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Inleiding 

Dwang- en obsessieve stoornissen zijn door de eeuwen heen op verschillende manieren 

benaderd. De vroegst bekende benadering was die met een religieuze component. Van de 

patiënt werd gedacht dat hij of zij door een demon of duivel werd bezeten, de behandeling 

bestond dus min of meer uit exorcisme of ‘uitdrijving’. In de periode dat er meer kennis kwam 

over het zenuwstelsel en de mogelijke invloed daarvan op de psychologische staat van een 

persoon, verviel de religieuze benadering op de meeste plaatsen. Dat was echter geen radicale 

omslag naar kennis over het zenuwstelsel, maar eerder een rommelige overgang waarbij kerk 

en wetenschap lang tegenover elkaar stonden.1 Daarbij werden dwangstoornissen, depressie en 

eigenlijk alle psychische stoornissen benaderd als ziektes met fysieke oorzaken.2 

In de jaren 1960 vond een belangrijke omslag plaats in de benadering van 

dwangstoornissen. In 1966 schreef Vic Meyer het artikel Modification of expectations in cases 

with obsessional rituals. Sindsdien is de behandeling van dwangstoornissen sterk 

geprofessionaliseerd tot hoe die vandaag de dag veelal bekend is: exposure en responspreventie. 

Tot die tijd werden mensen met een dwangstoornis op eenzelfde manier behandeld als mensen 

met een fobie: door middel van systematische desensitisatie, ofwel blootstelling aan angsten. 

Die methode was voor fobieën succesvol, maar voor dwang niet of nauwelijks. Paul Salkovskis 

had een andere waardevolle toevoeging aan Meyer zijn methode; hij ontwikkelde een 

cognitieve behandeling voor dwangstoornissen.3 

Meyer wees op een belangrijk verschil tussen fobieën en obsessieve- en 

dwangstoornissen. Mensen met fobieën riskeerden tussen de behandelsessies geen terugval in 

hun ernstige angsten. Een angst overkomen heeft langdurig effect voor mensen met een fobie, 

maar voor obsessies lag dat anders. De belangrijkste (en meestal zichtbare) component van een 

obsessieve stoornis is namelijk het ritueel dat een patiënt uitvoert om de groeiende spanning 

voor een angst (op korte termijn) te verminderen. Het obsessieve fysieke ritueel van de patiënt 

kan tijdens een behandeling met een arts aangepakt en voorkomen worden, maar na de 

behandeling gaat de mentale obsessie, die de fysieke dwanghandeling aanjaagt, gewoon door.  

Daarnaast kan de persoon met een fobie zich volledig isoleren en de fobie uitsluiten, terwijl dat 

met obsessie in dwang een interne angst is waar men zich niet zomaar van kan afsluiten.4  

 
1 M. Strayer, ‘What was it like to suffer from obsessional disorder in the United States, 1840-1950?’, Journal of 

Medical Biography 26 (2018) 125-131. 
2 L. Davis, Obsession: A History (Chicago 2008).  
3 W. Arts en E. de Haan, De dwangstoornis. Praktijkreeks Gedragstherapie deel 17 (Antwerpen 2018) 9. 
4 V. Meyer, ‘Modification of expectations in cases with obsessional rituals’, Elsevier: Behaviour research and 

therapy 4 (1966) 273–280, 275.   
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 Totdat Meyer zijn artikel schreef zouden de patiënten die obsessieve klachten hadden, 

op een verkeerde manier behandeld zijn. Mensen met fobieën en mensen met dwangklachten 

werden over één kam geschoren, waardoor de behandeling bij een significant aantal patiënten 

niet succesvol was. Uit bronnen blijkt ook dat psychiatrische artsen erkenden dat de dominante 

behandelmethode van dat moment vaak ontoereikend was voor dwangneuroten. Vanaf het 

moment dat dwangneurose een op zichzelf staande diagnose was (maar tegelijkertijd bestond 

naast andere diagnoses die ook dwangsymptomen omvatten) werden mensen met 

dwangneurose verkeerd behandeld.5  

De 20ste eeuw is, kortom, een interessante periode voor mensen die te maken hadden 

met neurosen en obsessionele en angststoornissen: de professionalisering en de kennis over 

dergelijke stoornissen namen een hoge vlucht, maar was op veel vlakken inadequaat. Die 

ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend invloed gehad op het publieke discours over mensen 

met een obsessionele stoornis in Nederland. Daarbij komt het feit dat er pas in de late 20ste eeuw 

meer psychologen bijkwamen die adequate kennis over obsessies en dwangneurose hadden en 

daarbij hulp konden bieden. Dat is ook terug te zien in dat dwangneurose na de jaren 70 een 

steeds vaker voorkomende stoornis werd, in tegenstelling tot de periode daarvoor waarbij de 

stoornis redelijk zeldzaam leek.6 Hierdoor waren mensen die leden aan een dergelijke stoornis 

ook redelijk overgeleverd aan de maatschappelijke opinie en wellicht ook stigma.  

De historiografie over het publieke discours rond de dwangneurose is zeer beperkt, 

zowel in Nederland en daarbuiten.  Er is recentelijk wel steeds meer onderzoek gedaan naar het 

mogelijke stigma dat in hedendaagse (Amerikaanse en Britse) media en films rond de 

obsessieve-compulsieve stoornis bestaat, maar veelal zonder historische component. Daarnaast 

zijn deze onderzoeken vooral gericht op de rol van media in de perceptie van de dwangstoornis 

bij mediaconsumenten. Een onderzoek dat ingaat op het letterlijke historische publieke discours 

ontbreekt, zeker met betrekking tot Nederlandse publieke media.7  

In 2008 verscheen er een uitgebreide geschiedenis van dwangneurose door de tijd heen, 

waarbij auteur Lennard Davis de stoornis vanuit een sociaalmaatschappelijke invalshoek 

benaderd heeft. In zijn perceptie kunnen dwangstoornissen niet begrepen worden zonder die 

sociaalmaatschappelijke benadering8 Van neurasthenie, een diagnose die vanaf eind 19de eeuw 

 
5 ‘Psycho-analyse: theorie en praxis’, De Tijd, 28 november 1965, 8; ‘Psychoanalyse en psychotherapie’, De 

Tijd, 12 december 1961, 7;  
6 Davis, Obsession, 217. 
7 D. Fennel en M. Boyd, ‘Obsessive-Compulsive Disorder in the Media’, Deviant Behavior 35 (2014) 669-686; 

R.J. Mccarty e.a., ‘Stigma and recognition of different types of symptoms in OCD’, Journal of Obsessive-

Compulsive and Related Disorders 12 (2017) 64-70. 
8 Davis, Obsession, 235. 
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overlapte met de diagnose van dwangneurose, is in 1989 een discoursanalyse gedaan door 

Amerikaans onderzoeker Thomas Lutz. In het ‘neurasthenic discourse’ onderzocht hij hoe 

neurasthenie in het Amerikaanse publieke debat gebruikt werd aan het begin van de twintigste 

eeuw. Hij richtte zich op vooraanstaande Amerikaanse politici en schrijvers die neurasthenie in 

hun debatten of werken aanhaalden (o.a. Mark Twain, Theodore Roosevelt, W.E.B. Dubois). 

Daarbij spitste Lutz zich toe op thema’s als sociale pathologie, religie en spiritualiteit, emoties, 

bedwinging en genezing.9 In de hoogtijdagen van neurasthenie als diagnose werd de ziekte een 

belangrijk onderwerp in sociale, morele en culturele debatten. Neurasthenie kwam terug in 

stukken over economie, politiek, religie, kunst literatuur, ethiek, werk, klasse en eigenlijk overal 

waar schrijvers focusten op de relatie tussen individu en sociale processen. De reden dat 

neurasthenie op die manier terugkwam in culturele en sociaalmaatschappelijk benaderingen is 

omdat de zenuwarts die de diagnose ontwikkelde, Amerikaans zenuwarts G.M. Beard, sterk de 

nadruk legde op sociaalmaatschappelijke en culturele oorzaken van de ziekte.10 Ook in 

Nederland kreeg het ‘neurasthenic discourse’ voet aan de grond, door Harry Oosterhuis en 

Marijke Gijswijt-Hofstra de ‘neurastheniediscussie’ genoemd. Hoewel de discussie in 

Nederland minder populair was dan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, ontbrak het in 

Nederland zeker niet aan maatschappij- en cultuurkritische geluiden als het ging om de moderne 

maatschappij dat van invloed was op het ontwikkelen van geestesstoornissen.11 

Dwangneurose en neurasthenie bestonden als diagnosen in de eerste helft van de 

twintigste eeuw naast elkaar. Neurasthenie had tot in de jaren 50 in de Nederlandse psychiatrie 

aanhang, maar verdween samen met andere diagnoses die overlapten met dwangsymptomen 

steeds meer naar de achtergrond toen Freuds theorieën aan dominantie toenamen. Door de 

dwangstoornis in de Nederlandse publieke media nader te onderzoeken borduurt dit onderzoek 

in wezen voort op de ‘neurasthenic discourse’ van Thomas Lutz. Samen met het gegeven dat 

publieke media voor een groot deel bijdragen aan maatschappelijk begrip voor psychische 

stoornissen, is het een interessante casus om het ‘dwangdiscours’ in de Nederlandse kranten te 

onderzoeken, vanaf het moment dat de zaken die raken aan de dwangstoornis in kranten 

voorkomen. Dit scriptieonderzoek is een discoursanalyse van dwang- en obsessieve stoornissen 

in de Nederlandse publieke media, ergo kranten en dagbladen, in de eerste helft van de 20e 

eeuw. De onderzoeksvraag van deze analyse is: hoe hebben de Nederlandse kranten en 

 
9 T. Lutz, ‘Neurasthenia and Fatigue Syndromes: Social Section’, in G.E. Berrios en R. Porter (red.), A History 

of Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders (Londen 1995) 533-544.’ 
10 Ibidem, 534-536. 
11 H. Oosterhuis en M. Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief: Psychiatrie en geestelijke 

gezondheidszorg in Nederland (1870-2005) (Houten 2008) 168-169. 
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dagbladen in de eerste helft van de 20ste eeuw geschreven over dwang- en obsessieve 

stoornissen en dwangneuroten, en hoe is dat discours te verklaren? 

Het bronnencorpus beslaat kranten en dagbladen van 1892 (ongeveer het eerste moment 

dat men in de kranten spreekt over fenomenen die raken aan dwangstoornissen) tot aan 1966 

(het jaar waarin de hierboven vermelde Meyer zijn artikel schreef en bijdroeg aan de eerste 

succesvolle behandelmethode van de dwangstoornis). Daarbij is met behulp van de 

Ngramviewer tool van de Koninklijke Bibliotheek gezocht op termen die raken aan de 

dwangstoornis. De tool laat in een grafiek per jaar zien hoe vaak de betreffende term gebruikt 

wordt, en waarmee dus te zien is wanneer termen in gebruik toenemen of afnemen. Bij het 

selecteren van een jaar in een grafiek laat de viewer alle artikelen zien waarin de term dat jaar 

is gebruikt. In dit onderzoek zijn het de volgende termen die in de viewer zijn ingevoerd: 

‘dwanggedachte(n)’, ‘dwangvoorstelling(en)’, ‘dwanghandeling(en)’, ‘dwangneurose(n)’, 

maar ook ‘psychasthenie’ (waarvan relevantie later in dit onderzoek zal blijken). Vervolgens is 

geanalyseerd in welke context en met welke betekenis deze begrippen werden gebruikt. 

Dwangneurose kwam ook vaak terug in beeldspraak, zeker vlak voor en na de Tweede 

Wereldoorlog. Er is bij dit onderzoek daarom met meer aandacht gekeken naar 

‘dwanghandeling(en)’, ‘dwanggedachte(n)’ en ‘dwangneurose(n)’ dan naar 

‘dwangvoorstelling(en)’, omdat die laatste vooral in beeldspraak naar voren kwam, en vaak niet 

per se raakte aan de dwangstoornis in psychiatrische zin. Er is op kleine schaal wel aandacht 

besteed aan die beeldspraak, omdat dat ook belangrijk is voor de discoursanalyse, maar raakt 

niet de kern van dit onderzoek, namelijk de beeldvorming van de dwangstoornis op zichzelf. 

Vooral in de laatste onderzoeksperiode wordt het bronmateriaal sterk overschaduwd door 

beeldspraak. Op kleine schaal is er toch ingegaan op dit deel van het dwangdiscours voor het 

brede beeld van de discoursanalyse. 

In het eerste hoofdstuk wordt de historische context geschetst door in de gaan op de 

ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over dwang en obsessie aan het einde van de 19de 

en aan het begin van de 20ste eeuw. Daarin zal op basis van secundaire literatuur de aanloop 

naar de psychoanalyse van Freud, de belangrijkste diagnostiseringmethode voor 

dwangstoornissen in de psychiatrie vanaf eind 19e eeuw, gekeken worden. Daarmee werd een 

belangrijke wetenschappelijke basis van de psychiatrie voor dwangneurose in de 20ste eeuw 

gelegd. Vanuit de context van het eerste hoofdstuk kan daarna in het tweede hoofdstuk 

nauwkeuriger het Nederlandse publieke discours rond dwang en obsessie in de kranten en 

tijdschriften tot aan 1932 worden onderzocht. Er is gekozen voor het eindpunt 1932, omdat 
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vanaf 1932 de criteria en vereisten strenger werden gesteld om je als psychiatrisch arts of 

specialist in zenuwziekten te laten classificeren. 

In het derde hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van het discours rond dwang en 

obsessie van 1932 tot de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zien we de 

professionalisering in de psychiatrie een hoge vlucht nemen.12 Het laatste hoofdstuk beslaat de 

analyse van het publieke discours van 1945 tot en met het moment van publicatie van de 

hierboven genoemde bevindingen van Vic Meyer (1966).  

  

 
12 Oosterhuis, Verward van geest en ander ongerief, 446. 
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Hoofdstuk 1: de ontwikkeling van psychiatrische kennis over 

dwangstoornissen in de 19e eeuw 
 

In de 19e eeuw ontstonden de grenzen van het vak van de psychiatrie, waarbij psychisch 

gestoorden niet meer als gevaarlijke en ongeneeslijke criminelen gezien werden, maar waarbij 

ze als patiënten benaderd werden die medisch konden worden behandeld. Gedurende de 19e 

eeuw werd het vak voor het grootste deel gedefinieerd door Franse en daarna Duitse 

zenuwartsen.13 De Nederlandse psychiatrie was vooral volgend ten opzichte van de Franse en 

Duitse psychiatrische kennis. De Franse en Duitse bevindingen hebben tot in de 20ste eeuw 

direct invloed gehad op de Nederlandse psychiatrie en dus ook op het Nederlandse publieke 

discours over dwangstoornissen. Door het op een rij zetten van die belangrijkste psychiatrische 

ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis van dwangstoornissen geeft dit hoofdstuk de 

nodige historische context voor de discoursanalyse die vanaf hoofdstuk 2 volgt. Relevante 

ontwikkelingen in de twintigste eeuw kwamen in de inleiding al kort aan de orde en worden 

verder besproken als onderdeel van de discoursanalyse. In dit hoofdstuk wordt de vraag 

behandeld hoe de psychiatrische kennis van de dwangneurose zich ontwikkelde tot ongeveer 

het beginpunt van de discoursanalyse in dit scriptieonderzoek. 

De diagnose van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangstoornis, 

kwam tot ontwikkeling in de tweede helft van de 19e eeuw, door een opeenvolging van 

verschillende beschrijvingen en invalshoeken van verschillende Franse en Duitse deskundigen. 

