gevolg van de modernisering verloren 
warenn gegaan of dat dreigden te doen. Zoals voor de rest van de Neder-
landsee samenleving, en met name voor de intellectuele bovenlaag waar-
uitt ook de beweging haar kader betrok, waren de jaren vijfti g vooral een 
periodee van wederopbouw en van herstel, niet van radicale maatschappij-
verandering.. Maar tegelijkertijd dienden zich in deze jaren onmisken-
baarr de tekenen aan van vernieuwing.128 

Hett ferment voor verstrekkende veranderingen in de verzuilde Ne-
derlandsee samenleving lag besloten in de kritische stellingname met 
betrekkingg tot de traditionele dogmatiek en kerkleer, waarvan niet alleen 
dee katholieke maar ook andere confessionele psychohygiënisten getuig-
den.. Katholieke psychohygiënisten meenden dat juist katholieken de 
modernee tijd tegemoet traden met een 'psychische uitrusting van hon-
derdd jaren her' en benadrukten de noodzaak van een nieuwe volwassen-
heidd en een innerlijke vrijheid, en ook gereformeerden wezen op de 
noodzaakk van fundamentele veranderingen in 'onze kring', opdat men in 
dee toekomst niet hopeloos achter de feiten aan zou lopen. Bij de viering 
vann het vijfentwintigjarig jubileum van de Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheidd op Gereformeerde Grondslag in 1959 meende de psy-
chiaterr Van Loon dan ook: 'We zullen in de toekomst meer aandacht 
moetenn besteden aan de onvolwassenheid en het introspectief onvermo-
genn van veel kerkelijke leiders en gemeenteleden.'I29 

Ookk in hun benadering van de cultuurcrisis toonden de psychohygië-
nistenn zich actieve voorstanders van vernieuwing en verandering. Al was 
hett vooralsnog in de vorm van een bevoogdende opvoeding tot 'liefdevol 
ontmoeten',, de psychohygiënisten zagen wel degelijk dat de dynamiek 
vann de moderne tijd noodzaakte tot zelfontplooiing, tot vrijheid en vol-
wassenheid:: de parameters van een geestelijk gezond modern leven. 

4.BESLUIT T 

Halverwegee de jaren vijfti g werd openlijk afstand genomen van het na-
oorlogsee betoog over de 'geestelijke ontbinding' die de jaren van oorlog, 
bezettingg en bevrijding teweeg zouden hebben gebracht. Dat betekende 
niett dat de psychohygiënisten zich niet langer bekommerden om de 
gezondheidsbedreigendee invloed van maatschappelijke veranderingen. 
Wantt ook in de jaren vijfti g gaven de 'eisen des tijds' ruimschoots aanlei-
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dingg tot het ontstaan van psychische problemen, problemen die de nood-
zaakk van een strijd voor meer en betere psychohygiëne opnieuw beves-
tigden. . 

Hunn ideologische wapens betrokken de psychohygiënisten uit filoso-
fischefische stromingen als de fenomenologie en het personalisme, waarvan 
belangrijkee vertegenwoordigers zoals Buytendijk en Rümke ook een ac-
tievee rol vervulden in de beweging. Beiden zochten naar mogelijkheden 
omm wetenschap en geloof, traditie en vernieuwing te combineren in een 
nieuww mens- en maatschappijbeeld. Persoonlijke verantwoordelijkheid 
enn een algemene christelijke moraal waren in hun ogen nodig om de 
menselijkee waardigheid en de cohesie van de maatschappij te behouden. 
Daarmeee verzetten zij zich zowel tegen een al te restrictief kerkelijk ge-
zagg als tegen een positivistische wetenschap zonder levensbeschouwing. 

Naastt een heroriëntatie op de wereld buiten, bezon de beweging zich 
gedurendee de jaren vijfti g op theoretische en praktische vraagstukken 
vann interne aard. Werden de denkbeelden over de gevaren in de buiten-
wereldd breed gedeeld, over de grondslagen en vooral over de organisatie 
vann het psychohygiënische werk ontstond een fel debat in de beweging. 
Hoewell  dat vaak impliciet bleef, werden de standpunten bepaald door de 
tegengesteldee professionele en verzuilde belangen van de verschillende 
woordvoerders.. De strijd tussen de professies en tussen de zuilen bevor-
derdee de vorming van een apart domein voor geestelijke gezondheids-
zorgg in hoge mate. Aan het einde van de jaren vijfti g verklaarde Trimbos 
inn zijn proefschrift Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg 
dee zoektocht naar identiteit voor beëindigd. De GGZ was een autonoom 
terreinn van zorg met een eigen wetenschappelijk fundament. Maar het 
luktee Trimbos niet om een consistente bewijsvoering op te bouwen. In 
zijnn proefschrift kwamen de spanningen en ambivalenties tot uitdruk-
kingg die de beweging kenmerkten.I3° 

Opp termijn zouden de psychohygiënisten keuzes moeten maken: tus-
senn weten en geloven, tussen een medisch en een sociologisch model, 
tussenn traditie en vernieuwing, tussen paternalisme en zelfbeschikking, 
tussenn individu en maatschappij. Maar zover was het in i960 nog hele-
maall  niet, integendeel. Zoals de Utrechtse School was ook de beweging 
voorr geestelijke volksgezondheid voor veel intellectuelen een baken in 
eenn 'uiteenvallende' wereld. De psychohygiënisten, Trimbos voorop, be-
kritiseerdenn de modernisering in alle toonaarden, maar achtten haar 
tegelijkertijdtegelijkertijd onvermijdelijk en onafwendbaar. Sterker nog: de moderni-
seringg bood nieuwe kansen en mogelijkheden, voor individu en samenle-
ving.. De beweging voor geestelijke volksgezondheid wees daarbij de 
weg.. Deze ambivalentie bood een aantrekkelijke mix voor intellectueel 
Nederland:: men kon kritisch zijn over de gevolgen van de modernise-



22Ó Ó 5-- OP ZOEK NAAR I D E N T I T E I T 

ring,, maar dat hoefde geenszins te betekenen dat men zich ook tegen 
vooruitgangg als zodanig zou moeten keren. Trimbos zou ook na i960 
degenee zijn die deze ambivalente stelhngname het meest pregnant ver-
woordde,, een stellingname die in ieder geval tot halverwege de jaren 
zestigg succes voor hem en voor de beweging voor geestelijke volksge-
zondheidd garandeerde. 


