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SLOTBESCHOUWING G 

Ariee Querido en Kees Trimbos, beiden prominente woordvoerders van 
dee Nederlandse beweging voor geestelijke volksgezondheid, lieten zich 
eenn leven lang inspireren door een begrip dat zij alleen konden vatten in 
termenn van vaagheid en veranderlijkheid. Querido vergeleek psychische 
hygiënee met een 'wolk', en Trimbos omschreef het begrip geestelijke 
gezondheidd als een 'toverbal'. Zij gebruikten deze beelden voor begrip-
penn die ook door generaties na hen zijn gekarakteriseerd als tijd- en cul-
tuurgebonden.. Inhoud en betekenis van begrippen als psychische hygië-
ne,, geestelijke gezondheid of geestelijke volksgezondheid zijn daardoor 
variabell  en veranderlijk. Een definitie vinden voor zo'n 'moeilijk en 
meerduidigg begrip' is, om met Paul Schnabel te spreken, 'een in alle be-
tekenissenn van het woord grenzeloze onderneming'.1 

Hett ging in dit boek niet zozeer over de definiëring van begrippen als 
psychischee hygiëne of psychische gezondheid, als wel over de vraag wie 
zichh daarvan hebben bediend, en vooral: waarom, hoe en waartoe zij dat 
deden.. De geschiedenis van de psychohygiënisten en hun beweging werd 
langss vier lijnen gevolgd: ideologie, organisatie, actoren en context, en 
vervolgenss beschreven in een chronologisch opgebouwd verhaal dat bij 
dee start van de Nederlandse beweging in 1924 begint en ophoudt bij de 
explosiee die in 1970 een einde maakte aan wat tot dan toe werd aangeduid 
alss de beweging voor geestelijke volksgezondheid. 

I .. DE PSYCHOHYGIËNISTEN EN HUN BEWEGING 1924-197O 

Eenn groep psychiaters en artsen rond de Amsterdamse hoogleraar psy-
chiatriee K.H. Bouman gaf in 1924 het startschot met de oprichting van 
eenn Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der Geestelijke Volks-
gezondheidd (NVGV). Zij stelden vast dat de maatschappij in verval dreig-
dee te raken omdat het aantal 'geestelijk onevenwichtigen en invaliden' 
toenamm ten koste van het aantal geestelijk gezonden. Deze diagnose 
pastee in een breder cultuurpessimistisch betoog - meer specifiek in het 
debatt over zenuwziekte en de discussie over de genetische kwaliteit van 
hett nageslacht. Ook de oprichters van de NVGV wilden een positieve bij-
dragee leveren aan het algemene politieke en wetenschappelijke streven 
omm door de modernisering veroorzaakte problemen aan te pakken. 

Daarnaastt diende de NVGV de professionele belangen van de bij de 
oprichtingg betrokken artsen - waaronder vier vooraanstaande psychia-
ters,, twee prominente schoolartsen en een bekend voorvechtster van de 
eugenetica.. Onder de noemer 'psychische hygiëne' probeerden zij een 
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nieuw,, wetenschappelijk gefundeerd arbeidsterrein te definiëren. Daar 
wass vooral de dominante beroepsgroep van psychiaters bij gebaat. In de 
krankzinnigengestichtenn kampten zij met overbevolking, een laag gene-
zingspercentagee en hoge kosten. 'Psychische hygiëne', de psychische 
evenkniee van de succesvolle lichamelijke hygiëne, bood hun mogelijkhe-
denn om het slechte imago van de krankzinnigenzorg te verbeteren en de 
lagee status van de beroepsgroep te verhogen. 

Maarr het lukte hun niet om de NVGV ook te maken tot een krachtige 
landelijkee wetenschappelijke organisatie. In de loop van de jaren twintig 
brachtenn 'de actievere therapie' en de nieuwe somatische kuren een 
nieuww (therapeutisch) optimisme in de gestichtspsychiatrie. Begin jaren 
twintigg begon men ook actief te zoeken naar mogelijkheden om de opna-
meduurr te beperken en (her)opnames te voorkomen door voor- en 
nazorgg in de maatschappij. Daarnaast kwamen, zij het nog op zeer 
beperktee schaal, alternatieven tot ontwikkeling voor de gestichtspsychia-
triee en de dominante natuurwetenschappelijk georiënteerde weten-
schappelijkee psychiatrie in de psychoanalyse. 

Ookk onenigheid over de uitgangspunten onder de psychiaters in het 
oprichtingscomitéé speelde de NVGV parten. Dit meningsverschil weer-
spiegeldee de richtingenstrijd in de toenmalige psychiatrie tussen een 
natuurwetenschappelijkee en een geesteswetenschappenjke benadering. 
Dee meerderheid was voorstander van de anatomisch-fysiologische bena-
dering,, hechtte grote betekenis aan erfelijke factoren in de etiologie en 
aann de sociale dimensie, en toonde een actieve belangstelling voor de 
eugenetica.. Hun houding tegenover een psychologische benadering was 
neutraal,, tweeslachtig of afwijzend. Een minderheid stelde zich op het 
standpuntt dat het primaat van de natuurwetenschappelijke benadering 
dee psychiatrie op een dood spoor had gebracht. Deze kleine maar groei-
endee groep (zenuw)artsen wilde, geïnspireerd door de psychoanalyse of 
doorr de fenomenologische filosofie, gebruikmaken van geestesweten-
schappelijkee methodes in onderzoek en therapie. Hun bezwaren tegen 
dee dominante natuurwetenschappelijke benadering werden gedeeld 
doorr confessionele psychiaters: een 'zielloze' materialistische psychiatrie 
boodd geen ruimte aan de religie. Ook confessionele psychiaters zagen 
daaromm af van deelname aan de NVGV, en spanden zich - de katholieke 
vooropp - vervolgens in om eigen organisaties voor geestelijke volksge-
zondheidd op te richten. 

Hoewell  de Amerikaanse Mental Hygiene Movement als voorbeeld dien-
de,, waren de oprichters van de NVGV georiënteerd op de Duitse psychia-
trie.. 'Psychische hygiëne' betekende voor hen 'sociale psychiatrie', zoals 
datt ook bij de oosterburen het geval was. Toch bestonden er grote over-
eenkomsten,, althans met de Amerikaanse beweging zoals ze was in de 
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jarenn 1910. Ook in de Verenigde Staten zetten psychiaters de psychohy-
giënee in voor de hervorming van de gestichtspsychiatrie en de statusver-
hogingg van hun discipline. Vanaf het einde van de jaren tien raakte het 
strevenn naar gestichtshervorming echter op de achtergrond. Daarvoor in 
dee plaats kwam het streven naar preventie, in de vorm van child guidance: 
hett tijdig behandelen van onaangepast gedrag bij kinderen. Vanaf begin 
jarenn twintig werden Child Guidance Clinics opgericht, waarin naast een 
psychiaterr en een psycholoog ook een speciaal opgeleide psychiatrie social 
workerworker werkte. Het psychoanalytisch georiënteerde social casework was 
eenn belangrijk instrument voor de professionalisering van deze beroeps-
groep.. Toen in Nederland de eerste vereniging voor psychische hygiëne 
werdd opgericht, de NVGV in 1924, was haar Amerikaanse evenknie al be-
landd in een tweede ontwikkelingsfase. 

Inn datzelfde jaar reisde de jonge Nederlandse juriste E.C. Lekkerker-
kerr naar de Verenigde Staten. Lekkerkerker maakte in de vs uitgebreid 
kenniss met de mental hygiene uit de tweede fase, die ze na haar terugkeer 
inn 1926 in Nederland introduceerde. In de Nederlandse situatie beston-
denn dus twee soorten mental hygiene naast elkaar: de 'psychische hygiëne' 
inn de zin van sociale psychiatrie van Bouman en zijn NVGV, en de 'psychi-
schee hygiëne' in de zin van child guidance van Lekkerkerker die er in 1927 
inn slaagde om een eigen vereniging op te richten. Wat Bouman en de zij-
nenn 'psychische hygiëne' noemden, verdiende volgens Lekkerkerker dat 
predikaatt helemaal niet. Wat de ware mental hygiene kenmerkte, ontbrak 
juistt in de NVGV: die was niet multidisciplinair opgezet, niet psychoana-
lytischh georiënteerd en niet gericht op preventie van stoornissen bij kin-
deren.. Lekkerkerker zag Bouman en de zijnen als gestichtspsychiaters 
vann de oude stempel, en als zodanig betekenden zij eerder een bedreiging 
dann een stimulans voor de Nederlandse beweging. Identificatie met de 
gestichtspsychiatriee zou bezoekers aan een Medisch Opvoedkundig Bu-
reauu (de Nederlandse variant van de Child Guidance Clinic, opgericht in 
1928)) afschrikken omdat zij dan werden bestempeld tot 'pathologische' 
gevallen. . 

Inn het voorjaar van 1930 werd de NVGV van Bouman nieuw leven inge-
blazen,, opdat Nederland een officiële vertegenwoordiging zou hebben 
opp het First International Congress on Mental Hygiene in Washington. 
'Washington'' was een groot internationaal succes dat de geestelijke 
volksgezondheidd nationaal in bredere kring onder de aandacht bracht. 
Datt was van groot belang voor de jonge Nederlandse beweging, die aan 
hett begin van de jaren dertig gekenmerkt werd door professionele en 
verzuildee tegenstellingen. Om tot een bundeling van krachten te komen, 
wass een initiatief nodig van buiten de kring der psychohygiënisten. 

