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3. De voorgeschiedenis

3.1. Inleiding

Het verhaal van de Nederlandse gehandicaptenzorg kent een lange voorgeschiedenis. In de

eerste plaats is het bestaan van mensen met intellectuele of sociale beperkingen na 1945

geen historische uitzondering. Er zijn er door de eeuwen heen altijd mensen geweest die als

‘zot’ of ’idioot’ werden aangeduid. De vraag is hoe zij door de samenleving werden

behandeld. In de tweede plaats zijn de wortels van het naoorlogse gehandicaptensysteem te

vinden in ontwikkelingen die speelden vanaf het eind van de 19e eeuw. Toen werden

voorzieningen opgericht die speciaal voor deze bevolkingsgroep waren bedoeld

(inrichtingen, buitengewoon onderwijs, werkplaatsen). De centrale vraagstelling van deze

studie - hoe en onder invloed van welke factoren ontstond na 1945 in Nederland een apart

systeem verstandelijk gehandicaptenzorg – is niet te beantwoorden zonder globale kennis

van deze voorgeschiedenis. De eeuwenlange beeldvorming van mensen met een

verstandelijke handicap en de associatie met maatschappelijke kwalen als armoede,

prostitutie en misdadigheid, had bijvoorbeeld aanvankelijk veel invloed op de manier waarop

naar hen werd gekeken en op de wijze waarop de zorg aan hen werd georganiseerd.

Het is in een korte schets slechts mogelijk een beperkte selectie te maken uit de veelheid

van historische feiten en ontwikkelingen. Bij het schrijven van dit hoofdstuk vroegen we ons

af welke factoren door de eeuwen heen het lot van verstandelijk gehandicapten bepaalden

en hoe, en onder invloed van welke factoren, in Nederland vanaf het eind van de 19e eeuw

aparte zorgvormen voor hen opkwamen. Het gaat dus om een schets die inzicht geeft in de

achtergronden van wat er zich na 1945 rond mensen met een verstandelijke handicap heeft

afgespeeld. Bij deze beschrijving worden de ontwikkelingen in Nederland vergeleken met die

in het buitenland, om te zien of Nederland van het algemene patroon afweek of niet.

Eerst wordt, in paragraaf 2, een korte blik geworpen op de lotgevallen van mensen met een

verstandelijke handicap door de eeuwen heen. De nadruk valt daarbij op de wijze waarop de

samenleving door de eeuwen heen is omgegaan met mensen die van gangbare normen en

patronen afweken. Vervolgens komt, in paragraaf 3, aan de orde wat de omstandigheden

waren waaronder de zorg voor deze groep burgers zich vanaf de 19e eeuw ontwikkelde. In

het bijzonder komt de wordingsgeschiedenis van de gezondheidszorg aan de orde. Daarna

volgt, in paragraaf 4, een schets van de wijze waarop de bouwstenen van het Nederlandse

zorgsysteem voor verstandelijk gehandicapten werden neergezet. In paragraaf 5 wordt een

en ander samengevat in termen van de theoretische invalshoeken.
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3.2. De geschiedenis over en van mensen met een verstandelijke handicap

Mensen met een verstandelijke handicap zijn niet opvallend in de geschiedenis aanwezig en

zij treden slechts zelden op in de geschiedschrijving. Hun belevenissen zijn niet vaak

opgetekend of aan het nageslacht doorgegeven waardoor hun levens meestal zonder

herinnering verloren zijn gegaan. Uit het verleden komen slechts enkele flitsen over

individuele levens naar ons toe en daarom bestaat er niet veel duidelijkheid over de wijze

waarop mensen met een verstandelijke handicap in de afgelopen eeuwen leefden. De

geschiedenis is het verhaal van de overwinnaars, zo blijkt ook hier.

Lange tijd is de geschiedenis van verstandelijk gehandicapten geschreven als een verhaal

van vooruitgang. Men meende dat op basis van de inspanningen van ‘grote mannen’ ideeën

over een menswaardiger bejegening tot meer humane zorg leidden.(1) De maatschappelijke

context, de ontwikkeling van het zorgsysteem en de spelen die daarin werden gespeeld,

kwamen nauwelijks aan de orde. Dit terwijl één van de cruciale gegevens in de geschiedenis

was het af en toe pijnlijke contrast tussen goede bedoelingen van individuen en onverwachte

neveneffecten op maatschappelijk niveau. Bovendien is het subsysteem van de

gehandicaptenzorg niet alleen uit ideële motieven opgericht, maar speelden ook tal van

andere belangen (zoals werkgelegenheid en status) een belangrijke rol. Pas in het laatste

decennium zijn historici zich meer gaan richten op de beschrijving van de ontwikkeling van

de georganiseerde, institutionele zorg. In Nederland blijft echter de ideeëngeschiedenis

overheersen en staat men, bijvoorbeeld in vergelijking tot de Verenigde Staten, minder

kritisch ten opzichte van het bestaande systeem.(2)

De vraag kan worden gesteld of de geschiedenis van de zorg aan verstandelijk

gehandicapten zich kenmerkt door een continue vooruitgang.(3) Is er een constante

verbetering in hun levensomstandigheden of is het onderhevig aan wisselingen? De

historicus neigt er snel toe, ten behoeve van de continuïteit van zijn verhaal, naar het heden

toe te schrijven en allerlei gebeurtenissen als voorboden van de huidige stand van zaken te

zien. Het lijkt er echter op dat structurele en incidentele maatschappelijke omstandigheden in

hoge mate het leven van zwakke groepen, zoals mensen met een verstandelijke handicap,

beïnvloedden. Het leven van mensen die van de norm afweken werd mede bepaald door

opvattingen over menszijn, economische ontwikkelingen, politieke wanorde en ideologische

of religieuze stromingen. Mensen met een verstandelijke handicap behoorden eeuwenlang

tot de vormloze en ongedifferentieerde massa van abnormalen, paupers en verstotenen die

aan de rand van de samenleving vertoefden. Een kort historisch overzicht laat die positie van

‘randfiguur’ duidelijk uitkomen.(4)

In de Grieks-Romeinse Oudheid werd een misdeeld kind vaak gezien als een onheilspellend

teken van de toorn der goden. Onder de gangbare maatschappelijke norm was het de

morele plicht van de vader om zo’n misdeeld kind na de geboorte te doden.
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Ook bij de Germanen besliste de vader onmiddellijk na de geboorte over de toekomst van

een gehandicapt kind. Het Christendom bracht in de Middeleeuwen een andere wijze van

kijken naar idioten, zotten, onnozelen of simpelen van geest. In die zienswijze valt echter

geen eenduidige lijn te onderscheiden. In de vroege Middeleeuwen werden onnozelen soms

gezien als ‘kinderen van God’ (5), maar in de late Middeleeuwen beschouwde men hen

soms als door de duivel bezetenen of zelfs als kinderen van de duivel. Het christelijk geloof

inspireerde in de praktijk tot werken van barmhartigheid, dat wil zeggen tot vormen van

zorgverlening aan maatschappelijk misdeelden en hulpbehoevenden. Kloosters met hun

godshuizen en door particulieren opgerichte gasthuizen vingen, zonder enige differentiatie,

mensen van allerlei slag op: armen, ouderen, gebrekkigen, onnozelen, misdeelden. De

nonnen en oprichters zagen deze goede werken als een opdracht van God, waarmee zij

tevens het eigen zielenheil konden bevorderen en de hemel beërven. In de Middeleeuwen

vielen de simpelen van geest niet op omdat weinig mensen geletterd waren en omdat er,

vooral op het platteland, veel eenvoudige werkzaamheden waren. Net als de meeste

mensen hadden onnozelen een karig leven en stierven zij veelal jong. De meesten van hen

werden in het gezin of in de dorpsgemeenschap opgevangen. Als de gemeenschap zich niet

om hen bekommerde of als een plek in een klooster of gasthuis niet mogelijk was, gingen zij

zwerven en daarmee behoren tot de grote groep zwervers. Zij werden onderdeel van de

grote groep ‘onvolwaardigen’: de mensen die er niet in slaagden een leven te leiden in

overeenstemming met het normale patroon en die niet door arbeid in hun levensonderhoud

konden voorzien.(6)

In de 16 en 17e eeuwen leidden religieuze, economische, culturele, sociale en politieke

veranderingen tot een ander beeld van die onvolwaardigen en een andere wijze van

armenzorg.(7) De Middeleeuwse orde met zijn duidelijke rangen en standen, zijn

eenheidsgeloof en feodaal stelsel van rechten en verplichtingen viel namelijk uiteen. Op

religieus gebied legde het calvinisme de nadruk op individuele verantwoordelijkheid en

arbeidsethos; op economisch gebied ontstond de nieuwe productiewijze van het kapitalisme;

op sociaal en cultureel gebied kwam de burgerlijke klasse op; op politiek gebied nam de

invloed van de staat toe; en op wetenschappelijk gebied ontstond de gedachte van de

rationele mens die de natuur kon beheersen en manipuleren. Deze ingrijpende

maatschappelijke ontwikkelingen hadden directe gevolgen voor onnozelen en andere

afwijkende personen. Er ontstond, onder andere door de arbeidsdifferentiatie en handel, een

complexere samenleving waarin mensen meer van elkaar afhankelijk werden. Daardoor

verfijnden de gedragsnormen in de dagelijkse omgang langzaam, werd er meer nadruk

gelegd op zelfdiscipline en beheersing van de emoties en nam de tolerantie van zonderling

gedrag af.(8) Het gevolg was dat de stedelijke overheden een doelgerichter beleid gingen

voeren naar die randgroepen, onder wie verstandelijk gehandicapten, die niet direct

economisch bruikbaar waren of de maatschappelijke orde leken te bedreigen. Zij namen de

armenzorg gedeeltelijk over van de kerken en zetten tucht- en werkhuizen op die ook hielpen

om de arbeidsmarkt te reguleren.
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De huizen boden goedkope arbeidskrachten in tijden van economische voorspoed en

vormden in perioden van werkeloosheid een bescherming tegen gisting en oproer. De

stedelijke overheden definieerden, aldus Hogestijn (9), het begrip ‘krankzinnigheid’ zeer

ruim, zodat mensen opgenomen konden worden die gedrag vertoonden dat niet

beantwoordde aan de gangbare maatschappelijke normen. Geleidelijk werden de tucht- en

werkhuizen vestigingen van de bestaande maatschappelijke en morele orde, gericht op

ethische normalisatie van groepen die van de gangbare normen afweken. Het werden

opvoedingsplaatsen waar maatschappelijk onaangepasten de nieuwe burgerlijke moraal van

arbeid, rede en fatsoen werd bijgebracht. Foucault stelde daarom dat de tuchthuizen tussen

1650 en 1800, de periode van de ‘grote opsluiting’, als taak hadden de ‘waanzin’ op het

afgesloten terrein van de inrichting onder de controle van de rede te brengen. De arts kreeg

in deze instelling de absolute macht.(10) In de loop van de 19e eeuw zou er differentiatie

optreden in deze instellingen. Er kwamen nieuwe werkinrichtingen en opvangtehuizen voor

een grote verscheidenheid aan onderscheiden doelgroepen, onder wie verstandelijk

gehandicapten.

