
Het terugtreden van de overheid in de zorg gaat gepaard met het 

introduceren van een liberaal burgerschapsmodel. Het versterken 

van de individuele rechten van de zorgbehoevenden staat daarin 

centraal. Oat populaire model heeft onmiskenbare positieve kan

ten, maar ook te weinig belichte schaduwkanten. Voortbouwend 

op zijn vorige artikel in het meinummer over de nieuwe gulden re

gel van Amitai Etzioni, belicht j.S. Reinders deze schaduwzijden 

voor de zorg van verstandelijk gehandicapten. Een belangrijk na

deel is dat in het liberale burgerschapsmodel de sociale integratie 

niet tot voorwerp van beleid wordt gemaakt. De communitaristi

sche benadering daagt uit om verstandelijk gehandicapten niet ai

leen rechten te geven, maar hen ook tot hun recht te Iaten komen. 

H 
ct " voor dc-

<>crJcn die 

~vcrkzaam 
zrtn 111 de 

ovcrluiging dot t\cclcr

bnd ook ccn gcgrondc rc

dcn hcdt orn ccn cigcn 

kocr' tc varcn. De gchan

dicaptcnzorg in on-. land 

hcclt ccn lange lraditre 

van kwalitatrd goede 

zorgvcrlcntng en cr i.., ollc 

rcdcn <llll die traditrc nict 

zondn rncer ovcrhoord te 

zetten In cle di"'u"ic 

zorg voor mcn<..,cn n1ct ccn 

vcrqandelrrkc handicap 111 

1\edcrlzllld cen h<Jrd gelag, 

rna,11· het 'hurtenland he

'chmr\\l on' land a\, tTrl 

<liHkrontwrkkcld gchrcd 

\\'clJr hct de zorgvcrnicu

wrng hctrelt .:l.llccn al hct 

'irnpclc !crt dat in 1\cder- Jlro/dr I S Reinders 
()VCr Z()rgvcrntcll\\'lllg 

'lrrjckn dan ook twce 

land het aamal plaahen in de rntramur

olc zorg nog groc1t, ,..., voldocndc voor 

drt oordeel. I kt karl rlil'l worden ont

kend, we \open durdclrrk achtcr Tege

litkcrtrrd heerq ir1 cigen land echter de 

t I J\' 12 ''-' 

zcg<..,\VlJZCn 0111 voorrang: 'we hchhcn 

lzhl van de wet van de remrncndc voor·

'prorlg' en. we rnoeten niet hct kind 

n1ct hct hachvatcr wcggooicn Bc1dc 

urtdrukklngcn \\'CLT'.ptcgclcn ccn zc-
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kere tweeslachtigheid ten aanzien van 

de vraag hoe de toekomst van de ge

handicaptenzorg in Nederland eruit 

moet zien. 2 en., 

De ontwikkeling in de zorgsector in 

Nederland heeft in de jaren negentig 

een trend gevolgd die de hele samenle

ving al cnkele tientallen jarcn in haar 

greep hecft, te weten de trend van 

emancipatie en individualisering. Men

sen willen ;teeds meer een eigen stern

pel op hun bestaan zetten. Daarom 

onttrekken ze zich aan het gezag van 

overgeleverde opvattingen en gewoon

ten wanneer deze een hclemmering 

vormen voor wie ze zelf willcn zijn. 

Dczc cultuuramslag vraagt om vernieu

wing in allcrlei socialc verhoudingen. 

Daarmee wordt de laatste jaren dan ook 

dri ftig geexpcrimenteerd. Dat gcldt 

ook op hct terrein van de geestelijkc 

volksgezondheid. 

Wat echter grotendeels ontbreckt, is 

ecn eigentijdse analyse die dcze ont

wikkeling in ecn hreder maatschappc

lijk kader plaat;t De fundamentele 

ideeen die de zorgvernicuwing beheer

sen zijn in grate lijncn die van de nor

malisatiefilosofie van zo'n dertig jaar 

geleden, tcrwijl intussen het denken 

over de verzorgingsstaat grondig is ge

wijzigd. De staat geldt niet Ianger als 

de aangewezen instantie om de kwali

teit van de samcnleving te verbeteren, 

dat moeten maatschappelijkc inste1lin

gen en organisaties zelf doen. Alles 

wijst crop dat onze samenleving is ver

wikkeld in een proccs van herorientatie 

op de vcrhouding tu;sen staat en maat

schappij Een eigentijdse analyse moet 

aandacht geven aan de vraag welke ge

volgen dit proces zal hehhen voor de 

toekomst van de gehandicaptenzorg. 

De vraag hoc die toekomst eruit moet 

zien kan nict worden heantwoord door 

ecns in de zoveel jaren weer eens in het 

buitcnland te gaan kijkcn om te zien of 

we bet we\ goed doen. Cegeven de in 

uitvoer zijnde ombouw van de Neder

landse verzorgingsstaat zal een toe

komstig beleid van de"institutonalise

ring zich langs andere lijnen voltrekken 

dan in het buitenland de afgelopcn de

cennia is geheurd - bijvoorheeld in 

Scandinavie in de periode dat daar de 

verzorgings;taat oude stijl nog groten

deels in tact wa>. Verandcrde maat

schappelijke omstandigheden brengen 

met zich mce dat ook de normalisatic

filosofie cen nieuwe inhoud krijgt. De 

vraag is derhalve welke maatschappe

lijke processen de richting hcpalen 

waarin de gehandicaptenzorg zich zal 

ontwikkelcn. 

De geschiedenis in 
vogelvlucht: vier modellen 
Laten we om te heginncn eens 

achteram kijken om te zien waar de 

zorg voor verstandelijk gehandicapten 

vandaan komt. Daartoe zal ik in de ge

schiedenis van deze sector vier perio

den onderscheiden en deze typeren in 

de vorm van vier modc11en. Dczc 

modellen hebben ccn ideaaltypisch 

karaktcr, hetgecn wil zeggen dat ze in 

de 'onvermengde' vorm waarin ik ze hc

schrijf nooil hebben bestaan. Niettemin 

zijn ze gcschikt om de grate lijn in het 

oog te krijgen. 4 Zie het schema op pa

gina 491 

De eerste twee modcllen liggcn reeds 

ver achter ons. De klassicke periode 

van de opvoeders, de grondleggers van 

de gehandicaptenzorg in de eerste helft 

van de negentiende eeuw, werd inge

haald door een aanzicnlijk sceptischer 

klimaat waarin de geesl van het sociaal

darwinismc (later het malthusianisme) 

waaide. Het oogmerk van bcscherming 

gold rond de eeuwwis-.eling in twec 

CIW 12:'1H 



DE OPVOEDERS 

scholen 

opvoeding 

pedagogisch 

'pupillen' (onnozelen) 

charitas 

part.initiatief 

DE VERZORGERS 

instituten 

vcrzorging, gczin')vcrvangi ng 

verpleegkundig 

'hewonns' I zwakzinnigen) 

verzorg i ng.,staa tdenken 

overheid (AWBZ) 

richtingen, niet aileen moesten gehan

dicapten he.,chermd worden, ook 

moe<;t ervoor worden gcwaakt dat hun 

aanwezigheid geen overla.,t tot gevolg 

zou hehben. De grotere rol van de 

ovcrhcid hegint zich rond de eeuwwis

seling middels socialc wetgeving lang

zaam af te tekenen, maar komt pa., na 

de Tweede Wcreldoorlog tot voile was

dum, om vcrvolgens vanaf de jaren ze

stig uit te groeien tot de verzorgings

<;taat met haar concept van een 

verzekerd hestaan 'van de wieg tot het 

graf' Wat de gehandicaptenzorg be

trelt vindt dit concept in Nederland 

zijn hekroning in de 'Aigemene Wet 

Bijzondne Ziektekosten' (AWBZ) In 

de daarop volgcnde pcriode komt een 

proces van differcntiatie van voorzic

ningcn op gang, bcginncnd 111ct het 

'Cezinwcrvangende Tehui.,' (CVT) en 

eindigend met hct concept van de 'zorg 

op maat' aan het eind van de jaren 

tachtig - waarin naast nieuwere woon-

DE BESCHERMERS 

hewaarhuizcn 

bescherming 

medisch-hiologisch 

'devianten' (oligofrenen) 

sociaal-darwinisme 

part initiatief, overheid 

DE ZORGAANBIEDERS 

vraaggestuurde voorzieningen 

individuele ondersteuning 

economisch, juridisch 

'burgers' (clicnten) 

emancipatiefilosofie 

overheid (AWBZ), markt (PCB) 

vormcn ook andere voorzieningen zo

als logeerhuizen, opvang in plecggczin

nen en dagverblijven een plaah heb

hen. Men zou kunnen stellcn dat 'zorg 

op maat' de voltooiing van het aanbod

gestuurde zorgmodel belichaamt. In de 

jarcn negcntig brcekt de tijd van de 

'vraaggc')tuurdc zorg' aan, waarin zor

gaanbicders een kwalitaticf hoogwaar

dig 'product' tegcn concurrerende prij

zcn op de markt gaan hrengen. 

Voor zover de geschetste mode lien cen 

maatschappelijke werkclijkheid wccr

geven, kan men stellcn dat de gehandi

captenzorg in Nederland zich ergem 

beweegt op de weg van de nog altijd in 

ruime mate aanwezige 'grote instellin

gen' (het derde model), via cen primair 

op woonfuncties gcrichte schaalvcrklci

ning naar een beleid dat gericht i., op 

de afschaffing van ecn 'catcgorale bena

dering' en de ontwikkeling van 'vraag

gestuurdc zorg' (het vicrde model) In 

dit laatste model gelden mensen met 
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cen handicap in juridisch opzicht als 

vohvaardigc burger~ en in ccononli-,ch 

opzicht als 'inkopers' Dat hctckcnt 

cncrzijds dat ze zovccl mogelijk gc

hruik n1akcn van alguncnc voorzicnin

gcn \Vaarvan ook andere burger-.; ge

bruik tnaken ~c~c\voon waar nlogclijk, 

speciaal waar nodig' is hrcr het dcvics. 