Onderlingee samenwerking werd min of meer afgedwongen door hoge 
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ambtenarenn van Volksgezondheid en vooral ingegeven door de wens om 
gelijkelijkk te profiteren van de in 1934 uit het Prophylaxefonds beschik-
baarr gestelde subsidie. Bouman en zijn NVGV zagen af van deelname aan 
dee in datzelfde jaar opgerichte Nationale Federatie voor de Geestelijke 
Volksgezondheidd (NFGV), die het geld onder de aangesloten organisaties 
moestt verdelen. Hij vond de actieradius van de federatie, vooral gericht 
opp zorg buiten de gestichten, te beperkt. Voor de deelnemers was dat juist 
eenn element van overeenkomst. Al werd men het over een definitie niet 
eens,, geestelijke volksgezondheid betekende in ieder geval iets anders 
dann krankzinnigenzorg. Dat bleek uit de samenstelling van de federatie, 
uitt haar plaatsbepaling en uit de grote betrokkenheid van niet-psychia-
ters.. Ook de achtergrond van de ambtenaren die samenwerking hadden 
bedongenn als voorwaarde voor subsidiëring, was in dit opzicht veelzeg-
gend.. Dat waren degenen die van overheidswege belast waren met (het 
toezichtt op) de volksgezondheid, en niet degenen die de overheidsregie 
voerdenn over de krankzinnigenzorg. 

Hett debat over de crisis in de gestichtspsychiatrie is, behalve vanuit 
eenn intern-psychiatrisch gezichtspunt, ook beschreven vanuit het per-
spectiefvann de politiek en de publieke opinie aan de hand van het parle-
mentairee debat over 'de plaats van het krankzinnigenwezen in ons staats-
bestel'.. De hoofdvraag in dit tussen 1919 en 1947 gevoerde debat luidde 
alss volgt: hoort de krankzinnigenzorg in de overheidsorganisatie thuis bij 
'armenzorg'' of bij 'volksgezondheid'? 

Hett Kamerdebat barstte los na een departementale herindeling in 1919, 
waarbijwaarbij volksgezondheid wel en de krankzinnigenzorg niet werd losge-
maaktt uit de afdeling Armenzorg van Binnenlandse Zaken. De Kamerle-
den,, de voor volksgezondheid verantwoordelijke ministers en hun amb-
tenaren,, de beroepsverenigingen van psychiaters en verpleegkundigen 
vondenn dat de krankzinnigenzorg moest worden samengevoegd met 
volksgezondheid.. De opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken 
enn de ambtenaren van de afdeling Armwezen vonden dat krankzinnigen-
zorgg bij de afdeling Armenzorg moest blijven. Om hun standpunt kracht 
bijj  te zetten gebruikten beide partijen hetzelfde argument: de oude ge-
stichtenn (armenzorg) zouden zijn geëvolueerd tot moderne psychiatri-
schee inrichtingen (ziekenzorg) en het therapeutisch vermogen van de ge-
stichtspsychiatriee zou daardoor zijn vergroot. Bleef krankzinnigenzorg 
bijj  de afdeling Armwezen, dan zou verdere modernisering volgens voor-
standerss van samenvoeging worden belemmerd - tegenstanders wezen er 
daarentegenn op dat dit moderniseringsproces had plaatsgevonden onder 
leidingg van die afdeling en de bestaande organisatie dus kon worden 
gehandhaafd. . 

Dee politiek bleek ver verwijderd van de 'psychiatrische werkelijkheid', 
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allee parlementaire optimisme over de therapeutische resultaten van de 
modernee krankzinnigenzorg ten spijt. Al was er volgens psychiaters sinds 
dee jaren tien zeker succes geboekt, 'hun eigenlijke bestemming, n.1. die 
vann therapeutische instituten' hadden de gestichten volgens hen ook aan 
hett einde van de jaren dertig zeker nog niet bereikt. In de politieke dis-
cussiee kreeg de therapeutische doelstelling van de gestichtspsychiatrie, 
hett behandelen van zieken, de volle aandacht - terwijl haar andere wette-
lij kk vastgelegde maatschappelijke functie, het beschermen van de open-
baree orde, nauwelijks onderwerp van het debat was. In het Kamerdebat 
werdd zowel door voor- als tegenstanders vastgesteld dat krankzinnigen-
zorgg geen armenzorg was maar ziekenzorg; maar niemand bepleitte een 
veranderingg van haar hybride wettelijke grondslag. Moderne krankzin-
nigenzorgg mocht dan geen armenzorg zijn, maar de verpleging werd 
grotendeelss bekostigd op grond van de Armenwet. Daardoor waren de 
uitvoeringg van Krankzinnigenwet en Armenwet niet te scheiden - zo 
steldenn althans de tegenstanders van samenvoeging. 

Dee voorstanders introduceerden begin jaren dertig vervolgens een 
nieuww element in de discussie over samenvoeging van krankzinnigenzorg 
enn volksgezondheid: geestelijke volksgezondheid. Krankzinnigenzorg 
wass volgens hen onderdeel geworden van de geestelijke volksgezond-
heid;; geestelijke volksgezondheid hoorde onder volksgezondheid thuis 
enn de krankzinnigenzorg dus ook. Omdat de wettelijke grondslag van de 
krankzinnigenzorgg onveranderd bleef, deed zich in de praktijk echter 
eenn tegenovergestelde ontwikkeling voor - een proces waarin de bewe-
gingg voor geestelijke volksgezondheid fungeerde als belangrijke kataly-
sator.. In de loop van de jaren dertig werd de kloof tussen krankzinnigen-
zorgg enerzijds en (geestelijke) volksgezondheid anderzijds alleen maar 
groter.. De crisisomstandigheden werkten die scheiding verder in de 
hand,, evenals de verzuiling en de steeds feller wordende interdeparte-
mentalee machtsstrijd. 

Vlakk na de oorlog werd de krankzinnigenzorg weliswaar losgemaakt 
vann 'armenzorg' en samengevoegd met Volksgezondheid', maar tegelij-
kertijdd werd er naast de inspectie voor de krankzinnigenzorg een aparte 
inspecteurr benoemd voor geestelijke volksgezondheid die het 'niemands-
land'' van buitengestichtelijke voorzieningen onder zijn hoede nam. De 
financieringfinanciering op basis van de Armenwet veranderde evenmin, zodat het 
stigmaa van armenzorg ook na de overdracht naar Volksgezondheid op de 
krankzinnigenzorgg bleef rusten. 

Tussenn 1940 en 1945 raakte de ontwikkeling van de Nederlandse be-
wegingg voor geestelijke volksgezondheid vervolgens in een stroomver-
snelling.. Tijdens de bezetting was de Nationale Federatie gereorgani-
seerd,, waardoor onderlinge verschillen konden worden bijgelegd. In 
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19455 adviseerde de NFGV de overheid over de maatregelen die ter bevor-
deringg van de geestelijke volksgezondheid dienden te worden getroffen. 
Dee adviezen: rijkssubsidie voor de geestelijke volksgezondheid, over-
drachtt van de krankzinnigenzorg naar volksgezondheid en de oprichting 
vann een interdepartementale commissie voor geestelijke volksgezond-
heid,, werden overgenomen. Na 1945 beschikte de beweging ook over 
eenn bredere institutionele basis. In 1940 werd in Amsterdam een Insti-
tuutt voor Medische Psychologie (IMP) opgericht, bedoeld voor de be-
handelingg van neurotici. De Gezondheidsraad stimuleerde vanaf datzelf-
dee jaar de oprichting van Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden 
(LGM-bureaus),, eveneens bedoeld voor volwassenen met lichtere stoor-
nissen.. Naast het MOB belichaamden nu ook IMP en LGM-bureau de pre-
ventievee doelstelling van de beweging. 

Dee van links tot rechts gedeelde naoorlogse verontrusting over het 
geestelijkk verval en de morele ontwrichting bood de psychohygiënisten 
eenn uitgelezen kans om hun streven te legitimeren en hoog op de politie-
kee agenda te krijgen. In het advies dat de federatie in 1945 uitbracht aan 
dee minister, in het al snel na de oorlog uitgegeven eigen tijdschrift en in 
dee vele andere publicaties die in deze periode het licht zagen, beschreef 
menn de geestelijke gezondheidstoestand in de vorm van een zwaar aange-
zet,, moralistisch geformuleerd vervalsbetoog dat continuïteit vertoonde 
mett de analyse die K.H. Bouman in 1924 had gegeven. Al snel kwam daar 
echterr een positief en toekomstgericht geluid bij dat het vervalsbetoog 
minn of meer overstemde. 

Dee oorlogservaringen bleken niet alleen een verwoestende werking te 
hebben.. Zij veroorzaakten ook een doorbraak in het denken over (de pre-
ventiee van) geestelijke (on)gezondheid. Het door Lekkerkerker en de 
harenn al vóór de oorlog gepropageerde psychodynamische gedachtegoed 
kreegg een enorme stimulans, eugenetiek en erfelijkheidsleer verdwenen 
naarr de achtergrond. Algemeen werd nu aangenomen dat er een vloeien-
dee overgang bestond tussen ziek en gezond, en dat de sociale omgeving 
eenn belangrijke factor vormde in de etiologie en de therapie van psychi-
schee stoornissen. Op deze theoretische aannames baseerden de psycho-
hygiënistenn hun preventiestreven. Een tijdige behandeling, gericht op de 
patiëntt en zijn of haar omgeving, kon voorkomen dat milde psychische 
problematiekk ontaardde in ernstige afwijkingen met een chronisch karak-
ter,, waarvoor opname noodzakelijk was. 

Opp één punt werd geen succes behaald in deze hervormingsgezinde 
eerstee naoorlogse jaren. Pogingen om onder de vlag van de geestelijke 
volksgezondheidd de Krankzinnigenwet te herzien mislukten. De bewe-
gingg verwijderde zich verder van het oude kerndomein van de psychia-
trie:: de krankzinnigenzorg. Een nieuwe naam en taakstelling gaven uit-
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drukkingg aan dit proces van verwijdering. Na het International Congress 
onon Mental Health dat in 1948 in Londen werd gehouden, veranderde de 
bewegingg van naam: Mental Hygiene werd vervangen door Mental 
Health.. De bevordering van 'optimale' dan wel 'gezonde' verhoudingen 
tussenn mensen onderling en tussen het individu en de gemeenschap werd 
gebombardeerdd tot haar hoofdtaak. De verschuiving van mental hygiene 
naarr mental health dwong de beweging echter ook tot een fundamentele 
herbezinningg op haar eigen identiteit. 

