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1. Inleiding

1.1. Aanleidingen tot de studie

Waarom leven zoveel mensen met een verstandelijke handicap in speciale voorzieningen en

zijn er zoveel aparte organisaties en instellingen die zich exclusief met hen bezighouden?

Waarom worden sommige mensen eigenlijk als ‘verstandelijk gehandicapt’ aangeduid? Deze

twee vragen vormden de directe aanleiding voor een onderzoek naar de geschiedenis van

de verstandelijk gehandicaptenzorg in Nederland na 1945. Na een eerste verkennende

oriëntatie bleek een verdieping in deze geschiedenis om de volgende redenen des te

interessanter.

In de eerste plaats is het bestuderen van de geschiedenis van de verstandelijk

gehandicaptenzorg een uitdaging omdat het een nog grotendeels onontgonnen gebied is. Er

zijn relatief weinig studies verricht naar de lotgevallen van en zorgverlening aan deze groep

burgers. Zoals de verstandelijk gehandicapte mens zelf lange tijd aan de rand van de

samenleving stond, zo was hij ook in de geschiedschrijving nauwelijks terug te vinden. Vanaf

de jaren negentig is er echter een opleving van de belangstelling voor de geschiedenis van

de gehandicaptenzorg, zoals blijkt uit de promoties van Jak, Mans en Tonkens.(1) Die

toegenomen belangstelling komt voort uit de gedrevenheid van individuen, maar past ook in

de emancipatie van mensen met een verstandelijke handicap die steeds meer een

volwaardige plaats in de samenleving opeisen. De historische interesse wordt tevens gevoed

door de actuele discussie over de toekomst van de gehandicaptenzorg, waarin onder andere

het bestaan van de inrichtingen een heet hangijzer is.(2) De meeste studies beperken zich

echter tot de vooroorlogse periode, waardoor over de geschiedenis van na 1945 nog relatief

weinig bekend is. Bovendien lag de nadruk in de recente studies sterk op

ideeëngeschiedenis, zoals de ontwikkeling van zorgvisies. Aan de context, zoals

maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid, werd minder aandacht besteed. Voorts

is er nog nauwelijks onderzoek gedaan vanuit theoretische invalshoeken waarbij begrippen

uit de sociale wetenschappen werden gebruikt voor de interpretatie van ontwikkelingen.(3)

In de tweede plaats geeft de geschiedenis van de naoorlogse gehandicaptenzorg zicht op de

wijze waarop maatschappelijke krachten en mechanismen werkzaam zijn. Ingrijpende

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verzuiling, individualisering, de ontwikkeling van het

gezin en de vestiging van de verzorgingsstaat, beïnvloedden het leven van zeer veel

mensen op een soms ondoorzichtige manier. Zij vonden ook een neerslag in, en bepaalden

voor een groot deel, de wijze waarop aan verstandelijk gehandicapten zorg werd verleend. In

de gehandicaptenzorg zien we de invloed van maatschappelijke tendensen die de

samenleving voortstuwen naar andere ontwikkelingsfasen. De historische nieuwsgierigheid

naar de vraag wat de drijvende krachten achter maatschappelijke ontwikkelingen zijn, kan

daarom bevredigd worden door dit deel van de Nederlandse geschiedenis te onderzoeken.
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In de derde plaats kan de geschiedenis van de gehandicaptenzorg inzicht geven in de wijze

waarop de samenleving met het afwijkende omgaat. Mensen met een verstandelijke

handicap behoren al eeuwen lang tot de groep burgers die niet tot de meerderheid in de

samenleving behoort en niet voldoet aan de gangbare normen. Door de hele geschiedenis

heen heeft iedere samenleving afwijkende mensen met een gemengd oog bekeken en op

]RGDQLJH�ZLM]H�EHQDGHUG�GDW�]H� I�QLHW�PHHU�DIZHNHQ� I�QLHW�PHHU�RSYLHOHQ�����+HW

verkennen van die strategieën, die gericht zijn op het normaliseren of verbannen van het

afwijkende, geeft inzicht in de wijze waarop een samenleving een beeld van zichzelf vormt

en de wijze waarop zij heersende normen tot uitdrukking probeert te brengen.

