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MILITAIRE PSYCHIATRIE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Oorlog is een gruwelijk bedrijf. Voor deze eeuw, die onder meer wordt 
gekenmerkt door de inzet van massa-vemietingswapens, is dit duidelijk. 
Talloze militairen die de strijd in fysiek opzicht overleefden raakten voor de 
rest van hun leven in psychisch opzicht getekend door hun oorlogservaringen. 
Ook in de voorafgaande eeuwen, waarin de conflicten een beperkter karakter 
hadden, en de strijd met primitieve middelen werd uitgevochten, was het lot 
van de strijdende soldaat evenzeer weinig benijdenswaardig. Dagboek-
aantekeningen en andere egodocumenten laten zien dat de confrontatie met 
het zeer directe fysieke geweld op het slagveld vaak als een zeer traumatische 
ervaring werd beleefd. Ook toen knapten soldaten individueel of collectief af, 
onbruikbaar voor de rest van de veldslag of voor het vervolg van de 
campagne.' 
Toch vormden deze psychisch gewonde soldaten noch voor Maurits aan het 
eind van de zestiende eeuw noch voor Napoleon aan het begin van de 
negentiende eeuw, een zodanig probleem dat er specifieke organisatorische 
voorzieningen voor moesten worden getroffen. Pas in de twintigste eeuw was 
dit wel het geval. De redenen hiervoor zijn nogal divers. Om te beginnen 
hadden de bevelhebbers in de preindustriele tijd belangrijker problemen aan 
hun hoofd. Hun legers werden bij voortduring bedreigd door epidemieen. De 
gebrekkige logistieke organisatie zorgde met grote regelmaat voor een uiterst 
penibele situatie op het gebied van de voedselvoorziening. Honger en dorst 
waren alom tegenwoordig. Over de loyaliteit van de soldaten behoefden de 
commandanten zich weinig illusies te maken. Als de gelegenheid zich 
voordeed deserteerde men, alleen of met hele groepen tegelijk. Zoals gezegd, 
de preindustriele bevelhebbers hadden belangrijker zaken aan hun hoofd dan 
dat van de psychisch gewonde militairen. 
De verworvenheden van de industriele revolutie maakten een oplossing van 
deze andere zaken mogelijk. Een sterk verbeterde organisatie van de 
geneeskundige diensten en de toegenomen medische kennis maakten dat de 
levenskansen van soldaten tijdens veldslagen en campagnes toenamen. De 
verbeterde transportmiddelen zorgden voor een enorme toename van de 
logistieke capaciteit en daarmee voor een sterke verbetering van de voedsel-
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voorziening. Door de komst van dienstplichtige militairen werd ook een 
minimum aan binding met de militaire organisatie verkregen waardoor 
dcscrtie tot meer hanteerbare proporties kon worden terug gebracht. De 
industriele revolutie maakte het mogelijk het probleem van de psychisch 
gewonde militair te erkennen en er de nodige aandacht aan te besteden. 
De relatie tussen beide verschijnselen was niet alleen indirect maar ook direct. 
Zo kan aannemelijk worden gemaakt dat de condities van de moderne oorlog 
en van het moderne gevecht hebben geleid tot het ontstaan van een enorme 
psychische belasting bij de bctrokken militairen.' Veel soldaten konden en 
kunnen zich in deze nieuwe omstandigheden niet staande houden en moeten 
uit de strijd worden genomen. De militaire psychiatric is het instrument met 
behulp waarvan de militaire organisatie tracht aan dit probleem het hoofd te 
bicden. 
Met militaire psychiatric wordt hier niet alleen gedacht aan psychiatrische 
kennis maar ook aan de daarmee min of meer samenhangende therapieen en 
institutionele voorzieningen. De kern wordt gevormd door de gevechts-
psychiatrie die er op is gericht ingestorte soldaten te behandelen en weer 
inzetbaar te maken. Verder heeft de militaire psychiatric ook een preventieve 
component. Hieronder vallen alle activiteiten die crop gericht zijn bijvoor-
beeld via selectie en training het ontstaan van psychiatrische problemen 
tijdens het gevecht te voorkomen. 
Het gebouw van de militaire psychiatrie, waarvan de muren reeds tijdens de 
Eerste Wereldoorlog waren opgetrokken, werd voltooid tijdens de Tweede. 
Na de oorlog toonden de militaire psychiaters zich uitermate tevreden over de 
door hen verrichte arbeid. De behoefte was groot ook de burgermaatschappij 
te laten profiteren van de ervaringen die er tijdens de oorlogsjaren op 
preventief en curatief gebied waren opgedaan.' Toen in de loop van dejaren 
zestig, onder meer als gevolg van de anti-psychiatrie de discussie over de 
meest geeigende structuur van de geestelijke gezondheidszorg losbarstte, 
deden de militaire psychiaters opnieuw van zich horen. Zij brachten naar 
voren dat de militaire psychiatrie een enorme voorsprong had op de civiele 
geestelijke gezondheidszorg en wpl omdat de militairen minder betekenis 
hadden gehecht aan intramurale zorg en veel meer het accent hadden gelegd 
op ambulante zorg en op preventie. De militaire psychiatrie werd in dit 
verband gekarakteriseerd als de eerste georganiseerde vorm van sociale 
psychiatric.'' 
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In deze bijdrage zal deze claim worden onderzocht. Centraal staat hierbij de 
militaire psychiatrie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Voor een goed 
begrip van de zaak is een kort overzicht van de voorgeschiedenis noodza-
kelijk. Binnen deze voorgeschiedenis is de Eerste Wereldoorlog van het 
allergrootste belang. Hiermee zal dan ook worden begonnen. 