Anderzijds betckent het dat ze nu als 

onderhandel i ngspartners ( een he perk

te) macht hcbbcn tcgcnovcr zorgaan

bicdcrs die hun product willcn vcrko

pcn en hen daarom 'klantvriendelijk' 

mocten behandelen. Het meest onder

scheidende kcnmerk van dit model is 

het gegeven dat zich voor het ecrst in 

de geschicdcnis van de gchandicapten

zorg een positicwisseling voltrckt tus

scn gcbruikers cr1 professionals: waar de 

laatsten in aile voorgaande perioden de 

prin1airc actorcn in hct zorgprocc.., \Va

ren, moct hun rol nu secundair worden 

ten opzichtc van die van 

orientatic op de rol van de staat in het 

rcgulcrcn en ~turcn van nlJJl<..,chappc

liJke ontwikkelingcn Dezc herorienta

tie hcelt vooral bctrekking op de afba

kcning van verantwomdclijkheden 

Wat bchoort de staat tc docnc Wat be

horcn burgers zcll te doenc Welke in

stituten en imtcllingcn spclcn hierhij 

ecn bemiddclcndc rol en hoc moct die 

rol gestalte krijgenc 

De transformatie van de 
gehandicaptenzorg 
Van cruciaal helang voor on<, doel is tc 

zil'n cbt de gchandtc:tptcnzorg i-. ont

staan uit het paniurlicr initiatid van 

burger<, zondcr tus<,cnkom<,t van de 

staat. r\laatschappclijkc vcr·antwoorde

lijkheid krecg in de bcginpcriodc ge

stalte in het kadcr van een 'ciPil ,o,icly', 

cen socialc <,lructuur die bcstaat in de 

betrekkinger1 van burger'> ondnling. 

Bllkkcn we nog even tcrug 

de gcbruiker-, van zorg- De gehandicapten- naar de hicrbovcn he-

schrevcn modellcn, dan 

zicn we onmiddellijk wat 

cr in de algelopcn andcr

halvc ccuw in Ncdcrbnd 

is gcheurd De gehandi

captenzorg die i~ ont-;taan 

urt chri<,teliJkc licfdadrg

hcid en hurgerlijke hlan

tropic, i-.. langzaan1 111t1ar 

zekcr <,teeds mccr onder 

invlocd van de staat gcko

mcn, tcrwiJI dcze daaraan 

oorspronkclijk part noch 

dccl had. 

vc)orzicningcn. 

Naa-,t de mogelijke verge

lijkingen tussen dezc mo

deller1 onderling, is het 

cchter van grout be lang te 

zien van wclk maat<;chap

pelijk proces ze met elkaar 

dec\ uitmaken. In dc vol

gende paragraaf zal ik een 

poging doen om dit pro

ces in drie factoren te ont

ledcn: een toenemende 

economische rationalise

ring, de opkomst van pro

tes~ionali~ering in de zorg

verlening en de emancipa

tie van ontvangcr:-, van 

zorg. Het oogmcrk van de 

zorg die is ontstaan 

uit christelijke lief-

dadigheid en bur-

gerlijke filantropie, 

is langzaam maar 

zeker steeds meer 

onder invloed van 

de staat gekomen, 

terwijl deze daaraan 

oorspronkelijk part 

noch dee! had. 

De '.taat hceft gaandcweg 

cen grociend dccl van 

de verant woordel i jkheid 

re-,ultcrcnde -,chcts is te suggereren dat 

de zich voltrckkende ontwikkcling van 

recrd 

van burgers gc'incorpo

,\,Jaat-schappelijke verantwoor-

dclijkhedcn die voorhecn gestalte kre

gcn via de inzet van het 'maatschappe

lijkc middenveld', wcrdcn middels het 

zorg- en hulpverlening naar· dienstver

lcning begclcid wordt door ccn her-

(\JV !} 'lH 



vocrtuig van de vcrzorgtng'-1'-ltaat tot 

rechtwerhoudi ngen getran,!ormeerd.' 

,\Jet het nadcrende einde van de twin

tJgqe eeuw li1kt dezc tramlorn1atie- de 

voort<,chl-i)tkndc 'veJ·<,~atelijking' van 

maahchappc:liJl-;c vcrhoudlllgen ech

ter over hJar· hoogtepunt hee11 te zijn 

l)c vcrzorging'-1'-ltaat \Vordt zo nict ont

mJnteld, dan toch op zqn mimt afge

,Jankt In plaat' daarvan komt een \oci

aal vangnet', waarbi1 de overheid door 

m1ddel van 'dcregulcring' de maat

'chappiJ een deel van haar eigen ver

antwoordelijkheden tcruggedt Ce

gr<)ctdc tTcht'-lvcrhc)Ltdingcn hrct1gcn 

echter met zich mee dat de overheid 

zich niet kan tcrugtrekken zonder de 

maat ,chappel iJke vcrantwoordel ijkhe

den van de burger' onderling goed te 

rc:gelcn. I )e overheid 'pant een vangnet 

van rechten en plichte11 die ieder<, ver

Jntwoordelrjkheden in hc:t maat,chap

peliJk vcr-keer alhakenen. Dat geldt in 

de gezondheid,zorg zowc:l voor op 

win'-lt gcrichtc zorgvcrzckcraar'-1, voor 

lcvcr;::lllcicr'-1 van zorg, voor uitvocrcndc 

prolc.,-,ionJJ, al,ook voor 'inkopende' 

geh1·uikcr, lmtrumenten daarhij zijn 

hiJvoorheeld de Wet ,\lcdezeggen,chap 

Clicnten Zorgvoorzieningen, de Wet 

op het Klachtrecht, de Wet op de 

Cerlee,kundige lkhandeling,oveJ-cen

kom>t en de Wet llijzondere Opnamen 

J',ychiatri,chc Ziekenhuizen ( BOI'Z) 

llir111en dit JUridi,chc kadcr <,taat de 

ovcrheid een economi,che liberali,c:

nng van hct zorg'-ly'-ltccnl toe, waarbij 

het aandeel van categorialc en vollcdig 

door de ovcrhcid gc:financierde voor

zienrngen vermoedelijk zal tcr-uglopen. 

I )eze met een tcrugtrcdende overheid 

gcgcvcn hcrvcrdchng van nlaat~chap

peliJke vcrantwoordelijkheden i' voor 

een deel reed, in voile gang, onder 

men door toedoen van de om<,chakc

ling van een indu,triclc naar een po<,t-

indu,tJ·iclc 'amenleving die zich vooral 

richt op dicn<,tvcrlcning. De economi

'che rationali,ering die de gezond

heid-,zorg momentecl in haar grcep 

houdt, i' zo gezien niet aileen het gc

volg van een zich terugtrckkcndc over

heid. Het i' voor een deel ook een ge

volg van het toencmende belang van 

'zorg' al' economi,che activitcit Van

daar hct nicu\vc -;praakgcbruik: zorg ol-; 

'product' het cxploiteren van zorgvoor

zieningcn al' 'marktaandeel' en - /1111 hut 

not lcdll - de zorgontvangcr al' 'client' 

In deze ontwikkcling manik,tcert zich 

de onnvcntcl i ng waari n zorgvcrlcn<..T'-1 

en zorgontvangcr~ clkaar tn c-cn n1euwc 

hoedanighcid ontmoeten, namclijk al' 

economi,ch gedefinieerde actoren die 

onderhandelen over vraag en aanhod, 

over prij<,<,telling en inkoop van zorg. 

Ki1ken we opnieuw terug naar het ver

leden dan zien we dat deze ontwikkc

ling de actoren in de dicmtverlcning<,

economJe in dezelfde verhouding 

plaaht waarin hct induqriclc productic:

pruce<, burger<, <,ind, de achtticndc 

eeuw hcdt geplaabt, namelijk de vcr

houding van economi,che partijen die 

clkaar al' contractanten 'vinden' op de 

markt. 

Hand in hand met de economi,che li-

hcra\i..,cring van hct zorg-.;y-;tccnl gaat 

de profc,sionalisering van de zorg.'' In 

de afgelopen decennia heeft zich een 

hcgrip van prok-,sionaliteit ontwikkeld 

waarin deze wordt gckcnmerkt door 

een regime van 'in<,trumentele rationali

teit': de deskund1gheid van de profe'>

sional hestaat in het vcrmogcn om 

doelcinden te operationali<,tTen die 

door de 'client' worden gestcld In het 

hicrn1cc gcgcvcn bcgrip van prote~-.;io

naliteit komt een 'terkc nadruk te lig

gcn op mcthoden en techniekcn, op 

pr-ocedure' en prolocollcn, op regulc-
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ring en administrering. De professional 

is als geen ander in staat om dit instru

mentarium effectief in te zetten met het 

oog op door de 'client' gestelde doelcn. 

Op het terrein van de gezondheidszorg 

zien we deze ontwikkeling in sncl tem

po aan invloed winnen. Steeds nadruk

kelijker wordt de legitimatie van het 

professionclc handelen ontleend aan de 

eigen keuzen van de zorgontvanger. 

Het primaire beeld van de zorgontvan

ger is niet Ianger dat van iemand die 

hulpbehoevend is, maar dat van de 

'client' die zelf een keuze maakt uit de 

mogelijkheden die de professional kan 

'aanbieden'. De opkomst van professio

naliteit als dientverlcning is zo gezien 

een pendant van de emancipatie van de 

gcbruiker ten opzichte van de aanbie

der. Hinnen dit klimaat is het totsland

komen van eerder genoemde wetten 

zoals de Wet op de Ceneeskundigc Be

handelingsovereenkomst, de Hijzon

dere Opnamen Psychiatrische Zieken

huizen en de Beroepen lndividuele 

Cezondbeidszorg een vanzelfspreken

de zaak. Deze wetten staan voor een 

dee! in het teken van het versterken van 

de pmitie van de burger als client. 