Die ontwikkelingen in de psychiatrische wetenschap leidden tot drie grote verklaringsmodellen 

van OCS aan het eind van de 19e eeuw. Het eerste verklaringsmodel zocht de oorzaak van OCS 

in een wilskrachtstoornis, het tweede in het affect (dus een emotionele stoornis), en de derde in 

een cognitief probleem of een stoornis in het intellect.14 

Rond 1810 ontstond in Frankrijk het idee dat het denken van de mens uit balans kon zijn 

door één enkel idee of manier van denken, dat werd ‘monomanie’ genoemd. De term werd 

geïntroduceerd door Jean-Etienne Esquirol, voortbordurend op Philippe Pinel’s idee van 

‘gedeeltelijke krankzinnigheid’. Dat sloeg op het idee dat er maar een deel van de geest was 

getroffen met krankzinnigheid, en dat de rest gewoon intact was, waardoor de monomanische 

patiënt op andere vlakken gewoon normaal functioneerde. Daardoor waren de 

‘monomanischen’ wel in staat om hun irrationele gedrag te herkennen, maar konden niet 

 
13 G.E. Berrios, ‘Obsessive-compulsive disorder’, in: G.E. Berrios en R. Porter (red.), A History of Clinical 

Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders (Londen 1995) 573-592, 574. 
14 D. Denys, ‘Etiopathogenese van de obsessieve-compulsieve stoornis’, in: D. Denys en F. de Geus (red.), 

Handboek Obsessieve-compulsieve stoornissen (Utrecht 2007) 50-51. 
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stoppen met het hebben van een bepaalde gedachte of handeling, ofwel wilszwakte.15 De 

monomanie die door Esquirol beschreven werd is een voorloper van hoe de obsessieve-

compulsieve stoornis vandaag de dag beschreven wordt. Bovendien is de ontdekking van de 

monomanie een doorgeefluik geweest naar het vinden van veel meer bestaande stoornissen 

onder de bevolking. Dat kwam omdat ‘krankzinnigheid’ door de ‘gedeeltelijke’ component 

voor veel meer mensen gold, dan alleen voor de volledig krankzinnigen. Daardoor kregen de 

zenuwartsen zicht kreeg op veel meer stoornissen.16  

Monomanie als diagnose kende echter maar een kort bestaan. De Franse en Duitse 

zenuwartsen van de 19e eeuw probeerden verschillende psychiatrische ziekten in kaart te 

brengen met nauwkeurige observatie van geesteszieken. De aandacht ging dan vooral uit naar 

de ernstige ziektebeelden als melancholie, dementie en zwakzinnigheid, maar omdat allerlei 

ziektebeelden tegelijkertijd en zo nauwkeurig mogelijk door artsen werden geobserveerd kreeg 

men ook een idee van de grote verscheidenheid aan psychiatrische stoornissen. Door de nieuwe 

diagnoses van hysterie, neurosen en neurasthenie werd de ‘overkoepelende’ diagnose van 

monomanie langzaam maar zeker uit de psychiatrie verdreven, vanaf dat moment kreeg de 

psychiatrie ook zicht op de dwangneurose en pleinvrees.17  

 In de perceptie van Frans arts Benedict-Augustin Morel stond de angst centraal in de 

benadering van de dwangstoornis: Morel viel als arts binnen het verklaringsmodel van een 

affectstoornis. De waanzin van de emotie zou volgens hem zetelen in het zenuwstelsel. Het 

opvallendste van de stoornis was volgens Morel de willekeurige manier waarop zijn patiënten 

toegaven aan prikkels en impulsen, en vervolgens van daaruit handelden terwijl ze wisten dat 

het irrationeel was. Ze verschilden dus van andere ‘krankzinnigen’ omdat ze wel bewust waren 

van hun toestand maar zich er niet tegen konden verzetten.18  

 Als belangrijkste arts binnen het derde verklaringsmodel van de cognitieve stoornis was 

het Carl Westphal die de oorzaak van een dwangneurose zocht bij ‘een abnormaal verloop van 

de gedachtegang en de daarbij behorende voorstelling.’ In die zin zouden dwangneuroses vooral 

een cognitief probleem zijn, omdat angst volgens Westphal secundair was aan de inhoud van 

de obsessie en het gevoel van controleverlies. Westphal beschreef de dwangstoornis zoals die 

vandaag de dag nog steeds bekend is.19  

 
15 Davis, Obsession, 67. 
16 Ibidem, 68-69. 
17 H. Hovens, ‘Geschiedenis van de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis’, in: D. Denys en F. de Geus 

(red.), Handboek Obsessieve-compulsieve stoornissen (Utrecht 2007) 15; Davis, Obession: A History, 69. 
18 Hovens, ‘Geschiedenis van de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis’, 18. 
19 Denys, ‘Etiopathogonese van de obsessieve-compulsieve stoornis’, 50; Hovens, ‘Geschiedenis van de 

diagnose obsessieve-compulsieve stoornis’, 20-21. 
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Een positie tussen de drie verklaringsmodellen in werd ingenomen door de Duitse 

psychiater Richard von Krafft-Ebing. Hij zocht verklaringen van de dwangvoorstelling in het 

verleden van de patiënt, specifiek in een schokkende of traumatische ervaring. In dat geval zou 

er sprake zijn van mensen die erfelijk kwetsbaarder zouden zijn voor het krijgen van een 

dwangneurose. Von Kraftt-Ebing erkende zowel de emotionele/affectieve als de 

cognitieve/intellectuele benadering, maar ook de verklaring van zenuwzwakte en wilszwakte. 

In Von Krafft-Ebing zijn perceptie hing het af van de precieze obsessie waar deze zijn 

oorsprong had: de ene obsessie was affectief (emotioneel) en de andere was cognitief 

(intellect).20 

 Alle hierboven beschreven verklaringsmodellen gingen wel uit van een diepere oorzaak 

die in het zenuwstelsel gelegen was. Op het eind van de negentiende eeuw was de dominante 

veronderstelling dat de dwangstoornis voort zou komen uit een disfunctie in het zenuwstelsel, 

die tot uiting kwam in een affectieve stoornis.21 Met de introductie van het concept van 

‘dwangneurose’ door Freud in 1894 werd de focus van een disfunctie in het zenuwstelsel als 

oorzaak verlegd naar een oorzaak in de psyche. De term ‘dwangneurose’ bleef tot in de jaren 

’70 van de twintigste eeuw de dominante aanduiding voor de obsessieve-compulsieve stoornis.  

De visie op de dwangstoornis werd in eerste helft van de twintigste eeuw bijna volledig 

bepaald door de psychoanalyse van Freud.22 De aanduiding ‘neurose’ was misplaatst, omdat 

Freud vooral de nadruk legde op het zuiver psychische aspect van de dwangstoornis, terwijl een 

‘neurose’ destijds verwees naar een aandoening aan het zenuwstelsel.23 Freud zocht de oorzaak 

van de dwangneurose in de persoonlijkheidsontwikkeling. Daarin speelde seksualiteit als 

hoofdoorzaak van dwangneurose de grootste rol, nadat Von Krafft-Ebing seksualiteit ook al 

eerder een significante rol toeschreef in het ontstaan van dwangstoornissen (Von Krafft-Ebing 

zag verdorvenheid van normale seksualiteit, ergo heteroseksualiteit, als een oorzaak van 

neurose).24 Aan de hand van Freud zijn ‘nosografische vernieuwing’ (nosografie houdt de 

ziektebeschrijving in) werd het ontstaan van dwangneurose volledig toegeschreven aan een 

seksueel trauma in de kindertijd. Zowel de dwangneurose als de hysterie zouden volgens Freud 

verdedigingsmechanismen zijn tegen de (dwang)voorstelling van dat trauma. In de 

dwangneurose zou die traumatische voorstelling in het bewustzijn aanwezig blijven. Door de 

 
20 Hovens, ‘Geschiedenis van de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis’, 19. 
21 Berrios, ‘Obsessive-compulsive disorder’, 582; Denys, ‘Etiopathogonese van de obsessieve-compulsieve 

stoornis’, 51;  
22 Denys, ‘Etiopathogenese van de obsessieve-compulsieve stoornis’, 51. 
23 Ibidem. 
24 Davis, Obsession, 125-126. 
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bevindingen van Freud werd de dwangstoornis bovendien gescheiden van agorafobie en andere 

angststoornissen.25 

De directe link die Freud tussen dwangstoornis en seksualiteit legde is terug te leiden 

naar Von Krafft-Ebing, die het verband al legde in een periode waarin concepten als ‘mentale 

en sociale hygiëne’ in de eind 19de-eeuwse Europese maatschappijen werden geïntroduceerd. 

Psychiaters hadden destijds een brede opvatting van hun taak, die ook de leefomstandigheden 

van hun patiënten betrof, waarbij ook oog zou moeten zijn voor de schadelijke sociale en 

culturele invloeden waaraan zij blootgesteld stonden. Pauperisme, slechte hygiëne, 

zedeloosheid, masturbatie, seksuele excessen en slechte opvoedingen waren zaken die volgens 

de psychiatrie/hygiënisten leidden tot het krijgen van geestelijke stoornissen. Dit is ook de reden 

dat psychiatrische beschouwingen, ook in publieke media, vaak maatschappij- en cultuurkritiek 

bevatten.26 

Rond de eeuwenwisseling (1900) verschoof ook in Nederland de focus bij neurose- en 

neurastheniediagnoses van de zenuwen naar de psyche. De Nederlandse artsen waagden zich 

vanaf nu voor het eerst aan niet-lichamelijke behandelingsvormen voor neurosen; de eerste 

vormen van de psychotherapie. Die behandelingsvormen betroffen vaak een opvoedkundige 

benadering waarbij de artsen een persoonlijke en morele invloed op de patiënt uitoefenden. 

Daarbij werd geprobeerd het zelfinzicht van de patiënt te vergroten, waardoor die op eigen 

kracht zijn wilskracht en zelfbeheersing kon versterken.27 De psychoanalyse die door Sigmund 

Freud werd ontwikkeld, deed zijn intrede in Nederland via de arts Van Renterghem, die in 

combinatie met zijn eigen behandelmethoden (met name suggestietherapie) tot in de jaren 1920 

een vooraanstaand psychotherapeut was.28 De suggestietherapie en de hypnose, hoewel ook 

eerder niet heel populair onder andere artsen, verloor rond de Eerste Wereldoorlog snel terrein 

aan de psychoanalyse. Vooral onder psychiaters die een alternatief zochten voor lichamelijke 

behandelingen werd de psychoanalyse populair. In 1917 werd de Nederlandsche Vereeniging 

voor Psychoanalyse (NVPA) opgericht, onder andere door Van Renterghem en A. Stärcke, 

ondanks dat er onder psychiatrisch artsen wel een bezwaar bestond tegen de nadruk die binnen 

psychoanalyse dat te veel nadruk gelegd werd op seksualiteit. Ondanks dat bezwaar werd ook 

Sigmund Freud zelf toegelaten tot, en erkend door de Nederlandsche Vereeniging voor 

Psychiatrie en Neurologie.29 

 
25 D. Denys, ‘Etiopathogenese van de obsessieve-compulsieve stoornis’ 50-51. 
26 Davis, Obsession, 126; Oosterhuis, Verward van geest en ander ongerief, 208. 
27 Oosterhuis, Verward van geest en ander ongerief, 181. 
28 Ibidem, 182. 
29 Ibid., 185. 



 12 

 Tussen 1875 en 1910 verdween de specificiteit van de diagnose van de dwangneurose 

door het in gebruik raken van de diagnose van neurasthenie. Dat was een veelomvattende, maar 

vage diagnose die sterk raakte aan symptomen die ook bij dwangneurose voorkwamen. 

Neurasthenie werd, net als monomanie een paar decennia eerder, een populaire diagnose in de 

psychiatrie. Terwijl beide diagnoses ook dwang(gedachten) omvatten, werkte monomanie juist 

het zicht op de dwangneurose in de hand, en deed neurasthenie het zicht op dwangneurosen 

juist vervagen.30 Hoewel Sigmund Freud en Frans psychiater Pierre Janet neurasthenie van 

dwangstoornissen scheidden bleef neurasthenie als diagnose aanhang houden in de Nederlandse 

psychiatrie, en werd tot zeker de in jaren 1930 in de Nederlandse kranten gebruikt om 

dwanggedachten, -voorstellingen en -handelingen mee aan te duiden.31 Eenzelfde proces is ook 

zichtbaar wanneer psychasthenie aan het begin van de twintigste eeuw als diagnose zijn intrede 

deed in de Nederlandse psychiatrie, waarbij verschillende diagnoses elkaar nogmaals gaan 

overlappen. Psychasthenie als diagnose werd ontwikkeld door Pierre Janet, die de diagnose 

eigenlijke ontwikkelde vanuit de al veelomvattende diagnose van neurasthenie, maar was 

eigenlijk net zo veelomvattend als neurasthenie. Psychasthenie bestond als diagnose aan het 

begin van de twintigste eeuw naast Freuds ‘dwangneurose’, maar nam in de jaren 20 aan 

populariteit af toen Freuds bevindingen in de Nederlandse psychiatrie aan populariteit wonnen 

en Janet in zijn bevindingen gingen overschaduwen.32 Psychasthenie was een poging van Janet 

om alle soorten obsessieve/angststoornissen onder één noemer te plaatsen, en zocht de oorzaak 

van de symptomen in de psyche, terwijl neurasthenie de oorsprong van dwangsymptomen in 

het zenuwstelsel zocht.33 

 Gezien het gegeven dat de Nederlandse psychiatrie zeker tot in de jaren 60 van de 

twintigste eeuw onder invloed heeft gestaan van Freuds psychoanalyse, is het aannemelijk dat 

ook het publieke discours zoals dat in de komende hoofdstukken geanalyseerd zal worden onder 

invloed stond van de bevindingen van Freud. Ondanks de dominantie van Freuds 

psychoanalysemodel zijn in mindere mate ook delen van de verklaringsmodellen van Morel, 

Esquirol, Westphal en Krafft-Ebing en de diagnoses neurasthenie en psychasthenie in de 

analyse van het dwangdiscours teruggekomen. 

  

 
30 Hovens, ‘Geschiedenis van de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis’, 20; Davis, Obsession: A History, 

69; S. Wessely, ‘Neurasthenia and Fatigue Syndromes: Clinical Section’, in: G.E. Berrios en R. Porter (red.): A 

History of Clinical Psychiatry, 509-532. 
31 Berrios, ‘Obsessive-Compulsive Disorder’, 583. 
32 Wessely, ‘Neurasthenia and Fatigue Syndromes: Clinical Section’, 518. 
33 A.V. Horwitz, Anxiety: A Short History (Baltimore 2013) 64-73; Berrios, Obsessive Compulsive Disorder, 

583. 
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Hoofdstuk 2: discoursanalyse van de dwangstoornis, 1892 tot 1932. 