In de vierde plaats leidt studie van de geschiedenis van verstandelijk gehandicapten tot

verdieping in onderwerpen als wat mens-zijn inhoudt en wat een goed leven is. Aangezien

verstandelijk gehandicapten afwijken van het gangbare mensbeeld, roepen zij fundamentele

vragen op. Is de mens een autonoom wezen of slechts een resultaat van allerlei externe

invloeden? Wordt hij gekenmerkt door dialoog en communicatie, heeft hij een innerlijke kern,

waarin verschilt hij van het dier? Wat is de zin van het leven; autonome zelf-ontplooiing of

een leven in verbondenheid met anderen? De geschiedenis van de gehandicaptenzorg

dwingt tot een confrontatie met dergelijke fundamentele levensvragen. Behalve louter

historische belangstelling, geeft bestudering van de historie van de Nederlandse

gehandicaptenzorg daarom aangrijpingspunten onszelf en onze wereld nader te leren

kennen.

1.2. Doelstellingen en werkwijze

Uitgaande van de vier genoemde punten van belangstelling is het de bedoeling in deze

studie drie doelstellingen te realiseren.

In de eerste plaats het geven van een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de

naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse gehandicaptenzorg. Het schrijven van een

uitputtend verhaal met alle relevante details en ontwikkelingen is uiteraard onmogelijk. Zelfs

een in omvang tamelijk beperkte sector als de gehandicaptenzorg kende zoveel feiten en

ontwikkelingen dat ze niet allemaal onderzocht en geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom

is ervoor gekozen om, naast het schetsen van de hoofdlijnen, aan bepaalde historische

feiten en ontwikkelingen meer aandacht te schenken dan aan andere. Door meer

gedetailleerde bestudering van deze zogenaamde ‘case-studies’ kon beter inzicht worden

verkregen in de factoren die ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg beïnvloedden. De

veronderstelling is dat factoren (cultureel, politiek, economisch) die op de gekozen

case-studies inwerkten ook van invloed waren op andere gebieden in de gehandicaptenzorg.
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In de tweede plaats recht doen aan de motieven en inzet van personen die een rol hebben

gespeeld bij de verbetering van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in

Nederland. Met alle kritiek die in deze studie soms zal worden gespuid op keuzes en

ontwikkelingen, moet gesteld worden dat de zorg voor gehandicapte mensen na 1945

onvergelijkelijk is verbeterd en een historisch ongekend peil heeft bereikt. De herinneringen

van de betrokkenen verdienen het opgeslagen te worden en te worden verwerkt in een

historisch betoog waarin hun overwegingen, motieven, gedachten en handelingen zijn

weergegeven. Deze studie is voor een deel ‘oral history’, omdat het mede is gebaseerd op

interviews met betrokkenen: ouders, medewerkers, directeuren, ambtenaren,

wetenschappers, politici. Dankzij deze interviews kon een levendigheid aan het verhaal

worden toegevoegd die er niet zou zijn als het louter op schriftelijke bronnen was gebaseerd.

In de derde plaats gebruik maken van concepten uit de sociale wetenschappen, zoals

disciplinering, etikettering, protoprofessionalisering en medicalisering. Dankzij het gebruik

van deze concepten was het mogelijk om dieper liggende maatschappelijke trends te laten

zien en verbanden aan te tonen tussen ontwikkelingen op diverse maatschappelijke

gebieden. Door deze werkwijze werd tevens voorkomen dat het verhaal niet meer zou zijn

dan een chronologische en tamelijk willekeurige opsomming van allerlei gebeurtenissen die

weinig samenhang vertonen. Een begrip als medicalisering geeft bijvoorbeeld inzicht in de

trend om steeds meer vormen van afwijkend gedrag als ‘ziekte’ of ‘stoornis’ te omschrijven.

Deze concepten zijn niet als een ‘theoretische mal’ over het verhaal gelegd, maar zijn te

beschouwen als hulpstukken bij het duiden van informatie en gegevens.

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals gedenkboeken,

overheidsnota’s, krantenartikelen, weekbladen, vaktijdschriften, archieven en interviews.

Deze werkwijze staat ook wel bekend als de methode van de zogenaamde ‘methodische

triangulatie’.(5) Dat wil zeggen dat dezelfde onderwerpen werden bestudeerd met behulp

van gegevens die uit verschillende bronnen afkomstig waren. Dankzij deze veelheid van

bronnen was een veelzijdige kijk op het historisch materiaal mogelijk. De mogelijke

eenzijdigheid van één dataverzamelingstechniek (bijvoorbeeld literatuurstudie) werd

gecompenseerd door een andere techniek (bijvoorbeeld interviews). Zo bleek dat

gesprekken met betrokkenen soms veel meer inzicht gaven in de aard van sommige

verhoudingen en motieven voor beleidskeuzes dan studie van de schriftelijke bronnen.