Mensen die door ziekte of gebrek in 

een afhankelijkheidsrelatie tercchtko

men en daardoor bet ri-,ico !open te 

zijn overgelcverd aan de macht van 

professionele hulpverlcners dienen in 

die positie te worden beschermd. )uist 

de toenemcnde 'economisering' van 

professionele zorgrelaties geeft extra 

gewicht aan het belang om de client te

gen machtsmisbruik te bcschermen. Zo 

zien we dat de twee gesignaleerde lac

loren in de transformatie van de verzor

gingsstaat - een zich terugtrekkende 

overheid en de opkomst van dienstver

lening als cconomi.,che activiteit - ver

sterkt worden door een derde factor, te 

weten de emancipatie van de 'client' die 

gebruik maakt van zorgvoorzieningen. 

Met deze schet'> van de maatschappc

lijkc achtergronden van bet huidige be

leid valt ook de toenemende aandacht 

voor de eigen keuzcn van men<,en met 

een verstandelijke handicap op zijn 

plaats. Deze aandacht is bet resultaat 

van een proces van liberalisering waarin 

enerzijds de relatie tussen verzorgers en 

verzorgden in bet teken van economi

.,che dienstverlening zijn komen te 

staan, terwijl deze relatie anderzijds 

door de staat in een kader van rechts

verhoudingen wordt bewaakt. Dit libe

raliseringsproces hecft echter ook een 

andere kant: wat voor aile !eden van de 

samenleving geldt, lijkt nu ook voor ge

handicapten te gaan gelden. De eman

cipatie uit sociale afhankelijkheidsrela

ties gaat gepaard met een sterkere 

nadruk op de juridische en economi

sche dimemie van hun bestaan als indi

viduelc burgers 

'Volwaardig burgerschap': 
mogelijkheden en beperkingen 
Deze analyse van de maatschappelijke 

context waarbinnen de toekomst van 

de gebandicaptenzorg zijn be-,lag moet 

krijgcn, stelt ons in staat om bet streven 

naar 'volwaardig burgerscbap' op zijn 

mogelijkbeden en beperkingen te on

derzoeken. Laat ik om te beginnen de 

positieve elementen in dit <,treven bet 

voile pond geven. Allcrwegen wordt cr

kend dat de transformatie van <,ociale 

verhoudingen in recbtwerhoudingen 

voor mensen in afbankelijkbeidsrelatie-; 

zeer belangrijk i'>. Niet aileen uit bet 

oogpunt van bescherming, maar ook uit 

bet oogpunt van zelfrespect. Deze 

transformatie betekent immers dat 'gun

sten' die eerder hun grand vonden in de 

zelfverplichting van 'weldoeners' nu 

worden omgezet in 'rechten' waarop 

men op eigen gezag aanspraak kan ma-

UlV 12 'JB 



ken. De taal der rechten fungeert als 

een brcckijzer waarmec sociale afhan

kelijkheid die in traditie en gewoonte 

verankerd is, kan worden opengebro

ken. Het is ecn taal die onze blikrich

ting omkeert van de 'gevende' of 'ver

strekkcnde' naar de 'ontvangende' par

tij. 'Hegunstigdcn' worden 'rechtendra

gers' In die zin is de sterke nadruk op 

rechten in onze samenlcving zonder 

twijfcl het voertuig waarmee de gesig

nalcerde positiewisseling tussen zorg

ontvangers en professionals kan wor

den gerealiseerd. Bepalend voor het 

zorgproces is niet Ianger de vraag wat 

professionals op grond van hun institu

tionele en beroepsmatige plichten be

horen aan te bieden, maar wat zorgont

vangers krachtens hun rechten kunnen 

vragen. Dat is winst. 

Ook al is het hurgcrschapsmodel in dit 

opzicht pmitief te waarderen, tach kan 

dit oordeel ons niet de ogcn doen slui

zichzelf komen, juist omdat en voorzo

ver ze zich daarin veilig en beschermd 

weten. Voor de ontwikkeling van hun 

eigen identiteit zijn ze dan ook van die 

veiligheid en bescherming afhankelijk 

(zoals men bijvoorbceld in de jeugd

hulpverlening dagclijks kan constate

ren). Deze sociale conditie van indivi

duele identiteit impliceert echter de 

erkenning dat wederzijdse afhankclijk

heid tot de fundamentele kenmerken 

van het menselijk hestaan behoort. De 

vrijheid om cigen keuzen te maken is 

een groot goed, maar dit laat onverlet 

dat de mogelijkheid van individuelc 

vrijheid nauw samenhangt met de so

ciale constitutie van ons bestaan als in

dividu. Het individuele 'zclf' is zonder 

sociale interdependentie ondenkhaar. 

Deze gcdachtengang wordt in de hc

dendaagse filosofie sterk benadrukt 

door de woordvoerders van het zoge

heten 'communitarismc'.< De betreffen

ten voor de beperkingcn 

die daaraan inherent zijn. 

Door het crecren van indi

viduele rechten kan de 

Men zou kunnen 
de auteurs gaan uit van 

cen ander begrip van bur

gerschap dan het liherale 

begrip dat nu in het over

heidsbeleid opgeld doet. 

Men zou kunnen zeggen 

dat in het communitaristi

sche begrip de sociale di

mensie overheerst, terwijl 

in het liberale begrip de 

juridische en economischc 

dimensies overheersen. 

overheid ons weliswaar 

hevrijden uit sociale rcla

ties die ons afhankelijker 

makcn dan nodig is, maar 

ze kan daardoor niet de 

positieve functie van dcze 

rclaties vervangen 7 Die 

positievc functie hestaat 

hierin dat socialc afhankc

lijkheidsrelaties van door

slaggevend helang zijn 

voor de vorming van een 

eigen identiteit. lndividue

le identiteit is geen pro

zeggen dat in het 

communitaristische 

begrip van volwaar-

dig burgerschap de 

sociale dimensie 

overheerst, terwijl 

in het liberate be-

grip de juridische en 

economische dimen-

sie overheersen. 

Volwaardig burgerschap 

in de communitaristische 

visie veronderstelt een in

bedding in sociale institu

ties huurt, school, vak-

duct van vrije keuze, maar is slechts 

mogelijk in een veilige en hcschermde 

sociale omgeving Aileen in het kader 

van een stabiele sociale omgeving kun

nen individuen tot ontdekking van 

bond, vcreniging, kerk -

die mensen in staat stellen om als indi

vidu tot hun recht te komen. Het be-

lang van dezc inbedding in andersoor

tige relaties dan de juridisch en 

cconomisch gedefinieerde relaties tus-
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Verstondelijk gehcmdicaJJten moete11 niet aileen ols lmri}er, nwar oak e11 uoowl als 111CI1S 

tot hrm recht kwmw komw. (Foto 1\tickc SchlmJii/11) 

-;en burger-, ten opzichtc van clkaar 

geldt zcker voor individucn wier identi

teit bcschadigd en/of wankel i>, waar

ondcr mensen met cen vcrstandelijke 

handicap" Ver-,tandclijk gehandicapten 

mocten cvenals icder andcr niet aileen 

a is burger, maar ook en vooral al-, mens 

lot hun recht kunnen komen. Hct <,tre

ven naar volwaardig burgerschap -,taat 

in diensl daarvan en is dcrhalve geen 

doel in zichzelf, hehoort dat althans 

niet te zijn. De emancipatie van men

sen mel cen handicap al'> burger is een 

middel om lc komcn tot maatschappc

lijke participatic, waarhi1 'maatschappe

lijk' verstaan moet worden in de oor

<;pronkelijke hetekenis van de 'civil 

.;;ociety': het gaat eron1 dat zc aanvaarde 

en gewaardeerde partners kunnen 

zijn."' Daarvoor is het crecren van 

rechten door de overheid cen weliswaar 

noodzakelijk, maar onvoldocnde instru

ment. Door men<,en met cen ver-;tandc

lijke handicap het recht te gcven op 

ccn cigcn \V(Hling, op ~choling, op 

werk, op vrijc tijd-,bcsteding kunncn in

<;titutioncle harriere<, worden gcslccht 

die hun participatic helemmeren. Dat i-; 

wat rechten voor gehandicapten kun

nen doen. Wat rechten cchtcr nict kun

ncn hewerbtelligen i-, dat de buren, de 

kla-;genotcn, de collegae en de andere 

bezoekcr<, van het buurthui-, hen ook 

zodanig bejcgenen dat dcelnemen aan 

de samenlcving een positicve uitwer

king heeft op hun zeltbceld. t·det an

dere woordcn, het creercn van rcchtcn 

die participatic mogclijk maken, i<. ai

leen dan effcctief wannecr de andere !e

den van die <,amenleving bercid z11n om 

de nieuwkomers in hun <,ociale verhan

den op te nemen. 11 Daarom kan 'vol

waardig burger-;chap' niet uit-;luitend in 

juridische en economischc zin worden 

opgcvat, Vv'il het gcgevcn van .:;ociale af

hankelijkheid dat het he<,taan van deze 

nieuwkomer<, kcnmerkt niet worden 

vcronachtzaamd . .luist omdat mcnsen 

met een verstandelijke handicap meer 

kan<,en moetcn krijgcn om deel tc nc-
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men aan het maat'>chappelijke Ieven -

het doel waarvoor 'volwaardig hurger

<,chap' een onvervanghaar imtrument i'> 

- i'> de aandacht voor de '>Ociale inhed

ding van hun heqaan de., tc helangrij

ker. llijzondcre aandacht voor dit as

pect i'> cen voorwaarde om recht te 

kunncn docn aan hun 'precaire zelf

hecld' Daarom moet op dit punt het 

hurgc-rschap<,model worden gecorn

geerd in zijn overwegend juridi.,chc en 

cconomi'>che orii'ntatie. 

