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HOOFDSTUKK 6 

Bloei i 

Tussenn het einde van de jaren vijfti g en het midden van de jaren zestig 
bloeidee de beweging voor geestelijke volksgezondheid. Het jaar i960 
werdd door de World Health Organisation en de World Federation for Mental 
HealthHealth uitgeroepen tot World Mental Health Year. In Nederland begon 
hett Wereldjaar al in april 1959, tijdens de grote jubileumbijeenkomst 
voorr de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de Nationale Fede-
ratiee voor de Geestelijke Volksgezondheid. Het eindigde in juni 1961 met 
eenn sluitingsceremonie in de Utrechtse Stadsschouwburg. In die twee 
jaarr registreerde het bureau van de NFGV ruim honderd tachtig in het 
kaderr van het Wereldjaar gehouden activiteiten. En dat was, zo schatte 
men,, nog maar een deel van het totale aantal bijeenkomsten, conferen-
ties,, studiedagen, inleidingen, lezingen, discussiegroepen en congressen 
-- van organisaties zoals de Boerinnenbond tot het Nederlands Congres 
voorr Openbare Gezondheidszorg. Veel tijdschriften besteedden thema-
nummerss aan het onderwerp, er werden speciale postzegels uitgegeven, 
dee minister gaf opdracht tot het schrijven van een roman over het onder-
werp,, de NFGV schreef een prijsvraag uit voor een artikel over geestelijke 
volksgezondheidd en er werden in vijfenveertig gemeenten nieuwe straten 
vernoemdd naar belangrijke personen uit de wereld van de geestelijke 
volksgezondheid.. 'Springlevend, levendiger dan ooit het geval was' noem-
dee Trimbos de Nederlandse beweging in zijn evaluatie van het Wereld-
jaar.1 1 

Aann het einde van de jaren vijfti g brak een periode aan van consolida-
tie.. Nadat Trimbos een punt had gezet achter de zoektocht naar identi-
teitt die de beweging gedurende de jaren vijfti g in beslag had genomen, 
wass de tijd rijp om de voornemens en plannen die op het zo euforische 
Londensee congres waren geformuleerd, op een gerichte en wat minder 
pretentieuzee manier ten uitvoer te brengen. Vanuit hun geloof in de nood-
zakelijkheidd van vernieuwing, leverden de psychohygiënisten in deze ja-
renn een actieve bijdrage aan de modernisering van het persoonlijk leven. 
Dee institutionele basis van de beweging bood daartoe ook ruime gele-
genheid.. In 1962 bedroeg de totale post voor de GGZ op de rijksbegroting 
bijnaa drie miljoen, en waren er 83 MOB'S, 44LGM-bureaus en 35 sPD-en.2 

Behalvee een groeiend budget en een groeiend aantal instellingen en be-
roepskrachtenn vormden ook de opening van een derde protestants (NPC) 
enn een vierde algemeen (ACB) nationaal bureau voor geestelijke volksge-
zondheidd een goede graadmeter voor het succes van de beweging. De be-
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noemingg van A.J.H. Bartels, ex-directeur van het katholieke bureau, tot 
staatssecretariss van Volksgezondheid in 1963 was de kroon op het werk. 

Hett succes van de beweging contrasteerde meer dan ooit met de situ-
atiee in de gestichtspsychiatrie. In het hiernavolgende wordt eerst die 
draadd weer opgepakt: de ontwikkelingen binnen de muren, vanaf de eer-
stee naoorlogse jaren tot halverwege de jaren zestig. Tegen het onveran-
derdd donkere decor van de krankzinnigenzorg scheen het 'licht' van de 
bewegingg des te helderder. 

1.. 'GROTE INERTE PLASSEN VAN PATIËNTEN' 

Engelhard,, geneesheer-directeur van de Willem Arntsz Stichting in 
Utrecht,, wond er in 1947 geen doekjes om: met de verpleging en behan-
delingg van 'onze geesteszieken' was het na de oorlog 'zeer slecht gesteld'. 
Terwijll  de beweging voor geestelijke volksgezondheid zich opmaakte om 
bedreigdee kinderen, gederailleerde jeugd, stukgelopen huwelijken en 
massalee zedenverwildering op de beleidsagenda te krijgen, had men in de 
gestichtenn de handen vol aan een strijd om overleving. 

Aann het begin van de oorlog waren de inrichtingen in de kuststreek, 
vann oudsher rijk aan gestichten, ontruimd op last van de Duitse bezetters 
omdatt ze in het 'spergebied' lagen waar de Antlantikwall werd aangelegd. 
Gastgestichtenn elders in het land boden onderdak aan het merendeel van 
dee patiënten en het personeel. Duizenden geesteszieken en zwakzinni-
genn verhuisdenn van het ene gesticht naar het andere. Al snel kampten de 
gastgestichtenn met een overbezetting die, zoals later werd geconstateerd, 
'hett medisch en menschelijk verdraagbare' ver te boven ging. Bovendien 
ontruimdenn de Duitsers ook een groot aantal gastgestichten omdat zij de 
gebouwenn nodig hadden of, vanaf de invasie in 1944, omdat deze gestich-
tenn in de gevechtslinies lagen. In sommige gestichten in het oosten en 
zuidenn van het land, die niet bijtijds konden worden ontruimd, brachten 
dee bewoners wekenlang door in de kelders. Bominslagen vernielden en 
beschadigdenn veel andere gestichten. En hoewel de bezetters in Neder-
landd niet overgingen tot het op grote schaal uitmoorden van psychiatri-
schee patiënten, voerden ze wel razzia's, arrestaties en fusillades uit op 
joodsee patiënten en op degenen die het voor hen opnamen. Personeel en 
patiëntenn van de joodse inrichting Het Apeldoornsche Bosch werden in 
19433 grotendeels op transport gesteld naar het vernietigingskamp Ausch-
witz/Birkenau.. In de hongerwinter steeg in sommige gestichten in het 
westenn van het land het sterftecijfer tot boven de 10 procent door ziektes 
alss dysenterie en hongeroedeem, elders heerste groot gebrek aan voed-
sel,, brandstof, medicijnen, zeep en textiel en werden gas- en elektriciteit-
toevoerr stopgezet. 3 



AankomstAankomst van geëvacueerde patiënte?! uit Duin & Bosch in Rosmalen, 1942 

LedikantenLedikanten zijn ingeladen, de patiënten uit Santpoort slapen de laatste nacht 
vóórvóór de evacuatie op de grond, 1943 



PatiëntenPatiënten en personeelsleden van St. Servatius schuilen met dorpsbewoners 
uituit Venray in de kelders van de inrichting, 1944 

DeDe gevolgen van de V-projec-
tielentielen in de psychiatrische 
inrichtinginrichting Bloemendaal, 1945 



232 2 6.. BLOEI 

Eindd jaren veertig waren de ergste gevolgen van oorlog en bezetting 
weggewerkt,, maar het peil van de verzorging en verpleging liet nog 
steedss zeer veel te wensen over. In 1950 begon Van der Scheer, die in 
19499 afscheid had genomen als hoogleraar in Groningen, een rondtocht 
langss de Nederlandse gestichten als bijzonder adviseur van het ministerie 
vann Sociale Zaken en Volksgezondheid om de 'actievere therapie' te be-
vorderen. . 

Beginn jaren vijfti g beschreef Van der Scheer wat hij daar zag en hoorde 
alss volgt: 'Zolang het verplegend personeel niet eens bemerkt, dat de 
patiëntenn met afzakkende broek rondlopen, indien tijdens de maaltijd 
druppelss van patiëntenneuzen in het eten van de buurman vallen, als men 
patiëntenn ziet zitten met naakte benen blauw van de kou, als men achter 
hogee hekken patiënten maar heen en weer ziet lopen met een uitdruk-
kingslozee blik, of onbeweeglijk ziet staan in katatone houding, indien 
menn nog inrichtingen heeft waar patiënten hun behoeften moeten doen 
opp een open wc ten aanschouwe van de andere patiënten, of waar men 
henn vastgebonden vindt aan de spijlen van hun bed, in een dwangbuis ge-
perstt of met een spanlaken geïmmobiliseerd, of hen naakt aantreft in cel-
lenn met stevige grendels op de deuren en men reeds uit de verte hoort 
razen,, gillen en schelden, dan wordt het toch moeilijk de niet ingewijde-
nenn te vertellen dat onze geesteszieken het toch zo goed hebben en goed 
wordenn verpleegd.'4 

Dee psychiatrische vakbladen stonden in de jaren vijfti g en zestig vol 
mett artikelen over de 'actievere therapie'. De strekking van het betoog 
wass steeds dezelfde: de actievere therapie had het vroegere krankzinni-
gengestichtt veranderd in een psychiatrische inrichting waar patiënten 
niett alleen opgeborgen maar ook behandeld werden. Men probeerde op 
dezee manier het slechte imago van de gestichten in positieve zin te beïn-
vloeden,, zoals ook vóór de oorlog het geval was geweest. 