De ideeën van de Verlichting, met hun nadruk op ratio en maakbaarheid, leidden aan het

eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw tot grote veranderingen in de wijze waarop

tegen onnozelen en idioten werd aangekeken. Voor het eerst werd de groep van ‘idioten’

apart omschreven en ontstond, in overeenstemming met de toenemende opsplitsing van

groepen in de gezondheidszorg, een specifiek op hen gerichte behandelwijze. Pedagogisch

geïnteresseerde artsen als J.M.G. Itard (1774-1838), die poogde de ‘wilde van Aveyron’ op

te voeden, en E. Séguin (1812-1880), de ‘apostel der idioten’ gingen uit van het zogenaamde

sensualistisch mensbeeld. Dat mensbeeld ging ervan uit dat de mens als een onbeschreven

blad (tabula rasa) op aarde komt en dat alle kennis begint bij ervaring. Het kenmerk van de

idioot was volgens deze ‘idiotenopvoeders’ dat zijn ‘centrale verstandszin’ te zwak ontwikkeld

was. Zij ontwikkelden daarom een opvoedingsmethode waarbij het doel was de zintuigen

van de idioot te trainen via ervaringen en gewaarwordingen. Als eerst de spieren en de

zintuigen waren ontwikkeld, konden daarna de verstandelijke vermogens worden

gestimuleerd. Via deze methode van de zintuiglijke of fysiologische opvoeding kon de

ontwikkeling van de ‘morele wil’ van de idioot worden versterkt. Op deze wijze kon de idioot

tot een mens, dat wil zeggen tot een maatschappelijk nuttig mens, worden gevormd.(11)

Het geloof in de opvoedbaarheid van idioten stimuleerde in de eerste helft van de 19e eeuw

in heel West-Europa de oprichting van idiotengestichten, speciale kostscholen voor

verstandelijk gehandicapten. Op hetzelfde moment werden op verschillende plaatsen

(behalve in Nederland) dergelijke initiatieven gestart.(12) Een belangrijk voorbeeld voor

anderen was het internaat van J. Guggenbühl in Zwitserland dat aanvankelijk spectaculaire

resultaten boekte. De bedoeling van de internaten was de bewoners via speciale training en

onderwijs na verloop van tijd als ‘bruikbare leden’ te laten terugkeren in de samenleving.
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Toen in de tweede helft van de 19e eeuw de resultaten tegenvielen en de maatschappelijke

omstandigheden veranderden, zou dit opvoedingsoptimisme echter omslaan. Er kwam een

negatieve, pessimistische kijk op verstandelijk gehandicapte mensen en de

opvoedingsinternaten ontwikkelden zich tot opbergplaatsen.

3.3. De context van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg

3.3.1. Economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen

Het bovenstaande overzicht liet zien dat het leven van mensen met een verstandelijke

handicap door de eeuwen heen werd bepaald door maatschappelijke omstandigheden op

economisch, religieus, cultureel, sociaal en politiek gebied. Dit gold ook voor de 19e eeuw, de

periode waarin in Nederland de eerste aanzet werd gedaan voor een apart subsysteem voor

deze mensen. In zeer grove trekken beschreven werd de 19e eeuw gekenmerkt door het

vooruitgangsgeloof; de overgang naar een nieuwe productiewijze met de daarbij horende

economische groei en crises; de dominantie van de liberale burgerij; de emancipatie van

bevolkingsgroepen en de angst voor een bedreiging van de stabiliteit van de

maatschappelijke orde.(13)

Op economisch en sociaal gebied was er, dankzij de kapitalistische productiewijze en de

industrialisatie, sprake van een grote materiële vooruitgang. Dat hogere welvaartspeil

creëerde de voorwaarden waaronder de samenleving zich, op termijn, de luxe van extra zorg

voor armen en misdeelden kon veroorloven. Zonder dit langetermijn historisch proces

zouden de basisomstandigheden voor het ontstaan van een apart subsysteem

gehandicaptenzorg ontbreken. Historische ontwikkelingen hebben echter zelden een lineair

karakter. De materiële vooruitgang was geen rechtlijnig proces en zeker niet gelijk verdeeld

over de bevolkingsgroepen. Vooral de arbeidersklasse profiteerde aanvankelijk totaal niet

van de economische veranderingen. In de armenwijken van de grote steden kenmerkte het

leven zich door slechte huisvesting, matige hygiënische omstandigheden, veel criminaliteit

en geen of weinig onderwijs voor de kinderen. De ‘sociale kwestie’ kwam op toen arbeiders

zich gingen verzetten tegen deze leefomstandigheden. In de tweede helft van de 19e eeuw

verslechterde de economische situatie en voelden de elites de maatschappelijke orde en hun

bevoorrechte positie bedreigd. Uit angst voor sociale opstanden van de paupers en uit vrees

zelf door epidemieën te worden getroffen, namen ze, in de woorden van Juffermans (14),

maatregelen om ‘een meer ordelijke reproductie van de arbeidskracht te bevorderen’. De

overheid vaardigde sociale wetten uit en nam maatregelen op het gebied van de

volksgezondheid om ervoor te zorgen dat de arbeiders gezond waren en daardoor hun rol

konden vervullen in het arbeidsproces. Aldus ontstonden de eerste arrangementen van de

verzorgingsstaat.
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Op politiek gebied domineerde tot het eind van de 19e eeuw de liberale burgerij met haar

geloof in de goede werking van vrije maatschappelijke krachten en haar weerstand tegen

overheidsbemoeienis met de economie, volksgezondheid of armenzorg. Via het

zogenaamde ‘burgerlijke beschavingsoffensief’ probeerde zij haar eigen opvattingen over

een goede levenswijze, zoals het burgerlijke gezinsmodel, op te leggen aan de lagere

klassen en daardoor haar hegemonie te behouden.(15) De poging tot civilisering werd

uitgevoerd via onder meer het algemeen onderwijs, het voogdijcomplex en de filantropische

bewegingen (die probeerden de armoede te bestrijden en het culturele peil van de lagere

klassen te verhogen). De leerplicht bevorderde dat via het kind medische en pedagogische

normen de gezinnen binnendrongen en de kinderbescherming zag toe op het

‘probleemgezin’, waarbij het gevaarlijke of bedreigde kind soms ergens anders werd

ondergebracht. De vele filantropische verenigingen, die werden opgezet door gegoede

burgers, maakten propaganda voor burgerlijke deugden en koppelden financiële bijstand aan

een regelmatige controle in de vorm van huisbezoeken.

Als reactie op dit moderniseringsoffensief en de slechte levensomstandigheden van een

groot deel van de bevolking, kwamen aan het eind van de 19e eeuw de katholieke en

protestantse emancipatiebewegingen op. Zij wilden de positie van de eigen religie versterken

en de maatschappelijke orde beschermen tegen revoluties. Eén manier om dit te bereiken

was het reguleren van het gedrag van de lagere klassen door te strijden tegen drankzucht,

leegloperij, promiscuïteit en prostitutie. Dit zedelijkheids- en disciplineringsoffensief was

gericht op het vergroten van de volgzaamheid van de lagere klassen aan het kerkelijk gezag,

het versterken van het gezin en het bestrijden van het liberalisme en socialisme. Een andere

manier om de eigen positie te versterken was het opbouwen van eigen voorzieningen en

organisaties. Deze initiatieven leidden tot de verzuiling, een manier van organiseren van de

samenleving die kenmerkend was voor het Nederland van het einde van de 19e eeuw tot de

jaren zeventig van de 20e eeuw. De katholieken en protestanten handelden op basis van het

subsidiariteitsbeginsel respectievelijk het principe van soevereiniteit in eigen kring. Beide

uitgangspunten stelden de zelforganisatie van de maatschappij voorop en probeerden de,

door liberalen beheerste en dus als atheïstisch beschouwde, overheid op afstand te houden.

