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Noten Noten 

INLEIDIN G G 

i.. Zie: Brinkgreve, 'De zorg voor zenuwlijders', 1982; Kerkhoven en Vijselaar, 
'Dee zorg voor zenuwlijders', 1993; Vijselaar, 'Van kleine en grote gestichten', 
1982;; Vijselaar, Krankzinnigengesticht, 1982. Zie voor een indicatie van het aantal 
'zenuwlijders'' in Nederland rond de eeuwwisseling: Gijswijt-Hofstra, 'In Search 
off  Dutch Neurastenics', in druk. 

2.. Schnabel, 'Dutch Psychiatry after World Warn ', 1998; Raad voor de Zorg, 
Professionals,Professionals, 2000, p. 80; Hutschemaekers en Neijmeijer, Beroepen in beweging, 
1998;; De Graaf en Bijl , 'Ondanks de dijken', 1997; Ingleby, 'The View from the 
Northh Sea', 1998. 

3.. Heerma van Voss,'Redactioneel', 1991; Heerma van Voss, 'Querido', 1991, 
p.. 795; Trimbos, 'Enige korte reflekties', 1971, p. 17. 

4.. Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg, Zorgen voor geestelijke 
gezondheid,gezondheid, 1990; Centrum voor Beleid en Management, Vier gevaarlijke kruis-
punten,punten, 1991; Schnabel, 'Geestelijke volksgezondheid', 1991; Schnabel, Bijl en 
Hutschemaekers,, Geestelijke volksgezondheid, 1992; Ministerie van wvc, Onder 
Anderen,Anderen, 1993. 

5.. Zie voor een overzicht van de Nederlandse historiografie tot 1990: Van Belzen 
enn Vijselaar, 'The historiography', 1991; en voor de periode na 1990: Gijswijt-
Hofstraa en Oosterhuis, 'Psychiatrische geschiedenissen', 2001. 

6.. Blok en De Goei, 'Boze geschiedenis, boze historici', 1998. 
7.. Ook wat de specifieke geschiedenis van de beweging voor geestelijke volks-

gezondheidd betreft, waren diverse aanzetten gegeven toen ik mijn onderzoek 
begon.. Vooral het historisch beleidsonderzoek van Tom van der Grinten naar 
dee wortels van de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(RIAGG)) uit 1987, vormde een uitstekend vertrekpunt en een onmisbare wegwij-
zer.. Omdat er ook het een en ander aan ontbrak, verschafte De vorming van de 
ambulanteambulante geestelijke gezondheidszorg bovendien belangrijke vragen en richtlijnen 
voorr mijn onderzoek. Dat geldt ook voor het werk van Hanneke Westhoff, 
GeestelijkeGeestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volks-
gezondheidgezondheid in de twintigste eeuw, dat in 1996 verscheen. Daarnaast was er belang-
rij kk biografisch materiaal beschikbaar. Arie Querido publiceerde in 1980 zijn 
AutobiografischeAutobiografische fragmenten. Arend Jan Heermaa van Voss interviewde behalve 
Queridoo ook andere kopstukken uit de beweging. Eind jaren zeventig sprak hij 
dee toenmalige voorzitter van het NcGv, de hoogleraar sociale en preventieve 
psychiatriee Kees Trimbos, die in de jaren vijftig , zestig en zeventig als psycho-
hygiënistt actief was. Begin jaren tachtig interviewde hij de juriste en psychia-
trischh sociaal werkster Eugenia (Eus) Lekkerkerker (1899-1985), die vanaf het 
beginn van de jaren twintig tot halverwege de jaren zestig haar stempel drukte op 
dee beweging. Op basis van haar onvoltooide manuscript over de geschiedenis van 
dee ambulante Nederlandse GGZ schreef ik: 'E.C. Lekkerkerker in de oorlogs-
jaren'.. Het wetenschapshistorisch werk van Jaap van Belzen bood inzicht in leven 
enn werk van de Utrechtse hoogleraar psychiatrie H.C. Rümke (1893-1967), niet 
alleenn de beroemdste Nederlandse psychiater, maar ook een van de belangrijke 
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woordvoerderss van de beweging in de eerste decennia na de Tweede Wereld-
oorlog.. Zie: Van der Grinten, De vorming, 1987; Westhoff, Geestelijke bevrijders, 
1996;; Querido, Doorgaand verkeer, 1980; Heerma van Voss, 'Portret van Trimbos', 
1977;; Heerma van Voss, 'Het ambulante leven', 1985; De Goei, 'E.C. Lekkerker-
kerr in de oorlogsjaren', 1990; Van Belzen, Zicht op synthese? 1988. Verder was 
err de analyse die Peter van Lieshout maakte van 40 jaargangen Maandblad 
GeestelijkeGeestelijke Volksgezondheid, het blad dat sinds 1945 fungeerde als de belangrijkste 
spreekbuiss van de beweging. Belangrijke aanknopingspunten voor de naoorlogse 
ontwikkelingenn bood ook het door Peter van Lieshout en Annemarie Mol 
geschrevenn artikel 'Geestelijke hygiëne en de wereldvrede'. Datzelfde gold 
voorr hun proefschrift. Paul Schnabel had ten slotte in studies over hedendaagse 
problematiekk belangrijke historische lijnen getrokken die inzicht gaven in de 
ontwikkelingg en de betekenis van de beweging. Zie: Van Lieshout, 'Veertig jaar 
geestelijkee volksgezondheid', 1985; Mol en Van Lieshout, 'Geestelijke hygiëne 
enn de wereldvrede', 1988; Mol en Van Lieshout, Ziek is het woord niet, 1989; 
Schnabel,, 'Het eigene van de geestelijke gezondheidszorg', 1984; Idem, 'De 
toekomstt heeft tijd nodig', 1988; Idem, 'Geestelijke volksgezondheid', 1991; 
Schnabel,, Bijl en Hutschemaekers, Geestelijke volksgezondheid, 1992. In 1997 
verscheenn het proefschriftvan Hans Pols over de geschiedenis van de Ameri-
kaansee beweging dat behalve belangrijke informatie over 'de bakermat' van de 
bewegingg een goed uitgangspunt vormde voor vergelijking. Zie: Pols, Managing 
thethe mind, 1997. Zie voor de geschiedenis van de internationale beweging ook: 
Thomson,, 'Mental hygiene', 1995. 

HOOFDSTUKK I 

1.. Het archief van de NVGV is onvindbaar en waarschijnlijk vernietigd. Het hier-
navolgendee is gebaseerd op de tekst van de 'omzendbrief' die geïnteresseerden 
voorafgaandd aan de vergadering ontvingen, en op de volgende aankondigingen 
enn verslagen van deze vergadering: 'Bevordering der geestelijke volksgezond-
heid',, 1924; 'Wetenschappelijke berichten', i924;'Nederlandschevereeniging 
tott bevordering der geestelijke volksgezondheid', 1924; 'Amsterdam', 1924. 
Dee tekst van de circulaire is te vinden in: Tijdschrift voor Sociale Hygiëne, 26(1924), 
p.. 179, en in: Van der Spek, Geestelijke volksgezondheid, 1936, pp. 17-19. Zie ook: 
Vann der Grinten, De vorming, 1987, pp. 76-77. 

2.. 'Bevordering', 1924, pp. 2677-2678. 
3.. 'Wetenschappelijke berichten', 1924. 
4.. W. Schuurmans Stekhoven, Maatschappelijke gezondheidszorg, 1928, pp. 125-126; 

Vann der Spek, Geestelijke volksgezondheid, 1936, p. 17. Volgens Van der Spek 
zoudenn Bouman, Cox, Meijers en Van der Scheer in juni 1923 al een omzendbrief 
hebbenn gestuurd aan een beperkter aantal personen; ibidem, p. 20. 

5.. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten komen in hoofdstuk 2 aan de orde. 
6.. 'Wetenschappelijke berichten', 1924; 'Bevordering', 1924, p. 2678. 
7.. 'Wetenschappelijke berichten', 1924. 
8.. Ibidem; 'Bevordering', 1924, pp, 2678-2679. 
9.. Het hiernavolgende is gebaseerd op: Te Velde, 'Van grondwet tot grondwet', 

1999;; Dekker, Straffen, redden en opvoeden, 1985, pp. 127-130,146-147; Krul, 
'Nederlandd in hetfin-de-siècle\ 1991; Te Velde, 'In onzen verslapten tijd', 1989; 
Houwaart,, De hygiënisten, 1991; Rigter, Metraaden daad, 1992. 
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10.. Zie hierover Lameijn, 'Civilisatie en zenuwziekte', 1988; Hutschemaekers, 
NeurosenNeurosen in Nederland, 1990, pp. 15,99-102. 

11.. Het ziektebegrip 'neurasthenie' deed onder medici opgang tot in de jaren 1910. 
Neurastheniaa maakten onderdeel uit van een grotere groep aangeduid als 
'zenuwzieken'' of'zenuwlijders'. Onder hen bevonden zich behalve neurasthenici 
ookk patiënten met organische afwijkingen, rustige psychotici en neurotici, zo 
blijk tt uit dossieronderzoek in het voormalige sanatorium Rhijngeest in Ende-
geestt (mondelinge mededeling M. Gijswijt-Hofstra). 

12.. Jelgersma 1898, zoals geciteerd in: Kerkhoven en Vijselaar, 'De zorg voor zenuw-
lijders',, 1993, p. 29; D. Hulst 1884, zoals geciteerd in Brinkgreve, Psychoanalyse in 
Nederland,Nederland, 1984, p. 43. 

13.. Brinkgreve, 'De zorg voor zenuwlijders', 1982, pp. 182-183; Brinkgreve, Psycho-
analyseanalyse in Nederland, 1984, pp. 42-43; Kerkhoven en Vijselaar, 'De zorg voor 
zenuwlijders',, 1993, pp- 28-29. De Amerikaanse neuroloog en elektrotherapeut 
Georgee M. Beard diagnostiseerde neurasthenie in het midden van dee negentien-
dee eeuw als een neurologische stoornis, een beschavingsziekte waarbij hard 
werken,, doorzettingsvermogen en het streven naar succes tot uitputting leidden. 
Verschijnselenn waren hoofdpijn, doofheid, bijziendheid, slapeloosheid, depres-
sie,, angst, transpiratie, krampen en tremoren. Zie: Hutschemaekers, Neurosen 
inin Nederland, 1990, p. 105. Zie over Beard en over neurasthenie ook: Charles 
E.. Rosenberg, 'The place of George Beard in ninetheenth-century psychiatry', 
BulletinBulletin of the History of Medicine and Allied Sciences, 36 (1962) pp. 245-259; 
F.G.. Gosling, Before Freud: Neurasthenia and the American Medical Community, 
1870-1910.1870-1910. Illinoi s 1987. 

14.. Kerkhoven en Vijselaar, 'De zorg voor zenuwlijders', 1993, p. 29; Geelen, 
'Praatjess over gezondheidsleer', 1904/1905, p. 30; Soesman, Hygiëne van 
denden Geest, 1908, p. 30. 

15.. De Ridder, 'Geschiedenis van de diskussie', 1984, p. 5; Kerkhoven en Vijselaar, 
'Dee zorg voor zenuwlijders', 1993, pp. 29, 28,34-35; Querido, Krankzinnigenrecht, 
1939,, p. 106. Soesman schreef dat door de zware strijd om het bestaan 'even-
wichtsstoornissenn van het zenuwstelsel, resp. krankzinnigheid hand over hand 
toenemen'.. Soesman, Hygiëne van den Geest, 1908, p. 14. 

16.. Kerkhoven en Vijselaar, 'De zorg voor zenuwlijders', 1993, p- 30; Jelgersma, 
'Zenuwinrichtingen',, 1897, pp. 188-189. 

17.. Te Velde, 'In onzen verslapten tijd', 1989, p. 18. 
18.. Geelen, 'Praatjes', 1904/1905, pp. 31-32; Soesman, Hygiëne van den Geest, 1908, 

pp.. 47-49. Toch stelde Soesman zich niet op als cultuurpessimist. Hij zag de 
neurastheniee als een ontwikkelingsziekte die uiteindelijk zou leiden tot 'een 
regeneratiee der in hare puberteit verkeerende menschheid'. De neurasthenie 
zouu als sociaal verschijnsel weer verdwijnen wanneer de menselijke geest zich 
hadd aangepast aan de nieuwe eisen. Ibidem, pp. 32-37. 

19.. Cornelis Winkler 1893, zoals geciteerd in Noordman, Om de kwaliteit van 
hethet nageslacht, 1989, pp. 28-29. 

20.. Swaep, 'Psychologie en misdadigheid', 1918, p. 18. 
21.. Koster, De wetten der erfelijkheid, 1900, p. 63. 
22.. Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht, 1989, pp. 74-93. Zie ook: Noord-

man,, 'Eugenetica', 1990. Zie over degeneratie in Nederland ook: L. Mommers, 
OverOver de 'aangeboren inferioriteit''van de krankzinnige: de degeneratie-theorie en de 
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praktijkpraktijk van de Nederlandse psychiatrie 1880-1900. Doctoraalscriptie Katholieke 
Universiteitt Nijmegen, 1990; Gemma Blok, Hersenverweking in Nederland: bet 
psychiatrischpsychiatrisch vertoog over dementia paralitica, 1884.-1930. Doctoraalscriptie Uni-
versiteitt van Amsterdam, 1995; en daarbuiten o.m. Daniel Pick, Faces of Degenera-
tion.tion. A European Disorder, 1848-1918. Cambridge 1989. 

23.. Klijn , Tussen caritas en psychiatrie, 1995, pp. 57-58. 
24.. Ibidem, pp. 58,146-148. 
25.. Schermers, 'De toeneming van het aantal krankzinnigen', 1913, p. 589. Zie ook: 

Meijer,, 'Krankzinnigenverpleging', 1903, p. 1, en Koster, De wetten, 1900, p. 40. 
Dee hier gebruikte cijfers zijn afkomstig uit Kraus, Krankzinnigheid in Nederland, 
1933,, p. 2. Kraus gebruikte als bron het rapport van de Commissie van Onderzoek 
inzakee de Verpleging en Verzorging van Zenuwzieken, Krankzinnigen en Maat-
schappelijkk Ongeschikter! vanwege de Gemeente Amsterdam uit 1930. 

26.. De groei van het aantal zenuwzieken baseerde men op de eigen waarneming of 
opp de algemeen gedeelde overtuiging dat er steeds meer mensen aan zenuwziek-
tenn leden. 'Hard' cijfermateriaal, zoals de hier genoemde aantallen opgenomen 
krankzinnigen,, was niet voorhanden. Uit de ledenlijsten van de Nederlandsche 
Vereenigingg voor Psychiatrie en Neurologie blijkt dat na 1885 een toenemend 
aantall  artsen zelfstandig gevestigd was als consulterend zenuwarts of als specialist 
inn zenuw- en zielsziekten. In deze privé-praktijken werden waarschijnlijk vooral 
zenuwlijderss behandeld. Er was dus wel een toenemend aantal zenuwartsen dat 
ervaringg opdeed met deze groep patiënten. Ook werden, na 1904, in de nieuwe 
psychiatrischee universiteitsklinieken in Groningen, Utrecht en Amsterdam 
zowell  krankzinnigen als zenuwlijders opgenomen. Zie: Kerkhoven en Vijselaar, 
'Dee zorg voor zenuwlijders', 1993, pp. 31,33,51. 