Feitelijkk was de situatie tot het midden van de jaren zestig in een aantal 
opzichtenn ongunstiger dan toen. Inmiddels bestond er concurrentie voor 
dee inrichtingen. Behalve de zo voorspoedig groeiende ambulante zorg, 
diee een aanzienlijk betere reputatie genoot, openden ook steeds meer 
algemenee ziekenhuizen een psychiatrische afdeling. Nog steeds werden, 
zoalss de inspectie halverwege de jaren vijfti g opnieuw vaststelde, geestes-
ziekenn in financieel opzicht achtergesteld bij somatisch zieken. Weliswaar 
gingg het ziekenfonds vanaf 1950 de eerste 42 dagen van een psychiatri-
schee opname vergoeden, maar daarna was men als vanouds aangewezen 
opp de Armenwet. Bovendien waren er twee andere problemen die de her-
nieuwdee invoer van de bejubelde actievere therapie en de introductie van 
vernieuwingenn in het algemeen in ernstige mate frustreerden: een groei-
endd tekort aan personeel en een groeiend aantal chronische patiënten.̂ 
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Err was een tekort aan ervaren verplegend personeel en aan leerling-
verpleegkundigen.. Volgens de inspectie bedroeg het tekort in 1953 9 pro-
centt en in 1957 20 procent. De verhouding patiënten-verplegenden werd 
zeerr ongunstig, en veel ziekenhuizen gingen over tot een reductie van het 
aantall  nieuwe opnames. Landelijk gezien ontstonden vanaf het midden 
vann de jaren vijfti g dan ook wachtlijsten, terwijl er zo'n 600 a 800 bedden 
leegg bleven. Door het gebrek aan (bekwaam) personeel was men ge-
dwongenn om meer gebruik te maken van dwangmiddelen, electroshocks 
enn kalmerende middelen, en kwam ook de arbeidstherapie op een veel 
lagerr plan te staan. Een aantal gestichtsdirecteuren, onder wie Kraus en 
Engelhard,, trachtte de personeelswerving en de reputatie van de gestich-
tenn te verbeteren door een voorlichtingsdienst in het leven te roepen. In 
lezingen,, artikelen en radiopraatjes bracht men dezelfde boodschap over 
alss in de psychiatrische vakpers: door de actievere therapie was de psy-
chiatrischee inrichting van bewaarplaats tot behandelinstituut geworden, 
enn hadden de verpleegkundigen naast hun verzorgende nu ook een the-
rapeutischee taak. 

Zoalss gezegd kwam dat beeld niet overeen met de werkelijkheid. In de 
jarenn vijfti g leed in Noord-Holland gemiddeld eenderde van de opgeno-
menn patiënten aan ouderdomspsychosen, ruim een kwart van de bevol-
kingg was ouder dan vijfenzestig en ruim de helft ouder dan vijfti g jaar. In 
Utrechtt was de helft van de patiënten begin jaren vijfti g ouder dan zestig 
jaar.. In Santpoort moesten zalen die bestemd waren voor de actievere 
therapiee worden ontruimd om ingericht te worden als ziekenafdeling 
voorr dementerende ouden van dagen. De verbeterde medische zorg en 
hygiënee in en buiten het gesticht was ten dele verantwoordelijk voor het 
groeiendee contingent bejaarden.6 

Onderr deze ongunstige omstandigheden was het moeilijk om de wel 
degelijkk ingevoerde vernieuwingen voldoende te benutten of werkelijk 
tott ontwikkeling te brengen. De grootste vernieuwing op therapeutisch 
gebiedd vond begin jaren vijfti g plaats, met de introductie van de zoge-
naamdee psychofarmaca. In 1953 kwam het anti-psychoticum Largactil 
(chloorpromazine)) op de markt. Het middel werd in korte tijd zeer popu-
lairr als medicijn voor schizofrene patiënten, ondanks de somatische en 
psychischee bijwerkingen. Na Largactil volgde het anti-psychoticum Ser-
pasill  (reserpine), en in de loop van de jaren vijfti g de antidepressiva zoals 
Trofanil,, tranquillizers zoals librium, en lithium - een zout dat succesvol 
bleekk bij de behandeling van manisch-depressiviteit. Door de psychofar-
macaa verminderden wanen, hallucinaties en angst. Veel onrustige pa-
tiëntenn kalmeerden, de agressie verminderde en patiënten die voorheen 
onbenaderbaarr waren, konden nu worden 'geactiveerd'. 

Dee psychofarmaca zorgden voor nieuw optimisme in de gestichtspsy-



234 4 6.. BLOEI 

-- NEUROPLEGKUM 

RHONEE VSffi^LlPOOUK 

LARGACTIL L 

U]atU]at  nvM kveU. te uJUn vaei hel tjebvuli t 

LARGACTI L L 
INN DE PSYCHIATRIE 

He!!  chior-o-3 ldimethyicrnino-3' propylMOphenolhicrzine 
chion-hydrantt dat vooreerst ardor het cancer 1S50 PP. be-
stadecrdd en verv i.aenc crider a-_ ; ..eiai.ie.ic.car.n LAHGACTIL 
bekendd werd is ir. de wetenschappelijke afdeling van de 
Laboratoriaa !:.HCN"E POÜLENC oPPClA gevonden geweiden 
t.ideass vecrtgezetie eT.derzcekin i;en eve: de phenothiorzinede 
rivatenn waarvan reeds verschillende air geneesmiddelen 
bekendd zijn (Phenergan. Djparcol Paroldol, Mullergan). 

Dezee sioi. wier phanriaocdynarr.ische riikdcrr. aeeri equiva-
lentenn heel! In de huidige pharaiacopea btat  eersch.it-
ler.dee werkingen De beiangnjksie i.nv.- : , rdl I received 
opp het vegetatieve en liet centrale zeeiuwttebal, Irodcrt deze 
stoll  dan ook mei het kwaliiicatiel "nflurtsplegicum" ia 
bestempeldd gewerden Hit gedraagt rich inderdaad terzelldcr 
ti;dd ali een sympatiiicolYriciiro. eer. parceryrr.pathicolyticum 
enn een spaarr.olyiicur.n, en zij beril daarenboven ten opzichre 
vann de zenuwcentra tcir.;ke 'riiizondere eigenschappen, die 
eenn toepassing vinden in de kliniek Buiten een hypnotische, 
sedatievee en aniiconvuieieve werking, oeient deze stol invloed 
uitt op de rherrr.cregiriniie en verlaagt zij het basaal rr.eta-

rlFORMAiiORR KEEICALE. 2e. ( 

GidsGids over de toepassing van 
hethet geneesmiddel Largactil 
inin de psychiatrie, ig$4 

chiatrie,, vooral waar het de verbetering van de bestaande aanpak betrof. 
Meerr ingrijpende vernieuwingen werden bemoeilijkt door het perso-
neelstekort.. Bovendien bleef het grootste deel van de patiënten chro-
nisch:: in 1964-1965 was in Santpoort 80 procent van de inrichtingsbevol-
kingg chronisch, in het Leidse gesticht Endegeest 75 procent. De meeste 
gestichtsdirecteurenn waren zich ook zeer wel bewust van het feit dat de 
medicijnenn symptomatisch werkten, en niet therapeutisch." 

Middenn jaren vijfti g ontstond er ook kritiek op de actievere therapie. 
Dee bestrijding van onaangepast gedrag en de heropvoeding tot 'opge-
wekte,, gemeenschappelijke arbeidzaamheid', die Simon en Van der 
Scheerr zagen als de hoofdbestanddelen van de therapie, zouden moeten 
wordenn vervangen door ingrediënten als intermenselijk contact en indi-
vidueell  uitdrukkingsvermogen. Onder invloed van de Franse psychiaters 
G.. Daumézon en vooral P. Sivadon introduceerden Nederlandse psy-
chiaterss als Van der Drift , Engelhard en Carp sociotherapeutische in-
zichtenn in de actievere therapie. Men ging uit van een antropologische 
benaderingg van de patiënt als 'totale mens', waarbij hij of zij door de 
omgangg met anderen leerde om beter om te gaan met zichzelf. Carp 
experimenteerdee al vroeg in de jaren vijfti g met groepstherapie in zijn 
universitairee Jelgersma-kliniek. Maar in de meeste gestichten kwam deze 
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ontwikkelingg pas later, en dan nog op zeer bescheiden schaal, op gang.8 

Behalvee met een tekort aan verplegend personeel, kampten de meeste 
inrichtingenn in de jaren vijfti g namelijk ook met een groot tekort aan 
psychiaters,, dan nog officieel zenuwartsen geheten. De inspectie stelde 
vastt dat zenuwartsen er de voorkeur aan gaven niet in een verafgelegen 
inrichtingg te gaan werken waar de salarissen laag waren en waar men 
bovendienn ook nog eens moest opboksen tegen een negatieve publieke 
opinie.. De invoering van verplichte stages in een inrichting of bij een 
SPDD voor zenuwartsen in opleiding zou moeten resulteren in een uitbrei-
dingg van de medische staf. Daarnaast haalde men, ter verlichting van het 
werkk van de afdelingsgeneesheer, een nieuwe beroepsgroep binnen: de 
psycholoog. . 

Eindd jaren veertig deden de eerste 'klinische psychologen' hun intrede 
inn de psychiatrische inrichting. Zij kregen tot taak om de zich in snel 
tempoo ontwikkelende nieuwe psychologische tests af te nemen. Psychia-
terss zouden, zeker zolang er nog een groot tekort aan hen bestond, aan 
ditt 'min of meer simpele werk' hun krachten niet hoeven te verspillen. 
Hett psychodiagnostisch onderzoek was werk voor goedkopere arbeids-
krachten,, de psychologen, die zich overigens verder dienden te onthou-
denn van 'echte' behandeltaken zoals psychotherapie. Na de introductie 
vann de psychofarmaca was men overigens wel meer gaan experimenteren 
mett individuele psychotherapie en met sociotherapie in de psychiatri-
schee inrichtingen en werd ook een begin gemaakt met gezinstherapie. 
Maarr ook op dit gebied hadden de vernieuwingen vooralsnog een margi-
naall  karakter door het grote gebrek aan personeel.9 

Err sluimerden, kort samengevat, vernieuwingen onder de oppervlakte in 
dee gestichtspsychiatrie van de jaren vijftig . Maar het chronisch tekort aan 
psychiaterss en verpleegkundigen belemmerde de verdere ontwikkeling 
inn ernstige mate. In 1959 klaagde men in het jaarverslag van Santpoort: 
'Wijj  staan hier voor de paradoxale situatie, dat de behandelingsmetho-
denn zich verfijnen, doch dat de mensen ontbreken, die deze kunnenn han-
teren.. De spanningen tussen de eigenlijke taak en de relatieve onmacht in 
dee vervulling daarvan, is voor de leiding soms bijna onverdragelijk.' 
Daarnaastt maakten ook de nieuwe psychofarmaca, ondanks de versnelde 
doorstroming,, nog geen einde aan het bestaan van 'grote inerte plassen 
vann patiënten', zoals men het in de Willem Arntsz Stichting eind jaren 
vijfti gg onder woorden bracht.10 

Trimboss kon in 1961, na afloop van het Wereldjaar voor Geestelijke 
Gezondheid,, de psychiatrische inrichtingen dan ook in weinig woorden 
enn als vanouds beschrijven als 'kolossen van gebouwen [...] ver van de 
bewoondee wereld afgelegen, imponerende etablissementen met hun 



236 6 6.. BLOEI 

eigenn watertoren en ketelhuis [...] die vrij geïsoleerd hun werk doen'.11 

Err waren bovendien héle andere zaken die de aandacht van de psychohy-
giënistenn opeisten. 

