
 

 

 University of Groningen

Buigen of barsten?
Beltman, Hendrik

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2001

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Beltman, H. (2001). Buigen of barsten? hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met
een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/01c0023c-4cbd-4b73-b9b7-854101fcf17a


234

Noten
Wanneer voor de eerste keer naar een publicatie wordt verwezen, worden alle

bibliografische gegevens vermeld. In latere verwijzingen wordt verwezen naar de auteur (en

indien meer publicaties van een auteur worden aangehaald ook naar de titel). Bij

verwijzigingen in latere hoofdstukken wordt verwezen naar de noot waar de publicatie voor

het eerst volledig werd vermeld. Verwijzingen naar interviews zijn te herkennen aan de

melding: ‘mondelinge mededeling’.

Hoofdstuk 1
1. Het eerste proefschrift dat de hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis van de

verstandelijk gehandicaptenzorg in Nederland inluidde, was van Th. Jak, Armen van

geest. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Nederlandse zwakzinnigenzorg

(Amsterdam 1988). In de jaren negentig publiceerde hij verder Huizen van

barmhartigheid. Zorg voor zwakzinnigen in de tweede helft van de negentiende eeuw,

met bijzondere aandacht voor ‘s Heeren Loo (Vereniging ‘s Heeren Loo, Amersfoort

1993) en De Nieuwe Koers. Vernieuwing van de gereformeerde inrichtingszorg voor

mensen met een verstandelijke handicap (‘s Heeren Loo Zorggroep, Amersfoort

1999). Eind jaren negentig verschenen twee belangrijke proefschriften van I. Mans,

Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en

zwakzinnigen (Amsterdam 1998) en E. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime. De

actualiteit van Dennendal en de jaren zestig (Amsterdam 1999). Enkele

vermeldenswaardige publicaties over de geschiedenis van belangrijke stichtingen zijn

die van P.A.T. Dickmann, Maria Roepaan 1951-1986. De geschiedenis van een

leefgemeenschap van geestelijk gehandicapten (Maria Roepaan, Ottersum 1986); A.

Klijn,Tussen caritas en psychiatrie. Lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg 1879-

1952 (Hilversum 1995); A. Hakker, Vereniging Johannes Stichting 1887-1990. Meer

dan een eeuw christelijke zorgverlening (Utrecht 1997). Een nog altijd belangrijk

inleidend werk in de geschiedenis van de verstandelijk gehandicaptenzorg is dat van

T. Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in hulpverlening en

voorzieningen (Alphen aan den Rijn 1984, 2e herziene druk).

 2. Zie D. Atkinson, M. Jackson en J. Walmsley (editors), Forgotten lives: Exploring the

history of learning disability (British Institute of Learning Disabilities, Plymouth 1977)

voor de factoren die de toenemende interesse in de geschiedenis van de

verstandelijk gehandicaptenzorg verklaren.

3. Klijn geeft als suggesties de ideeën van M. Foucault over hulp in termen van sociale

controle en disciplinering, de medicaliseringstheorieën en de civilisatietheorie van

Elias. Zie Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 14-15. Van deze suggesties is bij deze

studie dankbaar gebruik gemaakt. Ze vormden er zelfs (naast de systeem- en

speltheorie) de belangrijke theoretische inspiratiebron voor.
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4. J. van Weelden, ‘Historische lijnen in de vertekening van het helpen’ in: J. van

Weelden, R. de Groot en H. Menkveld (red.), Onvoltooid of onbegonnen? Hulpvragen

kinderen 1 Antropologische uitgangspunten (Groningen 1983) 80-93, hier 80.

5. I. Maso, Kwalitatief onderzoek (Meppel/Amsterdam 1987) 112.

6. De hieronder volgende uiteenzetting is gebaseerd op onder meer de volgende

boeken en artikelen. F.R. Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een overzicht van

moderne geschiedfilosofische opvattingen (Groningen 1986); B. Bommeljé, ‘Het

anachronisme van de geschiedstheorie’ in: NRC Handelsblad  (31-12-1998); H.W.

von der Dunk, ‘Het gebroken licht van het verleden. Geschiedenis en wetenschap’. in:

H.W. von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd. Opstellen over onze omgang met de

geschiedenis 29-59; R. Havenaar, ‘De oogst van onze eeuw. E.H. Carr: What is

history? 1961’ in: NRC Handelsblad (31-12-19).

7. G. Gerding en T.L. Borghuis, ‘Over idealen en ideologieën’ in: ZM Magazine.

Maandblad voor directie en bestuur in de zorg (maart 2000) 25-31 en W.G.

MacLennan en M.J.G. Cremers, ‘Burgers in Nederland: ondersteuning, wetten,

hoeveel euro’s?’ in: Bijblijven Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem

(jaargang 15/nummer 6, Houten 1999) 20-28.

8. Aangezien de Ziekenfondsraad, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en het

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg voor het grootste deel van de tijd die

deze studie bestrijkt onder deze namen bekend waren, is ervoor gekozen deze

namen te hanteren. In hoofdstuk 7 wordt beschreven waarom de namen, werkwijze

en samenstelling van deze organen aan het eind van de jaren negentig zijn

aangepast.

9. Een lichte variatie op de definitie van P. Verbraak, Naar een andere 

zwakzinnigenzorg (Amsterdam 1977) 112.

Hoofdstuk 2
1. H.P. Meininger,” ....Als uzelf”. Een theologisch-ethische studie van zorg voor

verstandelijk gehandicapten (Vereniging ‘s Heeren Loo, Amersfoort 1998) 104.

2. ‘In verband met onze orde hebben we wat afwijkt leren benoemen, een naam is een 

beheersingsmiddel. We duiden de pathologie aan van wat afwijkt en lokaliseren het 

kwaad buiten ons in de ander’. Van Weelden 88 (zie noot 4 van hfst 1).

3. Over de geschiedenis van de benamingen van mensen met een verstandelijke

handicap zie onder andere: Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 20-28 (zie

noot 1 van hfst. 1); Jak, De Nieuwe Koers 15 en 42 (zie noot 1 van hfst. 1); A. van

Gennep, Naar een kritische orthopedagogiek, in het bijzonder van de zwakzinnige

mens (Amsterdam/Meppel 1980) 16-47.

4. In de jaren tachtig en negentig bracht de AAMR aanpassingen in de definitie aan,

maar de kern bleef gehandhaafd. Het ging steeds om benedengemiddeld

intellectueel functioneren en gebrek aan adaptieve vaardigheden.
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Zie voor een analyse van de recente ontwikkelingen Meininger 46-54 en W.H.E.

Buntinx en S. Bernard, ‘Verstandelijke handicap: een kritische beschouwing van de

definitie volgens de American Association on Mental Retardation (AAMR)’ in:

Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan verstandelijk gehandicapten (maart 1996) 3-17.

Zie verder hoofdstuk 5 ‘De deskundigen: wetenschappers en professionals’.

5. Verbraak 9 (zie noot 9 van hfst. 1).

6. Zie over deze materie onder meer Maso 13 (zie noot 5 van hfst. 1) en de opvattingen

van P. Huisman: ‘Nieuwe kennis is eenzijdig, een volwaardige wetenschap werkt aan

integratie van kennis’ in: NRC Handelsblad (10-5-1997) en ‘Het postmodernisme

voorbij. Socioloog Huisman trekt ten strijde tegen het Anti-waarheidsvirus’ in:NRC

Handelsblad (14-6-1997).

7. G.H. Okma, Studies on Dutch Health Politic, Policies and Law. Beleid,

besluitvorming en wetgeving in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren ‘80

en ‘90 (Universiteit van Utrecht 1997) 248.

8. ‘Het fundamentele probleem van de zogenaamde rationeel-objectivistische

benadering is dat er een fundamentele kloof bestaat tussen enerzijds de cognitieve

capaciteiten van beleidsmakers en anderzijds de complexiteit van beleidsproblemen’.

P. van der Knaap, ‘Leren van beleidsevaluatie: correctie, reflectie of argumentatie’ in:

Beleidsanalyse (1995 nummer 3) 11-25, hier 19.

9. H. Kunneman, Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne

individualiteit (Amsterdam/Meppel 1996) 225. Zie voor een handzaam overzicht van

de mensbeelden van vijf belangrijke scholen in de hedendaagse psychologie C.F.

van Parreren (red.), Psychologie en mensbeeld (Baarn 1987, 5e herziene druk). Eén

van de conclusies (103) luidt dat er diverse psychologieën zijn en dat elke

psychologie min of meer haar eigen mensbeeld heeft.

10. Kunneman 224.

11. Het boek van J. Keulartz, Van bestraffing naar behandeling. Een inleiding in de

sociologie van de hulpverlening (Amsterdam/Meppel 1997, 4e druk) was een rijke

inspiratiebron voor de theorische begrippen die in deze studie worden gebruikt.

Keulartz behandelt de theorieën van Parsons, Elias, Foucault en Donzelot. De

werken van A. de Swaan, M. Foucault en N. Elias zijn dermate rijk aan ideeën dat

niet de ambitie werd gekoesterd ze uitputtend te behandelen. In deze studie is van

hun ideeën en inzichten op eclectische wijze gebruik gemaakt om tot een bruikbare

theoretische invalshoek te komen. Zie: M. Foucault, Geschiedenis van de waanzin in

de zeventiende en achttiende eeuw (vertaling uit het Frans, Meppel/Amsterdam

1995, 6e druk); A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en

gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd (Amsterdam

1989); A. de Swaan, De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981

(Amsterdam 1997, 6e druk).



237

Zie verder over de begrippen professionalisering, medicalisering en

protoprofessionalisering onder andere: G.J.M. Hutschemaekers, Neurosen in

Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen (Nijmegen

1990) en L.J. Krol, De consument als leidend voorwerp in de gezondheidszorg;

onderzoek naar de achtergronden van verwijzingen naar de kinderarts (Universiteit

van Amsterdam 1985).

12. De onderstaande beschrijving van het begrip ‘systeem’ is onder meer gebaseerd op:

W. van Tilburg, ‘Systeemdenken en psychiatrie’ in: P.G. Gerlings e.a., Het medisch

jaar (Utrecht 1980) 303-317; B. de Graaff, “Kalm temidden van woedende golven”.

Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940, hier 25-29; A. de

Leeuw en I.M. Mur-Veeman, ‘De Nederlandse gezondheidszorg als systeem:

systematiek, samenhang en besturing’ in: J.A.M. Maarse en I.M. Mur-Veeman (red.),

Beleid en beheer in de gezondheidszorg (Assen/Maastricht 1990) 8-27. Zie voor een

systeemanalyse van organisaties P.M. Senge, De vijfde discipline. De kunst & praktijk

van de lerende organisatie (Schiedam 1992). De verstandelijk gehandicaptenzorg is

als een systeem benaderd door Verbraak en J.B. Meiresonne, ‘Zorg voor geestelijk

gehandicapten’ in: G.J. Kronjee e.a., Organisatie van de gehandicaptenzorg (Assen

1980) 31-97. In J.H. Brennikmeijer (red.), Basisboek handicap en samenleving (De

Tijdstroom/Open Universiteit, Utrecht 1997) wordt uitgegaan van het sociale model,

dat wil zeggen dat een handicap niet zozeer wordt gezien als een individueel

probleem, maar meer als het gevolg van allerlei factoren in de maatschappelijke en

sociale context. Zie voor een korte beschrijving van het verstandelijk

gehandicaptensysteem in termen van de systeemtheorie: H. Beltman, ‘Ontwikkeling,

verstarring en ontmanteling van een apartheidssysteem’ in: ZM Magazine (maart

2000) 6-8.

13. Van Tilburg 313.

14. Voor de beschrijving van de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg is

onder meer gebruik gemaakt van de proefschriften van Okma; P. Juffermans, Staat

en gezondheidszorg in Nederland, met een historiese beschouwing over het

overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945-1970

(Nijmegen 1982); C.A. Grünwald, Beheersing van de gezondheidszorg (Utrecht

1987).