Dit leidde tot een stelsel waarbij de instellingen hun eigen zaken regelden en de overheid

voor de financiering zorgde. Concreet vertaald kwam het neer op: ‘baas in eigen huis ten

koste van de gemeenschap’. Aldus ontstond een verzuilde samenleving waarin de

bevolkingsgroepen grotendeels alleen binnen de eigen kring contacten onderhielden en de

elites de noodzakelijke zaken regelden in een op compromissen gerichte bestuursstijl.(16)

Op cultureel gebied hebben in de afgelopen twee eeuwen verschillende ideologieën een

uiteenlopende invloed gehad op het leven van mensen met een verstandelijke handicap. Bij

de liberale burgerij, die de ideeën van de Verlichting in theorie aanhing, was er aanvankelijk

veel vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om zich te ontwikkelen.
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De filantropische verenigingen van liberale burgers wilden de volksmassa’s opvoeden en

civiliseren en ook voor idioten werden opvoedingsinstituten opgericht. De emancipatie van

de katholieke en protestantse bevolkingsgroepen leidde tot meer aandacht voor de

verzorging van armen en misdeelden. De christelijke religies leggen immers de nadruk op de

zondigheid en ontoereikendheid van de mens en de onvolmaaktheid van het bestaan. Vanuit

die visie op het leven werd, aldus Jak,(17) meer belang gehecht aan caritas en

barmhartigheid, aan zorg aan de chronisch zieke naaste. De filosofie van het sociaal-

darwinisme had een geheel andere invloed op de wijze waarop naar verstandelijk

gehandicapten werd gekeken. Deze leer ging uit van het principe van natuurlijke selectie en

van het overleven van de sterkste in de strijd om het bestaan. De aanhangers van deze leer

hadden een negatieve kijk op maatschappelijk zwakkeren die de vooruitgang van de

samenleving zouden belemmeren of zelfs, in een doorgeschoten versie van deze stroming,

de zuiverheid van het eigen ras zouden aantasten. Vanaf het eind van de 19e eeuw zouden

dit soort gedachten, in een periode van economische crisis en maatschappelijke onrust,

leiden tot angst voor ‘minderwaardigen’ en tot maatregelen als afzondering en sterilisatie.

3.3.2. Het ontstaan van het systeem gezondheidszorg

De maatschappelijke arbeidsverdeling leidde in de 19e eeuw tot de vorming van functionele

deelsystemen in de samenleving. De gezondheidszorg was er daar één van. Eerst werd de

armenzorg losgemaakt van de gezondheidszorg en vervolgens werden aparte instellingen

voor verschillende doelgroepen opgericht. De overheid onthield zich, conform de principes

van de liberalen en confessionelen, veelal van bemoeienis met deze ontwikkelingen. De

voorzieningen kwamen daarom zonder enige planning of afstemming tot stand op basis van

particuliere initiatieven, zodat zich een versnipperd systeem van gezondheidszorg

ontwikkelde. Dit zorgsysteem had, op macro-niveau gezien, tot taak zieke en afwijkende

burgers te genezen en op te voeden zodat zij konden worden ingevoegd in de

maatschappelijke orde en er een nuttige bijdrage aan konden leveren. Elementen van dit

nieuwe maatschappelijke deelsysteem waren onder andere de opkomst van

gespecialiseerde beroepsgroepen, de medicalisering van de samenleving, de civilisering van

het gezin en de disciplinering van afwijkende mensen.

De artsen vormden het voorbeeld bij uitstek van een nieuwe beroepsgroep die in het nieuwe

gezondheidssysteem een machtige en bevoorrechte positie wist te verwerven.(18) Zij

creëerden deze positie door hun leden selectief te rekruteren, de eigen deskundigheid te

monopoliseren en de eigen dienstverleningscondities autonoom te reguleren. De

geneeskunde werd, in de woorden van Foucault, de ‘koningin der menswetenschappen’

omdat zij de wetenschap is van het abnormale en pathologische. Het gezag en de status van

de medici stegen sterk en zij werden de meest geprofileerde beroepsgroep. De medische

wetenschappen speelden, later geholpen door de psychologie en pedagogiek, een centrale

rol in de medicalisering van de samenleving.
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Artsen gingen mensen met afwijkend gedrag - dat wil zeggen gedrag dat niet overeenkwam

met de geldende maatschappelijke normen - definiëren als ‘ziek’ of ‘gestoord’. Problemen

werden op deze wijze niet in de maatschappelijke context geplaatst, maar integendeel

geïndividualiseerd en gedepolitiseerd.

Als onderdeel van die normaliseringsstrategie gingen de menswetenschappen zich intensief

met het gezin bemoeien. Het gezin stond onder druk door de snelle bevolkingsgroei, door

het verdwijnen van de functie van productie-eenheid ten gunste van het nieuwe concept van

verbinding van gelijke rechtssubjecten en door het verminderen van de autoriteit van de

vader. Nieuwe professionals stelden zich ten doel het veranderde gezin geschikt te maken

voor de 19e eeuwse samenleving. Bij het beschavingsoffensief van burgerlijke zijde en het

christelijke zedelijkheidsoffensief kwam dus ook het optreden van de menswetenschappers.

Een centraal doel van hun activiteiten was het ingang doen vinden van de dominerende

burgerlijke normen in maatschappelijk onaangepaste gezinnen. Het opkomende ‘voogdij-

complex’ (het complex van instellingen op het terrein van kinderbescherming, -rechtspraak

en -psychiatrie) was bijvoorbeeld een middel om kinderen uit probleemgezinnen te

normaliseren.(19) Waar deze civilisering niet slaagde, werd bij personen die duidelijk

afweken van de maatschappelijke normen naar het hardere middel van de disciplinering

gegrepen. Als onderdeel van de differentiatie van de armenzorg in diverse doelgroepen en

instellingen werden psychiatrische instellingen voor geestesgestoorden opgericht.(20) Het

doel van deze krankzinnigeninstellingen was heropvoeding van niet-aangepaste mensen

zodat zij in de maatschappij een nuttige rol konden vervullen. Daarbij waren de

opnamecriteria ruim want er werden ook personen opgenomen die niet direct gestoord

waren maar wier gedrag voor hun omgeving storend was. Aanvankelijk was men, onder

invloed van de Verlichting, optimistisch over de behandelingsmogelijkheden. Men geloofde

dat de geesteszieke kon worden opgevoed tot zelfdiscipline en daarna kon terugkeren in de

maatschappij en daar een nuttige rol vervullen.

Aan het eind van de 19e eeuw verminderde dit optimisme en kwam een andere opvatting

over krankzinnigheid naar boven. De strijd om het bestaan werd zwaarder, mensen vluchtten

soms in geestesziekten en, als gevolg van de industrialisatie en verstedelijking, was er

minder bereidheid en gelegenheid om geesteszieken thuis op te vangen. Medici plaatsten

krankzinnigheid niet meer in een sociale context, maar omschreven het als een

hersenziekte. Het aantal inrichtingen en aantal patiënten namen vervolgens sterk toe.

Krankzinnigengestichten werden steeds meer op het platteland opgericht, de omvang ervan

groeide en de paviljoenbouw werd ingevoerd. Arbeid nam een steeds belangrijker plaats in,

om de patiënten door zware lichamelijke arbeid te vermoeien, eventuele verveling tegen te

gaan en de kosten van het gesticht te verminderen.
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Na 1900 werden de gestichten hiërarchische systemen waar het medisch model domineerde

en de nadruk lag op het rustig houden van de patiënten via gebods- en verbodsbepalingen

en het tot in details regelen van het leven van zowel de patiënten als de medewerkers. Deze

verstarring verergerde in de jaren dertig toen de overheid bezuinigde, de verpleegprijs

omlaag ging en het aantal personeelsleden terugliep. In de geschiedenis van de

zwakzinnigeninrichtingen zullen we opmerkelijke parallellen met deze ontwikkelingen vinden.

3.4. De wording van het subysteem verstandelijk gehandicaptenzorg

3.4.1. Vergelijking met het buitenland

Tussen het eind van de 19e eeuw en 1940 kwamen de eerste voorzieningen tot stand die

specifiek voor mensen met een verstandelijke handicap waren bestemd, op de gebieden van

wonen, zorg, onderwijs en arbeid. Het betrof zwakzinnigeninrichtingen, speciale scholen en

nazorgdiensten. Aanvankelijk ging het om een beperkt aantal gehandicapten dat in deze

voorzieningen verpleegd of begeleid werd. De meeste gehandicapten woonden thuis of

verbleven in andere, niet op hen toegesneden voorzieningen, zoals krankzinnigengestichten

of algemene zorgvoorzieningen. De inrichtingen, scholen voor buitengewoon onderwijs en

nazorgdiensten vormden desalniettemin de eerste aanzetten voor het subsysteem

gehandicaptenzorg dat na 1945 tot volledige ontwikkeling zou komen binnen het

gezondheidszorgsysteem. Opvallend is dat Nederland achterliep bij andere landen waar het

ging om speciale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap. Zowel de

inrichtingen als het buitengewoon onderwijs ontstonden in Nederland enkele decennia later

dan in vergelijkbare landen. Dat had mede als gevolg dat de Nederlandse

gehandicaptenzorg altijd sterk door ontwikkelingen in het buitenland is beïnvloed, vanaf de

idiotenschool van Van Koetsveld tot de deconcentratie in de jaren negentig.

De oorzaak van de late opkomst van een aparte gehandicaptenzorg in Nederland moet

worden gezocht in een aantal factoren, zoals het ontwikkelingsstadium van de Nederlandse

samenleving en de invloed van ideologieën en financiële regelingen. Nederland was in de

eerste helft van de 19e eeuw een tevreden, slaperige natie, waar een ‘Jan Saliegeest’

heerste en men teerde op in vroeger eeuwen verworven rijkdom. In Nederland kwam de

industrialisatie dan ook pas in de tweede helft van de 19e eeuw op gang. In deze

‘renteniersnatie’ met een kenmerkende burgerlijke zelfgenoegzaamheid was er weinig ruimte

voor vernieuwingen, al helemaal niet bij de behandeling van minder bedeelden.(21) Het was

in deze periode dat de Duitse dichter H. Heine een weinig flatterende mening gaf over de

beperkte vernieuwingsdrang in de Nederlandse samenleving, toen hij de wens uitsprak dat

hij het einde van de wereld in Nederland zou mogen beleven, omdat in Nederland alles vijftig

jaar later gebeurt. Allerlei ontwikkelingen, zoals de differentiatie van de gezondheidszorg en

het ontstaan van een aparte krankzinnigenzorg, namen hier meer tijd in beslag.
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Het feit dat in Nederland de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap heel lang

bleef ingebed in de krankzinnigenzorg paste in deze traditie van traag verlopende

vernieuwingen.