27.. De orthopedagoog Van Liefland zou later schrijven dat de Leerplichtwet de 
belangrijkstee oorzaak was van de ontstellende toename van zwakzinnigheid. 
Hett was niet zo dat er plotseling veel meer kinderen naar school gingen, wel 
maaktee de leerplicht bestrijding van schoolverzuim mogelijk. Waarschijnlijk 
warenn het vooral de 'achterlijke' kinderen die veel verzuimden of de school na 
herhaaldd zittenblijven vroegtijdig verlieten. De Leerplichtwet dwong de over-
heidd ook om toezicht te houden op dat verzuim en te zorgen dat daar wat aan 
gedaann werd door de school. Mans, Zin der zotheid, 1998, pp. 236, 240. 

28.. Dat 'plaatstekort' dateerde van de tweede helft van de negentiende eeuw, maar 
zouu zeker tot de Tweede Wereldoorlog een bron van zorg blijven. De provinciale 
besturenn moesten zorgen voor voldoende plaatsen, maar ze konden daartoe niet 
wettelijkk worden verplicht. Dat het aantal gestichten na de invoering van de 
tweedee Krankzinnigenwet (1884) toch toenam (van 16 in 1884 tot 43 in 1940) 
kwamm doordat het verzuilde particuliere initiatief zich op dit terrein zeer actief 
toonde.. Van der Grinten, De vorming, 1987, p. 38; Binneveld, 'De ontwikkeling', 
1982.. Over de oorzaken van de groeiende gestichtsbevolking zijn in de secundaire 
literatuurr verschillende hypothesen opgeworpen, zie voor Nederland o.m. 
Binneveld,, Filantropie, repressie en medische zorg, 1985; A. Staal, Het falen van de 
krankzinnigengestichten?krankzinnigengestichten? Enkele factoren in de groei van de gestichtsbevolking van 
NederlandNederland 1841-1836. Deel 1 en 11. Doctoraalscriptie Geschiedenis Universiteit 
vann Amsterdam, 1987. Zie voor de Verenigde Staten o.m.: Grob, Mental illness, 
1983,, en The madamongus, 1994, en voor het Verenigd Koninkrijk o.m.: A. Scull, 
MuseumsMuseums of madness. The social organization of insanity in 19th century England. 
Londenn 1979. 
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29.. Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg, 1985, p. 143. 
30.. Schermers, 'Is de kans op genezing', 1909, en idem: 'De toeneming van het 

aantal',, 1913, p. 594; Cox, 'Nog eens de kosten', 1910, pp. 231-242. 
31.. Cox, 'Nog eens de kosten', 1910, pp. 235-237, 242. 
32.. Boschma, 'Naar een professionele psychiatrie', 1997, p-119; Blok, 'Proefmaat-

schappijj  in de duinen', 1997, p. 126; Van der Grinten, De vorming, 1987, p. 39. 
33.. Zie o.m. Schermers, 'Is de kans op genezing', 1909; Meijer, 'De kosten onzer 

tegenwoordigenn krankzinnigenverpleging', 1909; Cox, 'Nog eens de kosten', 
1910. . 

34.. J.H. Schuurmans Stekhoven, 'De studie van de bevolking van Nederland', 1913. 
Doorr de oorlog en financiële nood ontbrak het de nieuwe vereniging aan kracht-
dadigg initiatief. Wel ontstond binnen de vereniging halverwege de jaren twintig 
eenn erfelijkheidscommissie van artsen, onder wie M. van Herwerden, de psychia-
terr J. van der Spek en anderen die in de eugenetische beweging een belangrijke 
roll  zouden spelen. Door deze commissie kwamen vervolgens de contacten tot 
standd met de internationale eugenetische beweging. Zie: Noordman, Om de 
kwaliteit,kwaliteit, 1989, pp. 96 e.v. 

35.. Klootsema's boek was een goed voorbeeld van de groeiende wetenschappelijke 
belangstellingg voor het 'abnormale' kind in de periode van de totstandkoming 
vann de Kinderwetten (1901-1905). Voor 'slecht' gedrag werden niet langer over-
wegendd religieuze of morele verklaringen gezocht, men probeerde verklaringen 
tee zoeken in factoren als erfelijkheid, leefomstandigheden, opvoeding en ontwik-
kelingsfasen.. In deze periode kregen de academische vakken sociologie, psycho-
logiee en pedagogiek ook vaste voet aan de grond. Klootsema steunde deels op de 
theoriee van Lombroso, die van mening was dat afwijkend gedrag en psychische 
defectenn het gevolg waren van aangeboren tekorten. Daarnaast hechtte hij 
belangg aan de opvattingen van Lacassagne, die meende dat de oorzaak van 
delinquentt gedrag gezocht moest worden in de omgeving: in armoede, slechte 
woonomstandighedenn en fouten in de opvoeding. Ook andere pioniers op 
hett terrein van de pedagogische pathologie combineerden beide theorieën: de 
wisselwerkingg tussen erfelijkheid en omgeving vormde het fundament van deze 
nieuwee discipline. Dekker, Straffen, redden en opvoeden, 1985, pp. 133-136,148, 
155-159;; Klijn , Tussen caritas en psychiatrie, 1995, pp. 54-55; Dimmendaal, 
GroningenGroningen ingericht, 1990, p. 45. 

36.. Dekker, Straffen, redden en opvoeden, 1985, pp. 135-136,148,155; Dimmendaal, 
GroningenGroningen ingericht, 1990, pp. 44-45; Dekker, 'Witte jassen en zwarte toga's', 
1990,, p. 115; Klijn , Tussen caritas en psychiatrie, 1995, p. 54. 

37.. Dekker, 'Witte jassen en zwarte toga's', 1990, p. 117; Dekker, Straffen, redden 
enen opvoeden, 1985, p. 156; Klijn , Tussen caritas en psychiatrie, 1995, pp. 54-59-

38.. Mans, Zin der zotheid, 1998, pp. 256-258. 
39.. Noordman, Om de kwaliteit, 1989, pp. 96-98,103. 
40.. Meijer, 'Krankzinnigenverpleging', 1903, p. 7. Meijer noemde ook andere ver-

stoppingsmechanismenn in de moderne gestichtsverpleging. Er was onvoldoende 
aanbodd van gevarieerd werk, terwijl men daarvan juist voor de behandeling en 
dee verpleging van met name ongeneeslijke krankzinnigen grote resultaten had 
verwacht.. Bovendien veranderden de meeste bewoners in de gestichten al snel 
inn automaten door de punctuele orde die er heerste. Het gevoel van vrijheids-
berovingg werkte deze 'hospitalisatie' nog verder in de hand. Ibidem pp. 10-12. 
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41.. Meijer, 'De kosten', 1909, p. 405. Zie voor de Nederlandse discussie over 
gestichtenn voor ongeneeslijken en geneeslijken o.m.: Binneveld, Filantropie, 
repressierepressie en medische zorg, 1985; Vijselaar, Krankzinnigengesticht, 1982. Zie ook 
voorr de discussie in de Verenigde Staten: Grob, Mental illness, 1983. 

42.. Zie daarover: Cox, 'Nog eens de kosten', 1910, pp. 242-244. 
43.. Wel zouden psychiaters dan moeten kunnen bepalen wie 'geneeslijk' was en wie 

niet.. 'Zoodra wij met groote waarschijnlijkheid geneesbare gevallen kunnen 
onderscheidenn van ongeneeslijke, psychotische symptomen-complexen door 
gelegenheidsoorzakenn ontstaan van aangeboren en geërfde toestanden, en nog 
meer,, zoodra wij den vermoedelijken gang van het proces of de toekomstvan de 
statuss kunnen voorspellen, kan ook een scheiding gemaakt worden in de verzor-
gingg onzer krankzinnigen', schreef Cox in 1910. Cox,'Nog eens de kosten', 1910, 
pp.. 242-243. Schermers merkte overigens op dat de hoge werkdruk in de praktijk 
vann alledag, gemiddeld 200 patiënten per gestichtsarts, nauwelijks ruimte liet 
voorr een nauwkeurige bestudering van de verschillende ziektebeelden. Hij 
pleittee dan ook voor een uitbreiding van het medische personeel in de gesticht 
enn een versterking van de positie van de geneesheer, zodat er daadwerkelijk aan-
dachtt kon worden besteed aan de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van 
hett vak. Schermers, 'Is de kans op genezing', 1909, p. 175. 

44.. Behalve de overbevolking in de krankzinnigengestichten speelde ook de bouw 
vann het nieuwe Groningse Academisch Ziekenhuis, waarin ook een psychiatri-
schee universiteitskliniek was ondergebracht, een rol in de beslissing om de wet 
aann te passen. Moest deze kliniek nu worden beschouwd als een krankzinnigen-
gestichtt of als een ziekenhuisafdeling? In het eerste geval konden er alleen 
krankzinnigenn worden opgenomen, in het tweede alleen zenuwlijders. Ten 
behoevee van het psychiatrisch onderwijs leek juist de gelijktijdige verpleging 
vann zowel krankzinnigen als zenuwlijders gewenst. De wetswijziging maakte 
hett mogelijk om inrichtingen aan te wijzen waar zonder rechterlijke machtiging, 
duss op basis van vrijwilligheid, zowel krankzinnigen als zenuwlijders konden 
wordenn opgenomen. Legemaate, De rechtspositie, 1991, pp. 44-45. 

45.. Klijn , Tussen caritas en psychiatrie, 1995, pp. 59-60,108. 
46.. Boschma, 'Naar een professionele psychiatrie', 1997, p. 121. 
47.. In 1922 stuurden de inspecteurs Schuurmans Stekhoven en H.J. Lubberman 

aann de minister van Binnenlandse Zaken een brief waarin ze kostenbesparende 
maatregelenn bepleitten. De tekst van de briefis te vinden in: Beijerman, 'Arts en 
samenleving',, 1922, pp. 1202-1203. Behalve overplaatsing van 'rustig geworden' 
patiëntenn stelden zij voor om de eisen voor de hoeveelheid verpleegruimte per 
patiëntt te verlagen (wat neerkwam op een verhoging van het aantal patiënten 
perr gesticht) en om strengere opnameprocedures te hanteren. De brief bracht 
eenn stroom van protesten op gang. 

48.. Naast dit financiële argument brachten de gestichtsartsen naar voren dat door 
dee overplaatsing het belang van de patiënt werd geschaad. Overplaatsing naar 
Gheel,, een (goedkope) krankzinnigenkolonie in België, maakte contact met 
familieledenn onmogelijk. Dat het belang van de patiënt bij de financieel verant-
woordelijkee instantie, meestal de gemeente, geen rol speelde, verontrustte hen 
zeer.. Het voorstel van de inspectie bleek bij de gemeenten namelijk in zeer goede 
aardee te vallen. De Provinciale Ziekenhuizen in Noord-Holland en het gesticht 
'Voorburg'' in Vught werden bedolven onder brieven van gemeentebesturen die 
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wildenn weten welke voor hun rekening opgenomen patiënten in aanmerking 
kwamenn voor overplaatsing naar Gheel of voor verpleging in een (goedkoper) 
liefdegesticht.. Tegenstanders van overplaatsing wezen er ook op dat buiten het 
gestichtt alleen een gebrekkige medische controle mogelijk was, waardoor het 
peill  van de verpleging onherroepelijk achteruit zou gaan. Bovendien zou door 
dee evacuatie van rustige patiënten het algemeen geneeskundige klimaat in het 
gestichtt aanzienlijk verslechteren. Jansen, 'Arts en samenleving', 1922, pp. 2960-
2964;; 'Adres van de Groep Gestichtsartsen', 1922; 'Verslag vergadering 
Nederlandschee Vereniging voor Gestichtsartsen', 1922; Beijerman, 'Artsen 
samenleving',, 1922, pp. 1202 e.v. 

49.. Behalve in overplaatsing van chronici naar goedkopere zorgvoorzieningen zagen 
sommigee psychiaters 'de krankzinnigenverpleging der toekomst' gelegen in 
gezinsverpleging.. Dit alternatief voor inrichtingsverpleging was in de negentien-
dee eeuw onder druk van de overbevolking al beproefd, maar was uiteindelijk een 
randverschijnsell  gebleven. Gebrek aan mogelijkheden om medisch toezicht uit 
tee oefenen in de gezinnen - waardoor er het gevaar bestond van verwaarlozing 
vann patiënten -, maar ook praktische problemen zoals het gebrek aan belang-
stellingg onder de bevolking, speelden daarbij een rol. Rond de eeuwwisseling 
kwamm de gezinsverpleging als alternatief voor of aanvulling op de gestichts-
verplegingg opnieuw in de belangstelling. Maar ook toen bleef de omvang ervan 
zeerr bescheiden. Zie: Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg, 1985, 
pp.. 115-120 en 182-183. 

50.. Kerkhoven en Vijselaar, 'De zorg voor zenuwlijders', 1993, pp. 31-33 en 44-45; 
ziee ook pp. 33-42 voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende voor-
zieningenvoorr zenuwlijders. 

51.. Ibidem, pp. 46-47. 
52.. Ibidem, p. 47; Legemaate, De rechtspositie, 1991, pp. 47-48; Blok, 'Proefmaat-

schappijj  in de duinen, 1997, p. 123. 
53.. Ibidem, p. 124. 
54.. Legemaate, De rechtspositie, 1991, pp. 52-53. Cox, die het 'Instituut Schuurmans 

Stekhoven'' in 1917 bekritiseerde, bleek een vooruitziende blik te hebben. Hij 
schreeff  dat de instelling van open afdelingen in gestichten ook de zenuwlijders 
zouu dwingen om zich te onderwerpen aan dit 'kazerne-systeem'. De individuele 
behandelingg die de kleinere inrichtingen hun hadden geboden, zou daardoor 
ookk voor deze groep patiënten verloren gaan. Cox, 'Idealen in de krankzinnigen -
verzorging',, 1917, p. 67. Cox wist waarover hij sprak. Voordat hij geneesheer-
directeurr van het Utrechtse gesticht werd, was hij geneesheer-directeur van 
hett Sanatorium voor Zenuwlijders in Velp. 

^.^. Cox, 'Een rapport en een nieuwe vereeniging', 1918, p. 1823. 
§6.§6. Vijselaar, Krankzinnigengesticht, 1982, en Boschma, 'Naar een professionele 

psychiatrie',, 1997, pp. 95-102. Als alternatief'therapeuticum in ons schraal 
psychiatrischh armentarium' (Le Rütte 1902, geciteerd in: Klijn , Tussen caritas 
enen psychiatrie, 1995, p. 144) werd de zogeheten arbeidstherapie voorgesteld, die 
doorr de invoering van de bed- en badbehandeling volgens sommige critici vol-
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dee genezingskansen', 1919, pp. 69-70. Schade, geneesheer van de mannenafde-
lingg in Reinier van Arkel, meende zelfs dat het genezingspercentage afnam: 
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enn Van der Linden, Van regenten en patiënten, 1996, pp. 48-49. Zie over Simon 
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61.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 42-43; Bakker, De Goei en Vijselaar, 
ThuisThuis opgenomen, 1994, pp. 7-10. 