15. Grünwald 55.

16. P.P. Groenewegen, Herstructurering in de gezondheidszorg (inaugurale rede Utrecht

1992)

17. C.J. Lammers, A.A. Mijs, W.J. van Noort, Organisaties vergelijkenderwijs.

Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties (Utrecht

1997, 7e herziene druk) 451.

18. Voor een beschrijving van de speltheorie zie: J.A. Burie, Het machtsspel van

mensen: over organisaties en hoe die omgaan met elkaar (Deventer 1982).
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Voor een toepassing op de gezondheidszorg zie: N.A.A. Baakman, Kritiek van het

openbaar bestuur. Besluitvorming over de bouw van ziekenhuizen in Nederland

tussen 1960 en 1985 (Amsterdam 1990).

19. Burie 117.

20. Juffermans 98-102.

21. Zie Baakman 216 over het begrip hindermacht en A.C.J. de Leeuw, De Wet van de

Bestuurlijke Drukte (Assen/Maastricht 1984).

22. Zie voor een korte uiteenzetting van deze drie modellen De Graaff 412-414 en voor

een soortgelijke indeling Grünwald 101-118.

23. De Graaff 608.

24. Een bekend overzicht van de theorie en de praktijk van de verzuiling in Nederland is

A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam

1976, 2e druk).

25. Voor een gedegen analyse van het neocorporatistische besluitvormingsmodel in

Nederland zie: C.J. de Wolf, ‘Overheid en maatschappelijke organisaties: van

corporatisme naar étatisme’ in: J.W. de Beus, J.A.A. van Doorn (redactie), De

Interventiestaat. Tradities-ervaringen-reacties (Meppel/Amsterdam 1984) 199-216.

26. A. Hoogerwerf, ‘Het politieke systeem van Nederland’ in: R.B. Andeweg, A.

Hoogerwerf, J.J.A. Thomassen, Politiek in Nederland (Alphen aan den Rijn 1985) 19-

39, hier 28.

27. Zie Keulartz 74-90 en de onder noot 11 genoemde boeken van De Swaan voor een

analyse van de civilisatietheorie.

28. De Swaan, Zorg en de Staat 231-234.

29. Voor de ideeën van Foucault zie onder meer Keulartz 91-107 en Kunneman 84-85 en

105-106.

30. Keulartz 147.

31. E. Goffman, Totale instituties (Universitaire Pers, Rotterdam 1975).

32. Keulartz 48.

33. Hutschemaekers 260.

34. ‘Om de identiteitsvorming van opgroeiende individuen aan te passen aan de eisen

van de kapitalistische economie en de burgerlijke rechtsstaat werd het gezin door de

professies geconceptualiseerd als een ‘asyl’, naar analogie met het hospitaal en het

gesticht’. Keulartz 125.

35. Zie voor de etiketteringstheorie onder andere Keulartz 32-53; Hutschemaekers 237-

246 en Th.P.W.M. van der Krogt, Professionalisering en collectieve macht, een

conceptueel kader (‘s Gravenhage 1981) 20-35.

36. De Swaan, Zorg en de Staat 236-249.

37. Van der Krogt 94.

38. Aangehaald in Keulartz 146.

39. Groenewegen 10.

40. Keulartz 153.
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Hoofdstuk 3

1. I. Weijers, E. Tonkens en I. Mans, ‘Verstandelijke handicap en burgerschap. Een

historiografische schets.’ in: Comenius (1998, nummer 4) 310-324.

2. De nadruk op ideeëngeschiedenis in de geschiedschrijving over de verstandelijk

gehandicaptenzorg en het feit dat verhoudingsgewijs politieke en economische

interpretaties weinig voorkomen, is wellicht mede het gevolg van de achtergrond van

de auteurs. Zie de achtergronden van de auteurs die recentelijk waardevolle

historische publicaties hebben verzorgd: Mans is psycholoog, Jak is pedagoog en

Tonkens sociaal wetenschapper. Bovendien domineert in de verstandelijk

gehandicaptenzorg vaak nog de individualiserende en depolitiserende mythe van de

goedwillende artsen en pedagogen die het zo goed met de misdeelde mens voor

hebben. De politieke of economische context komt in die benadering niet of

nauwelijks aan de orde.

3. Zie hierover Jak, Armen van geest 137-138 (zie noot 1 van hfst. 1).

4. Voor het onderstaande historisch overzicht is van een groot aantal publicaties gebruik

gemaakt. Onder andere: Jak, Armen van geest; Meininger, 76-100 (zie noot 1 van

hfst. 2); Mans (zie noot 1 van hfst. 1);  A. van Gennep, Naar een kritische

orthopedagogiek, in het bijzonder van de zwakzinnige mens (Meppel 1980) 14-47; B.

van Zijderveld, ‘De zorg voor verstandelijk gehandicapten in historisch perspectief’ in:

G.H. van Gemert en R.B. Minderaa (redactie), Zorg voor verstandelijk gehandicapten

(Assen 1993) 31-47; E. Tonkens en I. Weijers, ‘De geschiedenis van de zorg voor

mensen met een verstandelijke handicap’ in: G.H. van Gemert en R.B. Minderaa

(redactie), Zorg voor verstandelijk gehandicapten (Assen 1997) 15-32; Kingma, Zorg

voor geestelijk gehandicapten 21-30 en 339-346 (zie noot 1 van hfst.1); Meiresonne

(zie noot 12 van hfst. 1); C.M. Hogenstijn, St. Elisabeths Gasthuis en Brinkgreven.

Geschiedenis van de psychiatrische ziekenhuizen te Deventer (Deventer 1987), hier

7-42.

5. Een voorbeeld van een ‘heilige onnozele’ was Jozef van Cupertino (1603-1663) die

als kloosterling niet tot praktische werkzaamheden in staat was, maar veel wonderen

verrichtte en in 1773 de enige verstandelijk gehandicapte was die tot heilige werd

verklaard. In 1949 zou de katholieke Sociaal Pedagogische Dienst de naam R.K.

Cupertinostichting krijgen (vanaf 1957: Katholieke Landelijke Vereniging voor Sociaal

Pedagogische Zorg van de H. Jozef van Cupertino). Zie: Kingma, Zorg voor geestelijk

gehandicapten 127.

6. Van Zijderveld 32.

7. Voor een samenvatting van die ontwikkelingen zie Van Gennep, Naar een kritische

orthopedagogiek 14-16.

8. Voor een helder en beknopt overzicht van de geschiedenis van de verfijning van de

omgangsvormen zie W. Mastenbroek, Verandermanagement (Holland Business

Publications 1998) 52-72.

9. Hogenstijn 36.
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10. Foucault 254 en 264 (zie noot 11 van hfst. 2).

11. Over Itard en Séguin zie onder andere Van Gennep, Naar een kritische

orthopedagogiek 19-28 en Mans 113-150.

12. Zie voor een globaal overzicht van de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg het

boek van L. Kanner, Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg en het

zwakzinnigenonderzoek (Lochem 1976).

13. Zie voor Nederland in de 19e eeuw E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940.

Anderhalve eeuw Nederland en België (Amsterdam 1979, 2e druk).

14. Juffermans 82 (zie noot 14 van hfst. 2).

15. H. Rigthart, ‘Moraliseringsoffensief in Nederland in de periode 1850-1880’, en D.

Damsma, ‘Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Nederland 1850-1960’ in: H.

Peeters, L. Dresen-Coenders, T. Brandenburg (redactie), Vijf eeuwen gezinsleven.

Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland (Nijmegen 1988) 194-207 respectievelijk

209-247.

16. J.A.A. van Doorn, ‘De onvermijdelijke presentie van de confessionelen’ in: J.W. de

Beus en J.A.A. van Doorn (redactie), De interventiestaat. Tradities-ervaringen-

reacties (Meppel/Amsterdam 1984) 27-51.

17. Jak, Huizen van Barmhartigheid 31-32 (zie noot 1 van hfst. 1).

18. Over de wijze waarop de artsen een machtspositie opbouwden zie onder andere

Foucault 263-272 en Juffermans 40-43.

19. Voor een overzicht van de theorieën die betrekking hebben op de normalisering van

het gezin zie Keulartz 107-114 (zie noot 11 van hfst. 2).

20. Zie voor de differentiatie van de krankzinnigengestichten tot aparte tak van zorg

bijvoorbeeld Hogenstijn en N. Rooymans-Dönszelmann e.a., Voorheen Voorgeest.

Het resultaat van 70 jaar zwakzinnigenzorg in ‘Voorgeest’ van 1912 tot 1982

(Endegeest, Oegstgeest 1982).

21. Zie Kossmann 124-136 voor een schets van de Nederlandse samenleving in het

midden van de 19e eeuw.

22. Mans 166.

23. Over de ontwikkelingen van de inspectie zie P. van der Esch, Geschiedenis van het

staatstoezicht op krankzinnigen dl. 1-3 (Leidschendam 1975); A.C. de Graaf en F.J.A.

Beumer (red.), Van Oppertoezigt naar staatstoezicht: 150 jaar

krankzinnigenwetgeving en de inspectie 1841-1991: jubileumboek van de geestelijke

volksgezondheid (Zevenhuizen 1991), in het bijzonder E. Klapwijk, ‘Arm van geest en

zwak van zinnen. Ontstaan, ontwikkeling en emancipatie van zwakzinnigenzorg’ 105-

116; A.C.M. Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen. Geschiedenis van 25 jaar

Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1965-1990 (‘s Gravenhage 1990).

24. Rooymans 16.

25. Zie A. Klijn, ‘Het “medisch model” in de katholieke zwakzinnigenzorg in de eerste helft

van de twintigste eeuw: een confrontatie?’ in: Comenius (1998, nummer 4) 343-355.
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26. Zie voor leven en werk van Van Koetsveld onder meer Jak, Armen van geest 111-

136 en C. Bosma, ‘Pioniers van het onderwijs aan geestelijk gehandicapte kinderen

in de negentiende eeuw’ in: J. Vijselaar (red.) Over onnozelen en idioten.

Hoofdstukken uit de geschiedenis van zwakzinnigenzorg in Nederland (NcGv, Utrecht

1993) 35-53, hier 40-45.

27. Zie voor leven en werk van Van den Bergh: Zolang er mensen zijn. Dr.mr. Willem van

den Bergh-stichting 1924-1974 (Noordwijk 1974), H. van den Doel, Het Mallegat in de

branding. Bewogen zorg op de Willem van den Bergh (1924-2024) (Willem van den

Bergh, Noordwijk 1999) 15-43 en Jak, Huizen van barmhartigheid 152-172 (zie noot 1

van hfst. 1).

28. Jak, Huizen van barmhartigheid 154.

29. Voor een overzicht van de vooroorlogse geschiedenis van de Vereniging ‘s Heeren

Loo zie: Als een herder, gedenkboek uitgegeven in opdracht van de Vereniging tot

opvoeding en verpleging van geesteszieke kinderen te Utrecht ter gelegenheid van

haar zestigjarig bestaan (Kampen 1951).

30. Zie voor leven en werk van Savelberg: Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 32-37 (zie

noot 1 van hfst. 1).

31. Zie voor leven en werk van De Boer: Kingma, Nederlandse Vereniging voor Sociaal

Pedagogische Zorg 62-69 en L. Brants en A. van Gennep, 50 jaar tegendraads.

Historische schetsen van het werk van de Wiliam Schrikker Stichting (Schrikker

Stichting, Amsterdam 1992) 15-25.

32. Brants en Van Gennep 21-22.

33. Voor een kort overzicht van de geschiedenis van het buitengewoon onderwijs zie het

artikel van D. Graas, ‘Integratie in de samenleving door segregatie in het onderwijs.

Over de bewuste keuze voor het buitengewoon onderwijs, 1900-1950’ in: Comenius

(1998, nummer 4) 356-367.

