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Mij nn vier zussen en ik hebben geluk gehad. Bij de opvoeding van hun 
zevenn kinderen maakten mijn vader en moeder geen onderscheid naar 
seksee wanneer het ging om het belang van een goede opleiding - iets wat 
toen,, in de jaren vijftig , zestig en zeventig van de vorige eeuw, nog geens-
zinss vanzelfsprekend was. Wel vonden zij dat een goed stel hersens ver-
plichttee tot een zo goed mogelijk gebruik met het best mogelijke resul-
taat.. Anders lag er een toekomst in het verschiet bij de sigarenfabriek of 
inn de plaatselijke wasserij. We hebben dus geleerd om ons best te doen en 
omm door te zetten. Dat is bij het schrijven van dit boek erg goed van pas 
gekomen. . 

Mij nn vader leerde me ook om te zien dat mensen bedoelingen kunnen 
hebbenn die anders zijn dan hun gedrag of hun daden doen vermoeden. 
Nieuwsgierigheidd naar achterliggende beweegredenen en motieven, 
naarr mogelijk dieperliggende betekenissen en verbanden, kenmerkt de 
grondhoudingg van een historicus, maar ook die van een psychotherapeut 
enn van een journalist. Ik prijs mezelf andermaal gelukkig dat ik in 1986 bij 
hett toenmalige Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid kwam 
werkenn onder leidingvan iemand die een grote historische belangstelling 
enn intermenselijke gevoeligheid paart aan journalistieke vakbekwaam-
heid:: Arend Jan Heerma van Voss. Ook na zijn afscheid van het (inmid-
delss tot Trimbos-instituut omgedoopte) NcGv bleef hij geïnteresseerd 
inn mijn vorderingen als mens en wetenschapper. 

Behalvee van Arend Jan, heb ik erg veel geleerd van mijn directe colle-
ga,, de historicus Joost Vijselaar. Hij maakte me als nieuwkomer wegwijs 
inn de nagelaten paperassen van E.C. Lekkerkerker en wist me met zijn 
aanstekelijkee enthousiasme en zijn uitgebreide kennis van de geschiede-
niss van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg te winnen voor 
ditt prachtige, toen nog nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein. Hij liet 
mee delen in zijn kennis en maakte plaats naast hem op dat kleine richeltje. 
Samenn hebben we in de jaren daarna een halve berg afgegraven, waar-
doorr dit terrein van historisch onderzoek bekendheid heeft gekregen. 
Joostt was degene die het meest betrokken was bij mijn onderzoek naar de 
psychohygiënisten:: hij dacht mee en las mee. Ik heb mij in al die jaren 
geenn betere maat kunnen wensen. 

Vanaff  mijn aankomst, in 1986, tot mijn laatste bibliografische correc-
tiess voor dit boek heb ik ook veel hulp gehad van 'de meisjes van de bibli-
otheek'.. Voor ieder onderzoek zijn de medewerkers van de bibliotheek 
alss hulptroepen nodig, voor het mijne waren (en zijn) ze zelfs volstrekt 
onmisbaar.. Het Trimbos-instituut beschikt over een voor de historicus 
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vann de psychiatrie en de GGZ uiterst waardevolle collectie. Pia Kamper 
hadd een belangrijk aandeel in de vorming daarvan. Door onze gesprek-
kenn verschafte ze mij bovendien kennis van het instituutsverleden die 
elderss niet te vinden is. Ook hielp ze mij te vinden wat ik zocht, samen 
mett Annelies Riepema en later Anneke Dirkx, Ingrid Verhoeven, Josje 
vann der Sloot en Esther Udinga. 