Nadat in het eerste deel een historische context gegeven is van de wetenschappelijke 

ontwikkeling in de psychiatrie, zal er in dit deel gekeken worden naar het centrale onderwerp 

van dit onderzoek, namelijk naar het publieke discours rond angst- en dwangstoornissen, tot 

aan 1932. In 1932 wordt de psychiatrie namelijk verder geprofessionaliseerd en gescheiden van 

de rest van de geneeskunde. Vanaf dat moment ontstonden er in de psychiatrie formele criteria 

en wettelijke voorschriften met betrekking tot de opleiding en het recht om je als specialist met 

zenuwziekten bezig te houden. Vóór 1932 was de psychiatrie nog een open vakgebied, waar 

artsen zich niet in hoefden te specialiseren om erin werkzaam te zijn. Dat veranderde vanaf 

1932, waarbij psychiatrie ook verplicht onderdeel werd van de studie geneeskunde.34  

Eén concrete, adequate en wijdverbreide term voor wat we nu kennen als de obsessieve-

compulsieve stoornis, bestond rond 1900 niet. Ook moet vooropgesteld worden dat in kranten 

‘dwanggedachten’ en ‘-neurosen’ vaak in één adem werden genoemd met pleinvrees, 

slaapwandelen, melancholie of neurasthenie/zenuwzwakte. Een duidelijke scheidslijn tussen 

deze aandoeningen was nog niet van toepassing.35  De eerste momenten dat er in Nederlandse 

kranten gesproken wordt over zaken die raken aan het fenomeen van een dwangneurose is vanaf 

1892. Het gaat dan om termen als ‘dwangvoorstellingen’, ‘obsessie’, ‘dwanggedachten’ en 

‘dwangimpulsen’.36 

Begin 1897 wordt er in een artikel in de Amsterdamse stadskrant Het Nieuws van de 

Dag een rechtszaak besproken, waarin de verdachte symptomen vertoonde die nu als 

obsessieve-compulsieve stoornis gediagnosticeerd zouden kunnen worden. De vrouw pleegde 

diefstallen, loog en fantaseerde veel, waaruit de betreffende geneesheren concludeerden dat zij 

een ‘hysterische neurose’ had. Daarnaast zou haar hersengedeelte dat verantwoordelijk was 

voor het vaststellen ‘of iets goed of schoon is’, niet goed ontwikkeld zijn. Volgens de dokters 

was bij deze vrouw sprake van een ‘ethisch defect’. Hoewel het liegen en stelen niet per se 

onderdeel hoeft te zijn van een dwangneurose, kunnen zaken als fantaseren, het niet kunnen 

vaststellen wat goed of schoon is en een ethisch defect hebben gemakkelijk onder een 

dwangneurose worden geschaard. Bovendien was de vrouw wel in staat om blijk te geven 

scherpte en begrip in de omgang. De symptomen van de vrouw werden toegeschreven aan 

hysterie in plaats van een obsessieve stoornis en ze werd daarom in een gesticht geplaatst. 

 
34 Oosterhuis, Verward van geest en ander ongerief, 69. 
35 ‘Brieven van een medicus: dwangvoorstellingen II’, Leeuwarder Nieuwsblad, 2 mei 1925, 6. 
36 ‘Gemengde berichten’, Arnhemsche Courant, 10 augustus 1892, 2. 
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Desondanks zou een belangrijke deel van deze symptomen vandaag de dag onder een obsessief-

compulsieve stoornis vallen.37 

Een tweede geval waarbij Nederlandse kranten berichtten over een persoon met 

symptomen gerelateerd aan een dwangneurose is in 1905, ook in een strafzaak. Een man, die 

door angsten en daaruit volgende dwanggedachten een vrouw in de Scheveningse duinen 

neerstak, werd ontslagen van rechtsvervolging maar wel in een krankzinnigengesticht 

geplaatst.38 Om publiekelijk te bewijzen dat de rechter een weloverwogen uitspraak deed, met 

oog voor de persoonlijke psychische toestand van de verdachte, moest de zaak volgens hem 

uitvoerig in de media worden besproken. Zo werd er door de kranten ruimte gegeven aan de 

deskundigen: het stuk liet een bepaalde diagnostisering zien (‘verdachte leidt niet aan…’, ‘heeft 

door gebeurtenis X last van dwanggedachten en -handelingen’, ‘verdachte is 

ontoerekeningsvatbaar’) en werd het misdrijf vergeleken met een zaak van een muzikant die de 

impuls had om ‘brand!’ te roepen tijdens een opera. Bovendien werd bij de moordzaak gepoogd 

om in de (jeugd)trauma’s en ontwikkelingsproblemen van de verdachte de oorzaak te vinden 

van de dwanggedachten en -impulsen. Een belangrijk contrast met de diefstalzaak van 1897 is 

dat de verdachte van de moordzaak ook met betrekking tot zijn verstand en ontwikkeling 

gestoord wordt verklaard, en met oog op de bescherming van de maatschappij in een gesticht 

wordt geplaatst.39  

Ook in strafzaken in 1930 en 1931, waarbij de verdachte door dwanggedachten en -

handelingen was aangezet tot het vergrijp waar hij voor terecht stond, hebben kranten ruimte 

gegeven aan diagnostisering door deskundigen zoals die ook door de rechters zelf waren 

ingeschakeld tijdens het proces. Ook is er ingegaan op het psychologische en seksuele verleden 

van de verdachten. Bovendien werd er bij de zaak in 1930 ruimte gegeven aan een discussie 

tussen de psychiatrisch deskundigen, over aan welke geestesziekten de verdachte dan wel zou 

lijden en of hij door de dwanghandelingen wel toerekeningsvatbaar was.40 Dat er in het publieke 

discours ruimte werd gegeven aan de psychiatrie, kwam door het ontstaan van de criminele 

antropologie aan het eind van de twintigste eeuw. Daarbij werd verondersteld dat criminelen 

 
37 ‘Rechtzaken’, Het nieuws van de dag: kleine courant, 6 maart 1897, 9. 
38 ‘Rechtswezen: Moord in de Scheveningse Boschjes’, De Nieuwe Courant, 11 juli 1905, 2; ‘Rechtswezen: 

moord in de Scheveningse Boschjes’, Het Vaderland, 11 juli 1905, 2; ‘De moord in de in de Scheveningsche 

boschjes’, Haagsche courant, 12 juli 1905, 6. 
39 ‘Rechtswezen: Moord in de Scheveningse Boschjes’, De Nieuwe Courant, 11 juli 1905, 2. 
40 ‘Wijkstra staat weer terecht voor het hof te Leeuwarden’, Het Volk, 8 mei 1930, 15; ‘De moord te Grootegast: 

De invloed van vrouw Wobbes.’, Voorwaarts: sociaaldemocratisch dagblad, 9 mei 1930, 6; ‘Rechtszaken: de 

moordenaar van Grootegast’, Onze Courant, 10 mei 1930, 10; ‘De strijd der deskundigen: omtrent de sexueele 

hoorigheid van Yje Wijkstra’, Het Volk, 10 mei 1930, 2; ‘Rechtswezen: de kindermoord te Rotterdam’, Het 

Vaderland, 8 januari 1931, 5. 
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vaak geboren waren met aanleg voor het overtreden van wetten, die zich zou kenmerken door 

een ‘atavisme’, een soort verval naar een primitieve fase in de evolutie van de mensheid. 

Tegelijkertijd zou ook de fysieke en sociale omgeving een rol spelen in het ontwikkelen van 

misdadig gedrag. De psychiatrie had ook andere ideeën over het uitgangspunt van het strafrecht, 

‘De Nieuwe Richting’ gaf voorrang aan het streven naar het voorkomen van crimineel gedrag. 

Medici gingen met het oog op de Nieuwe Richting en de criminele antropologie zich inzetten 

voor psychiatrische inbreng in de strafrechtspleging. Daarbij werd gepleit voor psychiatrische 

onderzoek bij alle misdadigers die terecht stonden. Doordat de invloed van de Nieuwe Richting 

in de rechtspraak aan het begin van de 20ste eeuw toenam, namen ook het aantal 

ontoerekeningsvatbaar verklaarde misdadigers sterk toe. Rond de Eerste Wereldoorlog had de 

gerechtelijke psychiatrie een echt stevige positie in de rechtspraak verworven, maar de 

voorbeelden waarin de gerechtelijke psychiatrie een rol krijgt toebedeeld bij strafzaken in de 

publieke media stammen al uit 1897, en de eerste keer dat er in de kranten werd gesproken over 

de gerechtelijke psychiatrie in combinatie met dwangvoorstellingen was in 1892.41 

In 1899 werd er in een artikel over ‘experimentele psychologie’ verondersteld dat ‘de 

buitenwereld’ verantwoordelijk was voor de aard van de menselijke geest, waardoor de geest 

voortdurend veranderde. Sommige gewaarwordingen of voorstellingen die iemand tijdens zijn 

leven krijgt, kunnen zich op ziekelijke manieren aan de mens vastklampen die zich kunnen 

uiten als dwanggedachten en -handelingen.42 

Een dergelijke veronderstelling, over de rol van ‘de buitenwereld’, krijgt meer concreet 

vorm in 1908. In een artikel in het arbeidersdagblad Het Volk wordt gesproken over de sterke 

groei in het aantal mensen met zenuwziekten. Dat zou komen door het ‘gejaagde’ en ‘koortsige’ 

arbeidersleven dat ‘onrustige en prikkelbare menschen kweekt’. Hypochondrie en angst- en 

dwanggedachten worden in het stuk onder één noemer geschaard. Die twee zaken zouden 

uiteindelijk leiden tot zenuwuitputting, ofwel neurasthenie (neurasthenie werd gebruikt als 

verzamelnaam voor lichamelijke klachten die geacht werden een gevolg te zijn van een tekort 

aan zenuwenergie)43. De oorzaken zouden niet alleen liggen bij het ‘gejaagde arbeidersleven’, 

maar dat werd wel gezien als een grote aanjager ervan. Andere oorzaken werden in het stuk 

gezocht bij erfelijkheid, opvoeding, maatschappelijke omstandigheden. Toch zou het 

 
41 Oosterhuis, Verward van geest en ander ongerief, 223; ‘Gemengde berichten’, Arnhemsche Courant, 10 

augustus 1892, 2. 
42 ‘Hooger onderwijs’, Het Vaderland, 21 september 1899, 3; ‘Pathologische psychologie’, Het nieuws van de 

dag: de kleine courant, 21 september 1899, 8. 
43 G. Glas, ‘Over de classificatie van angst- en dwangstoornissen’, in: T. van Balkom, D. Oosterbaan, S. Visser 

en I. van Vliet (red.), Handboek angst- en dwangstoornissen (Utrecht 2011) 11-34, 15. 
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fabrieksleven, met haar werkherrie en giftige stoffen een bedreiging zijn voor het ‘zenuwleven’ 

van de arbeiders.44 

De gehaaste en veranderlijke maatschappij als hoofdverantwoordelijke voor het 

ontwikkelen van angst- en dwanggedachten is een terugkerend thema in de vroege 20ste eeuw.  

Bijvoorbeeld wanneer de term ‘dwangneurose’ in de Nederlandse kranten in zwang raakt, zoals 

duidelijk wordt in een artikel over een congres-dag over de psychoanalyse in 1920.  De spreker, 

dr. Stärcke, spreekt over het verband tussen neurosen en psychosen. Beide categorieën zouden 

voortkomen uit ‘relatieve libidostuwing, ambivalentie en infantiele fixeering.’45 Dat 

seksualiteit(-problemen) werd gezien als een achterliggende oorzaak van neurosen, en in het 

bijzonder ook van de dwangstoornis, komt ook overeen met de psychoanalyse van Freud.46 De 

destijds wijdverbreide nervositeit kwam volgens Freud doordat de seksuele activiteit van 

mensen onder invloed stond van ‘de eischen der beschaving’, waarbij de opvoeding de 

geslachtsdriften van beide geslachten onderdrukte, met impotentie als gevolg.47  

Het verschil tussen een neurose en psychose lag volgens Stärcke in de gradatie van 

regressie of ontwikkeling van een maatschappij. Was er een hoge regressie, dan kon men in 

combinatie met die seksuele oorzaken een psychose krijgen, maar bij een lagere regressie liep 

men risico op een neurose. Ook veranderingen in de maatschappij speelden dus een belangrijke 

rol in de perceptie van dwang- en angststoornissen in de vroege 20ste eeuw. Dwangstoornissen 

en dergelijke neurosen werden destijds aangeduid als nervositeitsziekten. De oorzaak van 

nervositeit moest volgens Stärcke gezocht worden in de veranderlijkheid van de maatschappij. 

De maatschappij was in zijn perceptie voorheen eigenlijk een onveranderlijk fenomeen, en 

geesteszieken werden voorheen geholpen met hen aan de maatschappij aan te laten passen, 

maar de maatschappij was nu toch dermate veranderlijk gebleken, dat het belangrijk was de 

maatschappij ook op de mens aan proberen te passen. Ook het resultaat van die veranderlijkheid 

was een maatschappelijke cultuur die volgens Stärcke te vergelijken met een dwangneurose 

met manische en paranoïde beelden.48 

 Een dergelijk perspectief is ook terug te zien in een stuk in Het Vaderland van februari 

1922. Nervositeit, waaronder dwangneurose destijds geschaard werd, zou een gevolg zijn van 

een conflict tussen individu en individu. Of een gevolg van een conflict tussen het individu aan 

 
44 ‘Hygiënische kroniek: Arbeid en zenuwziekten’, Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij, 6 september 

1908, 7. 
45 ‘Zesde intern. congres voor psycho-analyse’, Algemeen Handelsblad, 11 september 1920, 2. 
46 D. Denys en F. de Geus (red.), Handboek Obsessieve-compulsieve stoornissen (Utrecht 2007) 51. 
47 ‘Nieuwe uitgaven’, Het Vaderland, 2 april 1914, 10. 
48 ‘Zesde intern. congres voor psycho-analyse’, Algemeen Handelsblad, 11 september 1920, 2. 
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de ene kant, en familie en maatschappij aan de andere kant. Ook hier werd door zenuwarts  dr. 