34. Het ‘After Care’-rapport staat integraal weergegeven in T. Kingma, Nederlandse

Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg 1932-1982 (Alphen aan den Rijn 1982)

79-89. Enkele stellingen illustreren de denkwijze van de commissie, waarin onder

meer de arts dr. D. Herderschêe, die mede de intelligentietest in Nederland invoerde

en eugenetische denkbeelden uitdroeg, zitting had:

‘2. Onderwijs is voor den zwakzinnige belangrijk, opvoeding belangrijker,

‘Maatschappelijke zorg’ het belangrijkst. Slechts door de ‘Maatschappelijke zorg’ kan

het kapitaal door onderwijs en opvoeding verzameld, rentegevend worden gemaakt’.

‘7. De ‘Maatschappelijke zorg’ behoort te worden tot een aparte tak van dienst. Aan

het hoofd van deze allerbelangrijkste tak van dienst zal staan een ‘ambtenaar voor de

Maatschappelijke zorg’.
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‘8. De taak van den ambtenaar voor de ‘Maatschappelijke zorg’ is tweeledig. Hij zal

door zijn voorzorgsmaatregelen de maatschappij trachten te beveiligen tegen a- of

anti-sociale daden van den zwakzinnige. Maar tevens zal hij den zwakzinnige

trachten te beveiligen tegen de gevaren, die hem van den kant der maatschappij

bedreigen’.

‘9. Het werk van den ambtenaar voor de ‘Maatschappelijke zorg’ is een voortzetting

en bevestiging van het werk van de school voor buitengewoon onderwijs. Het doel

van school en ambtenaar is, het sociaal weerbaar maken van den zwakzinnige.

Beiden zullen trachten den zwakzinnige te brengen tot een werkzaam, productief

leven; als het kan in de maatschappij, als het moet in een inrichting’.

35. Mans 200.

36. In onder andere Klijn, Tussen caritas en psychiatrie (zie noot 1 van hfst. 1), Hakker

(zie noot 1 van hfst. 1) en Van den Doel worden talloze voorbeelden gegeven van

opnames die meer met sociale criteria (sociaal ongewenst gedrag, niet kunnen

werken, zedeloos gedrag) te maken hadden dan met een verstandelijke handicap.

37. Jak, De Nieuwe Koers (zie noot 1 van hfst. 1) 213.

38. Jak, Armen van geest 181.

39. Een voorbeeld van zo’n directeur was F. Kortlang, die zo lang (van 1891 tot 1925)

directeur was van ‘s Heeren Loo dat hij had kunnen zeggen: “ ‘s Heeren Loo dat ben

ik”. Na het aannemen van de Kinderwetten (1905), die waren gericht op het

disciplineren van de verwaarloosde jeugd, wilde hij een voorziening voor deze nieuwe

doelgroep beginnen. Hij stelde dat inrichtingen de maatschappij konden beschermen

tegen zwakzinnigen, die hij als ‘gevaarlijke elementen’ omschreef. Volgens Jak

droomde hij van Ermelo als een dorp van gestichten. Over Kortlang schreef Jak in

Huizen van barmhartigheid 175-176 en 225-230.

40. Jak ziet in de actievere therapie één van de elementen van een

vernieuwingsstroming in de verstandelijk gehandicaptenzorg die een onderdeel

vormde van de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in het Interbellum.

Hij beschouwt de inrichtingen, het buitengewoon onderwijs en de werkplaatsen als

voorbeelden van normalisering in plaats van als de bouwstenen van het komende

apartheidssysteem voor mensen met een verstandelijke handicap. Zie Jak, De

Nieuwe Koers 277-279.

41. Hakker 63.

42. Voor een naargeestige impressie van de omstandigheden in het zwakzinnigen-

paviljoen Voorgeest van het krankzinnigengesticht Endegeest zie: A. Querido,

Doorgaand verleden. Autobiografische fragmenten (Lochem 1980) 84-98.

43. Voor ideeën en werk van Jüch zie vooral Van den Doel 47-67; Zolang er mensen zijn

12-14; Als een herder 155-161 en 171-174.
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44. Jak, De Nieuwe Koers 213.

45. Zie voor een overzicht van de ideeën van de eugenetische beweging Mans 201-235.

46. De eerste zinnen van het proefschrift (uit 1933) van Koenen, inspecteur van 1935 tot

1956, geven de gedachten weer die in de jaren dertig over verstandelijk

gehandicapten leefden: ‘Er is wel geen maatschappelijk euvel, dat zoozeer in het

middelpunt van de tegenwoordige belangstelling staat als de zwakzinnigheid. Het is

niet onwaarschijnlijk, dat nagenoeg alle sociale nooden tot dezen kern dienen te

worden teruggebracht. Werkeloosheid, armoede, alcoholmisbruik, prostitutie en nog

vele andere ellenden, vinden stellig veelal hun oorzaak in zwakzinnigheid. Het komt

mij zelfs waarschijnlijk voor, dat de huidige maatschappelijke ontwrichting ten deele is

te wijten, aan de actieve rol welke zwakzinnigen en de hooger staande

zwakbegaafden in onze samenleving spelen’. J.H.M. Koenen, Zwakzinnigheid bij

kinderen. Haar beteekenis in paedagogisch en sociaal opzicht, op grond van een

onderzoek in eenige gemeenten in Noord-Brabant (Waalwijk 1933) 1.

Hoofdstuk 4
1. Voor de geschiedenis van de stichtingen is gebruik gemaakt van informatie uit de

interviews; de publicaties genoemd onder noot 1 van hoofdstuk 1; diverse publicaties

over de Stichting Philadelphia Zorg (zie noot 46); I. Merks-van Brunschot,

Geschiedenis van de Daniël de Brouwerstichting. Opkomst en ontvlechting van een

koepel (Best 1988); F. Kluit, Herlevend verleden. Het verhaal van 100 jaar zorg voor

verstandelijk gehandicapte mensen op ‘s Heeren Loo-Lozenoord 1891-1991

(Vereniging ‘s Heeren Loo, Amersfoort 1992); H.J.M. Vaarten, SAMIVOZ.

Geschiedenis van een zorgconcern 1957-1995 (Gent 1995); Gemiva Magazine

special, ‘Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering’ (februari 1999);

Jubileumkrant Stichting Het Gooi (Hilversum 1998).

2. Over de aantallen mensen met een verstandelijke handicap die in

zwakzinnigeninrichtingen en gezinsvervangende tehuizen verbleven zie noot 7 van

hfst. 1; J. Bij de Vaate, Geestelijk-gehandicaptenzorg op een kruising van wegen.

Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschappelijke bevindingen en

rijksoverheid betreffende het wonen van geestelijk gehandicapten (Delft 1991) 13 en

130; Mans 269 en Tonkens en Weijers 26 (zie noot 4 van hfst. 3).

3. De geschiedenis van Samivoz is gebaseerd op interviews met diverse betrokkenen,

het archief en diverse publicaties van Samivoz. Met name mevrouw Burger wil ik

danken voor de wijze waarop zij mij heeft geïntroduceerd in de geschiedenis van

Nollen en Samivoz. Van de relevante publicaties dient in eerste plaats vermeld te

worden het boek van Vaarten (zie noot 1).
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Verder zijn vermeldenswaard: de informatiebrochure SAMIVOZ Samenwerkende

internaten voor zwakzinnigen (‘s-Hertogenbosch 1967); het interview met Nollen in

Klik van januari 1976, ‘Een voorzitter moet zakenman zijn, sociaal bewogen,

financieel onafhankelijk’; het speciale nummer van Samivox van 16 december 1977

ter gelegenheid van het afscheid van Nollen als voorzitter. Ten slotte zijn diverse

jaarverslagen en exemplaren van het informatiebulletin, eerst Samivox en later

Rondom geheten, geraadpleegd. In het boek Het Nollen-syndicaat. Een zakenman in

barmhartigheid (Vrij Nederland, Amsterdam1978) zijn de artikelen van R. van Meurs

gebundeld.

4. In de tijd dat de interviews werden afgenomen, ruim twintig jaar nadat de ‘Nollen-

affaire’ zoveel publiciteit trok, waren de meningen over Nollen nog steeds verdeeld.

Enerzijds heerste er, in het bijzonder in katholieke kring, waardering voor het feit dat

hij in een tijd van grote nood in gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind

voorzieningen oprichtte. Hij deed tenminste daadwerkelijk wat om die nood te

verhelpen. Een andere belangrijke verdienste was dat hij, door het aantrekken van

stafleden, een verhoging van de verpleegprijs bewerkstelligde. Anderzijds zag men in

hem iemand die misbruik maakte van gemeenschapsmiddelen en over de ruggen

van verstandelijk gehandicapten heen op eigen winst uit was.Soms uitte men de

veronderstelling dat een aantal medebestuursleden, vooral E. Speetjens en prof.dr.

H.O. Goldschmidt, en het hoofd van de afdeling inkoop, J.A. Klomp, veel meer de

bedenkers waren van de constructies rond het administratiekantoor en de

toeleveringsbedrijven. Met name Goldschmidt werd als zeer belangrijk gezien. Hij

was secretaris/penningmeester van Samivoz, bestuurslid van Stefosa en voerde de

onderhandelingen met de ziekenfondsen en het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven.

Verder was hij enige tijd lid van de Raad van Toezicht van het Instituut voor

Ziekenhuisfinanciering, de bank van de projectontwikkelaar Melchior waarmee

Samivoz leningen tegen een hoge rente afsloot.

5 Uitspraak van Nollen gedaan tijdens het interview op 29 januari 1998. De

biografische schets is gebaseerd op de twee gesprekken, het boek van Vaarten en

de onder noot 3 genoemde interviews en literatuur.

6. Zie Dickmann over de geschiedenis van Maria Roepaan (zie noot 1 van hfst 1).

7. Het blijft een open vraag of Nollen voorzieningen is gaan oprichten met het bewuste

doel om zichzelf te verrijken. Er zijn niet veel mensen in staat een dergelijk

‘masterplan’ te bedenken en vervolgens consequent uit te voeren in een werkelijkheid

die zich veelal via incidenten en kleine stapjes ontwikkelt. Zeker in de beginjaren

werd Nollen wegens zijn contacten en daadkracht vaak benaderd door anderen

(bijvoorbeeld congregaties) om advies. Uit die contacten ontstonden initiatieven die

zouden uitgroeien tot het geheel van privé-bedrijven van Nollen en het Samivoz-

concern. Verder kwam de overheidsfinanciering, en daarmee de grote

middelenstroom, pas goed op gang met de invoering van de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten in 1968.
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Wel lijkt het zeker dat Nollen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten goede

mogelijkheden zag om voor zichzelf een goede loopbaan te creëren. Zie bijvoorbeeld

zijn antwoord op de vraag van het latere Tweede Kamerlid Cornelissen (in de jaren

vijftig maatschappelijk werker) of hij wel de kost kon verdienen met instellingen voor

gehandicaptenzorg: ‘Meer dan dat’. Geciteerd in Vaarten 12.

8. Enkele belangrijke bestuursleden uit de begintijd waren: F.G.D.M. de Leeuw (hoofd

van het bureau CRM in Noord-Brabant), mr. E.J.N.M. Bogaerts (griffier van de

Provincie Noord-Brabant), E. Speetjes (bedrijfseconoom te Tilburg), N. Schuurmans

(wethouder in ‘s Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer) en de al genoemde

prof.dr. H.O. Goldschmidt (hoogleraar in Tilburg).

9. Mondelinge mededelingen Ronner en Verbraak.

10. Van Meurs beschreef in zijn artikelen uitgebreid de verschillende misstanden bij

Samivoz, zoals de (mislukte) buitenlandse activiteiten, de ruime onkosten-

vergoedingen voor bestuursleden en adviseurs, het confronteren van ouders met

rekeningen voor hun kinderen (kledinggeld, zakgeld). Kern van de kritiek was steeds

dat het ging om onverantwoord omgaan met gemeenschapsmiddelen om er zelf rijker

van te worden.