Fen hiJkomende overweging die ik in 

dit verhand naM vorcn wil brcngcn he

trelt de ddiniticve twccdeling die de 

zorg voor vcr'>tandclijk gchandicaptcn 

hcclrcigt Wil men de clcgradatie I en 

vcnvJarlozing) van rncnsen n1ct ccn 

crn'>lige handictp voorkomen, clan 

moet het clcnken in tcr-

ven bcpaalt om hij hct leit dat het be

staan voor ieder van ons in zijn inclivi

duele eigenhcicl op de ccrste plaats 

wordt ontsloten door de vraag \vic ben 

jcJ' in plaats van \vat hen jcc' Die eerstc 

vraag worclt ook voor mcnsen met ccn 

ernstige handicap niet anders beant

woord clan voor lezer'> van cleze tebt. 

Het vcrschil zit aileen in de mate 

waarin zij in staat zijn clczc vraag zcll 

tc heantwoorclen. 

Voorbij de grenzen van 
'volwaardig burgerschap' 
De prakti.,chc bcperkingen van een vol

waarclig burger.,chap clat in juricli.,che 

en cconomischc zin wordt opgevat, 

hangcn nauw met hct voorgaandc sa

men. Het scheppcn van rechtwcrhou

dingen als instrument om mcnsen in so-

cialc afhankelijkhcidsrcla-

men van indiviclucle mo

geliJkheden worden ont

regelcl De tweeclcling in 

de gehandtcaptcnpopula

tie worclt op den cluur on

vcrmijclelijk wanncer de 

cloelcinclen van hulpverlc

ning, cliemtverlcning of 

ondcrsteuning uit.,!uitcnd 

worden ge'>tclcl in termcn 

van indivicluclc ontplooi

ing zoals vrijwel aile 

Voor de toekomst tics te 'wapcncn' tegcn 

machtsmisbruik is nood

zakclijk waar machtsmi'>

bruik plaatsvindt. Het vcr

stcrkcn van onderhande

lingspositics voor mcmcn 

die voor hun zorgbchocf

tcn zijn aangc\vczen op 

profcssionele zorgaanbie

ders i'> nict minder ntJOd

zakclijk wannecr zij als 

partijcn in een cconomi

sche relatic tcgenovcr el

kaar komen te staan. Het 

he lang van de cmancipatie 

van de gcbruiker'> van 

zorg ten opzichtc van de 

zorgvisics 

doen. Dat hocft zc cchtcr 

nict tc zijn Wic zich af

vraagt waarin hct nlcns

zijn van ermtig ver.,tandc

lijk gehandicaptcn tot zijn 

van een vermaat-

schappelijkte gehan

dicaptenzorg hangt 

veel af van de be

reidwilligheid in 

onze samenleving 

om verstandelijk ge

handicapten - en 

andere 'nieuwko-

mers' - in haar mid-

den op te nemen. 

r-ccht komt die hoc It niet tc bcginnen 

bij cen ondcrzock naar hun individuelc 

aanbieders moet ons ech

tcr niet de ncveneffectcn van dit bclcid 

uil het oog doen verliczcn. Deze bc

staan momcntccl vooral in hct feit dat 

de juridisering van maatschappclijke 

vcrhoudingen ccn ingrijpendc transfor

matic van de zorgpraktijk tot gevolg 

hccft. De ovcrhcid intervcniccrt door 

mogcliJkhedcn, maar kan beginncn bij 

de constatering dat ook zij ccn naam 

hchhen. Ook hun bcstaan is ingcwcven 

111 hct weh van relaties dat het bcstaan 

van elk mens betekenis gceft Dit gcgc-
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middel van hct recht, want dat is haar 

mcest cffecticve instrument. Het recht 

werkt echter noodzakelijk met stan· 

daards, regels en procedures die van 

concrete individuen abstraheren. Aileen 

zo kan de overheid burgers en instan· 

tics gelijk behandelen en zich in het 

openbaar · dat wil zcggen: zonder 'aan· 

zien des persoons' · verantwoorden 

voor haar regelgeving. Deze cigen· 

schap van het recht betckent dat de 

zorgpraktijk · inclusicf zijn hele infra· 

structurele inbedding · tot voorwerp 

van standaardisering en proceduralise· 

ring wordt. De effecten daarvan wor· 

den allerwegen gevoeld en met groei· 

end onbehagen waargenomen. Niet 

aileen zet de voortgaande formalisering 

van de zorgpraktijk de ruimte voor het 

informele, niet·gerationaliseerdc aspect 

van zorg onder druk. Ze leidt hoven· 

dien tot verlies aan tijd en aandacht 

waardoor het relationelc aspect van 

perkte institutionele doelcinden kan 

dienen. Daar zijn het rechtsverhoudin· 

gen voor. Het bczwaar is dat het stre· 

ven om gehandicapten in de maat· 

schappij te doen participeren op ecn 

cruciaal punt 'heyoHd politics' is en niet 

door het scheppen van rcchtsverhou· 

dingen kan worden gerealiseerd. 12 

In recente literatuur treft men juist mel 

het oog op dit problcem ecn andere be· 

naderingswijze aan, namelijk wanneer 

zorgrelaties worden geplaatst in het te· 

ken van 'vriendschap'. 1' Vriendschap is 

een informcle kwaliteit van het mensc· 

lijk hestaan die bcgrijpelijkerwijs in de 

discussie opkomt wanneer juridiscring 

het proces van zorgvcrnieuwing gaat 

domineren, zoals momentcel het gcval 

is. De eerder beschrevcn instrumentele 

opvatting van professionaliteit richt de 

aandacht op de vaardigheid om te regu· 

lercn, te administreren en te operatio· 

naliseren. Dergelijke activiteiten zijn 

vooral een functie van zorgvcrlening wordt on· 

dcrmijnd De praktische 

heperking van een juri· 

disch en economisch ge· 

dcfinieerd burgerschaps· 

model is dat het de ten· 

Waar het nu op aan zorgverlcning als georga· 

niseerd systeem.'4 De 

vraag is echter wat een 

adequaat begrip van pro· 

fe.,sionaliteit moe\ inhou· 

den voor een sector die 

zich toelegt op het crei'ren 

en in stand houden van 

cen 'lcefwereld'. Het be· 

lang van deze vraag wordt 

door het thema 'vriend· 

komt is de stap te 

zetten van 'wat ben 

dens heeft om het helang 

van de interpcrsoonlijke 

dimensie van zorg on· 

zichtbaar te maken. Dit 

bclang vraagt om een ver· 

maatschappclijking van de 

je?' (autistisch, ge-

dragsmoeilijk, auto-

mutilerend, enz.) 

naar 'wie ben je?' 

zorg waarin juist deze dimemie aan· 

dacht krijgt. Vandaar de stelling dat 

voor de toekomst van een vermaat· 

schappelijkte gehandicaptcnzorg vee! 

afhangt van de bereidwilligheid in onze 

samenleving om verstandelijk gehandi· 

capten · en andere 'nieuwkomers' in 

haar midden op te nemen. Het bezwaar 

tegen het liberale burgerschapsmodel is 

niet dat het scheppcn van rechtsver· 

houdingen tussen burgers slechts be· 

schap' aan het Iicht gchracht. Kenmer· 

kend voor vriendschap is dat we vrien· 

den hehben omwille van wie we zijn en 

niet omwille van wat we zijn. Profcssio· 

nele zorgverleners die menscn willcn 

steunen in het vinden van zichzelf die· 

nen zich te richten op de samenhang 

tussen individuele identiteit en <,ocialc 

bedding. Er is dus een goede reden de 

vraag te stellen of professionals in de 

zorg niet vanuit een vriendschapsmodel 
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Kmmerkend uoor uriendschap is dat we urimdm hebben omwille uan wie we zijn en 
niet omwille um1 wat we zijn. (Foto 1\NP) 

moeten denken. A Is het juist is dat kwa

liteit van zorg in dienst staat van de 

kwaliteit van het bestaan, dan volgt 

daaruit dat de vraag 'wie ben ik voor de 

client'' voor proks<,ionals van minstcns 

evengroot belang is als de vraag 'wat 

doc ik voor hem of haarc' Of, anders 

gezegd, hct is voor zorgverleners van 

helang hun eigen werk niet aileen - en 

zelfs niet op de cerstc plaats - te begrij

pcn in tcrn1cn van 'intcrventic' n1aar van 
1 prc~cntic' 1 'i 

Naar een synthese in het ge
handicapten be leid 
I )e presentatie van de vier model len 

ontlcend aan de geschiedenis van de 

gehandicaptenzorg roept de vraag op 

hoc hct model voor de toekomst eruit 

zou kunncn zien. Er zijn enkele kcn

merkcn van hct Nederlandse zorgbe

lcid die we moeten zien te behouden, 

ook al hoelt dat niet in de huidige 

vorm. Dat geldt miJns inziens met 

name voor twee zaken: de culluur van 

goede zorgvcrlcning en de maatschap-

UlV 12 'JH 

pelijke solidariteit die aan de financie

ringsstructuur ten grondslag ligt Heide 

zijn in hun hestaande uitvoering de 

intra- en semimurale instelling enerzijds 

en AW13Z anderzijds zekcr voor kri

tiek valbaar, maar hier is van belang 

wat ze aan onderliggende opvattingen 

en attituden tot uitdrukking brengen. 

De cultuur van zorgverlening herbergt 

het 'spirituelc kapitaal' van de sector. 

Wie meent dit kapitaal te kunnen nege

ren door de zorgcultuur als "warme 

zorg" lerzijdc tc schuiven, moet eens 

uitleggen wat voor gchandicapten het 

voordeel zou kunnen ziJn van een ge"in

dividualiseerdc zorg waarin voor be

trokkenheid en zorgzaamheid geen 

plaats meer is. Hoc dat ook zij, de sug

gcstie dat toewiJding en betrokkcnheid 

synonicm zijn voor betutteling en he

voogding is misplaatst. 