Schelven gewezen op de sociaalmaatschappelijke omgeving als achterliggende oorzaak voor 

nervositeit.49 Vergeleken met de opvatting van dr. Stärcke, dat de maatschappij ook aangepast 

zou moeten worden aan het individu om dergelijke zenuwziekten en neurosen aan te pakken of 

te voorkomen, wees dr. Schelven op een belangrijk probleem: de omgeving van 

nervositeitszieken behandelde hen minder serieus dan de fysiek zieken. Men had minder of 

geen medelijden met nervositeitszieken, wat resulteerde dat deze mensen voor hun ‘ingebeelde 

ziekte’ bespot werden. Het idee dat nervositeitszieken daadwerkelijk gebukt gingen onder 

psychisch lijden was nog zo jong, dat ze zelfs in medische kringen nog met argwaan bekeken 

werden. Mensen die hun nervositeit wilden aanpakken waren volgens dr. Schelven gewoonlijk 

aangewezen op kwakzalvers.50  

Die veronderstelling van dr. Schelven viel (wellicht onbewust) samen met een periode 

vanaf 1910 waarin een groot aantal advertenties in Nederlandse kranten stonden. Die 

advertenties waren gericht aan mensen die psychische klachten hadden. In de advertenties 

werden dan brochures of (zelfhulp)boeken te koop aangeboden met methodes over hoe men 

zelf van neerslachtigheid, slapeloosheid, zenuwzwakte, gemoedslijden en dwanggedachten en 

angst af kon komen.51 Ook werden er via krantenadvertenties medicijnen verkocht en ‘psijcho-

sijntheses’ aangeboden om van dwanggedachten af te kunnen komen.52 Begin jaren 20 stonden 

er ook steeds meer advertenties van psycholoog Jos de Cock in de krant, die meende dat met 

‘gedachtekracht’ mensen van hun dwanggedachten af konden komen, de patiënt zou daarbij 

zichzelf kunnen genezen door middel van ‘wilskracht’.53  

De maatschappijkritiek die in combinatie met dwangneurose werd geuit in de kranten is 

terug te leiden naar de hygiënistische stroming van de 19e eeuw. De hygiënisten zagen de 

slechte sociale omgeving van de mens als een broedplek voor lichamelijke en geestelijke 

aandoeningen. De hygiënisten propagandeerden ‘sociale hygiëne’, daarmee hoopten ze dat 

mensen via preventieve maatregelen, zoals zelfbeheersing, zedelijkheid, 

verantwoordelijkheids- en plichtsbesef en evenwichtige levensstijl, lichamelijke aandoeningen 

konden voorkomen. Toen besmettelijke ziekten werden teruggedrongen verschoof de focus 

 
49 ‘Volksuniversiteit’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 2 februari 1922, 3. 
50 Ibidem. 
51 ‘Mijne zenuwen.’, De Courant, 18 maart 1914, 4; ‘Mijne zenuwen.’, Algemeen Handelsblad, 17 maart 1914, 

11; ‘Mijne zenuwen! Mijne zenuwen!’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 maart 1911, 4; ‘Mijne zenuwen.’, De 

Telegraaf, 9 november 1926, 8; ‘Twee maanden gratis abonnement’, De Telegraaf, 12 mei 1931, 22. 
52 ‘Psijcho-sijnthese: (psijchische geneeswijze)’, Algemeen Handelsblad, 1 december 1919, 7; ‘Psycho-synthese: 

(psychische geneeswijze)’, De Telegraaf, 2 maart 1920, 8;  
53 ‘,,Beheersch U zelf’’.’, De Maasbode, 24 mei 1923, 7; ‘Jos. de Cock’, Delftsche Courant, 25 mei 1923, 7. 
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naar ‘psychische’ of ‘geestelijke hygiëne’, waarbij er door de hygiënistische artsen en 

deskundigen nogmaals gewezen werd op die preventieve maatregelen, om slechte invloeden 

vanuit de moderne samenleving te kunnen afweren. De maatschappijkritiek die in de twintigste 

eeuw in combinatie met dwangstoornissen geuit werd lijkt voortgekomen te zijn uit de 

hygiënistische beweging, die al rond de helft van de 19de eeuw de moderne maatschappij als 

een slechte invloed op de gezondheid van de mens zag.54 Het maatschappijkritische 

dwangdiscours kan ook voortgekomen zijn uit het ‘neurasthenic discourse’, zoals beschreven 

door Thomas Lutz. Hierbij gebruikten een groot aantal Amerikaanse auteurs rond de jaren 

1890-1915 ‘neurasthenie’ om aspecten van de moderne maatschappij sterk te bekritiseren. 

Omdat dwangneurose door Freud van neurasthenie gescheiden werd, maar neurasthenie wel 

nog tot in de jaren 30 gebruikt bleef worden om dwangsymptomen mee aan te duiden, zou de 

maatschappijkritiek in het dwangdiscours een voortzetting kunnen zijn van de 

maatschappijkritiek in het ‘neurasthenic discourse’.55 

In 1923 en in 1928 verschenen er in het Algemeen Dagblad en Het Vaderland stukken 

waar Weens psychiater en Freudcriticus Alfred Adler werd belicht. Waar Freud, en in 

Nederlands geval Stärcke en Schelven, de nadruk legden op maatschappelijke omgevingen en 

seksuele problemen als oorzaak voor het ontwikkelen van dwangneurose legde Adler de nadruk 

op minderwaardigheidscomplexen. Met zijn ‘individualpsychologie’ of 

‘persoonlijkheidspsychologie’ brak Adler niet met Freud op het vlak dat het een persoonlijk 

probleem of trauma kon zijn dat leidde tot het ontwikkelen van dwanggedachten, maar wel wat 

voor problemen dat dan waren. Ieder mens zou volgens Adler zijn theorie een ‘einddoel’ 

hebben, en hij verklaarde aan de hand van prestatiedruk en compensatiedrang hoe het streven 

naar dat doel beïnvloed werd. Een (dwang)neurose of een psychose zouden volgens Adler 

daarvan een gevolg zijn. Alle nervositeitszieken waren volgens hem moedeloos geworden 

eerzuchtige mensen. De jeugdervaring die aan deze eerzucht of prestatiedruk ten grondslag lag 

was, net als bij Freud zijn seksuele theorie, door de patiënt verdrongen.56 Een dergelijke 

veronderstelling over prestatiedruk dat kon leiden tot dwangneurose werd beschreven in een 

stuk in het Noordbrabantsch Dagblad: Het Huisgezin. De jongeren zouden, als ze te veel bezig 

zijn met sport, nervositeit, prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid en angst- en dwangneurose 

ontwikkelen. Dat zou komen omdat in het sportbedrijven de sportieve prestatie veel 

 
54 Oosterhuis, ‘Verward van geest en ander ongerief’, 210-211. 
55 Lutz, ‘Neurasthenia and Fatigue Syndromes’, 535. 
56 ‘De wil tot macht’, Algemeen Handelsblad, 1 oktober 1923, 10; ‘De individuaal-psychologie van dr. Alfred 

Adler’, Het Vaderland, 23 december 1928, 5. 
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belangrijker was dan de karakterontwikkeling, een idee dat sterke overlap leek te hebben met 

Adlers ‘individualpsychologie’.57 

Tot slot zijn in het begin van de twintigste eeuw termen als ‘dwanghandelingen’, 

‘dwanggedachten’ en ‘dwangneurose’ ook gebruikt in beeldspraak en in het gebruik van 

metaforen. Veelal waren het beleidsmakers, politici en politieke lichamen (bijvoorbeeld 

gemeenten) die niet van een bepaalde visie wilden afstappen en ergens dogmatisch aan vast 

bleven houden, die in kranten beschuldigd werden van een bepaalde bekrompenheid en 

beschreven werden als mensen met dwanggedachten en -handelingen.58  

Concluderend kunnen we vaststellen dat de Nederlandse kranten en dagbladen in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw op de volgende manieren schreven over 

dwangstoornissen en -neuroten. Zo is er in het begin van de eeuw in de media vaak gerefereerd 

aan strafzaken, waarbij veelal gepoogd werd om een psychiatrische verklaring te vinden achter 

de misdrijven die verdachten begaan waren. Dit kan gezien worden in het licht van de 19de-

eeuwse criminele antropologie, waardoor de rechtspraak ruimte ging bieden aan psychiatrisch 

deskundigen die verdachten diagnosticeerden. Die gerechtelijke psychiatrie was rond deze 

periode sterk aan invloed aan het toenemen in de rechtspraak.  

Angst- en dwanggedachten en -handelingen vormden een belangrijk onderdeel in 

aanklachten tegen de nieuwe veranderlijke, gehaaste (waarschijnlijk geïndustrialiseerde) 

maatschappij. Er is een voorbeeld waarbij het dagblad zelf zo’n aanklacht doet, maar vaker is 

het woord gelaten aan verschillende deskundigen die de veranderlijke maatschappij als oorzaak 

van nervositeit, zenuwziekten en dus angst- en dwanggedachten zagen. De gestelde 

verwachting aan het eind van hoofdstuk 1, dat de psychoanalyse in het publieke discours 

dominant zou zijn, lijkt voor deze periode te kloppen. Veel van de gevallen die in deze periode 

in de kranten besproken zijn raken sterk aan de bevindingen van Freud zijn psychoanalyse, 

waarbij gedacht werd dat seksuele problemen en persoonlijke ervaringen in de jeugd een 

belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van dwangneurosen. In die zin kwam de verwachting 

uit, maar zijn er in deze periode ook voorbeelden die andere verklaringsmodellen gebruikten: 

Adler met zijn ‘individuaalpsychologie’ en de nadruk op prestatiedruk, het verklaringsmodel 

van wilskracht, en de maatschappijkritiek waarbij er een sterke nadruk lag op de ‘buitenwereld’ 

als veroorzaker van dwangstoornissen. 

 
57 ‘Juniores en sport’, Noordbrabantsch dagblad: het huisgezin, 3 maart 1930, 5. 
58 ‘Wormerveersche Gladoortjes’, De Zaanlander, 22 mei 1926, 2; ‘Nederland: geen diplomaat’, De Maasbode, 

28 september 1921, 1; ‘Ingezonden Stukken’, De Tijd, 7 januari 1930, 11. 
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Hoofdstuk 3: discoursanalyse van de dwangstoornis, 1932 tot 1945 
 

Zoals eerder aangegeven is wordt het jaar 1932 in de Nederlandse psychiatrie gekenmerkt door 

de professionalisering en begrenzing van het vak van de psychiatrische geneeskunde. Daarvoor 

was de psychiatrie verre van scherp omlijnd.59 Het jaar 1932 dient in dit hoofdstuk als beginpunt 

van de discoursanalyse van dwangneurose in de Nederlandse kranten, tot aan het eind van de 

Tweede Wereldoorlog, waarna de Nederlandse psychiatrie sterk groeide.60 

Net als in voorgaande periode bleef men met de term ‘dwangvoorstelling’ verwijzen 

naar een dogmatische overtuiging binnen politieke lichamen. Bijvoorbeeld in een artikel over 

geschillen binnen de SDAP: de ‘dwangvoorstelling’ dat mensen op het rechtse politiek 

spectrum er geen socialistische ideeën op na konden houden.61 Sterker nog, de partijbestuurder 

van de SDAP, Willem Banning, pleitte bij deze gebeurtenissen voor een sterkere verbondenheid 

tussen de sociaaldemocratische partijen, waarbij ook reformistische partijgenoten als 

volwaardige leden gezien moeten worden. Onterecht zou er in de loop van tijd een 

‘dwangvoorstelling’ zijn ontstaan waarbij reformistische gezindheid en revolutionaire doelen 

niet samen konden gaan.62 

Er zijn nog veel meer voorbeelden waarbij de termen ‘dwangvoorstelling’ en 

‘dwanggedachte’ in de Nederlandse kranten uit deze en voorgaande periode niet verwees naar 

een concreet aspect van de dwangneurose, maar slechts naar een hardnekkige drang om iets te 

doen of overtuigd van te zijn, dat niet per se irrationeel hoefde te zijn. Het ging dan om 

hallucinaties, motieven, een bepaalde plicht tot verantwoordelijkheid om iets te doen, een 

dogma dat men niet los kan laten, een overdreven of ongegronde (vaak collectieve) angst, of 

een (vaak negatieve) veronderstelling die een positieve ontwikkeling in de weg zit.63 Soms 

wilde het aanhalen van de term wel verwijzen naar een voortdurende, collectieve angst, maar 

niet naar een angst van een individu waarbij het dan wel specifieker zou kunnen gaan om 

letterlijke dwangneurose. Zo werd gesproken over de ‘dwangvoorstelling’ van het Nederlandse 

volk, dat de opkomende Duitse fascistische dreiging een splijtzwam zou worden in de 
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60 Dr. P.H. van den Hoog, ‘Zenuwartsen hebben het druk: iets over neurasthenie, psychasthenie en neurose’, De 
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61 Prof. Dr. P. A. Diepenhorst, ‘Van het sociaal en economisch gebeuren: Rondom de Tarwewet’, De Standaard, 
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62 ‘Scheuring in de S.D.A.P: de scheuring voltrokken’, Algemeen Handelsblad, 29 maart 1932, 21; ‘Het geschil-

congres der S.D.A.P.’, Nieuwsblad van het Noorden, 29 maart 1932, 5. 
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Courant: Het nieuws van de dag, 16 november 1932, 6; ‘De Regeering verdedigt haar beleid: Vervroegd 

verkiezingsdebat!’, De Limburger, 22 november 1932, 6. 



 21 

Nederlandse maatschappij waarbij de Nederlander op den duur zouden kiezen voor het 

aanhangen van ofwel het fascisme, ofwel het communisme.64 Ook zou de Franse en Duitse 

herbewapening in de jaren 30 door het doorgeslagen nationalisme uit ‘dwanggedachten’ 

voortkomen.65 Dat de NSB’ers de angst hadden dat de Katholieke Staatspartij wilde 

samenwerken met de communisten werd in 1937 in De Maasbode ook beschreven als 

‘dwanggedachte.’66 Over het algemeen was het van het begin van deze onderzoeksperiode 

veelal ‘dwangvoorstellingen’ dat naar hardnekkige veronderstellingen of angsten (vaak in de 

politieke sfeer) verwees, en bleef ‘dwanggedachten’ voor het grootste deel nog wel verwijzen 

naar psychologische zaken en specifieker de dwangneurose. Beide termen nemen in gebruik in 

de politieke context sterk toe naarmate het begin van de Twee Wereldoorlog nadert. 

Voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn dit de enige termen die in andere 

contexten verwijzen naar dwangneurose, maar beslaan tijdens deze periode alleen de hierboven 

beschreven metaforen, en verdwenen letterlijke raakvlakken met de dwangneurose steeds meer. 

Met een sterke afname voor het bronnenmateriaal voor dit onderzoek tot gevolg.67 Het 

‘neurasthenic discourse’ van Thomas Lutz lijkt zich ook in deze periode in Nederland nog in 

publieke media te hebben voortgezet in het ‘dwangdiscours’. 

Ook in deze periode speelde dwangneurose een rol in de gerechtelijke psychiatrie bij 

strafzaken. In 1932 werd Nederland opgeschrikt door een strafzaak, waarbij een man onder 

invloed van een dwangvoorstelling zijn vrouw had vermoord op Ameland. Verschillende 

krantenartikelen beschrijven uitvoerig hoe de verdachte in de rechtszaal wordt ondervraagd: of 

het ging om krankzinnigheid, of om een dwangvoorstelling die hem tot de gruweldaad had 

gedwongen. Daarbij werden ook psychiaters en hoogleraren ingeschakeld die een onderzoek 

hadden gedaan naar de psychische toestand van de verdachte, zij concludeerden dat het een 

impulsieve handeling was die vanuit een hallucinatie kwam, die uiteindelijk leidde tot de dood 

van de vrouw. De verdachte was volgens hen nog steeds in labiele en ‘abnormale’ toestand. 

Ook keken zij naar de genetische oorzaken van de mogelijke geestelijke problemen waaruit de 

verdachte gehandeld zou hebben: ‘verdachte stamt uit een familie waarin vaker abnormale 

typen zijn voorgekomen: gevallen van krankzinnigheid en hysterie.’  
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66 ‘Dwanggedachte?’, De Maasbode, 18 augustus 1937, 5. 
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De president van de rechtbank en de deskundigen concludeerden dat het ging om een 

probleem in het affect, waaruit de verdachte in een opwelling gehandeld zou hebben. De 

verdachte verklaarde echter dat het ging om een goddelijke voorstelling, die hem tot de dag van 

de rechtszaak in zijn greep had en hem in een grootheidswaan bracht. De verdiensten en kennis 

van de psychiatrisch deskundigen werden door het OM niet in acht genomen en de verdachte 

zijn verklaring werd niet geloofd, ‘hij was immers geen normaal mensch’. De verdachte 

verklaarde dat hij niet zelf de moord had gepleegd, maar zijn lichaam. Hoewel het niet met 

zekerheid te zeggen is dat het hier inderdaad om een obsessieve-compulsieve stoornis ging, van 

de verdachte werd wel vermoed dat hij handelde onder dwangvoorstellingen en -handelingen, 

die in het artikel worden gelinkt aan een probleem in het ‘affect’.68 

 Een maand later na bovenstaande zaak verscheen er een boek over criminaliteit, waarbij 

was ingegaan op de ‘sociologische aspecten’ van misdaad in het algemeen. Anders dan bij veel 

eerdere criminaliteitsboeken, waar werd gekeken naar de gedachten, de voorstellingen, én de 

dwangvoorstellingen voorafgaand aan een misdaad, was dit boek sterker gericht op 

maatschappijontleding (ofwel de achterliggende sociale en maatschappelijke structuren die 

leidden tot misdaad; criminele antropologie). Het gepresenteerde boek is zelf misschien niet 

van belang is voor dit onderzoek, het is wel duidelijk dat ‘dwangvoorstelling’ opnieuw gebruikt 

werd om een soort razernij of opwelling, of zelfs een motiefgedachte te beschrijven die mensen 

aanzetten tot misdaad en gruweldaden.69 In de periode 1932-’45 werden in de kranten 

dwangsymptomen steeds vaker in de context van criminele antropologie gebruikt, wellicht 

doordat de gerechtelijke psychiatrie op haar hoogtepunt van invloed in de rechtspraak zat. 

