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De inmiddels beroemde foto die dhr. Venema maakte van zijn dochter Jolanda en haar moeder in 
de Hendrik van Boeyenoord-inrichting in Assen . 

Jolanda's verontwaardiging 
Heel even was Jolanda Ve
nema een bekende Neder
lander. Heel even was Ne
derland verontwaardigd 
over het feit dat een 23-
jarige zwakzinnige vrouw al 
vier jaar regelmatig naakt 
vastgebonden zit in een 
ruimte in de Hendrik van 
Boeyenoord-inrichting in As
sen. Heel even zagen hulp
verleners in de zwakzinni
genzorg de kans schoon om 
nog weer eens te zeggen, 
wat ze al ze al jaren zeggen: 
de kwaliteit van de hulpver
lening in de zwakzinnigen
zorg lijdt ernstig onder de 
bezuinigingen. Vergeten was 
Nederland natuurlijk allang, 
dat deze zomer in Middel
burg twee zwakzinnige bur
gers waren overleden omdat 
de verzorging even iets an
ders moest doen. Opgelet 
had Nederland natuurlijk 
helemaal niet, toen staatsse
cretaris Dees in november 
het LABZ (Landelijk Actieco
mité Bezuinigingen Zwakzin-

nigenzorg) schriftelijk liet 
weten - tot zijn spijt uiter
aard - dat 'tekorten in de 
kwaliteitssfeer voorlopig la
gere prioriteit moeten krij
gen.' 
Het drama Jolanda Venema 
zegt meer over de wijze 
waarop de gemiddelde Ne
derlander verontwaardigd 
wordt, dan over de intenties 
van de hulpverleners in de 
zwakzinnigenzorg. Die trek- -
ken immers al jaren aan de 
bel, verzoeken politici en 
ambtenaren om te komen 
kijken, sturen brieven. Zon
der dat de Tweede Kamer 
er ook maar vijf minuten 
langer over discussieert. 
Maar als tot wanhoop ge
dreven ouders een foto van 
hun vastgebonden dochter 
naar de pers sturen, dan is 
het hek van de dam, roept 
iedereen schande en kost 
het heel wat moeite om de 
goegemeente ervan te over
tuigen dat er meer aan de 
hand is dan de onthulling 

van het sadisme van hulp
verleners. De gemoeds
toestand van de Nederland
se burger lijkt geheel gecon
ditioneerd door de tragiek 
van het beeld. Laat een ster
vende massa negers zien en 
we grijpen naar de porte
monnee, laat een vastgebon
den zwakzinnige zien en we 
roepen dat er iets moet ge
beuren. vdL 
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