Inn de jaren vijfti g oriënteerden de psychohygiënisten zich opnieuw -
zowell  op de buitenwereld als op de eigen theoretische en praktische 
grondslagen.. Al nam men halverwege de jaren vijfti g afstand van het 
naoorlogsee vervalsbetoog, de psychohygiënisten toonden zich niet min-
derr bezorgd over de crisis in de westerse cultuur. De geestelijke ontplooi-
ingg van de 'moderne' mens bleef in hun ogen gevaarlijk achter bij de 
razendsnellee technische ontwikkelingen, waardoor de menselijke waar-
digheidd en de maatschappelijke cohesie verloren dreigden te gaan. Aan 
dee psychohygiënisten en hun beweging was de taak om een nieuw even-
wichtt tot stand te brengen door mensen te leren hoe zij als moderne men-
senn hun geestelijke gezondheid konden handhaven en bevorderen. 

Ookk nu werd de cultuurkritiek van de psychohygiënisten breed ge-
deeld.. Dat gold zeker ook ten aanzien van de voorgestelde 'remedie'. 
Vanaff  eind jaren veertig tot ver in de jaren vijfti g trad in Nederland de 
kringg van academici op de voorgrond die bekend is geworden als de 
Utrechtsee School, een gezelschap van vooral door de fenomenologie en 
hett personalisme geïnspireerde menswetenschappers. Meer dan naar 
zuiveree wetenschap, zocht de Utrechtse School naar mogelijkheden om 
wetenschapp en geloof, traditie en vernieuwing te combineren in een 
nieuww mens- en maatschappijbeeld. Persoonlijke verantwoordelijkheid 
enn een algemene christelijke moraal waren nodig om de menselijke waar-
digheidd en de cohesie van de maatschappij te behouden. Tussen de 
Utrechtsee School en de beweging voor geestelijke volksgezondheid 
bestondenn belangrijke personele unies. Toonaangevend in beide waren 
dee psycholoog F.J.J. Buytendijk en de psychiater H.C. Rümke. Hun leer-
lingg C J.B.J. Trimbos, die vanaf het einde van de jaren vijfti g op de voor-
grondd trad, zou de fakkel van hen overnemen. 

Deeldenn de psychohygiënisten eikaars visie op de gezondheidsbedrei-
gendee invloed van 'de modernisering' in grote lijnen, over de grond-
slagenn en de organisatie van het psychohygiënische werk ontstonden 
meningsverschillen.. Tegengestelde professionele en verzuilde belangen 
bepaaldenn de standpunten. 

Psychiaterss zetten zich in om hun aanwezigheid te legitimeren op dit 
nuu als 'niet-medisch' aangeduide terrein. Dat deden ze onder meer door 
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hunn denken en handelen niet alleen op de geneeskunde maar ook op de 
socialee wetenschappen te baseren. Tegelijkertijd probeerden zij te voor-
komenn dat nieuwe professies zich therapeutische taken toe-eigenden die 
tott dan toe aan artsen waren voorbehouden. Omgekeerd verzetten de 
nieuwee professionals zich tegen uitbreiding van de medische macht door 
hett therapeutisch denken en handelen tot hun eigen competentie te ver-
klarenn en toe te passen op problemen die eerder als moreel of sociaal 
werdenn aangeduid. All e professies breidden hun oude territorium uit 
doorr het nieuwe terrein in wording op te eisen. Door deze professionele 
annexatiedriftt kreeg het 'niemandsland' een naam en een identiteit: de 
geestelijkee gezondheidszorg. Ook de verzuiling stimuleerde de vorming 
vann een apart werkterrein. De confessionelen, met name de katholieken, 
maaktenn de zorg voor de geestelijke gezondheid tot inzet van hun poli-
tiekee emancipatiestrijd. Begin jaren zestig werd heel Nederland om-
spandd door een netwerk van verzuilde instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorgg - katholiek, gereformeerd, hervormd, joods, humanis-
tischh en algemeen. 

Eindd jaren vijfti g verklaarde Trimbos de zoektocht naar identiteit voor 
beëindigd.. In zijn proefschrift Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke 
gezondheidszorggezondheidszorg (1959) stelde hij vast dat de geestelijke gezondheidszorg 
wass geëvolueerd tot een autonoom zorggebied met een eigen weten-
schappelijkk fundament. Het proefschrift was het eerste wetenschappelij-
kee werk waarin geprobeerd werd om het streven van de beweging zowel 
inn praktische als in theoretische zin te funderen. 

Trimboss baseerde de wetenschappelijke autonomie van de geestelijke 
gezondheidsleerr op een insluitings- en een uitsluitingscriterium. Inge-
slotenn werd de (studie van de) psychische stoornis, die volgens hem geen 
organischee etiologie kende maar veroorzaakt werd door sociaalculturele 
factoren.. Uitgesloten werden de psychopathologie en de medische psy-
chiatrie.. Ook het normatieve streven naar positive mental health kwam 
geenn plaats toe in de geestelijke gezondheidsleer, omdat het niet weten-
schappelijkk was te funderen. Als katholiek had Trimbos bovendien geen 
behoeftee aan een nieuw 'beeld van geestelijke gezondheid': daar had hij 
zijnn geloof voor. De geestelijke gezondheidsleer vormde het theoretisch 
fundamentt voor de praktijk. Die praktijk, de geestelijke gezondheids-
zorg,, onderscheidde zich in Trimbos' visie door een multidisciplinaire 
werkwijze,, een geïnstitutionaliseerd verband en een levensbeschouwelij-
kee grondslag. 

Lekkerkerkerr wees op een fundamentele inconsistentie in Geestelijke 
gezondheidsleergezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg: leer en praktijk dekten elkaar 
niet.. Enerzijds omvatte de zorg meer dan de leer. Moest de zorg zich vol-
genss de leer beperken tot psychogene of sociogene stoornissen, Trimbos 
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rekendee ook de zorg voor zwakzinnigen, geesteszieken en epileptici -
ziektenn en afwijkingen met een organisch-constitutioneel karakter - tot 
dee geestelijke gezondheidszorg. Anderzijds was de zorg beperkter dan de 
leer.. Voorzieningen als IMP en de particuliere psychotherapeutische 
praktijk,, waar toch voornamelijk psychogene en sociogene stoornissen 
werdenn behandeld, vielen buiten de GGZ omdat men er niet in een team 
off  niet in een institutioneel verband werkte. 

Maarr ook in de leer zelf hanteerde Trimbos zijn insluitings- en uitslui-
tingscriteriumm niet consequent. Hij beperkte zijn gezondheidsleer op 
fundamentelee punten, terwijl hij de ziekteleer niet losliet. 'Echte' socio-
genee stoornissen waren volgens Trimbos uiterst zeldzaam, en om te ko-
menn tot een aanduiding van de oorzaken nam hij zijn toevlucht toch weer 
tott de psychopathologie. Het onwetenschappelijke streven naar geeste-
lijk ee gezondheid mocht geen plaats krijgen in de geestelijke gezond-
heidsleer.. Toch noemde Trimbos zijn leer 'normbepalend': een leer die 
bepaaldee waarden veilig diende te stellen op basis van wetenschappelijke 
inzichten.. En al had Trimbos zijn geloof, hij bleek het daarin gefundeer-
dee beeld van geestelijke gezondheid nogal wazig te vinden, sterker nog: 
hett leefklimaat en de atmosfeer in de katholieke kerk werkte volgens 
Trimboss geestelijke ongezondheid in de hand. 

Trimboss was psychiater en hij was katholiek. Als psychohygiënist 
stondd hij ambivalent tegenover zowel zijn vak als zijn kerk. De ambiva-
lentiee tegenover de psychiatrie deelde hij met vele andere collega-psy-
chohygiënistenn die hun heil hadden gezocht buiten de inrichting: weg 
vann de overbevolking, het personeelstekort, het therapeutisch onvermo-
genn en de weerzin van het grote publiek. De ambivalentie tegenover zijn 
kerkk deelde hij met vele andere katholieke psychohygiënisten, die vanaf 
hett einde van de jaren veertig de rigide katholieke seksuele moraal aan-
wezenn als oorzaak van het hoge aantal neurosen onder katholieken. 
Trimboss koos niet tussen geloof en wetenschap, en evenmin tussen een 
medischh en een sociologisch ziektemodel. Hij koos niet tussen traditie en 
vernieuwing,, niet tussen paternalisme en zelfontplooiing en niet tussen 
individuu en maatschappij. Al slaagde hij er daardoor niet in om het stre-
venn van de beweging theoretisch en praktisch te funderen, deze ambiva-
lentiee maakte hem en de beweging die hij personifieerde in de daaropvol-
gendee jaren juist zeer succesvol. 

Tussenn het einde van de jaren vijfti g en het midden van de jaren zestig 
bloeidee de beweging voor geestelijke volksgezondheid. Dit succes con-
trasteerdee meer dan ooit met de inertie van de gestichtspsychiatrie, het 
aloudee 'afzetpunt' in de psychohygiënische kritiek. Hoewel er zeker na 
dee succesvolle introductie van de psychofarmaca vernieuwingen sluimer-
denn onder de oppervlakte, belemmerden personeelstekort en een groei-
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endd aantal chronische patiënten een hervorming van de gestichtspsy-
chiatrie. . 