2.. 'VOLLEDIGE MENSELIJKE ONTPLOOIING' 

Inn de loop van de jaren zestig nam de aanklacht van de psychohygiënisten 
tegenn de modernisering in heftigheid toe. Degene die het onbehagen 
overr de moderne samenleving het meest fervent verwoordde was Trim-
bos,, inmiddels een van de belangrijkste woordvoerders van de beweging. 

Hijj  stelde vast dat het tussenmenselijk verkeer in de samenleving zake-
lijk ,, onpersoonlijk en oppervlakkig was. Dat leidde maar al te gemakke-
lij kk tot verlaging van de mens tot werktuig of ding. Iedere 'medemense-
lijk ee verbondenheid' zou teloor kunnen gaan door de aanpassingsvormen 
vann de 'fascinerende technische wereld van vandaag', zoals 'consumptie-
drang'' en 'profiteermentaliteit of materialistische inslag'. Vooral 'de 
natuurwetenschappen'' hadden volgens Trimbos een aandeel in het ont-
staann van een geestelijk ongezonde 'artificiële leefwereld'. Fysieke be-
staansangstt was weliswaar uitgebannen, maar ethische beginselen om het 
technischh kunnen te reguleren ontbraken. De mentaliteit van technici, 
ingenieurs,, wetenschapsmensen, organisatoren en bureaucraten bevor-
derdee een dergelijke ontmenselijking in niet geringe mate.12 

Omgaann met moderne technieken, wennen aan meer welvaart en 
comfort:: dat was niet zo moeilijk te leren. Mensen accepteerden radio, 
televisie,, telefoon, ruimtevaart of kernenergie vrij snel, zoals ze ook 'zon-
derr moeite de zon en de maan, een regenbui, drie maaltijden per dag of 
zess weken zomervakantie' accepteerden. Echt moeilijk was het om 'een 
wegweg als volwaardig mens in deze nieuwe leefwereld' te vinden, om vorm 
tee geven aan de essentiële waarden van het menselijk bestaan zoals liefde, 
vertrouwenn en vriendschap. Daar trad de onmacht van de moderne mens 
aann het licht in angst, onvrede, conflict en eenzaamheid. ̂  

Hett antwoord op alle kritiek en onbehagen was een grote positieve 
dadendrang.. Begin jaren zestig zette de beweging een krachtig offensief 
inn voor de modernisering van het persoonlijk leven van de Nederlandse 
bevolking.. Bevordering van 'de geestelijke aspecten van mens-zijn', van 
'dee volledige menselijke ontplooiing' en van 'het menselijk geluk, de 
menselijkee volwaardigheid en integriteit' was van levensbelang, zo stelde 
Trimbos.. Daarvan hing immers grotendeels af of nu en in de toekomst de 
menss ook een gezonde mens in een leefbare wereld zou zijn. Wilde men 
'alss mens en als mensheid het hoofd boven water houden' dan moest het 
belangg van geestelijke gezondheid op zijn minst even hoog, zo niet 
hoger,, op het prioriteitenlijstje staan als het streven naar een grotere 
materiëlee welvaart. r4 
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Omm het belang van de geestelijk gezondheid veilig te (blijven) stellen, 
volgdenn de psychohygiènisten een strategie op drie, deels overlappende 
niveaus:: wetenschap, opvoeding, organisatie en beleid. 

EenEen wetenschappelijke inhaalmanoeuvre 
Dee psychohygiènisten presenteerden de door hen gesignaleerde sympto-
menn van de tijd in hun cultuurkritiek als feiten. Dat maatschappelijke 
veranderingenn een direct gevaar vormden voor de geestelijke gezond-
heidd leed voor hen geen enkele twijfel. Op het terrein van de wetenschap 
wezenn zij de grote invloed van de natuurwetenschappen en de techniek 
aann als oorzaak van de problemen. Een wetenschappelijke inhaalma-
noeuvree op het terrein van de sociale en de menswetenschappen zou hier 
eenn oplossing kunnen brengen. 

'Dee groei van een technische maatschappij brengt de vorderingen van 
dee verschillende wetenschappen niet gelijk aan bod. De wetenschappen 
omtrentt de mens als psychologisch en geestelijk wezen liggen ver achter 
bijj  de wetenschappen van de mens als biologisch verschijnsel', schreef de 
psychiaterr J.A. Weijel in 1964 in het Maandblad. Maar uiteindelijk, zo 
vervolgdee hij, zou de mens nooit stil blijven staan bij de materie en schiep 
welvaartt als vanzelf een nieuwe behoefte aan geestelijk welzijn. Trimbos 
sloegg een fellere toon aan. Méér wetenschappelijke aandacht voor het 
psychische,, het immateriële, het geestelijke, het welzijn, was een eerste 
vereiste.. Een versnelde ontwikkeling van de sociale en de mensweten-
schappenn was gewenst omdat in de exacte, zogenaamd harde wetenschap-
penn grote weerstanden bestonden tegen de geestelijke gezondheidszorg. 
Inn de GGZ zouden alleen kneusjes en minusvarianten behandeld worden, 
watt neerkwam op geldverspilling en luxe. Dat de belangstelling voor het 
psychisch-hygiënischh werk vanuit deze wetenschappen nihil was en men 
err de geestelijke gezondheidszorg afdeed als een vaag soort idealistische 
socialee beweging, hoefde dan ook geenszins te verbazen. x5 

Binnenshuiss discussieerde men niet verder over het onderscheid tus-
senn ziek en gezond, dat in de jaren vijfti g bij Rümke en Trimbos nog zo 
nadrukkelijkk op de voorgrond stond. In het Maandblad merkte men 
slechtss onomwonden op dat dit onderscheid 'niet meer ernstig wordt 
genomen'.. Bovendien werd opnieuw vastgesteld dat de vraag: is er sprake 
vann een biologisch of een psychosociaal bepaalde etiologie, niet de meest 
belangrijkee is. Men moest nooit de fout maken om slechts één aspect van 
'menszijn'' in het onderzoek te belichten. Het een hoefde het ander 
immerss geenszins uit te sluiten.16 

Waaroverr de psychohygiènisten wel discussieerden, was wat Trimbos 
sprekendd voor eigen parochie betitelde als een 'ernstige toestand van 
wetenschappelijkee ondervoeding'. All e vooruitgang ten spijt was er veel 
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meerr studie en onderzoek nodig om het zo veelbelovende werk van de 
GGZZ tot verdere ontplooiing te brengen. 'Als men de rook wil bestrijden, 
dientt men de vuurhaard zo goed mogelijk te kennen', hield Trimbos de 
verzameldee psychohygiënisten in 1961 voor. Door gebrek aan kennis van 
diee vuurhaard kreeg de verspreiding van het psychohygiënisch gedachte-
goedd het karakter van propaganda. Zijn overtuiging dat er nu werkelijk 
ernstt gemaakt moest worden met het wetenschappelijk onderzoek op dit 
terreinn had Trimbos inmiddels vormgegeven in een zogeheten Instituut 
voorr Psychische Hygiëne (IPH), waarvan hij directeur was. In i960 was 
Trimboss ook benoemd tot privaatdocent in de geestelijke gezondheids-
leerr en sociale psychiatrie aan de Utrechtse Universiteit. Het IPH zou om 
tee beginnen functioneren als wetenschappelijke afdeling van het KNBGG, 

maarr het was Trimbos' bedoeling om op termijn over te gaan tot de 
oprichtingg van een Rijksinstituut voor Geestelijke Volksgezondheid, een 
wetenschappelijkk instituut gemodelleerd naar voorbeeld van het Ameri-
kaansee National Institute of Mental Health. Zover zou het, althans voorlo-
pig,, niet komen.'7 

Voorr de meeste psychohygiënisten was 'wetenschappelijke ondervoe-
ding'' ook niet het belangrijkste probleem. In de eerste helft van de jaren 
zestigg identificeerden zij zichzelf met de rol van opvoeder, niet met die 
vann wetenschapper. Was het in de jaren vijfti g nog heel goed mogelijk om 
beidee te combineren, door de veranderende opvattingen over weten-
schapp en door de enorme groei van de hulpverlening werd dat vanaf het 
beginn van de jaren zestig steeds moeilijker. 