62.. Van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap, 1995, pp. 200, 205 e.v.; Rümke, 
'K.H.. Bouman', 1943, pp. 371-372; Heerma van Voss, 'Querido', 1991, p. 724. 

63.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 42-45. 
64.. Beijerman, 'Arts en samenleving', 1923, pp. 76-78. Zijn pleidooi vond in ieder 

gevall  gehoor bij zijn chef, geneesheer-directeur Van der Scheer. Van der Scheer 
enn zijn collega's van de andere twee Provinciale ziekenhuizen in Noord-Holland 
richttenn zich in 1928 tot hun Commissies van Bestuur met het verzoek een pro-
vincialee dienst op te richten voor de nazorg van ontslagen patiënten. De bestuur-
derss vonden de oprichting daarvan echter te duur. Bovendien vroegen zij zich af 
'waarr je al die mensen moest laten binnen de maatschappij'. Ook betwijfelden zij 
off  de patiënten buiten het gesticht beter af waren en vreesden zij 'een overwicht 
aann geesteszieken' in de samenleving. Men sprak in dit verband goedkeurend 
overr de eerste Europese sterilisatiewetvoor geesteszieken en zwakzinnigen in 
hett Zwitserse kanton Waadt. Blok, 'Proefrnaatschappij', 1997, pp-142-143. 

65.65. Cox liet zich overigens ook inspireren door Angelsaksische literatuur, wat in 
dee vooroorlogse psychiatrie een uitzondering mag heten. In 1922 besprak hij het 
werkk van Cabot, Social work, 1917, en van Richmond, Social diagnosis, 1917. In 
Cabotss werk vond Cox de zogeheten 'after care' beschreven. Huisbezoekers 
zochtenn de patiënten na hun terugkeer in de maatschappij op, en verschaften 
dee gestichten inlichtingen over hun wel en wee. Hun bemoeienis was vooral 
bedoeldd om recidive te voorkomen. In Richmonds Social diagnosis, dat later 
modell  zou staan voor het social casework, vond hij een bevestiging van zijn op-
vattingenn over de goede beroepshouding van de psychiater, die hij gemakshalve 
gelijkk stelde aan de sociaal of maatschappelijk werker. Volgens Cox moest een 
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goedee psychiater belangstelling tonen voor de individuele patiënt, want een 
goedee behandeling vereiste kennis over diens persoonlijke achtergrond. Cox, 
'Feuilletonn 1 en 11', 1922. Cox nam ook het initiatief tot de Nederlandse vertaling 
vann Richmonds boek What is social casework? An introductionary description uit 1922 
(verschenenn onder de titel Maatschappelijk hulpbetoon, geautoriseerde vertaling 
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70.. Op basis van de verzamelde gegevens kon worden beslist of een kind thuis bleef 
off  elders moest worden ondergebracht. Meijers stelde zich voor dat 'bij een juiste 
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zoodatt paedagogisch maatschappelijk werk kan worden uitgevoerd, menig 
onhoudbaree toestand in het familieleven in betere banen kan geleid worden, die 
eenn verwijdering van het onevenwichtige kind daaruit onnoodig maakt'. Meijers, 
'Eenn en ander', 1919, pp. 107-109. 
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lichamelijkk gebrekkigen bevinden, die niet in staat zijn arbeid te verrichten, 
dochh daartoe zeker de geschiktheid hadden kunnen verkrijgen, als zij te rechter 
tijdd en op de juiste wijze waren behandeld, opgevoed en onderwezen', schreef 
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tewerkstellingg en de mobilisering van nog aanwezige krachten der gebrekkigen' 
inn hoge mate van belang was voor de gemeenschap. Zie over de nazorg: Brants 
enn Van Gennep, 50 jaar tegendraads, 1992, en Mans, Zin der zotheid, 1998, 
pp.. 255-256. 

74.. Mans, Zin der zotheid, 1998, pp. 256-258. 
75.. Noordman, Om de kwaliteit, 1989, pp. 103-106. 
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inn Nederland. Zie o.m.: Jansen, 'De wieding der mensheid', 1994; Klijn , Tussen 
caritascaritas en psychiatrie, 1995, p. 147; Mans, Zin der zotheid, 1998, pp. 212-221. Mineke 
Boschh wijst in Het geslacht van de wetenschap, 1994, op de grote rol die het sociaal-
darwinismee speelde in de definitie en organisatie van sekseverschillen aan het 
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eindee van de negentiende eeuw. Bosch meent dat het oordeel over de betekenis 
vann het sociaal-darwinisme - dat in Nederland nooit erg populair zou zijn ge-
weestt - heel anders zou zijn uitgevallen als aan de bestudering van die rol syste-
matischh aandacht was besteed. Overigens doet zij in haar boek ook uitgebreid uit 
dee doeken hoe W.H. Cox zich als een van de felste bestrijders van het feminisme 
inn de jaren 1890 zonder terughoudendheid bediende van het gedachtegoed van 
Darwin,, Spencer en Galton. Ibidem, pp. 135 e.v. 

77.. De Nederlandse situatie vertoonde overigens grote overeenkomsten met 
dee Duitse. Zie: Walter, Psychiatrie und Gesellschaft, 1996. 

78.. Rümke, 'K.H. Bouman', 1943, pp. 372-373; Van der Grinten, De vorming, 1987, 
p.. 76.. Zie ook: Ariëns Kappers, 'Prof. dr. K.H. Bouman', 1941. Helaas vermeldt 
geenn van deze auteurs wat Bouman zagen deed tijdens zijn verblijf in de vs. 

79.. Cox, 'Verlegenheid eens psychiaters', 1923, pp. 324-328. In juni 1922 bezigde Cox 
dee term 'geestelijke hygiëne' ook al in zijn bespreking van Cabot en Richmond. 
Daarr noemde hij de geestelijke hygiëne 'een hoofdstuk der practische gezond-
heidsleerr [...] dat nog zeer weinig wordt beoefend en toegepast'. 

80.. Meijers, 'Het congres van de hygiëne van den geest', 1922, p. 2544. 
81.. De NVGV meldde zich in verband hiermee in 1924 ook aan bij het Amerikaanse 

Nationall  Committee for Mental Hygiene (NCMH)inNew York. De oprichter 
vann hetNCMH, Clifford Beers, ondernam vanaf 1917 onder meer reizen naar 
Canada,, Zuid-Amerika en Europa om de oprichting van nationale verenigingen 
voorr mental hygiene te bevorderen. Ook de oprichting van een International 
Committeee for Mental Hygiene stond op zijn programma. De Fransen leken 
hemm aanvankelijk voor te zijn, maar stemden er na enige aandrang mee in om 
hunn congres te laten fungeren als voorbereiding op het congres in Washington. 
ArchiefArchief Lekkerkerker, inv. nr. 71-72, 'Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van 
dee Geestelijke Gezondheidszorg', ongepubliceerd manuscript, deel 4; Reimann, 
DieDie mental health Bewegung, 1967, pp. 83-84. Brody schrijft dat Beers het geld, 
100.0000 dollar, niet bij elkaar kon krijgen. Brody, The search for mental health, 
1998,, p. 11. 

82.. Tijdschrift voor Sociale Hygiëne, 28 (1926), p. 218. 'Gij hebt de oprichting van een 
nuttigee en noodige vereeniging "geblokkeerd". Mocht deze taak u te zwaar 
geblekenn zijn, erkent het ruiterlijk - en geeft het schip vrij aan voortvarender 
stuurlui.. Er staan er nog genoeg... aan wal', zo maande het Tijdschrift voor Sociale 
HygiëneHygiëne de oprichters schertsend. Zie ook: Schuurmans Stekhoven, Maatschap-
pelijkepelijke gezondheidszorg, 1928, pp. 125-126. Schuurmans sprak de verwachting uit 
'datt mannen en vrouwen van wetenschap en praktijk, paedagogen en psycholo-
gen,, maatschappelijk werkers en -werksters -waaronder verplegenden een zoo 
belangrijkee plaats innemen - vroeg of laat weer de handen ineen zullen slaan om 
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kerdd in de zenuwen, de associaties volgden de zenuwbanen. Herhaalde ervarin-
genn slepen bepaalde banen uit, sommige belangrijke ervaringen maakten zo'n 
indrukk dat zij een diepe groef achterlieten. Hoe het psychische associatieproces 
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enn het lichamelijke geleidingsproces samenhingen kon men niet zeggen maar 
Winklerr beschouwde een psychische ziekte als het gevolg van een beschadiging 
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86.. Verwey, 'Freud en de psychiatrie rond 1900', 1995, pp. 2188-2189. 
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88.. Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland, 1984, pp. 54-60; Bulhof, Freud en Neder-

land,land, 1983, p. 178. Bulhof schrijft dat Starcke zelfs probeerde om Cox op diens 
verzoekk te analyseren, maar de behandeling verliep niet erg vlot omdat Cox zijn 
cheff  was en het 'een uiterst hachelijke zaak' was 'om iemand te analyseren van 
wiee men afhankelijk was'. 

89.. Cox, 'Psychiatrie contra Wet', 1915, pp. 472-475. Cox verpakte zijn kritiek op 
hett natuurwetenschappelijke karakter van de psychiatrie in een lezing over de 
Krankzinnigenwet.. Hij wees daarin, zoals ook Schuurmans Stekhoven en ande-
renn deden, op het ongewenste effect van de verplichte rechterlijke machtiging. 
Krankzinnigenn werden daardoor 'gevonnisten' en dat bleven ze ook de rest van 
hunn leven wanneer een medicus hen bij het verlaten van het gesticht als 'niet 
genezen'' in het register boekte. De wet dwong de psychiater om het belang van 
dee maatschappij boven het belang van zijn patiënten te stellen. Dat maakte hem 
tott niet veel meer dan 'een suppoost van een museum voor krankzinnigen', aldus 
Cox. . 

90.. Ibidem, pp. 476-480; 'Verslag voordrachtenvergadering', 1916, pp. 82-83. 
91.. 'Heb ik u allen overtuigd?' vroeg Cox zijn collegae, 'ik kan het nauwelijks hopen.' 

Wellichtt glimlachten zij bij het herlezen van zijn woorden. Maar, zo vervolgde 
hij:: 'Men kan over alles lachen, over de moeder, die om haar kind schreit, over 
dee malle sprongen, die de stukken van een door een bom uit elkaar gereten 
soldaatt in de lucht maken. Men kan sceptisch zijn, dit staat gekleed, vooral in 
psychiatricis;; het lijk t dan zoo, alsof men alles heeft gewogen en te licht bevon-
den.. Ik gun ieder die er lust in heeft, dat hij den aarts-scepticus volgt en zich te 
pletterr valt. Er is nog genoeg plaats in den afgrond der psychiatrie. Ik voor mijn 
partt brand liever mijn vleugels aan de zon, dan zal ik nog onder het vallen mij 
bedenken:: "es irrt der Mensch so lang er sterbt", maar dan heb ik mijn idealisme 
niett verloren.' Ibidem, p. 482. Cox deed overigens ook suggesties voor meer 
pragmatischee aanpassingen in het bestaande gestichtsregime. Op z'n best konden 
dee gestichten een 'geestelijke massabehandeling' bieden: 'het prikkelende voor 
dee patiënten zooveel mogelijk te voorkomen; het voor hen onaangename na te 
laten;; het onsociale te verbeteren; van tijd tot tijd hun een vriendelijk woord toe 
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tee voegen'. Gezinsbehandeling en arbeidstherapie konden daarnaast de persoon-
lijk ee geestelijke behandeling stimuleren. Ook zag hij nog enige mogelijkheden in 
hett gebruik van het inmiddels verguisde middel van de isolering, 'een machtig 
therapeutischh middel, dat grenst aan een individuele psychische behandeling'. 
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zijj  zich konden terugtrekken. Gezien de zeer beperkte hoeveelheid deskundig 
personeell  was het voorlopig zaak om zoveel mogelijk variatie aan te brengen in 
dee gestichtsverpleging. Cox, 'Heeft een krankzinnigengesticht een individuali-
teit?',, i92i,pp.. 93, 95. Cox schreef dat de stijging van de verpleegkosten ook een 
onverwachtt positief effect had: men wachtte daardoor zo lang mogelijk met een 
opname.. Dit verplichtte weer om 'met "Maatschappelijk Werk" een anderen weg 
tee zoeken voor hen, wien men opname in het gesticht kan besparen'. Zo werd uit 
noodd 'iets goeds' geboren. Ibidem, p. 92. 

92.. Zie daarover: Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland, 1984, en Bulhof, Freud 
enen Nederland, 1983. 

93.. 'Verslag voordrachtenvergadering', 1915, pp. 81-82; 'Verslag discussie over het 
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95.. Bulhof, Freud en Nederland, 1983, pp. 191-192; Bloken Vijselaar, Terugnaar 
Endegeest,Endegeest, 1998, pp. 69-71. 
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'geestelijkee depressie'. In Duitsland en Oostenrijk nam het aantal zelfmoorden 
handd over hand toe. Ook Peerbolte vond dat de ontwikkeling van het werk nu 
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tiess die Kat en Lekkerkerker innamen in dit debat dus een andere betekenis. 
Ziee ook de volgende noot. 
Datt Querido belangstelling bij de N V P N voor een nieuwe wet wilde 'kweken', 
wektt verbazing bij Van der Grinten. Op het eerste gezicht, zo schrijft hij, lijk t 
dezee stap vreemd. Het ontwerpen van een wetsvoorstel zou logischerwijs toch 
meerr op de weg liggen van de centrale overheid en als er al initiatieven ontplooid 
moestenn worden: waarom dan niet door een overkoepelende organisatie van het 
particulierr initiatief, in plaats van een beroepsvereniging die zichh 'tot dan toe 
vrijwell  geheel afzijdig had gehouden van de discussie over de structurering van 
dee geestelijke gezondheidszorg?' Van der Grinten vervolgt dan: 'Toch was er wel 
aanleidingg voor Querido's stap. Van de zijde van de rijksoverheid waren toenter-
tijdd zeker geen initiatieven op dit terrein te verwachten. De eerste zorg op dit ter-
reinn betrof de subsidiëring, de inspectie en de overheveling van het krankzinni-
genwezenn van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Sociale Zaken. Het 
waswas destijds bovendien niet ongebruikelijk, dat door organisaties buiten de over-
heidd meer of minder uitgewerkte wetsvoorstellen voor de structurering van de 
volksgezondheidd en de gezondheidszorg aan de overheid werden aangeboden. 
Dee pogingen van Querido pasten hier uitstekend in. Het aantrekkelijke van de 
Nederlandsee Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie was bovendien dat het 
hier,, net als bij de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, geen verzuilde 
verenigingg betrof. Dit schiep mogelijkheden om het vraagstuk van de structure-
ringg van de geestelijke gezondheidszorg vanuit psychiatrische deskundigheid te 
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benaderenn [...]'. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 162-161. Het mag waar 
zijnn dat de NVPN zich tot dan toe vrijwel afzijdig had gehouden van de discussie 
overr de structuur van 'de geestelijke gezondheidszorg', al was het maar omdat dit 
begripp tot dan toe niet of nauwelijks werd gebezigd, van 'afzijdigheid' was zeker 
geenn sprake wanneer het ging over de Krankzinnigenwet. Op basis van hetgeen 
inn de voorafgaande hoofdstukken is uiteengezet, zou het eerder verbazing heb-
benn gewekt wanneer Querido de NVPN niet had betrokken bij de discussie over de 
wetgeving.. Zoals verbazing ook eerder op zijn plaats zou zijn geweest wanneer 
dee rijksoverheid haar beleid in deze honderdtachtig graden zou hebben bijge-
steld,, en zich plotsklaps wel had ingezet voor een verandering van de wettelijke 
enn financiële grondslag van de krankzinnigenzorg. De zaken diee haar 'eerste 
zorg'' wekten 'op dit terrein' betroffen de buitengestichtelijke zorg (subsidiëring, 
dee inspectie) of werden, wanneer ze wel betrekking hadden op de krankzinnigen-
zorg,, uitermate halfhartig geregeld (de overheveling van het krankzinnigenwe-
zen). . 