Dee psychohygiënische cultuurkritiek kreeg een uitgesproken optimis-
tischee boventoon: modernisering bedreigde de geestelijke gezondheid 
enn noopte tot conservering van het bestaande, maar maakte ook vernieu-
wingg mogelijk en noodzakelijk. Tot halverwege de jaren zestig stonden 
tweee 'moderne' fenomenen hoog op de psychohygiënische agenda: ge-
boorteregelingg en televisie. Beide boden belangrijke aangrijpingspunten 
voorr de psychohygiënische opvoeding tot modern menszijn zowel in als 
buitenn de spreekkamer, waar de psychohygiënisten zich vol zelfvertrou-
wenn op wierpen als leiders van de campagne voor de modernisering van 
hett persoonlijk leven. 

Nadatt Trimbos een punt had gezet achter de zoektocht naar identiteit, 
wass de tijd rijp om de voornemens die sinds het Londense congres op de 
agendaa stonden om te zetten in daden. De institutionele basis van de 
beweging,, nu vaak aangeduid als Ambulante Geestelijke Gezondheids-
zorgg (AGGZ), bood daartoe ook ruime gelegenheid. Het aantal instellin-
genn en beroepskrachten groeide, evenals het budget. Binnen de 'veilig-
heid'' van consolidatie kwam er ook ruimte voor reflectie, evaluatie en 
kritiek.. De kritiek richtte zich op de gebrekkige structuur, organisatie en 
financieringfinanciering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een actief 
overheidsbeleidd op dit terrein, waar tot nu toe sprake was geweest van 
eenn enthousiaste maar ongeplande groei, was een eerste vereiste. Over de 
preciezee taak van de overheid, en met name over de verhouding tussen 
overheidd en particulier initiatief, bleef men het aanvankelijk oneens. 
Levensbeschouwelijkk neutrale psychiaters als Querido en Kraus pro-
beerdenn vast te houden aan het idee van een algemene GGZ, die in de 
somatischee gezondheidszorg geïntegreerd zou moeten zijn en die zich 
primairr richtte op preventie en gezondheidsbevordering, en niet op be-
handeling.. Kraus sprak zich ook uit tegen verdere uitbreiding en verzelf-
standigingg van de zorg buiten de gestichtsmuren, omdat daardoor een 
verwaarlozingg van de zorg in de gestichten dreigde. Maar Querido en 
Krauss verloren het pleit. 

Confessionelee psychiaters zoals Trimbos en de hervormde psychiater 
SJ.P.. Dercksen opteerden voor een verzuilde, autonome GGZ die zich 
behalvee op preventie en gezondheidsbevordering ook op de therapie 
richtte.. Lekkerkerker sloot zich daarbij aan, al brak zij met de door con-
fessionelenn hooggehouden stelregel 'de overheid behandelt niet', door 
eenn rijkssubsidie voor psychotherapie te bepleiten. Zij was vooral 
bezorgdd over de gebrekkige werking van de bestaande voorzieningen. 
Samenwerkingg zoals tussen de verzuilde instellingen - ook door Trimbos 
bepleitt in zijn proefschrift - was geboden, maar werd in de algemene GGZ 
belemmerdd door de chaotische financiering. 
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Inn 1964 brachten de katholieken een rapport uit waarin werd voorge-
steldd om de bestaande voorzieningen samen te brengen in een particu-
lier,, door de overheid gefinancierd zogeheten Regionaal Instituut voor 
dee Geestelijke Gezondheidszorg. In de discussie die daarop losbrandde, 
bleekk 'regionalisatie' het bindende toverwoord te zijn. Regionalisatie 
boodd ieder wat wils: integralisten, autonomen en psychohygiënisten in 
hett algemeen. 

Belangrijkerr dan het vinden van een gemeenschappelijk uitgangspunt 
voorr de structuur, werd al snel de inhoud van de zorg. Meer dan op het 
aanbod,, moest de zorg gericht zijn op de vraag. Een toekomstige GGZ 
zouu zich bovendien minder op individuen en meer op de samenleving als 
geheell  moeten richten. Dat er in de maatschappij te weinig belang werd 
toegekendd aan het psychisch welzijn, nog steeds de essentie van de psy-
chohygiënischee cultuurkritiek, had de beweging misschien vooral aan 
zichzelff  te danken: twijfel aan eigen inzicht en deskundigheid was een 
nieuww fenomeen in de psychohygiënische kritiek. 

Inn de jaren tussen 1965 en 1970 veranderde de verhouding tussen de 
beweging,, de psychiatrie en de maatschappij. De 'achterlijke gestichts-
psychiatrie'' en 'de dreiging en uitdaging van de modernisering' konden 
niett langer zonder meer dienen als afzetpunt tegen de psychohygiënische 
kritiek. . 

Vanaff  het midden van de jaren zestig leek het oude negentiende-eeuw-
see ideaal van een 'geneeskundig gesticht', waar mensen voor korte tijd 
werdenn opgenomen om spoedig hersteld naar huis te kunnen terugke-
ren,, eindelijk voor een grote groep patiënten werkelijkheid te worden. 
Dee ruimere financiële armslag, vooral vanaf de invoering van de Algeme-
nee Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1967, maakte het mogelijk om 
therapeutischee vernieuwingen zoals de Therapeutische Gemeenschap 
(TG)) en de sociotherapie op grotere schaal in te voeren. De TG bood een 
beterr alternatief voor het traditionele psychiatrische ziekenhuis dan de 
beweging,, ondanks haar pretenties, ooit had kunnen en willen bieden. 
Vanaff  1970 ontstond er bovendien een kritische antipsychiatrische stro-
mingg in de intramurale psychiatrie die de beweging en haar psychiatrie-
kritiekinn progressiviteit ruimschoots passeerde. 

Eenn soortgelijke verschuiving trad op ten aanzien van de cultuurkriti-
schee rol van de beweging. Had de ambivalentie in de waardering voor de 
moderniseringg - zij was zowel een bedreiging als een uitdaging - eerder 
inn haar voordeel gewerkt, nu begon de halfhartigheid die daarvan het 
gevolgg was de beweging parten te spelen. Behoud en herstel, het oude 
antwoordd op de bedreiging, gaf de beweging een conservatief imago in 
eenn snel radicaliserende omgeving. Het doorvoeren van vernieuwingen 
binnenn de bestaande maatschappelijke kaders, het antwoord op de uitda-
ging,, was bij lange na niet progressief genoeg. 
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Hett psychohygiënische credo over het belang van de sociale factor in 
dee etiologie - door Trimbos eind jaren vijfti g nog op fundamentele pun-
tenn beperkt - werd nu geradicaliseerd. Maar toen ieder voorbehoud met 
betrekkingg tot de pathogene werking van de maatschappij werd losgela-
ten,, sloeg ook de twijfel over het eigen kunnen in alle hevigheid toe. In 
eenn volgende stap werd de GGZ (steeds vaker aangeduid als 'welzijns-
zorg')) zelf 'ziekteverwekkend' genoemd, omdat zij de ongezond maken-
dee structuren mede instandhield. Tijdens het in 1970 door de NFGV geor-
ganiseerdee congres Te gek om los te lopen barstte de bom. 

Dee ontploffing was hevig, maar toen de kruitdampen waren opgetrok-
kenn bleek de explosie vooral retorisch van aard. De psychohygiënische 
psychiatrie-- en cultuurkritiek bleek niet alleen achterhaald en daardoor 
onbruikbaar,, ze was vooral overbodig geworden. Na 1970 raakte de aan-
duidingg 'beweging voor geestelijke volksgezondheid' in onbruik, maar 
dee AGGZ groeide en bloeide, een tendens die in de daaropvolgende drie 
decenniaa zou doorzetten. Vanaf 1970, toen de eerste regeringsnota over 
dee GGZ verscheen, werd de geïnstitutionaliseerde psychohygiëne onder-
deell  van de Nederlandse verzorgingsstaat. 

Naa Te gek om los te lopen leek de psychohygiëne zich behalve institutio-
neell  aanvankelijk ook in ideologisch opzicht succesvol te ontwikkelen. 
Hett programma van de beweging kreeg een brede maatschappelijke 
inbeddingg en verankering. De overheid werd de belangrijkste hoeder en 
uitvoerderr van de psychohygiënische idealen: het streven naar optimale 
zelfontplooiingg van het individu en naar de totstandkoming van een wel-
zijnsmaatschappijj  waarin die ontplooiing voor ieder gegarandeerd zou 
zijn.. Zolang het paternalisme min of meer vanzelfsprekend bleef, was er 
mett de ambivalentie die in deze idealen besloten lag nog te leven. Maar 
toenn eind jaren zeventig de gedachte definitief doorbrak dat het individu 
alleenn zichzelf kon ontplooien, kwam het ideaal van een door derden 
georganiseerdee 'welzijnsstaat' op de helling te staan. Met het idee dat de 
overheidd aan maatschappijverandering zou kunnen en moeten doen, ver-
dweenn de beweging als ideologie, en kwam er voorlopig ook een einde 
aann de psychohygiënische cultuurkritiek. 

2.. SLACHTOFFERS VAN DE T I JD 

Kijkenn we naar de functie van de psychohygiëne in de periode tussen 
19244 en 1970, dan is het beeld in grote lijnen als volgt. Uitgangspunt 
vormdee de veronderstelling dat modernisering de geestelijke gezondheid 
negatieff  beïnvloedde. Men nam aan dat de geestelijke of psychische ont-
wikkelingg van het individu geen gelijke tred hield met de snelle weten-
schappelijke,, technologische en sociale evolutie van de maatschappij. 
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Moderniseringg vereiste een voortdurend hernieuwde aanpassing van het 
individu.. Di t aanpassingsproces verliep niet zonder problemen, het zou 
allerleii  fricties oproepen en schade berokkenen aan de geestelijke ge-
zondheid.. De functie van de psychohygiëne lag in het signaleren, opvan-
genn en zo mogelijk voorkomen van door de modernisering veroorzaakte 
geestelijkee of psychische schade. Naast opvang en preventie van schade, 
hadd de psychohygiëne vooral in de periode na 1945 een functie in het 
zichtbaarr maken van het belang van de psychische factor voor de gezond-
heid,, en in de bevordering en optimalisering van de geestelijke gezond-
heid. . 