11. Zie het interview met Nollen in Klik (januari 1976).

12. Aanvankelijk werden de activiteiten gefinancierd met ‘kort geld’ (leningen van

particulieren), dat duurder was dan gewone leningen. Toen het Centraal Orgaan

Ziekenhuistarieven aandrong op financiering voor lange termijn, sloot Nollen een

contract met projectontwikkelingsmaatschappij Melchior/Bofinex. Dat bedrijf bedong

voor zichzelf gunstige maar voor de gemeenschap nadelige voorwaarden bij het

sluiten van dat contract. Leningen werden tegen een hoge rente afgesloten en voor

het verrichten van opdrachten voor verbouwingen en inrichtingen van Samivoz-

instellingen werden hoge prijzen berekend. Van Meurs 32-36.

13. Vaarten schetst (71-72) de sfeer bij de politici die wel enig onbehagen voelden, maar

geen actie ondernamen. In Provinciale Staten van Brabant zorgde het feit dat de

griffier van de Staten in het bestuur van Samivoz zat voor vertrouwen in Nollen en in

de Tweede Kamer werd Samivoz verdedigd door afgevaardigden uit Brabant.

14. In katholieke dringen vermoedde men machinaties uit sociaal-democratische hoek als

verklaring voor de Nollen-affaire. De sociaal-democraten zouden er belang bij hebben

om een sterk katholiek bolwerk als Samivoz in de goede naam aan te tasten. Dat zou

mogelijkheden bieden voor een ‘doorbraak’ van de PvdA naar het grote kiezers-

potentieel in de zuidelijke provincies. Mondelinge mededeling Ronner.

15 Zie voor de bestuurlijke perikelen in de jaren tachtig en negentig Vaarten 187-200.

Tevens mondelinge mededeling Damen.
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16. Zie voor een case-study over de ontvlechting van de Daniël de Brouwerstichting, een

belangrijke organisatie waartoe onder meer De Hartekamp, Piusoord en Huize

Assisië behoorden, de studie van Merks. Verder gaf Van Ratingen waardevolle

inzichten in de ontwikkeling van zorgconcerns.

17 Merks 102.

18. M. Spanjer, Dynamiek in steen. Jubileumuitgave College voor

Ziekenhuisvoorzieningen 1972-1997 (uitgave ter gelegenheid van het

vijfentwintigjarig bestaan van het College van ziekenhuisvoorzieningen, Delft 1997)

98.

19. Zie voor een beschrijving van de levensomstandigheden van mensen met een

verstandelijke handicap in de afdeling zwakzinnigenzorg van een psychiatrisch

ziekenhuis Rooymans (zie noot 20 van hfst. 3)

20. Hakker 137 (zie noot 1 van hfst. 1) en Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 353.

21. Merks 81.

22. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime (zie noot 1 van hfst. 1) 75.

23. Hakker 135-137.

24. De biografische schets van mevrouw Pouwels is gebaseerd op het interview en op de

onder noot 27 van hoofdstuk 3 genoemde publicaties.

25. Zie voor een beschrijving van de culturele revolutie van Nederland in de jaren zestig

J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam

1995).

26. Zie K. Abrahams-van der Korst, Woonvorm en begeleidingsstijl (Lisse 1983) 27 voor

een samenvatting van de kritiek op de inrichtingen.

27. Lammers e.a. 457 (zie noot 17 van hfst. 2).

28. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime 93.

29. Rooymans 25.

30. H.F. Schoep, Eén maat voor de zorg? Een achtergrondstudie naar de omvang van

zwakzinnigeninrichtingen. Literatuuronderzoek (Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht

1988) 47-50.

31. Van de vele publicaties over Dennendal worden er hier drie genoemd, namelijk J.

Dankers en A. van der Linden, Om het geluk van de zwakzinnige. De geschiedenis

van Dennendal 1969-1994 (Den Dolder 1994); I. Weijers, ‘Een terugblik op de jaren

vijftig vanuit de jaren zeventig’ in: P. Luyckx en P. Slot, Een stille revolutie? Cultuur

en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum 1997) 45-65; Tonkens, Het

zelfontplooiingsregime.

32. Interview met directeur Joep Aarts van Stichting De Bollenstreek: ‘Afbouwen aan een

nieuwe toekomst’ in Zorgvisie (september 1997).

33. Van den Doel 128 (zie noot 27 van hfst. 3).

34. Bij de Vaate 245.
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35. Nationale Ziekenhuisraad, Zorg smeden, beleidsnotitie van het bestuur van de sectie

Zwakzinnigenzorg van de NZR over de verdere ontwikkeling van de zorg voor

zwakzinnigen (NZR, Utrecht 1986) 8.

36. ‘Het gaat om het fundamentele besef dat alle mensen gelijk zijn’: interview met

P.E.M. Bottelier in: De toekomst van de gehandicaptenzorg /schetsen Cees

Hovenkamp (Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet 1999) 16-18.

37. Van den Doel 128.

38. Over Jolanda Venema zijn zeer veel publicaties verschenen. Voor een evenwichtige

terugblik zie het artikel ‘Spiraal naar de kaalslag’ in Het Parool  (5-12-1998).

39. Goffman 15-16 (zie noot 21 van hfst. 2).

40. Voor een discussie over het al dan niet totalitaire karakter van de Nederlandse

zwakzinnigeninrichtingen zie Abrahams.

41. Zie voor de ontstaans- en wordingsgeschiedenis van de gezinsvervangende tehuizen

onder meer Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 274-290 (zie noot 1 van hfst.

1); Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Het gezinsvervangend tehuis:

een huis, een tehuis, een thuis (Rijswijk 1983); Fiad Forum (december 1995).

42. De directeur van ‘Willem van den Bergh’ ontried één van zijn medewerksters begin

jaren zestig nadrukkelijk bij Philadelphia in dienst te treden, omdat het een niet-

medisch, dus niet-deskundig stel amateurs was. Mondelinge mededeling Melse.

43. Jubileumkrant Stichting Het Gooi.

44. Mondelinge mededeling Van Gelder.

45. Voor deze schets van de gang van zaken in gezinsvervangende tehuizen is gebruik

gemaakt van onder meer: mondelinge mededeling Van Gemert; het onder noot 41

genoemde nummer van Fiad Forum 6-7; de jubileumuitgave van Stichting

Bollenstreek voor dagverblijven en tehuizen, In Vogelvlucht en Van dichtbij. 25 jaar

Stichting Bollenstreek (Lisse 1993).

46. Over de geschiedenis van Philadelphia en de persoon van C. Hovenkamp is onder

meer geraadpleegd: Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan

van de Landelijke Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen 1961-1986

(Nunspeet 1986); Herinneringen voor de toekomst. 30 jaar zorg voor mensen met

een verstandelijke handicap. Gesprekken met de pionier Joop Dondorp, opgetekend

door Bea Nijhof (Stichting J.J. Dondorp Fonds 1991); Panorama op Philadelphia.

Hoogtepunten en ontwikkelingen van 35 jaar Stichting Philadelphia Voorzieningen

1961-1996, geschreven en verzameld door H. van Duuren (Nunspeet 1996); De

toekomst van de gehandicaptenzorg/schetsen Cees Hovenkamp (Stichting

Philadelphia Zorg, Nunspeet 1999).

47. GZ’ 83 (Gedachten over zwakzinnigenzorg in 1983 (Nunspeet 1983) en archief

Stichting Philadelphia Zorg.
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48. Onderstaande schets van Meiresonne en de Stichting Nationaal Orgaan

Zwakzinnigenzorg is grotendeels gebaseerd op mondelinge mededelingen van

Meiresonne.

49. Aangehaald in Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 276.

50. Zie de evaluatie van de overlegorganen door de Onderzoeksgroep Zorgvernieuwing

Vakgroep Beleidswetenschap Rijksuniversiteit Limburg, Samengaan om sterk te

staan. Een onderzoek naar samenwerking in de zorg voor verstandelijk

gehandicapten (Maastricht 1995)

51. Ministerie van WVC, Verstandig veranderen. Zorginnovatie verstandelijk

gehandicapte personen (Rijswijk 1991) 27: ‘De uitgangspunten van de

stelselherziening komen niet overeen met overheidsregulering van regionale

samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van regionale budgettering of vaststelling van

regiogrenzen)’.

52. ‘Nieuwe vereniging maakt einde aan historische vergissing’, interview met P.E.M.

Bottelier in: Somma Informatief (juni 1995).

53. W. Beijer, ‘Het persoonsvolgend budget: een katalysator voor verschuiving van

macht’ in: G.H.M.M. ten Horn (red.), Handboek mogelijkheden. Vraaggerichte zorg

voor mensen met een verstandelijke handicap  dl. VI 1.3 (Maarssen 1997) 1-21.

54. De indruk dat vertegenwoordigers van koepels vaak een klagerig gedrag vertonen

om meer geld voor hun sector binnen te slepen, werd bevestigd in een interview met

A.Th.J. Krol. Krol was jarenlang voorzitter van de sectie zwakzinnigenzorg van de

NZR en later voorzitter van de Nederlandse Zorgfederatie. Toen hij deze functies

vervulde, eiste hij van de overheid voortdurend meer geld. Toen hij vertrok, stelde hij

echter dat de zorgsector niet moest klagen. De kwaliteit van de gezondheidszorg was

enorm verbeterd en er waren veel meer medewerkers per patiënt beschikbaar. Krol

had duidelijk een rol vervuld: hij was ingehuurd om de belangen van zijn leden te

vertegenwoordigen en die wilden meer geld ontvangen. NRC Handelsblad (20-1-

1999).

Hoofdstuk 5
1. Meiresonne 69 (zie noot 12 van hfst. 2).

2. Zie Jak, De Nieuwe Koers 241-268, over de geschiedenis van het Paedologisch 

Instituut (zie noot 1 van hfst. 1).

3. Een recent overzicht van het Bisschop Bekkers Instituut laat zien hoeveel 

verschillende disciplines zich met deelaspecten van de verstandelijk 

gehandicaptenzorg bezighouden: E.M.S. Dijk, M.C.O. Kersten en M.I.M. Schuurman, 

Onderzoek verstandelijk gehandicapten; een overzicht van in Nederland lopend en 

afgesloten onderzoek naar (de zorg aan) verstandelijk gehandicapten over de jaren 

1991-1995 (BBI/SWIDOC, Utrecht/Amsterdam 1995).
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4. A.J.C.A. Nollen, Rapport betreffende aard, voorkomen, verzorging en 

verzorgingskosten van zwakzinnigen in Nederland (‘s-Hertogenbosch 1961).

5. Tonkens en Weijers 24-25 (zie noot 4 van hfst. 3).

6. Dickmann (zie noot 1 van hfst. 1) beschrijft de ontwikkeling van onder andere het 

observatiecentrum, het klinisch-chemisch laboratorium en het cytogenetisch 

laboratorium. G. van der Most was eerst schoolarts en vervolgens in de jaren vijftig en

zestig een in de inrichtingswereld toonaangevende geneesheer-directeur van Maria 

Roepaan. Hij was de grote stimulator van het (medisch) wetenschappelijk onderzoek. 

Van der Most publiceerde, samen met J.P.M. Fennis, in 1966 het bekende boek 

‘Dit kind...een confrontatie met ernstige zwakzinnigheid’ (Lochem 1966) waarin het 

leven van ernstig verstandelijk gehandicapten werd besproken en via foto’s 

aanschouwelijk gemaakt.

7. Zie voor deze affaire Klik (december 1978 en februari 1979).

8. J. Fennis, Het vuile schort, bedenkingen over zwakzinnigenzorg (Nijmegen 1981,5e

druk).

9. De afbouw van het wetenschappelijk onderzoek in Maria Roepaan was het gevolg 

van een aantal ontwikkelingen, zoals het vertrek van de stimulator Van der Most, de 

zware belasting voor de staf, de toenemende kritiek op het gebruik van mensen met 

een verstandelijke handicap voor wetenschappelijk onderzoek en de kortingen die de 

overheid oplegde op het (niet-praktijkrelevante) cytogenetisch onderzoek. Dickmann 

107-109.