55.55. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 162-167. 
56.56. Ibidem, p. 167. 
57.. Ibidem, p. 162 [cursivering LD G] . Helaas vermeldt Van der Grinten hier niet 

waaropp hij deze constatering baseert. 
58.. Ibidem, p. 171. 
59.. Heerma van Voss, 'Querido', 1991, p. 788. 
60.. P. Muntendam, geciteerd in: Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 168-169. 
61.61. Ibidem, p. 169. 
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pleittee voor een herwaardering van de Duitse, dat wil zeggen, de Kraepeliniaanse 
psychiatriee ofwel 'het nosologisch streven in de psychiatrie'. Zijn waarschuwin-
genn aan het adres van de beweging: overschat de psychiatrie niet waar het gaat 
omm normatieve vragen, behelsde ook een waarschuwing tegen de overschatting 
vann dee dynamische (lees: Anglo-Amerikaanse) psychiatrie, tegen de psychogenie 
enn tegen de psychotherapie. Die overschatting, en daarmee was de cirkel rond, 
verklaardee Rümke uit het gegeven dat men ziek en gezond niet goed van elkaar 
wistt te onderscheiden. Want, zo concludeerde hij in 1955, de psychogenie en 
daarmeee de psychoanalyse, waren vooral van belang op het 'gebied der norma-
liteit',, bij de gezonde mens. Van Belzen, Zicht op synthese?, 1988, pp. 58,106-107. 
Rümke,, 'De ontwikkeling', 1957, p. 31. In 1952 omschreef hij zijn bijdrage aan 
dee beweging als volgt: 'I wish to contribute mainly as a clinician, but I also wish to 
remainn a theorist as well as a clinician. I have always had the feeling that it is, 
amongg other things, my duty to contribute toward a better synthesis of the Ame-
rican,, the British, and the German psychiatry. During these last years the Ger-
man,, or more generally European psychiatry, has not always been judged quite 
correctly.. The tendancy has prevailed to see this psychiatry as being either mere-
lyy static, or merely descriptive. I am of the opinion that one wil l not be able to do 
withoutt this descriptive attitude (which is the beginning of all science), and with-
outt this static attitude (which by no means is always static).' En voegde daar nog 
aann toe: 'I often think that I am too sceptical for this kind of work, untill suddenly 
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II  discover that I am the greatest optimist of all'. 'Appendix: The Conference 
Whoo is Who', 1953, pp. 186-187. In 1959 meende hij: als er vloeiende overgangen 
zijnn tussen ziek en gezond ('ik moet tot mijn spijt toegeven dat de meesten dit 
aannemen'),, dan kunnen ervaringen opgedaan bij zieke mensen worden toege-
pastt op gezonden, en is de psychiater inderdaad competent op het gebied van de 
gezondheidd en is er niet het minste bezwaar dat hij omdat hij tot nu toe het mees-
tee ervaring heeft de leiding behoudt. Is het juist dat ziekte en gezondheid princi-
pieell  verschillen, er geen vloeiende overgangen zijn, dan is de psychiater op het 
gebiedd van de psychische gezondheid geen deskundige, de leiding behoort niet 
inn zijn handen. Rümke, 'Geestelijke Volksgezondheid en ... Psychiatrie', 1959, 
p.. 142. 

40.. Van Belzen, Zicht op synthese?, 1988, pp. 97-98. Zie ook noot 34. 
41.. Rümke, 'Eenige psychiatrische ervaringen', 1947, p. 21; Idem, 'Naar aanleiding 

vann ...', 1951, p. 53. Vlak na de oorlog had Rümke nog gezocht naar een weten-
schapp die beide gebieden, de psychische hygiëne zowel als de geestelijke gezond-
heid,, kon overkoepelen. De meest voor de hand liggende wetenschap was in zijn 
ogenn de antropologie, maar ook die kon bij nader inzien niet als zodanig dienen. 
Err waren immers 'geen wetenschappelijke gegevens' waarop men kon steunen, 
'wanneerr het gaat om het vinden van een draagkrachtige levensbeschouwing'. 
Rümke,, 'Samenvatting', 1947, pp. 134-135. 

42.. Ook de nieuwe term mental health hielp overigens niet alle 'misverstanden' over 
dee 'ware' identiteit van de beweging de wereld uit. In 1959, bij het 25-jarige 
bestaann van de Nationale Federatie, sprak Jack Rees de Nederlandse collegae 
toee en zei: 'Mental health unfortunately is so mixed up nowadays with the idea 
off  mental illness that, when you mention mental health, people think you are 
talkingg about mental hospitals or the people who are in them. But our interest 
inn the World Federation as your interest in the Dutch Federation is very much 
widerr than this. We are concerned also with mental illness naturally, that is 
important,, but our interest streches to all the ranges of the normal or the nearly 
normall  or the supposedly normal in lif e [...].' Rees, 'International responsibili-
ties',, 1959, p. 294. 

43.. Dehue, De regels, 1990, pp. 144,146-147. 
44.. Fortmanns terughoudendheid met betrekking tot het vinden van een sluitende 

definitiee van 'geestelijke gezondheid' was overigens niet alleen tot zijn professio-
nelee maar ook tot zijn levensbeschouwelijke belang terug te voeren - dat laatste 
misschienn zelfs in veel sterkere mate dan het eerste. Behalve psycholoog was hij 
eenn progressieve katholieke priester. Hij en andere psychohygiënisten van katho-
liekee huize waren er niet op uit om zich te bezondigen aan de definiëring van een 
begripp dat voor hun behoudender geloofsgenoten nog vooral een morele, op de 
katholiekee kerkleer gebaseerde waarde en betekenis had. In de jaren vijfti g was 
dee katholieke beweging voor geestelijke volksgezondheid juist heel voorzichtig 
bezigg om met behulp van ontwikkelingspsychologische inzichten over seksuali-
teit,, wat meer ruimte te scheppen in de als te rigide beschouwde katholieke 
huwelijksmoraal.. Zie daarover: Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996; Abma, 'De 
katholieken',, 1981-1982; Ter Meulen, Zielen zaligheid, 1988; Pols, 'Genezen van 
dee moraal', 1988; Westhoff en Roes, 'Seelische versus geistliche Fürsorge', 1994. 
Opp het belang van de levensbeschouwelijke achtergrond van de verschillende 
woordvoerders,, wordt nader ingegaan in de paragraaf'Verzuilde belangen' 
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(pp.. 205-209). Ook de verschillende benaderingen van Buytendijk, in 1946 in 
Utrechtt benoemd als hoogleraar psychologie en eveneens katholiek, en zijn 
Utrechtsee School-collega Rümke zijn terug te voeren tot hun verschillende pro-
fessionelee en levensbeschouwelijke achtergronden. Ido Weijers schrijft over die 
verschillen:: 'Zo staat Buytendijks Augustijnse "rede van het hart" op gespannen 
voett met het meer puriteinse streven naar "wetenschappelijkheid" bij Rümke.' 
Rümkess "klinische relevantie" sloot evenmin aan bij Buytendijks "wezensanaly-
ses".. Voor Rümke was geestesziekte een aangelegenheid voor de medicus; psy-
choloog,, pedagoog en andere deskundigen moesten zich beperken tot de levens-
problemenn van geestelijk gezonden. Buytendijk relativeerde "zuiver medische" 
kenniss en pleitte ervoor om de psychische dimensie van somatische klachten 
niett uit het oog te verliezen, Weijers, Terug naar het behouden huis, 1991, p. 117. 

45.. Barnhoorn, 'Sociale psychiatrie', 1955, pp. n, 13. Het betoog van Barnhoorn doet 
sterkk denken aan de argumentatie van de voorstanders van samenvoeging van 
krankzinnigenzorgg en volksgezondheid uit de jaren twintig en dertig. Ook Barn-
hoornn stelde een door hem gewenste situatie voor als realiteit. In de loop van de 
jarenn vijfti g ging zijn afdeling Sociale Psychiatrie en Geestelijke Hygiëne (zoals 
ookk andere 'oude' voor- en nazorgdiensten in den lande) zich weliswaar steeds 
meerr toeleggen op voorzorg en sociaal-psychiatrische advisering, maar dat liet 
onverlett dat het leeuwendeel van het werk (de controle op en het regelen van 
opnamess in de gestichten, en de uitvoer van zorg die daar direct uit voortvloeide) 
betrekkingg had op ernstig gestoorden, ofwel op de psychiatria major. Bij nadere 
beschouwingg bleek de 'evolutie' waarvan Barnhoorn zo hoog opgaf, eigenlijk 
alleenn betrekking te hebben op de sociaal-psychiatrische voorzorg die voor 
rekeningg kwam van de psycholoog. Barnhoorn, 'Sociale psychiatrie', 1955, 
pp.. 19-21; Van der Grinten, De vorming; achtergrondstudie, 1987, pp. 42-43, en 
Idem,, De vorming, 1987, pp. 184-185. In tegenstelling tot wat Barnhoorn beweer-
de,, was wat hij aanduidde als psychiatria major, in de klinische psychiatrie van de 
jarenn vijfti g zeker nog 'de hoofdzaak', zoals ze dat aan het begin van de 21ste eeuw 
nogg steeds is - al zijn de betekenis van dat begrip en de stoornissen die ermee 
wordenn aangeduid, inmiddels verschoven. Barnhoorn maakte zich dus ook zelf 
'schuldig'' aan 'misbruik' van de term geestelijke hygiëne; ook hij probeerde, net 
alss zijn vooroorlogse collegae, de term in te zetten voor een door hem gewenste 
transformatiee van de psychiatrie: van major naar minor, van de ernstige naar de 
lichteree stoornissen. 

46.. Querido gebruikte het allegorische beeld van een stroom om het psychiatrisch 
strevenn - 'het zich als genezer bezig houden met de geest' - te verbeelden. In het 
middenn van de stroom, waar de stroomsnelheid het hoogste was, was sprake van 
eenn relatieve autonomie. Aan de oevers waar de wisselwerking tussen de rivier en 
hett doorstroomde gebied het grootste was, werden de richting en de stroomsnel-
heidd bepaald door de aard en samenstelling van dat gebied: de maatschappij. In 
dee as van de stroom lagen de klinische psychiatrie en de psychotherapie. Daar 
stondd het individu in het centrum van de aandacht. Men isoleerde er het zieke 
individuu en daarna de ziekte in het individu. Door de verschijnselen te onderzoe-
kenn probeerde men te komen tot een causale therapie. Aan de boorden van de 
stroomm lag de positieve geestelijke gezondheidszorg. Hier overheerste de invloed 
vann de maatschappij. Hier ging het om de maatschappelijke verhoudingen waar-
onderr mensen moesten leven en over de vraag in hoeverre de geestelijke stoor-
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nissenn door deze verhoudingen veroorzaakt of in de hand worden gewerkt. De 
zuiverr preventieve, positieve geestelijke gezondheidszorg richtte zich op het 
normale:: school en gezin, rechtspraak en strafstelsel, ziekenhuis en fabriek. De 
socialee psychiatrie en de geestelijke hygiëne zag Querido als zeer nauw verwant 
aann elkaar. De grens tussen beide werd bepaald door de vraag of het om normale 
dann wel abnormale individuen ging. Beide lagen tussen de positieve geestelijke 
gezondheidszorgg en de klinische psychiatrie/psychotherapie in. Op alle vier de 
gebiedenn was het volgens Querido de opgave, evenwicht te vinden tussen het 
individuu en de maatschappelijke omstandigheden. De klinische psychiatrie 
baseerdee haar methoden op de veranderbaarheid van de mens, de geestelijke 
gezondheidszorgg op de veranderbaarheid van maatschappelijke instellingen. 
Dee sociale psychiatrie, en voor zover het gezonden betrof de psychische hygiëne, 
baseerdee haar methoden op de veranderbaarheid van beide. Querido, 'Sociale 
psychiatrie',, 1949, pp. 271-273; Idem, 'Algemene en bijzondere vraagstukken', 
1949,, pp. 461-462. 

47.. Rümke, 'Psychiatrie', 1951, pp. 6-7; Van Belzen, Zicht op synthese?, 1988, 
pp.. 86-87. 

48.. Barnhoorn, 'Sociatrie in het leger', 1951, pp. 37-38. Voordat hij in 1951 hoofd werd 
vann de afdeling sociale psychiatrie van de Rotterdamse GG en GD, was Barnhoorn 
hoofdd van de sectie Geestelijke Gezondheidszorg van het Nederlandse leger. In 
diee functie hield hij in 1950, bij het vijfjarige bestaan van de sectie, een voordracht 
overr de toepassing van de sociatrie in het leger. Hij bepleitte daarin de oprichting 
vann een Militai r Sociatrisch Instituut dat verder vorm gaf aan de zorg voor het 
moreell  in het leger. Dit Instituut zou volgens Barnhoorn in 'de hoogste leger-
leiding'' moeten worden geïncorporeerd, en zorg dragen voor de wetenschap-
pelijkee en praktische uitvoeringvan de sociatrie. Zijn 'sociatrisch werkplan' 
omvattee onder meer personeelsselectie, sociaal-psychiatrische zorg, preventieve 
enn curatieve medisch-psychologische en psychiatrische zorg en voorzieningen 
voorr gedemobiliseerde militairen. Ibidem, pp. 39,43-50. 