Het ontstaan van de militaire psychiatrie 

Er is geen oorlog te noemen die zo tot de verbeelding blijft spreken als de 
Eerste Wereldoorlog. Een van de meest fascinerende aspecten van dit conflict 
is het karakter van de gevoerde strijd. Gigantische legers bestookten elkaar 
jaren lang vanuit een uitgewerkt loopgraafsysteem. Daarnaast vonden grote 
offensieven plaats die honderdduizenden slachtoffers vergden maar die 
nauwelijks terreinwinst opleverden. 
Tijdens dit bizarre conflict werden de militair-geneeskundige diensten niet 
alleen overspoeld door soldaten die ledematen hadden verloren of die gas 
hadden ingeademd. Er meldden zich ook een omvangrijke categoric met 
geheel andere aandoeningen. De klachten van deze soldaten varieerden van 
duizeligheid en zware hoofdpijnen tot verlammingsverschijnselen en hoor- en 
spraakstoornissen.* Voor de medische diensten waren deze verschijnselen niet 
nieuw. Het waren de symptomen van hysteric, een ziekte die aan het einde van 
de negentiende eeuw zowel in Europa als in de Verenigde Staten de omvang 
van een ware epidemic had aangenomen. 
In eerste instantie werden de psychiatrische stoornissen tegemoet getreden op 
grond van de dominante medisch-biologische benaderingswijze. Binnen dit 
model werden de oorzaken van gedragsstoornissen gezocht in pathologisch-
anatomische afwijkingen in de hersenen en in stoornissen van het zenuw-
stelsel. Bijzonder veel aandacht werd ook gehecht aan de werking van 
erfelijke factoren. In deze visie was geestesgestoordheid niet primair een 
gevolg van de specifieke ervaring van een bepaald moment, maar was het veel 
eerder het resultaat van erfelijk materiaal wat de patient reeds lang bij zich 
droeg. 
Het begrip 'shell shock', in februari 1915 geintroduceerd door dr. Charles 
Meyers van het Royal Army Medical Corps, laat dit aanhaken bij de 
somatisch georienteerde psychiatrie duidelijk zien.' Met dit begrip gaf Meyers 
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aan dat hij de gedragsstoornissen die de Engelse soldaten vertoonden 
gerelateerd zag aan de gevolgen van granaatexplosies. Hersenen en zenuwen 
konden als gevolg van deze explosies beschadigd raken hetgeen weer kon 
leiden tot blindheid, doofheid en stuiptrekkingen. Ook gingen Meyers en zijn 
collega's ervan uit dat men erfelijk gepredisponeerd moest zijn om shell shock 
slachtoffer te kunnen worden. 
Al snel bleek dat deze hele redenering kant noch wal raakte. Gevallen van 
shell shock bleken ook voor te komen onder nieuwe troepen die nog nooit een 
schot hadden gehoord. Verder bleek het ondoenlijk om bij alle getroffen 
soldaten erfelijke gedisponeerdheid aan te tonen. Deze twijfel leidde tot een 
herorientatie van de psychiatrie waarbinnen de psychodynamische benade
ringswijze steeds meer veld ging winnen. In deze benadering stonden de 
conflicten die zich in het onderbewustzijn van de soldaat afspeelden, centraal. 
Hierbij kan worden gedacht aan het verlangen van de militair zich achter het 
front in veiligheid te brengen en de tegelijkertijd aanwezige behoefte bij zijn 
kameraden te blijven. Steeds meer nieuwe begrippen deden in het kielzog van 
deze herorientatie hun intrede. Oorlogs-, gas- en loopgraafneurosen waren de 
bekendste. De term shell shock bleek echter zo tot de verbeelding te spreken 
dat deze tot de dag van vandaag in het militaire vocabulaire is gehandhaafd. 
Voor de behandeling van de slachtoffers had de verschuiving van een 
medisch-biologisch naar een meer psychodynamisch kader grote gevolgen. 
De aanhangers van de eerste variant hadden een uitgebreid instrumentarium 
met behulp waarvan organen, zenuwen en bloedvaten werden bewerkt. Door 
de opkomst van de farmaceutische Industrie was het van ouds bekende pakket 
braak-, purgeer- en slaapmiddelen enorm uitgebreid. Ook de electrotherapie, 
waarbij zowel met gelijkstroom (galvanisatie) als met wisselstroom (faradisa-
tie) werd gewerkt, vond ruime toepassing. Het psychodynamische kader 
bracht met name de gesprekstechniek eventueel in combinatie met hypnose. 
De bedoeling was de patient inzicht te geven in de verborgen conflicten 
waarbij dit inzicht weer de basis vormde van het genezingsproces. 
Het therapeutisch instrumentarium van de militaire psychiatrie verschilde 
niet wezenlijk van dat van de civiele psychiatrie. Toch was er een belangrijk 
verschil. Binnen de militaire context was ersprake van een harde, rucksicht-
lose toepassing van therapieen die in de burgermaatschappij waren ontwik-
keld. Deze hardheid, soms leek het meer op martelen dan op behandelen, gaf 
de militaire psychiatrie een eigen gezicht.' Deze harde opstelling leidde 
evenwel niet tot indrukwekkende therapeutische resultaten. Alle oorlogvoe-
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rende landen moesten constateren dat militairen die op psychiatrische 
gronden naar het achterland waren afgevoerd nauwelijks nog inzetbaar 
waren te maken. 
In de loop van de oorlog is de militaire psychiatrie erin geslaagd deze situatie 
fundamenteel te veranderen. Niet via een vooropgesteld plan maar via de 
methode van trial and error kwam er binnen de verschillende krijgsmachten 
een nieuw systeem van psychiatrische zorg tot stand. Binnen dit systeem 
werden op cruciale punten andere accenten gelegd dan in vergelijkbare civiele 
psychiatrie gedaan werd.** 
Het Franse leger vervulde een voortrekkersrol. Al tijdens de eerste twee 
oorlogsjaren ontdekten Franse psychiaters dat militairen die vlak achter het 
front werden behandeld een grotere kans op herstel hadden dan degenen die 
werden afgevoerd naar inrichtingen in het achterland. Bovendien constateer-
den deze psychiaters dat snelheid van handelen geboden was. Hoe eerder met 
de behandeling kon worden begonnen, hoe groter de kans op herstel, zo bleek 
in de praktijk. Tot slot constateerde men dat het van cruciaal belang was dat 
de gedragsgestoorde militair geen patientenrol kreeg toebedeeld. In dit kader 
gingen de psychiaters zich manifesteren als officier en niet als arts. De 
neurotische soldaten werden als soldaten tegemoet getreden en niet als zieken. 
Het hele therapeutische klimaat was gericht op de terugkeer van de militair 
naar zijn eenheid. Het was een klimaat dat als optimistisch en agressief kon 
worden bestempeld. 
Het Franse voorbeeld vond navolging in Duitsland en Engeland. Vooral in 
Engeland geschiedde dit schoorvoetend en niet geheel uit overtuiging. Toen 
de Duitsers ertoe overgingen hun hospitaalschepen te torpederen en de 
psychiatrische inrichtingen in Engeland steeds meer bezwaren gingen maken 
tegen de komst van oorlogsslachtoffers kreeg de ambulante zorg achter het 
front noodgedwongen meer aandacht. 
Het Amerikaanse leger had het een stuk gemakkelijker. Toen de Amerikanen 
in 1917 deel gingen nemen aan de oorlog hadden zij ruimschoots gelegenheid 
gehad om de gang van zaken bij de bondgenoten te bestuderen. Dr. Thomas 
Salmon, hoofd van de psychiatrische dienst van het Amerikaanse expeditie-
leger, had zowel het Britse als het Franse systeem van zorg bestudeerd. Hij 
opteerde voor het Franse systeem waar dus uiteindelijk ook de Engelsen toe 
overgingen. Salmon zette zo voor het Amerikaanse leger een organisatie op 
poten waarbinnen ambulante zorg aan het front werd gecombineerd met 
semi- en intramurale voorzieningen in het achterland. De bijbehorende 
concepten van proximity, immediacy en expectancy (nabijheid, onmiddelijk-