Wat de finaocieringsstructuur betreft, is 

de AW13Z een maatschappelijke ver

worvenheid die uit dezelfde zorgtradi

tie afkomstig is. Deze wel brengt een 

vanzelfsprekendheid in de maatschap-
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pelijke <,olidariteit met gehandicapten 

en hun families tot uitdrukking die in 

slecht'> weinig andere Ianden wordt 

geevenaard. 13eidc kenmerken mogen 

worden beschouwd als morclc funda

menten van de Nederlandse gchandi

captenzorg waarop ook in de toekomst 

kan worden voortgebouwd."' De voor

naamstc opgave is dan ook gelcgcn in 

de vraag hoe te bewaren wat waardevol 

is in een synthese met de verworvenhe

den van de emancipatieheweging die 

de zorg recentelijk bcheerst. 

In deze slotparagraaf doe ik een poging 

die vraag tc beantwoorden door de ver

schillcnde items van de eerder beschre

ven modellcn na te !open. De kern is 

dat de <,ociale dimensie van burger

schap prioriteit krijgt hoven de juridi

schc en economischc dimen<;ie'> die het 

liberale model van volwaardig burger

schap domineren. De uitdaging die in 

deze stap he,Jotcn ligt, lcidt tot de 

vraag: hoc zou cen toekomstig zorgmo

del eruit zien wanneer niet het ge.indi

vidualiseerde burger'>chap van de ge

handicaple, maar diens inbedding in 

een sociaal nctwerk het sleutelbegrip 

zou zijn7 17 Deze vraag wordt gesteld 

tcgen de achtergrond van twee belcid'>

ontwikkelingen. De ecr<,te is dat het 

streven om mensen met een handicap 

zoveel mogelijk in algemene voorzie

ningen te Iaten participcren, zal wor

den voortgezet (dccategorialisering)_ls 

De twecde is het <,treven naar de door

voering van het begin<>el van 'scheiding 

van wonen en zorg' 1'' Heide doelcinden 

tezamen hetekenen dat in de dagclijkse 

zorgpraktijk weinig mecr terug tc vin

den is van de traditionelc 'verplecgkun

dige' zorg en dat ook hct aandeel van 

speciali<;tische voorzieningen (de para

medische, psychologische en orthope

dagogischc dienst) zal teruglopen. De 

vraag die daardoor opkomt luidt der-

halve: wannccr menscn met een ver

standelijke handicap straks van dc

zelfdc voorzieningen gebruik zullen 

maken als andere burgers, blijlt er dan 

nog een taak voor wat nu nog 'gehandi

captenzorg' heet en zo ja, welke? 

/)e hemiddrlaars 

Wat uit het burgerschapsmodel zeker 

moet worden overgenomcn is de omke

ring in de vcrhouding tussen degenen 

die zorg ontvangen en degenen die 

zorg geven. /'vlcnsen met een verstande

lijke handicap en hun families c.q. ver

tegenwoordigers dienen zelf de pri

maire actoren in het zorgproce<, te zijn, 

zodanig dat pro(c<;<;ionals cen onder

'>teunende functie vervullcn. Wat i<; het 

object van die onder<,teuning? Het ant

woord kan mijns inziens aileen maar 

luiden dat aile professionelc activiteit 

gericht is op een goed Ieven voor de 

betrokkenc(n). In het streven naar nor

mali-,atie van hun bestaan hedt de zorg 

voor gehandicapten niet Ianger verple

ging en behandeling als object, maar 

vormgeving van hun leefwereld. Dit 

betekent dat die a<,pecten van het Ieven 

met een handicap worden ondcrsteund 

en versterkt die dit Ieven de moeite 

waard maken. In die zin wordt kwaliteit 

van zorg genormeerd door kwaliteit 

van hestaan-' 11 Over de invulling van dit 

laatste begrip kan men uiteraard van 

mening vcr<,chillcn, maar mij lijkt dat 

de volgcnde vcronderstclling op brcde 

steun kan rekenen. Wie voor zichzelf 

een kwaliteit van bestaan moct delinic

ren, die zal daarin zeker cen plaats toe

kennen aan anderen. /'vkn'>en worden 

doorgaan'> niet graag gelukkig in hun 

eentje. Ook lijkt mij vrij zeker dat nie

mand bij de vraag wie die andercn 

moeten zijn aan professionele hulpvcr

lencrs denkt, tenzij in '>ituatics waarin 

zich de profcS'>ionelc relatie tot een 
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vricnd-,chap-,relatic heelt ontwikkeld. 

Dal wil zeggeno de <,ocialc relatie'> die 

mede comtitucrend zijn voor de kwali

teit van mcmclijk he<,taan hebbcn cen 

inlormeel karaktcr I )e rypcrende roll en 

zijn in dit verband die van familiclcdcn, 

vricndcn. collcgae, buren, kcnni<,<,en en 

dergclijkc en niet zozecr die van art<,en, 

p<,ychologen, docenten, maatschappe

lijk wcrker<, en andere profc-,<.ionak 

I licruil volgl dal de laak van de protc<,

sionelc hulpvcrlcncr icl'> lc maken moct 

hchhcn mel de hcmiddeling van dezc 

llliormelc relatic-,. 

2. De loci/lie 

De lunctic van hemiddelaar l1eeft tot 

gevolg dar de hulpvcrlcnl!lg niet zozeer 

op ccn bepaalde plaah wordl gcrcali

.,ccrd, maar op allcrlci plaat<,cn waar 

ondcr<,reuning van de gehandicapte in 

dicn-, rclatic'> tot andcrcn nodig i'>. Dat 

wil zcggeno in vele -,iluatie-, zal die on

clcr..,tcuning n1ct nJnlc in de \VonJng 

van de gehandicaple gcstaltc krijgcn, 

maar de 'woOil'>iluatie' i'> niet de hcpa

lcndc categoric van hct zorg<,y'>lccm, 

zoal-, in vrijwcl aile <,chaalverkleining'>

projcctcn tot duwcr wei hct gcval i'>. 

Her oogmerk van de 'hemiddeling' i'> 

nicr primair de ontplooiing van indivi

duelc mogelijkhedcn, want ook hicr 

gcldt dar de ontplooiing van mogeliJk

heden een middel i-, maar geen doc! op 

zichzell Doc! van profe.,.,ionelc activi

tcit moct zijn de kwaliteit van he<,taan 

van de hclrokkene, waarhij de aandacht 

primair gericht is op onder'>leuning van 

relalic'> mel 'siijnifiullll ollm< die hem ot 

haar <,taar <,tcllcn om zichzelf te zijn. 

Hct hangt daarhij van de gehandicaptc 

zeit at w1c dczc '>ignihcant orhcr'> zijn 

en 111 wclkc hocdanigheid ziJ van bete

kcni-, zijn voor hem ot haar. Zoals reeds 

wcrd uileengezel i-, dezc toespitsing 

van gn>ot helang omdat up deze ma-

( IJV 12 'JS 

nicr ook mcnscn met ccn crnstigc han

dicap 'in bccld' blijven 'Sii}Hijic<IHI others' 

zijn voor hen nict van mindcr helang 

dan voor andere menscn, indicn ten

mimte dit belang niet afhankelijk 

wordt gemaakt van wat deze andcren 

kunnen bijdragen aan hun ontwikke

ling.)1 

3. De l<1<1k 

Wordt het socialc netwerk van inlor

melc rclarics tot dchnicrcnd kcnmcrk 

van zorgvcrlcning gcn1aakt, dan i~ de 
centrale opgave onmiddellijk duidelijk 

De vraag is hoc personen uit het seCLl!l

dai,·e circuit - de prolc-;sionals - per<,o

nen uit het primaire circuit kunnen steu

nen en ver<,terken in hun belrokkenhcid 

bij en hun aandccl in het Ieven van 

mcnsen met cen handicap. Voor de in

vulling van een toekomslig zorgmodel 

hctckcnt dit, dat de onder<,tcuncr<, ook 

in de tockomsl ondcrsteuncrs zullcn 

blijven, maar hun onder-,teuning heeft 

ccn ander doc!. Zc zal nict zozccr zijn 

gericht op de toegang van de gehandi

captc tot allerlci benodigde zorgvoor

zieningen, maar op versterking en -

waar gcwenst - uitbrciding van diens so

ciale netwerk22 De toekomstige proles

<;ional i'> iemand die hcmiddelt tu.,.,en 

menscn met cen handicap en de siljnifi

C<IIll ot/Jcrs' en die hun ondersteunen in 

hun samenwcrkings- en/ol samenlc

vingsverband. 

4. De discif,[ine 

Welke di'>ciplinc dominccrt het toc

kom'itige zorgmodel' Het plcidooi 

voor ccn vermaat-,chappelijking van de 

zorg- e11 hulpverlening lcidt crtoc om 

niet a! te nadrukkelijk naar ecn disci

pline tc wijzcn. Profc.,.,ionali'>cring zo

al'> die nu wordt begrepen, namclijk al'> 

tech ni-.che handel i ngscompetentie 

vanuit welke di'>cipline dan ook, i'> niet 

c_ 
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zozecr de oplossing alswel de uitdruk

king van het probleem van isolatie en 

segregatie van men sen met een handi

cap. De henodigde ondersteuning is van 

dien aard dat ze de specifieke invals

hock van verschillcnde disciplines over

stijgt. Mensen kunnen aileen zichzelf 

zijn wanneer ze in hun 'zelfheid' door 

anderen worden bevestigd. Het onder

steunen van 'men<,-zijn-in-relatie<>' is 

niet de specifieke competentie van een 

bepaalde di.,cipline, al heh jeer wei een 

aantal <,ociale vaardigheden voor nodig. 