49.. Mooij, Geslachtsziekten en besmettingsangst, 1993, p. 155. 
50.. Berk, Groepstherapie, 1986, pp. 136-137. Fundamentele principes van Moreno's 

psychodramaa en groepstherapie waren dat ieder individu en niet alleen de the-
rapeutt als 'therapeutisch agens' fungeerde, en dat niet alleen het individuele 
groepslidd met zijn aanpassingsmoeilijkheden werd behandeld maar ook de hele 
groepp en alle individuen die met dat groepslid in relatie stonden. 

51.. Moreno (ed.), Group psychotherapy, 1946, p. 78. In deze 'micro-sociologie' bestu-
deerdee hij 'het sociale atoom', de kleinst mogelijke sociale eenheid of kern van 
eenn interpersoonlijke verhouding, en de emoties van afweer en aantrekking die 
daarbijj  optraden. Op grond van zijn observaties ontwikkelde Moreno ook een 
sociometrischee standaard, grafisch weergegeven in het sociogram, waarmee de 
verborgenn structuur van de groep kon worden blootgelegd. Ponsioen, 'De socio-
metrischee revolutie', 1952, p. 298. Moreno's ideeën werden in de jaren vijfti g in 
Nederlandd ook door sociologen als Ponsioen besproken, en niet alleen door 
psychiaters.. F.S. Meijers verwees in 'Het probleem der onmaatschappelijkheid', 
1952,, p. 314, ook naar de pedagoog Kees Boeke, die zijn Kindergemeenschap 
'Dee Werkplaats' in Bilthoven aanduidde als een 'sociatrisch systeem'. Eind jaren 
veertigg werd Querido gevraagd om hoogleraar te worden aan de zevende 
Amsterdamsee faculteit in oprichting als 'sociater': 'een waanzinnige conceptie 
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vann maatschappij-genezer waarmee ik mij niet belachelijk wilde maken en waar 
laterr ook niets meer van gekomen is', zoals hij zelf in retrospectief schreef. 
Querido,, Doorgaand verkeer, 1980, p. 189. 

52.52. Postel en Quétel (eds.), Nouvelle histoire, 1983, pp. 560-562. 
53.. Grob verklaart de naoorlogse fascinatie van psychiaters voor de sociologie 

uitt de lage wetenschappelijke status van hun eigen discipline. Grob, The Mad 
AmongAmong Us, 1994, pp. 216-217. 

54.. Waaldijk, Het Amerika dervrouw', 1996, p. 285; R. Neij, Vooruitgang zonder 
samenhang,samenhang, 1989, p. 225. 

§<j.§<j.  Lekkerkerker, 'Taak en opzet', 1938, p. 29. 
56.. Neij, Vooruitgang, 1989, pp. 229-230. 
57.. Ibidem, p. 226 
58.. Koenis, De precaire professionele identiteit, 1993, pp. 21, 45, 47-48. 
59.. Nel Ongerboer, 1949, in: Pols, De haperende hoeksteen, 1989, p. 54. 
60.. M. Kamphuis, 1950, in: ibidem, p. 54. 
61.. Ibidem, p. 55. 
62.. Neij, Vooruitgang, 1989, pp. 230-233. Kamphuis omschreef het social casework 

alss geseculariseerd evangelie in de praktijk. Een omschrijving die volgens haar 
ookk in katholieke kring instemming vond. Koenis, De precaire professionele iden-
titeit,titeit, 1993, p. 30. Ze schreef ook keer op keer te moeten uitleggen dat ze zich 
niett aan alle theorieën van Freud uitgeleverd had, maar een heel gerichte selectie 
maaktee van inzichten die voor maatschappelijk werksters bruikbaar waren: 'en 
datt waren al spoedig de egopsychologische aspecten van de dynamische psycho-
logie'.. Kamphuis, Kijken in de spiegel, 1989, pp. 111-112. Zie over de katholieke 
reactiee en 'omarming' van het social casework: Westhoff, Geestelijke bevrijders, 
1996,, pp. 188 e.v. 

63.. Kamphuis, Kijken in de spiegel, 1989, p. 113. Kamphuis' strijd vertoonde grote 
overeenkomstenn met die van Lekkerkerker in de jaren twintig en dertig tegen 
psychiaterss als Bouman, en voor de jonge generatie dynamisch opgeleide 
psychiaters.. De welwillende sociaal-psychiater waar Kamphuis naar verwees, 
wasJ.A.J.. Barnhoorn, die in 1961 Individueel maatschappelijk werk en geestelijke 
gezondheidszorggezondheidszorg schreef. 

64.. DeJongh, 'Geestelijke volksgezondheid', 1950, pp. 268-269; Rümke, 'Psychia-
triee en maatschappij', 1951, p. 7; Fortmann, Een nieuwe opdracht, 1955, pp. 9,19; 
Querido,, 'Naschrift', 1950, p. 271; Lekkerkerker, 'Wat is geestelijke volksgezond-
heid',, 1954, p- 49; Kraus, 'De huidige ontwikkelingsfase', 1956, p. 226. 

65.. De Jongh, 'Geestelijke volksgezondheid', 1950, pp. 263, 266, 267; Fortmann, 
EenEen nieuwe opdracht, 1955, pp. 8-9. 

66.66. De Jongh, 'Geestelijke volksgezondheid', 1950, p. 265. 
67.. Nieuwenhuize, 'Enige denkbeelden', 1954, pp. 9,10; Querido, 'Naschrift', 1950, 

p.. 271. De directeur van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk, 
J.F.. de Jongh, kwam op andere gronden tot de conclusie dat de beweging zich 
niett diende te concentreren op de zorg. De clientèle van M o B en LG M-bureau 
kamptee niet met geestelijke stoornissen; meestal betrof het complicaties in de 
socialee relaties. Het ging dus niet alleen om geestelijk hygiënische, maar ook om 
zedelijke,, juridische, godsdienstige, pedagogische en maatschappelijke aspecten. 
Hijj  wilde de term 'geestelijk hygiënische zorg' reserveren voor de zorg voor 
geestelijkk gestoorden. Want alleen daar overheerste het 'geestelijk-hygiënische 
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aspect'.. Voor het overige had de beweging geen taak in de concrete zorg. Haar 
taakk was het om door middel van propaganda, voorlichting en onderzoek het 
geestelijk-hygiënischee gezichtspunt tot een 'aspect van alle zorg voor de mens' 
tee maken. Dejongh, 'Geestelijke volksgezondheid', 1950, pp. 265, 270. Querido 
wass het overigens niet eens met de suggestie van Dejongh om de term 'geestelij-
kee hygiëne' te reserveren voor de zorg voor geesteszieken. Ook dat was een tak 
vann zorg die moest worden doordrongen van de geestelijk-hygiënische beginse-
len.. Behalve psychiatrie moest de psychiater ook geestelijke hygiëne Ieren. 'De 
jurist,, de maatschappelijk werker en ook de psychiater, hebben ieder hun eigen 
leest;; de geestelijk-hygiënist heeft geen eigen leest, maar verschaft de anderen 
materiaal,, hun leest zo goed mogelijk passend te maken'. 

68.. Zie over Kraus: Rümke, 'De betekenis van Gerard Kraus', 1956. 
69.69. Kraus, 'De huidige ontwikkelingsfase', 1956, pp. 217-219, 226. Zie over 

Querido'ss opvattingen ook: Heerma van Voss, 'Querido', 1991; en Gersons, 
'Querido'ss bijdrage', 1981. 

70.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 185, 209,236. 
71.. Dat er nooit een einde kwam aan de behoefte was Lekkerkerker met Querido 

eens.. Maar ze vond het een betere oplossing om door middel van planning en 
beleidd zo goed mogelijk gebruik te maken van de gegeven mogelijkheden. Ze 
steldee voor om een Plancommissie in het leven te roepen, die voor een periode 
vann 5 a 10 jaar de beleidslijnen zou opstellen. Daaraan konden vervolgens de 
doelmatigheidd en urgentie van concrete projecten worden getoetst. Lekker-
kerker,, 'Nabeschouwing', 1954, pp. 17-20. 

72.. Van der Grinten heeft het verloop van de discussie over het al dan niet erkennen 
vann het LGM-bureau als voorziening voor geestelijke gezondheidszorg gedetail-
leerdd beschreven. In het hiernavolgende heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
dee gegevens uit zijn onderzoek. Zie: Van der Grinten, De vorming, 1987, p. 219. 

73.. Ibidem, p. 225. 
74.. Ibidem, pp. 224-231. Zie ook: Brinkgreve e.a., Sociologie van de psychotherapie, 1, 

1979,, pp. 58-61. Behalve de dierapeutische kwaliteiten van de maatschappelijk 
werkster,, stelde Querido ook haar competentie voor het indiceren van sociaal-
psychiatrischee interventie ter discussie. Op basis van empirie was gebleken dat 
sommigee patiënten niet gebaat waren bij sociale therapie, zo legde hij geduldig 
uit.. Op hen achtte hij het begrip 'sociale inoperabiliteit' van toepassing. De ziek-
tee bood de patiënt meer winst dan een herstel zou kunnen doen. Om energie 
tee sparen en 'de reputatie van het werk' was het zaak om een goede indicatie te 
stellenn op basis van een nauwkeurig beeld van het geval en zijn structuur. 'Deze 
voorzichtigheidd ontbreekt bij het maatschappelijk werk dikwijl s ten ene male', 
zoo stelde hij onomwonden vast. Querido, 'Sociale psychiatrie', 1949, p-2.69. 

75.. Van der Grinten, De vorming, 1987, p. 231. 
76.. Kraus, 'De huidige ontwikkelingsfase', 1956, pp. 222-226. 
77.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 228-231; Westhoff, Geestelijke bevrijders, 

1996,, pp. 101,145. Op grond van datzelfde argument wisten de katholieken de 
subsidiegeverr - het Praeventiefonds - in 1951 ook daadwerkelijk te overtuigen: 
aanvraagg van een subsidie impliceerde dat deze nodig was om 'in een bepaalde 
richtingg te werken'. Ibidem, 1996, p. 145. 

78.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 231-232. 
79.. Ibidem. 
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80.. Ibidem, pp. 245-250, 262; A. Dercksen en R. Dercksen, Therapie in werktijd, 1996, 
pp.. 15-19. Dercksen omzeilde niet alleen Querido door in te zetten op het LG M-
bureauu als spilvoorziening. Hij wist zo ook zijn eigen achterban, die de start 
financieelfinancieel mogelijk moest maken, warm te krijgen voor een aparte Hervormde 
Stichting. . 

81.. Van der Grinten, De vorming, 1987, pp. 263-266. 
82.. Katholieke Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid voor Amsterdam 

enn Omgeving, Jaarverslag, 1953, p. 8. 
83.. Van der Grinten, 'Integratie en differentiatie', 1990, pp. 68-69. 
84.. NFGV, Gids, 1958, pp. 103-104. De drie psychotherapeutische instituten: 

IMM p-Amsterdam, PAI en iMP-Utrecht, werden door de gemeente gefinancierd 
opp basis van de Armenwet. Daarnaast werden 17 medische consultatiebureaus 
voorr alcoholisme vermeld, die voor 90 procent werden gefinancierd door het 
ministeriee van Justitie. Zie: ibidem, pp. 51, ̂ , 117,156. 

85.. Van der Grinten, De vorming, 1987, p. 233. 
86.. Trimbos schreef in zijn inleiding dat hij door zijn ervaringen in de praktijk over-

tuigdd was geraakt van de noodzaak om een eigen wetenschappelijke basis te vin-
den.. 'Eigen' betekende allereerst een andere basis dan de tot dan toe gebruikte: 
dee psychiatrie. In de dagelijkse praktijk bleek de psychiatrie niet te voldoen als 
wetenschappelijkk fundament. Want ook 'een goed getraind psychiater' stond 
mett twee linkerhanden tegenover de problemen waarmee men in de geestelijke 
gezondheidszorgg werd geconfronteerd, stelde Trimbos vast. Voor de beter dan 
dee psychiater toegeruste psychologen, maatschappelijk werkers en voor het 
teamworkteamwork had Trimbos meer waardering. Maar, zo stelde hij, voor de ontwikke-
lingg van de geestelijke gezondheidszorg was niet alleen een 'eigen', maar ook een 
'homogene'' wetenschappelijke basis nodig. In zijn werk werd hij bovendien 
voortdurendd geconfronteerd met de ongeordende, zelfs chaotische manier 
waaropp de geestelijke gezondheidszorg was georganiseerd. Er was geen weten-
schappelijkk fonds, maar ook geen algemeen geaccepteerd ordeningsprincipe op 
basiss waarvan het terrein kon worden afgebakend. Bovendien ontbrak het tot 
dann toe aan een visie op de uitbouw en ordening van de particuliere geestelijke 
gezondheidszorg.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, pp. 8-10. 

87.. Ibidem, pp. 9, 60, 62,77, 82,86. 
88.. Ibidem, pp. 67, 76-77. 
89.. Ibidem, pp. 87, 288-291; Idem, 'Medisch Opvoedkundig Bureau', 1958, pp. 48-49. 
90.. Trimbos, 'MOE en preventie', 1958, pp. 44-46. (Om niet het verwijt te krijgen van 

eenn al te pessimistische visie voegde Trimbos daaraan toe 'dat het vaststellen van 
ditt immanente menselijke tekort geenszins inhoudt, dat wij bij de pakken neer 
moetenn zitten. En wel op grond van de nuchtere overweging, dat veel van wat 
thanss in sommige kringen menselijk tekort genoemd wordt, dit in wezen niet is, 
dochh vormen betreft van mislukt menszijn, die beslist niet nodig geweest waren'. 
Juistt daar lag de taak van de geestelijk hygiënisch preventie, die dus geen ziekte-
preventiee was maar preventie van geestelijke stoornissen). Trimbos, Geestelijke 
gezondheidsleer,gezondheidsleer, 1959, pp. 160-162. Ook de specifieke historische achtergrond van 
dee geestelijke gezondheidszorg sprak een gelijkstelling met de somatische zorg 
tegen.. De belangrijkste voorzieningen ontwikkelden zich in eerste instantie los 
vann de praktijk van de lichamelijke gezondheidszorg. Bovendien was de GGZ in 
tegenstellingg tot de gewone gezondheidszorg nauw verbonden met de zielszorg, 
hett onderwijs, justitie, kinderbescherming en vooral het maatschappelijk werk. 
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91.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, pp. 164-166. 
92.. Ibidem, pp. 156,195-196, 251-252. 
93.. Ibidem, pp. 167-171. Daar kwam nog bij dat zeker op het terrein van de psychische 

gestoordheidd gold dat efficiënt hulpverlenen pas mogelijk was vanuit begrip voor 
dee 'specifieke geaardheid'. 