Samenvattend: het doel van deze studie is het schrijven van een historisch verhaal over de

naoorlogse gehandicaptenzorg, gebaseerd op interviews met betrokkenen en literatuurstudie

en gesystematiseerd met behulp van theoretische concepten. De studie wil op basis van een

logische redeneertrant een geloofwaardige interpretatie bieden van een nog grotendeels

onbekend deel van de Nederlandse geschiedenis.
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Geschiedschrijving wordt daarbij gezien als een argumentatieve wetenschap: historici

proberen vanuit steeds wisselende vraagstellingen, waarin hun eigen belangstelling en die

van de samenleving spreekt, tot steeds betere uitspraken over het verleden te komen.

Kenmerken van geschiedschrijving

Discussies over de vraag ‘wat is geschiedenis’ en over de mate van wetenschappelijkheid

van de geschiedwetenschap (objectiviteit, verklarend vermogen, wat is een historisch feit)

zijn filosofisch wellicht interessant, maar zijn voor de historicus uiteindelijk onvruchtbaar.(6)

Aan de ene kant is geschiedschrijving meer dan een louter individuele subjectieve

interpretatie, zoals de postmodernisten wat gemakzuchtig beweren. De ene interpretatie

heeft niet dezelfde waarde als een andere, omdat sommige argumenten meer geldigheid

bezitten, een hoger informatiegehalte hebben en een groter probleemoplossend vermogen

kennen. Aan de andere kant kan de historicus niet, zoals de natuurwetenschapper, zijn

subjectieve waarde-oordelen uitsluiten en, via universeel erkende wetenschappelijke

modellen, tot inzicht komen in causale verbanden en voorspellingen doen. In de

geschiedschrijving is elke verklaring een voorlopige, die vatbaar is voor verbetering of

aanpassing, afhankelijk van de belangstelling en vakbekwaamheid van de historicus en de

preoccupaties van zijn tijd en cultuur. De historicus verricht in zekere zin een artistieke

scheppingsdaad, omdat hij uit de chaos van het verleden een zekere werkelijkheid ordent,

totdat die interpretatie door andere invalshoeken, nieuw ontdekte feiten of visies wordt

achterhaald.

Afhankelijk van de tijd ligt de nadruk in de geschiedschrijving op de politiek, op

ideeëngeschiedenis, op sociaal-economische analyses of op het reconstrueren van de

mentaliteit van groepen uit het verleden. Soms worden verklarende factoren gezocht in de

‘grote mannen’, een andere keer in de economische onderbouw en dan weer in de

‘tijdgeest’. In de jaren zeventig gingen historici bijvoorbeeld gebruik maken van statistische

modellen en sociologische structuren, onder meer wegens het toen heersende geloof in de

maakbaarheid van de samenleving, de invloed van het marxisme en de behoefte aan meer

wetenschappelijke status voor de geschiedschrijving. Geschiedschrijving is en blijft, zoals P.

Geyl stelde, een discussie zonder eind, waarin de interpretaties elkaar opvolgen. Het is ook,

om een andere bekende Nederlandse historicus, J. Huizinga aan te halen, de wijze waarop

een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.

1.3. Vraagstelling

Anno 2000 wonen er in Nederland 120.000 verstandelijk gehandicapten (8 op de 1000

Nederlanders), van wie ruwweg de helft licht en de andere helft ernstig gehandicapt is. In

140 inrichtingen (wooneenheden met een hoofdlocatie met 300 tot 1000 bewoners) wonen

ongeveer 34.000 mensen, in 675 gezinsvervangende tehuizen (wooneenheden met

ongeveer 24 bewoners) wonen bij benadering 18.000 verstandelijk gehandicapten.
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Er zijn bijna 60.000 volledige arbeidsplaatsen in de sector die over 90.000 medewerkers

verdeeld zijn. In de sector gaat ongeveer 6,7 miljard om.(7) Zeer veel grote en kleine

instanties en organisaties houden zich geheel of gedeeltelijk bezig met het leven van

verstandelijk gehandicapten en leveren een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van

hun bestaan. Te noemen zijn de ongeveer 250 gespecialiseerde instellingen, die

inrichtingen, gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven beheren, de 25 Sociaal

Pedagogische Diensten, de scholen voor speciaal onderwijs en de sociale werkplaatsen. Als

gevolg van deze groei van gespecialiseerde voorzieningen is in de afgelopen decennia voor

de bevolkingsgroep of ‘categorie’ verstandelijk gehandicapten binnen de Nederlandse

gezondheidszorg een apart subsysteem tot stand gekomen. Dit categoriale systeem was

lange tijd onderverdeeld in de intramurale sector van de inrichtingen, de semimurale tak van

de dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen en de extramurale zorgvorm van de