Eindd jaren vijfti g begon met het vertrek van Buytendijk de neergang 
vann de Utrechtse School. Daarna, zo schrijft Ido Weijers, werd men 
'allergischh voor elke zweem van gemoraliseer'. De status van de eigen 
disciplinee werd nu in de eerste plaats afhankelijk van de ontwikkeling van 
eenn systematische methodologie. Met name in de academische psycholo-
giee werd de figuur van de fenomenoloog gemarginaliseerd en kreeg de 
positivistischee methodologie van De Groot een onaantastbaar gezag: 
'Waarr niet voorspeld en getoetst kan worden is geen wetenschap, en 
waardevrijheidd geldt hier als hoogste wetenschappelijke waarde.' Maar in 
dee hulpverlening kon men met 'de laboratoriumdogma's van voorspel-
ling,, toetsbaarheid en waardevrijheid' niet zoveel beginnen. Daar werkte 
menn nog jarenlang door op basis van de principes en de meer intuïtieve 
inzichtenn die bij Buytendijk en zijn collega's waren opgedaan.18 In de 
praktijkk van de groeiende GGZ gingen de psychohygiënisten voortvarend 
enn vol vertrouwen in het eigen kunnen de opvoeding tot modern mens-
zijnn vormgeven. 
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OpvoedenOpvoeden tot modern mens-zijn 
Beginn jaren zestig introduceerden de psychohygiënisten twee nieuwe 
onderwerpenn in het debat over geestelijke volksgezondheid, die tot on-
geveerr 1966 hoog op de agenda prijkten: de overbevolking - en in directe 
samenhangg daarmee de geboorteregeling - en de televisie. Beide 'mo-
derne'' fenomenen oefenden een belangrijke invloed uit op de geestelijke 
gezondheid,, zo betoogden de psychohygiënisten. In negatieve, maar zo-
alss hieronder zal blijken, uiteindelijk vooral in positieve zin. 

Hett jaarlijkse congres van de World Federation for Mental Health was 
inn 1963 gewijd aan het thema: bevolkingsproblemen en geestelijke volks-
gezondheid.. Het vond plaats in Amsterdam en Querido leidde het thema 
in.. Hij benadrukte dat het niet de fysieke maar de psychologische facto-
renn waren die de grens bepaalden van het bevolkingsaantal. Overbevol-
kingg was met andere woorden vooral een psychohygiënisch probleem. :9 
Omdatt zij zich bezighielden met de vraag hoe de mens tot volle ontplooi-
ingg kon worden gebracht, was het ook de taak van psychohygiënisten om 
alarmm te slaan en actie te ondernemen wanneer de bevolkingsdichtheid 
hiervoorr een belemmering vormde en de menselijke individualiteit in het 
gedrangg kwam.20 Op welk moment er sprake was van zo'n crisissituatie 
enn welke maatregelen dan noodzakelijk waren, liet Querido verder in het 
midden. . 

Collegaa Trimbos vond dat erg onbevredigend. Maar hij begreep wel 
waaromm Querido als gastheer en inleider zo voorzichtig moest zijn op dit 
punt.. Voor katholieken rustte er een taboe op de bespreking van 'het zo 
neteligee probleem van de overbevolking en de geboorteregeling'. De 
psychohygiënistt in Trimbos liet zich inmiddels niets meer gelegen liggen 
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aann deze katholiek politiek. Tenslotte, zo benadrukte hij, ging het hier 
omm een zeer urgent en belangrijk wereldprobleem dat 'aanschijn en 
structuurr van onze aarde radicaal' zou veranderen.21 

Overr 200 jaar zouden er 50 keer zoveel mensen zijn. 'Voor Nederland 
alleenn betekent dat het onvoorstelbare getal van 600 miljoen inwoners!', 
zoo hield Trimbos de lezers van het vooruitstrevende katholieke tijd-
schriftt De Bazuin voor. Volgens bevolkingsdeskundigen zou Nederland 
éénn van de eerste totaal geürbaniseerde landen ter wereld zijn. Urbanisa-
tiee betekende niets minder dan de creatie van een 'nieuw menstype', 
wienss geestelijke gezondheid voortdurend gevaar liep door traditiever-
val,, veranderende sociale structuren, secularisatie en de noodzakelijke 
centralee planning. Mensen moesten weerbaarheid ontwikkelen tegen 
dezee bedreigingen. Een psychohygiënische opvoeding zou hen in staat 
stellenn om in deze nieuwe wereld te leven.22 

Dee nieuwe mens. Wat die in ieder geval zou moeten leren, zo bleek uit 
dee kolommen van het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid en de 
geschriftenn van Trimbos en andere psychohygiënisten uit de eerste helft 
vann de jaren zestig, was omgaan met geboorteregeling. Overbevolking 
maaktee geboorteregeling tot een 'noodzakelijk element in de huidige 
samenleving'.. Daarover was men het eens in de beweging. Dat een groot 
deell  van de Nederlandse bevolking er gebruik van maakte, bleek ook 
voorr de katholieken onder de psychohygiënisten in 1963 geen probleem 
tee zijn.23 Niet het gebruikvan geboortebeperkende maatregelen was pro-
blematisch,, maar de manier waarop de Nederlandse bevolking zich ervan 
bediende.. Die deugde (nog) allerminst, volgens de psychohygiënische 
deskundigen.. Mensen sprongen 'gebrekkig of stuntelig' om met 'con-
traceptievee technieken'.24 

Hierr kwam de pedagogische taak van de beweging in zicht die Trim-
boss voor de psychische hygiëne had gereserveerd bij de creatie van een 
'nieuww menstype'. Bij grote groepen mensen ontbrak de voor een ade-
quaatt gebruik absoluut noodzakelijke 'psychische rijpheid'. De meeste 
mensenn waren niet in staat om 'sexualiteit op volwassen wijze te aanvaar-
denn en te beleven', ze waren bang voor seks en voelden zich onzeker, ang-
stigg en schuldig. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat de toepassing van 
eenn pessarium mislukte, niet omdat de vrouw in kwestie daarvoor niet 
intelligentt genoeg zou zijn, maar omdat er sprake was van een 'onver-
werktee masturbatieproblematiek'. Op het terrein van het geslachtsleven 
weerhieldd een 'eeuwenlang opgehoopte weerstand' de mensen ervan om 
'hunn verantwoordelijkheid' te nemen, en zou een andere mentaliteit 
gekweektt moeten worden.2*  Dat mensen daarbij geholpen moesten wor-
denn én dat die hulp afkomstig moest zijn van psychohygiënische deskun-
digenn leed geen enkele twijfel. 
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Menn beperkte zich niet tot het bieden van hulp aan de vele stuntels 
onderr de Nederlandse bevolking. In 1965 bracht de NFGV een resolutie 
'inzakee huwelijk, sexualiteit en geboorteregeling' ter kennis aan pers, 
regering,, parlement en gemeentebesturen. De resolutie, tot stand geko-
menn na overleg met de drie landelijke verzuilde bureaus voor geestelijke 
volksgezondheidd (naast het katholieke waren er, zoals gezegd, inmiddels 
ookk een protestants en een algemeen bureau), verwoordde het standpunt 
vann psychohygiënisch Nederland inzake deze materie. 

Menn stelde allereerst dat seksualiteit niet langer uitsluitend gezien 
mochtt worden als middel tot voortplanting. Seksualiteit leverde ook een 
essentiëlee bijdrage aan 'het zo volledig mogelijk ontplooien van de man/ 
vrouw-relatie'.. De wens om het kindertal bewust te regelen, vloeide daar 
automatischh uit voort. Dat de Nederlandse wetgeving de vrije verkoop 
vann 'anti-conceptionalia' onmogelijk maakte, was volgens de opstellers 
vann resolutie dan ook ronduit schadelijk voor de geestelijke gezondheid 
vann de Nederlandse bevolking. Die zou vooral gediend zijn bij 'een posi-
tievee aanvaarding en hantering van sexualiteit en schuldvrije beleving 
daarvan'.26 6 

Dee staatssecretaris voor volksgezondheid, de ex-directeur van het 
KNBGGG AJ.H. Bartels, verzocht de NFGV vervolgens om een advies uit te 
brengen.. In het advies, getiteld Sexuele voorlichting en opvoeding, wees de 
federatiee er nadrukkelijk op dat voorlichting over geboorteregeling alleen 
niett voldoende was: 'De geboorteregeling is zowel uit een oogpunt van 
mentaliteitt en ethiek als uit een oogpunt van de te bezigen technieken 
slechtss één der hoofdstukken van de sexuele opvoeding en de huwelijks-
voorlichting.'' Psychohygiënische vorming richtte zich op meer dan 
gezinsplanningg en het voorkomen van zwangerschap. Het ging immers 
omm 'de uitgroei tot een lichamelijk en psychisch gezond geslachtsleven', 
omm 'een geïntegreerd en bevredigend sexueel leven', om verdieping van 
dee 'intermenselijke relatie' en om 'de ontdekking van zichzelf om daar-
medee tot groter eigenbesef en zelfaanvaarding te komen.' Subsidiëring 
vann seksuele voorlichting kon volgens het advies dan ook alleen psycho-
hygiënischh verantwoord zijn wanneer tegelijk ook de individuele hulp-
verleningg werd gegarandeerd.27 

Zoo vormden overbevolking en urbanisatie weliswaar ernstige bedrei-
gingenn voor de geestelijke gezondheid, maar deze moderne verschijnse-
lenn noodzaakten ook tot geboortebeperking. Geboortebeperking diende 
vervolgenss als ingang om de psychohygiënische opvoeding tot geestelij-
kee gezondheid aan de man en vrouw te brengen. Met een dergelijke op-
voedingg gewapend, kon de mens leven in de nieuwe wereld. Een ander 
typischh moderniseringsproduct, de televisie, zou zelfs - in weerwil van de 
geestelijkee gezondheidsbedreigende invloed die 'echte' cultuurpessimis-
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tenn aan het medium toeschreven - direct inzetbaar zijn als psychohygië-
nischh opvoedingsmiddel. 