8. Zie voor het navolgende Hausman en MckRioch, 'A prototype of social and 
preventative psychiatry', 104 (1947) 217-220. 



198 

held en positieve verwachting) werden ook voor het eerst duidelijk door 
Salmon verwoord. 
Na het sluiten van de vrede werden de soldaten en de militaire psychiaters 
gedemobiliseerd. Met hen verdwenen de opgedane oorlogservaringen. Om de 
een of andere nog nooit helemaal opgehelderde reden trokken de geallieerden 
uit de ervaringen van de Great War alleen de conclusie dat de perikelen 
rondom de gevechtsneurosen door een betere selectie van de recruten hadden 
kunnen worden voorkomen. De voormalige tegenstanders gingen wat 
genuanceerder om met hun oorlogservaringen. In het voorjaar van 1940 zou 
duidelijk worden dat de Duitsers niet alleen in militair-strategisch en 
wapentechnisch opzicht van de Eerste Wereldoorlog hadden geleerd. 

De herontdekking van de militaire psychiatrie 

In vergelijking met de Eerste Wereldoorlog, die tot op grote hoogte als een 
loopgravenoorlog kan worden gekarakteriseerd, bood de Tweede grote 
Wereldbrand een enorme varieteit aan gevechtssituaties. De strijd in de 
woestijngebieden van Noord-Afrika bracht vele fysieke deprivaties. Honger 
en vooral dorst waren constant aanwezig. Daarnaast was er de alom 
tegenwoordige verveling, slechts sporadisch onderbroken door periodes 
waarin intensieve gevechten plaatsvonden. Het Normandische theater werd 
daarentegen de eerste maanden die volgden op de invasie gekenmerkt door 
een dag en nacht voortdurende strijd. Aan het Russische front vonden niet 
alleen grote campagnes plaats maar lagen de troepen ook vaak maandenlang 
tegenover elkaar in een klassieke stellingoorlog. Tijdens de wintermaanden 
waren de omstandigheden waaronder moest worden gevochten zowel voor de 
Duitsers als voor de Russen zo mogelijk nog slechter dan die van de vorige 
wereldoorlog. 
Het zal dan ook weinig verbazing wekken dat ook bij dit omvangrijke conflict 
aan militaire zijde veel psychiatrische slachtoffers te betreuren waren. Van de 
totale personele verliezen die de geallieerden leden was twintig tot veertig 
procent het gevolg van gevechtsneuroses. Alleen al het Amerikaanse leger 
verloor 500.000 man als gevolg van psychiatrische factoren.' 
Deze uitval begon onmiddellijk nadat in de ochtend van de tiende mei 1940 de 
vijandelijkheden aan het westfront een aanvang hadden genomen. Naast de 
klassieke symptomen van conversiehysterie werden er ook allerlei angsttoe-
standen waargenomen. De befaamde Engselse militaire psychiater J.R. Rees 
constateerde dat de soldaten tijdens de laatste wereldoorlog niet bang waren 
hun angsten openlijk te tonen.'" 
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Het Britse leger was op deze uitval geheel niet voorbereid. De medische dienst 
had slechts de beschikking over een half dozijn militaire psychiaters die 
werden bijgestaan door een tweetal burgercollega's die in September 1939 in 
dienst waren genomen en die als consulterend psychiaters te werk waren 
gesteld. De maatregelen die werden genomen om de stroom gevechtsneurosen 
het hoofd te bieden verschilden niet van de aanpak die kenmerkend was 
geweest voor de beginperiode van de Eerste Wereldoorlog. In allerijl werden 
militaire noodhospitalen geopend en werden afdelingen van civiele psychia
trische inrichtingen omgevormd tot militaire ziekenhuizen. De positieve 
ervaringen dieerinl917enl918 waren opgedaan met de 'forward psychiatry' 
leken geheel vergeten." 
Van het Amerikaanse leger kan in grote lijnen hetzelfde worden gezegd. hier 
ontbrak een op de oorlogservaringen gebaseerd systeem van psychiatrische 
zorg en werd volstaan met het doorsturen van ingestorte soldaten naar 
hospitalen in Engeland en in de VS. Voor beide legers gold dat de 
basisprincipes van de militaire psychiatrie moesten worden herontdekt. In de 
zomer van 1943 begonnen de geallieerden, eerst de Engelsen op de voet 
gevolgd door de Amerikanen, met het opzetten van een behandlingssysteem 
gebaseerd op de principes van onmiddellijkheid, nabijheid en positieve 
verwachtingen. De resultaten werden bevredigend genoemd. Tussen de vijftig 
en zeventig procent van de achter het front behandelde soldaten kon reeds na 
enige dagen opnieuw worden ingezet. 
Van belang was hier met name de ontwikkeling die het principe van de 
nabijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog doormaakte. Naast het geo-
grafische kreeg het sociale aspect de nodige aandacht. Bezoeken van en 
gesprekken met kameraden uit dezelfde eenheid werden aangemoedigd. Over 
de resultaten waren de betrokken psychiaters tevreden. De neiging terug te 
keren naar de eigen groep werd door deze bezoeken in de meeste gevallen 
alleen maar groter. 
De meer hardnekkige gevallen werden doorgestuurd naar voorzieningen 
achter het front. Een gedeelte daarvan belandde uiteindelijk in de militaire 
inrichtingen in Engeland en de Verenigde Staten. Ook in deze laatste schakel 
van de keten van voorzieningen werd getracht, soms op uiterst krampachtige 
wijze, de sfeer van positieve verwachting te handhaven. In Northfield, in 
Birmingham, een van de meest bekende militaire hospitalen uit de oorlog, 
werden de militairen ondergebracht in de zogenaamde 'Training Wing'. Hier 
liepen ze in dienstkleding, het dragen van ziekenhuiskleding werd niet 
toepasselijk geacht. 
Het zal weinig verbazing wekken te vernemen dat het tot ontplooiing komen 
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van de 'forward psychiatry' gepaard ging met de komst van nieuwe 
benamingen voor psychische aandoeningen. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog k wamen de termen Battle Fatigue en Combat Exhaustion in zwang. Met 
behulp van deze begrippen konden de stoornissen worden genormaliseerd en 
worden ontdaan van hun medische connotaties.'^ De militaire psychiaters 
van de geaillieerde legers ontdekten zo opnieuw wat hun collega's in 1917 en 
1918 reeds wisten en wat door Salmon in alle duidelijkheid op schrift was 
gesteld. 
In Duitsland waren de ervaringen die er in de Eerste Wereldoorlog waren 
opgedaan met de behandeling van Kriegsneurotiker niet vergeten. Het geloof 
in de mogelijkheid tot, en in het nut van selectie vonden in dit land een 
bijzondere voedingsbodem. Dit hing onder meer samen met de inhoud van 
het Verdrag van Versailles. Op grond van dit verdrag mocht Duitsland er 
slechts een klein leger van maximaal 100.000 man op na houden. Wat lag er 
dus meer voor de hand dan te proberen via een systeem van personeelsselectie 
te zorgen voor een hoge kwaliteit van deze in omvang beperkte strijdmacht. In 
het Duitse leger speelden psychiaters en psychologen tijdens het interbellum 
dan ook een belangrijke rol. Psychiaters als E. Stier van A. Heidenhain en 
F.W.A. Weber publiceerden boeken en artikelen waarin werd aangegeven 
hoe de psychiatrie dienstbaar kon worden gemaakt aan de behoeften van het 
militaire apparaat.'^ De strekking van al deze bijdragen was duidelijk. In de 
toekomstige oorlog zouden de Kriegsneurotiker geen kansen mogen krijgen. 
Tijdens de eerste oorlogsjaren zag het er voor de Duitse militaire psychiatrie 
goed uit. In scherpe tegenstelling tot de situatie aan geallieerde zijde werden 
de Duitse medische diensten niet overspoeld door psychiatrische gevallen.'^ 
De 'patienten' die zich ziek meldden werden behandeld volgens de klassieke 
principes van de militaire psychiatrie waaronder de 'frontnaher Behantlung'. 
Pas na de zomer van 1943 kwam in de Wehrmacht de stroom van de klassieke 
neuroses goed op gang en vertoonde ook deze krijgsmacht weer het bekende 
beeld van een leger in oorlog. 