10. G.H. van Gemert, D.A. Flikweert, C.G.C. Janssen, S.M. Németh, Onderzoeksbeleid 

op het terrein van de zwakzinnigheid en de zwakzinnigenzorg: inventarisatie en 

aanbevelingen (BBI, Utrecht 1987) 18, 26.

11. Deze schets is gebaseerd op het interview met Van Gemert, op zijn geschriften en op

oordelen van andere geïnterviewden.

12. T. Dehue, De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie 

1900-1985 (Amsterdam 1990).

13. Zie de inleiding van H.E.M. Baartman, ‘Orthopedagogiek en de pedagogische 

relatie’ in: H.T. Habekothé (red.), Kortom orthopedagogiek. Bundel ter gelegenheid 

van het afscheid van prof.dr. A.Th.G. van Gennep van de Universiteit van 

Amsterdam op 22 januari 1999  (Amsterdam 1999) 61-81 over de ontwikkelingen in 

de orthopedagogiek en de relatie met verwante disciplines. De orthopedagogiek 

kent minstens drie invalshoeken, namelijk de hermeneutische, de empirisch-

analytische en de kritische. Sommige critici stellen nu dat de orthopedagogiek zich 

sterk empirisch-analytisch heeft ontwikkeld, op een manier die zich in niets meer  

onderscheidt van de klassieke kinder- en jeugdpsychologie. Ook Nakken stelt dat de

beoefenaars van de orthopedagogiek hopeloos verdeeld zijn over de vraag wat 

de inhoud en grenzen van hun vakgebied zijn.
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Het vak wordt in zijn voortbestaan bedreigd en de mogelijkheid bestaat dat de 

orthopedagoog opgaat in de ‘gezondheidszorgpsycholoog’, de naam voor een 

zogenaamd basisberoep. Zie H. Nakken, ‘Orthopedagogen in de mist, of de vraag 

naar de identiteit van de orthopedagogiek’ in: H. Baartman, A. van der Leij, J. Stolk, 

Het perspectief van de orthopedagoog. Liber Amicorum voor prof.dr. P.A. de Ruyter 

bij zijn afscheid als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit  

(Houten/Diegem 1999) 29-39.

14. A.T.G. van Gennep (redactie), Inleiding tot de orthopedagogiek (Amsterdam 1983) 

16.

15. De volgende schets is gebaseerd op mondelinge mededelingen van Van Gennep, 

zijn vele publicaties en impressies van anderen uit de sector.

16. De geschiedenis van het IVA is gebaseerd op mondelinge mededelingen van onder 

anderen Verbraak, Damen en Meiresonne.

17. F.M. Sorel, Frequenties van zwakzinnigheid (Tilburg 1970) 11.

18. Verbraak 180 en 187 (zie noot 9 van hfst. 1).

19. De geschiedenis van het NGBZ is gebaseerd op mondelinge mededelingen van 

Meiresonne, Van Gemert, Buntinx en Van Gennep.

20. Rapport van de sektie ‘psychologen’ betreffende de resultaten van een enquête naar 

het gebruik van psychologische tests in de Nederlandse zwakzinnigenzorg.

Nederlands Genootschap ter bestudering van de Zwakzinnigheid (publikatie nr. 15 

augustus 1971).

21. A.D.B. Clarke, ‘A brief history of the International Association for the Scientific Study 

of Mental Deficiency (IASSMD) in: Journal of Mental Deficiency Research (1991, nr. 

35) 1-12.

22. De geschiedenis van het BBI is voor een groot deel gebaseerd op mondelinge 

mededelingen van Meiresonne en op M.C.O. Kersten, ‘Het is een echt volwassen 

tijdschrift geworden’. RUIT en NTZ 1974-1999 (Bisschop Bekkers Instituut, Utrecht 

1999).

23. Kersten 47-49.

24. De geschiedenis van de SWIHC is gebaseerd op mondelinge mededelingen van 

Buntinx.

25. Het overzicht is gebaseerd op: Meiresonne (zie noot 12 van hfst. 2); P. van Kerkhof, 

Zwakzinnigheid en zwakzinnigenzorg in Nederland: 10 jaar onderzoek. Een 

inventarisatie en beschrijving van afgesloten sociaal (wetenschappelijk) onderzoek op

het terrein van de zwakzinnigheid en de zwakzinnigenzorg in Nederland over de 

periode 1970-1980 (NcGv-reeks, Utrecht 1980); overzichten van het BBI over lopend 

onderzoek; mondelinge mededelingen van onder meer Verbraak, Van Gennep en 

Van Gemert.
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26. Uit die tijd dateren promoties die de verwerking door ouders en de hulp aan ouders 

tot onderwerp hadden. Enkele voorbeelden: H.A.A. Gresnigt en A.M.C. Gresnigt-

Strengers, Ouders en gezinnen met een diep-zwakzinnig kind (Utrecht 1973) en 

J.M.A.M. Janssens, Begeleiding van ouders van geestelijk gehandicapte 

kinderen (Amsterdam 1977).

27. G.H.M.M. ten Horn, ‘Probleem verhelderen en doel bereiken: de betekenis van 

onderzoek voor instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap‘ 

in: D.A. Flikweert en M.C.O. Kersten (red.), Wetenschappelijk onderzoek ten 

behoeve van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Plenaire lezingen

van het congres gehouden op 29 en 30 oktober 1998 (NGBZ/BBI, Utrecht 1999) 48-

57, hier 48. Het BBI constateerde geregeld dat er een gebrekkige wetenschappelijke 

infrastructuur is. Zie Van Gemert e.a., Onderzoeksbeleid op het gebied van de 

zwakzinnigheid en de zwakzinnigenzorg 29.

28. J. Trent, Inventing the feeble mind. A history of mental retardation in the United 

States (Berkeley 1994) 58.

29. Zie voor de mogelijkheden van muziekonderwijs P. Mak, Muziekonderwijs voor 

mensen met een verstandelijke handicap. De ontwikkeling van een methode voor 

het geven van muzieklessen op toetsinstumenten (Rijksuniversiteit Groningen 1995). 

Voor het opvoeden van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen kan men 

raadplegen C. Vlaskamp, R. van Wijck, H. Nakken, Opvoedingsprogramma’s voor 

meervoudig gehandicapten (Assen/Maastricht 1993) en C. Vlaskamp, A. Blokhuis, M. 

Ploemen, Gewoon bijzonder. Opvoeden van kinderen met een ernstige meervoudige 

handicap (Assen 1996).

30. G.H.M.M. ten Horn, ‘Meer dan een diagnose: de betekenis van het referentiekader’ 

in: G.H.M.M.ten Horn, Handboek Mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen 

met een verstandelijke handicap, dl.1.10.1 (Maarssen 1997) 1-14.

31. Van Gemert stelde in een artikel ‘Gedragsgestoordheid, een zorgwekkend 

begrip’ (Ruit, maart 1989) dat gedragsgestoordheid in de inrichtingspraktijk als gevolg

van de gebruikelijke indeling in vijf categorieën vaak een organisatorisch en 

administratief begrip is, op grond waarvan men extra personeelsleden kan claimen.

De inrichting heeft er dus belang bij deze categorie te handhaven, terwijl het, aldus 

Van Gemert, veel beter is na te gaan waarom iemand zich zo gedraagt en daarop 

vervolgens in te spelen. Aangehaald in Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 

365 (zie noot 1 van hfst. 1).

32. Ten Horn, ‘Meer dan een diagnose’ 6.

33. J. Baar, Zin en waanzin; beknopte geschiedenis van de psychiatrie (Leiden 1981) 81: 

‘De psychiatrische problemen van de patiënt zijn te benaderen langs psychische weg 

door psychotherapie, langs lichamelijke weg door medicamenteuze en biologische 

therapie en langs sociale weg door sociotherapie’.
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Hutschemaekers constateerde dat het gebrek aan overeenstemming tussen 

psychiaters grotendeels verklaard kan worden door hun opvattingen over de 

hedendaagse maatschappij. Hutschemaekers 58 (zie noot 11 van hfst. 2). Zie ook 
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achtereenvolgens de biologische, de psychodynamische en de sociale psychiatrie.

34. Sorel 63.

35. Zie het rapport van H. Frenkel en M.I.M. Schuurman, Vooronderzoek naar 

standaardisatie van definities en classificaties in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke handicap: resultaten en aanbevelingen (BBI, Utrecht 1993). Men treft 
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sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale redzaamheid wordt aanbevolen over te 

gaan tot classificatie van definities’.

36. Zie over de intelligentietests onder meer: L. Oppenheimer ‘Ontwikkelingspsychologie 

en zwakzinnigheid: nieuwe perspectieven vanuit de Piagetiaanse 

ontwikkelingstheorie’ in: Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg (maart 1989) 

10-19. Prof.dr. I.C. van Houte, in 1950 de eerste buitengewoon hoogleraar in de 

orthopedagogiek, klaagde begin jaren zestig (in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 

november 1962, overdruk,15) dat het onderzoeksschema van Binet in tienduizenden 
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volgens de standaard-procedure worden afgenomen en dat de uitslagen van die 

testen dan ook vrijwel betekenisloos zijn. D.W. Krayer, ‘Optimaal testgebruik bij 

ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in de zwakzinnigenzorg’ in: Nederlands 

Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg  (juni 1989) 72-80.

37. Ten Horn, ‘Meer dan een diagnose’ 16.

38. A. van Gennep, ‘Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een geestelijke 

handicap’ in: Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg (juni 1989) 56-64, hier 62.

39. P.W. Adriaans, Zwakzinnigheid als falende diagnose (Leuven/Amersfoort 1989). Hij 
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nietszeggendheden’.

40. Mans 267 (zie noot 1 van hfst. 1).

41. Goudsblom komt (in Reserves, Amsterdam 1998) op pagina 15 met het volgende 

sprekende aforisme over de waarde van wetenschappelijke theorieën in de sociale 

wetenschappen: ‘Wetenschappelijke theorieën zijn er om te falsificeren’ - een 

verdedigbare, maar bekrompen opvatting.
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Het is royaler en reëler om theorieën te vergelijken met landkaarten: 

hulpmiddelen die ons tonen hoe dingen zich op een bepaalde manier tot elkaar 

verhouden. Zo’n kaart kan om allerlei redenen meer of minder bruikbaar blijken te 

zijn; als hij slecht aan de bedoelingen voldoet is het zaak hem bij te werken of te 
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verouderen’.

42. Dehue 213-215.

43. Huisman licht dit als volgt toe: ‘Nieuwe kennis is er volop, maar die is veelal 

verbrokkeld en onderling strijdig. Vaak maakt ze beperkt of geen gebruik van eerdere,

erkende wetenschappelijke inzichten en draagt daardoor niet bij aan onze echte 

kennis van verschijnselen, zodat, ondanks alle nieuwe kennis, de kennisontwikkeling 

toch stagneert’. Huisman, ‘Nieuwe kennis is eenzijdig’ (zie noot 6 van hfst. 2).

44. Voor een helder overzicht van de wetenschappelijke modellen en een analyse van 

het verschil tussen wetenschappelijke theorieën en modellen zie A. van Gennep, 

‘Visies op verstandelijke handicap en op de zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap’ in: G.H. van Gemert en R.B. Minderaa (red.), Zorg voor verstandelijk 

gehandicapten (Assen 1993) 3-21 en A.Th.G. van Gennep, Paradigma-verschuiving 

in de visie op zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (inaugurale rede, 

Maastricht 1997) 19-20.

45. E. Overkamp, Instellingen nemen de wijk. Een analyse van het beleid inzake de 

deconcentratie van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en 

zijn empirische effecten (Enschede 2000) 17-20.