Inn 1961 heette het nog 'Televisie: een vraagstuk, een waagstuk', en had 
Trimboss ruim vijfentwintig pagina's nodig om het televisietoestel tot een 
belangrijkee aanwinst voor het gezin te verklaren. Tenminste, wanneer 
hett ging om een 'goed geïntegreerd' gezin. Een kind dat veiligheid en 
liefde,, belangstelling, vriendschap en 'gezonde activiteiten kent in de 
niet-TV-uren',, zou een uiterst geringe kans hebben om gestoord te raken 
doorr de televisie, was zijn conclusie.28 

TrimbosTrimbos als gespreksleider in de tv-serie 'Gehuwd en ongehuwd' van de KR O, 
seizoenseizoen 1963-1964 

Inn 1965, zelf inmiddels vele ervaringen rijker met het gebruik van dit 
modernee medium, oordeelde Trimbos uitgesproken positief over de tele-
visiee als psychohygiënisch opvoedingsmiddel.29 Hij nam nu stelling tegen 
degenenn die aannamen dat de televisie en andere massamedia een geeste-
lij kk ongezonde invloed hadden. Dat de kinderen er overprikkeld en op-
gewondenn van werden, slaap tekortkwamen en slecht op school presteer-
den;; dat nozemdom, seksuele uitspattingen, agressie, moord en doodslag 
bijj  jonge mensen mede veroorzaakt werden door overmatig televisiege-
bruik;; dat volwassenen er oppervlakkiger en passief van werden; dat de 
massamediaa schijnaanpassing in de hand werkten, een massacultuur na-
derbijj  brachten, ziekelijk verdoofden, ongezond erotiseerden, het inner-
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lij kk verstikten en primitiviteit bevorderden: dat alles moest nog altijd 
éérstt bewezen worden. Behalve dat deze aanklachten voorlopig weten-
schappelijkk ongefundeerd waren, vond Trimbos dat er net zoveel rede-
nenn waren om uit te gaan van een tegengestelde hypothese.?0 

Televisiee had, zo betoogde hij, een indirecte, positieve invloed op ver-
schillendee levensgebieden. Bijvoorbeeld op 'de zo veelvuldig voorko-
mendee onrijpheid in oordelen en handelen, op de beperktheid en gebor-
neerdheidd in visie, op de onvolwassenheid ten gevolge van gebrekkige 
kennis,, op het verwerven van een meer gedifferentieerde en verdiepte 
waardenschaal'.. Verruiming van het gezichtsveld zou de tolerantie ver-
grotenn en een solidariteitsbevorderend effect kunnen hebben. En last but 
notnot least zouden radio en tv de huisvrouw en moeder, nog steeds 'de 
belangrijkstee post in de volksopvoeding en handhaving van de geestelijke 
gezondheid',, uit haar isolement verlossen en de beschikking geven over 
tweee nieuwe vensters op de grote wereld buitenshuis.31 

Hoee negatief de modernisering in veel opzichten ook mocht uitwerken, 
zijj  bood ook kansen voor gezondheidswinst. De discussie over geboorte-
regelingg en televisie laat nog eens duidelijk zien dat de psychohygiënis-
tenn daarbij een zeer belangrijke rol voor zichzelf weggelegd zagen, zowel 
inn het bieden van individuele hulp en begeleiding als in het op gang bren-
genn en afdwingen van de voor het moderne leven noodzakelijk geworden 
mentaliteitsverandering.. Dat hierover in de beweging een grote mate 
vann consensus bestond, bleek wel toen heel 'orthodox' Nederland in 
19644 te hoop liep tegen de VARA, vanwege het satirische televisiepro-
grammaa Zo is het toevallig ook nog s een keer. In de derde uitzending gaf 
menn een parodie ten beste op het Onze Vader, waarbij een man in aan-
biddingg voor de televisie knielde, biddend om zijn 'dagelijks brood'. Er 
brakk een storm van verontwaardiging los.32 

Ookk de psychohygiënisten gaven uiting aan hun verontrusting. Zoals 
bijj  de discussie over geboorteregeling was het echter niet 'de daad' zelf, 
dee parodie op de godsdienst, die hen het meeste zorgen baarde, maar de 
manierr waarop de Nederlandse bevolking daarop reageerde. 

Inn een door hoogleraren en andere vooraanstaande psychohygiënisten 
vann verschillende levensbeschouwelijke signatuur ondertekend statement, 
sprakk men ernstige bezorgdheid uit over 'de bijzonder agressieve toon' 
vann veel reacties. Die toon wees op een Verontrustende hoeveelheid en 
intensiteitt van opgekropte onlustgevoelens, welke zich naar aanleiding 
vann de uitzending konden ontladen, maar welke vrij zeker diepere wor-
telss hebben'. Misschien, zo vervolgde de psychohygiënische deskundi-
gen,, was het werkelijke belang van de uitzending dat 'ze ons attent heeft 
gemaaktt op een gevaar, waarvan de omvang tot nu toe niet vermoed kon 
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worden'.. Want ervaring en wetenschappelijk onderzoek hadden inmid-
delss wel uitgewezen dat dergelijke uitbarstingen van haat en rancune een 
ernstigg gevaar betekenden voor de samenleving. Het Maandblad schreef 
datt het van groot belang was dat 'zo gezaghebbende deskundigen' op de 
sociaal-psychologischee achtergronden hadden gewezen van 'deze massa-
lee affectieve reacties'.33 

Dee psychohygiënische opvoeding richtte zich niet alleen op de Neder-
landsee bevolking als geheel. Nu de consultatiebureaus voor geestelijke 
gezondheidszorgg waren geconsolideerd, kon ook de verbreiding van de 
psychohygiënischee inzichten op het aanpalende werkterrein van huisarts 
enn zelfstandig gevestigd psychiater ter hand worden genomen. Beide 
beroepsgroepenn werden door Querido, Trimbos, Lekkerkerker en ande-
renn aangesproken op hun tekortkomingen wanneer het ging om de toe-
passingg van de moderne, op psychohygiënische leest gestoelde inzichten. 

Inn i960 hield Trimbos de medische studenten voor: 'Als de arts niet 
diepp overtuigd is, dat zijn medische bemoeienis ver uitstijgt boven de pil-
lenn die hij toepast of het scalpel, waarmede hij het zieke weefsel uitsnijdt, 
n.1.. dat hij met zijn patiënt in een unieke relatie verbonden is en dat zijn 
geneeskunstt slechts bij de gratie van deze relatie bestaat, kan hij beter 
chimpanseess gaan behandelen.'34 

Dee psychohygiënisten waren allerminst te spreken over de medische 
opleiding.. Huisartsen verzorgden de geestelijke gezondheidszorg van 
hett eerste uur, zij waren, om mett Querido te spreken, de integratoren bij 
uitstek.. Bij 40 tot 50 procent van hun klanten konden geen duidelijke 
somatischee afwijkingen worden geconstateerd, maar in hun opleiding 
kreegg alleen het lichamelijke aandacht.35 Lekkerkerker schreef dat artsen 
inn hun opleiding niet leerden om oog te hebben voor sociale omstandig-
hedenn en problemen, zij concentreerden zich primair op de individuele 
behandelingg van de psychische stoornis. Vervolgens kon de behandeling 
dann vastlopen op sociale moeilijkheden. Omdat het huisartsen bovendien 
ontbrakk aan kennis over maatschappelijk werk, konden zij evenmin op 
adequatee wijze gebruikmaken van de sociale kennis van anderen. Ook 
Queridoo vond dat huisartsen sociologische kennis nodig hadden en 
moestenn samenwerken met een maatschappelijk werkster.36 

Dee bereidheid van huisartsen om zich ook daadwerkelijk te interesse-
renn voor de psychosociale problematiek van hun clientèle schatte men in 
dee beweging overigens verschillend in. Weijel verwachtte in dit opzicht 
veel.. Volgens hem waren huisartsen zich wel bewust van het belang van 
inzichtt in psychische problemen voor hun werk als gezinsarts. Zij waren 
ookk bereid om zich te laten bijscholen, bijvoorbeeld in de vanuit het 
Nederlandss Huisartsen Genootschap geïnitieerde Balintgroepen, en ook 
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hett doceren van medische psychologie in de opleiding zou in dit opzicht 
soelaass kunnen bieden.37 

Dee vice-voorzitter van de Nationale Federatie, de psychiater J.A.C, de 
Koekk van Leeuwen, was veel pessimistischer over de interesse van huis-
artsenn voor het psychosociale. Behalve dat huisartsen nauwelijks tijd had-
denn om zich te verdiepen in psychotherapie, was het volgens hem een feit 
datt 'een aantal huisartsen geen interesse heeft voor psychologische pro-
blemen.. Ik kan niet zeggen dat zij ze ontkennen en ik wil ook niet zeggen 
datt dit alleen een gevolg is van een natuurlijke geaardheid; het is mis-
schienn ook een opleidingseffect. Maar ik geloof, dat het feit er ligt en ik 
gelooff  dat het ook niet weg te redeneren is.'38 

Wass er bij de huisarts nog enige hoop, dichter bij huis was daarvan 
weinigg meer over. De psychiater werd onder een waar spervuur geno-
men,, en niet alleen door Trimbos die in zijn proefschrift al heel wat pij-
lenn had afgeschoten op zijn beroepsgenoten. 