Een andere belangrijke oorzaak van de Nederlandse achterstand bij het opbouwen van een

apart systeem gehandicaptenzorg was de al beschreven houding van de dominante politieke

ideologieën als het ging om overheidsingrijpen in het maatschappelijk leven. De liberalen

gingen uit van de ‘nachtwakersstaat’ die wel voor orde zorgde, maar niet actief in het

maatschappelijk leven optrad. De confessionele partijen wilden aanvankelijk ook niet dat de

staat zich met de maatschappij bemoeide. De staat speelde dan ook nauwelijks een rol bij de

eerste initiatieven voor aparte zorgvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Verder

bestond de groep ‘idioten’ tot het eind van de 19e eeuw nauwelijks als zodanig. De grote

groep hulpbehoevenden werd lange tijd niet onderscheiden in verschillende categorieën. Dat

was er mede de oorzaak van dat idioten veelal werden opgevangen in geneeskundige

gestichten, wat tot ver na 1945 zo zou blijven. Het langzaam op gang komen van de

industrialisatie in Nederland speelde bij dat ontbreken van classificaties waarschijnlijk een

grote rol. Juist de toenemende arbeidsdifferentiatie en het gewenste hogere

opleidingsniveau leidden ertoe dat sociaal zwakkere groepen, zoals mensen met een

verstandelijke handicap, uit de boot gingen vallen. Pas met de Leerplichtwet (1901) en de

intelligentietest ontstond de tendens een groep burgers als ‘debiel’ te definiëren en voor hen

aparte voorzieningen op te richten. Ten slotte zette, aldus Mans (22), de eeuwenoude traditie

van familiezorg voor idioten zich nog lange tijd door. Dit gebeurde vaak om economische

redenen want het was vaak goedkoper, ook omdat de overheid vrijwel niets vergoedde, om

zwakbegaafde familieleden thuis te houden of in een kostgezin te plaatsen. De Armenwet

van 1854 eiste namelijk dat de familie haar vermogen gebruikte om voor opvang van

hulpbehoevende familieleden te zorgen. De meeste verstandelijk gehandicapten werden dan

ook in het thuismilieu opgevangen. Pas in de periode van de wederopbouw na 1945 ging

men verstandelijk gehandicapte kinderen zien als een storende factor in het gezin en ging

men veel eerder over tot uithuisplaatsing.

3.4.2. De spelers in het systeem

In de ontstaansgeschiedenis van de gehandicaptenzorg was er een complexe wisselwerking

tussen economische ontwikkelingen, politieke ideologieën, religieuze opvattingen,

wetenschappelijke inzichten en eigenbelang van individuen en organisaties. Op macro-

niveau bezien, vloeide de opkomst van bijvoorbeeld de zwakzinnigeninrichtingen logisch

voort uit de toenemende arbeidsdeling in een industrialiserende samenleving, de

differentiatie van de maatschappij in aparte deelsystemen (zoals de gezondheidszorg), de

toename van het aantal ‘afvallers’ en het uit de maatschappij verwijderen van niet-

productieve leden naar aparte voorzieningen. Het zijn echter altijd mensen -individueel of

collectief - die over bepaalde maatschappelijke situaties gevoelens en motieven hebben en

op basis daarvan initiatieven nemen.
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Maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet het gevolg van onontkoombare wetten of van

doelbewuste samenzweringen tussen enkele spelers. Ze zijn veel meer het resultaat van de

wisselwerking tussen maatschappelijke omstandigheden enerzijds en mensen en hun

organisaties anderzijds. In de beschrijving van de gedachten en handelingen van enkele

pioniers van de Nederlandse gehandicaptenzorg is zowel de weerspiegeling van

maatschappelijke ontwikkelingen als het belang van individuen terug te vinden. In het

levensverhaal van individuen zien we de invloed van filosofische en religieuze stromingen,

maar ook de individuele denkkracht en daadkracht die nodig waren om concrete initiatieven

te nemen voor het verbeteren van het leven van gehandicapten.

De overheid is een belangrijke speler in de samenleving en dus in elk subsysteem dat

daarvan deel uitmaakt. Zij is de arbiter die de spelregels opstelt, dat wil zeggen via wetten of

andere maatregelen bepaald gedrag kan verbieden of juist kan stimuleren. We hebben

gezien dat de rijksoverheid op het gebied van de volksgezondheid een terughoudend beleid

voerde, in overeenstemming met de politieke principes van de dominante politieke partijen.

Zij trof pas maatregelen toen het belang van een ordelijk verloop van het productieproces en

de maatschappelijke stabiliteit daartoe aanleiding gaven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij

slechte hygiënische omstandigheden in de armenwijken die de gezondheid van de arbeiders

aantastten en tot sociale onrust aanleiding gaven. De gezondheid van idioten was echter niet

of nauwelijks interessant omdat zij geen bijdrage leverden aan het productieproces. Om die

reden had de overheid er geen economisch of sociaal belang bij dure voorzieningen voor

deze burgers op te richten. Deze overwegingen van economisch nut en kosten zouden de

hele 20e eeuw, afhankelijk van de economische conjunctuur, meespelen bij het

overheidsbeleid ten aanzien van mensen met een verstandelijke handicap.

Ondanks het terughoudend beleid speelde de rijksoverheid toch al in de 19e eeuw een

belangrijke rol door wetten uit te vaardigen die spelregels bepaalden en daarmee richting

gaven aan toekomstige ontwikkelingen. Het betrof vooral de Krankzinnigenwetten (1841 en

1884), de Armenwet (1853), de Leerplichtwet (1901) en de Kinderwetten (1905). De overheid

kende via de Krankzinnigenwetten de inspecteurs van het Staatstoezicht op Krankzinnigen

en Krankzinnigengestichten een centrale rol toe in de gezondheidszorg. Aangezien idioten

werden beschouwd als ‘een species van het genus krankzinnige’ waren zij betrokken bij de

zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. De inspecteurs speelden een cruciale rol

in de totstandkoming van het systeem gehandicaptenzorg.(23) Zij stimuleerden aan het eind

van de 19e eeuw de totstandkoming van aparte inrichtingen voor zwakzinnigen en

probeerden het medisch model in te voeren. Al bij de ontstaansgeschiedenis van de eerste

inrichting voor zwakzinnigen, ‘s Heeren Loo te Ermelo, waren zij prominent aanwezig en tot

ver in de jaren zeventig bevorderden zij de oprichting van zwakzinnigeninrichtingen. Hun

motieven voor afzondering van mensen met een verstandelijke handicap waren inhoudelijk

en economisch van aard.
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Aan de ene kant zagen zij, in overeenstemming met het medisch model, zwakzinnigheid als

een ongeneeslijke toestand, waar van genezing geen sprake kon zijn, maar alleen

verpleging mogelijk was. Aan de andere kant betekende dit volgens hen dat zwakzinnigen

tegen lagere kosten in aparte inrichtingen verzorgd konden worden. Door die afzondering

van zwakzinnigen zou er ruimte komen in de overvolle krankzinnigengestichten voor de

behandeling van mensen die weliswaar ziek waren, maar van wie men hoopte dat zij na

heropvoeding toch een rol in de maatschappij konden vervullen. Een wijziging van de

Krankzinnigenwet (1904) leidde tot het ontstaan van het fenomeen van de ‘aangewezen

inrichting’ waar zwakzinnigen verpleegd mochten worden. Diverse algemene

liefdadigheidsinstellingen konden daardoor zwakzinnigen opnemen en zouden zich

geleidelijk ontwikkelen tot gespecialiseerde inrichtingen. De inspecteurs gaven dus de

prioriteit aan het toekennen van middelen aan burgers die potentieel nog bruikbare leden van

de samenleving konden zijn boven de als onbruikbaar beschouwde zwakzinnigen. In de

jaren dertig hadden zij er dan ook geen moeite mee de normen betreffende de inhoud en

oppervlakte van vertrekken in inrichtingen zodanig aan te passen dat veel meer bewoners

opgenomen en verpleegd konden worden.(24) De inspecteurs waren veelal artsen en velen

waren hun loopbaan begonnen als geneesheer-directeur van gestichten. Deze nauwe

professionele verbindingen tussen de inspectie en de inrichtingen garandeerden dat de

medici en hun zienswijze domineerden. Zij voerden het medisch model in, dat wil zeggen dat

de zwakzinnige als een ongeneeslijk zieke werd beschouwd en dat de inrichtingen het model

van het krankzinnigengesticht overnamen. Er moest een geneesheer-directeur aan de top

staan, medici moesten bij opnames betrokken worden en de medewerkers moesten

geschoold worden.

In de praktijk bepaalden de medici niet overal de feitelijke gang van zaken in de inrichtingen.

Zij kregen, aldus Klijn, (25) wel de ‘Definitionsmacht’ (de macht om mensen en hun

(afwijkende) gedragingen in categorieën in te delen), maar legden het in een katholieke

instelling als St. Anna in de machtsverhoudingen af tegen Vader of Moeder Overste.

Het katholieke St. Anna leek bijvoorbeeld veel op een kloostergemeenschap, terwijl het

protestants-christelijke ‘s Heeren Loo, zeker in de beginjaren, het karakter had van een

gereformeerde dorpsgemeenschap. Er was in dergelijke instellingen lang sprake van een

mengeling van liefdewerk en (een begin van) specialistische professionaliteit.