 ‘Wie zich steeds een bepaalde misdaad voor oogen stelt, vervalt tot die misdaad, zodra 

hij daartoe de gelegenheid krijgt,’ luidde een artikel in een groot aantal regionale kranten eind 

oktober 1935. Onder dergelijke dwanggedachten worden handelingen bedreven, die in dit 

veelvoudig gekopieerde artikel direct gelinkt werden aan misdaad. Opvallend genoeg zou dit 

gedachteproces niet voorbehouden zijn aan het individu, maar was het ook een 

massaverschijnsel.70  

 Een artikel in De Telegraaf van een jaar later werd het hierboven veronderstelde gevaar 

van dwanggedachten nogmaals beschreven. Het artikel omvatte een voordracht aan de 
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medische en rechtsfaculteit van de Universiteit Leiden door ene professor Wilmans, over waar 

de psychiatrische wetenschap in aanraking kwam met de rechtswetenschap, iets dat een 

groeiend maatschappelijk probleem liet zien. Soms zouden dwanggedachten slechts van 

onschuldige aard zijn, maar ze werden gevaarlijk als de dwanggedachten ergere vormen 

aannemen, bijvoorbeeld wanneer de dwanglijder een onweerstaanbare neiging kreeg om 

zichzelf te verwonden. ‘Tal van ernstige delicten’ zouden volgens Wilmans hun oorsprong 

hebben in deze dwanggedachten.71 De onvermijdelijkheid van catastrofale gebeurtenissen door 

het lijden aan dwanggedachten is een gedachte die nog vaker terugkwam in de Nederlandse 

kranten, en die overigens ook een idee van dwangneurose als massaverschijnsel met zich 

meebracht.72 Al in de 19de-eeuwse criminele antropologie werd verondersteld werd dat misdaad 

veelal voortkwam uit een gebrekkig vermogen om emoties, impulsen en driften te beheersen.73 

Gezien de vage diagnostiek van dwangneurose in deze periode, waarbij de verklaringsmodellen 

van een wilskrachtstoornis en affectstoornis nog steeds aanhang vonden, kunnen die 

componenten in dit geval aan elkaar verbonden worden. Ook de ‘psychische hygiëne’ van de 

19de eeuw had zich vanaf eind jaren 1920 ontwikkeld tot een werkveld waarbij de psychiatrie 

zich meer ging bezighouden met de strijd tegen prostitutie, alcoholisme, en dus misdaad.74 

Tegelijkertijd zou het zo kunnen zijn dat de gerechtelijke psychiatrie zo sterk aan 

invloed in de rechtspraak had toegenomen dat daardoor het verband tussen dwanggedachten, -

voorstellingen en -impulsen en misdaad een bekender fenomeen was geworden, waardoor de 

link tussen de twee componenten gemakkelijker gelegd werd. Bovendien was het zo, volgens 

Amsterdams ‘sociaal-geneeskundige’ Arie Querido dat de gevaarlijkheid van mensen met een 

geestesziekte vaak sterk werd overdreven, zo dus ook uit de Nederlandse publieke media 

opgemaakt kan worden.75 

Het idee van dwangneurose als massaverschijnsel was niet alleen voorbehouden aan de 

misdaad, maar ook aan algemenere maatschappijkritiek. In een artikel in De Nederlander in 

1932 sprak ene dokter E.D. Baumann over ‘geestelijke volksziekten’. Hij vertelde over dat de 

macht van de eenling volledig overgegeven zou worden aan de massa, door een zogeheten ‘oer-

vaderlijke nabootsingsneiging’. Die neiging zou zich als vergif over de massa verspreiden. De 

eenling zou zich dan angstig voelen tegenover de wil van de massa, waarbij de eenling dan 
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illusies en verbeeldingen zou krijgen. ‘De kollektieve zinsbegoocheling’ zou gepaard gaan met 

een impulsiviteit en ongecontroleerde aandriften die de wreedste gevolgen zouden hebben. 

Volgens Baumann ging het om de verzwakte intellectuele controle, onbeheerste emoties en het 

herleven van primitieve tendensen in de menigte die een ‘regressie van het zieleleven tot een 

primitieve phase van de geestelijke ontwikkeling’ blootlegden (terug te leiden naar Freuds 

overtuiging dat de moderne mens geen geweten had, en als hij die wel had was het een 

primitieve toestand van het geweten).76 Bij een dergelijke ‘volkswaanzin’ zijn de lijders 

onderworpen aan hallucinaties en dwanghandelingen. Opnieuw, zoals ook gezien in het tweede 

hoofdstuk van dit onderzoek, werd de herkomst van deze dwanghandeling (via een bepaalde 

collectieve ‘volkswaanzin’) door Baumann toegeschreven aan roerige tijden die slecht zijn voor 

het affect, zoals in tijden van staatkundige en religieuze beroering. Tot slot werd ook seksualiteit 

als belangrijke component door Baumann aangehaald bij dit fenomeen. In dit artikel liepen 

bijna alle mogelijke verklaringsmodellen door elkaar: de oorzaak van dwanghandelingen lag 

bij tijden van maatschappelijke roering, het was een probleem van het affect, intellect, of 

seksualiteit.77  

Het idee van dwanghandelingen en dwangneurose als een ‘massaal’ verschijnsel keert 

opnieuw terug in een oplage van het nieuwsblad De Gooi- en Eemlander. Het betreffende 

artikel voorziet de lezer van een uitvoerige beschrijving hoe mensen verschillende uitingen van 

de dwangneurose meemaken. Zo is een man onderhevig aan de dwang om zijn eten op te braken 

in een bepaald herkauwproces, een andere man durfde niet op de aardstrookjes tussen de 

stoeptegels te staan en ook teldwang komt naar voren in het stuk. Het opvallende is dat door de 

schrijver betoogd werd dat deze mensen niet zenuwziek te noemen zijn, maar dat deze dwang 

een heel normaal verschijnsel zou zijn, en dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die 

deze dwangverschijnselen níét hadden. De uitzonderingen zouden juist de mensen zijn die er 

géén last van hadden.78  

Het in de Nederlandse kranten voorkomende idee van massaliteit van dwanggedachten 

en -voorstellingen en de dwangneurose op zich, viel samen met een verschuiving die in de 

psychiatrie na WWI plaatsvond. Het aantal geesteszieken leek te groeien, maar er was vóór 

WWI geen bezorgdheid over dat Nederland steeds gekker zou worden of dat de geneeskundige 

functie van de psychiatrie niet toereikend zou zijn. Tijdens het interbellum ging de psychiatrie 
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zich wel meer druk maken om de vermeende toename van krankzinnigheid en geestesziekte. 

Grote zorgen bestonden vooral over het grote aantal ‘zenuwlijders’ dat niet in gestichten werd 

opgenomen en niet opgewassen was tegen de maatschappelijke moeilijkheden.79 Daarnaast 

moet gekeken worden naar het cultuurpessimisme dat in de psychiatrie en met name onder 

zenuwartsen veel aanhang kreeg. De snelle veranderingen en de complexer wordende 

maatschappij werden gezien als oorzaken van een toename van mensen met krankzinnigheid, 

zwakzinnigheid, zenuwziekten en andere geestelijke stoornissen. De bezorgdheid over de 

moderne maatschappij was op zijn hoogtepunt wanneer in de jaren 1930 de werkeloosheid door 

de economische crisis, de dreiging van communisme, fascisme en nationaalsocialisme steeds 

grotere maatschappelijke problemen werden. Onder zenuwartsen werd gesproken over een 

geestelijke crisis die zou voortkomen uit een ‘massa neurotische mensen’, omdat mensen 

angstig waren en twijfelden aan de zin van het bestaan.80  

Het publieke dwangdiscours leek op zijn beurt de zorgen over de toenemende 

geestesziekte en de inspanningen voor de ‘geestelijke volksgezondheid’ over te hebben 

genomen. Zo nam onder andere het aantal krantenstukken over groeiende werkeloosheid toe, 

waarmee ook de vermeldingen van dwanggedachten en -neurose toenamen. Als men in tijden 

van werkeloosheid zich zou wanhopen of berusten zouden kinderen eerder vatbaar zijn voor 

een aangetaste geestelijke gezondheid. Nervositeit, hysterie, angst en dwanggedachten zouden 

dan voor hen op de loer liggen, zo luidde een artikel in De Tijd.81  

Tegelijkertijd bestonden er in deze periode meerdere diagnoses die raakten aan 

dwangneurose of symptomen van dwangneurose omvatten. Een artikel uit Het Vaderland in 

maart 1932 laat de situatie waarbij psychasthenie en neurasthenie naast elkaar bestaan goed 

zien: een vrouw komt bij haar arts en is bang dat zij aan neurasthenie lijdt. De betreffende arts, 

Van der Hoog, vertelde in het artikel dat hij zelf ook weleens de fout maakte om neurasthenie 

te diagnosticeren, terwijl het in werkelijkheid om een andere stoornis ging. De arts vermoedde 

dat het bij de klachten van deze vrouw om psychasthenie ging. Psychasthenie was volgens de 

betreffende arts een chronisch verschijnsel, en berustte op een zwakke aanleg van het 

zenuwstelsel. De patiënt zou alleen kunnen genezen op praktisch vlak, waarbij verlossing van 

fobieën en dwanggedachten ervoor zorgden dat hij of zij weer een vruchtbaar leven kon gaan 

leiden.82  
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De diagnose psychasthenie kwam op zijn beurt voort uit die diagnose van de 

neurasthenie en de twee diagnoses bestonden een tijd naast elkaar.83 Psychasthenie was echter 

ook een veelomvattende term en bronnen laten zien dat het in veel gevallen waarbij de diagnose 

psychasthenie werd gesteld ging om obsessies, paniek, fobieën, tics, hypochondrie, 

verwardheid, en epilepsie.84 Er moet overigens vermeld worden dat de grens tussen 

neurasthenie en psychasthenie in het publieke discours door elkaar heen liep. Waar Van der 

Hoog betoogde dat het twee verschillende dingen waren, kon men in een artikel in het 

Nieuwsblad van Friesland van een jaar later lezen dat psychasthenie en neurasthenie zouden 

gaan om hetzelfde fenomeen, maar met een andere naam. In een artikel in dezelfde krant (en 

waarschijnlijk dezelfde auteur) worden de termen zelfs door elkaar gebruikt.85  

Er zijn ook voorbeelden van krantenstukken te noemen waarbij psychasthenie weer 

volledig toegespitst werd op dwangvoorstellingen. Daarbij bestonden er ook om redelijk 

accurate (visuele) beschrijvingen van dwangneurose: ‘lijders aan psychasthenie lijden aan 

dwangvoorstellingen waar zij moeilijk van los kunnen komen, twijfelzucht, pedanterie, 

waardoor zij aan kleinigheden blijven vastplakken.’ De herkomst van de dwang bij deze 

psychasthenielijders zou volgens dit artikel in De Tijd per geval verschillen. Zo zou het aan de 

opvoeding kunnen liggen, de omgeving, aangeboren aanleg, of een gebrek aan onthouding of 

zelftucht. Van daaruit zou er bij de meeste mensen een gebrek aan geduld ontstaan. Om ervan 

af te komen moesten de psychasthenielijders een ander denkbeeld koesteren (zoals: ‘ik ben niet 

ziek en ik word elke dag beter’) en om meer aan anderen te denken in plaats van alleen aan 

zichzelf.86 Vanuit de diagnose van psychasthenie werd ook het verklaringsmodel van wilskracht 

weer relevant. 

Een ander voorbeeld waarbij de diagnostiek van de dwangsymptomen niet scherp 

omlijnd bleek is een artikel in het Nieuw Israëlietisch weekblad van 1934. Daar werden 

dwanghandelingen en dwangvoorstellingen door de spreker, ene Mr. Levie, onder de psychose 

geschaard. De psychopaat zou niet als gewoon mens handelen (prikkel – besluit – handeling) 

en niet uit morele motieven handelen. Door de dwanghandeling is ‘de rem los’ bij de psychopaat 

en hij begaat dan het strafbare feit. Inktwerpers, stekers (met waarschijnlijk een mes) en 

haarvlechtenknippers werden bijvoorbeeld allemaal tot hun daden aangezet door de dwang die 
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bij hun psychose kwam kijken. Bij deze mensen was er geen duidelijke grens tussen prikkel en 

handeling. De overweging is uitgeschakeld en daarna zou onmiddellijk de daad volgen, als 

reflexhandeling. Ondanks dat er ook niet-criminele, uit dwang handelende, psychopaten waren, 

was de psychopaat volgens Levie wel bijna altijd voorbestemd om met de strafrechter in 

aanraking te komen (een veronderstelling over mensen met dwangneurose die al eerder in dit 

hoofdstuk ter sprake is gekomen).87 

De arts Van der Hoog, die in het hierboven beschreven artikel is aangehaald, probeerde 

overigens te zorgen voor groter maatschappelijk begrip voor neurasthenie en 

nervositeitsziekten. Werden neurasthenie en nervositeitsziekten in 1922 nog veelal gezien als 

‘ingebeelde ziekten’ waarbij mensen vaak aangewezen waren op kwakzalvers en het voor hen 

aan maatschappelijk begrip ontbrak, zo schreef dr. Van der Hoog in dit artikel dat men zich 

moest behoeden voor het gebruik van dit soort aanduidingen, omdat patiënten dan het 

vertrouwen in hun arts zouden verliezen. 88  

Bovendien laat dit artikel zien dat de grenzen van het vak van de psychiatrie in deze 

periode duidelijker werden gesteld: Van der Hoog betoogde dat psychotherapie met betrekking 

tot neurasthenie en zenuwziekten alleen uitgevoerd mocht worden door een specialist. Alleen 

een arts die het ‘geheele zieleleven van gezonde en zieke menschen kent, en zich in het 

zieleleven van anderen kan indenken, is in staat de psychotherapie uit te voeren.’ Tegelijkertijd 

zouden dergelijke psychische problemen ook door de patiënt zelf kunnen worden verminderd 

met wandelen en lichaamsoefeningen volgens Van der Hoog.89 Gedurende de jaren 30 

verschenen er nog vaker dergelijke adviezen in arbeidersdagblad Het Volk: patiënten met 

neurasthenische dwanggedachten moeten ‘hygiënisch leven’, meer lichaamsbeweging, zich 

wassen met lauw water en een vegetarisch dieet. Pas als deze zaken niet zouden helpen zou 

men een zenuwarts moeten gaan opzoeken.90 Deze adviezen waren onderdeel van de bredere 

maatschappijkritiek die ten aanzien van geestelijke stoornissen geuit werd. In de moderne 

maatschappij waren mensen niet opgewassen tegen de nieuwe maatschappelijke structuren en 

werd er via sociale en geestelijke hygiëne geprobeerd om mensen weer meer 

verantwoordelijkheid, zedelijkheid en structuur in hun leven te laten krijgen. Met de hierboven 

beschreven, simpele adviezen kon men de verdere verspreiding van geestelijke stoornissen 

voorkomen, zo was de veronderstelling. 