Tenn eerste deugde de opleiding tot psychiater niet, althans: de psy-
chiaterr leerde er niet om een goede psychohygiënist te worden. Als hij 
datt al werd, dan was dat niet dankzij maar ondanks zijn opleiding, schreef 
Querido.. De psychiater was expert in de pathologie. Hij was dus niet de 
eerstt aangewezene om het normale, de geestelijke gezondheid, te 
beschermenn en te bevorderen. Ook Querido stelde nu voor om een eigen 
disciplinee te vestigen. Want: 'The semantics of medical psychology are 
thosee of pathology. We do not have a single term that is free of clinical 
connotation;; sorrow is a "depressive state", and every emotional tie is a 
"fixation'V39 9 

Psychiaters,, zo herhaalde Querido het sinds 1948 algemeen aanvaarde 
uitgangspunt,, konden 'uiteraard' niet de centrale figuren zijn: zij moes-
tenn een bescheiden, secundaire rol vervullen 'als dienaar en adviseur van 
ekonoom,, agronoom, ingenieur en hygiënist' en proberen om in het 
werkk van de anderen 'een geestelij k-hygiënisch element te integreren'. 
Wanneerr psychiaters de bevoegdheid opeisten om sociale omstandighe-
denn als norm te beoordelen, dan deden ze volgens Querido aan 'doe het 
zelff  sociologie'. Vermaatschappelijking van de psychiatrie, het betrekken 
vann sociale factoren in diagnostiek en behandeling, was alleen mogelijk 
opp basis van team-vorming.4° 

Daarinn bleken psychiaters nu juist niet erg bedreven. Wat voor huis-
artsenn gold: dat ze geen gebruik maakten van de kennis van maatschappe-
lij kk werksters, gold voor psychiaters evenzeer. Lekkerkerker probeerde 
daarvoorr een verklaring te vinden. Dat deed ze in het themanummer van 
hett Maandblad over communicatieproblemen tussen psychiater en maat-
schappelijkk werker dat in 1962 verscheen. In ieder geval speelde het sta-
tusverschill  tussen de universitair geschoolde psychiater en de niet-acade-
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mischh opgeleide maatschappelijk werker daarin een rol. De psychiater 
namm een 'soms bewuste' superieure houding aan tegenover de maat-
schappelijkk werker, de maatschappelijk werker werd daardoor onzeker en 
datt leidde weer tot 'overkompensatie'. Artsen waren bovendien gewend 
omm degene met wie ze samenwerkten, de verpleegkundige, te beschou-
wenn als een uitvoerende kracht. Wanneer ze die houding ook aannamen 
tegenoverr de maatschappelijk werker, die gewend was om zelfstandig te 
werken,, dan had dat automatisch conflicten tot gevolg.41 

EenEen 'meesterplan' voor de GGZ 
Vann kritiek op de gebrekkige 'teamgeest' van psychiaters was het nog 
maarr een klein stapje naar kritiek op de gebrekkige organisatie en finan-
cieringg van de GGZ. Ook in dit opzicht leek een volgende fase in de ont-
wikkelingg van de beweging aangebroken: nu de vestiging van autonome 
voorzieningenn een feit was, kwam er ruimte voor reflectie op de gebrek-
kigee structuur van de geestelijke gezondheidszorg. Er was, zo vond men 
eensgezind,, niet alleen een groot tekort aan voorzieningen, de bestaande 
voorzieningenn voldeden niet omdat de organisatie chaotisch en de finan-
cieringg gebrekkig was. Ook de samenwerking tussen de verschillende 
voorzieningenn deugde niet, met name niet tussen de sociaal psychiatri-
schee dienst en het psychiatrisch ziekenhuis.42 

Eenn actief overheidsbeleid op dit terrein, waar tot nu toe sprake was 
geweestt van een enthousiaste maar ongeplande groei, was een eerste ver-
eiste.. Ook dit standpunt werd algemeen gedeeld. Bij de benoeming van 
Bartelss tot staatssecretaris van Volksgezondheid in 1963 sprak Trimbos 
dee hoop uit dat er nu een 'Meesterplan' zou komen om orde te scheppen 
inn 'de warwinkel van de geestelijke gezondheidszorg'. Omdat vooral het 
particulieree initiatief verantwoordelijkheid had genomen voor de geeste-
lijk ee gezondheidszorg, was er een 'lappendeken' van organisaties en in-
stitutenn ontstaan. Van een regeringsbeleid op dit 'nieuwe en ingewikkel-
dee terrein' was hoegenaamd geen sprake. Terwijl, aldus Trimbos, het 
zonderr 'een krachtig en inspirerend overheidsbeleid' onmogelijk zou zijn 
omm in een geürbaniseerde, snelgroeiende bevolking 'de geestelijke aspec-
tenn van mens-zijn veilig [te] stellen' .̂  

Overr de precieze taak van die overheid, en met name over de verhou-
dingg overheid-particulier initiatief, bleef men het aanvankelijk wél on-
eens.. Bartels en Querido kruisten de degens over deze kwestie op het 
NCOG-congress De Geestelijke Gezondheid van ons volk, georganiseerd in 
hett kader van het Wereldjaar voor Geestelijke Gezondheid (i960). 

Bartelss stelde opnieuw vast dat psychische gezondheidszorg van een 
principieell  andere aard was dan gewone hygiëne. De lichamelijke gezond-
heidszorgg was een rationeel beheersbaar gebied, de geestelijke gezond-



VOLLEDIGEE MENSELIJKE ONTPLOOIING' 247 

heidszorgg richtte zich op het hele persoonlijke bestaan en hing nauw 
samenn met opvattingen over de sociaal-ethische structuur van de samen-
leving.. Ordening en organisatie op basis van het particuliere, levensbe-
schouwelijkee initiatief lag daarmee voor de hand. Querido stelde daaren-
tegenn dat het geestelijke en lichamelijke niet van elkaar te scheiden 
waren:: de mens was een eenheid en dus was er ook geen onderscheid tus-
senn geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Als de overheid verant-
woordelijkk was voor het laatste dan was ze dat ook voor het eerste. Ook 
nuu werd duidelijk dat het hier niet alleen om sociaal-ethische beginselen 
ging,, maar ook om meer profane zaken, namelijk om subsidie-politiek. 
Alss de overheid verantwoordelijk was, zo vervolgde Querido, dan klopte 
err iets niet in de manier waarop de financiering van de GGZ was geregeld. 
Wantt eenderde van de rijksuitgaven voor de GGZ werd verstrekt in de 
vormm van subsidies. Daarmee verdween dus ook een stuk overheidsver-
antwoordelijkheid.̂ ^ 

Hett primaat van het levensbeschouwelijke particuliere initiatief, bete-
kendee automatisch, zoals Trimbos in zijn proefschrift had duidelijk 
gemaakt,, een keuze voor een autonome GGZ. Opteerde Trimbos voor 
autonomie,, Querido stelde zich op het standpunt dat de geestelijke ge-
zondheidszorgg geïntegreerd moest zijn in de algemene gezondheids-
zorg.. En niet alleen omdat de moderne geneeskunde 'de mens als een-
heid'' tot uitgangspunt nam. 

Queridoo noemde drie belangrijke redenen voor integratie. Ten eerste 
bestondd er grote overlap. Veel werk in de gewone gezondheidszorg had 
ookk een geestelijk hygiënisch aspect: de zorg voor zwangeren, zuigelin-
genn en schoolkinderen, maar ook de arbeidshygiëne en de bejaarden-
zorg.. Bovendien lag een groot deel van de primaire preventie van geeste-
lijk ee afwijkingen - het voorkomen van ziekte als zodanig - op het terrein 
vann de algemene gezondheidszorg. Ook in de secundaire preventie - het 
zoo snel mogelijk beëindigen van de ziekte zodat de gevolgen van het ziek 
zijnn voor het individu en de gemeenschap beperkt bleven -, en in de ter-
tiairee preventie - het voorkomen van invaliditeit en chroniciteit - toon-
denn geestelijke gezondheidszorg en algemene gezondheidszorg overeen-
komstigee doelstellingen.45 

Tenn tweede kon het nog steeds meest urgente probleem waarvoor de 
GGZZ zich gesteld zag: hoe met een tekort aan deskundigen en voorzienin-
genn de steeds toenemende behoefte te dekken, worden opgelost door het 
organisatiemodell  van de somatische zorg als voorbeeld te nemen. In de 
somatischee zorg paste men een systeem toe waarbij specialistische kennis 
'trapsgewijss gedistribueerd' werd. De specialisten in de GGZ, psychiaters, 
psychologen,, maatschappelijk werkers, het multidisciplinaire team, zou-
denn hun kennis door middel van consultatie, supervisie, voorlichting en 
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opleidingg moeten overdragen aan de huisarts. Inschakeling van deskun-
digenn moest worden beperkt tot moeilijke gevallen en tot degenen die 
niett anders dan door middel van specialistische kennis konden worden 
geholpen.46 6 

Eenn volgend argument, door Querido veel implicieter naar voren 
gebrachtt dan de eerste twee, was dat integratie van geestelijke en algeme-
nee gezondheidszorg de bestaande vooroordelen aangaande de GGZ zou 
bestrijden.. Niet alleen de 'autonomen' in de GGZ, ook de met vooroorde-
lenn behepte collega's in de somatische zorg en het grote publiek moesten 
(nogg steeds) worden doordrongen van het feit dat er geen principiële ver-
schillenn bestonden tussen 'de problemen van een geesteszieke en welke 
anderee patiënt dan ook'. Querido stelde vast dat de GGZ zich in enkele 
decenniaa ontwikkeld had van een van de meest sombere, tot een van de 
meestt optimistische takken van (preventief) geneeskundig werk. Toch 
goldd nog steeds: 'Making use of a mental health agency implies the ad-
missionn that "something is wrong with the mind" and it is not only the 
laymann who considers the psychiatrist a shaman or clown ("head shrinker" 
orr "trick cyclist").'47 

Inn 1966 verscheen de eerste Volksgezondheidsnota.^ In de reacties daar-
opp kwam de tegenstelling tussen de standpunten van Querido en Trim-
boss opnieuw naar voren. 

