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Voorwoord
Verwondering over het feit dat er een apart stelsel van voorzieningen voor mensen met een

verstandelijke handicap bestond. Nieuwsgierigheid naar de historische oorzaken daarvan.

Dat waren de achtergronden van het schrijven van een proefschrift over het ontstaan van

een apart zorgsysteem voor mensen met een verstandelijke handicap. Waarom en hoe was

dit ‘apartheidssysteem’ ontstaan? Wat waren de maatschappelijke ontwikkelingen die

bijdroegen aan de totstandkoming van dit systeem en welke invloed oefenden individuele

mensen uit?

Het verrichten van het onderzoek heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Het bevredigde in

eerste instantie mijn intellectuele en historische belangstelling. Het verschafte namelijk

kennis over factoren die verklaarden hoe een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling als

de totstandkoming van een apart zorgstelsel voor verstandelijk gehandicapten plaatsvond.

Voorts was het een groot genoegen om met vele hoofdrolspelers te mogen spreken en hun

levendige, uiteraard persoonlijk gekleurde, maar oprechte verhalen te mogen aanhoren. Niet

in de laatste plaats bracht het onderzoek mij dieper tot het inzicht dat wij bij verstandelijk

gehandicapten niet over een categorie spreken, een apart mensensoort. Het gaat over

unieke individuen die allen op hun eigen manier, hoe beperkt hun mogelijkheden soms ook

zijn, er recht op hebben hun eigen leven in te vullen. De inhoud van ieder mensenleven

wordt mede bepaald door tal van omstandigheden (maatschappelijk, genetisch) die vaak

moeilijk te beïnvloeden zijn. Die omstandigheden behoeven echter geen onveranderlijke

gegevenheden te zijn, ieder mens kan ernaar streven met zijn individuele wilsvrijheid en

talenten het eigen leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven.

Het zorgsysteem voor verstandelijk gehandicapten werkte soms, zoals in deze studie

herhaaldelijk aan de orde zal komen, eerder betuttelend dan stimulerend op de ontwikkeling

van mensen en negeerde daarmee die wilsvrijheid. Voorop dient echter te staan dat de

kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders in

Nederland vanaf 1945 onvergelijkelijk is verbeterd. Deze grote prestatie dient steeds

meegenomen te worden in de beoordeling van de wijze waarop in Nederland met mensen

met een verstandelijke handicap werd omgegaan. Deze studie is voor een deel dan ook een

hommage aan hetgeen door medewerkers, ouders, wetenschappers, ambtenaren, politici en

vele anderen tot stand is gebracht. De tragedie van het Nederlandse zorgstelsel is wel dat

het in de loop der tijd dermate verfijnd, uitgewerkt en ingewikkeld is geworden dat mensen

met een verstandelijke handicap erin gevangen raakten en, vaak met goede bedoelingen,

bevoogd werden. Deze ambivalentie wat betreft de werking van het zorgsysteem op het

leven van mensen met een verstandelijke handicap loopt als een spanningsdraad door deze

geschiedenis van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg.
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Het proefschrift kon niet alle relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen behandelen en

maakt daarom geen aanspraak op volledigheid. Het blijft noodgedwongen soms aan de

oppervlakte waar verdieping wenselijk zou zijn geweest. Hopelijk wordt met de studie wel

bereikt dat de lezer een algemeen overzicht krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen in de

zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland na 1945. Waar de studie,

wegens de gekozen invalshoek, bedoeld of onbedoeld, eenzijdig, ongenuanceerd of zelfs

provocerend is, kan dat gebrek tevens een winst zijn omdat het aanzet tot eigen

meningsvorming en discussie, zowel over de interpretatie van het verleden als over

wenselijke ontwikkelingen. De geschiedenis van de verstandelijk gehandicaptenzorg verdient

verdieping, aanvulling of correctie door nader onderzoek naar bijvoorbeeld de rol van de

ouderverenigingen, wetenschappelijke modellen en de rol van mensen met een

verstandelijke handicap zelf. De discussie over de toekomst van de verstandelijk

gehandicaptenzorg heeft, behalve met persoonlijke en organisatiebelangen, bovenal te

maken met mensbeelden, met visies over wie mensen zijn en hoe zij kunnen of dienen te

leven. Omdat die visies verschillen, worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag

wat de toekomst van het verstandelijk gehandicaptensysteem zal zijn. Zal het blijven

voortbestaan door mee te buigen met de maatschappelijke ontwikkelingen of zal het barsten

doordat mensen met een verstandelijke handicap als volwaardige leden worden opgenomen

in de samenleving?

Het schrijven van een proefschrift kan niet zonder ondersteuning en betrokkenheid van

anderen. Veel mensen verdienen het om met name te worden genoemd als dank voor hun

ondersteuning. Uiteraard wil ik allereerst de beide promotoren noemen, prof.dr. D. Post en

prof.dr. A.Th.G. van Gennep, voor hun deskundige begeleiding en hun steun in moeilijke

perioden. De Stichting Philadelphia Zorg heeft door het beschikbaar stellen van tijd en

apparatuur belangrijke voorwaarden gecreëerd voor de totstandkoming van de promotie. De

ondersteuning van Yvonne Dijksterhuis en Kirsten van der Zeijden was onmisbaar bij het

omgaan met de voor mij nog altijd wonderlijke wereld van de computer en bij het vormgeven

van de tekst. Waardevolle verwijzingen naar relevante literatuur werden gegeven door

prof.dr. A.P.W.P. van Montfort, Hanneke Kamerman van het documentatie- en

informatiecentrum van Philadelphia, Inge Mans en Evelien Tonkens. Margreet Hiddink ben ik

erkentelijk voor haar frisse taalkundige kijk waardoor het verhaal leesbaarder is geworden en

Jan Hoogland voor zijn suggesties over de stellingen die daardoor puntiger en prikkelender

zijn geworden. Martine Alink en Bert Vels dank ik voor de analytische en deskundige blikken

die zij geregeld op het manuscript hebben geworpen. Kristina Kortrijk toonde haar creativiteit

in het ontwerp voor de omslag en Wendelmoet van der Meiden adviseerde in de contacten

met de uitgever. Bovenal wil ik Bea Nijhof noemen, niet alleen omdat zij vele waardevolle

suggesties heeft gedaan, maar vooral omdat zij grote betrokkenheid en vriendschap heeft

getoond tijdens al die jaren die het schrijven van dit proefschrift in beslag heeft genomen.
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