Voor deze bijna afwezigheid van gevechtsneurosen tijdens de eerste fase van 
de oorlog zijn verschillende verklaringen te geven. Zo kan er om te beginnen 
op worden gewezen dat de 'Blitzkrieg' in eerste instantie alleen maar snelle 
successen bood en aan Duitse zijde met geringe verliezen gepaard ging. Het 
Britse expeditieleger werd binnen drie weken teruggeslagen naar de kust en 
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van daar uit werd het met veel kunst en vliegwerk geevacueerd naar Engeland. 
Vervolgens werden zonder noemenswaardige problemen de restanten van het 
Franse leger opgerold. Ook de aanval op Rusland, Operatic Barbarossa, 
verliep in de eerste fase zeer voorspoedig. Deze successen gingen gepaard met 
een hoog moreel en een groot vertrouwen in de eigen wapenen. 
Natuurlijk kreeg ook het Duitse leger reeds tijdens de eerste periode van de 
oorlog te maken met tegenslagen en moesten er verliezen worden geincas-
seerd. De militaire organisatie was hier echter op voorbereid. In dit verband 
kan worden gewezen op het uitgekiende systeem van personeelsaanvulling 
dat door de Wehrmacht werd gehanteerd. 
Dit systeem kwam er kort gezegd op neer dat eenheden die zware verliezen 
hadden geleden, collectief werden teruggetrokken uit de frontlijn. In de 
daaropvolgende rustperiode kwamen de nieuwe aanvullingen die hierdoor 
dus de nodige tijd kreeg aan de nieuwe bestemming te wennen en te integreren 
in de groepen waarvan zij deel uit gingen maken. Als gevolg hiervan kregen de 
Duitse eenheden een enorme spankracht en bleken zij uitstekend in staat 
tegenslagen en ontberingen het hoofd te bieden. De Wehrmacht had, zo zou 
men kunnen zeggen, de nodige aandacht besteed aan de preventie van 
gevechtsneuroses. Tot deze preventie kan ook het signaleringssysteem 
worden gerekend waarover het leger beschikte. Om een herhaling van de 
tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetreden uitbarsting van massa-hysterie te 
voorkomen waren uitgebreide maatregelen genomen. Deze maatregelen 
maakten het mogelijk eventuele paniekhaarden onmiddellijk te isoleren en te 
verwijderen van het gevechtsveld. 
Dat in dit soort bedreigende situaties niet geschroomd werd hard op te treden 
doet het advies vermoeden dat in 1941 werd gegeven door de militaire 
psychiater Helmut Ziemann. 'Es wird in einzelnen fallen bei diesen Driick-
bergern nichts anderes iibrig bleiben, als solche Neurotiker zu erschiessen, als 
ein fur die anderen warnendes Beispiel. Dann wird es augenblicklich keine 
Zitterer und ahnliche Neurotiker mehr geben.''^ Kortom, in Duitsland was 
men, zoals ook nog uit het navolgende zal blijken, allerminst van plan te 
vervallen in de fouten van de vorige oorlog. 
De dramatische stijging van het aantal gevechtsneurosen in de laatste fase van 
de oorlog wordt nu enigszins begrijpelijk. In de loop van 1943 begonnen de 
krijgskansen immers te keren. Optimisme maakte aan Duitse kant steeds 
meer plaats voor pessimisme. Na Stalingrad en Koersk, waar de Wehrmacht 
de eerste grote nederlagen leed, was de situatie op zijn best nog als 
uitzichtsloos te bestempelen. 
Door de enorme behoefte aan mankracht in deze periode kwamen ook de 