Querido'ss toon was positief. Hij schreef erg blij te zijn dat de geestelij-
kee gezondheidszorg in de nota 'consequent is opgevat als integraal deel 
vann de volksgezondheid'. Vraagstukken van de geestelijke volksgezond-
heidd zijn vraagstukken van de algemene volksgezondheid, zo stelde hij 
ookk nu. Hoewel hij de nota erg gedetailleerd vond, was de algemene visie 
diee erin werd uitgesproken goed: een geïntegreerde gezondheidszorg, 
financieell  verzekerd, wetenschappelijk gesteund en begeleid, ten dienste 
vann de gehele bevolking. Werd dit alles gerealiseerd, dan zou het ook de 
GGZZ goed gaan.49 

Trimboss was daarentegen zeer teleurgesteld over de nota. Zijn ex-col-
legaa van het KNBGG, staatssecretaris van Volksgezondheid Bartels, had de 
bijj  zijn benoeming in 1963 door Trimbos uitgesproken belofte dat hij een 
'Meesterplan'' voor de GGZ zou opstellen, niet vervuld. Trimbos vond de 
behandelingg van de GGZ in de nota 'onder de maat', als een dwerg onder 
dee reuzen. De belangen van de GGZ moesten zelfstandig worden behar-
tigd,, ook bij de overheid. Want: 'overal waar de geestelijke gezondheids-
zorgg onderdeel blijf t van de algemene gezondheidszorg komt ze niet tot 
ontplooiing',, zo meende hij.5° 

Inn tegenstelling tot Trimbos en Querido maakte Lekkerkerker zich 
geenn hoofdbrekens over de verhouding overheid-particulier initiatief of 
overr de kwestie autonoom versus integraal. Dat de weinige voorzienin-
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genn die er waren inefficiënt werkten, zoals ook de sociaal-psychiater 
Lumeijj  begin jaren zestig had opgemerkt, baarde haar aanzienlijk meer 
zorgen. . 

Lekkerkerkerr had daarbij vooral de voorzieningen voor volwassenen 
opp het oog: het IMP, de psychiatrische inrichting, de SPD, het LGM -
bureauu en de vrijgevestigde praktijk. Wat al deze instellingen in tegen-
stellingg tot het MOB ontbeerden, was integratie van de sociale compo-
nentt in diagnose én behandeling. De psychiatrische inrichting, het IM P 
enn de vrijgevestigde psychotherapeut beschikten niet over sociale mede-
werkerss die het onderzoek en de behandeling van het milieu voor hun 
rekeningg konden nemen, de SPD en het LGM-bureau boden wel sociale 
hulpverleningg maar konden weer geen psychotherapeutische behande-
lingg geven. En dat terwijl al deze voorzieningen zich grotendeels op de-
zelfdee patiënten richtten. De oplossing lag voor de hand: samenwerking, 
zoalss in de geïntegreerde confessionele stichtingen voor geestelijke 
gezondheidszorg,, die ook Trimbos in zijn proefschrift als de ideale orga-
nisatievormm had beschreven. In de algemene GGZ werd samenwerking 
echterr vrijwel onmogelijk gemaakt omdat verschillende instanties ver-
antwoordelijkk waren voor beheer en financiering.^1 

Watt de financiering van de geestelijke gezondheidszorg betrof, die 
volgenss Lekkerkerker een volstrekte chaos genoemd mocht worden en 
dee ontwikkeling van de zorg ernstig belemmerde, pleitte zij voor het 
invoerenn van een rijkssubsidie voor psychotherapeutische behandeling. 
Datt betekende, zo realiseerde zij zich terdege, dat de 'tot nu toe geldende 
financieel-organisatorischefinancieel-organisatorische barrière zou moeten worden doorbroken, 
namelijkk de stelregel dat het Rijk geen curatieve behandeling subsidi-
eert'.. Lekkerkerker spendeerde ook aan deze gevoelige materie weinig 
woorden:: ze concludeerde simpelweg dat er al diverse precedenten be-
stonden,, zoals de rijkssubsidies voor MOB en SPD.52 

Inn 1964 bracht het Katholiek Nationaal Bureau de structuur en organisa-
tiee van de GGZ in bespreking door middel van het in de wandelgangen al 
snell  zo genoemde 'Groene Rapport'. J.W.M. Jongmans, C.H.G.M. Kui-
tenbrouwerr (de opvolger van Bartels als directeur van het KNBGG) en 
Trimboss hadden het rapport opgesteld. In de daaropvolgende jaren zou 
hett rapport het debat bepalen. Iedere zichzelf respecteerde psychohygië-
nistt voorzag het van kritisch commentaar, er werden discussiebijeen-
komstenn over het rapport georganiseerd en er werd uitgebreid over ge-
debatteerdd in het Maandblad en andere relevante tijdschriften. Toen de 
gemoederenn weer wat waren bedaard, bleek er over de grote lijnen echter 
well  degelijk overeenstemming te bestaan. Bovendien werd de discussie 
overr vraagstukken die de structuur en de organisatie van de GGZ be-
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troffen,, mede onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen, al 
snell  ingehaald door een debat over de inhoud. Maar nu eerst het Groene 
Rapport. . 

Trimboss had in zijn proefschrift alle moeite gedaan om de geestelijke 
gezondheidszorgg op de kaart te zetten. Het ging hier, zo luidde zijn be-
langrijkstee stelling, om een 'volwassen' terrein van zorg dat autonomie 
verdiende.. In het rapport werd met dat idee in ieder geval korte metten 
gemaakt. . 

Dee GGZ, zo stelden de auteurs, was 'onvolgroeid'. Het was niet gelukt 
omm 'tot eigen gestalte te groeien binnen het maatschappelijk bestel'. Het 
grootstee probleem, en tegelijk de belangrijkste oorzaak van het gebrek 
aann maatschappelijke status, lag volgens het KNBGG in het feit dat het de 
GGZZ ontbrak aan 'innerlijke integratie'. Het KNBGG verwachtte niets 
minderr dan een 'crisis'. Door de chaotische organisatie was de geestelijke 
gezondheidszorgg volstrekt ondoelmatig en ontoereikend. Dat gold, al-
duss de auteurs, vooral voor 'de ambulante geestelijke gezondheidszorg' 
diee zij onderscheidden van 'de intramurale zorg'. Hun aandacht richtte 
zichh op de ambulante zorg omdat die, in tegenstelling tot de intramurale, 
eenn zeer kwetsbare financiële basis had. Daardoor was de ambulante GGZ 
niett in staat om aan de behoefte te voldoen. Het KNBGG stelde nu voor 
omm de bestaande voorzieningen samen te brengen in een particulier, 
doorr de overheid gefinancierd Regionaal Instituut voor de Geestelijke 
Gezondheidszorgg (RIGG). Een RIGG ZOU zowel curatief, consultatief als 
voorlichtendd werken. Wat de signatuur betrof: die zou waar mogelijk en 
gewenst,, maar niet noodzakelijkerwijs, levensbeschouwelijk moeten zijn. 
Eenn belangrijke taak van het RIGG lag in het 'openhouden van communi-
catielijnen'' met andere instituten, met name met de klinische geestelijke 
gezondheidszorg.53 3 

Queridoo toonde zich kritisch over het R I G G-plan, maar prees de samen-
stellerss om hun moed en maakte zijn tegenwerpingen vanuit 'een volle-
digg respect' voor de 'verrichte arbeid'. Inderdaad, zo stelde ook hij vast, 
vereenvoudigingg van de organisatie vereiste coördinatie en planning. 
Maarr de voorgestelde organisatie het wel erg veel vragen open, bijvoor-
beeldd over financiering en bevoegdheden van het RIGG, over de provin-
cialee instantie waarin alle RIGG'S verplicht zouden moeten participeren, 
enn over de juist op basis van vrijwillighei d georganiseerde nationale 
RIGG G-federatie. 'Di t deel van het rapport', schreef Querido, 'doet een 
chaoss vrezen, waarbij de bestaande toestand maar kinderspel is.' Ook de 
preciezee verhouding tot de gemeentelijke, provinciale en centrale over-
heidd bleef in het ongewisse. 

Maarr belangrijker nog leek hem de vraag of de hulpzoekende wel 
gebaatt zou zijn bij een dergelijk organisatorische verandering. Misschien 



'VOLLEDIG EE MENSELIJKE O N T P L O O I I N G' 251 

wass het vooral goed voor de organisatie zelf, voor de GGZ. 'Het is mis-
schienn gemakkelijk, met een zoon die in bed plast, met een dochter die 
niett op school mee kan komen, met een alcoholistische vader, met een 
verkwistendee vrouw, met een psychotische broer, met een zwakzinnig 
neefjee en met eigen neurotische angsten gelijkelijk te kunnen gaan naar 
hett Schroder van der Kolk-Instituut in de Klaas Herman Boumanstraat, 
maarr - is dit aantrekkelijk voor de hulpzoekende? Wordt hierdoor aan 
eenn behoefte voldaan?' Vooral vroeg Querido zich af wie nu eigenlijk 
gingg bepalen waar de cliënt heen moest. Hij miste in het rapport een des-
kundigee wegwijzer. Dat was naar zijn idee nu juist wat de GGZ nodig had 
omm een 'maatschappelijk gezicht' te krijgen. Samenbundeling in een 
regionaall  instituut zou op zich nog geen oplossing bieden voor de huidi-
gee problemen. Daarvoor was allereerst een 'instantie in de eerste linie' 
nodig.. In de lichamelijke gezondheidszorg dacht men die functie toe aan 
dee huisarts. In het KNBG G-rapport kwam de huisarts niet eens voor. 

Niettemin,, de conclusie moest volgens Querido zijn dat het rapport 
grotee waarde had: 'De waarde ervan is gelegen in de conceptie van de 
regionalee opbouw. Deze regionale opbouw is naar mijn stellige overtui-
gingg de enige mogelijkheid op integrale wijze de volksgezondheid bij het 
volkk te brengen.' Bovendien - een tweede verdienste van het rapport -
prevaleerdee in de voorgestelde organisatie het regionale ordeningsprin-
cipee en niet meer het levensbeschouwelijke. 'Op deze basis kunnen we 
verderr gaan', besloot Querido.̂  

'Regionalisatie',, dat bleek in de verdere discussie voor alle betrokke-
nenn het bindende toverwoord. De 'oude' strijdpunten waren daarmee de 
wereldd niet uit - de afbakening met het maatschappelijk werk bijvoor-
beeld,, of de taakverdeling tussen de klinische zorg en de sociaalpsy-
chiatrischee dienst - maar het idee van een geregionaliseerde geestelijke 
gezondheidszorgg werd algemeen gedeeld.̂ Dat 'regionalisatie' het 
toverwoordd kon worden, kwam omdat met dit concept iedereen goed uit 
dee voeten kon. 