Zorgg om de veronderstelde negatieve gevolgen van modernisering, de 
cultuurkritischee functie van de psychohygiëne, is in de hele onderzoeks-
periodee terug te vinden. Op drie momenten werd de psychohygiënische 
cultuurkritiekk echter geïntensiveerd, momenten die ook bepalend zijn 
geweestt voor de ontwikkeling en legitimering van de beweging voor 
geestelijkee volksgezondheid. De start van de beweging, begin jaren twin-
tig,, stond nadrukkelijk in het teken van de strijd tegen het dreigende 'cul-
tuurverval'.. Na 1945 verschafte de psychohygiënische cultuurkritiek de 
bewegingg argumenten op basis waarvan zij zich op overtuigende wijze 
wistt te legitimeren. Eind jaren vijftig , toen de beweging zich inmiddels 
geconsolideerdd had, trad opnieuw een periode in van verhoogde veront-
rustingg en verhevigde kritiek. 

Afgezienn van de wisselende intensiteit van het cultuurkritische betoog 
vallenn de volgende veranderingen op. Tussen 1924 en 1970 veranderde de 
identiteitt van 'de slachtoffers'. Ook de aard van hun problemen en de 
voorgesteldee remedie wisselden. Bovendien vonden er in de bestudeerde 
periodee belangrijke accentverschuivingen plaats in de opvattingen over 
dee verhouding tussen individu en maatschappij, en over de taak van de 
overheid.. Tegen het einde van de periode veranderde ook de waardering 
vann psychohygiënische deskundigheid. 

Inn 1924 maakten de oprichters van de NVGV zich zorgen over het 
groeiendee aantal zenuwlijders en 'maatschappelijk ongeschikten'. De 
voortdurendee toename van 'deze minder goede elementen' zou op den 
duurr de draagkracht van 'de besten', degenen die de beschaving op peil 
hielden,, te boven gaan. Het ging de NVGV zowel om geestelijk 'norma-
len'' als om geestelijk 'abnormalen', maar aandacht en zorg concentreer-
denn zich vooral op de laatste groep. Die groep onderscheidde zich door 
haarr 'maatschappelijke ongeschiktheid'. Geesteszieken en 'geestelijk de-
fecten'' waren niet geschikt voor het maatschappelijk arbeidsproces, en 
hunn verzorging en verpleging betekende een grote financiële belasting 
voorr de maatschappij. 

Omdatt de erfelijkheidsfactor in de etiologie van doorslaggevend be-
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langg werd geacht, was een succesvolle therapie moeilijk te realiseren. De 
aanpakk van het probleem werd dan ook gezochtt in preventie van 'onvol-
waardigg nageslacht' door eugenetische maatregelen, en in opnamepre-
ventiee door middel van na- en voorzorg. Het zwaartepunt in de verhou-
dingg tussen individu en maatschappij lag nadrukkelijk bij de laatste. Het 
maatschappelijkk belang vereiste de aanpassing van het individu. In de 
Nederlandsee situatie was de rol van de overheid hierbij beperkt, zij 
schiepp slechts de algemene wettelijke kaders waarbij de bescherming en 
beveiligingg van de maatschappij tegen 'onmaatschappelijkheid' voorop 
stonden. . 

Inn de eerste jaren na dee Tweede Wereldoorlog werd het 'geestelijk ver-
val'' zichtbaar in de 'ontwrichting' van het gezinsleven, de 'verwildering' 
vann de kinderen, de 'geestelijke ontworteling' van de jeugd, een ontstel-
lendd groot aantal 'geestelijk onevenwichtigen' en een toename van het 
aantall  ernstig gestoorden. De groep 'getroffenen' beperkte zich niet lan-
gerr tot psychotische of zwakzinnige patiënten: het ging om een vele 
malenn omvangrijkere groep van mensen die kampten met 'aanpassings-
stoornissen'' zoals neurosen en levensmoeilijkheden. Alleen een krachtig, 
ookk (financieel) door de overheid gedragen zedelijkheidsoffensief kon 
verderee achteruitgang en een enorme stijging van de gemeenschapskos-
tenn nog voorkomen. De oorlog maakte de grote omvang van de proble-
menn zichtbaar en zorgde bovendien voor een doorbraak in het denken 
overr etiologie, preventie en therapie. Opvattingen die in de vooroorlogse 
periodee beperkt waren gebleven tot een kleine kring, werden nu door 
grotee groepen mensen gedeeld: het psychodynamische gedachtegoed 
kreegg een enorme stimulans. 

Mett deze omslag in het denken over etiologie en therapie veranderde 
ookk de toonzetting van de psychohygiënische cultuurkritiek. Na 1948, 
hett jaar waarin de aanduiding mental hygiene vervangen werd door mental 
health,health, nam men afstand van het idee dat geestesziekten en psychische 
stoornissenn producten waren van een gegeven, niet te veranderen natuur. 
Dee mens en ook de sociale structuren waarin hij leefde, waren beïnvloed-
baarr en te veranderen. Daarmee veranderde ook de visie op de verhou-
dingg tussen individu en maatschappij: beide dienden zich over en weer 
aann elkaar aan te passen. 

Tegenn het einde van de jaren vijfti g kwam de bezorgdheid over de psy-
chischee gevolgen van 'het moderne leven' tot een nieuw hoogtepunt 
-- vooral in intellectuele confessionele kring. De 'psychische nood van 
onzee tijd' uitte zich nu vooral in onzekerheid, onrust en angst. De moder-
nee massamens raakte los van zijn vertrouwde verbanden; 'inadaptiesyn-
dromen'' zoals jeugdcriminaliteit en verwaarlozing, ongehuwd moeder-
schap,, verslaving, misdadigheid, relatiestoornissen en ziekteverzuim 
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warenn daarvan het gevolg. Leerde de moderne mens hoe hij zijn geeste-
lijk ee gezondheid kon behouden en bevorderen, dan werd een nieuwe 
integratiee van individu en gemeenschap mogelijk, en kwam er ruimte 
voorr de optimale ontplooiing van beide. In de loop van de jaren vijfti g en 
zestigg ging de overheid deze wederzijdse aanpassing van individu en 
samenlevingg ondersteunen en bevorderen door de opbouw van een sys-
teemm van sociale zekerheid en de subsidiëring van de zorg voor uitvallers. 

Inn dit proces van wederzijdse aanpassing was de beurt eerst aan het 
individu.. Want al gold de sociale omgeving sinds de oorlog als een 
belangrijkee etiologische factor en zou de aanklacht tegen 'de moderne 
samenleving'' in de loop van de jaren zestig in heftigheid toenemen, voor-
lopigg vond de psychohygiënische actie haar aangrijpingspunt niet in die 
samenleving.. De maatschappij mocht in vele opzichten ongezond zijn, 
alleenn aanpassing kon de mens vrijwaren van een ongelukkig leven. 'Her-
stell  en behoud' was het parool in deze periode van wederopbouw, de psy-
chohygiënischee cultuurkritiek was geen maatschappijkritiek. 

Well  werd de meest nabije sociale omgeving, het gezin, in toenemende 
matee bekritiseerd omdat het een 'neurotiserende' werking zou hebben. 
Voorall  katholieke psychohygiënisten raakten ervan overtuigd dat er in 
huwelijkk en gezin, waar geleefd werd volgens de traditionele katholieke 
kerkleerr en moraal, veel geestelijke ongezondheid werd gekweekt. De 
opvoedingg tot 'modern-menszijn' kreeg vanaf het begin van de jaren 
zestigg dan ook het eerste vorm op het terrein van de seksualiteit. Een 
'eeuwenlangg opgehoopte weerstand', angst, onzekerheid en schuldge-
voelvoel weerhielden mensen ervan seksualiteit op een moderne volwassen 
manierr te beleven. De modernisering van het persoonlijk leven begon bij 
hett leren omgaan met moderne contraceptieve technieken en het aanle-
renn van een nieuwe seksuele mentaliteit. Ook de moderne massamedia, 
voorall  de televisie, konden bijdragen aan de ontwikkeling van een vol-
wassenn persoonlijkheid. 

Naa 1965 werden behalve het gezin ook andere 'omgevingsstructuren' 
beoordeeldd volgens de psychohygiënische maatstaven. Men richtte de 
bükk op de problemen van studenten en werknemers en concludeerde dat 
dee oorzaken daarvan niet terug te voeren waren op individuele aspecten, 
maarr besloten lagen in de structuur van de universiteit en het bedrijfsle-
ven.. Aanpassingsstoornissen kwamen dus niet zozeer op conto van het 
individu,, als wel op dat van het 'betreffende sociale systeem'. 

Vanaff  het einde van de jaren zestig leden de slachtoffers van de tijd niet 
langerr aan 'inadaptatiesyndromen', maar verkeerden zij in 'welzijns-
nood'' of waren 'ongelukkig'. De oorzaak van hun ongeluk werd nu ge-
heell  buiten henzelf gelegd, in de maatschappijstructuur. Als daar de oor-
zaakk lag, dan was het zinloos en vanuit psychohygiënisch oogpunt zelfs 
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ongewenstt om te streven naar de maatschappelijke aanpassing van het 
individu.. Het individu zou alleen gezond functioneren en tot optimale 
ontplooiingg kunnen komen wanneer de 'stoornisgevende en ziektever-
wekkende'' maatschappij werd aangepast aan de behoeften van het indivi-
du.. Het ging niet langer om slachtoffers van de tijd maar om slachtoffers 
vann een 'kaduke' maatschappij. In naam van de psychohygiëne eiste men 
nuu een fundamentele maatschappijverandering: vernieuwing, democra-
tiseringg en welzijn-voor-allen. 