 
87 ‘Joodsche Sociëteit’, Nieuw Israëlietisch weekblad, 19 januari 1934, 10. 
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Concluderend onderscheidde het dwangdiscours van 1932-1945 zich van de periode 

1897-1931 op het idee van dwangneurose al massaal verschijnsel. Zowel op justitieel vlak als 

op maatschappelijk vlak werd de verspreiding dwanggedachten en dwangneurose onder de 

bevolking steeds groter geacht. In beide contexten werden dwanggedachten als haast een 

epidemisch verschijnsel benoemd. De massaverspreiding van dwangneurose hing allereerst 

samen met het cultuurpessimisme en de maatschappijkritiek dat een grote verspreiding van 

psychische stoornissen wijdde aan de moderne maatschappij. Die kritiek kreeg nog een extra 

impuls in het interbellum door internationale politieke en economische ontwikkelingen. 

De veronderstelde massaliteit van het verschijnsel als stoornis viel ook samen met een 

angst voor onvermijdelijke strafdelicten. In de kranten van deze periode leek het haast 

vanzelfsprekend dat iemand met dwanggedachten uiteindelijk een misdaad zou begaan, en 

mede doordat de hoeveelheid dwanglijders zo groot zou zijn geworden door een haast 

epidemische component, zou de misdaad alleen maar toenemen. Waarom misdaad in verband 

werd gebracht met maatschappijkritiek en groeiende aantallen geestelijke stoornissen is te 

verklaren aan de hand van cultuurpessimisme en sociale en geestelijke hygiëne, maar het blijft 

onduidelijk waarom per se de dwangneurose zo veel in publieke media in verband werd 

gebracht met misdaad. Een mogelijke verklaring is dat de gerechtelijke psychiatrie vanaf de 

jaren 30 een grote invloed had bij de rechtspraak, waardoor een verband tussen criminaliteit en 

dwang niet ongewoon leek. 

Tegelijkertijd lijkt dit discours samen te hebben gehangen met verschillende vage 

diagnoses die betrekking hadden op dwangneurotici. In de eerste plaats bestond er al een 

allesomvattende diagnose van neurasthenie, daar kwam later nog een psychasthenie bij. 

Tegelijkertijd werden componenten van de dwangneurose onder psychose en endogene 

depressie geschaard. In het geval van de misdaad wilde men een verklaring zoeken voor de 

dwanggedachten en de daaruit volgende handelingen die de misdadigers tot een delict hadden 

aangezet. Met zo veel diagnoses die allemaal componenten van de dwangneurose omvatten en 

misdaden moesten verklaren, is het niet verrassend dat er voor veel mensen een massale 

uitbraak leek te zijn van personen die leden aan dwanggedachten. 

De werkelijke dwangneurose verdween in het publieke discours steeds meer naar de 

achtergrond naarmate de Tweede Wereldoorlog naderde. Daarbij kan gezien worden dat als 

men sprak over dwang en dwanggedachten het discours steeds meer toegespitst was op 

beeldspraak rond politieke verbanden en partijen, en ook op het collectieve verband zoals hele 

volkeren. Een voortzetting van de beeldspraak in Lutz’ ‘neurasthenic discourse’, maar dan 

onder de noemer van dwangneurose. 
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Kortom, de periode 1932-1945 wordt met betrekking tot het publieke discours rond 

dwang gekenmerkt door een verscheidenheid aan vage diagnoses die samenhangen met een 

groeiende populariteit van het idee van dwanggedachten als een collectief of epidemisch 

verschijnsel.  

 

 

 



 30 

Hoofdstuk 4: discoursanalyse van de dwangstoornis, 1945 tot 1966 

In dit laatste hoofdstuk zal gekeken worden naar de periode na de Tweede Wereldoorlog tot het 

moment dat de eerder vermeldde Vic Meyer het essay schreef waarbij hij een tot vandaag de 

dag een succesvolle behandeling voor de dwangneurose ontwikkelde.91 Hoe schreef men voor 

deze doorbraak in de Nederlandse kranten over de obsessieve-compulsieve stoornis?  

 In 1947 werd in een artikel van het Overijsselsch Dagblad met ‘dwanggedachte’ 

verwezen naar een schijnidee dat de natiestaat alleen sterk zou kunnen staan ‘als ze op 

eenvormigheid berustte’. Het artikel ging over de naoorlogse Europese integratie, waarbij 

minderhedenkwesties opgelost zouden kunnen worden door een federalistisch opgezet Europa. 

Zonder decentralisatie en het behoud van afzonderlijke rechten en privileges per 

bevolkingsgroep zou Europa een ‘vat vol nationalistisch buskruit’ blijven.92  

Echter, op het moment dat de Koude Oorlog zich ontvouwde tot een wereldwijde 

spanning, verplaatste de focus van de termen ‘dwangvoorstelling(en)’ en ‘dwanggedachte(n)’ 

zich van geopolitieke spanningen van de Tweede Wereldoorlog zich ook naar de obsessieve 

wapenwedloop van de Sovjet-Unie en de VS. Zoals in vorig hoofdstuk al besproken is ging het 

voorafgaand aan WOII vaak om de angst dat de één de ander aanvalt, het is dus geen grote 

verrassing dat in een conflict, dat geheel draaide om spanningen dan om een daadwerkelijke 

frontale oorlog, dit ook de focus zou worden van het ‘dwangdiscours’. In 1955 wordt de 

wapenwedloop, en de groei van atoomarsenalen in de Sovjet-Unie, zelfs letterlijk een 

wereldwijde ‘dwangneurose’ genoemd.93 

Ook komt ‘dwangneurose’ als letterlijke term terug in de revolutie die zich in Indonesië 

voltrekt onder Soekarno. De anti-Nederlandse maatregelen die Soekarno eind jaren 50 treft in 

de strijd met Nederland om Nieuw-Guinea werden in De Tijd een dwangneurose genoemd, en 

zou niet als een ‘revolutionair elan’ gezien moeten worden. Indonesië zou onder Soekarno zich 

nog dwangmatig willen ontdoen van alles wat met Nederland te maken had.94 

Het bronnencorpus in deze onderzoeksperiode wordt sterk overschaduwd door het 

gebruik van de dwangneurose in de beeldspraak. In politieke artikelen, film- en boekrecensies 
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en feuilletons wordt de dwangneurose te pas en te onpas aangehaald om een dogma te 

beschrijven.95  

Eind jaren ‘40 verscheen er in verschillende kranten een stuk over een vrouw die 

gedurende haar leven vele misdaden had begaan. Ze werd niet ontoerekeningsvatbaar geacht, 

maar er werd wel gewacht dat er iets ‘abnormaal’ met haar was. Door middel van een operatie 

in haar voorste hersenkwabben, die een hoge slagingskans zou hebben gehad, kon men 

dergelijke ziektebeelden als schizofrenie, dementie, melancholie en dwangvoorstellingen 

volledig verhelpen.96 Andere genezen patiënten hadden tot dusver al succes geboekt als 

wiskundeleraar, student en zakenman. De patiënt zou vlak na de operatie net als een klein kind 

functioneren, maar binnen een half jaar weer geestelijk volwassen zijn. Deze methode was door 

een Portugese arts ontwikkeld die zich bleef verzetten tegen de consensus van psychoartsen 

Freud, Adler en Jung, over dat geestelijke problemen alleen door geestelijke behandeling 

konden worden verholpen. Ook in het begin van het bestaan van Freuds psychoanalyse waren 

er artsen die zich tegen zijn ideeën keerden, maar dat fenomeen leek na lange tijd weer 

teruggekeerd in de Nederlandse kranten vanuit een arts in Portugal. Het stuk in De Tijd deed de 

resultaten veel mooier voorkomen dan het Algemeen Handelsblad, in die laatste werd namelijk 

beschreven dat geopereerde patiënten heel prikkelbaar, onzorgvuldig, en over weinig 

empathisch vermogen meer beschikten. Bovendien was hun hele persoonlijkheid door de 

ingreep veranderd. Toch was men in het Algemeen Handelsblad optimistisch over de toekomst 

van de methode, ondanks de tot dusver ogenschijnlijk nadelige uitkomsten voor het karakter en 

persoonlijkheid van de patiënt. Voor simpelere levensstijlen, zoals iemand die als boer werkt, 

was die bijwerking veel minder nadelig om zich terug aan te passen aan de maatschappij dan 

voor intellectuelere personen, zo werd het stuk afgesloten.97 

Begin jaren 50 werd er in de Nederlandse kranten opnieuw gepoogd om middelen te 

verkopen die onder andere dwanggedachten en neurasthenie zouden verhelpen (maar ook 

migraine, nervositeit, zenuwzwakte, examenvrees, geheugenzwakte, oorsuizen en 

slapeloosheid). In De Banier werd in 1952 een artikel geplaatst waarin betoogd werd dat 

eigenlijk elke pijn dat in het lichaam gevoeld werd, zenuwpijn was. De oorzaak daarvan zou 

altijd een ondervoeding van zenuwcellen zijn, iets wat altijd geprobeerd werd te verhelpen met 
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‘zenuwstillende’ middelen (pijnstillers/verdovingen). In deze advertentie werd er betoogd dat 

die stillende middelen een grote fout in de behandeling voor zenuwkwalen waren, en dat er 

gekeken zou moeten worden naar ‘zenuwvoedende’ middelen om bovenstaande ziekten te 

verhelpen. Nervicol II zou zo’n zenuwvoedend middel zijn en werd in deze advertentie 

aangeboden. Nervicol II was samengesteld met natuurlijke ingrediënten als tropische kruiden 

en vruchtenextracten, en bovenal zonder zenuwstillende middelen.98 De advertenties voor 

Nervicol II bleven gepubliceerd worden in De Banier. Twee jaar na de naar hierboven verwezen 

advertentie kregen de advertenties voor Nervicol II ook de epidemische component die in 

voorgaand hoofdstuk naar voren kwam. ‘De mensheid wordt als het ware belegerd door een 

menigte van kwelduivels!!! Waarvan enige de meest erge wel zijn… de klachten, kwalen en 

ziekten van het Zenuwstelsel!!!’ Contrasterend met de massaliteitscomponent zoals beschreven 

in het derde hoofdstuk van deze scriptie beschrijft deze advertentie meer een extern gevaar van 

de zenuwziekten, terwijl het in de vorige periode eerder leek te gaan om een soort 

besmettelijkheid tussen mensen.99 

De massaliteitscomponent van dwangneurose komt ook terug in religieuze context, en 

strafrechtelijke context. In het voorgaande hoofdstuk is al besproken op welke manier 

dwangneurose aan misdaad werd verbonden. Vanzelfsprekend was het niet zo dat van de een 

op de andere dag de connectie tussen misdaad en zielsziekte in het publieke discours verdween. 

Een predikant genaamd Hugo van Dalen schreef in 1948 een stuk in katholiek dagblad Het 

Nieuws dat de link legde tussen misdaad en zenuwziekten. ‘Het is een feit dat met het schrikbare 

toenemen van ‘losweking’ van goddelijke ordening op zedelijk en sociaal gebied óók het getal 

zenuwzieken en zielszieken op angstwekkende wijze vermeerdert.’ Van Dalen legde allereerst 

de link tussen afnemende religiositeit en een groeiend aantal geestelijk zieken in Nederland, 

maar ook het idee van massaliteit van lijders aan zenuwziekten speelde een rol in het stuk van 

Van Dalen. Ook kwamen de maatschappelijke ontwikkelingen ter sprake, de mens zou daar 

volgens Van Dalen zwaar belast van raken, het moderne leven vroeg te veel van de menselijke 

zenuwkracht. Bij mensen die aan zielsziekten leden was die last te zwaar, waardoor de 

zielsziekten tot uiting konden komen. Ook bij dwangneurose zou het ‘zielelijden’ uit de 

‘levenschuld’ en ‘levensfout’ (lees: zedelijke fout) voortkomen, een goddelijke ordening zou 

niet straffeloos kunnen worden overtreden. In tegenstelling tot een aantal voorbeelden uit 

voorgaande onderzoeksperiode, waarbij misdaad aan de dwangneurose (en andere psychische 
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stoornissen) werd verbonden, sprak Van Dalen ook over een tegengestelde richting: de misdaad 

zou juist leiden tot de ‘zielsziekte’, en niet andersom.100  

Verschillende zaken zijn opvallend in het artikel. Na lange afwezigheid keerde de meer 

algemene maatschappijkritiek terug in het publieke discours rond de dwangneurose, dat in 

voorgaande onderzoeksperiode vrij summier was (maar kwam wel duidelijk terug in de context 

van massaverspreiding en misdaad). De mens was de band met godsdienst verloren en de druk 

van de maatschappij was te zwaar gebleken voor de menselijke zenuwkracht, dat zou geleid 

hebben tot een groter aantal zenuwziekten, waaronder dwangneurose. Dat leidde vervolgens 

weer tot hoge misdaadcijfers. Dat maatschappijkritiek met betrekking tot zenuwziekten en de 

dwangneurose ook in religieuze context werd geuit lijkt een nieuw fenomeen in het publieke 

discours. Tot slot is de tegengestelde werking van misdaad-leidt-tot-psychische-stoornis in 

plaats van andersom een opvallend gegeven uit het artikel. In een artikel in het Nieuwsblad van 

het Zuiden in 1954, waarin de Amerikaanse bisschop Fulton Sheen over het leven van Jezus 

Christus schreef, kwam dit laatste nogmaals terug: in zijn bergrede zou Jezus Christus 

opgeroepen hebben om men hun zonden te bekennen en te zondigen, en niet te wachten tot hun 

verborgen zonden tevoorschijn zouden komen als psychoses, neuroses en 

dwangvoorstellingen.101 

Eind 1949 werd er opnieuw vanuit katholieke hoek een poging gedaan om misdaad en 

(dwang)neurosen aan elkaar te verbinden. Jeugdmisdadigheid vond volgens het katholieke 

weekblad De Hervormde Kerk aanleiding in drie dingen: ‘de sigaret, de ijsco en de 

film/bioscoop.’ Het merendeel van de films zou een slechte invloed hebben op de ‘goede inslag’ 

van de jeugd. Door criminele en seksuele scenes zouden minderjarigen geprikkeld worden tot 

diefstal en seksuele overtredingen. Tot slot zouden ‘heel wat ziekelijke en neurotische 

verschijnselen en dwanggedachten hun oorsprong vinden in overmatig bioscoopbezoek.’ In het 

onderbewustzijn van de minderjarige toeschouwers zouden heftige beelden worden opgeslagen 

die via psychische stoornissen (angstgevoelens en ‘ongeoorloofde verlangens’ tot uiting zouden 

komen.102 De bioscoop was een slechte invloed van de moderne maatschappij, waar vooral 

jongeren vatbaar voor zouden zijn. Het ‘jeugdvraagstuk’ ontstond al na de Eerste Wereldoorlog, 

maar leek nu voor de eerste keer ook in het publieke discours in verband te worden gebracht 

met dwangneurose. Jongeren zouden vatbaarder zijn voor materialisme, het gebruik van 
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genotsmiddelen en populariteit van café en bioscoop. Het was naar het voorbeeld van de 