Voorr Querido en andere tegenstanders van een autonome GGZ bood 
eenn regionale opbouw de beste kansen om te komen tot een integratie 
vann de GGZ in de algemene gezondheidszorg. Al sinds de vroege jaren 
twintigg werd het debat over de structuur van de Nederlandse gezond-
heidszorgg gedomineerd door het concept van een geregionaliseerde, of 
districtsgewijzee organisatie. Het bood een oplossing voor de twee be-
langrijkstee ordeningsproblemen, die ook de discussie over de structuur 
vann de GGZ beheersten: de onsamenhangendheid en de manier waarop de 
betrokkenheidd van overheden, particulier initiatief en beroepsgroepen 
moestt worden geregeld.^6 

Maarr ook degenen die een autonome GGZ voorstonden, georganiseerd 
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opp levensbeschouwelijke basis, konden zich goed vinden in het idee van 
eenn geregionaliseerde organisatie. Want 'regionaal' hoefde 'levensbe-
schouwelijk'' geenszins uit te sluiten. De woorden in het Groene Rapport 
'waarr mogelijk en indien gewenst' lieten alle ruimte om bijvoorbeeld in 
hett overwegend katholieke zuiden van Nederland te kiezen voor regio-
nalee instituten met een katholieke signatuur. Zo gezien sloot 'regionali-
satie'' als ordeningsprincipe ook goed aan bij het uitgangspunt dat de 
overheidd alleen op afstand toezicht diende te houden en dat de uitvoer 
vann de (curatieve) zorg moest worden overgelaten aan (samengebundel-
de)) particuliere organisaties op regionaal niveau. 

Daarnaastt bevestigde en versterkte een regionale organisatie het 
onderscheidd tussen de ambulante GGZ en de psychiatrische inrichting; 
eenn belang dat alle discussianten met elkaar deelden. De meeste inrich-
tingenn namen patiënten op uit het hele land, omdat zij voor een confes-
sionelee groep of voor algemeen gebruik waren opgezet en niet voor een 
afgebakendd verzorgingsgebied. Dit gegeven had de nazorg vanuit de in-
richtingg vrijwel onmogelijk gemaakt en ertoe geleid dat er los van de 
inrichtingg functionerende voor- en nazorg kwamen, per stad, regio of 
provinciee georganiseerd, de latere sPD-en.5? Los van de inrichtingspsy-
chiatrie:: dat betekende niet worden geïdentificeerd met de inrichtings-
psychiatrie,, niet belast worden met het stigma dat daarop rustte - van 
oudsherr een motief dat in de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
eenn belangrijke rol speelde. 

'Regionalisatie'' vormde dus een voorstel dat alle discussianten bijeen-
bracht.. Belangrijker dan het vinden van een gemeenschappelijk gedeeld 
uitgangspuntt voor een andere structuur en organisatie bleek bovendien 
dee vraag of daarmee nu eigenlijk alle problemen de wereld uit waren. 

Hett Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(ACB,, opgericht in 1962), stelde voor om niet de organisatie, ofwel het 
aanbod,, als leidend beginsel te nemen maar de inhoud, ofwel de vraag. 
Tegenoverr bundeling van verschillende voorzieningen, het ordenings-
voorstell  van het KNBGG, stelde het ACB 'programmering'. De RIGG ZOU 

eenn 'scala aan functies' moeten vervullen die pas konden worden vastge-
steldd op basis van onderzoek naar de problemen en de behoeften van de 
bevolkingg in een regio. De bevolking zelf, sleutelfiguren en 'werkers op 
hett vlak van de psychische gezondheid', konden de benodigde informatie 
verschaffenn over de gezochte en verleende hulp, maar ook over hulpbe-
hoeftess 'waaraan nog geen aandacht wordt gegeven'. Op deze basis kon-
den,, zo meende men bij het ACB, differentiatie, interne structuur, externe 
relatiess en zorgaanbod worden bepaald. Bovendien zou een organisatie 
opp basis van programmering flexibel zijn, waardoor de introductie van 
nieuwee methodieken steeds mogelijk bleef.58 
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Eenn tweede daarmee samenhangend punt, was de noodzaak tot 'schaal-
vergroting'.. Het ACB was van mening dat de toekomstige GGZ zich meer 
zouu moeten richten op 'samenlevingspatronen en bevolkingscategoriën' 
enn minder op individuele hulpzoekenden. Deze community mental health 
plaatstee individuele problemen in 'het referentiekader van de samenle-
ving',, en analyseerde 'de maatschappelijke problematiek' vanuit het oog-
puntt van de psychische gezondheid van de individuele burger.59 

Ookk Trimbos bleek in 1966 die mening te zijn toegedaan. 'Wil de 
geestelijkee gezondheidszorg niet geheel vastlopen en in staat zijn en blij -
venn om aan de groeiende problemen van onze steeds ingewikkelder 
maatschappijj  het hoofd te bieden', dan moest er, behalve aan een andere 
organisatiestructuur,, ook gewerkt worden aan de inhoud. De methode 
vann werken zou drastisch moeten veranderen. Individuele zorg was 
belangrijk,, maar daarnaast moest de GGZ 'evolueren naar vormen van 
zorg'' waarin 'de behoeften van de gemeenschap centraal staan'.6o 

Opp de geheel aan de structuurkwestie gewijde Algemene Ledenverga-
deringvann de NFGV in 1965 sprak ook vice-voorzitter De Koek van Leeu-
wenn kritische woorden. We moeten ernst maken, zei hij, met 'wat wij 
altijdd belijden, namelijk dat voorkomen beter is dan genezen. En daar zit-
tenn we in de psychiatrie natuurlijk nog ver van af. Wij worden overladen 
mett genezingen, of liever gezegd met pogingen om mensen te genezen, 
maarr de preventie komt in ons werk, ook in het M o B-werk, nog maar zeer 
spaarzaamm aan zijn trekken.' Om dat te veranderen was natuurlijk tijd 
nodigg en geld, maar dat niet alleen: 'ik dacht dat ook onze eigen mentale 
instellingg sterk gewijzigd zou moeten worden, om de doodeenvoudige 
reden,, dat, wanneer je voorkómen wilt je er op uit moet; dan moet je bij 
wijzee van spreken patiënten zien voordat ze patiënt geworden zijn. En 
dann zul je dus de omgeving van de mensen die mogelijk patiënten maakt 
moetenn beïnvloeden.'61 Dat onze maatschappij zo weinig belang toeken-
dee aan het psychische welzijn, zo durfde de jonge socioloog van het ACB 
Gerardd Nijhof zelfs te beweren in 1966, had 'de beweging voor geestelij-
kee volksgezondheid [...] in de eerste plaats aan zichzelf te wijten'.62 

3.. BESLUIT 

Eindd jaren vijfti g brak een fase aan van consolidatie. De beweging was 
geïnstitutionaliseerd,, haar domein omvatte de steeds vaker als zodanig 
aangeduidee 'ambulante geestelijke gezondheidszorg' die groeide en 
bloeide.. Binnen de 'veiligheid' van deze consolidatie kwam er ruimte 
voorr reflectie, evaluatie en kritiek. De kritiek richtte zich op de gebrekki-
gee structuur van de AGGZ. Verbetering daarvan werd gezocht in een 
actieff  beleid van de overheid en in samenwerking van de verschillende 
(verzuilde)) voorzieningen op regionaal niveau. 



254 4 6.. BLOEI 

Dee psychohygiënische cultuurkritiek, die inhoudelijk in het verlengde 
lagg van de beschouwingen uit de jaren vijftig , kreeg een uitgesproken 
optimistischee en progressieve boventoon. Modernisering bedreigde de 
geestelijkee gezondheid en noopte tot conservering van het bestaande, 
maarr maakte ook vernieuwingen noodzakelijk en mogelijk. Mensen zou-
denn zich pas werkelijk kunnen ontplooien wanneer zij psychisch up to 
datedate werden gemaakt. Vol zelfvertrouwen wierpen de psychohygiënisten 
zichh op als leiders van de campagne voor de modernisering van het per-
soonlijkk leven, zoals onder meer bleek uit de discussies over seksualiteit 
enn het moderne massamedium televisie. 

Di tt moderne elan contrasteerde in hoge mate met de achterlijkheid en 
inertiee van de gestichtspsychiatrie, het andere 'afzetpunt' in de psycho-
hygiënischee kritiek. Het verschil en de afstand tussen beide, en daarmee 
hett vermogen van de beweging om zich in gunstige zin te onderscheiden, 
wass groter dan ooit. 

Halverwegee de jaren zestig begon het tij langzaam te keren. Had men 
kritiekk op de chaotische ontwikkelingvan de AGGZ, die algemeen aange-
duidd werd als 'een lappendeken', vanaf eind jaren vijfti g niet geschuwd, 
dee juistheid en superioriteit van het eigen inzicht en de eigen deskundig-
heidd werden absoluut niet betwijfeld. Maar zoals bleek uit de woorden 
vann Trimbos, De Koek van Leeuwen en Nijhof, begon dat zelfvertrou-
wenn halverwege de jaren zestig kleine scheurtjes te vertonen. Dat was 
nieuww in de beweging. Behalve het door Trimbos vooral binnenshuis ge-
uitee commentaar op het zwakke theoretische gehalte van de beweging, 
warenn het steeds 'de anderen' geweest die het moesten ontgelden in de 
psychohygiënischee kritiek. 

Inn 1970 hadden zelfkritiek en frustratie over het gebrekkige eigen kun-
nenn een gapend gat geslagen in de zelfverzekerdheid van de psychohy-
giënisten.. Over dat gat, over de factoren die bijdroegen aan het ontstaan 
ervan,, en over wat er daarna gebeurde, gaat het volgende hoofdstuk. 