De provincies speelden voor de oorlog geen grote rol in de zorg voor zwakzinnigen, maar

gaven incidenteel wel de aanzet tot de oprichting van inrichtingen. De Krankzinnigenwet

bepaalde namelijk dat de provinciale overheden verantwoordelijk waren voor voldoende

inrichtingsplaatsen in hun provincies. Daarom drong de Provincie Zuid-Holland er bij de

‘Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke kinderen’ herhaaldelijk

op aan een inrichting in haar provincie te vestigen. Dit leidde in 1924 tot de oprichting van de

Dr.Mr. Willem van den Bergh-stichting in Noordwijk.
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De gemeenten waren krachtens de Armenwet (1854) betrokken bij de armenzorg. De wet

bepaalde, in overeenstemming met de heersende liberale ideologie, dat armenzorg in eerste

instantie een taak was van de familieleden en daarna van de kerken en de particuliere zorg.

De hulp van overheidswege was een aanvulling op de kerkelijke en particuliere zorg. Pas als

het vermogen van de familie op was en de genoemde instanties geen oplossing konden

bieden, waren de gemeenten verantwoordelijk voor de verpleegkosten van zwakzinnigen die

uit hun gemeenten afkomstig waren. Gemeenten waren steeds geneigd op deze uitgaven te

besparen, onder andere door voor de goedkoopste vorm van zorg te kiezen, zoals een

kostgezin of opname in goedkopere algemene voorzieningen. Deze situatie zou voortduren

tot de invoering van de Bijstandswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten in de

jaren zestig. Tot die tijd was er geen gegarandeerde financiering van voorzieningen voor

mensen met een verstandelijke handicap.

Kortom, de overheid schiep in de 19e eeuw wel enige spelregels, maar trad nauwelijks actief

op bij het oprichten van voorzieningen voor mensen die zich niet konden aanpassen aan

maatschappelijke veranderingen als industrialisatie, verstedelijking en hogere

opleidingseisen. Daardoor kwam er vrij baan voor particulieren die iets aan het lot van

hulpbehoevenden wilden doen. De vroege geschiedenis van de verstandelijk

gehandicaptenzorg in Nederland kent dan ook een aantal pioniers, markante

persoonlijkheden die de aanzet gaven tot meer aandacht voor mensen met een

verstandelijke handicap. Zij waren vertegenwoordigers van nieuwe religieuze en sociale

bewegingen en ideeën die de Nederlandse maatschappij veranderden. Het was opvallend

dat deze pioniers niet tot de hoofdstroom van hun beweging behoorden en er geen

dominante positie in bekleedden. Zij moesten zelfs vaak weerstand van de machthebbers

tegen hun ideeën overwinnen. Dit lijkt een illustratie van het feit dat vernieuwingen vaker

ontstaan in ‘randgroepen’ dan in de gevestigde machtscentra. De machthebbers hebben

belang bij handhaving van de status quo, terwijl groepen aan de rand vanuit de dagelijkse

praktijk meer met maatschappelijke noden en nieuwe bewegingen in aanraking komen. In

ieder geval werden in de geschiedenis van de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg

vernieuwingen niet door machthebbers gerealiseerd, maar door spelers die aan de rand van

het systeem verbleven.

Men kan stellen dat met ds. C.E. van Koetsveld (1807-1893), de ‘vriend der idioten’, de

Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg begon.(26) Iemand die zo duidelijk een unieke

persoonlijkheid was en zijn eigen koers voer, dat een biograaf zijn boek de titel ‘Ik behoor bij

mijzelf’ gaf. Hij nam in de stromingen van zijn tijd een middenpositie in tussen, enerzijds, het

al beschreven beschavingsoffensief van de burgerlijke filantropie en, anderzijds, de

opkomende christelijke filantropie van de protestants-orthodoxe Reveilkringen. Van

Koetsveld was predikant in Den Haag en ontmoette in zijn dagelijks leven (op huisbezoek,

als geestelijk verzorger van het Haagse krankzinnigengesticht) geregeld idioten wier lot hij

zich aantrok.
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In de korte verhalen die hij schreef kwamen psychiatrisch gestoorden en zwakzinnigen nogal

eens voor. Hij richtte in 1855 in Den Haag de eerste ‘idiotenschool’ op en schreef de eerste

Nederlandse monografie over het idiotisme, ‘Het idiotisme en de idiotenschool. Een eerste

proeve op een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en christelijke philantropie’ (1856).

Van Koetsveld werd geïnspireerd door de buitenlandse voorbeelden van Séguin en

Guggenbühl, maar verwoordde ook eigen gedachten. Zijn school was het resultaat van eigen

onderzoek, nadenken en experimenteren. Hij ging ervan uit dat ieder mens voor God gelijk is

en dat ook in de idioot de mens volledig mens blijft. Hij zag zwakzinnigheid als een

hersenziekte en meende dat de kern ervan willoosheid was. Er kon echter sprake zijn van

genezing door middel van opvoeding. Het doel van de opvoeding was ontwikkeling, gericht

op het verminderen van het isolement van de idioot door hem betrekkingen met de

buitenwereld te laten aangaan. De onderwijzer stond dan ook centraal in de school en niet

de arts. Kenmerkend voor de Haagse idiotenopvoeding was verder de nadruk op het

gemeenschapsleven, teneinde de idioot geschikt te maken voor het huiselijk gezinsleven.

De predikant mr.dr. W. van den Bergh (1850-1890) is de belangrijkste initiatiefnemer

geweest van een van de grootste organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg in

Nederland, namelijk de ‘s Heeren Loo Zorggroep. Alleen al daarom verdient hij

vermelding.(27) Hij werd ‘het geweten van de Doleantie’ genoemd, de protestants-orthodoxe

beweging die zich van de Nederlands Hervormde Kerk afscheidde en de Gereformeerde

Kerken in Nederland zou gaan vormen. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Vrije

Universiteit, waar hij (in 1899) een benoeming tot hoogleraar aanvaardde. Van den Bergh

werd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in het dorp Voorthuizen waar hij predikant was,

beschouwd als een wat eigenaardige en vreemde man. Hij zat vol schuldgevoelens en had

een behoefte aan een vaste lijn in zijn leven, die hij uiteindelijk vond in de Reformatie en in

de gedachte van de gereformeerde kerkstaat. Hij werd gedreven door een sterk geloof,

gericht op een gezuiverde, barmhartige kerk. Volgens Jak (28) herkende hij zijn vreemdheid

in andere afwijkenden als prostituees, verwaarloosde jeugd, geestesgestoorden en

krankzinnigen.

Van den Bergh had een duidelijke kijk op de rol van de kerken en hun diaconieën in de

samenleving. Hij wilde de filantropie van de diaconieën nieuw leven inblazen en daarmee

een door de kerken geleid sociaal zorgsysteem realiseren. De diaconieën hadden naar zijn

mening tot taak zorginstellingen op te richten voor armen, zieken en zwakken. Diaconale

filantropie was voor hem een middel tot herstel van de kerk en in die zin een daadkrachtige

invulling van de Reveilbeweging. Deze protestantse opwekkingsbeweging had wel tot een

meer persoonlijk geloof opgeroepen, maar had weinig gedaan aan herstel van de, door het

liberale offensief verzwakte, positie van de kerk in de samenleving. De gedachte van de

diaconale filantropie werd niet gerealiseerd (diaconieën konden volgens de Dordtse kerkorde

niets besluiten of doen).
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Van den Bergh vervulde echter wel de belangrijke rol van stimulator van kerkelijke zorg voor

armen en zieken. Door persoonlijke contacten met ouders raakte hij betrokken bij het lot van

kinderen met een verstandelijke handicap en hun ouders. Vanuit de mede door hem

opgerichte ‘Vereniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen’ werd

een initiatief genomen voor een schoolinternaat. Op advies van de inspectie, die zoals

beschreven om kostenoverwegingen voorstander was van aparte opvang voor

zwakzinnigen, werd dat plan omgezet in een zwakzinnigeninrichting: ‘s Heeren Loo in

Ermelo (1891). Vanuit de genoemde vereniging werden vervolgens vele inrichtingen

opgericht, onder andere de naar hem genoemde Dr.Mr. Willem van den Berg-stichting in

Noordwijk.(29)

De priester P.J. Savelberg (1827-1907) was de religieuze tegenpool van Van den Bergh.

(30) Was Van den Bergh de vertegenwoordiger van het orthodox protestantisme, Savelberg

was een exponent van de katholieke emancipatiebeweging. Zijn handelingen waren gericht

op het versterken van de positie van de katholieken in de armen- en gezondheidszorg. Hij

richtte twee congregaties op, de kleine Zusters en de Broeders van de H. Joseph, die in twee

liefdegestichten, St. Anna en St. Joseph in Heel, zorg verleenden aan een grote groep

hulpbehoevenden (wezen, krankzinnigen, alcoholisten, zenuwlijders, zwakzinnigen).

Savelberg werd omschreven als een strenge, ascetische man, afkerig van aards genot,

oprecht overtuigd van de goddelijke beschikking van zijn plannen. Hij bekommerde zich om

het lot van kinderen, bejaarden en maatschappelijk uitgestotenen, omdat hij als kapelaan in

aanraking was gekomen met de armoede en nood onder grote delen van de bevolking.

De lagere geestelijkheid kwam over het algemeen veel meer in contact met slechte

levensomstandigheden dan de hoger geplaatsten in de katholieke kerk. Zij nam dan ook de

initiatieven die resulteerden in de verzuilde onderwijs- en gezondheidszorgsystemen in

Nederland.