Amerikaanse beweging voor psychische hygiëne dat de aandacht werd verlegd van behandeling 

en preventie van geestesziekte bij volwassenen naar de preventie van jongeren en 

jeugddelinquenten.103 

Eigenlijk was het eerder een wisselwerking van drie componenten die in de jaren 50 in 

de kranten de kop opsteken: misdaad, (dwang)neurose of andere psychische problemen, en de 

afnemende zedelijkheid en religiositeit onder de jeugd. In 1957 verscheen er in het Limburgsch 

Dagblad een artikel over de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid 

die een vergadering wijdde aan de ‘geestelijk-hygiënische nood’ van de middelbare 

schooljeugd. De spreker, prof. dr. Buytendijk wees op het uitzonderlijke gedrag van de 

middelbare schooljeugd, hun ‘sterke anti-traditionalisme, geen belangstelling voor geestelijke 

en culturele waarden, en nihilistische grondhouding’ zou in het uiterlijke gedrag tot uiting 

komen. Buytendijk vreesde als gevolg daarvan een toename van criminaliteit onder deze 

jongeren. De tweede spreker, dr. Formann, sprak over een tegengestelde werking dan die 

hiervoor werd besproken, de godsdienst zat nog vol neurotische elementen, die gezuiverd 

moesten worden. Door verkeerde toepassing van de religieuze opvoeding van deze jongeren 

zouden die neurotische elementen ervoor zorgen dat de jongeren zich zouden afkeren van de 

godsdienst. Door die ‘zuivering’ van de godsdienst zouden de jongeren weer op het rechte pad 

komen als ze dagelijks naar de mis zouden komen.104 

Dat de opvoeding van kinderen door de ouders een belangrijke rol had in het ontstaan 

van dwangneurosen is een populaire veronderstelling in deze periode. In een artikel van een 

oplage van Het Vrije Volk uit 1954 worden fouten in de opvoeding als oorzaak genoemd van 

bedplassen, dat onder de dwanghandelingen en -neurosen zou vallen. Neurosen zouden fouten 

in de karakterstructuur zijn die erfelijk waren, maar werden ook sterk beïnvloed door het milieu 

van de lijder. Ouders met een te strenge of juist te zachte opvoeding, of de blootstelling van een 

kind aan echtelijke ruzies konden aanleidingen zijn voor het ontwikkelen van een 

dwangneurose.105 De focus van de psychische hygiëne op jeugd en gezin werd al in de jaren 30 

geïntroduceerd onder invloed van nieuwe Amerikaanse opvattingen over het belang van sociale 

relaties bij diagnose en therapie, maar werd pas na WWII in combinatie met (dwang)neurose 

en andere psychische stoornissen ook een populair onderwerp in de Nederlandse kranten.106 
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Dat kwam doordat er na de Tweede Wereldoorlog grote zorgen bestonden over 

maatschappelijke ontwrichting en ‘morele verloedering’ als gevolg van de Duitse bezetting en 

de daarop volgende bevrijding, waarbij WWII eigenlijk een structureler probleem had 

blootgelegd, namelijk dat er voor de oorlog al te weinig ‘pscyhohygiënische’ zorg was. 

Wangedrag en normloosheid (onder andere arbeidsschuwheid, jeugdige baldadigheid, 

gezinsontwrichting, hoge echtscheidingscijfers en seksuele losbandigheid) werden gezien als 

gevaarlijke invloeden op de Nederlandse zedelijkheid en geestelijke gezondheid. Daarbij 

werden losgeslagen en verwaarloosde jongeren die naar criminaliteit neigden gezien als een 

van de risicogroepen waar de psychische hygiëne zich op moest gaan richten. Deze groep was 

zo ontregeld door de nasleep van de Tweede Wereldoorlog dat zij meer risico liep op 

demoralisering en geestelijke stoornissen.107 De maatschappijkritiek uit specifiek de katholieke 

hoek kan verklaard worden doordat ook de verzuiling onder druk zou staan door de nieuwe 

moderne maatschappij. Door de massamedia en populaire cultuur (vooral gericht op de 

Verenigde Staten) zouden bevolkingsgroepen steeds meer op elkaar gaan lijken, en de zuilen 

gingen ook van binnenuit onder druk staan door groeiende onafhankelijkheid van bepaalde 

groepen. De massamens ondermijnde de maatschappelijke saamhorigheid en het democratisch 

burgerschap, en het christelijke geloof, zo werd door confessionele hygiënisten en critici 

betoogd.108 

Doordat (dwang)neurosen zouden ontstaan door erfelijke fouten in de karakterstructuur 

was de kans op genezing van dwanggedachten kleiner, zo stond in de Medische Kronieken in 

Het Vrije Volk. Eventuele genezing lag voor een groot deel aan het feit dat de dwanglijder niet 

in staat was om zijn karakter of persoonlijkheidsstructuur te veranderen. Eventuele succesvolle 

genezing vereiste dan wel langdurige behandeling van arts of psychiater.109 

Op het 24ste psychoanalytisch congres in 1965, met als hoofdthema dwangneurose, 

vertelde spreker dr. Thiel, overigens destijds voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Psychoanalyse, dat de dwangneurose in veel gevallen wél te genezen was.110 Dit congres vond 

niet veel later plaats dan de uitgaves van de hierboven aangehaalde Medische Kronieken, 

daarnaast werden al deze stukken in dezelfde krant geplaatst. Dit is een goed voorbeeld van dat 

zelfs in dezelfde kranten nogal wat verwarring bestond over dwangneurose. De diagnose had 

ook in deze periode nog lang niet de duidelijke contouren, terwijl de kennis en beschrijving die 
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onder de dwangneurose vielen in de Nederlandse kranten wel toenamen. Daarnaast genoot de 

psychoanalyse blijkbaar nog genoeg aanzien tot in 1965 onder de specialisten van de 

dwangneurose.  

Op hele kleine schaal was er in het publieke discours toch ook al verzet tegen de 

psychoanalyse als methode: in een tweetal lezersrubrieken van De Tijd in 1961 levert ene drs. 

Marlet kritiek op de psychoanalyse, omdat in zijn perceptie behandeling voor een 

(dwang)neurose te snel werd toegewezen aan de psychoanalyse, vooral omdat er gebrek aan 

beter was. In reacties van psycholoog Van den Aardweg op Marlet werden de alternatieven die 

in de buurt zouden komen van succesvolle behandelingen rap besproken maar hij schreef ook 

dat het eigenlijk nog niet zeker was of de eventuele andere methoden beter waren dan de 

psychoanalyse. Nog belangrijker is dat Van den Aardweg in zijn reactie vertelde dat de 

psychoanalyse, net als alternatieve methode, geen raad wist met ernstigere neurosen als 

homoseksualiteit en dwangneurose.111 Uitgaande van deze uitspraak zou het dus zo moeten zijn 

dat de psychoanalyse de behandeling voor dwangneurose nauwelijks van dienst is geweest, of 

dat patiënten met dwangneurose helemaal niet geholpen konden worden tijdens het bestaan van 

de psychoanalyse.  

Er was geen specifieke reden dat het hoofdonderwerp van dit 24ste psychoanalytisch 

congres dwangneurose was, omdat er volgens dr. Thiele geen verontrustende toename was van 

mensen met de dwangneurose. Ook vertelde hij dat de meeste dwangneurotici geen gevaar 

zouden vormen voor de samenleving, dat ze een zeer streng geweten hadden, bijna nooit neiging 

tot asociaal handelen hadden en dat we hen niet snel voor de strafrechter zouden zien.112 Hij 

onderscheidde de dwangneurotici van de pyromanen, kleptomanen en moordenaars, die in een 

drang iets doen, en niet uit dwang.113 In dit hele scriptieonderzoek zijn dergelijke strafzaken 

wel behandeld omdat ze op hun betreffende momenten wel gelinkt werden aan de 

dwangsymptomen, maar op het congres van 1965 werden die door Thiele eindelijk 

onderscheiden van de werkelijke dwangneurose. Daaruit kan voorzichtig geconcludeerd 

worden dat de dwangneurose al vanaf 1897 tot congres in veel van de strafzaken die in de 

Nederlandse dagbladen en kranten terugkwamen, wellicht ten onrechte als label aan 

misdadigers is gehangen. 
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In een artikel in het Algemeen Dagblad over het congres stond echter wel dat de milde 

vorm van dwangmatigheid zich over de bevolking had verspreid, en dat het belang van het 

congres was geweest om dit aan te tonen. Die veronderstelling hing waarschijnlijk samen met 

het gegeven dat veel mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen zaten 

klachten hadden ontwikkeld die aan de dwangneurose raakten.114 

Op de laatste dag van het psychoanalytisch congres was het hoofdonderwerp ook een 

van de breekpunten in dit scriptieonderzoek: mensen die van dichtbij geraakt werden door de 

Tweede Wereldoorlog, en met name de concentratiekampen, die daardoor inmiddels 

dwangklachten ontwikkelden. Van daaruit kon gesteld worden dat het bij de psychoanalyse, 

waarbij seksualiteit al die tijd de belangrijkste rol had in het veroorzaken van een 

dwangneurose, al lang niet meer ging om seksualiteit alleen als er een verklaring werd gezocht 

voor het ontwikkelen van een neurose. De basis van de dwangneurose bleek volgens de spreker 

in dit artikel, ene professor Bastiaans, vaak gelegen te zijn in ‘het verlies van een geliefde figuur 

tegenover wie tevens doodswensen hebben bestaan.’ De dwangneurotici vertoonden 

merkwaardig gedrag, als voortdurend handen wassen, besluiteloosheid en biseksualiteit.115 Na 

de Tweede Wereldoorlog werd dus ook een emotioneel trauma aan de mogelijke 

verklaringsmodellen voor dwangneurose toegevoegd. 

De invloed van de Tweede Oorlog op het ontwikkelen van de dwangstoornis kwam al 

in augustus 1954 terug in de Nederlandse media. Dan lijkt de dwangneurose voor het eerst sinds 

het aflopen van de Tweede Wereldoorlog een plaats te krijgen in het wondenpakket van 

oorlogsslachtoffers en veteranen. Een Amsterdamse man stond bij het gerechtshof terecht voor 

een aantal diefstallen en belediging van een ambtenaar een functie. Tijdens de rechtszaak werd 

benoemd dat de man een ‘oorlogsgewonde’ was die leed aan waan- en dwangvoorstellingen, 

en dringend hulp van een psychiater nodig had.116 Ook vonden veel schrijvers, die voorheen 

actief waren in het leger de moed om ‘dwanggedachten’ van herinneringen van zich af te 

schrijven, die zij hadden opgedaan tijdens de oorlog.117 

 Ondanks het al eerder bestaan van de medische kronieken in de Nederlandse dagbladen 

waarin de vragen van lezers over hun, in dit geval (dwang)neuroses beantwoord werden door 

experts, begonnen de contouren van de dwangneurosen in de kronieken duidelijker te worden. 
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In twee edities van het Vrije Volk, van december 1957 en van maart 1958, werden twee vragen 

over dwangneurose behandeld. Een mevrouw uit Rotterdam was bang dat zij een dwangneurose 

zou overhouden aan de stress die zij door woningnood ervaarde. De auteur antwoordde haar 

middels dit krantenstukje dat pas het dwangmatig tellen van stenen, tegels, stoepranden en 

vensters een uiting van een afwijking in de karakterstructuur was, waarbij een dwangneurose 

ontstond. Wél zou het zo zijn dat externe gebeurtenissen, op het werk of in het gezinsleven 

ongunstig werkten op de dwangneurose, maar dat de oorzaak toch echt bij de patiënt zelf zou 

liggen.118 Het stuk uit 1958 legde een duidelijke grens tussen heel verantwoord handelen en 

daadwerkelijk obsessief en dwangmatig gedrag. In het stuk ging het over een 

gezondheidsneurose, waarbij iemand obsessief bezig was met zijn gezondheid. Door alleen 

gezonde dingen te eten en te doen, en ongezonde dingen te vermijden zou het krijgen van een 

ziekte onmogelijk worden voor de patiënt, op zich geen gekke gedachte, zo beredeneert de 

auteur. Het geheel was wat het overdreven zou maken, het streven naar een compleet gezond 

leven was een ziekelijke toestand, een dwangneurose.119 

 Dat men een dwangneurose kon krijgen van problematiek in de woningsector was geen 

geheel nieuwe veronderstelling: in een editie van de Arnhemsche Courant sprak ene dr. Hamer, 

psychiater-adviseur van het provinciaal bestuur van Gelderland over de psychische facetten van 

flatgebouwen. De woningnood lijkt in Nederland nooit ver weg te zijn geweest, maar naast die 

woningnood bestond er volgens deze dr. Hamer ook een ‘woon-nood’. Flatgebouwen zouden 

een broedplaats zijn van psychische stoornissen, omdat de geluidsisolatie van het gebouw en 

de privacy van de bewoners erg slecht was, waardoor mensen in praktijk ook met de 

gezinsproblemen van de buren te maken hadden. Daarnaast verloor men de band met de 

gemeenschap als ze, geïsoleerd, op ‘zes hoog’ woonden. Kortom, bewoners van flatgebouwen 

zouden volgens Hamer door hun woonsituatie te maken krijgen met agressieve ontladingen, 

slaapstoornissen, en kinderen zouden op latere leeftijd er een dwangneurose aan over kunnen 

houden.120 

 Ondanks dat het in het dwangdiscours in deze periode vaker ging over een afwijking in 

de karakterstructuur als oorzaak van dwangneurose, bleef ook het idee van zenuwziekte nog tot 

in de vroege jaren 60 bestaan.121 Die overlap komt nog duidelijker terug in een Medische 

Kroniek van Het Vrije Volk door dokter H.L. Heijermans. Op een inzending van iemand die 
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vragen had over psychasthenie antwoordde hij dat psychasthenie vroeger vermoeibaarheid, 

slapte en nek- en rugpijn omvatte, maar dat het tegenwoordig ging om de letterlijke 

dwangneurose: mensen met obsessie en dodelijke angst en twijfel, mensen die de 

dwanggedachte hebben te lijden aan geslachtsziekte of kanker, of dwangmatig tientallen keren 

per dag de handen moeten wassen of controleren of de deur op slot is. Toch vertelde hij dat 

psychasthenie ook nog steeds gebruikt werd om ‘een psychisch slap en onstabiel type’ aan te 

duiden.122 Het gebruik van de term psychasthenie was in de Nederlandse kranten in deze 

periode sterk verminderd, maar lijkt aan de hand van het bericht van Heijermans nog steeds 

dezelfde overlap te herbergen tussen zenuwziekte en dwangneurose als psychisch verschijnsel. 

Dat de oorzaken van dwangneurose nog steeds niet eenduidig waren zoals te lezen in de 

bronnen, is dus niet zo gek, als de diagnoses nog steeds sterk overlapten en geen duidelijke 

begrenzingen hadden, ook nog tot in de jaren 60. 

 Samenvattend gebeurde er rond de beeldspraak van de dwangneurose in deze periode 

niet veel bijzonders, waarbij de beeldspraak slechts veranderde aan de hand van de context: 

nieuwe politieke spanningen in zowel binnen- als buitenland.  

De veronderstelling van massaliteit van de dwangstoornis stond in deze periode sterk 

onder invloed van een nieuwe impuls in de maatschappijkritiek van na de Tweede 

Wereldoorlog. In ieder geval werd de ontkerkelijking en afnemende geloofsbelijdenis onder 

jongeren verbonden aan een grote toename en kans op dwangneurosen. Het was een nieuw 

gegeven dat de massaliteit van dwangneuroses zou samenhangen met afnemende religiositeit 

en misdaad, en ook dat maatschappijkritiek in deze vorm in het publieke discours de kop opstak 

in deze periode, dat zich overigens vooral richtte op jongeren. Dat kwam allereerst door de 

grote bezorgdheid onder de psychische hygiënisten over de maatschappij ontwrichtende 

effecten van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting. Daarbij kwam het ontstaan van een 

massa- en popcultuur dat een slechte invloed zou hebben op jongeren, en bovendien de grenzen 

van de zuilen doorkruiste, in welk licht ook de katholieke maatschappijkritiek dat zich richtte 

op psychische stoornissen gezien moet worden. 