Cultuurkritiekk werd ook maatschappijkritiek. Door deze verschuiving 
werdenn voor het eerst ook de positie en de taak van psychohygiënische 
deskundigen,, de woordvoerders van de beweging, ter discussie gesteld. 
Zolangg de psychohygiëne en de beweging gericht waren op (verandering 
tot)) behoud en herstel van het bestaande systeem, waren zij buiten beeld 
gebleven.. Nu dat systeem 'door de bocht moest' werden de deskundigen 
aangeklaagdd als 'gemeenschapbehoeders en mooi-houders', als verdedi-
gerss van een maatschappelijk aanpassingsmodel dat mensen stelselmatig 
invalideerde.. Identificatie met de maatschappij moest plaatsmaken voor 
onvoorwaardelijkee solidariteit met de individuen die door de maatschap-
pijj  tot 'zieken' werden bestempeld en uitgestoten. 

Ookk de rol van de overheid veranderde. Vanaf 1970 ging de overheid 
dee psychohygiëne tot haar eigen taak rekenen. Geestelijke gezondheid, 
inmiddelss vrijwel synoniem aan 'welzijn', was een basisbehoefte en een 
basisrechtt van iedere burger in de verzorgingsstaat en dus moest de over-
heidd daarvoor zorg dragen. Vanaf het einde van de jaren zeventig, toen er 
inmiddelss ook een periode van bezuinigingen was aangebroken, kwam er 
echterr een einde aan alle maatschappelijke veranderingsambities. De wal 
keerdee het schip. Niemand kon voor een ander beslissen hoe hij of zij tot 
volledigee ontplooiing of geestelijke gezondheid zou moeten geraken: de 
paternalistischee deskundigen niet en de overheid al evenmin. Dat kon 
alleenn het autonome individu zelf, de maatschappij hoefde niet meer zo 
nodigg te veranderen. 

Overheidd en professionals namen afstand van welzijnsideologie en 
psychohygiënischee cultuurkritiek. Niet echter van de zorg voor individu-
enn die door ziekte of psychische klachten uitvielen. Sinds het begin van 
dee jaren tachtig was de overheid daarin in toenemende mate actief; zij 
professionaliseerdee en expandeerde de geestelijke gezondheidszorg in 
eenn versneld tempo. Dat brengt ons op gebruik en gebruikers van het 
begripp psychische hygiëne of geestelijke volksgezondheid. 
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3 .. VERBINDEN EN VERSCHIL MAKE N 

Inn de onderzochte periode werd het begrip psychische hygiëne op twee 
manierenn ingezet. Allereerst diende het om verschillende, soms tegen-
gesteldee strevingen en belangen te verhullen. Daardoor konden allianties 
wordenn gesloten en ontstonden mogelijkheden voor samenwerking. Te-
gelijkertijdd werd het gebruikt om gelijke ambities en idealen te accentu-
eren,, waardoor het mogelijk werd om onderscheid te maken en nieuwe 
demarcatielijnenn te trekken. Het specifieke belang van de gebruiker be-
paaldee op welke manier het begrip psychische hygiëne werd ingezet. 
Verbindenn en verschil maken: het resultaat van beide was dat er een apart 
domeinn ontstond voor geestelijke gezondheidszorg. 

Latenn we eerst even terugkeren naar de 'wolk' van Querido en de 
'toverbal'' van Trimbos. Zij hadden er inderdaad belang bij om 'psychi-
schee hygiëne' of 'geestelijke gezondheid' te beschrijven in termen van 
vaagheidd en veranderlijkheid. Querido was daar duidelijk over. Desge-
vraagdd legde hij uit waarom er tijdens zijn voorzitterschap van de NFGV 

(vann 1954 tot 1967) geen fundamentele discussies werden gevoerd over de 
betekeniss en inhoud van het begrip geestelijke volksgezondheid. 'Daar 
hebbenn we ons niet zo verschrikkelijk om bekommerd', vertelde hij Arend 
Jann Heerma van Voss in 1978, want 'als je dat gaat doen, krijg je of steriel 
geklets,, of splitsingen'.2 Als voorzitter van de NFGV, wat hij was in de 
hoogtijdagenn van de verzuiling, wilde Querido helemaal geen geklets en 
ookk geen splitsingen, maar een sterke eensgezinde federatie die ruimte 
boodd aan verschillende professies en uiteenlopende levensbeschouwelij-
kee stromingen. In deze situatie had hij er belang bij om vaag te blijven, 
omm verschillen te verhullen, niet om het begrip geestelijke volksgezond-
heidd nader te preciseren en verschillen te benadrukken. 

Ookk Trimbos gebruikte het begrip geestelijke gezondheid als bind-
middell  - al deed hij dat op een minder expliciete en meer ambivalente 
manierr dan Querido. Toen Trimbos tijdens Te gek om los te lopen (1970) 
hett begrip geestelijke gezondheid vergeleek met een toverbal, had hij 
zichh inmiddels losgemaakt van de katholieke kerk en stond hij bekend als 
'kritischh psychiater'. Er was, zo hield hij zijn radicale gehoor voor, in de 
'huidigee psychische gezondheidszorg' dringend behoefte aan 'een helder 
begripp van geestelijke gezondheid'. Duidelijk moest worden 'voor welk 
mensbeeldd wij opteren, welke anthropologic wij aanhangen als wij met 
elkaarr praten of werken aan de geestelijke volksgezondheid'. Deze 
oproepp om kleur te bekennen paste goed bij de stemming op een congres 
waarr fundamentele verandering van de 'ziekmakende' maatschappij werd 
geëistt en 'sociale aksie' van de GGZ. Een stellingname die Trimbos zelf 
eerderr en elders ook had ingenomen: de GGZ moest volgens hem priori-



VERBINDENN EN VERSCHIL MAKE N 3» » 

teitt geven aan de interventie in sociale processen, niet aan de individuele 
hulpverlening. . 

Voorr dit radicale gehoor nam hij nu echter gas terug. Al te revolutio-
nairr veranderingsenthousiasme bedreigde de eenheid in de GGz-gelede-
ren.. En dus hield Trimbos zijn toehoorders nu vaderlijk voor dat 'sociale 
aksie'' nóóit ten koste mocht gaan van 'onze moeizaam verworven skill' 
omm individuen te helpen en dat er bovendien 'beroepsveranderaars' 
nodigg waren om met succes te interveniëren in sociale processen en geen 
'emotioneell  agerende actiegroepen'. Om vervolgens ook zijn eigen op-
roepp om kleur te bekennen te hernemen. Het zou nog niet gemakkelijk 
zijn,, zo waarschuwde hij de aanwezigen, om te komen tot 'een helder 
begrip'' van psychische gezondheid, of om het eens te worden over de 
betekeniss daarvan. Het ging namelijk om een onvatbaar begrip, zo legde 
hijj  uit: een toverbal die bij lang zuigen steeds van kleur veranderde, een 
'irritantee stripper bij wie altijd nog wel een laatste sluier de naakte waar-
heidd blijf t verhullen'.3 

Psychischee hygiëne diende als bindmiddel, om verschillende (soms 
tegengestelde)) professionele, verzuilde en politieke belangen samen te 
brengen.. In de vooroorlogse periode werd dat zichtbaar bij de oprichting 
vann de NVGV van Bouman, waarin artsen en psychiaters een professioneel 
bondgenootschapp sloten onder de nieuwe noemer 'psychische hygiëne'. 
Eenn definitie van het begrip gaven zij niet. Een beschrijving van het nieu-
wee arbeidsterrein en de expliciete boodschap dat het hier ging om een 
natuurwetenschappelijkk gefundeerd streven, moesten voldoende een-
heidd geven aan de praktijk van het werk dat de NVGV zou gaan bestrijken. 
Ookk de oprichting van de Nationale Federatie voor de Geestelijke 
Volksgezondheidd in 1934, waaraan vertegenwoordigers van verschillende 
professiess en zuilen deelnamen is daarvan een voorbeeld. Zij waagden 
zich,, geheel in lij n met de opvattingen van de latere voorzitter Querido, 
evenminn aan een discussie over de definitie van geestelijke volksgezond-
heid.. Bij de naoorlogse verschuiving van mental hygiene naar mental 
healthhealth vonden de psychohygiënisten het opnieuw onbelangrijk wat het 
nieuwee begrip mental health nu precies inhield. Een losjes omschreven 
'werkdefinitie'' voldeed. Zo'n uitgangspunt bood opnieuw ruimte voor 
psychohygiënistenn van verschillende professionele, politieke en levens-
beschouwelijkee pluimage. 

Watt begrippen als psychische hygiëne, geestelijke volksgezondheid of 
geestelijkee gezondheid inhielden, dat was niet zo belangrijk. Veel be-
langrijkerr was wat dergelijke begrippen in ieder geval niet, of niet uitslui-
tendd betekenden: krankzinnigenzorg. Behalve als bindmiddel, diende 
psychischee hygiëne ook, soms tegelijkertijd, als middel om onderscheid 
aann te brengen en vervolgens - vooral in de naoorlogse periode - grenzen 
tee trekken. 
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Queridoo gaf nog een minder mistige omschrijving van het begrip 
geestelijkee volksgezondheid dan zijn 'wolk'. Al was er helemaal geen dui-
delijkee voorstelling van de betekenis van het begrip geestelijke volksge-
zondheid,, zoals Querido in het vraaggesprek met Heerma van Voss zei, 
hijj  gaf er in retrospectief wel een karakterisering van: 'je zou het kunnen 
typerenn als "heilsbehoefte". Laat ik zeggen: het optimisme in de psychia-
trie.. Mensen zijn te genezen, het zijn geen doodvonnissen, je kunt er wat 
aann doen.' Zelf noemde Querido de gestichtspsychiatrie uit de jaren twin-
tigg en dertig 'niks', en de psychiatrie uit die dagen 'een vak van niks'.4 

Geestelijkee volksgezondheid gaf richting en inhoud aan het verlangen 
omm het pessimisme te doorbreken, om de frustratie over het therapeu-
tischh onvermogen om te zetten in positieve daadkracht. De onveranderd 
slechtee situatie in de door overbevolking, hoge kosten, een laag gene-
zingspercentagee en een slechte reputatie geplaagde gestichtspsychiatrie 
zettee veel psychiaters aan hun heil elders te zoeken. Nog tot eind jaren 
veertigg probeerden psychiaters als Bouman en later Kat en Querido het 
begripp geestelijke volksgezondheid in te zetten voor verandering van (de 
reputatiee van) de gestichtspsychiatrie. Bouman en zijn NVGV stuurden 
beginn jaren dertig een adres aan de Kamer waarin zij de krankzinnigen-
zorgg tot onderdeel van de geestelijke volksgezondheid verklaarden. 
Heettee krankzinnigenzorg (geestelijke) volksgezondheid dan zou het 
stigmaa van armenzorg worden weggenomen en de gestichtspsychiatrie 
eenn modern imago krijgen. Een soortgelijk streven lag vlak na de oorlog 
tenn grondslag aan de poging van Querido en Kat om, onder de 'moderne' 
vlagg van de geestelijke volksgezondheid, een nieuwe Krankzinnigenwet 
tee introduceren. 