15. M. Messerschmidt en F. Wiilner, Die Wehrmachtsjustiz im Dienste des National-
sozialismus. Zerstorung einer Legende (Baden-Baden 1987) 235. 
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selectie en de opleiding onder druk te staan. Als voorbeeld kan in dit verband 
de opheffing van de psychologische afdelingen van het leger en van de 
luchtmacht in 1942 worden aangemerkt. Samengevat betekent dit dat in de 
laatste jaren van de oorlog de spanning bij de Duitse soldaten toenam, terwijl 
de kwaliteit van de troepen in diezelfde periode afnam. Op grond van dit alles 
kan worden gesteld dat de kans op het ontstaan van psychische problemen 
aanmerkelijk groter was geworden, 
Veel Duitse militairen probeerden zich in de laatste oorlogsjaren aan 
frontdienst te onttrekken of helemaal uit het leger weg te komen. Het militaire 
apparaat probeerde dit ten koste van alles te voorkomen. In december 1943 
werden de militaire rechtbanken op topsterke gebracht. Er kwamen 687 
rechtbanken met 1133 daaraan verbonden rechters. De meeste vonnissen 
hadden betrekking op zelfverminking, ondermijning van de krijgsmacht en, 
last but not least, op desertie. Vanjuni 1941 tot november 1944 nam het aantal 
uitgesproken doodvonnissen tot het achttienvoudige toe. Waarschijnlijk zijn 
alleen al wegens desertie 15.000 doodvonnissen voltrokken, waarvan het 
overgrote deel in de slotfase van de oorlog plaatsvond.'" De vlucht in de 
gevechtsneurose zou men zo kunnen zien als het alternatief voor desertie of 
zelfverminking. 
Sommige Duitse auteurs slaan bij de verklaring van de late verschijning van 
gevechtsneurosen een wat andere weg in. Deze onderzoekers interpreteren de 
wederkomst van de traditionele hysteriesymptomen als een geval van 
symptoomverschuiving. Zij wijzen er op dat de medische diensten van de 
Wehrmacht in de eerste oorlogsjaren te maken kregen met veel functionele 
orgaanstoornissen zoals maag- en darmklachten. Met andere woorden: de 
Duitse soldaten hadden niet minder psychische problemen dan de geaillieerde 
militairen, maar de manifestatie daarvan was anders. Een van de meest 
uitgesproken verklaringen voor deze symptoomverschuiving geeft Roth; 

Ein weiterer Grand fiir die Symptomverschiebung in den eher somatischen Bereich in 
den ersten Kriegsjahren konnte auch im politischen System der damaligen Zeit gelegen 
haben. Das faschistische Regime erdriickte ja den seelischen Protest kriegsunwilliger 
Soldaten nicht nur mit den weiter perfektionierten psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Methoden. sondern ebenso mit otTenem Terror (Gefiingnis, Strafbataillon, KZ, 
Hinrichlung). Beim .Auftretcn rein psychischer Symptome drohte ausserdem mog-
licherweise der Tod im Paderwerk des "Euthanasie"-Programms der Nazis fiir 
psychisch Kranke und "Psychopathen". Lediglich eine perfekte Simulation korper-
licher Krankheiten oder eine fiir die Arzte nicht als solche erkennbare Selbstverstiimme-
lung boten fiir denjenigen der sich seiner 'kriegsfliichtigen Tendenzen' bewusst war, die 
Mciglichkeit, dem Krieg zu entkommen; der rein organmedizinische Bereich wurde ja 
von den Militardiagnostikern noch anerkannt. hier auftretende Krankheiten oder 
Verletzungen wurden mit medizinischen Methoden behandelt und konnten bei 

16. N. Haase, Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog (Berlijn 1991) 36-37. 
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entsprechendem Schweregrad zur Entlassung aus dem Kriegsdienst fiihren. Bei einer 
gewaltigen Dunkelziffer fanden immerhin ca. 10.000 Prozesse gegen deutsche Soldaten 
wegen Simulation und Selbstverstiimmelung statt. ca. 6.000 Soldaten wurden deswegen 
von der Militargerichtsbarkeit zum Tode verurteilt und hingerichtet. War sich der 
Soldat seiner kriegsfliichtigen Motive nicht bewusst, so bot sich aus denselben Griinden 
eine Flucht in eine 'Organneurose' eher an, als ein offensichtlich und moglicherweise 
schlimm sanktioniertes "hysterisches" Symptom." 

De terugkeer van de gevechtsneurose wordt dan in verband gebracht met de 
veranderingen die zich vanaf 1943 in de behandelingsmethode begonnen af te 
tekenen. In het kort komt het er op neer dat de functionele orgaanstoornissen 
met steeds minder begrip tegemoet werden getreden. De instelling van 
speciale 'Magenbataillonen' in 1943 vormt hiervan een illustratie. Van deze 
'Speziellformationen' werd verwacht dat zij een afschrikwekkende werking 
hadden en het aantal ziekmeldingen zouden doen dalen. In het najaar van 
1944 waren er veertien van dergelijke bataljons geformeerd. Door de 
gezondheidsdienst van het leger werd berekend dat er voldoende zieke 
mankracht beschikbaar was voor de formering van zeventig tot tachtig 
bataljons.'* Een en ander betekent dus dat het beschikken over functionele 
orgaanstoornissen voor de individuele militair steeds minder lonend werd. 
Mede hierdoor konden de gevechtsneurosen, bij gebrek aan beter zou men 
haast zeggen, weer terrein winnen. 
Het blijft natuurlijk problematisch waarom dan voor de vlucht in gevechts
neurosen wordt gekozen. Erg veel kan men hier toch niet van verwacht 
hebben. Zeker geen positieve humane bejegening. Mijn grootste bezwaar 
tegen de these van Roth en anderen heeft echter betrekking op het feit dat 
hierin de context van het Nazi-regime waarbinnen het leger moest operen wel 
erg centraal staat. Natuurlijk werd binnen deze context hard opgetreden tegen 
psychiatrische patienten, of dit nu burgers waren of militairen. Deze situatie 
gold echter tijdens de gehele oorlogsperiode; het Nazisme was een constante. 
Wat veranderde was de samenstelling van het leger en het verloop van de 
gevechten. Deze werden intensiever en verliepen minder succesvol. Meer 
militairen kregen als gevolg hiervan te kampen met psychische problemen. 
Naast de functionele orgaanstoornissen verschenen de symptomen van 
hysteric weer op het toneel. In plaats van aan een symptoomverschuiving kan 
dan ook eerder aan symptoomverbreding worden gedacht. 