94.. 'Geestelijke gezondheidsleer' (bespreking), 1959. 
95.. Hut, 'Geestelijke gezondheidszorg' (1), i960, p. 20. 
96.. Naast Hut bespraken onder meer de volgende psychiaters het proefschrift van 

Trimbos:: Lumeij, 'Het werk van de Sociaal-Psychiatrische Dienst', 1961; 
Kuiper,, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960; Kortbeek, 'Medische kolonie', 1959; 
Barnhoorn,, 'De geestelijke gezondheid', i960. Ook de door Trimbos voorge-
steldee ordening van de geestelijke gezondheidszorg riep protest op bij collega's. 
Barnhoornn herhaalde Querido's standpunt: Trimbos mocht vanuit zijn nauwe 
betrokkenheidd bij de katholieke GGZ een pleidooi houden voor een levensbe-
schouwelijkee fundering, hij beging opnieuw de fout om aan overheidsinstanties 
(dee afdeling psychische hygiëne van de GGD), het recht tot behandelen te ontzeg-
gen.. Barnhoorn vond het onbegrijpelijk dat een scherp denker zich bediende van 
'eenn ongestaafde bewering' alleen om zijn vooropgezette denkbeeld (dat de GGZ 
tott domein van het particuliere initiatief behoorde), te benadrukken. Barnhoorn, 
'Geestelijkee gezondheid', i960, p. 120. Querido schreef alleen een kort signale-
ment:: 'hij [heeft] de begrippen ontward, die zich omtrent ziekte en gezondheid 
opp psychiatrisch gebied hebben gevormd, en die langzamerhand tot een kluwen 
voll  knopen en rafelige uitsteeksels zijn geworden. Na te zijn gekomen tot een 
leer,, die op heldere wijze terreinen afbakent en grenzen trekt, verricht hij hetzelf-
dee ordenende en schiftende werk voor [...] de praktijk van de geestelijke gezond-
heidszorg'.. Behoudens dit positief getoonzette berichtje in NTvG, 103, (1959), 
p.. 1600, hield Querido zich buiten de openbare discussie. Hij zette, zoals nog zal 
blijken,, het debat voort in een ruimer verband. 

97.. Lekkerkerker, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960. 
98.. Lumeij, 'Het werk van de Sociaal-Psychiatrische Dienst', 1961, pp. 211,214. 

Ziee ook: Lumeij, 'Het Medisch Opvoedkundig Bureau', 1959; Kuiper, 'Geeste-
lijk ee gezondheidsleer', i960, pp. 81-83; Kortbeek, 'Medische kolonie', 1959, 
p.. 124; Hut, 'Geestelijke gezondheidszorg' (2), i960, p. 16. 

99.. Kuiper, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, p. 78. 
100.. Hut, 'Geestelijke gezondheidszorg' (2), i960, p. 16. 
101.. Lumeij,'Hetwerkvan de SPD', 1961^.212. 
102.. Kuiper, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, p. 78. 
103.. Lumeij, 'Hetwerkvan de SPD', 1961, p. 213. Querido schreef elders dat hij de 

vraagg naar causaliteit - óf soma óf psyche - onbelangrijk vond. De vraag: waar 
liggenn de beste kansen voor zinrijke therapie was veel belangrijker. Querido, 
'Dee huisarts', 1961, p. 2. Lekkerkerker vroeg zich af of het niet veel belangrijker 
wass om een goed onderscheid te maken tussen sociale oorzaken en sociale ge-
volgenn van psychische stoornissen, en sociale omgevingsfactoren die niet direct 
oorzaakk of gevolg waren maar die wel sociale problemen schiepen waaraan in het 
belangg van de patiënt en zijn omgeving iets moest worden gedaan. Lekkerkerker, 
'Geestelijkee gezondheidsleer', i960, p. 219. Kortbeek meende dat een organische 
behandeling,, ook al greep die niet 'causaal' aan, toch heilzaam kon zijn - bijvoor-
beeldd door suggestie. Kortbeek, 'Medische kolonie', 1959, p. 125. 
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104.. Kuiper, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, pp. 79-83. 'Waarom', zo vroeg Kui-
perr zich af, 'zou de geneeskunde Trimbos en zijn werk moeten missen?' Collega 
Baan,, hoogleraar psychiatrie in Groningen, steunde Kuiper hierin: 'Ik ben het 
bepaaldd niet eens met de stroming, die op het ogenblik baanbreekt en die meent, 
datt er een scherpe scheiding gemaakt zou moeten worden tussen de psychiatrie 
inn engere zin, de sociale psychiatrie daarbij inbegrepen, en de geestelijke volks-
gezondheidd in ruimere zin [...] Het is mijns inziens kunstmatig om te zeggen, dat 
ditt volmaakt gescheiden gebieden zijn. Wij zouden een buitengewone verarming 
enn verstarring van de psychiatrie krijgen [...].' Baan, 'Achtergronden', i960, 
p.. 14. Lumeij, 'Het werk van de SPD', 1961, p. 213. Zie ook Kortbeek, 'Medische 
kolonie',, 1959, pp. 123-125. Barnhoorn was de enige die met Trimbos de overtui-
gingg deelde dat de geestelijke gezondheidsleer een aparte plaats moest krijgen in 
hett academisch onderwijs. Hij meende dat geestelijke gezondheidsleer geen ver-
lengstukvann het onderwijs in de klinische psychiatrie zou moeten zijn, maar een 
apartt vak gedoceerd door 'een psychisch hygiënist van sociaal-psychiatrische of 
sociaal-psychologischee huize'. Barnhoorn, 'De geestelijke gezondheid', i960, 
p.. 119. Queridovond: 'Het is geen bijzondere vakwetenschap, maar zou een 
basisvakk moeten zijn voor bijna iedere opleiding.' Querido, 'Ontwikkelingen', 
1959,, p. 135. 

105.. Lekkerkerker, 'Geestelijkegezondheidsleer', i960, pp. 216-218. 
106.. Omdat hij aan deze vragen voorbij was gegaan, kwam Trimbos bovendien tot 

zeerr tegenstrijdige conclusies. Zo deelde hij de BLO-nazorg, waar de betrokken-
heidd van de psychiater nihil was, zonder meer in bij de G GZ. Het observatiehuis of 
dee voogdij-instelling waar vaak een vaste psychiatrische consulent werkte, reken-
dee hij niet tot de GGZ. Lekkerkerker, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, p. 218. 

107.. Lekkerkerker, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, pp. 218-219. Klinieken en 
inrichtingenn hoorden volgens Trimbos evenmin tot de 'eigenlijke' geestelijke 
gezondheidszorg.. Maar ook voor patiënten meteen organisch bepaalde stoornis 
inn een inrichting gold dat zij door het milieu werden beïnvloed: door hun mede-
patiënten,, artsen en verpleegkundigen, maar ook door het milieu van herkomst 
waarmeee ze door duizenden banden innerlijk verbonden bleven. En was het 
anderzijdss eigenlijk wel altijd nodig om een team in te zetten? Soms, bijvoorbeeld 
inn het geval van de psychotherapeutische praktijk, werkte de inmenging van een 
derdee persoon juist storend. Ibidem, p. 219. Ook Lumeij wees op de inconsisten-
tiee tussen theorie en praktijk. Hij vroeg zich af waar Trimbos nu de mensen wilde 
plaatsenn die leden aan een deels biologische, deel sociogeen bepaalde stoornis: 
dee clientèle van de SPD, door Trimbos uitgeroepen tot GGZ-voorziening. Als 
GGG z-voorzieningen zich richtten op in wezen gezonde mensen dan zou dat dus 
betekenenn dat er dwars door de sPD een grenslijn zou moeten lopen. Lumeij, 
'Hett werk van de SPD', 1961, p. 213. 

108.. Hut, 'Geestelijke gezondheidszorg' (2), i960, p. 17; Barnhoorn, 'De geestelijke 
gezondheid',, i960, p. 118. 

109.. Lekkerkerker, 'Geestelijke gezondheidsleer', i960, p. 220. 
110.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, pp. 78, 81-82. 
in.. De meeste psychiaters voelden zich niet aangetrokken tot dit werk omdat deze 

problematiekk psychopathologisch gezien minder interessant was. Zo stelde 
Trimboss vast: 'Voor vele pur-sang psychiaters betekent het voortdurend bezig 
zijnn met de veelvuldige vormen van de huidige psychosociale nood een devaluatie 
vann hun psychiatrie'. Ibidem, pp. 61,8. 
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112.. Ibidem, p. 8. 
113.. Ibidem, p. 76. 
114.. Ibidem, pp. 113-114. Waarom dat 'therapeutische'juist door de psychiater zou 

moetenn worden vertegenwoordigd bleef overigens verder vrij onduidelijk. Want 
ookk de andere, veel belangrijkere, niet-medische disciplines die op dit niet-medi-
schee terrein werkzaam waren zoals de psychologen, counselers, zielzorgers, case 
workerss en sociaal-therapeuten, duidde Trimbos aan als 'therapeuten'. Hun 
werkwijze,, methode en opvattingen waren 'niet-medisch', maar hun doelstelling: 
hett genezen en lenigen van geestelijk leed, het voorkomen van psychische stoor-
nissen,, deed wel degelijk 'medisch aan'. Ibidem, p. 61. Elders schreef hij dat zich 
eenn 'niet-medische psychiatrie' aan het ontwikkelen was. Als men op historische 
enn andere belangrijke gronden de psychiatrie een medisch specialisme wilde blij -
venn noemen, dan werd het noodzakelijk een discipline af te zonderen die zichh met 
hett onderzoek van de psychische stoornissen bezighield. Ibidem, p. 82. 

115.. Kortbeek, 'Medische kolonie', 1959. 
116.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, p. 115. 
117.. Ibidem, p. 117. Het was 'allerminst' bewezen, zo benadrukte Trimbos, dat socio-

culturelee factoren ook werkelijk ziek konden maken. Ibidem, p. 86. 
118.. Ibidem, pp. 131-132. 
119.. Ibidem, pp. 132-137. De oorzaken van socioplastische stoornissen werden door 

Trimboss moeiteloos aangewezen: 'persoonlijke handicaps, zoals aangeboren 
off  verworven zwakke plekken in het integratievermogen, te grote gevoeligheid, 
regulatiezwaktee [...] zwakbegaafdheid op bepaalde gebieden [...] stressituaties.' 
Hierbijj  ging het om psychische stoornissen zoals 'de vereenzaming en vele vor-
menn van depressies, vervreemdingssyndromen of competentie-"ziekten", de 
tallozee vormen van huwelijksstoornissen, opvoedingsmoeilijkheden, arbeids-
conflictenn [...] managersziekte en bepaalde vormen van actuaal-neurosen'. 
Sociogenee stoornissen betroffen het vermogen tot affectieve relatievorming, de 
kernn van de persoonlijkheid. Om de oorzaken van een gestoord verbondenheids-
process op het spoor te komen moest Trimbos, geheel tegen zijn zin maar 'bij 
gebrekk aan betere termen', zijn toevlucht nemen tot de psychopathologie. Hij 
kwamm tot een indeling van drie categorieën: neurotische beelden in de zin van 
Horneyy (een onopgelost intra-psychisch conflict veroorzaakt door verinnerlijkte 
sociaal-culturelee factoren); ontwikkelingsstoornissen en ontwikkeling in psycho-
pathiformee zin (beide het gevolg van vroegkinderlijke verwaarlozing); en de ge-
reduceerdee persoonlijkheidsontwikkeling (het gevolg van opvoedingsinvloeden 
enn inhibities in de persoonlijke leefwereld). 

120.. Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, pp. 177, 218. 
121.. Verba timverslag van A.J. Heerma van Voss, 'Portret van Trimbos', vel 71-72,60. 

Westhofff  schrijft dat de gestichtspsychiatrie Trimbos 'volkomen vreemd was'. 
Westhoff,, Geestelijke bevrijders, 1996, p. 257. 

122.. Zie Van der Grinten, De vorming, 1987, en Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996. 
123.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, p. 91. 
124.. Trimbos, 'MOB en preventie', 1958, p. 49. 
125.. Fortmann, Een nieuwe opdracht, 1955, pp. 24-25; Trimbos in 1955 in: Ter Meulen, 

'Hett appèl van de ander', 1990, p. 42. 
126.. Trimbos, 'MOB en preventie', 1958, p. 50. 
127.. Trimbos, Geestelijke gezondheidsleer, 1959, p. 18. 
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128.. De psychohygiënisten gedroegen zich net als de rest van de Nederlandse samen-
levingg in deze periode van wederopbouw en welvaart. Er is inmiddels voldoende 
historischh onderzoek voor handen om het traditionele beeld van 'een bijna stil-
staandee samenleving' te nuanceren, en met recht te wijzen op de dynamiek en 
veranderingg die de jaren vijfti g evenzeer kenmerkten. Het waren, in de woorden 
vann Righart en De Rooy, vooral de combinatie van oud en nieuw en de poging 
omm het evenwicht tussen traditie en vernieuwing te handhaven die de jaren vijfti g 
eenn eigen karakter gaven. Righartt en de Rooy, 'In Holland staat een huis', 1997. 
Ziee ook: S. Stuurman, 'Het zwarte gat van de jaren vijftig' , Kleio, 25 (1984), 
pp.. 6-13; H.W. von der Dunk, 'Tussen welvaart en onrust. Nederland van 1955 
tott 1973', in: Idem e.a. (eds.), Wederopbouw, welvaart en onrust. Nederland in de 
jarenjaren vijftig en zestig. Houten 1986, pp. 9-37; De Vries, Complexe consensus, 1996. 

129.. De Lange, Vijf jaar Katholiek Nationaal Bureau, 1957, p. 24; Van Loon, 'Perspec-
tief',, 1959, pp. 30,38. 

130.. En die ook in de Utrechtse School tot uitdrukking kwamen. Ido Weijers schrijft 
datt het werk van de Utrechters steeds twee gezichten vertoonde: aan de ene kant 
eenn groot pleidooi voor zelfontplooiing en tegen disciplinering, aan de andere 
kantt een zich nadrukkelijk afzetten tegen hedonisme en het liberale laissez-faire. 
Alss men het in deze kring over 'actieve cultuurpolitiek' had, dan volgde men de 
personalistischee uitgangspunten: tegen de liberale gedachte van een terughou-
dendee staat en voor een sterke, niet disciplinerende maar opvoedende staat. De 
Utrechterss stelden hun wetenschap in dienst van de opvoedingvan 'de nieuwe 
mens'.. Weijers, Terug naar het behouden huis, 1991 .̂ 119. 
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SamenSamen een, i960; Idem, 'Voorkomen is beter dan genezen', 1967. Trimbos stond 
daarinn overigens niet helemaal alleen. Ook anderen stelden vast dat etiologische 
verbandenn tussen sociaal-culturele factoren en psychische stoornissen 'onzeker' 
waren.. Zie: Querido, 'Geestelijke gezondheid', 1962; Lit , 'Buiten zinnen', 1964. 
Trimboss vertelde in 1977 over zijn stap naar de universiteit (in 1969 werd hij in 
Rotterdamm benoemd tot hoogleraar preventieve en sociale psychiatrie): 'Ik had 
eenn beetje de pest gekregen aan de kretologie waarmee ik ontzettend veel in de 
publiciteitt was. Altij d moest je wel ergens iets over zeggen; dat doe je dan heel 
braaf,, naar beste eer en geweten, maar het berustte vaak op niet veel meer dan de 
ervaringg die je zelf had of op gegevens die van over de grens kwamen. Daar zat 
hett katholieke bureau een beetje mee vast.' Heerma van Voss, 'Portret van Trim-
bos',, 1977, p. 722. Westhoff wijst op de rol die zijn persoonlijke ambities en belan-
genn speelde in zijn onvermoeibare strijd voor een meer wetenschappelijke bena-
dering.. Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, pp. 400 e.v. 