Hct accent zal vanwege deze vaardig

hedcn vermoedelijk rnoeten liggen bij 

sociaal-cultureel en maatschappelijk 

wcrk. Moet de hier geschetste vi.,ie de 

toekomst van de gehandicaptenzorg 

gaan bepalcn, dan staan professionelc 

hulpverleners voor de taak die hen dik

wijls het zwaarste valt: ze moeten zich

zelf als professionals overbodig rna

ken. 

5. De ontvan_qers 

Caat het om het mede vorm geven aan 

een 'lcefwereld' en om het ondersteu

nen van individuele identiteit in socialc 

rclaties, dan is de onderscheiding tus

sen de 'wie'-vraag en de 'wat'-vraag op

nieuw cruciaaL 21 De rollen die in hct 

verleden voor mensen met een handi

cap waren weggelcgd ('pupil', 'onno

zele', 'zwakzinnige') identihceerden de 

betrokkenen met hun beperkingen Ze 

werden door middel van dergelijke la

bels gestempeld als behorend tot een 

hepaalde groep. Waar het nu op aan 

komt is de stap te zetten van 'wat hen 

je? (autistisch, gedragsmoeilijk, auto

mutilerend, cnz.) naar 'wie ben je?'. 

Niet de identificatie met een bcpaalde 

klasse door middel van schema's en de

hnitie<>, maar de idcntificatie van de 

persoon door middel van zijn of haar 

naam en de daarmee verhonden Ievens-

geschiedenis is de basis van het -;ociale 

netwcrk dat mensen in hun individuali

teit ondersteunt. Deze nctwcrken zijn 

behalve informeel ook heterogeen 

omdat ze door pcrsoonlijke en niet 

door functionele relaties worden gedra

gen. Ze komen ook niet primair tot 

stand omdat cr een problcem moet 

worden opgelost ('interventie') maar 

omdat mensen deel hehhen aan elkaars 

bcstaan ('presentie}'" 

6. De filoso]ir 

Een helangrijke implicatic van het hier 

geschel'>te tockomstmodel is dat het 

zijn praktische toespitsing niet vindt in 

een bepaalde rol (zoals de rol van 

'bewoner', 'burger' of 'client' in bestaan

de modellen). Effectieve hemiddeling in 

de ondersteuning van het sociale net

werk optimaliseert het aantal socialc 

rollen dat door individuele gehandicap

ten vervuld zou kunnen worden, echt

genoten, partner<,, ouders, werknemers, 

leerlingen, paticnten, klanten, gemeen

telcden, medchezoeker<,, cluhgenoten, 

buren, kennissen of vrienden. Noch de 

locatic ('hewoner'), noch de professio

nelc relatie ('client'), noch de relatie met 

de overheid ('burger') is van doorslagge

vend helang, maar de rclatie., die men

sen ecn eigen plaats geven in de ge

meen<,chap waarvan ze dcel uitmaken. 

Deze gedachte is ontlcend aan post-li

berale ideecn betreffendc de revitalise

ring van de 'civil society' 25 De paradox 

van hct liberale burgerschapsmodel he

staat hierin dat het de relatie tussen de 

burger en de <,taat in het middelpunt 

plaatst, terwijl het de relaties tussen de 

burgers onderling zijn die vrijheid wer

kelijk mogelijk maken. Het grociende 

aantal sternmen dat plcit voor de revita

Ji.,ering van deze socialc dimensie van 

burgcrschap - en van de 'mediatmq institu

tlom' waarin ze gestalte krijgen - komt 

(!)V I} 'JS 



voort uit het he'd dat de moderne <,a

menlcving docndc i'> haar \pirituclc ka

pitaal' tc vcrwaarlozcn.''' 

7 I )c /ii!<II!Cimll<} 

Over dn laat'>lc item moet met enkcle 

spcculaticve opmerkingen worden vol

<,taan. voornamelijk omdat het huitcn 

de competcntie van de auteur valt 0111 

hicrovcr <,tcllige uitsprakcn te duen. De 

<llllwikkeling in het ovcrhciddoelcid 

doct vermoedcn dat de AWI:lZ in 

Nederland haar langste tijd l1eeft ge

had, altham in haar huidige vorm. Via 

ccn vcrder tocnemende marktwerking 

zal een deel van de financick <,teun 

voor mcnscn met bijzonderc zorgbe

hocftcn worden gcgotcn in lllCC.T gc.in

dividual iseerde f i 11ancieringwormen, 

zoals het pcrsoonsgebondcn budget. 

De trend in hct huidige ovcrhcick 

hclcJd doct vcrmoeden dat de catego

rialc hcnt~dcring van .;;pcciale grocpcn 

burgers over de helc linic up haar re

tour is l)it betckent echter niet dat met 

de A\'VIlZ ook de solidaritcitsgedachte 

waamp deze hnust zou moeten vcr

dwiplcn I )at gcbcun pas wanncer 

mcnscn in de toekom<,t zcll verant

woordclijk worden gehoude11 voor de 

cxtro ]a..,tcn von gchandicaptc fanliliclc

dcn. biJV<lOrbeeld ondn invloed van 

voort schri Jtkndc medisch- tcchnische 

mogclijkhcden tot prcvcntJC De vraag 

ol ecn dcTgelqkc ontwikkeling de pa<, 

kan worden zdgc..,ncdcn, hangt ten 

nauw-..tc -.onlcn met de vraag ot hct 

maat schappcl i 1k vcrant w<Jordel iJkhcids

hc..,cl wooruit de gchonclicartcnzorg an

derhalvc eeuw gelcden is voortgeko

men. nog voldoende wortcls heclt."C 

Tot besluit 
De bcschrcvct1 'Ynthe,c in de Nedcr

lanchc gehandicaptenzorg is een po

ging om hcprocldc \Voorclcn tc intcgrc-

rcn in 'het nieuwe paradigma'.cs Het 

lijdt weinig twiJkl dar de toenemende 

participatie van dczc mense11 in de sa

menlcving hun kwetshaarheid extra 

schcrp aan het Iicht zal brengen. Daar

om is nadrukkelijkc aandacht voor de 

socialc dimemic van hun hurgcrschap 

dringcnd gewemt-''' De JUridische en 

economische orienta tie van het liberalc 

hurger<;chapsmodcl veronachtzaamt de 

hiJzondcrc kwetsbaarheid van mcn<,en 

met een ver<;tandelijke handicap. 

De centrale stelling van dit artikel luidt 

dat een helcid wemelijk i<, waarin so

cialc intcgratic Caanvaarding en rc~pect 

voor de gehandicapte als partner in so

ciale relatics'! wordt nagestredd als di

men<,ie van functionelc intcgratie i'het 

gebruik van algemene maatschappelijkc 

voorzicningen en instellingen'l op ba,is 

van politicke integratic ('burgcrschap 

op basi-, van gelijkc politieke en wette

lijke rcchten en plichten'! In deze tcr

men gestcld luidt de kritiek op hct vi

gcrende hurgcrschapsnwdcl dat het 

ztch uitsluitend richt op de politieke en 

functionelc integratie, en het wel,lagen 

van de -;ocialc intcgratic nict tot voor

werp van bt>lctd 111aakt. De vraag moet 

worden gesteld wat eigenlijk de win<,t 

van het 'nicuwc paradigtna' i~ wannccr 

uitgerekend dit doel - socialc integratic 

- ntet wordt bereikt. 1-let succes van het 

nicu\vc zorghclcid i~ aangc\vczcn - he

halve op regelgeving door de ovcrheid 

- op socialc en culturele bronnen die 

nict doot· het crecren van rechtwerhou

dingen kunncn worden vcrvangcn. ()tn 

die reden t'> het van groot helang 0111 de 

Nederland<,e zorgtraditie nict als ach

tcrhaald aan de 'traat te zetten. De her

ddinicring van de vnhouding tu<,<,en 

de <,laat en de 'ciPil society' die zich in de 

at-,lanking van de vc.:rzorging-,-;taat a he

kent, vraagt juist 0111 een krachtigc her

waardcring van dczc traditic 
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flrof,J, I.S Rr11dm is hooLjlmlilr clhiek 111111 

de lfrtJC LlniPrrlilnl tc ;\n,tcr,i<llll. Ht/ i1 11<111 

,/czc uniPcrsilcit tCPCih houdcr t'illl ,j, Willc111 

Pdll den llcu;/r-lcmtoc/ Poor ct/rick, 111 /ret /ri)

zondcr IJOnlldltcuc osfH'Cicl! Pdll 1/c zon}Perlcnint} 

tc11 hchocPc 1'<111 111111\CII 111cl cell t'crsliiJJdclijkc 

11illi<llld{l 

No ten. 
lkzc tcko.,t ,.., ccnull\\l'lklng \,ln ccn IIIIL'Idlng 

gclwudcn op ccn .... tudwcLlg \till de .\K() ccn 

Ulllllllt<.,o.,tc \oor· k\\'JiiLCil en ondc~.c:::ock \'clll de 

V( :!'\ op 1 t ll1J<lrt llJ'l~ tc t\mcr..,lo01 t en ;-t].., 

byr:olr i'rcirllt' gcprc .... cntccrd op de lclcHiiik'>L' 

Ul!llcrclltlc V<lll de ;\IHiiiL.ll! 1\'"!ILidlrL'Ii l1( ,\lnl!.d 

1\cLrl.l<~lwii ;\;\,\11\ Rq~1on IX ,n\.ll,,ot Ctty 

1\ll) op 15 oktohcr I qq; lk hen dtmk \Cl 

<.,Lhuldq.~d JJil ~ltHJ-.c ten Horn, W'tl 11u11llll.'\ 

en l)oh vJn /itdcrvcld voor u1tvocng comlncn

l,ldT op ccrdcJc vcr<.,ie.., V(lll deze tckc,t 

Vo01 de htcr w-·..,tgtlctlccrdc amht\'(llclltte ztc 

ook hct l'n~l'rlil lOt' /i\S~/1)-Ct'lldJC'- lc Hci\nrh "

I; ndJ j\HI() I vc,N J. oktohcr ]l)l)(J. Voon .... 