Therapie in oorlogstijd 

Voor de behandeling van militaire patienten werd ook tijdens deze oorlog in 
eerste instantie teruggevallen op de verworvenheden van de civiele psychia-

17. Geciteerd bij Riedesser en Verderber, Aufriisunt der Seelen, 29. 
18. Ibidem, 30. 
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trie. Dit was begrijpelijk omdat de militaire psychiaters in overgrote 
meerderheid afkomstig waren uit de burgermaatschappij. Daar waren zij 
gevormd en daar hadden zij hun ervaring opgedaan. 
Het therapeutisch instrumentarium was tijdens het interbellum aanzienlijk 
uitgebreid. Slaap- en rustkuren, diverse shocktherapieen en allerlei vormen 
van psychotherapie hadden hun entree gemaakt. Deze nieuwe behandelings-
wijzen leidden tot een zekere humanisering van de behandeling van mili
tairen. Het nieuwe, meer direct op de geest van de soldaat en minder op diens 
lichaam gerichte instrumentarium leende zich eenvoudigweg minder voor een 
gewelddadige toepassing. Dc veelvuldige aanwending van kort durende 
simpele behandelingsmethoden zorgden ervoor dat de therapeutische centra 
het aanzien kregen van een opleidingsschool voor politiehonden. Deze 
'hondentraining' was een poging van het militaire apparaat om met een 
beperkte capaciteit aan psychiatrische knowhow het hoofd te bieden aan een 
grote stroom psychiatrische stoornissen. Met behulp van een gestandaar-
diseerd, gesimplificiceerd instrumentarium werd geprobeerd de uitval van de 
betrokken legers tot een minimum te beperken. Voor de constant onder de 
noodzakelijk geachte sterkte opererende legers was dit een zaak van levens-
belang. Deze nadruk op simpele therapieen was zo opvallend, dat sommige 
militaire psychiaters het principe van de eenvoud als vierde basisprincipe van 
de militaire psychiatrie zijn gaan beschouwen. 
Het is overigens de vraag of de genoemde 'humanisering' overal in dezelfde 
mate is opgetreden. Riedesser heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat bij 
sommige Duitse psychiaters het openlijk en verhuld dreigen met gaskamers, 
concentratiekampen en executiepelotons een normaal onderdeel vormde van 
het 'therapeutisch' gesprek. Ook werd in Duitsland een nieuwe uiterst 
pijnlijke behandelingsmethode ontwikkeld, die bestond uit het toedienen van 
krachtige stroomstoten.''' Toch werden er uitzonderingen gemaakt. Dit 
ondervonden de leden van de in Rusland opererende 'Einsatzgruppen'. 
Psychiatrische problemen varierend van hallucineren tot volkomen geeste
lijke uitputting, kwamen bij deze groepen vaak voor.'" De beruchte SS-
generaal Erich von den Bach-Zeleweski, die het bevel voerde over deze 
eenheden in Centraal-Rusland, moest zich zelf in 1942 langdurig onder 
psychiatrische behandeling stellen. Zelfs Himmler was er van overtuigd dat de 
gruwelen waar deze soldaten aan hadden deelgenomen het ontstaan van 
stoornissen begrijpelijk maakte. Himmlers zoeken naar 'humanere' metho
den voor het ombrengen van joden en partizanen werd dan ook voor een deel 
ingegeven door zijn wens de SS-soldaten in psychologisch opzicht te ontzien. 

19. Riedesser, 'Militar und .Medizin', 253. 
20. Het navolgende 

is ontleend aan R.J. Lifton, Nazi-dokters. De psychologic van de rassenmoord in het Derde 
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Het behoeft geen betoog dat het meeleven beperkt bleef tot die groep die het 
uitroeiingsproces zelf niet ter discussie ging stellen. 
In het geallieerde kamp werden de psychiatrische gevallen ook niet altijd met 
veel begrip tegemoet getreden. De traditionele militaire moraal, waarbij geen 
plaats was voor zwakkelingen, vormde voor de militaire psychiatrie een 
belangrijke barriere. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde de Ameri
kaanse generaal George Patton bij uitstek de personificatie van deze 
moraal.^' Hij adviseerde zijn manschappen om soldaten met neurotische 
verschijnselen bespottelijk en belachelijk te maken. Deze zouden dan vanzelf 
wel inzien dat in het Amerikaanse leger geen plaats was voor lafaards en 
aanstellers. Patton week in zijn opvattingen op dit punt niet veel af van het 
gedachtengoed dat de Britse oorlogsleider Churchill crop nahield. Laatst-
genoemde maakte zich halverwege de oorlog ernstige zorgen over het feit dat 
een groot aantal psychiaters over het leger was uitgezwermd en daar de 
troepen maar voor de voeten liep. 
Toen in maart 1942 de bombardementen op Malta een hoogtepunt bereikten 
liet het Britse leger pamfletten ophangen waarin werd gesteld dat Anxiety 
Neurosis een begrip was met behulp waarvan de medische professie munt 
probeerde te slaan uit angst. Het zelfrespect van een echte kerel zou het tonen 
van angst nooit toestaan zo meende de schrijver van dit pamflet.'' Begrip voor 
de psychisch gewonde militair was ook tijdens de Tweede Wereldoorlog dus 
nog vaak ver te zoeken. 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die de militaire psychiatrie tijdens 
deze oorlog doormaakte had betrekking op de uitbreiding van het werk-
terrein. De gevechtspsychiatrie werd steeds meer aangevuld met een preven
tieve poot. Deze sprong naar de preventie werd vanuit twee richtingen 
gestimuleerd. Om te beginnen was er de aanpassingstechniek waar veel 
Amerikaanse maar ook Engelse militairen mee te maken hadden. In een kort 
tijdsbestek werden enige miljoenen mannen uit hun burgerbestaan gehaald en 
in geforceerd tempo ingelijfd in de militaire organisatie. Voor sommigen was 
alleen al deze overgang te abrupt. Voor anderen was de gedachte aan het 
transport naar overzeese gebiedsdelen, ver van huis en haard, onverdraaglijk. 
Militaire psychiaters kregen hier een taak naast de van oudsher aanwezige 
geestelijke verzorgers. Ze gingen functioneren als een soort bedrijfsmaat-
schappelijk werkers. Het bedrijf, de militaire organisatie, werd geadviseerd 
met betrekking tot 'human relations' technieken; de rekruten werd tegelijker
tijd begrip bijgebracht voor de eisen van het militaire bedrijf. 