 In deze kritische veronderstellingen met betrekking tot dwangneurose en zijn 

verhouding tot maatschappelijke structuren, misdaad, antireligiositeit was het discours van de 

oorzaak van dwang ook beïnvloed door het idee van een fout in de karakterstructuur. 

Desondanks was de psychoanalyse nog lang niet van tafel in het Nederlandse publieke discours 

en psychiatrie, zo bleek uit de berichten over het psychoanalytisch congres van 1965. Daar werd 
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overigens wel nogmaals duidelijk dat ook in deze periode de grenzen van diagnose van de 

dwangneurose nog niet duidelijk getrokken waren, waarbij kranten zichzelf zelfs tegenspraken 

als het ging om de diagnose van dwang. Ook lijkt de massaliteitsthese van dwangneurose tijdens 

het psychoanalytisch congres weerlegd te zijn, omdat er geen feitelijke toename was van 

dwangneurotici. Ook werden dwangneuroten in de artikelen over het congres eindelijk van 

pyromanen, kleptomanen en moordenaars gescheiden. Daarom moeten sommige van de 

behandelde strafzaken in deze scriptie eigenlijk ook in die context gezien worden; als foute 

diagnoses. Tot slot is het breekpunt van de Tweede Wereldoorlog als beginpunt van de laatste 

onderzoeksperiode duidelijk geworden, omdat de dwangneurose onder slachtoffers van WOII 

ook vaker voor leek te komen. 

In de kleinschalige kritiek op de psychoanalyse, met name vanaf 1961, bleek ook dat 

zelfs fervente aanhangers van de psychoanalytische methode aangaven dat de psychoanalyse 

soms ook geen raad wist met de dwangneurose, waaruit voorzichtig geconcludeerd kan worden 

dat het verhelpen of genezen van de dwangneurose tot op dat moment nauwelijks succesvol 

was gebleken.  

Ook over de oorzaak van de dwangneurose bestond nog veel verwarring in de kranten, 

waarbij het dwangdiscours ook te maken kreeg met de maatschappijkritiek (bijvoorbeeld vanuit 

de ‘ontkerkelijking’ van jongeren en de ‘woon-nood’). Wel komt veel vaker in de kranten terug 

waar de dwangneurotici precies mee te kampen hebben, waarbij verschillende vormen van 

dwang, waaronder controle en teldwang en smetvrees veelal terugkomen. Toch is ook duidelijk 

geworden dat alle verschillende, door elkaar heen lopende discoursen en verklaringsmodellen 

van de dwangneurose tot gevolg hadden dat de dwangneurose als diagnose nog niet hele 

duidelijke grenzen had (zoals door de nog steeds in kranten aangehaalde diagnose van 

psychasthenie). Wel ging het er steeds meer op lijken dat de professionalisering in de 

psychiatrie van de dwangstoornis was ingezet, door steeds duidelijkere beschrijvingen van 

dwangstoornissen in de Nederlandse kranten. 
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Conclusie 

In deze scriptie staat de vraag centraal hoe (en waarom) de Nederlandse kranten en dagbladen 

in de eerste helft van de 20ste eeuw geschreven over dwang- en obsessieve stoornissen en 

dwangneuroten geschreven hebben. Uit de discoursanalyse over de periode 1897-1966 kan 

geconcludeerd worden dat er vanzelfsprekend niet één discours leidend was in de Nederlandse 

kranten en dagbladen als het ging om de dwangstoornis. Waar aan het begin van het onderzoek 

verwacht werd dat het Nederlandse publieke dwangdiscours voor het grootste deel onder 

invloed van Freuds psychoanalyse zou staan, is dat maar deels waar gebleken. Tot in de jaren 

1960 werden de 19de-eeuwse verklaringsmodellen voor dwangneurose in de kranten 

aangehaald.  Voor de hele periode 1897-1966 geldt dat de contouren van dwangneurose in het 

publieke discours maar heel moeilijk vorm kregen en dat de verschillende diagnoses tot zeker 

in eerste helft van de jaren ‘60 onduidelijk waren. Dat heeft ook kunnen leiden tot het idee van 

de wijdverbreidheid van de dwangneurose, maar belangrijkst voor dit idee was toch de invloed 

van de maatschappijkritiek waaruit ook de psychische hygiëne ontstond.  

De verwachting van de invloed van de psychoanalyse op het dwangdiscours gaat wel 

op voor een groot deel van de eerste onderzoeksperiode (1897-1932), waarbij in kranten 

aangehaalde psychiaters en artsen de leer van Freud aanhaalden bij het verklaren en het zoeken 

naar de oorzaken van de dwangstoornis. Maar er is ook al een interpretatie te vinden die tegen 

de bevindingen van de psychoanalyse ingingt, de theorie van Alfred Adler 

(individualpsychologie), die bij het zoeken naar de oorzaak van dwangneurose de nadruk legde 

op prestatiedrang. Overlappend is wel dat in deze periode door de deskundigen in ieder geval 

geprobeerd werd de oorzaak van de dwangstoornis terug te leiden naar problemen in de jeugd 

en ontwikkelingsperioden van de betreffende dwangneurotici. De zoektocht naar die (vaak 

seksuele) jeugdproblemen werd in de strafzaken in de periode 1897-1932 uitvoerig besproken 

in de kranten. Pas in de periode 1945-1966 leek het vertrouwen in de psychoanalyse in het 

publieke discours voorzichtig af te nemen. In die laatste periode nam de kritiek toe en werd de 

interpretatie van dwangstoornissen ook binnen de psychiatrie breder opgevat, waardoor 

seksualiteit niet meer als enige leidende verklaringsmodel van de psychoanalyse werd 

toegepast. 

Parallel aan de psychoanalyse werd al vanaf 1899 een ander verklaringsmodel in de 

media gebruikt dat veelal de vorm aannam van maatschappijkritiek. De veranderlijkheid van 

de maatschappij zou ertoe kunnen leiden dat mensen een dwangneurose ontwikkelden: de eisen 

van de maatschappij waren te zwaar gebleken voor de mens om geestelijk goed te blijven 
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functioneren. Waarbij geesteszieken eerst geholpen werden door hen weer aan de maatschappij 

aan te laten passen, was de maatschappijstructuur nu te veranderlijk en te veeleisend geworden, 

en was het zaak dat de maatschappij aangepast zou worden.  

Die maatschappijkritiek in het publieke discours kan in verband gebracht worden met 

de hygiënistische beweging die omstreeks 1850 ontstond. Omdat destijds beschikbare 

behandelingen voor geestelijke aandoeningen niet toereikend waren voor het helpen van 

geestelijk zieke patiënten, werd er door deze groep gehamerd op de invloed van de samenleving 

op het ontwikkelen van geestelijke stoornissen en het belang van preventie daarvan: via 

middelen zoals zelfbeheersing, een ordelijke en evenwichtige levensstijl, matigheid, 

verantwoordelijkheids- en plichtsbesef en zedelijkheid zouden de verderfelijke invloeden 

vanuit de moderne samenleving afgeweerd moeten worden. Aan de hand van het werk van de 

hygiënisten ontstonden er ideeën van geestelijke volksgezondheid en psychische hygiëne, 

concepten die op hun beurt ook sterk onder invloed stonden van maatschappelijke tendensen. 

In de perioden van het interbellum en post-Tweede Wereldoorlog stond de maatschappijkritiek 

namelijk ook onder invloed van het idee van massaverspreiding van geestelijke stoornissen, dat 

dus ook sterk in het dwangdiscours heeft doorgewerkt. Dat is enerzijds te herleiden naar de 

groeiende zorgen onder de hygiënisten en de psychiatrie over het groeiende aantal geestelijk 

zieken buiten de gestichtsmuren, maar bovenal naar belangrijke maatschappelijke 

ontwikkelingen waarbij de angst bestond dat die zouden leiden tot grootschalige 

maatschappijontwrichting. Die haast ‘epidemische’ of massaliteitscomponent laat zich nog tot 

ver in de onderzoeksperiode van het dwangdiscours gelden. De maatschappijkritiek die in de 

20ste eeuw gebruikt werd om de oorzaken van de dwangneurose te zoeken was ook onderhevig 

aan de letterlijke maatschappijveranderingen, zoals bijvoorbeeld te zien is bij de ‘woon-nood’ 

en de ontkerkelijking van de Nederlandse jeugd door het ontstaan van massacultuur en daaruit 

volgend risico op criminaliteit in de derde onderzoeksperiode (1945-1966). Dat onderscheidde 

de derde periode van de tweede periode, waarbij de maatschappijkritiek niet per se gericht was 

op jongeren, religiositeit en misdaad, maar er wel al een veronderstelling van massaverspreiding 

van dwangneurose bestond. 

De beïnvloeding door echte maatschappelijke tendensen gold overigens ook voor de 

beeldspraak waarbij de dwangneurose werd gebruikt,  contemporaine relevante politieke 

situaties of veranderingen konden rekenen op een koppeling aan ‘dwanggedachten’, 

‘dwangvoorstelling’, en letterlijk aan ‘dwangneurose’, een duidelijke voortzetting van Lutz’ 

neurasthenic discourse’, ook op het vlak van de maatschappijkritiek. Doordat de oorzaak van 

neurasthenie ook in maatschappijstructuren gezocht moest worden, waren neurasthenie en 
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maatschappijkritiek complementair aan elkaar. In het Nederlandse publieke dwangdiscours is 

eenzelfde situatie zichtbaar, terwijl de diagnose van dwangneurose niet scherp omlijnd of 

eenduidig was. De oorsprong van de maatschappijkritiek die in het dwangdiscours naar voren 

kwam moet eerder gezocht worden in algemenere ontwikkelingen in de Nederlandse 

maatschappij en psychiatrie, met name bij de hygiënisten en de psychohygiëne.  

Bovendien zou ik op basis van de resultaten in dit onderzoek willen stellen dat ook de 

onduidelijke begrenzing en de sterk overlappende en door elkaar heen lopende diagnoses die in 

de Nederlandse kranten terugkwamen (neurasthenie, psychasthenie, zenuwzwakte etc.) de 

perceptie van massaliteit van de dwangneurose aanwakkerden. Doordat zoveel diagnoses 

dezelfde dwangsymptomen omvatten is het mijns inziens niet vreemd dat er een wijdverbreide 

veronderstelling bestond dat de dwangneurose zich massaal over de bevolking had verspreid. 

In die context moet ook de normalisering van de dwangneurose zien worden waarbij gesteld 

werd dat ‘de uitzonderingen juist de personen waren die geen last hadden van dwang’, zoals 

die in de periode 1932-1945 voorkwam. 

De diagnostiek van de dwangneurose brak in het justitiële en strafrechtelijke discours in 

de Nederlandse kranten in 1965 door, waarbij de dwangneurotici in de kranten eindelijk 

gescheiden werden van kleptomanen, moordenaars en pyromanen. Daardoor kan ook 

geconcludeerd worden dat veel van de strafzaken die tijdens de periode 1897-1966 aan de 

dwangneurose (of in ieder geval aan componenten daarvan) werden verbonden achteraf gezien 

misschien niet te herleiden zijn naar dwangneurose, maar aan agressievere psychische 

toestanden. Desondanks benadrukten de strafzaken wel nogmaals de verwarrende door elkaar 

lopende diagnosen en verklaringsmodellen voor de dwangneurose die in het gehele 

dwangdiscours terug te vinden waren in de lange eerste helft van de 20ste eeuw (affect, 

seksualiteit, erfelijkheid, collectieve aanstekelijkheid, gebrek aan wilskracht en fouten in de 

karakterstructuur). Tegelijkertijd moet ook gekeken worden naar de grote invloed van de 

gerechtelijke psychiatrie in de rechtspraak, dat in combinatie met de vage diagnoses voor 

dwangsymptomen het geen ongewoon gegeven maakt dat dwangsymptomen in de loop der 

jaren steeds vaker in verband werden gebracht met criminaliteit. 

Dit onderzoek heeft vooral laten zien hoe de dwangneurose in de Nederlandse publieke 

media benaderd werd in de periode waarin de diagnostiek van de dwangstoornis allerminst 

accuraat was. De discoursanalyse is begonnen bij het moment dat de eerste vermeldingen van 

de dwangstoornis in de publieke media verschenen, tot aan het moment dat de dwangstoornis 

van onder andere kleptomanie en pyromanie gescheiden werd en er een succesvolle 

behandeling voor de dwangstoornis werd ontwikkeld. Met dat gegeven kan gesteld worden dat 
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het onderzoek de periode heeft gedekt waarin er nog niet echt begrip in de samenleving was 

voor dwangstoornissen en dwangneurotici geen succesvolle behandelingen kregen. Het is in het 

publieke discours wel zichtbaar geworden dat dat in de jaren 60 voorzichtig verbeterde. 

Zodoende heeft dit onderzoek nieuw licht geworden op de historiografie, waarbij het 

Nederlandse publieke dwangdiscours een voortzetting was van het Amerikaanse ‘neurasthenic 

discourse’, waarbij dwangneurose, net als neurasthenie een belangrijk onderwerp (en metafoor) 

werd in maatschappelijke, sociale en culturele contexten. Een belangrijk verschil is dat de 

maatschappijkritiek bij neurasthenie letterlijk voortkwam uit het verklaringsmodel en de 

oorzaak van de stoornis, terwijl de maatschappijkritiek in het dwangdiscours eerder te verklaren 

is aan de hand van de ontwikkelingen en tendensen in de Nederlandse maatschappij die 

betrekking hadden op de perceptie van de geestelijke volksgezondheid. Centraal daarin staan 

de verdiensten van de psychohygiënisten en hun bredere cultuurpessimisme waaruit de 

maatschappijkritiek met betrekking tot dwangneurose ontstond.  

Het idee van massale verspreiding van specifiek dwangneurose kent geen eenduidige 

verklaring op basis van dit onderzoek, zeker omdat er bij veel meer psychische stoornissen het 

idee bestond dat ze wijdverspreid onder de bevolking bevonden. Wel kan gesteld worden dat 

doordat de diagnose van dwangneurose niet eenduidig was en sterk overlapte met andere 

diagnosen het idee van massaverspreiding een extra impuls kreeg.  

Daarom zou het voor vervolgonderzoek interessant zijn om te kijken of Lutz’ 

‘neurasthenic discourse’ ook via andere psychische stoornissen dan dwang heeft doorgewerkt 

in het publieke discours, ondanks dat de maatschappijkritische component bij het 

dwangdiscours niet letterlijk in de diagnose lag, zoals dat bij neurasthenie wel het geval was. 

Ook het gebruik van andere psychische stoornissen in maatschappijkritiek biedt veel ruimte 

voor vervolgonderzoek. Tot slot heeft dit onderzoek vooral de periode van dwangdiscours 

beslagen in de periode van onduidelijke diagnostiek en omlijning. Het zou dus interessant zijn 

om de perioden voor en na het eindpunt van dit onderzoek, met name de bevindingen van Vic 

Meyer, met elkaar te vergelijken om te zien of de psychiatrische omslag ook van invloed was 

op het publieke discours. 
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