\f .\IT Bunltnx 'In de <,plcgel V<lll lle]..,tnkt, de 

tl"tllllll'llLk voor-,prong nJdn hckekcn, tn 

\V . .\1 r HuntltlX en \1 c () 1\.cT\lCtl, (,c/ntt1,icU 

l'li i}nwd~l ThctllJli..,Liw rapport<1ge'> en he

..,( hou\\'lngen ll<lJr c1anlc1dtng \"<ltl het I Oc 

1...\~~11) congre.., tuh llJ1)6 llel..,1nkl \·1nland. 

Hct ondetzock-,r<lppon \'\ltl•IJilbil:cit 111 ,{c .)dJ.JJI

,/tld/llotzo,,J door het l'.:IL.\V ttl opdracht \'ctll de 

Vcren1g1ng ·..,Heeren l.oo 1 LlttcLht, llO\TmhCJ 

Jl)l)?{ vcr..,Lhccn na eindredallte vun dtt un1kel 

en kon ntet mccr in de hc..,chouwtngcn worden 

hctrokken. 

L.tc voor ccn vcrgcltJkh<ltT aJnp,lk l- . ..\ 
Pollowav, 11) ~m1th I.R. l1c1tton 0.: Tf-.( 

Sm1th Ht..,tortc ( h<lnge.., 1n .\knt<ll Ret at da

lton <lnd ])evclopmentJ]l)to..,<lhthtrc<, f,illuiiJtlJT 

dli.i Trdliltlt:J tn ,\lnrl11i Rcidt,/diJOJJ did /)tt'dtl/llltt'nl 11 i 
/)hdllliiltl',, Vol.~l : J()lJ(Jt, no I pp ~-12. lk 

ondcr..,chc1dcn dtmcn'>tC'> hcnoemen hoc 111 de 

hctn:l!cnd<.:' nwdcllcn \\'crd gecbcht over <lch

tcrccnvolgcno..,· de uttvocrdLT..,, de lm_<ltll', de 

taak, de d1..,Upl1ne de ontvanger<,, de ltlo-,olte 

de ltll<lllCICrtllg 

Zie voor dcze otH\'>'ikkellllg 111 Nederl<lrHJ 

H P ,\\ Adna,l!l'>Ctl'> ell :\ ( 7t]dcrvcld 

I'IJIII't/i'ujn11111ilrc/ cH 1lc PU'ioH}illl/"'l!ldl [)cvcntct 

Klll\\er Jt)H I 

(> In dczc paragrJill lllJakt tk gchn11k v<ln IS 

Rctndcr-, 'I )c autonomrc v0.11 vcr..,tanLlclrtk gc

handlcaptcn l'en cotltt adrl tto til tcrmttlt<, ~ 

1\1c1/nirlllij, lil.{'-c/111/11'001 OflJl(lt,filt</, PtJI")liJII{j Cli Oii,/u-

11'11' lrg J(J 1 Jl)t).JI, pp 22H-2...J-2 

I kLcltdc gcda<.. hteng<lng uttvocr1gcr tn IS 

Rc1ndero..,, '\\.',!1 IIJch bm 1Por,ltt: ~tci'IJIJd' 1'00/ Hct 

/Jc,/d<i/1 l'r/11 IIIC/1'-CIIIJJci t'C/1 Cllt,/i_<}t ll(!'/dt:•/dilkl' J\11JciJ-

ul/l Ill f,tl /1!\.j11 1\111 ,J'r f,dtiJ,/.id<}'l ,)t':llti,/1'(1,1\tihlt~'

U'li btl;,,j,t tii/('(IJ::::rll:rJ,/ ,\\otHJgl<tlll'i-"11 .., \--kcrerl 

l.oo- no 15 \mct<,llHJrl ..,·Heeren IJJlJ ji)IJ(J 

Voor n·n uthtckcnd (J\'l'rZicht z1c Amltill 

l"Lt0111 The ,\Jell' (,rlLftl: /\JJJ
1
1 ( t'IIIIIIIIJ!.'i)' ,JI!,I 

,\l,l•,dti_)' 111 ,J/)cJIILlc'•!l!c •<,'c:tl)'. i'..n\ York lb'>tL 

Hook'> I 'liJ(J I lztonl illlcth,..,ccrt hct Ulllltlllltlt 

l<Jrt<.,llle :Jlo.., (Til '>llU,lic hc\\'l"gttlg dtl' l'Cil IC\'Il<t

]~<.,ettllg \'iltl de mJJhLh<lppcltd'"e rmtllllttc.., lll'>

..,cn de <.,\(1(1\ e11 hct tndt\ 1du \ oor<,t(IJL Vool 

cell hc'>ptektng Ltc 1111111 .ttttkcl I kL e\ell\\'tt Itt 

lll\'-,("11 t!ldt\'ldll ell .~l'llll'ell'-,lhil]l l'l'll tllt'Ll\\C 

(.ttl den Rcf.!el- ..\tllllcll r tZIOill ()\lT '>Oll<lk 

r1rdc Cll illltOtlllt1ltl ( ilrt,lcJ: /)tlllt'c rdiJ,, l•1 

l'c!~"CJilltr:.)tli 5 I qqs pp I (J 1-1--:--: 

Zw I V<lll \'\'ccldcn (.t,,l\lii,/111 tJ,Iciil'~u.l [/!1!
1
'(/ 

,/ut/IIJJJ l'dli .1'1 di:IIL'h'i\lt/i'c/'r ,11/i\tl/'c.Lti)t'<}lt~' l cu

\'Cll Amn<,loolt \ceo 1 1JS(l 

I(! Zrc -\d \all (~ctlllep f)t !\Ill i1tl J>t,id.!ti 

t\111 ./c ::::u'dbitll 111 ,it 'dittudrt'u:,j _,\lli'>tCrd:tm \ lcp

pcl Boom IIJW) p q I 

II !~en uttgehretdcte \CI'>Il' \an dn .ttgutllCtll 111 

H:tm S Re1ndcr.., l"he Lthtl<, oJ )'.."ormaiiZ<l

ttlltl Rcnlatko.., on the \lotall\c-,uppll'>Ittotl.., rd 

( omnllttlll\' C<ltT l 1oltcv ( dliJI1tt,/,jc UII<IIIuly 11/ 

/lt,dtf, c .11c Et/11\., (J 1qq--; PP ...J-S7- 11n 
12 Vgl I To..,o..,chro /)l"i11'1tlrtliO'!dlt:.illll1: JTJ ,\'tliJi'd) 

lllJJi:Jtlttl_) dJt.i lh,nr,Jr J>uper pr('<,eJllnl JL the 

10th \Y'otld ( ongrec,c, ol the IA')')l!) f Jel..,tnk 1 

S- I~ llliv I ()IJ(l. I )c ,tuteut vr,1agt --::o:tl h al \\'hv 

the I qss 1elorm tn \J(JOn\cgcn- !SR 1 lwunw 

,1 hou'>ltl)l. tclorm' t<lthn than the (O!llprchen

..,t\e LJt'C tclorm \\'hiLh wao.., tntended Hct 

mce<,\ hclilngwekkcmlc dcel van het ~tlll\\oord 

op dte vraug alduo.., "i(~'>..,ehro, ltgt tTl hct lett d(lt 

1\bny ol the Jntcnllotl'> ol the rclorm \\'ere 

hevond polrttL'>. It j.., po'>'>lhle to dcudc polttt

callv thJt c1 Ill'\\' houo..,c o! <1 cetl<ttll qu,llttV t<, to 

he hutlt It l" not eJ'>Y to deL ale thJt the lll'\\' 

ne1ghhour I'> gotil.!..i to he \'OUt lnend 

1 ~ _,\ngel<l 1'\ovak AmMlo '1t:tll Role.., 111 . ..\lie<.. Ling 

hlcnd..,htp'> clllll ( Oll1!11llllllY Rcl<lttOll'>hlp'> 

;-\,ttiCJtldl: lolltl!id (lf ,\ltt:l,d /)t{iltn;, y, Vol 

1]1)1)..1_1 p...J-

j.~ \ngel<t Nov<lk _,\mado () l p ---t "]"he huntclll 

<,lT\'I(e.., ltcld t'> \Trv -,ktllcd <lt e<,t<lhlt..,lllllg rc

qutrcnlenl'>, procedure<,, <lnd p1occc,'>c.., that dJ<,

LOllrclgc llJtura1 l011ttclttOtl'> and dt<,\,llll(' 

people !tom norn1<tl ltlc tllld notll1Jl rclatton

..,hlp'>' 

I '5 Vgl . ..\mado .~III/I l<.uir,, p I !k ontleen de tcr

tl1111ologlc vJn 111ll'r\'Clllt(' tlctar pt-eo..,enttc <l<tll 

I )oorlje Kal 111 ha<lr \Tr..,lag over het pro1eLl 

'K\\clrttcr maken V<lll het RL\(;(; rn Zoetcr

mccr. f.!Cprco..,cntccrd op de NC :HL.-congt c<, 111 

I de op ~( l ok to her 1 iJI)S l )c pohrt tel t \'Jil 

doen l'tl 'zt]n' konlt hcldct tot u1tdrukktng 111 

de //,1!1,/ln,/ltii) /kz:otkl'lll'ii•/n; UtlgegC\'('tl dlHll 

Tockorn..,t \·oor T\\'l'l' • ]_andeiTJk <,\eunpunt w 11 -

\\'illtgcr'>\\Ttk \'oor men..,cn met <..Til vcr....t<tndc

liikc hJndtLJP · \Xt"Jt hezoekn1cnden kunnen 

hctekencn 1.., gcmakkclqkcr tc /cggctt d<tn \\'ctl 

( IJV I} 'JS 



ze preue.., doen ( )rndat het UlllttlLl voorop 

<.,[0Jl, J<., de cKliVllert hctrckkeltJk onderge

<.,( hrkt' p -1- ~ In hct hurdrgc j)]()Ll''-. van rCJtronJ

Ir..,urng van de zorg moet worden gevn_'C..,d den 

\oor vclc prole..,...,ron0l.., prcue..., het orngckel'rdc 

gcldt 

1 (J Lrc IS RernlkT..., \VaCJrop hen1...,t onze zorg 

voo1 zw,1kz1nnrgcn~ Frlo'-t1rc "'. flrdklrJk. <.,eptcm

hcr l<J()(J pp lli-1:2<) rdem 'Soltlbrrtert Fen 

lunddtlWI1ll'il- \\'tl,lrde rn de NukriJnd..,e gc

Z<JIHIIH:rtk,_<ng hio,o/rt"' l11<1kirrk llJ)clcH l<i'Ji 

pp I 12-1 I; 