21. P.H. Long, 'Patton ... and the slap heard round the wor\d\ .Medical Times 9% (1970) 
en Ahrenfeldt, Psychiatry in the British army, 26. 
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Aandacht voor de preventie ontstond ook als een logisch verlengstuk van de 
gevechtspsychiatrie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog meenden psychiaters in 
eerste instantie dat soldaten via erfelijke belasting gepredisponeerd moesten 
zijn om shell shock slachtoffer te kunnen worden. Deze gedachte bleek niet 
houdbaar, het geloof dat bepaalde groepen een grotere kans hebben om 
tijdens het gevecht af te knappen dan andere, is echter tot de dag van vandaag 
in de militaire psychiatrie blijven bestaan. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden twee categorieen als bijzonder 
risicovol gezien, namelijk de zwakbegaafden en de psychopaten.'' Voor de 
eerste groep werden nuttige taken achter het front of in de civiele maatschap-
pij bedacht. Het Engelse leger formeerde, op advies van psychiaters, speciaal 
agrarische compagnieen. Deze eenheden werden ingezet om te helpen in de 
landbouw, waar als gevolg van de mobilisatie een enorm tekort aan 
arbeidskrachten bestond. Op deze manier konden de zwakbegaafden toch een 
bijdrage leveren aan de oorlogsinspanning. Bovendien, en dit werd waar
schijnlijk van groot belang geacht, konden deze mannen zo min of meer 
worden afgeschermd van de verleidingen van het soldatenleven. Zwak
begaafden, zo luidde de redenering, zouden immers niet door hun maten 
worden geaccepteerd en als gevolg hiervan min of meer automatisch in 
contact komen met zwakbegaafde vrouwen, die natuurlijk ook niet steeds 
door hun meer intelligente sexegenoten mee uit werden genomen. Het 
resultaat laat zich raden. Gedwongen huwelijken en een nieuwe generatie 
zwakbegaafden. Dit alles zou de staat dus later handenvol geld gaan kosten. 
De inzet van deze militairen in een beschermde plattelandsomgeving, met 
aangepaste ontspanning, werd dan ook door de militaire psychiaters sterk 
aanbevolen. In Duitsland dachten de militaire psychiaters langs dezelfde lijn. 
Ook zij bepleitten de plaatsing van zwakbegaafden in functies achter het front 
en in de oorlogsindustrie. 

De psychopaten vormden de tweede probleemgroep. Tussen militaire 
psychiaters bestond met betrekking tot deze categoric ook een grote mate van 
overeenstemming. Psychopaten hoorden niet thuis in het leger. De geallieer
den probeerden deze soldaten eenvoudigweg uit de dienst te verwijderen. Het 
Duitse leger pakte de zaak veel grondiger aan. Militaire psychiaters hadden 
zich hier reeds enige jaren voor de oorlog uitvoerig op deze problematiek 
bezonnen. Twee typen psychopaten werden onderscheiden, namelijk de 
'Versager' en de 'Storer'. De 'Versager' werden als laf en onbetrouwbaar 
gezien en simpelweg onwaardig geacht om te dienen in het leger. Bij de 
'Storer' ging men nog een stap verder. De actievere opstelling van deze 
personen werd als zeer bedreigend ervaren. Tijdens het Interbellum ontstond 

23. Ibidem 143 e.v., en Riedesser, 'Militar und Medizin', 250-252. 
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in Duitsland zelfs een psychiatrische variant van de Dolkstootlegende. 
Volgens deze legende zouden bepaalde psychopaten zich eerst aan de strijd in 
de loopgraven hebben onttrokken om na de wapenstilstand actief te zijn 
geworden als agitatoren binnen de revolutionaire beweging.-" Het valt te 
begrijpen dat de militaire psychiatrie zich geen tweede keer beet wilde laten 
nemen. Met een simpele verwijdering uit de dienst kon in deze gevallen niet 
worden volstaan. Dit zou immers alleen maar betekenen dat de problemen 
van het leger naar de burgermaatschappij werden overgeheveld. Vandaar dat 
ook gezaghebbende psychiaters overplaatsing naar gevangenissen en concen
tratiekampen aanbevolen. 
Erich Schwinge, van wie aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een 
verhandeling over de behandeling van psychopaten in het militaire strafrecht 
verscheen, vond dat er op dit punt een les uit de vorige oorlog kon worden 
getrokken. 