46. De wat ontnuchterende conclusie van Deenen na afloop van zijn onderzoek naar 

twee decennialang werken met gedragstherapie luidde: ’Er is weliswaar een groot 
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dagelijkse praktijk van training en behandeling en de toepassingsmogelijkheden in de 

natuurlijke omgeving. De practicus loopt tegen allerlei problemen op die of niet of 

moeizaam op te lossen lijken te zijn’. Th.A.M. Deenen, ‘Gedragstherapie in de 

zwakzinnigenzorg; een overzicht van de Nederlandstalige literatuur’ in: Nederlands 

Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg (december 1990) 194-209, hier 208-209.  Zie ook 

G.J.N. van Osch, ’Gedragstherapie’ in: G.H. van Gemert en R.B. Minderaa (redactie),

Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (Assen 1997) 333-342.

47. K. Ericsson, ‘Naar een normaal leven voor mensen met een verstandelijke handicap’ 

in: ‘Mijn maat....jullie zorg’. Zestig jaar zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap (symposiumverslag 16 mei 1990, Angela Stichting 1990) 9-24.

48. Van Gennep, Paradigmawisseling 23-28.

49. Beraadsgroep Community Care, Leven in de lokale samenleving. Advies over 

Community Care voor mensen met een (verstandelijke) beperking (NIZW, Utrecht 

1998).
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50. Mondelinge mededeling Van Gemert.

51. Tonkens heeft deze these uitgewerkt in haar proefschrift  waarvan ze het karakter

als volgt omschrijft: ‘Dit boek is … te lezen als een kleine cultuurgeschiedenis van 

zelfontplooiing als maatschappelijk ideaal, vanaf de jaren vijftig tot heden, toegespitst 

op de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder op de verstandelijke 

gehandicaptenzorg als sector waarin het zelfontplooiingsstreven bijzonder veel 

teweeg heeft gebracht’. Het zelfontplooiingsregime 28 (zie noot 1 van hfst. 1).

52. J.S. Reinders, ‘De toekomst van de Nederlandse gehandicaptenzorg’ in: G.H.M.M. 

ten Horn, Handboek Mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een 

verstandelijke handicap, dl. 1 7. (Maarssen 2000) 1-24, hier 2.

53. Eind jaren vijftig reed de personeelsfunctionaris van Willem van den Bergh op haar 

fiets het inrichtingsterrein rond om te controleren of de zusters op tijd op bed waren. 

Mondelinge mededeling Melse.

54. Dickmann 55.

55. Een overzicht van de Z-opleiding wordt gegeven in Klik (december 1992); A.J.D. 

Hendriks en G. van Dinther, Geschiedenis van de zorg aan verstandelijk 

gehandicapten (docenteneditie, Dwingeloo 1996); G. Burger, ‘De verstandelijk 

gehandicaptenzorg en het samenhangend onderwijsstelsel’ in: Onderwijs & 

Gezondheidszorg (1997, nr. 2) 19-23. Tevens mondelinge mededeling Vels.

56. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime 93

57. Zie Klik (april 1974).

58. Tonkens, Het zelfontplooiingsregime 190-193.

59. E. Klee, Gehandicapten. Over de onteigening van lichaam en bewustzijn (Nijkerk 

1981) 125-126. A.Th.G. van Gennep, De zorg om het bestaan. Over verstandelijke 

handicap, kwaliteit en ondersteuning (Amsterdam/Meppel 1994) 11.

60. P. Damen, Organisatie en technologie. Een organisatie-sociologische studie van 

zwakzinnigeninrichtingen (Lochem 1972) 27.

61. Weijers 57-60 (zie noot 31 van hfst. 4).

62. Van den Doel 161 (zie noot 27 van hfst. 3).

63. G. van Gemert en T. Deenen, ‘De veelzijdige, veeleisende praktijk’ in: G.H. van 

Gemert, Th.A.M. Deenen, J.T. Timmer (red.), Psychologen en pedagogen in de 

zwakzinnigenzorg (Stichting Kinderstudies, Groningen 1989) 1-8.

64. Sorel concludeerde (14) het volgende: ‘Er is te weinig empirische, betrouwbare en 

overdraagbare kennis van de effecten die de velerlei typen van begeleiding hebben 

op de velerlei typen van zwakzinnigen en gezinnen met zwakzinnigen - voorzover 

men al niet op veel wetenschappelijk onderzoek vooruitloopt door bij de beide 

laatsten van typen te spreken’. Zie ook Damen 24.
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65. ‘Als ik een diepzwakzinnig kind had en ik moest het naar een inrichting brengen, dan 

zou ik niet kijken hoeveel artsen, specialisten, psychologen en pedagogen er 

rondliepen. Ook niet of de trappen van marmer waren, en of de leefruimte vergrotend 

of verkleinend werkte, maar ik zou slechts kijken of er veel mensen met vuile schorten

rondliepen, en daar zou ik mijn kind willen plaatsen. Ik zou dan het gevoel hebben, 

dat het in goede handen was’. Fennis 88.

66. Van den Doel 162. Zie over de verhouding tussen groepsleidsters en stafleden ook: 

C. Magnus, L. de Ree, P. Katsman, Steen voor steen. Vernieuwingen in de 

begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap (NIZW, Utrecht 1996) 

20-26.

Hoofdstuk 6
1. Mans 307-314 (zie noot 1 van hfst. 1).

2. W. Metz, Onnozel leven (Nijkerk 1977) 72.

3. Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide uiteenzetting over begrippen als medicalisering 

en etikettering en de in noot 2 van dat hoofdstuk weergegeven publicaties. Verder 

behandelden Klee (zie noot 59 van hfst. 5) en Van Gennep, onder andere in Naar 

een kritische orthopedagogiek (zie noot 3 van hfst. 2) de wijze waarop mensen met 

een (verstandelijke) handicap door de samenleving als afwijkend werden behandeld. 

Mans beschreef (zie noot 1) de beeldvorming door de eeuwen heen over mensen die 

nu als ‘verstandelijk gehandicapt’ worden aangeduid. Trent (zie noot 28 van hfst. 5) 

benaderde de geschiedenis van de zorg voor verstandelijk gehandicapten in de 

Verenigde Staten vanuit deze invalshoek. Hij was daarmee een dankbare bron voor 

het maken van vergelijkingen met soortgelijke ontwikkelingen in Nederland.

4. G. Bruinsma, ”Werkt de WSW?” Over de arbeid van werklozen en gehandicapten in 

de Nederlandse sociale werkvoorziening (Haarlem 1982) 23.

5. Het verhaal over de ervaringen van ouders is voor een groot deel gebaseerd op 

openhartige gesprekken met een aantal ouders: mevrouw Oom, mevrouw Vermolen, 

Knol, echtpaar Brouwer en echtpaar Wind. Ook publicaties van ouders van een 

verstandelijk gehandicapt kind gaven een goede indruk van wat hen bezighield. 

Bijvoorbeeld: M. van Hattum, Een zwakzinnig kind. Een andere kant van het 

ouderschap (Nijkerk 1986) en C. Manders, Zorgen op afstand, ouders en hun 

zwakzinnige kind (Nijmegen 1988). P. Sporken beschreef in Aanvaarding. Ouders en 

hun geestelijk gehandicapte kind  (Baarn 1975) op basis van een groot aantal 

gesprekken het proces dat ouders doormaken bij het krijgen en aanvaarden van 

een verstandelijk gehandicapt kind. Drie directeuren van de ouderverenigingen gaven

waardevolle informatie over de ontwikkelingen rond ouders en ouderverenigingen: 

Boschman, Jongerius en Wijnbeek.
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6. Zie hierover Klee; H.W. van Berkum, Stress bij ouders van een verstandelijk 

gehandicapt kind, evaluatie van thuiszorg (Amsterdam/Lisse 1992), alsook de 

publicaties van Gresnigt en Janssen (zie noot 26 van hfst. 5).

7. Overkamp 269-272 (zie noot 45 van hfst. 5).

8. Voor een sfeerschets in de katholieke instelling St. Anna en de protestantse 

voorziening Johannes Stichting zie Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 31-36 

respectievelijk Hakker 109-118 (zie voor beide publicaties noot 1 van hfst. 1).

9. Kingma, Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg 36 (zie noot 32 

van hfst. 3).

10. Van Meurs 15 (zie noot 3 van hfst. 4).

11. Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 122-124 (zie noot 1 van hfst. 1).

12. Over de veranderingen in de gezinsstructuur zie met name Keulartz, onder andere 

29-30, 102-112 en 125 waar hij de inzichten van Parsons, Donzelot en Foucault 

behandelt (zie noot 11 van hfst. 2). Zie ook Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 177 en

193.

13. Een helder overzicht van de naoorlogse geschiedenis van de beweging voor 

geestelijke volksgezondheid wordt gegeven door H. Westhoff, Geestelijke bevrijders, 

Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de 

twintigste eeuw (Nijmegen 1996).

14. Damsma 241 (zie noot 15 van hfst. 3). Tevens mondelinge mededeling Linde over 

dit onderwerp.

15. Klijn, Tussen caritas en psychiatrie 193.

16. Zie noot 36 van hoofdstuk 3.

17. In de gesprekken met de ouders (zie noot 5) kwam de onbekendheid van de huisarts 

met verstandelijke handicaps en hun arrogante gedrag vrijwel elke keer aan de orde. 

Voor een evenwichtige kijk op de rol van de huisarts aan het eind van de jaren vijftig 

zie J.C. van Es, Gezinnen met zwakzinnige kinderen. Een medisch-sociologisch 

onderzoek over de invloed op het gezin van de opname van een kind in een 

zwakzinnigeninrichting (Assen 1959). Van Es benadrukt (168-170) dat ouders niet 

(bijvoorbeeld om financiële redenen) gedwongen mogen worden kinderen op te laten 

nemen in een inrichting, maar dat het kind en het gezin ook wel geholpen kunnen zijn

bij opname.

18. Voor de beschrijving van de geschiedenis van de SPDn is gebruik gemaakt van de 

boeken van Kingma, namelijk Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische 

Zorg (zie noot  32 van hfst. 3) en Zorg voor geestelijk gehandicapten. Tevens 

verschaften Van Zijderveld en Dondorp waardevolle informatie.
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19. Het portret van Daams is gebaseerd op de biografische schets door Kingma in 

Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg 75-78 en op mondelinge 

mededelingen van Daams en anderen.

20. De biografische schets van Van Zijderveld is gebaseerd op een interview, diverse 

publicaties van zijn hand en mondelinge mededelingen van andere geïnterviewden.

21. Een onderzoek dat inzichten gaf in de effecten van drie door de SPDn uitgevoerde 

vroeghulpprogramma’s was A.T.G. van Gennep, A.I. Procee, B.F. van der Meulen, 

C.G.C. Janssen, A. Vermeer, E.A.B. de Graaf, Evaluatie van vroeghulp in Nederland. 

Onderzoek naar de effecten van Vroeghulp op de ontwikkeling van kinderen met een 

verstandelijke handicap of ontwikkelingsachterstand en op de 

opvoedingscompetentie van hun ouders (Amsterdam 1995), hier 154-155.

22. Het boek van Janssen is een voorbeeld van het streven naar een professionelere 

werkwijze. Het is het resultaat van een onderzoek dat was gericht op (a) het 

maken van een handzame instructie of werkboek voor maatschappelijk werkers en 

(b) het bestuderen hoe maatschappelijk werkers geschoold kunnen worden in het 

gebruik van testgegevens. Zie 183.

23. Het rapport is in extenso opgenomen in Kingma, Nederlandse Vereniging voor 

Sociaal Pedagogische Zorg 90-106.

24. Tussen Huis en Tehuis, een onderzoek naar de besluitvorming tussen vraag en 

aanbod in de zorg voor geestelijk gehandicapten (Landelijke Protestants-christelijke 

Stichting Philadelphia Voorzieningen, Nunspeet 1987) 100.

25. Mij ‘n zorg: Begeleiding van gezinnen met een zwakzinnig kind (De Horstink, DIC-

map, Amersfoort 1978).