\/()()] .C:O\'lT d, ZICil k0n ]<,de hctck('lll<, \'011 <,()

llcllc nctwcrkcn V<Hntllrn de p<.,ylhl(]tlrc \001-

\\'lTjl VJTl \\etcrl..,lhappclrlk ondcrzoek ge

weeo.,t Zrc hr)\'oorheeld H ,\1 I lbJJ<., _l..,tllldit 

iirlll'llbn l'dli ;\nrhllidllll' ( /lrt>liJ,,f, /\ytllldlll'-.cl'< 

/
1,/lli.'nlni r'>.ctldcTlll'-.l h prol'l<.,l h1 d t, .!\... LJJ<.,lrrl ht 

Rr)!,<.,rJnrvcr-.,rtctt lrmhurg I<)'J-1- en de dJJr ,l,lll

gehtlJlde lrter,lllllll Het tvpc nct\\Trk dat 

llllllh lllZll'll<., \oor de zorg voor muhcll met 

lTil \'l'r<.,\tllldclrlkc h,1mlrc(]p vJn heiJng r.., 

\\'ordt door Ht1a1'> ..,mralc <,upport nctwcrkcn' 

.W'IlO('llld Hr1 utcert de dclrnrtrc vJn SJdoun 

--\ pcro.,on\ <,ot_r0l network l,1n he dclrned ao., 

thtlt group ()I <,rgndtcJrll otht.T'-. wh1ch j.., '>llj)

J1<1'>Cd to torn1 c1 nzrtur0l ..,upporto.,v<,tcr11 pJJ): 

Voor L'Cil recentc '>tudrc over de toepa<,<,rng vJn 

hct '>oucdc nct\\Trk tl].., ... lcutellwgrlp 111 de zorg 

\'Oor gL·htlt1drc,1ptcn zrt_· hct rn'>prlcrendc hock 

\'011 H R Th Kr<dwr en H I V;Jn I )ongen 

,\ lcJ:,uJ nrclcCIJ /J.tiJ,/ild/1 m ln111 (lilii/CP!IIi/ Bouw<.,tc

ncrl \oor Jnder'> denkcn HJ(]rll. Neli..,wn, 

I <J<J7 

IS /ll' 11 \tlll lrc-,hout 'Vcr'>churvendc zoJge<)[l

leptcn en de Jlll\\oordcn daJrop' rn I. I 

Boon /or,f!'J'>IC' til llldJJd,/<IIJUJ/ Anhtclvccn 

~trchllng ~vmpoz, I 'J'J(J 

I 'J /re hr]voorhccld het lldu,/,to<hllit/'hi,ln ( :dl!nJ
,/r,d/1/cJJZOitl urtgchr0cht door hct 1\hnr<.,~erie van 

V\\>'~ Twcnlc Kamer, vcrgtlclcnJJJ I <J<J)-

1 'J'J(J. 24170 nr I '1 

::!_(! 7rc :\ 'j'h van (;cnlll'jl. fldld,{Ujllld-l'crll/Jlli!'llli/ Ill 

,it ]'I'll' tl/l Z1111} 11(ltlJ III(IJ'(IJ mel CO! 1'0'/,/ldclr)kr ihl11dt

<d/1 ( hJtrc ,\1JJ..,trrcht, RrJk-,uniYLT'>rtert Lrm

hurg I()<)(>. pp 27-2S 

21 V<Hll Clilc durde]rJkheld htcr <.,t,lcll ll1Ct dJt ont

\\'ikkcJrng en ontplooring nret hc1Jng11)k Zllll, 

t11;Jar wei lbt hun hclang drcnt tc worden gc

rwrmccJd doo1 WJt zc hl)drJgcn tot de kwail" 

tcrt v,111 he'>t0Jil I )c dwJng tot ont\vtkkc111lg 

k,1n ook h\·Jlitcthvcr-lrl'" hctckcncn 

22 I let krrtro.,clw punt lrgt 111 de vrJzrg wclke plaat<, 

proJc..,..,Jonelc zorg-. hulp· oJ dielhtvcrlcnt.T'-. tTl 

hct '.ouak rwtwuk vJrl de gchJndrLJptc rnnc

mcn lk'>ttl0t rcm,lnd.., qmcnlcvrngwcrhJnd 

V<JornJrllclrJk urt prolc-,..,tonJI<,, lbn o.,rreekt 

JlCJ0r-., \'Jll CCI1 .111'/i/11/iOIJd/iJC/li'Ork' () ( pp.6=i

(J lr I kLc ondcr..,chcrdrng maakt ZK hthJJr wJt 

rn de lwrdrgl· dr..,UL'>'>ll' over dc·r·n<,~itutrorJJ]r<,c

rrng gcmJkkclqk over hct lwold wordt gezrcn, 

rldrnclrJk chl ook de gch<lnlhcJplc dre thtrr<.,-

( I JV I] 'lS 

woont nog vollclhg kz111 ZIJ!l (]Jngewczcn op 

ccn 'rn'>tltutronal network' In dre '>lttrJtic k011 

men hctu v0n re'(n<,lrttrt](>llJII'>LTrrlg· dJn \'Jn 

'dcJll'>titutr(>llzrir-,errng o.;prekl'n 

2 =i Zrc hoven. p <J 

2-1- In dre zm r.., rn clcJgcll)kc <.,oualc relatre<, ccn 

wcderziJd"c JlhJnkelr1khcrd ook nrct ret'> he

drcigend.., omdCJt zc nrct worden gccorhtrtu

cercl door ver<.,l hi lien rn con1petcntrc I?.Otl].., 111 

pwlc..,o.,ronclc rclJtre<., per dclrnrtrc wei het gc

vJ! 1'-. '· lk Lbnk drl pttnt JJ!l Srnekc ten llo1n 

25 I kze gcdJchtc dr<.,~antrcnt 7Tlh \'Jll hct 'ultu

relc jK'<.,<,rmr<.,t1lC V(]ll de 'veJv<IJ...hypothe'>c drc 

zcgt lLlt de voortgtlande rndrvJduJli..,crrng een 

ero...w \'Jn gen1eemc h0p en de dc~arht] hcho 

1cndl' dcugden tot gevolg hceit 7ic voor cen 

cmprrr<.,Lh gclumlcerde krrtiek op dczc hypo

the<.,c 1\l. BovcrJ<., en A. HcmcriJLk. //1i1'ni'il•d 

l'dli .ic llltlld.tl Ec11 l'lilfliii''/J tliJ,{CIZtlck 11ddl ,/c '(l(ldh 

i1Jn,/1111J l'dll lllilldc /,d,ln:if/11 Ar11'>lcrd0m ,\1cppcl 

Boo111, ICJ<J(J r in het hr1zonder de hrrdrt~ge vJn 

]
1 R.cnooy l)c \\'onderhJJrliikc t_onunurtcit 

van hct vriiwillrg rnrtrzrtrel hlllncn de vnzor

grng'><,tJat' pp 72-()(Jr 

}(J A Kinncgrng, 'Hct Spiritucle K(]pltJal' Trouu' 

h11/,l_i}< Lcllcr N Cent. 30 mJart I q<J(J. ( h·crrgcn<., J<, 

K11lncgrng'> urt\\Trkrng VJ!l wtlt onder drt k0pr

taJimoet worden VlT'>tJJil ccn heel Jmlcre d,m 

die wclkc rn dtt <;tuk wordt \'Oorgelcgd 

27 Vgl ;~,/udi
1

Jii1/ic llllll1, .\lrnhtcrre VJn V\X/S 

RT)\\\ l)k, ]()<)(), p.21 

2S Van ( ;cnncp, ( )rd!Ic, p 2 =i 

2() In de reed-, ccrlkr aangeh<1Jldc notJ \Jn hct 

mrnr'>tcrrc van V\VS, A ludllld/ic 1 ()()(), gcclt de 

ovcrhcrd hlr1k \'Jil het hc..,et vCJn de g1cnzen 

van hct hurgcro.,t_hJp<,modcl \VJrlneer Zll <,tclt 

I)IJ hct vcrclcr na'-.trevcn van voh\',Jardrg bur· 

ger..,chap vJn Jlle mcmcn met een handrcJp, 

zullen hurgcr'> urt de 1\cdcrL:mdo.,c <.,amcnlcvrng 

ecn eJgL'll lJJk moctcn vcrvullcn. Drt ro., cen 

noodzakclijke voorWCJ0rck om het vcr0nclc

ring<.,proceo., op vcranlwoorde WIIZC tc docn 

o.,l0gcn PJrticrpJlrehclcicl zondcr cen 'zorg

zanw' <.,OliJic omgevrng J<, tot mi..,Jukkcn ge

doemd \Vtlt kJn Jerden tot ongcwcmtc r'-.oiJtrc 

vJn kwl't..,hJIT tndrvrducn' :r 21 ', 