18.. Weijers, Terug, 1991, p. 121. Zie ook: Dehue, De regels, 1990. 
19.. Een 'te weinig' betekende automatisch dat het individu meer functies moest 

gaann vervullen, functies die eigenlijk thuishoorden in het takenpakket van de 
gemeenschap;; het individu moest dan méér zijn dan een mens. Een 'te veel' 
betekendee dat de individuele mens zich moest onderwerpen aan de collectiviteit 
inn die mate dat hij 'wezenlijk menselijke attributen verliest'; hij was dan minder 
dann een mens. In beide situaties werd de geestelijke integriteit en geestelijke 
volksgezondheidd bedreigd. Querido, 'Bevolkingsproblemen', 1963, pp. 333-338. 
Ookk Trimbos schreef dat ruimtelijke en economische overbevolking niet 
gevreesdd hoefden te worden, maar de psychologische des te meer. Trimbos, 
'Wereldprobleemm nummer één', 1963; Idem, Man en Vrouw, 1965, p. 243. 

20.. Querido, 'Bevolkingsproblemen', 1963, p. 340. 
21.. Trimbos, 'Wereldprobleem', 1963, p. 4. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK 6 373 3 

22.. Ibidem, p. 6. Zie ook: Idem, Man en vrouw, 1965, pp. 236 e.v. 
23.. In 1963 verscheen een MG F-themanummer over geboortenregeling (hierna: 

MGV,, 'Geboorteregeling'). Het bevatte een verslag van een discussie tussen de 
volgendee door de redactie uitgenodigde personen: H. Ruygers (priester/filosoof, 
katholiek,, verbonden aan het KNBGG), H.E. Derksen (biofysicus, humanist, actief 
inn de NVSH), P.J. Dupuis (huisarts, hervormd, voorzitter van de Protestantse 
Stichtingg voor Verantwoorde Gezinsvorming), J.S. van Hessen (socioloog, katho-
lieke,, actiefin de KVGV), P.J. van der Leeuw (zenuwarts en psychoanalyticus, 
neutraal,, voorzitter van het PAI), H. Musaph (zenuwarts, joods, actiefin de 
NVSH),, mevrouw B.M. van Oort-Wegelin (sociaal leidster, meelevend luthers, 
LGM-bureauu Rotterdam). Ruygers nam het voorzitterschap op zich, E.C. Lekker-
kerkerr structureerde de discussie en deed de verslaglegging. De niet-katholieke 
gesprekspartnerss verbaasden zich hogelijk over het feit dat ook de katholieke 
deelnemerss vonden dat de echtgenoten zelf moesten beslissen over het aantal 
kinderen.. Ze wezen erop dat die opvatting in de praktijk in ieder geval nog geen 
gemeengoedd was, daar heerste nog altijd de 'oude' opvatting: de kerk is verant-
woordelijk,, en daardoor ontstonden veel moeilijkheden, MGV, 'Geboorterege-
ling',, p. 88. Gelijktijdig met dit MG v-themanummer werden zowel door de VARA 
alss door de KRO televisie-uitzendingen verzorgd over hetzelfde onderwerp. In de 
KROO 's Brandpunt sprak bisschop Bekkers zich uit voor de eigen verantwoordelijk-
heidd van het echtpaar over beslissingen aangaande de grootte van het gezin. 
Ziee daarover onder meer: Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, p. 541 (met foto). 
Ookk over een ander veelbesproken thema in deze jaren, homoseksualiteit, bleken 
deskundigenn met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden het eens 
tee zijn. In 1965 verscheen een rapport van het Nederlands Gesprekscentrum, 
geschrevenn door een commissie bestaande uit geestelijken en medici van ver-
schillendee levensbeschouwelijke signatuur en drie anonieme coc-leden. De visie 
vann de katholieke en protestantse deelnemers verschilde niet noemenswaardig 
vann die van de andere commissieleden, onder wie de bekende NVS H-psychiater 
C.. van Emde Boas. Iedereen was het erover eens dat de zin van seksualiteit niet 
louterr in de voortplanting lag, maar ook in de persoonlijke ontplooiing en rela-
tievorming.. Zie: Oosterhuis, Homoseksualiteit in katholiek Nederland, 1992, p. 171. 

24.. MGV, 'Geboorteregeling', 1963, pp. 104,120. 
25.. Ibidem, pp. 99, 90; 103-104; 120, 91. 
26.26. NFGV,'Resolutie', 1965. 
27.. NFGV, 'Advies', 1966, pp. 209-210. 
28.. Trimbos, 'Televisie', 1961, pp. 67, 79. 
29.. In het seizoen 1963-1964 trad Trimbos op als gespreksleider in de KRO-televisie-

seriee 'Gehuwd en ongehuwd' (zie Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, p. 396). 
Daarvoorr hield hij, tussen i960 en 1961, radiopraatjes voor de KRO in de rubriek 
'Gezinn en Huwelijk', later getiteld 'Gehuwd en Ongehuwd', in het kader van de 
voorlichtingsactiviteitenn van het KNBGG. Aanvankelijk werd de tekst op verzoek 
inn gestencilde vorm toegezonden, maar al spoedig bleek de vraag te groot. Het 
weekbladd De Bazuin publiceerde de voordrachten vanaf januari 1961, en later 
inn dat jaar verschenen de radiopraatjes in boekvorm als Gehuwden ongehuwd 
(Hilversumm 1961). De KNBGG ontving honderden brieven van luisteraars. 
Trimboss schreef dat de brieven duidelijk maakten dat 'de geestelijke gezondheid 
inn dit opzicht bij zeer velen ernstig te wensen over laat', KNBGG, Jaarverslag, 
1958-1960,, pp. 3-4. 



374 4 NOTENN BIJ HOOFDSTUK 6 

30.. Trimbos, 'Neurotiserende factoren', 1965, pp. 160-161. Hier nam Trimbos, zon-
derr daarvan melding te maken, afstand van zijn opvattingen over de gebrekkige 
culturelee verankering die hij in 1959 in zijn proefschrift beschreef. Daar schreef 
hij:: 'Weliswaar hebben nog nooit zoveel mensen toegang gehad tot bijvoorbeeld 
dee muzikale erfenis van onze beschaving; de concertseries zijn overal uitverkocht; 
dee grammofoonplaten worden bij milliarden vervaardigd. Doch kan men van een 
muziekcultuurr spreken, waar de zelfbeoefening ervan en de lange geduldige 
voorbereiding,, die daarvoor nodig is, ontbreekt?'. In 1965 schreef hij: 'Een enkel 
voorbeeld:: de grammofoon en radio hebben nu wel een enorme populariteit van 
lichtee en zelfs ernstige muziek gebracht, maar- zo zegt men- zij hebben in feite 
eenn eigenlijke muziekcultuur ondermijnd. Het zelf beoefenen van muziek mid-
delss langdurig en moeizaam muziekonderricht zou hierdoor afnemen. Dit laatste 
[...]]  is echter volstrekt onbewezen. En daarenboven kan men zich afvragen, 
off  het deel hebben via deze media aan technisch en artistiek volmaakt vertolkte 
kunstwerkenn niet een veel hogere cultuurwaarde betekent dan het gefiedel en 
getokkell  van menig amateur. Of getuigden de salonstukjes van weleer of de 
folkloristischee blokfluitgenoegens die als hoogste peil van verreweg de meeste 
amateurss bereikt worden, nu werkelijk van zo'n geweldige muziekcultuur?'. 
Ibidem,, p. 160. 

31.. Ibidem, pp. 161-162.L1 1964 deed de NFGV op verzoek van de minister van Sociale 
Zakenn een onderzoek naar de relatie tussen televisie en geestelijke volksgezond-
heid.. Men ondervroeg kinder- en jeugdpsychiaters en kinderrechters over het 
onderwerp.. Die vonden de invloed van de televisie gering, en bovendien eerder 
positieff  dan negatief van aard. NFGV, Jaarverslag, 1964, p. 4. 

32.. Ministers, nationale en regionale kranten en kerken spraken hun afkeuring uit. 
Voorall  gewone Nederlanders bleken niet te spreken over de uitzending. De 
programmamakerss ontvingen honderden brieven vol verdachtmakingen, waarin 
zelfss antisemitische taal werd uitgeslagen. Veiligheidsagenten waren nodig om 
programmamakerss te beschermen, vooral de tot dan toe zeer populaire Mies 
Bouwmann ('Open het Dorp') moest het ontgelden. De tegenaanval ressorteerde 
echterr snel effect: na publicatie van de vijandige brieven kwamen weer honder-
denn brieven binnen waarin steun werd betuigd aan de VARA. Kennedy, Nieuw 
Babylon,Babylon, 1995, pp. 117-119. 

33.. 'Kroniek', 1964, p. 68. Ondertekenaars waren: prof. dr. H. Bianchi, dr. C. Boeke-
stijn,, prof. dr. B. Delfgaauw, prof. dr. Sj. Groenman, prof. dr. H.A. Hutte, prof. 
dr.. J.P. Kruijt , prof. dr. P.C. Kuiper, Daniël de Lange, prof. dr. J. Linschoten, 
prof.. dr. M. Mulder, prof. dr. A. Oldendorff, dr. C.J.B.J. Trimbos en dr. J. Weima. 

34.. Trimbos, 'De arts', i960, p. 170. 
35.. Ibidem, pp. 168,170-171; Querido, 'De huisarts', 1961, p. 1. Zie ook: Baan, 

'Achtergronden',, i960, en Weijel, 'Het maatschappelijk effect', 1964. 
36.. Lekkerkerker, 'Enkele kommunikatieproblemen', 1961, p. 193; Querido, 

'Dee huisarts', 1961, pp. 6-7. 
37.. Weijel, 'Het maatschappelijk effect', 1964, pp. 274-275. De Engelse psycho-

analyticuss Michael Balint publiceerde in 1957 het invloedrijke boek The doctor, 
hishis patient and the illness, waarin hij beschreef hoe huisartsen de diepere psycho-
socialee problemen konden ontdekken die verscholen lagen achter de somatische 
klachtenn van hun patiënten. Balint deed ervaring op in het werken met groepen 
huisartsenn in de Londense Tavistock Clinic, waarbij hij een benadering van 'de 
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ziektee van de hele persoon' trachtte over te brengen in plaats van de gebruikelijke 
aandachtt van huisartsen voor het zieke orgaan. Daartoe moest allereerst de dok-
ter-patiëntrelatiee worden verbeterd: dokters zouden beter naar hun patiënten 
moetenn luisteren om psychosociale problemen op het spoor te komen. In Neder-
landd was Balint erg invloedrijk: in de zestiger jaren nam maar liefst tien procent 
vann de Nederlandse huisartsen deel aan een Balintgroep. Tiemens, Management 
ofof mental health problems, 1999, p. 14. J. A. Weijel schreef het handboek Medische 
psychologie.psychologie. Psychologie en psychotherapie voorde huisarts (Utrecht 1961). 

38.. De Koek van Leeuwen, 'Structuur van de Geestelijke Gezondheidszorg', 1966, 

P-37--
39.. Querido, 'The Preventive Aspects', 1965, p. 15. Opvallend is dat Querido hier 

mett gebruikmaking van dezelfde argumenten een aparte discipline wilde vesti -
gen,, maar daarbij niet (al dan niet bewust) verwees naar Trimbos. Hij koos ook 
eenn heel ander uitgangspunt: Trimbos baseerde zijn geestelijke gezondheidsleer 
opp het onderscheid tussen ziek en gezond, op de 'psychische stoornissen bij 
gezonden'' van Rümke. Querido nam, zoals zijn voorganger K.H. Bouman had 
gedaan,, de lichamelijke hygiëne tot voorbeeld: ook die had zich immers 'met 
succes'' afgescheiden van de pathologie. 

40.. Querido, 'Geestelijke gezondheid', 1962, pp. 42,46; Querido, 'De vermaat-
schappelijking',, 1964, pp. 50-51. 

41.. Lekkerkerker, 'Enkele kommunikatieproblemen', 1961, pp. 194-95. In het 
themanummerr verscheen welgeteld één bijdrage van een psychiater, Dercksen, 
dee overige bijdragen werden geschreven door maatschappelijk werksters. 

42.. Trimbos, 'Verrassende benoeming', 1963, p. 3; Lekkerkerker, De ontwikkeling 
vanvan de geestelijke gezondheidszorg na de oorlog, 1962, geschreven op verzoek van de 
Wiardii  Beekman Stichting t.b.v. een nieuwe uitgave van het 'Plan van de Arbeid' ' 
vann de PvdA, p. 32; Querido, Over mijn schouder, 1967, p. 11. Of de psychiatrische 
inrichtingg moest fungeren als de centrumvoorziening of de SPD, was onderwerp 
vann discussie tussen psychiaters uit beide soorten instellingen. Inrichtingspsy-
chiaterss als A.C. Li t (geneesheer-directeur in Zeist) en A. Poslavsky (geneesheer-
directeurr in Utrecht) opteerden voor het eerste, sociaal-psychiaters als N. Speyer 
(leiderr SPD Den Haag), L. Lumeij (leider SPD Utrecht) enj. Ferguson (leider 
SPDD Almelo) voor het laatste, zo blijkt onder meer uit de discussies in de Voor-
drachtenreeks.drachtenreeks. Overigens waren vrijwel alle voor- en nazorgdiensten in de eerste 
helftt van de jaren vijfti g ondergebracht in los van de inrichting staande instellin-
gen,, maar dat betekende nog geen radicale breuk. De diensten bleven aanvanke-
lij kk merendeels afhankelijk van de medewerking van gestichtspsychiaters. Zie: 
Vann der Grinten, De vorming, 1987, deel 11, hoofdstuk 4. 

43.. Trimbos, 'Verrassende benoeming', 1963, p. 5. 
44.. Bartels, 'Doel, middelen en grenzen', i960, p. 25; Querido, 'De verantwoorde-

lijkheid',, i960, pp. 37-38. 
45.. Querido, 'The Preventive Aspects', 1965, p. 10. 
46.. Querido, 'Geestelijke gezondheidszorg in de wereld', 1962. Querido was in 1961 

betrokkenn bij het opstellen van het Background Document voor de Assemblee van 
dee WHO in 1962 over MentalHealth Programmes in Public Health Planning. Daarin 
werdenn deze ideeën gelanceerd. Zie: Querido, 'Mental Health Programmes', 
dl.. 1, n, ui, 1962. Zie ook: Querido, 'The Preventive Aspects', 1965, pp. 17-19, 
waarr hij schreef dat de 'frontline' van de GGZ moesten worden samengevoegd 
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mett de eerste lij n in de gewone gezondheidszorg. Specifieke en gespecialiseerde 
GGZZ zouden dan gereserveerd kunnen worden voor de tertiaire preventie. 