Sociaal Pedagogische Diensten. De diversiteit aan voorzieningen werd zelfs zo groot en

onoverzichtelijk dat het gehele stelsel als een ‘lappendeken’ werd gekarakteriseerd. Verder

vervulden diverse organisaties een functie in en rond dit voorzieningenstelsel, zoals de

ouderverenigingen, vakbonden, koepelorganisaties, wetenschappelijke instellingen,

ministeries en paragouvernementele organen als de Ziekenfondsraad, het Centraal Orgaan

Tarieven Gezondheidszorg en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen.(8) Al die spelers

vervulden een eigen specifieke rol in het systeem. Zo vaardigden de paragouvernementele

organen onder andere wetten en regels uit voor de gespecialiseerde voorzieningen en de

beroepsgroepen die erin werkten. Dit hele stelsel van voorzieningen, organen, regels en

beroepsgroepen vormde vanaf de jaren vijftig geleidelijk een apart systeem binnen de

Nederlandse gezondheidszorg. Dit ‘apartheidssysteem verstandelijk gehandicaptenzorg’ kan

als volgt worden gedefinieerd: het geheel van mensen, middelen en inspanningen, dat in die

behoeften voorziet, die specifiek zijn voor mensen met een verstandelijke handicap en de

hen omringende milieus.(9)

Deze studie wil inzicht geven in de wijze waarop dit zorgsysteem voor verstandelijk

gehandicapte mensen zich na 1945 heeft ontwikkeld. Vanaf de eerste aanzetten in de jaren

vijftig, via de explosieve groei in de jaren zestig en zeventig en de verstarring in de jaren

tachtig, tot en met de eerste scheurtjes die optraden in de jaren negentig. De kernvraag is

wat de drijvende krachten waren achter de totstandkoming van dit zorgsysteem. Werd het

doelbewust gepland, ontstond het door de samenloop van een aantal ontwikkelingen, was

het een nevenproduct van andere ontwikkelingen? De centrale vraagstelling van deze studie

luidt daarom:

‘Hoe en onder invloed van welke factoren (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen,

gebeurtenissen, personen) ontwikkelde zich na 1945 in Nederland een apart systeem

verstandelijk gehandicaptenzorg?’
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Er worden twee algemene insteken gebruikt bij de poging deze vraag te beantwoorden. In de

eerste plaats gaan we na wat de mogelijke invloed was van algemeen-maatschappelijke

ontwikkelingen. Steeds wordt geprobeerd de betekenis van politieke, economische en

culturele tendensen op de ontwikkeling van de zorg aan mensen met een verstandelijke

handicap te duiden. In de tweede plaats vragen wij ons voortdurend af welke rol de

verschillende ‘hoofdrolspelers’ (overheid, ouders, instellingen, medewerkers,

wetenschappers) hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het subsysteem. De spelers

hadden immers belangen en visies die zij wilden realiseren door al dan niet mee te werken

aan de vestiging van een zorgsysteem voor verstandelijk gehandicapten. Aangezien de

rolvervulling van deze spelers mede beïnvloed werd door maatschappelijke ontwikkelingen is

er een logische samenhang tussen beide benaderingen.

1.4. Onderwerp en opzet

De studie is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin geprobeerd wordt de rol te

verduidelijken die één of meer belangrijke ‘spelers’ hebben gespeeld in de ontwikkeling van

het verstandelijk gehandicaptensysteem. De studie concentreert zich op de geschiedenis

van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, waarbij verwante groepen

(doven, blinden) niet of nauwelijks aan de orde komen. (Voor het leesgemak wordt overigens

geregeld ‘gehandicaptenzorg’ geschreven in plaats van ‘verstandelijk gehandicaptenzorg’).

Bij de beschrijving van de verstandelijk gehandicaptenzorg valt de nadruk op de

voorzieningen die het beeld van deze tak van zorg het meest hebben bepaald, namelijk de

instellingen op het gebied van wonen: de zwakzinnigeninrichtingen en de

gezinsvervangende tehuizen. De aparte voorzieningen op het gebied van onderwijs en

arbeid - het buitengewoon (later het speciaal) onderwijs en de sociale werkplaatsen -

maakten uiteraard ook onderdeel uit van het geheel van aparte voorzieningen voor

verstandelijk gehandicapten. De focus in deze studie ligt echter op de geschiedenis van de

woonvoorzieningen, aangezien het niet doenlijk was de ontwikkelingen op de andere

genoemde levensgebieden eveneens mee te nemen. Zowel op het gebied van wonen als dat

van onderwijs en arbeid waren echter dezelfde maatschappelijke trends werkzaam in de

richting van apartheidsvoorzieningen. Soms wordt dan ook aan de ontwikkelingen in die

verwante gebieden gerefereerd.