26. De geschiedenis van vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp is gebaseerd 

op de volgende publicaties: S. Wiegersma, ‘Vroegtijdige onderkenning van 

zwakzinnigheid’ in: Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid (1966 nr. 2) 55-64; 

De eerste zorg. De vroegtijdige onderkenning en begeleiding in de zwakzinnigenzorg.

NOZ, derde interimverslag van de studiegroep zwakzinnigenzorg (NOZ, Utrecht 

1979); Eindrapport van de evaluatiecommissie gezinsbegeleiding NOZ/NOG (Utrecht 

1979); Eindrapport van de Landelijke Commissie VTO (Vroegtijdige onderkenning) 

van Ontwikkelingsstoornissen (Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid,

‘s Gravenhage 1981); Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning 

Ontwikkelingsstoornissen. Een beweging in ontwikkeling. Slotadvies over vroegtijdige 

onderkenning van dreigende, vermoede of aanwezige ontwikkelingsstoornissen bij 

kinderen van 0-7 jaar (Rijswijk 1988); Nationale Raad voor de Volksgezondheid,

Samenwerking in ontwikkeling, Advies over de integratie van VTO-

ondersteuningsfuncties in de reguliere zorg (1) Achtergrondstudie over de VTO-

ondersteuningsfunctie (2) Advies over de wettelijke inkadering van de VTO-

ondersteuningsfuncties (Zoetermeer 1993); Van Berkum 49-66.
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27. M. de Winter, ‘Vroegtijdige onderkenning van zwakzinnigheid: uitgangspunten, 

mogelijkheden en problemen’ in: G.H. van Gemert en R.B. Minderaa (red.) Zorg voor 

verstandelijk gehandicapten (Assen 1993) 164-170, hier 166.

28. E. Leemans, C. Nieuwenhuizen, H. Vermeulen (eindred.), Samenwerken aan 

integrale vroeghulp. Een handleiding voor de praktijk (NIZW, Utrecht 1997) 36.

29. In het onder noot 26 genoemde artikel van Wiegersma wordt dit advies weergegeven.

30. Gestadige groei. Overzicht van de werkzaamheden van de Protestants Christelijke 

Vereniging van Ouders en Vrienden van het afwijkende kind ‘Philadelphia’ gedurende

de periode 15 maart 1963-15 maart 1965 (Utrecht 1965) 19.

31. ‘Ouders met een gehandicapt kind kunnen in 2000 terecht bij één loket’,

Staatscourant (29-6-1998).

32. De hieronder volgende geschiedenis van de VTO-teams is gebaseerd op de onder 

noot 26 genoemde publicaties en het proefschrift van M. de Winter, Het voorspelbare 

kind. Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (V.T.O.) in 

wetenschappelijk en sociaal-historisch perspectief (Lisse 1986).

33. Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen 26. De 

commissie concludeerde aan het eind van de jaren tachtig het volgende: ‘Ten 

aanzien van de onvoldoende samenwerking tussen  disciplines en instellingen, de 

knelpunten met betrekking tot de organisatie van de zorg en hulpverlening en het 

over en weer onvoldoende inschakelen van gedragswetenschappelijke en medische 

deskundigheid in het VTO-proces concludeert de Commissie dat multidisciplinaire 

samenwerking in het kader van VTO in de afgelopen jaren nog onvoldoende van de 

grond is gekomen’. 78.

34. De Winter, Het voorspelbare kind  5.

35. Mondelinge mededeling Wijnbeek. Ook aan het eind van de jaren negentig, als er 

meer middelen beschikbaar komen, ligt de politieke prioriteit bij het terugdringen van 

de wachtlijsten.

36. Een treffende term van De Winter, Het voorspelbare kind 147. Zie over dit begrip ook 

E. Tonkens, ‘Te weinig zorg breekt het glas. Autonomie, macht en zorg in relaties 

tussen ouders en deskundigen’ in: Psychologie en Maatschappij (72, 1995) 252-263.

37. Mans 272.

38. Integrale vroeghulp was aanvankelijk speciaal bedoeld voor motorisch gehandicapte 

kinderen die niet bij de SPDn terecht konden. Mondelinge mededeling Nakken. Zie 

over (de resultaten van) integrale vroeghulp onder meer Van Berkum 178-182; R.H. 

van Linge, De organisatie van praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (Delft 1992)

148; Leemans e.a. 55-61; Van Gennep e.a. 153-155. Voor een helder recent 

overzicht zie B.F. van der Meulen en H.J. Elzinga-Westerveld, Thuishulp voor 

gezinnen met jonge kinderen. Overzichten en effecten van interventieprogramma’s

(Vakgroep Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen, Leuven/Apeldoorn 1998, 2e, 

herziene en vermeerderde druk).
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39. De Winter, Het voorspelbare kind 185.

40. De geschiedenis van de ouderverenigingen is gebaseerd op vele mondelinge 

mededelingen van ouders, directeuren van ouderverenigingen en andere 

geïnterviewden, alsmede op uitgaven en publicaties van de ouderverenigingen. 

Verder is onder meer gebruik gemaakt van De Winter, Het voorspelbare kind 169-

170, Klee 21-203 en Kingma, Zorg voor geestelijk gehandicapten 71-75.

41. Van der Esch, dl. 3, 43 (zie noot 23 van hfst. 3).

42. Philadelphia Contactblad  (13 -11-1962).

43. Janssen 87.

44. De biografische schets van Dondorp is gebaseerd op mondelinge mededelingen van 

onder anderen Veldman, Van Gelder, Hovenkamp en Ronner en op het boek van 

Nijhof (zie noot 46 van hfst. 4).

45. Voor een overzicht van de veranderende positie van de cliënt in de gezondheidszorg 

zie L.Krol, De consument als leidend voorwerp in de gezondheidszorg; onderzoek 

naar de achtergronden van verwijzingen naar de kinderarts. (Universiteit van 

Amsterdam 1985).Voor de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg zie M.C.G. 

Verstegen, Ouderparticipatie in de zwakzinnigenzorg; theorie en praktijk (Lochem 

1980), onder andere 43-48.

46. J.C.M. Hattinga Verschure, Het verschijnsel zorg; een inleiding tot de zorgkunde 

(Lochem 1981, 2e herziene druk).

47. Mondelinge mededeling Blankman.

48. Mondelinge mededeling Wijnbeek.

49. Zie voor een beknopt overzicht van het persoonsgebonden budget P. Cremers, 

‘Persoonsgebonden bekostiging en verstandelijke handicap’ in: G.H.M.M. ten Horn,

Handboek Mogelijkheden. Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap dl. VI 1.3 (Maarssen 1997) 1-16.

50. De slotverklaring van het congres ‘Laat je zien, laat je horen’ luidde:

‘Wij, deelnemers van het ZVG congres ‘Laat je zien, laat je horen’ bijeen in Arcen op 

21 april 1994, overwegende, dat wij voor het eerst in Nederland samen hebben 

kunnen praten over ons eigen leven ,dat tot nu toe veelal anderen over ons beslissen 

dat wij ons niet serieus genomen voelen in onze wensen, verklaren hierbij:

wij willen zelf kiezen met wie wij willen wonen, in wat voor huis en met elke

begeleiding; wij willen een echte baan en als normale werknemers behandeld en 

betaald worden; het is niet leuk om altijd met dezelfde mensen te wonen, te werken, 

op vakantie te gaan, te sporten enzovoorts; iedereen leert van zijn fouten; wij krijgen 

die kans niet; wij kunnen veel meer en wij willen dus niet langer betutteld worden; wij 

willen dat er serieus naar ons geluisterd wordt en dat mensen tegen ons niet doen 

alsof

en gaan nooit meer over tot de orde van de dag.
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Aangehaald in Ministerie van VWS, De Perken te Buiten. Meerjarenprogramma 

intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995-1998 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-

1995, 24 170, nrs. 1-2) 123.

51. Zie bijvoorbeeld de indrukken van medewerkers van de PameijerKeerkring, 

aangehaald in ‘De keerzijde van de eigen keuze’ in: Indruk (december 1998) 10-12.

52. Mondelinge mededeling Knol en het interview met Jongerius en Wijnbeek in Klik (mei 

1998): ‘Onze ouderverenigingen moeten hun rol herzien’.

Hoofdstuk 7
1. Voor het overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg na

1945 zijn geraadpleegd Jufffermans, Grünwald en Okma (zie noot 14 van hfst. 2).

2. Okma 246.

3. Spanjer 20 (zie noot 18 van hfst. 4).

4. Zie voor analyses van overheidsnota’s uit de jaren tachtig onder meer: Van Berkum

(zie noot 6 van hfst. 6); Bij de Vaate (zie noot  2 van hfst. 4) en Overkamp (zie noot

45 van hfst. 5.

5. Over het overheidsbeleid in de jaren negentig zie Overkamp 67-76. Verder

verschaften Spiering, Mannen en Brak waardevolle mondelinge mededelingen.

6. Ministerie van VWS, Werken aan zorgvernieuwing (Rijswijk 1989).

7. Onderzoek besluitvorming volksgezondheid, Rapport van de subcommissie van de

Tweede Kamer (vergaderjaar 1993-1994, 23.666, nr. 1).

8. Zie noot 50 van hfst. 6

9. In het Landelijk Sectoraal Beleidstoetsingskader Gehandicaptenzorg  werd een groot

aantal mogelijke begrenzingen aan zorgvernieuwing opgesomd: begrensde

beschikbaarheid van middelen, onvermijdbare kosten aan bestaande voorzieningen

(bijvoorbeeld kapitaalsvernietiging), de bereidheid van betrokkenen om

veranderingen door te voeren, de financiële en organisatorische mogelijkheden van

instellingen, het zich voordoen van geschikte gelegenheden, mogelijkheden tot

samenwerking met andere instellingen, de beschikbaarheid van voldoende woningen

en bouwlocaties, het ‘absorptievermogen’ van de samenleving. Ministerie van VWS,

Landelijk Beleidstoetsingskader Gehandicaptenzorg (Rijswijk 1996) 4. In de concept-

versie van het beleidstoetsingskader waren ingrijpender maatregelen voorgesteld

waar het ging om de afbouw van de inrichtingen. Nadat het concept was uitgelekt,

protesteerden vooral de verenigingen van ouders rondom inrichtingen heftig en stelde

het ministerie zijn ambitieniveau bij. Het ministerie ging benadrukken dat het niet om

een óf-óf-benadering ging, maar om een én-én-aanpak.

10. De hierna volgende constructie is gebaseerd op mondelinge mededelingen van onder

anderen Cornelissen en Wijnbeek en de onder noot 4 genoemde publicaties.

11. Bij de Vaate 187.



261

12. Een toch in vele opzichten dominante bewindspersoon als drs. J.P. van der Reijden

zei eens dat als mevrouw Brenninkmeyer, de secretaris van de Interdepartementale

Stuurgroep Gehandicaptenbeleid, ergens voor was, hij er moeilijk tegen kon zijn.

Mondelinge mededeling Cornelissen.

13. Mondelinge mededeling Van Londen.

14. Voor een evaluatie van de consulententeams zie: T. Gremmen en I. Kok,

Consulenteams verstandelijk gehandicapten (NcGv-reeks, Utrecht 1993).

15. De schets is grotendeels gebaseerd op mondelinge mededelingen van mevrouw

Cornelissen.

16. De beschrijving van de gang van zaken is gebaseerd op mondelinge mededelingen

van Wijnbeek, Knol en mevrouw Cornelissen.