47.. Querido, 'The Preventive Aspects', 1965, pp. 17, 24. Helemaal overtuigd van 
dee zegeningen van de moderne GGZ bleek Querido zelf overigens evenmin. 
Zoalss Trimbos, hanteerde ook hij andere maatstaven voor het succes van 
dee beweging wanneer hij sprak voor eigen parochie. In 1962 verscheen een 
nieuww statement van de w F M H getiteld Mental Health in International Perspective, 
opgesteldd tijdens het 6e internationale congres in Parijs. Daarin werd voorge-
steldd om in ontwikkelingslanden te beginnen met zeer eenvoudige, humanitaire 
verzorgingg van ernstig geestelijk gestoorden. In het statement uit 1948 had men 
daarentegenn voorgesteld om te beginnen met diensten voor geestelijke volksge-
zondheid,, inclusief voorzieningen zoals een MOB en een LGM-bureau. Querido 
schreeff  naar aanleiding van het nieuwe statement: 'Ik ben onthutst door het defai-
tisme,, dat uit deze alinea's spreekt'. Hij dacht dat dit pessimisme alles te maken 
hadd met de samenstelling van de werkgroep die het state ment had voorbereid. 
Nuu hadden daarin vooral psychiaters zitting, sociologen ontbraken geheel. 
Dee werkgroepp werd overigens voorgezetenn door 'onze Rümke', maar daaraan 
besteeddee Querido verder geen commentaar. Querido, 'Geestelijke gezondheid', 
1962,, pp. 41,44-45. 

48.. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Volksgezondheidsnota 1966, 
's-Gravenhagee 1966. (Handelingen Tweede Kamer 1965-1966, nr 84,62:1). 

49.. Querido, 'De Volksgezondheidsnota 1966', 1966, pp. 79, 84. 
50.. Trimbos, 'De geestelijke gezondheidszorg in de Volksgezondheidsnota 1966', 

1966;; Idem: 'De gezondheidsnota', 1966. Bartels leek ook van zijn eigen stand-
puntt te zijn afgestapt, want zoals eerder bleek, verdedigde hij in i960 de stelling-
namee van Trimbos en andere katholieke psychohygiènisten. Of hij op inhoude-
lijk ee gronden van mening veranderde, of nu vanuit politieke overwegingen koos 
voorr een niet-autonome GGZ, is niet helemaal duidelijk. Trimbos zei in 1977 over 
Bartelss staatssecretarisschap: 'Bartels is later staatssecretaris van Volksgezond-
heidd geworden. Veldkamp heeft hem eigenlijk de politiek in gehaald; dat was nog 
eenn hele moeilijke beslissing voor hem, want hij had veel connecties met KVP-
mensen,, maar was niet zo erg politiek. Een echte politieke carrière heeft hij niet 
gemaaktt - Veldkamp is zo'n dominerende man, dan kan je niet veel uit de voeten 
alss staatssecretaris [...]'. Om daaraan toe te voegen, wat weer in tegenspraak lijk t 
mett zijn eigen reactie op de Volksgezondheidsnota bij het verschijnen daarvan: 
'[...]]  maar hij heeft wel een paar goede dingen gedaan. Die volksgezondheidsnota 
vann 1966 ligt nu wel in de la, maar het is nog altijd een erg goed stuk waar heel wat 
mensenn toch wel wat uit gepikt hebben, al zeggen ze dat dan niet.' Heerma van 
Voss,, 'Portret van Trimbos', 1977, p. 711. Overigens is het opvallend dat Trimbos, 
inn tegenstelling tot de vooroorlogse generatie psychohygiènisten, meende dat de 
GGZZ niet tot ontplooiing kwam wanneer zij onderdeel uitmaakte van de algemene 
gezondheidszorg.. Zo'n standpunt kon Trimbos innemen, nu de beweging was 
geconsolideerdd en er een net van eigen voorzieningen bestond. Voor de oorlog 
probeerdee men, vanuit het streven naar autonomie juist aansluiting te vinden bij 
volksgezondheid. . 

51.. Dat zou ook niet snel veranderen en dus was ook hier een meer pragmatische 
oplossingg aangewezen. Lekkerkerker stelde voor om de maatschappelijk werk-
sterr van het LGM-bureau ter beschikking te stellen van de vrijgevestigde en 
11 M p-psychotherapeuten, en de psychiaters die op consultatieve basis verbonden 
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warenn aan een L G M -bureau in staat te stellen om als vrijgevestigde of i M M P-
psychotherapeutt ook cliënten van het bureau in behandeling te kunnen nemen. 
Lekkerkerker,, De ontwikkeling, 1962, pp. 10-12. 

52.. Ibidem, p. 45. 
53.. Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg, Geestelijke 

Gezondheidszorg,Gezondheidszorg, 1964. Hoewel de schrijvers zich bij voorbaat excuseerden voor 
hett nog onvolledige karakter van hun voorstel, gingen zij bij de lancering ervan 
niett over een nacht ijs. Het KNBGG verspreidde het rapport in een oplage van 
meerr dan 2000 exemplaren en het werd, zoals gezegd, daarna uitentreuren 
besprokenn en bediscussieerd. 

54.. Querido, 'Geestelijke gezondheidszorg, structuur en organisatie', 1965. 
Westhoff,, die een 'intern' katholiek standpunt inneemt in haar geschiedschrij-
ving,, schrijft dat Querido en anderen 'overwegend negatief commentaar' gaven 
opp het Rapport. Ze komt tot de conclusie dat 'vrijwel het enige waar men het wél 
meee eens was', het idee was van de regionalisatie. Die eensgezindheid was juist 
vann veel groter belang dan de onderlinge meningsverschillen, zoals hieronder 
zall  blijken. Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, pp. 574-575. 

^§.^§. Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid 
(Stichtingg ACB), 'Beschouwingen', 1965; idem, 'Organisatie van het werk', 
19666 (de hand van G. Nijhof, zie hoofdstuk 7, pp. 268-269, ^s m e r onmiskenbaar); 
Nationaall  Protestants Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid in Neder-
land,, 'Structuur en organisatie', 1965. 

^6.^6. Van der Grinten, 'Ordening van gezondheidszorg', 1987, p. 678. 
57.. Van der Grinten, 'Integratie en differentiatie', 1990, pp. 66-67. 
58.. Stichting ACB, 'Organisatie van het werk', 1966, pp. 203-204. Ook Querido deed 

inn 1964 het voorstel om geen specifieke voorzieningen ('organized units') uit te 
werken,, maar 'functions [...] which may be combined or seperated, differentiated 
orr co-opted, carried out under one roof or by the same person, as circumstances 
require'.. Querido, 'The Preventive Aspects', 1965, p. 23. 

59.. Stichting ACB,'Organisatie van het werk', 1966, pp. 204-205. 
60.. Lekkerkerker, 'Jeugd en toekomst', 1966, p. 399. In dit verslag werd de niet 

gepubliceerdee toespraak van Trimbos, 'De geestelijke gezondheidszorg in 
dee steigers', samengevat. 

61.. De Koek van Leeuwen, 'Structuur', 1966, p. 36. 
62.. SichtingACB,'Organisatie van het werk', 1966,p. 205. En hij voegde daar nog 

aann toe: 'Het ware te wensen dat de Nationale Federatie zou pogen een concreet 
postulaatt te formuleren'. 
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1.. 'Uitnodiging. Te gek om los te lopen', 1970. 
2.. 'Vol', Vrij  Nederland, 1970. 
3.. Van der Eijk, 'Congres in Amsterdam', 1970: 'Bij geestelijke ongezondheid 

moett vooral niet alleen gedacht worden aan uitgesproken geestelijke gestoord-
heid',, zo vervolgde de verslaggever, 'Het gaat ook om wat mensen doormaken die 
vaakk gedeprimeerd zijn, zich erg eenzaam voelen of zich verlamd weten in hun 
werkkrachtt en energie; sommigen lijden aan woedeuitbarstingen of angstaanval-
len,, anderen kunnen slecht slapen, zijn altijd onrustig, voelen zich "ongelukkig" 
zonderr te weten waarom [...]'. 
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4.. G. van den Berg, 'Procesbeschrijving seminar', 1971, p. 9; Trimbos, 'Enige korte 
reflekties',, 1971, p. 16. 

5.. Goudsblom-Oestreicher, 'De Kongres-themagroepen', 1971. 'De zaal is doodstil 
geworden.. [...] Een zeer geëmotioneerde jonge vrouw zegt bijna huilend in de 
microfoonn "dit is een voorbeeld, nu is er een kliënt en iedereen valt stil, nu kun-
nenn julli e niks, omdat julli e de situatie niet aan kunnen, godverdomme, je mag 
hierr niet eens emotioneel zijn". [...] Een mij onbekende psychiater roept tegen 
dee man op het podium: "die reaktie van jou onderga ik ook, ze vinden datje je 
bekk moet houden, ik zegje, knok je bij die lui naar binnen". [...] Een opzwepende 
stemm roept de zaal op te eisen dat het probleem opgelost moet zijn voor zij de zaal 
verlaten.. De verwarring lijk t toe te nemen. Er komt wat meer beweging en geluid, 
mensenn praten met elkaar. Op het podium roep iemand: "gaat u akkoord?" Ik 
begrijpp niet waarmee. Enkelen uit de zaal roepen: "nee". Ik begrijp niet waarte-
gen.. De diskussieleider vraagt wie met de gespreksthema's door wil gaan en wie 
mett het problemen van de man. Geen duidelijke reakties. Wel duidelijk adviseert 
dann iemand om het probleem van deze mijnheer buiten de zaal verder te bespre-
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ook.. De spanning is er uit. [...] Het kongres is afgelopen.' Petri, 'Er is een kliënt 
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15.. Het hiernavolgende is gebaseerd op: Kerkhoven, Beeld van de psychiatrie, z.j., 
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wenn op en konden zij hun 'ik-sterkte' vergroten. Het accent werd verlegd van 
dee individuele problematiek naar de interacties binnen de groep, waarvan ook 
behandelaars,, verpleegkundigen en andere therapeuten deel uit maakten. Ieder-
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26.. Ibidem, pp. 140-141. Volgens Nijhof voldeed de term 'geestelijke gezondheids-
zorg'' niet. Het woord 'geestelijk' was dubbelzinnig en deed geen rechtaan de 
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interpreterenn vanuit individuele, psychologische vooronderstellingen. De vraag: 
hoee moeten we de samenleving laten functioneren, was daarmee van fundamen-
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32.. Speciaal MG v-nummer over Gezinsbehandeling, 23 (1968), nr. 5: Redaktie, 'Ter 
introductie',, p. 171, en J.H. Blankstein, 'Gezinsbehandeling - een theoretische 
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vann een onderzoeksprogramma moest men weten welk onderzoek er in Neder-
landd al gedaan was. Kruisinga gaf de opdracht tot het uitvoeren van een survey. 
Hett hoofd van de afdeling Psychohygiëne van de Geneeskundige Hoofdinspec-
tiee Geestelijke Volksgezondheid, de socioloog E. Dekker, werd daarvoor 
anderhalfjaarr 'uitgeleend' aan de afdeling preventieve en sociale psychiatrie 
vann Trimbos. Trimbos was in 1969 benoemd tot hoogleraar preventieve en 
socialee psychiatrie aan de Medische Faculteit Rotterdam. Psychohygiënisch 
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Schrijver,, 'Aktiedag', 1970, p. 293. 

40.. Trimbos, 'Perspektieven', 1970, pp. 248, iS5~5^-
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42.. Trimbos, 'Perspektieven', 1970, pp. 256-257. Trimbos verwees naar: M. van 
Beugen,, Sociale technologie (Assen 1968), en Idem, 'De relatie-sleutelaars betreden 
hett strijdperk', in: Vrij  Nederland, 21 februari 1970. Ook Querido was geporteerd 
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Beugenn het onlangs heeft geformuleerd, zou het harmonie-model, waarbij hij, 
diee afwijkt van door de samenleving gestelde normen als onaangepast wordt 
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opp de neurotische stoornis als ziekte. Ook de gedragstherapeuten gooiden de 
psychodynamischee benadering van neurotische klachten overboord en richtten 
zichh op de omstandigheden waaronder gedragsveranderingen optraden. Zie 
Dehue,, De regels, 1990, over (de introductie van) de Rogeriaanse en de gedrags-
therapiee in Nederland. 

44.. Dijkhuis, 'Psychotherapie', 1970, pp. 113,104. 'Psychotherapeuten zelf doen er 
weinigg aan dat hun rol steeds gepercipieerd wordt als die van een behandelende 
instantie,, waar cliënten, meestal individueel naar toe moeten komen en waar de 
behandelingg zich binnen de spreekkamer afspeelt, hetgeen naar mijn mening 
eenn tekortschieten is in de rol van hulpverlener', zo schreef Dijkhuis streng. 

45.. Weijel, 'De derde revolutie', 1968, pp. 8-21. Ook Trimbos riep op tot politiek 
engagement,, zie: Trimbos, 'Perspektieven', 1970, pp. 255 en 259. Dijkhuis, die in 
19700 schreef dat psychotherapie een van de middelen was 'waarmee we welzijns-
zorg,, als een proces van sociale optimalisering' op gang hopen te brengen, vond 
ookk dat geestelijke gezondheidszorgers zich meer dan voorheen zouden moeten 
manifesterenn op het gebied van de welzijnszorg en de politiek. Hij riep zijn colle-
gaee psychotherapeuten op om stelling te nemen tegen 'de sociale en maatschap-
pelijkee structuren die onleefbare situaties in de hand werken', en haastte zich 
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51.. Van Lieshout, 'Veertig jaar', 1985, pp. 1264-1268. 
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men.. Van Lieshout, 'Veertig jaar', 1985, pp. 1264-1270. 

57.. Ibidem, pp. 1264-1270. 
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'Dee "romantisering" van de waanzin. Anti-psychiatrie en vernieuwingsdrang in 
Nederlandd 1965-1985'). Zie over contacten tussen subcultuur en (anti-)psychia-
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2000.. Binnen de studentenbeweging en subcultuur ontwikkelden zich begin 
jarenn zeventig een meer politieke en een meer op de subcultuur gerichte stro-
ming.. Zie: Heerma van Voss, 'De geschiedenis', 1978, pp. 408 e.v. 

59.. Tasmen, Louter Kabouter, 1996, pp. 279-287. 
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Carell  Muller en Roel van Duyn net als hun voorgangers Buytendijk en Trimbos, 
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61.. Van den Bergh, Dekker, Sengers en Weijel, Verbeterde mensen, 1970, p. n. Het 
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62.62. Kennedy, Nieuw Babyion, 1995, p. 196; Duyvendak, 'Opkomst en ondergang', 
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63.. Sengers werkte, om met Harrie Oosterhuis te spreken, het door Trimbos en de 
priesterss van het Pastoraal Bureau uitgedokterde recept van dee zelfaanvaarding 
uitt tot een sociaal-psychiatrisch model. Dit model verdrong het ziektedenken en 
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