De initiatieven van Savelberg maakten deel uit van het katholieke ‘moraliseringsoffensief’ dat

aan het einde van de 19e eeuw opkwam als reactie op veranderende maatschappelijke

omstandigheden. Aan de ene kant namen door migratie en verstedelijking de armoede en

het pauperisme sterk toe, aan de andere kant bedreigden die ontwikkelingen de greep van

de katholieke kerk op de gelovigen. In een tijd waarin de maatschappelijke en morele orde in

gevaar kwam, bestond de katholieke reactie uit het bestrijden van seculiere ideologieën, het

bevorderen van het kerkelijk gezag en het nemen van initiatieven tegen armoede. Zoals bij

de Doleantie barmhartigheid en zendingswerk samengingen, zo kwamen in katholieke kring

caritas en apostolaat samen. De congregaties wilden door middel van liefdewerken,

bijvoorbeeld in de vorm van liefdadigheidsinstellingen, een dam opwerpen tegen het

modernisme en tot zelfheiliging komen. Zij zouden tot ver in de jaren zestig in het katholieke

zuiden een belangrijke rol spelen in de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg.
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De onderwijzer en nazorg-ambtenaar P. de Boer (1884-1945) vertegenwoordigde de sociaal-

democratische kant in de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse zorg aan mensen met

een verstandelijke handicap. Hij was een belangrijke initiatiefnemer van een andere nieuwe

zorgvorm, namelijk de BLO-nazorg waaruit na 1945 de Sociaal Pedagogische Diensten (de

extramurale tak in de gehandicaptenzorg) zouden voortkomen. De Boer, een onderwijzer

aan een school voor het buitengewoon onderwijs, werd in 1922 in Amsterdam de eerste

nazorg-ambtenaar van Nederland.(31) Hij was als sociaal-democraat actief lid van de

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en overtuigd van de mogelijkheden tot

verbetering van de mens en de maatschappij. Een vrijdenker en geheelonthouder, die graag

voor Sinterklaas speelde en indruk maakte met zijn lange baard en strenge uiterlijk. Kortom,

een kleurrijk figuur, bovenal bewogen met mensen aan de rand van de samenleving en een

zeer harde werker, die bij zijn zoektocht voor werk voor zijn klanten als motto had: ‘Mijn

instrumenten zijn mijn schoenen’.

De Boer was geen voorstander van opname in een internaat of inrichting. Hij ging ervan uit

dat leven in een inrichting na enige tijd de mogelijkheid van het vervullen van een rol in de

samenleving bemoeilijkte. Opname kwam voor hem daarom pas aan de orde als andere

alternatieven niet te realiseren waren. Om die reden bepleitte hij een aparte afdeling voogdij

voor zwakzinnige kinderen en zette hij werkplaatsen op voor mensen die niet in het

bedrijfsleven terecht konden. Uiteindelijk zouden deze activiteiten leiden tot de oprichting van

de stichting ‘Arbeidsinrichtingen voor Geestelijk Onvolwaardigen’ en de William Schrikker

Stichting.(32) Uit de werkinrichtingen zouden na 1945 de sociale werkplaatsen voortkomen,

een andere vorm van categoriale zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. De

Boer was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging Nazorg Buitengewoon

Onderwijs die de visies en belangen van de nazorgambtenaren vertegenwoordigde, onder

andere door hun positie te bewaken tegen medici, werkmeesters en de overheid. De

nazorgambtenaren waren daarmee, naast de geneesheer-directeuren van de inrichtingen,

een voorbeeld van een nieuwe beroepsgroep die zich met verstandelijk gehandicapten ging

bezighouden.

De BLO-nazorg was een uitvloeisel van de oprichting van scholen voor buitengewoon

onderwijs. De samenleving kreeg, naarmate de industrialisatie en verstedelijking doorzetten,

steeds meer behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom werd in 1901 de

Leerplichtwet aangenomen, die de algemene leerplicht invoerde. De wet had tot gevolg dat

een groot aantal kinderen uit vooral de lagere sociale klassen niet mee kon komen op de

lagere school. In de bekende woorden van de onderwijzer Van Liefland schiep de leerplicht

niet alleen de debielenschool maar ook de tienduizenden debielen zelf. Het doel van deze

aparte scholen was de ‘normale’ leerlingen te bevrijden van de last van debiele

medeleerlingen en de debielen zelf via een aparte opleiding te vormen tot nuttige burgers

van de maatschappij. Na 1945 zou die verbijzondering uitmonden in een gesegregeerd en

intern sterk gedifferentieerd onderwijssysteem voor kinderen die op school achterbleven.(33)
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De Binet-Simon intelligentietest werd het objectieve, wetenschappelijke middel waarmee dit

uitsluitingproces werd gerealiseerd. Een intelligentiequotiënt van minder dan 80 zou op een

geestelijke achterstand duiden en mensen in aanmerking laten komen voor de kwalificatie

‘zwakzinnig’. Vanaf het begin was er kritiek op de methode, want het mat alleen de

verstandelijke vermogens die kinderen op school nodig hadden en het fixeerde kinderen op

een bepaald verstandelijk peil. Toch werd het intelligentieniveau het criterium waarmee

verstandelijk gehandicapten werden onderscheiden van andere mensen, mede omdat het

als erfelijk en onveranderlijk werd gezien. De ontdekking van de ‘debielen’ leidde ertoe dat

zwakzinnigheid de verzamelterm werd voor de op basis van intelligentie te onderscheiden

categorieën idiotie, imbeciliteit en debiliteit. Het intelligentieniveau zou tot op de dag van

vandaag het belangrijkste kenmerk blijven van de definitie van een mens met een

verstandelijke handicap, zij het aangevuld met meer sociale aspecten.

Uit het invloedrijke rapport ‘After Care’ (1917) van een commissie van de ‘Vereeniging voor

Dove en Achterlijke Kinderen’ bleek dat de oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon

onderwijs zich moeizaam staande konden houden in de samenleving. Zij dreigden in het

criminele circuit of de prostitutie terecht te komen en werden daarom steeds meer

beschouwd als een gevaar voor de maatschappelijke orde.(34) Om die reden gingen

onderwijzers van de BLO-scholen hun voormalige leerlingen op hun verdere levenspad

begeleiden. Particuliere verenigingen en later de gemeenten namen ‘ambtenaren voor de

nazorg’ in dienst om voorzieningen te treffen voor de oud-leerlingen. Die voorzieningen

bestonden uit: avondonderwijs, werkinrichtingen en maatschappelijke hulp

(arbeidsbemiddeling, hulp bij contacten met politie en justitie). De nazorgambtenaren kregen

in feite tot taak de sociale randfiguren, zoals veel oud-leerlingen van het buitengewoon

onderwijs genoemd konden worden, op hun verdere leven te begeleiden, in toom te houden

en in de samenleving in te passen. Zij gedroegen zich daarbij vaak paternalistisch en

meenden de veronderstelde onmacht tot opvoeden van de ouders te moeten verhelpen door

de kinderen zo lang mogelijk te begeleiden. De gemeentelijke overheden stimuleerden die

nazorg, gedeeltelijk uit angst voor die werkloze, verpauperde jongeren, gedeeltelijk omdat

tewerkstelling in een werkinrichting goedkoper was dan plaatsing in een internaat.

3.4.3. De zwakzinnigeninrichtingen

Het beeld van de verstandelijk gehandicaptenzorg werd lange tijd, en voor een belangrijk

deel geldt dat tot op de dag van vandaag, bepaald door de zwakzinnigeninrichtingen. Ze

werden de overheersende vorm van aparte zorg voor mensen met een verstandelijke

handicap. Er waren drie soorten inrichtingen: de gespecialiseerde zwakzinnigeninrichtingen,

de debieleninternaten en de algemene liefdadigheidsinstellingen. De groei van deze

instellingen bleef lange tijd beperkt. Tegen 1940 kende Nederland bijvoorbeeld slechts een

tiental zwakzinnigeninrichtingen waar minder dan 5000 mensen met een verstandelijke

handicap woonden.(35)
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De meeste verstandelijk gehandicapten werden thuis opgevangen of in algemene

zorginstellingen of in (afdelingen van) krankzinnigengestichten verzorgd. Pas na 1945 zou

het aantal mensen met een verstandelijke handicap dat in gespecialiseerde inrichtingen werd

opgenomen explosief stijgen tot 34.000 anno 2000.

De geschiedenis van de oprichting van de zwakzinnigeninrichtingen is op verschillende

niveaus te duiden. Op het meest algemene niveau was het een gevolg van de behoefte van

de maatschappij om maatschappelijk niet-nuttige burgers op te bergen tegen zo laag

mogelijke kosten. Om de overvolle krankzinnigengestichten te ontlasten van de verstandelijk

gehandicapten, die als ongeneeslijk ziek werden beschouwd, drong de inspectie aan op de

totstandkoming van speciale inrichtingen. De verstandelijk gehandicapten konden daar tegen

lagere kosten verpleegd worden. Aan het eind van de 19e eeuw nam bovendien de tolerantie

ten opzichte van afwijkende mensen, werklozen en paupers af. In een tijd van grote

veranderingen werden zij beschouwd als een bedreiging voor de maatschappelijke orde.

Vaak werden in de inrichtingen ook burgers opgenomen die niet zozeer zwakzinnig waren,

maar meer een last voor het gezin of de omgeving vormden of niet in het maatschappelijke

patroon pasten. Voorbeelden waren ongehuwde moeders, kinderen uit asociale milieus en

mannen die niet in hun onderhoud konden voorzien.(36) De toenemende behoefte aan

(her)opvoeding van jongeren uit asociale milieus verklaarde de gestage groei vanaf 1900

van het aantal ‘debieleninternaten’, zoals Groot Emaus (1907) en Huize de la Salle (1911).

Deze internaten waren het gevolg van de kinderwetten (1905) die het mogelijk maakten

ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen of te ontzetten en kinderen onder voogdij of

regeringstoezicht te plaatsen. De internaten hadden tot doel achterlijke en moeilijk

opvoedbare kinderen uit lagere klassen op te voeden zodat zij na ontslag goed aangepaste

leden van de samenleving waren. Soms verliep de terugkeer echter stroef omdat de

kinderen na jarenlang ‘gestichtsleven’, met een sterke nadruk op orde en gehoorzaamheid,

het leven in de vrije maatschappij ontwend waren.(37)

Voorts was de concurrentie tussen de verschillende ideologische en religieuze stromingen

een sterke motor bij de opbouw van voorzieningen van levensbeschouwelijke signatuur.