Lekkerkerkerr en Barnhoorn zouden na de oorlog in hun geschied-
schrijvingg van de beweging wijzen op dit gebruik, in hun ogen misbruik, 
vann het begrip 'psychische hygiëne'. Lekkerkerker stelde vast dat het 
begripp als eufemisme was gebruikt voor krankzinnigenzorg, waardoor 
hett besmet was geraakt met de vooroordelen die in de publieke opinie 
leefdenn tegen deze zorg voor 'uitgesproken geesteszieken'. Barnhoorn 
schreeff  dat de sociale psychiatrie het begrip 'geestelijke hygiëne' had 
gebruiktt om haar oorsprong te verhullen: die lag in de met 'negatieve 
affecten'' beladen krankzinnigenzorg. 

Eenn apert streven naar onderscheiden was voor de Tweede Wereld-
oorlogg te vinden bij de niet-psychiaters die zich inzetten voor de bewe-
ging.. De jurist Muller drukte Lekkerkerker halverwege de jaren twintig 
opp het hart om in haar artikelen over de Child Guidance Clinics het 
woordd 'psychiatrisch' te vermijden. Haar lezers moesten vooral begrij-
penn dat de bij dit werk betrokken psychiaters geen 'ziekenverklaarders' 
waren.. Om identificatie met de gestichtspsychiatrie te voorkomen, richt-
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tenn Lekkerkerker en de haren in 1927 een eigen vereniging op voor de 
MOB'S.. De oprichters van de NFGV vonden elkaar op datzelfde punt: de 
federatiee richtte zich niet op de zorg in, maar buiten de gestichten. 

Bijj  de oprichting van de nieuwe voorzieningen voor volwassenen, 
zoalss IMP en LGM-bureau, werd opnieuw onderscheid gemaakt: het ging 
niett om 'zware' gevallen, niet om 'geestelijk gestoorden' met 'blijvend 
letsel',, de clientèle van voor- en nazorgdienst en de gestichten. Ook in de 
vlakk na de oorlog gevoerde discussie over een nieuwe Krankzinnigenwet 
steldee Lekkerkerker zich op het standpunt dat MOB en LGM-bureau zorg-
vuldigg moesten proberen om associaties met de stigmatiserende zorg 
voorr geesteszieken te voorkomen. Daarom was het ook ongewenst om 
dezee bureaus samen te voegen met de voor- en nazorgdiensten, iets wat 
Katt vanuit zijn streven naar destigmatisering juist wel gewenst achtte. 

Hett maken van onderscheid was een voorwaarde voor afbakening; 
afbakeningg zou vervolgens na de Tweede Wereldoorlog voor de bewe-
gingg de vorming van een apart domein mogelijk maken. Maar voordat de 
vagee contouren daarvan zichtbaar werden, het in 1945 onderscheide 'nie-
mandsland',, vonden er grensgevechten plaats. Geestelijke volksgezond-
heidd was iets héél anders dan krankzinnigen zorg; dat onderscheid werd 
niett alleen gemaakt door degenen die het nieuwe arbeidsterrein wilden 
vormgeven.. In de crisisjaren benadrukten de inspecteurs voor de krank-
zinnigenzorgg dit onderscheid ook. Dat deden ze in een poging om hun 
eigenn arbeidsterrein te beschermen tegen de financiële en professionele 
aansprakenn die daarop werden gemaakt onder de noemer 'geestelijke 
volksgezondheid'. . 

Niett alleen werd de oprichting van zogeheten bureaus voor geestelijke 
volksgezondheidd in Noord-Brabant (later ook in Limburg en Gelder-
land)) gefinancierd uit een korting op de provinciale gestichtsbudgetten, 
inn Noord-Brabant wilden Kortenhorst en zijn katholieke vereniging 
voorr geestelijke volksgezondheid ook de buitendienst van de gestichten 
overhevelenn naar deze bureaus voor geestelijke volksgezondheid. Vol-
genss Kortenhorst was het werk van de buitendienst te kenmerken als 
socialee gezondheidszorg, en niet als gestichtspsychiatrie. Gestichtspsy-
chiaterss en inspectie verzetten zich tegen overheveling van de buiten-
dienst.. De buitendienst vertegenwoordigde juist een modern onderdeel 
vann de gestichtspsychiatrie en was voor de professionele status van de 
gestichtspsychiaterr van buitengewoon groot belang. Door te benadruk-
kenn dat de geestelijke volksgezondheid zich op preventieve zorg bij kin-
derenn richtte en niet op de zorg voor volwassen ex- of kandidaat-ge-
stichtspatiënten,, probeerden de inspecteurs de buitendienst binnen de 
competentiee van de gestichten te houden. 

Dee verschuiving van mental hygiene naar mental health, die in 1948 
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plaatsvond,, bevestigde het onderscheid en had consequenties voor de rol 
enn de positie van de verschillende beroepsgroepen. Omdat de psychiatrie 
nuu niet langer zonder meer kon dienen als wetenschappelijke grondslag 
voorr de psychohygiëne, werden psychiaters min of meer gedwongen hun 
betrokkenheidd te herdefiniëren. Dat deden ze, afhankelijkk van hun func-
tie,, op verschillende manieren. 

Zoo vond de hoogleraar psychiatrie Rümke, vanaf het congres in Lon-
denn een van de meest prominente leden van de beweging, dat de rol van 
dee psychiatrie zich diende te beperken tot het strikt medische: mental 
hygienehygiene of sociale psychiatrie. Bij mental health, optimalisering van ge-
zondheid,, waren andere wetenschappelijke disciplines nodig zoals de 
psychologie,, de pedagogiek, de sociologie, de cultuurfilosofie en de theo-
logie.. Wanneer de psychiatrie wel deskundigheid claimde op het terrein 
vann de morele zorg, dan zette zij haar reputatie van wetenschappelijke 
medischee discipline op het spel. Als vertegenwoordiger van de academi-
schee psychiatrie maakte Rümke zich daar ernstig zorgen over. 

Dee wetenschappelijke reputatie van de (sociale) psychiatrie was niet de 
eerstee zorg van sociaal-psychiaters zoals J. Barnhoorn en A. Querido 
-- beiden evenals Rümke belangrijke woordvoerders in de naoorlogse be-
weging.. Zij kwamen weliswaar tot dezelfde conclusie als hun academi-
schee collega - vooral de sociale wetenschappen waren voor de psycho-
hygiënee van belang - maar hun stond daarbij geen scheiding van het 
medischee (ziekte) en het normatieve (gezondheid) voor ogen. Zij zoch-
tenn juist naar een mogelijke synthese om zo houvast te krijgen op een ter-
reinn waar hun aanwezigheid niet gelegitimeerd kon worden op basis van 
medischee competentie alleen. 

Dee niet-medische disciplines roerden zich niet of nauwelijks in deze 
grondslagendiscussie.. Zij konden alleen maar winnen bij identificatie 
mett een beweging die zich tooide met de benaming Mental Health Move-
ment.ment. Die aanduiding verschafte hun de legitimatie om een aandeel op te 
eisenn in een arbeidsterrein dat ook, en al eerder, tot het domein van de 
psychiaterr behoorde. Eind jaren veertig, begin jaren vijfti g werd het psy-
chiatrischh monopolie op de behandeling doorbroken. De psycholoog 
zouu pas in de jaren zestig daadwerkelijke terreinwinst boeken, eerst was 
hett de beurt aan de maatschappelijk werkster. 

Psychiaterss stelden de therapeutische deskundigheid van de maat-
schappelijkk werkster ter discussie, zoals eind jaren veertig begin jaren 
vijfti gg bleek in het debat over erkenning van het LGM-bureau als voorzie-
ningg voor geestelijke gezondheidszorg. Al was er een tekort aan psycho-
therapeutischee hulp, géén hulp was beter dan dit 'ondeugdelijk surro-
gaat',, stelde Querido vast. Psychiaters van het IMP vielen hem bij en ook 
dee inspectie van de krankzinnigenzorg schaarde zich achter zijn stand-
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punt:: niet erkennen. Dat laatste laat zien dat er behalve de zeggenschap 
overr de therapie ook andere belangen op het spel stonden. Zoals in de 
jarenn dertig gingen de belangenbehartigers van de gestichtspsychiatrie 
ervann uit dat de groei van de beweging, die door de erkenning van het 
LGM-bureauu een nog sterkere institutionele basis kreeg, zou leiden tot 
verwaarlozingg van de intramurale zorg. 