Mi jj  helpen vinden wat ik zocht: dat deden eigenlijk ook mijn promotor 
Piett de Rooy en mijn co-promotor Giel Hutschemaekers. Piet de Rooy 
stimuleerdee me om als historicus mijn eigen weg te zoeken. Daarbij hield 
hijj  steeds goed in de gaten waar ik bleef. Voerden mijn omzwervingen al 
tee ver of raakte ik al te zeer in vertwijfeling over het proefschrift en het 
promoveren,, dan wist hij me snel weer op het rechte pad te brengen. 
Toenn ik vlak voor de eindstreep geveld werd door RSI bleef hij geheel 
zichzelf:: zorgzaam op het juiste moment en in de juiste dosering. Ook 
wass hij behulpzaam bij het vinden van aanvullende financiering voor het 
onderzoek.. Giel Hutschemaekers was als historisch-psycholoog van aan-
vangg af enthousiast over mijn onderzoeksthema. Hij hielp me geld te vin-
denn en gaf mede richting aan mijn onderzoek, eerst als chef en later ook 
alss co-promotor. Overtuigd van zijn eigen gelijk, stimuleerde hij me om 
vastt te houden aan het mijne of er naar op zoek te gaan. Beiden ten slotte, 
voorr een (co-)promotor niet de minst onbelangrijke kwaliteit, reageer-
denn snel op conceptteksten en gaven helder en bruikbaar commentaar. 
Piett toomde me daarbij vooral in, en bracht me steeds terug bij de grond-
vormm van het historisch onderzoek. Giel schetste de alternatieve onder-
zoekslijnenn die daar buiten lagen. 

Err zijn diverse (ex-)collega's die ik wil bedanken omdat zij mij welwil-
lendd hebben aangehoord over mijn onderzoek en de bijbehorende peri-
kelen.. Behalve Joost Vijselaar vormden de andere historici van het Trim-
bos-instituutt mijn collegiale klankbord: Sonja van 't Hof, Gemma Blok, 
Ingee Mans en Karin Bakker. Ook Dorine Bauduin, Hanneke van de Klip-
pe,, Wilma Boevink, Ronald Gorter, Hans Muus en Fabien Koek waren 
steunpilaren.. Bea Tiemens maakte alleen het staartje mee, maar daarin 
zatt nog genoeg venijn om haar kwaliteiten als programmahoofd te kun-
nenn tonen. Jeanette Pols en Carolien Smits, Rsi-lotgenoten, hielpen mij 
dee moed er in te houden. 

Buitenn het instituut gaven onderzoekers van het N wo-programma 'De 
gestoordee psyche' mij repliek en stimulans: Marijke Gijswijt-Hofstra, 
Harryy Oosterhuis, Cecile aan de Stegge, Gemma Blok, Ido Weijers en 
Toinee Pieters. Een aantal collega-onderzoekers voorzag concepten van 
hoofdstukkenn van commentaar: Hans Pols, Henk van der Velde, Ido 
Weijerss en David Bos. Behalve Joost Vijselaar lazen en becommenta-
rieerdenn Annemieke Klij n en Arend Jan Heerma van Voss het hele ma-
nuscriptt voordat het commissiewaarts ging. 
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Dee familie Lekkerkerker te Arnhem wil ik dank zeggen voor hun gast-
vrijheidd en het beschikbaar stellen van foto's uit het familiearchief. 

Dee helderste en scherpste analyses kreeg ik van mijn oudste vriendin in 
Utrecht:: Ebba Braun. Op Adrianne Dercksen, met wie ik al ruim een 
kwartt eeuw lief en leed deel, kon ik op cruciale momenten blindelings 
vertrouwen.. Sinds onze studietijd word ik op mijn levensweg ook verge-
zeldd door Loes Verplanke die altijd net iets verder kan kijken dan mijn 
neuss lang is. Mij n huisgenote Judith Senders zag het promotiegebeuren 
aann met betrokkenheid en wijsheid, en hielp tussen de bedrijven door om 
hett huiselijk roer recht tee houden. Onze gedeelde Brabantse achtergrond 
zorgdee voor diepgang én voor veel humor. 

Dee diepst gevoelde woorden zijn voor iemand die er nooit aan heeft 
getwijfeldd dat er ooit een moment zou komen waarop ik hem ook 'in 
druk'' zou kunnen bedanken voor alle steun: Paul van Duin. Van twijfel 
overr de goede afloop heb ik althans nooit iets gemerkt, wél van zijn onna-
drukkelijkee maar uitermate waardevaste en liefdevolle bijstand voor een 
projectt dat ons leven jarenlang mede heeft bepaald. Het heeft lang ge-
noegg geduurd om ook voor Lucas en Titia te worden tot iets wat ze kun-
nenn 'begrijpen'. Een boek vol schrijven over vroeger, tja, dat kost natuur-
lij kk veel tijd. 
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