Vanuit hun religieuze of sociale bewogenheid verenigden protestanten en katholieken zich in

organisaties om hulpbehoevenden te helpen en daardoor voor het eigen geloof te behouden.

Uit de kringen van het Reveil en de Doleantie werden ‘huizen van barmhartigheid’ opgericht,

bijvoorbeeld door de Vereniging Johannes Stichting (1887), die zich tot doel stelde te zorgen

voor hulpbehoevenden in het algemeen. Het gebrek aan opvangmogelijkheden voor

zwakzinnigen in gereformeerde instellingen was een belangrijke reden voor de oprichting

van ‘s Heeren Loo. Zwakzinnigen waren ‘overtollig’ in de overvolle geneeskundige gestichten

en het alternatief van opname in katholieke huizen prikkelde tot het nemen van initiatieven,

uit angst om gelovigen te verliezen aan Rome.(38)
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Aan de andere kant van het religieus front waren de congregaties de motor in de oprichting

van katholieke ‘liefdegestichten’ en inrichtingen als Huize Assisië.(1907) Deze concurrentie

tussen de confessionele bewegingen was tot in de jaren zestig een stimulans tot de

oprichting van voorzieningen op religieuze grondslag.

Aanvankelijk waren de inrichtingen veelal bestemd voor kinderen en waren er scholen die

bedoeld waren om de kinderen vaardigheden bij te brengen die zij in de maatschappij

konden gebruiken. Door de beperkte resultaten van die scholing, de economische crisis en

de toenemende angst voor achterlijken ontwikkelden de inrichtingen zich echter tot

opbergplaatsen voor maatschappelijk niet-bruikbare mensen. De pedagogische

inspanningen maakten plaats voor het door de inspectie gestimuleerde medisch model met

zijn denken in gebreken, patiënten en hiërarchische organisatievorm. Door dit model in te

voeren, probeerden de geneesheer-directeuren dezelfde professionele status en

maatschappelijke reputatie te krijgen als hun hoger gewaardeerde collega’s in de

krankzinnigengestichten. Zij vertegenwoordigden de belangen van hun organisatie en

streefden naar groei en uitbreiding.(39)

De inrichtingen hadden zich zo tegen de jaren dertig ontwikkeld tot gesloten maatschappijen

waar disciplinering voorop stond. Het leven van de bewoners werd ondergeschikt gemaakt

aan de eisen van het regime. Zij leefden altijd in een groep en hadden een eentonig en

monotoon bestaan waarin dwangmaatregelen (via de ‘Zweedse banden’ of isolatie) werden

toegepast als zij zich opstandig gedroegen. Steeds meer werd ervan uitgegaan dat de

bewoners levenslang in de inrichting zouden blijven. Daarom was het nodig hen op te

voeden tot bruikbare individuen, niet meer voor de maatschappij, maar voor de instelling.

Voor een goed verloop van de dagelijkse routine waren orde, rust en regelmaat nodig.

Arbeid speelde in alle instellingen om tal van redenen een zeer belangrijke rol in de

dagelijkse routine. De actievere therapie die werd ingevoerd kenmerkte zich door

arbeidsdwang, conditionering en een hiërarchische indeling van de arbeid en de verpleging

en droeg bij aan de disciplinering van de bewoners.(40) Arbeid bestreed verveling en

vermoeide de bewoners zodat ze minder lastig waren en de orde beter gehandhaafd kon

worden. Het paste bovendien in het arbeidsethos van vooral de gereformeerden. Niet in de

laatste plaats droegen de werkzaamheden die de bewoners verrichten bij aan het zo laag

mogelijk houden van de verpleegprijs. De Johannes Stichting nam aanvankelijk zelfs

mensen op wegens hun beroep, zoals kok, schoenmaker, naaister en kapper.(41) Alle

inrichtingen lieten hun bewoners meewerken in de tuin of huishoudelijke werkzaamheden

verrichten. Voor plaatsende instanties, zoals de gemeenten en de diaconieën, was de

daaruit voortvloeiende lage verpleegprijs uiteraard aanlokkelijk. Doordat de inspectie de

normen voor bebouwing aanpaste, konden er meer bewoners worden opgenomen en

verslechterden de levensomstandigheden. In de zwakzinnigenpaviljoens van de

krankzinnigengestichten, waar deze categorie bewoners grotendeels genegeerd werd, waren

de leefomstandigheden zelfs afschrikwekkend.(42).
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Een verlichte uitzondering op de regel van de nadruk op verpleging was de Dr.Mr. Willem

van den Bergh-stichting, waar de onderwijzer J. Jüch voorstander was van een meer

pedagogische aanpak en met tal van initiatieven kwam. Hij voerde kleinere, huiselijker

paviljoens in, ontwikkelde een ‘arbeidsdorp’ voor debiele jongens en een ‘Wintertuin’ en

draaimolen voor ernstig zwakzinnigen. Deze inrichting was daardoor voor die tijd een

modelinstelling, maar wegens het ontbreken van contacten tussen de inrichtingen onderling

ging er voor de oorlog weinig voorbeeldwerking van uit.(43)

De economische crisis van de jaren dertig had verschillende gevolgen voor de inrichtingen

en hun bewoners. Er werden minder licht zwakzinnigen opgenomen, omdat de gemeenten,

uit kostenoverwegingen, de voorkeur gaven aan de goedkopere nieuwe zorgvormen

(buitengewoon onderwijs en werkplaatsen) en aandrongen op herplaatsing in de

samenleving. De economische crisis bemoeilijkte echter tegelijkertijd het vinden van een

arbeidsplek in het bedrijfsleven. Verder werden de inrichtingen in de publieke opinie steeds

meer gezien als veilige opbergplaatsen van zwakzinnigen die, in een tijd waarin men

vreesde voor de handhaving van de maatschappelijke orde en zeden, als een

maatschappelijk gevaar werden beschouwd. In de jaren dertig achtte men zwakzinnigen

verantwoordelijk voor een groot aantal maatschappelijke kwalen, zoals armoede, misdaad en

prostitutie. De deskundigen - juristen, medici, pedagogen - maakten dankbaar gebruik van

deze angst om het belang van de oprichting van aparte voorzieningen voor deze ‘gevaarlijke

elementen’ te benadrukken. Het argument voor aparte voorzieningen was niet meer zozeer

het helpen van zwakzinnigen, maar het tegengaan van ongewenste maatschappelijke

effecten.(44) Deze angstgevoelens vonden een uitwas in de gedachte dat zwakzinnigen

gedegenereerde personen waren die de kwaliteit van het ras verminderden.

Het ‘eugenetisch alarm’

In het Interbellum werd de mens met een verstandelijke handicap gezien als de oorzaak van

misdadigheid, prostitutie en alcoholisme.(45) De maatschappij zocht een zondebok voor de

morele verwarring, economische crisis en politieke onrust van de jaren dertig. In die sfeer

beleefden sociaal-darwinistische ideeën een bloeitijd in de vorm van de eugenetica, waarbij

de zwakzinnige als een groot maatschappelijk kwaad werd gezien.

Het sociaal-darwinisme had de evolutieleer van Darwin naar de menselijke samenleving

vertaald. Gedachten over de strijd om het leven en het recht van de sterkste pasten in de

kapitalistische productiewijze. De eugenetica bouwde voort op de sociaal-darwinistische

uitgangspunten. Het wilde veronderstelde kennis over erfelijkheid vertalen in een sociale

politiek die zou verhinderen dat het menselijke ras zou degenereren.De essentie van

eugenetica is de idee dat allerlei vormen van maatschappelijke minderwaardigheid het

gevolg waren van erfelijke biologische minderwaardigheid.
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Vooruitgang van de maatschappij was slechts mogelijk door het voorkomen van de

voortplanting van minderwaardigen. Het eugenetisch denken ging uit van een biologisch

verklaringsmodel voor individuele en sociale problemen: het zag de mens als een biologisch

wezen en negeerde daarbij de sociale omgeving. De eugenetische beweging uit de eerste

helft van de 20e eeuw zag het ‘zwakzinnigen-vraagstuk’ als het grootste maatschappelijke

probleem. Eugenetisch denken was in de westerse wereld breed verspreid en leidde tot

wetten gericht op opsluiting in een inrichting, sterilisatie en huwelijksverboden en, in nazi-

Duitsland, tot uithongering, vergassing en dodelijke injecties. De sterilisatiewetten bleven in

landen als Zweden en Noorwegen gehandhaafd tot in de jaren zeventig.

In Nederland vonden de achtergronden van het eugenetisch denken, de sterk negatieve kijk

op zwakzinnigen, in de jaren dertig brede ingang. Onder andere inspecteurs en een

toonaangevende deskundige als de schoolarts D. Herderschêe, één van de opstellers van

het After Care-rapport, zagen in zwakzinnigheid de oorzaak van vele maatschappelijke

kwalen als armoede, alcoholmisbruik, werkloosheid en prostitutie. Dergelijke deskundigen

droegen de zwakzinnigeninrichtingen een warm hart toe als plaatsen waar mensen die niet

in de samenleving pasten afgezonderd konden worden met het oog op het voorkomen van

nakomelingen.(46) Ook de beweging voor geestelijke gezondheid maakte zich zorgen over

de moderne maatschappij, de sociale ellende en de rol van de zwakzinnige daarin. Ondanks

deze gedachten is er in Nederland nooit een officieel eugenetisch beleid geweest. Zo is er in

Nederland nooit een speciale wet tot opsluiting van mensen met een verstandelijke handicap

geweest. De overheersende confessionele moraal verzette zich tegen sterilisatie en

huwelijksverboden. Een pauselijke encycliek verbood sterilisatie en de protestanten waren

fel tegen ingrijpen in de van God gegeven schepping. Bovendien was er in Nederland een

redelijke sociale wetgeving en was de eugenetische beweging in de meeste andere landen

al op zijn retour toen zij in Nederland opkwam. Wel werden in de inrichtingen mensen

opgenomen die eerder ‘asociaal’ dan zwakzinnig waren en was er een neiging om

zwakzinnigen niet in de maatschappij te laten terugkeren, maar in de inrichting te houden.