In hoofdstuk 2 ‘Theoretische invalshoeken’ wordt een overzicht en verantwoording gegeven

van de theoretische concepten die in deze studie werden gebruikt. Onder meer komen aan

de orde de betekenis van mensbeelden, de aard van de sociale werkelijkheid en concepten

als disciplinering, medicalisering en protoprofessionalisering, alsmede de overkoepelende

begrippen ‘systeem’ en ‘spel’.
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Hoofdstuk 3 ‘De voorgeschiedenis’ bestaat uit twee gedeelten. Eerst wordt kort het lot van de

verstandelijk gehandicapte door de eeuwen heen beschreven. Daarna volgt een beschrijving

van de wijze waarop vanaf het eind van de 19e eeuw in Nederland werd begonnen met

systematische zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten.

Hoofdstuk 4 ‘De stichtingen’ geeft een overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste

woonvormen voor verstandelijk gehandicapten. In het bijzonder wordt de geschiedenis van

de inrichtingen en de gezinsvervangende tehuizen beschreven.

Hoofdstuk 5 ‘De deskundigen: wetenschappers en professionals’ geeft de invloed en

betekenis van de wetenschappers en de verschillende zorgvisies weer. Tevens wordt de rol

van de diverse professionals geanalyseerd.

In hoofdstuk 6 ‘Ouders’ staat de rol van de ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

centraal, zoals die tot uiting kwam in individuele ervaringen, de opkomst van de

ouderverenigingen en de betekenis van specifiek op hen gerichte zorgvormen.

In hoofdstuk 7 ‘De overheid’ wordt inzicht gegeven in de rol van de overheid, alsook van de

krachten die het overheidsbeleid bepaalden. Doelstellingen en effecten van overheidsbeleid

en de organisatie van de overheid zijn de voornaamste onderwerpen.

Hoofdstuk 8 ‘Analyse, discussie, vooruitblik en conclusies’ geeft een samenvatting van de

voorgaande hoofdstukken in termen van de theoretische invalshoeken, werpt een blik vooruit

op de mogelijke ontwikkeling van het systeem gehandicaptenzorg en trekt enkele algemene

conclusies uit de studie.

Waar wenselijk worden de belangrijkste tendensen in de psychiatrie in het verhaal betrokken

en worden de ontwikkelingen in Nederland met die in andere landen vergeleken. Het

gehandicaptensysteem was voor een deel een afsplitsing van de psychiatrie, want tot ver in

de jaren zestig woonden veel verstandelijk gehandicapten in psychiatrische inrichtingen.

Voorts zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten tussen de gehandicaptenzorg en de

psychiatrie. Te noemen zijn de betekenis van steeds wisselende mensbeelden, de invloed

van deskundigen, de leefsituatie in de instituten, de opeenvolgende wetenschappelijke

modes en de invloed van de antipsychiatrie (de alternatieve beweging in de psychiatrie in de

jaren zestig en zeventig). Ook maakte de gehandicaptenzorg in de wereld van de

koepelorganisaties langdurig deel uit van de geestelijke gezondheidszorg. Nadat de

gehandicaptenzorg zich in de jaren zeventig verzelfstandigd had van de psychiatrie, kwamen

in de jaren tachtig en negentig de nadelige gevolgen van die radicale scheiding tot uiting in

een gebrekkige behandeling van verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen. Voorts

kunnen door een vergelijking met andere landen de ontwikkelingen in het Nederlandse

gehandicaptensysteem in internationaal perspectief geplaatst worden. Deze internationale

vergelijking kan antwoord geven op de vraag of de ontwikkelingen die in deze studie worden

beschreven typerend zijn voor Nederland of dat ze navolgingen zijn van elders ontwikkelde

ideeën en voorbeelden. Het al dan niet eigenaardige van de ontwikkelingen in Nederland

komt in deze vergelijkende analyse naar boven.
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Ten slotte vragen twee compositorische kwesties kort de aandacht. Om de beschreven

ontwikkelingen en gebeurtenissen meer systematisch te interpreteren, wordt elk hoofdstuk

afgesloten met een korte samenvatting in termen van de theoretische invalshoeken. Door de

meeste hoofdstukken heen staan korte intermezzi, waarin korte schetsen van

hoofdrolspelers worden gegeven of bepaalde details of nevenontwikkelingen nader worden

uitgediept. De intermezzi hoeven niet gelezen te worden om de hoofdlijn van het verhaal te

kunnen volgen, maar kunnen interessant zijn voor de lezer die belangstelling heeft voor het

behandelde thema of de beschreven persoon.