Demgegeniiber muss in einem kiinftigen Krieg gleich von vornherein ganze Arbeit 
geleistet werden. Die in Sonderabteilungen iiberwiesenen Psychopaten miissen in 
Frontnahe bleiben und mit .4rbeiten bescKaftigt werden, die sie genau so der Gefahr 
aussetzt wie ihre Kameraden in der Truppe. Es darf nicht noch einmal vorkommen, dass 
der Krieg zu einseitiger 'Gegenauslese' gegen die gutcn und wertvollen Elemente unseres 
Volk wird, Darwinsche Zuchtwahl im entgegengesetzten Sinne treibt. Es geht nicht an, 
dass an der Front die Besten ihr Leben dahingeben miissen, wahrend die korperlich und 
geistigen Minderwertigen die Heimat unterwiihlen.'* 

Hoewel er dus op dit punt verschillen zijn te constateren tussen de militaire 
psychiaters van de verschillende partijen is de overeenkomst toch duidelijk. 
Men probeerde risicogroepen aan te geven en vervolgens voor deze groepen 
zinvolle taken te verzinnen of hen onschadelijk te maken. Dit alles ten gunste 
van de gevechtskracht van het leger en van de oorlogsinspanning van de 
betrokken samenleving. 
Naarmate de oorlog vorderde en het aantal militaire psychiaters zich 
uitbreidde verbreedde zich ook het terrein van de militaire psychiatrie. 
Psychiaters gingen gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken als 
leiderschap, moreel, discipline en gevechtsvoorbereiding. Dit alles steeds 
onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen'.-^' 
Het was de militaire psychiaters duidelijk dat hun preventieve optreden alleen 
succesvol zou kunnen zijn als aan een aantal voorwaarden was voldaan. Zo 
moesten de psychiaters goed op de hoogte zijn van de gang van zaken binnen 
de onderdelen waaraan zij waren toegevoegd. Niet alleen de formele maar 
ook de informele organisatie diende bekend te zijn. 

24. Riedesser, 'Militar und Medizin', 251. 
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Van groot belang was verder dat men kon beschikken over het vertrouwen 
van de leiding. Alleen dan kon immers worden verwacht dat de psychiatrie op 
belangrijke momenten te hulp zou worden geroepen. Dit vertrouwen 
veronderstelde een ondubbelzinnige instemming met de doelstellingen van de 
militaire organisatie. Met psychiater spelen kon pas worden begonnen nadat 
eerst duidelijk was aangetoond dat men militair was. 
In laatste instantie vereiste dit ook dat de militaire code boven die van de eigen 
medische professie werd gesteld. Door hard en onverbiddelijk op te treden 
tegen simulanten, door niet te kleinzerig te zijn bij de behandeling van echte 
neurotic! konden militaire psychiaters bewijzen uit het goede hout gesneden 
te zijn. Hun successen op curatief gebied moesten zo de weg plaveien voor hun 
verdere werk op het terrein van de preventie. 

Tot slot 

Oorlog dwingt tot aanpassing. Dit geldt niet alleen voor gevechtstaktieken en 
logistieke procedures maar ook voor geneeskundige verzorging. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog bleek dat met betrekking tot de psychiatrische zorg voor 
militairen niet kon worden volstaan met wat de burgermaatschappij te bieden 
had. De behoeften van de militaire organisatie noopten tot aanvullingen en zo 
ontstond een nogal afwijkend systeem van zorg. 
De militaire psychiatrie zoals we die heden ten dage kennen is zeer breed van 
In navolging van Albert J. Glass worden over het algemeen drie deelgebieden 
onderscheiden. Het eerste is het gebied van de primaire preventie. Hier gaat 
het om alle activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van het ontstaan van 
psychiatrische stoornissen van militairen. Te denken valt aan allerlei zaken 
als selectie en training. Daarnaast is er de secundaire preventie. Deze is crop 
gericht stoornissen te behandelen en verduurzaming van de opgetreden 
aandoeningen te voorkomen. Centraal staan hierbij de basisprincipes van de 
militaire psychiatrie: onmiddellijkheid, nabijheid en positieve verwachting. 
Het laatste terrein omvat de tertiaire preventie, deze omvat de behandelings-
methodieken voor soldaten bij wie intramurale zorg noodzakelijk wordt 
geacht. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vooral geexperimenteerd binnen de 
twee laatstgenoemde gebieden, die dus het curatieve handelen omvatten. De 
primaire preventie is verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Het zal 
duidelijk zijn dat het begrip preventie in een wat afwijkende betekenis wordt 
gebruikt. Een en ander is tvperend voor het agressief optimisme waarmee de 
militaire psychiatrie is doortrokken. 
Reeds in een vroegtijdig stadium is de militaire psychiatrie zich gaan 
onderscheiden van de civiele geestelijke gezondheidszorg. Zo werd er 
gebroken met het medisch model en kreeg de ambulante zorg in het militaire 
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bedrijf een veel groter accent dan in de burgermaatschappij het geval was. 
Verder bood de context van de militaire organisatie ook meer mogelijkheden 
tot het daadwerkelijk ontplooien van preventieve activiteiten dan de minder 
hierarchisch gestructureerde burgermaatschappij. De militaire psychiatrie 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog gestalte heeft gekregen kan dan ook met 
recht worden getypeerd als de eerste grootschalige vorm van sociale 
psychiatrie. 
Toch is het de vraag of deze psychiatrie als voorbeeld aan de civiele sector kan 
worden voorgehouden. Auteurs die dit doen dienen zich te realiseren dat 
zowel de oorlogssituatie als de structuur van het militaire apparaat aan 
psychiaters mogelijkheden bieden die in het normale leven niet bestaan. 
Burgerpsychiaters zijn veel meer genoodzaakt rekening te houden met de 
wensen van hun patienten. Hoe groot hun gezag ook mag zijn, zij staan nooit 
in een bevelsverhouding tot hun clienten. Ook kan een al te meedogenloze 
aanwending van therapieen niet worden gelegitimeerd met een verwijzing 
naar de uitzonderlijke situatie van de oorlog. De voornaamste grenzen van de 
militaire psychiatrie zijn hiermee aangegeven. 

Summary 

Military psychiatry in World War II 

In the twentieth century the scope of military psychiatry has widened considerably. After 
Albert J. Glass three main fields can be distinguished. Primary prevention, aimed at the 
prevention of psychiatric disorders in soldiers, concerns activities like selection and training, 
Secondary prevention deals with the treatment of the mental problems in order to prevent 
permanent mental disability. Especially in the field of long term treatment military-
psychiatry went its own way. The connection with the medical model was severed. 
Institutional treatment was emphasised. The context of military organisation offered far 
more possibilities for preventive actions than the less hierarchical structured civil life. 
The military psychiatry that took shape during World War II, can justifiably be 
characterized as the first large-scale form of social psychiatry. It took civil mental health 
care years to follow. 