Het belang van de continuïteit en groei van de inrichtingen zal daarbij overigens een even

belangrijke rol hebben gespeeld als de eugenetische ideologie.

3.5. Analyse in termen van de theoretische invalshoeken

Korte samenvatting

In de periode voor 1940 kon men niet spreken van een systeem van voorzieningen voor

verstandelijk gehandicapten. Wel waren er aanzetten die na 1945 zouden resulteren in de

totstandkoming van een apart, gedifferentieerd subsysteem voor verstandelijk gehandicapten

in het zorgsysteem. Het beginnende systeem van voor 1940 was weinig complex, want het

kende slechts enkele spelregels en weinig spelers. Wel gingen bepaalde spelers zich

geleidelijk aan bezighouden met gespecialiseerde zorgverlening aan verstandelijk

gehandicapten en, nog zeer beperkt, met elkaar contacten leggen.
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Het gehanteerde theoretische analysemodel bleek een goed handvat om inzicht te krijgen in

de wijze waarop de eerste elementen van een apartheidssysteem gehandicaptenzorg voor

1940 werden gevestigd. Op meta-niveau was de invloed van het mensbeeld groot. Eerst

werd de verstandelijk gehandicapte gezien als een ongeneeslijk zieke die door organische

en intelligentiegebreken gekenmerkt werd. In de jaren dertig werd hij zelfs als een biologisch

minderwaardige en als een maatschappelijk gevaar gezien. Op macro-niveau waren

historische processen als disciplinering en medicalisering een logisch gevolg van het

negatieve mensbeeld. Onaangepaste elementen werden als zwakzinnig bestempeld, waar

mogelijk werden zij in aparte scholen en werkplaatsen tot nuttige burgers opgevoed en waar

nodig werden zij opgesloten in aparte inrichtingen, waar goedkopere verpleging mogelijk

was. Op meso-niveau was de invloed van de verzuiling merkbaar in het feit dat de

zwakzinnigeninrichtingen op levensbeschouwelijke basis werden opgezet. De

corporatistische besluitvormingscultuur in Nederland was terug te vinden in de

terughoudendheid van de overheid en in de ruimte die aan het particulier initiatief werd

gelaten. Op micro-niveau was de rol van individuele initiatiefnemers groot, juist dankzij het

feit dat de voorzieningen vanuit nieuwe, bezielde maatschappelijke groeperingen werden

opgezet. Ook vond op dit niveau de etikettering van de zwakzinnige plaats door de

opkomende professionals, vooralsnog vooral de medici.

Systeem

Een korte blik op de geschiedenis van zotten, onnozelen en idioten door de eeuwen heen liet

zien dat er tot aan de 20e eeuw geen apart zorgsysteem voor verstandelijk gehandicapten

was. Er was zelfs geen benaming voor deze groep burgers, want zij gingen op in de grote

groep van ongedifferentieerde onaangepaste personen die aan de rand van de samenleving

leefden. Vanaf de 17e eeuw werden zij, met andere onaangepasten, steeds vaker geplaatst

in tucht- en werkhuizen waar men trachtte hen zodanig te disciplineren dat zij als productieve

burgers een bijdrage konden leveren aan het opkomende kapitalistische productiestelsel.

Pas in de loop van de 19e eeuw deden benamingen opgang waarmee mensen met een

verstandelijke handicap als een aparte groep werden betiteld. Doordat zij als ‘zwakzinnig’

werden betiteld, werd een begin gemaakt met een categoriale benadering van deze

bevolkingsgroep. De medicalisering van verstandelijk gehandicapten zette zich vervolgens

door toen de subcategorieën ‘idioot’, ‘imbeciel’ en ‘debiel’ werden ingevoerd. Deze

categoriale benadering ging uit van een mensbeeld waarbij de verstandelijk gehandicapte

werd gezien als een ‘zieke’ die werd gekenmerkt door een organisch defect dat niet te

genezen was. De categoriale benadering was de voorwaarde voor een aparte behandeling

van verstandelijk gehandicapten. Aanvankelijk leidde het tot een meer humane, op

ontwikkeling gerichte behandelwijze. Door de Verlichting bezielde idealisten probeerden

verstandelijk gehandicapten in idiotengestichten te civiliseren en tot nuttige burgers op te

voeden. Vanaf het einde van de 19e eeuw leidde de maatschappelijke crisis er echter toe dat

verstandelijke gehandicapten als een last en zelfs als een bedreiging werden gezien
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De ideologie van het sociaal-darwinisme oefende een zeer nadelige invloed uit op de wijze

waarop naar verstandelijk gehandicapten werd gekeken, namelijk als biologisch

minderwaardigen. Zij werden steeds meer opgeborgen in aparte inrichtingen waar men hen

zodanig trachtte te disciplineren dat zij een nuttige bijdrage zouden leveren aan de

instandhouding van de inrichtingen. In de inrichtingen kwam de nadruk te liggen op

verpleging en op invoeging van het individu in de gestichtsroutine.

De categoriale benaming van mensen als zwakzinnigen leidde tot de opkomst van de eerste

vormen van specialistische hulp en de komst van professionals. De inrichtingen, het

buitengewoon onderwijs en de nazorg van het Buitengewoon Lager Onderwijs kregen in de

vooroorlogse periode hun eerste vorm. Deze gespecialiseerde voorzieningen waren bedoeld

om verstandelijk gehandicapten op een zodanige wijze te begeleiden dat zij een bijdrage aan

de samenleving konden leveren, of er op z’n minst geen gevaar voor vormden. De

inrichtingen, de scholen voor buitengewoon onderwijs en het gespecialiseerd

maatschappelijk werk vormden de bouwstenen voor het extern gesegregeerd en intern

gedifferentieerd zorgsysteem voor verstandelijk gehandicapten dat na 1945 zou ontstaan.

Voor 1940 vormde de verstandelijk gehandicaptenzorg in hoofdzaak een onderdeel van de

psychiatrie. Er verbleven bijvoorbeeld veel meer verstandelijk gehandicapten in

psychiatrische inrichtingen dan in de handvol zwakzinnigeninrichtingen. De meeste

verstandelijk gehandicapten woonden echter in hun thuismilieu

Spelers

In de vooroorlogse periode waren er weinig spelers in een systeem dat zich nog moest

vestigen. Het nieuwe systeem richtte zich immers op een aparte groep die pas was ontdekt

en nog nauwelijks in kaart was gebracht en voor wie nu pas de eerste aparte voorzieningen

werden opgericht. De verstandelijk gehandicapte zelf en zijn ouders waren onmachtig en

vaak niet meer dan pionnen die bespeeld werden door andere spelers. Van die andere

spelers vervulden de inspecteurs en de directeuren van de zwakzinnigeninrichtingen de

hoofdrollen. Hun belangen en visies kwamen veelal overeen en zij vormden dan ook een

machtige coalitie op het nieuwe speelveld van de gehandicaptenzorg. De directeuren

streefden naar vergroting van hun inrichtingen en de inspecteurs bepleitten de oprichting van

aparte voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Aangezien de verstandelijk

gehandicapte als zieke werd gezien, domineerde het medisch model van de medische

beroepsgroep. Verder was er geen sprake van professionalisering, want andere

beroepsgroepen waren nauwelijks nog actief in de zorg aan verstandelijk gehandicapten. De

praktische zorg was dan ook niet gebaseerd op wetenschappelijke principes, maar op

zorgzaamheid door niet-professionele medewerkers (nonnen en broeders) in een louter op

verpleging en verzorging gerichte sfeer. Bovendien woonden veel verstandelijk

gehandicapten in psychiatrische inrichtingen en algemene liefdadigheidsinstellingen.
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Spel

Het spel was weinig complex, mede omdat er weinig spelregels en spelers waren. De

overheid vervulde een terughoudende en afwachtende rol in de beginjaren van het

apartheidssysteem gehandicaptenzorg. Overeenkomstig de beginselen van de meeste

politieke partijen onthield de rijksoverheid zich hoofdzakelijk van ingrijpen. Zij vaardigde

nauwelijks spelregels uit waarmee zij de gang van zaken kon bepalen op basis van politieke

prioriteiten. De voornaamste overwegingen in het overheidsbeleid rondom randgroepen als

verstandelijk gehandicapten waren dat zij niet te veel mochten kosten en dat ze geen

maatschappelijke onrust moesten veroorzaken. Aangezien verstandelijk gehandicapten als

ongeneeslijk ziek werden beschouwd en dus geen maatschappelijke waarde

vertegenwoordigden, drong de inspectie aan op de oprichting van goedkopere, aparte

voorzieningen. Gemeentelijke overheden gaven in de jaren dertig uit kostenoverwegingen de

voorkeur aan de goedkopere nazorg boven de duurdere inrichtingszorg. Als gevolg van deze

staatsonthouding bestond er alle ruimte voor particuliere organisaties om zelfstandig

voorzieningen op te zetten. Deze initiatieven waren vaak onderdeel van religieuze

hervormingsbewegingen die zich het lot van verstandelijk gehandicapten aantrokken en hun

idealen in de samenleving wilden realiseren. Doordat particuliere organisaties het initiatief

namen, was het Nederlandse verstandelijk gehandicaptensysteem vanaf het begin op

levensbeschouwelijke basis gegrondvest en werd het gekenmerkt door gebrek aan

afstemming en ordening. Deze twee eigenschappen deelde het opkomende verstandelijk

gehandicaptensysteem met het gezondheidssysteem als geheel.