17. In dit hoofdstuk wordt gemakshalve de benaming ‘Ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk’ gebruikt omdat het ministerie voor het overgrote deel van 

de behandelde periode deze naam droeg. Alleen in de jaren vijftig en beginjaren 

zestig droeg het de naam ‘Ministerie van Maatschappelijk Werk’. De 

ontstaansgeschiedenis van het ministerie is grotendeels gebaseerd op N.A. Lammers

en A. Winsemius, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, profiel van een ministerie (‘s 

Gravenhage 1991) en L.J. Giebels, Beel: van vazal tot onderkoning, biografie 1902-

1977 (Den Haag 1996), vooral 348-352, en op mondelinge mededelingen van Linde, 

Dondorp, Manders, Spiering en Gijsbers. Mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen 

noemt overigens ook de noodzaak een departementaal thuis te vinden voor het 

beleid rondom de naar Nederland gekomen Molukkers - toen Ambonezen genoemd - 

als een achtergrond van het ontstaan van het ministerie. Zie M. van der Plas (red.), 

Herinneringen aan Marga Klompé (Schoten 1989) 63.

18. In hoeverre in de besluitvorming van individuele politici meespeelt dat zij een 

gehandicapt kind hebben of in hun omgeving kennen, blijft een intrigerende, maar 

moeilijk te beantwoorden vraag. Beel was bijvoorbeeld vader van verstandelijk 

gehandicapte kinderen, maar het is niet duidelijk of en hoe dit zijn politieke handelen 

beïnvloedde. Belangrijker bij zijn aandrang tot het oprichten van een nieuw ministerie 

van Maatschappelijk Werk was waarschijnlijk zijn grote betrokkenheid bij het 

katholieke maatschappelijk werk, zoals de gezinszorg. Giebels concludeert dat zijn 

voorzitterschap van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de totstandkoming van het ministerie van Maatschappelijk Werk. 

Ook stelt hij dat Beel aanvankelijk ook volksgezondheid onder het nieuwe ministerie 

wilde laten ressorteren. Giebels 331 en 352.
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19. Zie over de discussies over het ‘onmaatschappelijke gezin’ onder andere Damsma 

(zie noot 15 van hfst. 3); H.Ph. Milikowski, Lof der onaangepastheid (Meppel 1997, 

10e druk); Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Het maatschappelijk 

onaangepaste gezin, verslag van het congres van de Nederlandse Vereniging voor 

Maatschappelijk Werk, gehouden op vrijdag 27 november 1953 in het Kurhaus te 

Scheveningen (Haarlem 1954). Uit het laatste verslag bleek dat er in de jaren vijftig 

onder ambtenaren en deskundigen een sterke wens leefde om a-sociale gezinnen 

zonder normen her op te voeden. Dat dit een centraal punt was in de jaren vijftig blijkt

ook uit de aanwezigheid van de minister van Maatschappelijk Werk op de studiedag.

20. Damsma 239-240.

21. Zie voor een schets van de ambitieuze, niet altijd gemakkelijke workaholic Marga 

Klompé, die zich met het werk van haar collega’s bemoeide en door Luns ‘Onze 

Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’ werd genoemd Van der Plas 162.

22. Deze biografische schets is grotendeels gebaseerd op mondelinge mededelingen van

Gijsbers, Linde, Brak en Greve.

23. Mondelinge mededelingen van onder anderen Van Gelder en Spiering.

24. Mondelinge mededeling Biemond.

25. De geschiedenis van de relatie tussen beide ministeries is gebaseerd op mondelinge 

mededelingen van onder meer Greve, Gijsbers, Manders, Mannen, Spiering, 

Biemond, Arts en Van Londen.

26. Mondelinge mededeling Manders.

27. Mondelinge mededeling Daams.

28. Mannen was al in de jaren zeventig werkzaam bij het ministerie van CRM, 

achtereenvolgens als sectorhoofd maatschappelijke dienstverlening bij buitendienst 

(provincie Utrecht) en als landelijk inspecteur sociale revalidatie. In die 

laatstgenoemde functie  beoordeelde hij onder meer nieuwbouwplannen van de 

gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven en zag hij toe op de uitvoering van 

beleid van gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven. Bij die beoordeling was de 

filosofie die CRM in samenwerking met het veld had neergelegd in de zogenaamde 

functiemodellen het uitgangspunt. Van april 1988 tot september 1998 was Mannen de

eerste directeur van de directie gehandicaptenbeleid.

29. Met name drs. W.G. MacLennan van de directie riep de woede op van de 

inrichtingsdirecteuren door zijn directe en confronterende aanpak. Zie : ‘Walter 

MacLennan, apostel van de support-gedachte’ in: Markant (april 1999).

30. Voor een korte weergave van het beeldvormingsbeleid van het ministerie van WVS 

begin jaren negentig zie: H. Mannen, ‘Beelden en beleid’ in: J.A.A. ter Haar (red.), 

Gewoon in beeld. Visies op de beeldvorming over mensen met een verstandelijke 

handicap (Apeldoorn/Leuven 1992) 43-50. I
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In deze reader is ook opgenomen de door de koepelorganisaties opgestelde notitie 

‘Beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap’ 131-148, waarin het 

primaire belang wordt benadrukt van het versterken van gewenste beelden en het 

voorkomen van ongewenste beelden in plaats van het bestrijden van vooroordelen.

31. Voor de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de AWBZ is gebruik gemaakt

van de volgende publicaties: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, De toekomst 

van de AWBZ (Zoetermeer 1997); Querido (zie noot 42 van hfst. 3); Juffermans (zie 

noot 14 van hfst. 2). Verder waren de mondelinge mededelingen van Gijsbers, 

Manders en Spiering zeer verhelderend.

32. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 78-80.

33. Querido 150.

34. Voor de discussie over de toekomst van de AWBZ zie het genoemde rapport van de 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; Ministerie van VWS, Zicht op Zorg (Rijswijk 

1999); het rapport van de MDW-werkgroep AWBZ, De ontvoogding van de AWBZ

(mei 2000).

35. De Wolff 206-210 (zie noot 25 van hfst. 2).

36. Zie over de geschiedenis en werking van deze organen Juffermans, Spanjer (zie noot

18 van hfst. 4) en  L.J. de Wolff (eindred.), De Prijs voor Gezondheid. Het Centraal 

Orgaan Ziekenhuistarieven 1965-1982 (Baarn 1984).

37. Over de inbreng van vertegenwoordigers van instellingen bij de totstandkoming van 

richtlijnen van het COTG werden waardevolle mondelinge mededelingen gedaan 

door met name Biemond en Van Eijndhoven.

38. Mondelinge mededelingen Manders, Mannen en Spiering.

39. Zie Spanjer, 63, over de reputatie van Van Dam.

40. Mondelinge mededeling Greve.

41. De Wolff somt (215-219) de kenmerken van dit beleidsmodel op: onderhandelen; 

gescheiden verantwoordelijkheid; zero sum; initiatief bij overheid; machtsperceptie: 

geringe afhankelijkheid; gecentraliseerde decentralisatie; afweging van risico’s; 

decentraal gericht; verdelende rechtvaardigheid.

42. Zie Onderzoek besluitvorming volksgezondheid 51 en 61.

43. De nieuwe namen luiden: College voor Zorgverzekeringen (voorheen 

Ziekenfondsraad), College Tarieven Gezondheidszorg (voorheen Centraal Orgaan 

Tarieven Gezondheidszorg) en het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (voorheen

College voor Ziekenhuisvoorzieningen).

44. Zie voor een diepgravende analyse van de invloed van de wetenschap op het 

overheidsbeleid de studie van Bij de Vaate, in het bijzonder 243-256.

45. De geschiedenis van de inspectie is gebaseerd op mondelinge mededelingen van 

onder meer Vels, Hoeing, Manders en Klapwijk en op de onder noot 23 van hoofdstuk

3 genoemde publicaties.
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46. Mondelinge mededeling Ronner.

47. Mondelinge mededeling Arts.

48. Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid, Verslag van het seminar 

gewijd aan de problematiek van zwakzinnigheid en zwakzinnigenzorg (Woudschoten 

1964) 76-79.

49. Zie voor de stand van zaken bij de inspectie eind jaren negentig onder andere het 

rapport van de Algemene Rekenkamer, Inspectie voor de Gezondheidszorg (Tweede 

Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 395) en het artikel in Trouw, ‘Gezag inspectie 

komt in gevaar’ (10-5-2000).

50. De schets van Hoeing is gebaseerd op mondelinge mededelingen van onder 

anderen Hoeing, Greve en Manders; op Hakker 125-145 (zie noot 1 van hfst. 1) en 

Van der Esch deel 1, 86 (zie noot 23 van hfst. 3).

51. Mondelinge mededeling Manders.

52. J. Hoeing, Een sociaal-geneeskundig onderzoek bij geestelijk invaliden. Een 

onderzoek bij patiënten uit de Johannes Stichting (Assen 1963) 102-107.

53. Hakker 125-132.

54. Rooymans 25 (zie noot 20 van hfst. 3). Het is navrant dat Querido al in de jaren dertig

was getroffen door de absurde en vervreemde wereld van Voorgeest, maar dat er in 

al de decennia daarna blijkbaar weinig was veranderd. Zie Querido 84-87.

55. Zie voor een uiteenzetting van de opvattingen van Hoeing: Kingma, Zorg voor 

geestelijk gehandicapten 240-242 en 244-245  (zie noot 1 van hfst. 1) en Schoep 47-

53 (zie noot 30 van hfst. 4).

56. J. Hoeing, ‘Voor wie en hoeveel’ in: Gewoon Wonen, verslag studiedag 11 juni 1982

(Landelijke Protestants Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen, Vierhouten 1982)

27-34, hier 33.

Hoofdstuk 8
1. E. Tonkens en I. Weijers, ‘Autonomy, Solidarity, and Self-Realization: Policy Views of 

Dutch Service Providers’ in: Mental Retardation (december 1999) 468-476.

2. W.H.E. Buntinx, ‘In de spiegel van Helsinki, de remmende voorsprong nader 

bekeken’ in: W.H.E.Buntinx en M.C.O. Kersten (red.), Gebundeld en geoogst, 

thematische rapportages en beschouwingen naar aanleiding van het 10de IASSID 

congres juli 1996 Helsinki Finland (NGBZ/BBI, Utrecht 1993) 149-162.

3. De verklaringen van de oorzaken van de dominante positie van de inrichtingen in de 

Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg zijn gebaseerd op: het onder noot 2 

genoemde artikel van Buntinx; Bij de Vaate (zie noot 2 van hfst. 4); A.Th.G. van 

Gennep, ‘Deïnstitutionalisatie en integratie’ 37-52 in de onder noot 2 genoemde 

bundel; P.W.J.M. Manders, ‘De ontwikkelingen in het buitenland en de stand van

zaken in Nederland’ in: Gewoon wonen, verslag studiedag 11 juni 1982 (Landelijke 

Protestants Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen, Vierhouten 1982) 65-75.
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Verder het Ministerie van VWS, Landelijk Sectoraal Beleidstoetsingskader 

Gehandicaptenzorg (Rijswijk 1996); W.H.E. Buntinx, ‘Zorgontwikkelingen in 

Scandinavië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten’ in: G.H.M.M. ten Horn (red.) 

Handboek Mogelijkheden Vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap dl. I 9.1 (Maarsse 1997) 1-18.
4. Zie ‘Wie is er nou geen trawant?’, interview met Arduin-directeur P. van den Beemt in:

Markant (december 1999) 12-16.

5. Zie de literatuur onder noot 3, in het bijzonder Bij de Vaate 244.

6. Overkamp (zie noot 45 van hfst. 5) op 271: ‘Deconcentratie van instellingen leidt

vooralsnog tot een soort kopie van de moederinstelling maar dan kleinschaliger van 

opzet en in de woonwijk gevestigd’.

7. G.J. Vreeke, C.G.C. Janssen, S. Resnick en J. Stolk, Kwaliteit van bestaan van 

mensen met een verstandelijke handicap. Ontwikkeling van een meetinstrument voor 

woonvoorzieningen en de stand van zaken in de Nederlandse instellingen (Vrije 

Universiteit Amsterdam/Vereniging ‘s Heeren Loo 1998).

8. Aldus de weergave van een onderzoek van D.M. Seys en P.C. Duker in: Markant
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