Tochh schaarden niet alle psychiaters zich achter hun collega Querido. 
Wantt behalve professionele belangen, bepaalden verzuilde belangen de 
standpuntenn in het debat. Niet-confessionele psychiaters, zoals Querido, 
verzettenn zich ook tegen erkenning omdat de verzuilde LGM-bureaus pri-
mairr zielzorg boden. Daarom kwamen zij niet in aanmerking voor over-
heidssubsidie,, wat automatisch inhield: niet-erkennen. Katholieke en 
hervormdee psychiaters stelden zich vervolgens op het standpunt dat sub-
sidiëringg de professionaliteit juist kon bevorderen, en de bureaus boven-
dienn binnen psychiatrische controle zou houden. Over de professionele 
scheidslijnenn heen tekende zich een nieuwe alliantie af tussen confessio-
nelee psychiaters en maatschappelijk werksters, die zich uiteraard voor 
erkenningg hardmaakten. Daardoor sloeg de balans door in het voordeel 
vann degenen die de bureaus wilden erkennen. 

Confessionelee psychiaters wilden de zorg voor de geestelijke gezond-
heidd van hun achterban in handen leggen van hulpverleners met eenzelf-
dee levensbeschouwelijke achtergrond. Het verzuilde belang had echter 
niett alleen betrekking op de inhoud van de geestelijke gezondheidszorg. 
Datt confessionele psychiaters met Lekkerkerker vonden dat de LGM-
bureauss (en andere verzuilde GGZ-voorzieningen) zich ook moesten 
toeleggenn op de therapie, werd tevens ingegeven door het feit dat de 
overheidd niet 'zelf behandelde'. Sinds de jaren twintig subsidieerde de 
overheidd de verzuilde, particuliere instellingen om dat te doen. Die had-
denn er dus ook financieel en politiek belang bij om de curatieve geestelij-
kee gezondheidszorg tot hun taak te rekenen. 

Dee gecombineerde professionele en verzuilde annexatiedrift gaf in de 
loopp van de jaren vijfti g wat in 1945 nog een 'niemandsland' heette, een 
naamm en een identiteit: de geestelijke gezondheidszorg. Halverwege de 
jarenn zestig kon dit debat over afbakening en identiteit van het nieuwe 
domeinn worden afgesloten. De consolidatie maakte een discussie moge-
lij kk over de gebrekkige 'innerlijke integratie' van wat inmiddels de Am-
bulantee Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) heette - een aanduiding 
diee het onderscheid met de intramurale zorg opnieuw onderstreepte. In 
19644 stelde men van katholieke zijde voor om de AGGZ te ordenen vol-
genss een regionaal principe. Opnieuw slaagde men erin om tegengestel-
dee professionele en verzuilde belangen te binden. De discussie over de 
structuurr werd vervolgens ingehaald door een debat over inhoud, en over 
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schaalvergrotingg door middel van community mental health. Individuele 
zorgg was belangrijk, maar daarnaast moest de GGZ 'evolueren naar vor-
menn van zorg' waarin 'de behoeften van de gemeenschap centraal staan'. 
Alleenn dan zou de AGGZ een maatschappelijk gezicht krijgen. 

Inn 1970, toen de eerste regeringsnota over de GGZ verscheen, was ook 
dee erkenning door de overheid definitief, een proces dat parallel liep aan 
dee opbouw van de verzorgingsstaat en de opkomst van de welzijnsideo-
logie.. Na een korte 'flirt ' met welzijn hernam de GGZ zich, daarbij actief 
gesteundd en gestuurd door de overheid. Het proces van institutionalise-
ringg en expansie van de zorg voor mensen met psychische klachten zette 
onverminderdd door. In 1972 fuseerden de verzuilde landelijke bureaus met 
dee NFGV tot het Nationaal (later Nederlands) Centrum voor Geestelijke 
Volksgezondheidd dat uitgroeide tot een landelijk onderzoeksinstituut. 
Ookk de verzuild georganiseerde landelijke toporganen voor de verschil-
lendee werksoorten fuseerden in een landelijke koepel: de Nederlandse 
Verenigingg voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NVAGG). De 
NVAGGG zette zich vervolgens als belangenbehartiger van de AGGZ-voor-
zieningenn in voor het samenbrengen van MOB, LGM-bureau, IM P en SPD 
inn zogeheten Regionale Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(RIAGG).. Dat lukte in 1982, toen de overheid bij wet besloot om 59 uit de 
AWB ZZ gefinancierde RIAGG'S op te richten. 

Toenn was het allang niet meer nodig om het begrip geestelijke volks-
gezondheidd in te zetten voor het sluiten van allianties of het trekken van 
nieuwee grenzen. De AGGZ 'stond'; in 1984 waren de RIAGG'S goed voor 
99 procent van het totale budget van de geestelijke gezondheidszorg. Wel 
gingg men vanaf diezelfde tijd het onderscheid benadrukken tussen gees-
telijkee volksgezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Dat betekende 
niett dat er een einde kwam aan het door elkaar gebruiken van beide be-
grippen,, zoals dat ook in de daaraan voorafgaande decennia gebeurde. 
Maarr door een onderscheid te maken tussen geestelijke volksgezondheid 
enn geestelijke gezondheidszorg kon men afstand nemen van de eerstge-
noemdee en zich identificeren met de laatstgenoemde. Geestelijke volks-
gezondheidd was 'uit' omdat ze werd geïdentificeerd met de welzijnsideo-
logiee en de maatschappijkritiek van de jaren zeventig. De maatschappij 
hoefdee niet te veranderen, er moest vooral meer en betere zorg komen. 

Inn de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid die in 1984 verscheen 
gingg het, anders dan de titel doet vermoeden, over geestelijke gezond-
heidszorg:: over hoe een krachtige ambulante geestelijke gezondheids-
zorgg en de introductie van beschermd wonen de GGZ voor meer mensen 
toegankelijkk zou kunnen maken. Dat lukte blijkbaar, want vanaf begin 
jarenn negentig ontstond in beleidskringen verontrusting over de toena-
mee van het aantal mensen met psychische problemen, de enorme stijging 
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vann het zorggebruik (de 'aanzuigende werking van de RIAGG') en van de 
kostenn voor de GGZ. Op datzelfde moment ontstond ook de hernieuwde 
belangstellingg voor geestelijke volksgezondheid. Het in onbruik geraak-
tee begrip was toe aan een 'herdefiniëring', aan een nieuwe invulling. Er 
moestt een nieuw 'geestelijk volksgezondheidsbeleid' komen, zo schreef 
dee staatssecretaris in 1993 in zijn nota Onder Anderen. Geestelijke gezond-
heidheid en geestelijke gezondheidszorg in maatschappelijk perspectief: de GGZ 
moestt maatschappelijk integreren. In 1999 stelde de minister zelfs een 
Landelijkee Commissie in voor Geestelijke Volksgezondheid om mogelij-
kee oorzaken op te sporen van de sterk groeiende vraag naar GGZ en na te 
gaann of'Nederland steeds zieker wordt'. 

Inn 1985 maakte Peter van Lieshout een analyse van veertig jaargangen 
MaandbladMaandblad Geestelijke Volksgezondheid, het blad dat sinds 1945 fungeerde 
alss spreekbuis van de beweging. Hij constateerde dat er in de periode 
1945-19855 sprake was geweest van een op- en neergaande lijn in de aan-
dachtvoorr geestelijke volksgezondheid. Hij stelde ook vast dat wanneer 
dee aandacht voor geestelijke volksgezondheid minimaal was, de geestelij-
kee gezondheidszorg juist sterk op de voorgrond stond. Ik zou een ver-
bandd willen leggen met een andere op- en neergaande lijn: de pendelbe-
wegingg tussen hoop en wanhoop, tussen therapeutisch optimisme en 
pessimismee die de geschiedenis van psychiatrie en GGZ karakteriseert. 

Opgaandee lijnen in de aandacht voor geestelijke volksgezondheid 
gaann gepaard met pessimisme over de mogelijkheden om adequate zorg 
tee ontwikkelen voor het psychisch gestoorde individu. Kennis over de 
oorzakenn van vooral ernstige stoornissen ontbreekt, er zijn weinig effec-
tievee therapieën mogelijk, het effect van de zorg is niet dat er minder 
patiëntenn komen, wel dat de maatschappij hoge(re) kosten maakt. De 
aandachtt richt zich geleidelijk op minder ernstige stoornissen, op pre-
ventiee en de bevordering van geestelijke gezondheid in het algemeen. De 
maatschappelijkee verhoudingen en omstandigheden komen in beeld als 
oorzakenn van geestelijke ongezondheid en het aangrijpingspunt ver-
schuiftt van het gestoorde individu naar de samenleving. Daarmee ont-
staatt echter ook een legitimeringsprobleem. Psychiatrie en GGZ beschik-
kenn niet over de benodigde kennis en deskundigheid, een analyse van de 
(vermoede)) relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en geestelij-
kee (on)gezondheid is te moeilijk of onmogelijk. Psychiatrie en GGZ kun-
nenn geen oplossingen bieden voor sociale problemen. De aandacht voor 
geestelijkee volksgezondheid neemt af en verschuift weer in de richting 
vann de zorg voor het gestoorde individu en het ontwikkelen van meer en 
beteree zorg. 

Queridoo typeerde 'geestelijke volksgezondheid' als 'heilsbehoefte'. 
Eenn begrip dat hoort bij het optimisme in de psychiatrie: 'mensen zijn te 
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genezen,, je kunt er wat aan doen'. Dat inzicht, zo stelde hij vast, moet 
steedss opnieuw ontdekt worden. Misschien is het omgekeerde ook waar: 
datt altijd weer opnieuw ontdekt moet worden hoe weinig je eraan kunt 
doen,, hoe gebrekkig het therapeutisch vermogen is in de psychiatrie (of 
dee medische wetenschap in het algemeen), vooral als het gaat om de ern-
stigee ziekten. De symptomen verminderen, dat kunnen we. De ziekte 
genezen,, dat kunnen we niet. En zolang dat zo is, zal er behoefte zijn aan 
heil,, aan optimisme én aan begrippen als geestelijke volksgezondheid. 


