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INLEIDING 

Er is op het ogenblik nogal wat gaande binnen de sektor gezondheidszorg. Het 

is langzamerhand duidelijk gew orden dat er binnen de gezondheidszorg groe

pen ontstaan die met hun gew ijzigde opvatting over de funktie en methode 

van hun w erk in konf likt komen met de bestaande orde. 

Niet alleen rond de afdeli ng Dennendal van de W .A.Hoeve zijn deze gewij zig

de opvatt ingen omtrent het werk duidelijk naar buiten gekomen, ook vanuit 

andere inrichtingen komen er berichten van eenzelfde aard. Kijken we naar de 

St. Anna-Kliniek in Venray en De Bavo in Noordw ijkerhout dan kunnen we 

dezelfde problemen konstateren .. W e zien dat er binnen deze inrichtingen twee 

"modellen" gehanteerd worden die lij nrecht tegenover elkaar staan en die het 

konfli kt mede veroorzaken. Het éne model is het " medisch model", dat staat 

voor het hanteren van de bestaande orde in de gezondheidszorg, en de 

bestaande autoritaire beslissingsmechanismen. 

Het andere model is het "sociaal model " . Dit model staat voor de ontdekking 

van menselijke relaties en de hantering daarvan in de richting van een meer 

gelijkwaardige omgang van de partners binnen dezelfde instelling. 

Deze twee stromingen vinden we niet alleen binnen de gezondheidszorg

sektor, maar ook binnen allerlei andere sektoren. Hiermee wordt de problema

tiek algeheel maatschappelijk. Het fei t dat de gezondheidszorg in het alge

meen en de zwakzinnigenzorg in het bijzonder een belangrijke rol innemen in 

ons maatschappelij k bestel heeft ons ertoe gebracht een NieuwSchrift te 

wijden aan één van de eerste uit gangspunten van de Dennendal-filosofie n.1. 

de verdunningsfi losofie. In het kort komt deze fi losofie erop neer dat zwakzin

nigen tesamen met "normale" mensen op het terrein van de inrichting zouden 

kunnen wonen, opdat beide groepen essentiële dingen van elkaar zouden kun

nen leren, een theorie die langzaam aan terrein wint. 

Hopenlijk draagt deze publikat ie bij tot het opgang komen van de diskussie 

over de rol van de gezondheidszorg met als konsekwentie definitieve maat

schappelij ke veranderingen. 

redaktie Sjaloom 

o. W oord vooraf 

AI enkele jaren zijn direktie en staf van Dennendal, inrichting voor verzorging 

en ontwikkeling van zwakzinnigen, met het bestuur van de Willem Arntsz 

Stichting in gesprek over het bouwen en wonen in de toekomst op het terrein 

van Dennendal. De gebeurtenissen in de zomer van 1971, het eerste Dennen

daikonflikt, hebben de 'v -' 'g van dat gesprek ernstig in de weg gestaan. 

De noodzaak om op Dehl1E::ndal te bouwen werd ondertussen steeds groter. 

Tegelijk kwamen de uitgangspunten en de doelstellingen de staf en de 

groepsleiding steeds duidelijker voor ogen te staan. Op 2 augustus 1973 vroeg 

het stichtingsbestuur direktie en staf van Dennendal de uitgangspunten en 

doelen zo helder mogelijk te formuleren en te voorzien van belangrijke cijfers 

en steekhoudende argumenten. Deze nota over de f ilosofie van de verdunning 

op Dennendal ligt ten grondslag aan al het materiaa l dat w ij aan het bestuur 

aangeboden hebben. 

Deze tekst , geeft in kwalitatieve zin duidelijk een richt ing aan. W ij vertrouwen 
erop dat het bestuur deze richting za l bekrachtigen. Dennendal vertrouwt op 

z'n eigen kracht en die van de aan te trekken deskundigen om samen met het 

bestuur zijn doelstellingen op het gebied van bouwen en w onen uit te voeren. 

1. Mens- en maatschappijopvatting. grondhoudins 

Zonder een aantal fundamentele uitspraken over het menszijn en over de kw a

liteit van ons mensel ij k bestaan is het eigenlijk onmogelij k iets zinnigs te 

zeggen over het wonen en bouw en voor mensen. Daarom begint onze uiteen

zetting over bouwen-wonen, met enkele gedachten over onze mens- en maat

schappijopvatt ing, toegespitst op het werken met zwakzinnigen in Dennendal. 

Aan een zw akzinnige is niets menselijks vreemd, evenmin als aan een zoge

naamd normaal mens iets zwakzinnigs vreemd is. De indeling in normale en 

zwakzinnige mensen vinden w ij kunstmatig en bovendien onju ist. Wij hebben 

het gevoel dat we alleen iets waars over zwakzinnigen kunnen zeggen als we 

iets w aars over mensen zeggen. Veel werkers op Dennendal hebben uit de 

humanistiese psychologie van o.a. Rogers en Maslow een betekenisvolle 

waarheid kunnen peuren. In de beschouwingswijze van Maslow is ieder mens, 

dus ook een zwakzinnig mens, een eenheid van behoeften, strevingen en ge

dragingen. Doorslaggevend bij het bevredigen van de mensenlijke behoeften 

is de verhouding die een mens heeft tot zijn omgeving. Ieder mens ontwikkelt 

zich in de bevrediging van zijn basisbehoeften. De konstitutie, de aanleg, de 

omgeving spelen allen een grote rol hierbij ; maar de kern van de humanistiese 

opvatting luidt dat alle mensen in wezen dezelfde basisbehoeften hebben. Als 
we willen weten hoe onze pupillen gehuisvest zijn en willen worden is de vraag 

"zouden we zelf op het Dennendal van nu en van de toekomst willen wonen" 

verschrikkelij k belang rij k. 

Tevens moet volgens de humanistiese theorie de wil en de behoefte van de 

zwakzinnige van hem af te lezen zijn. Maar net zo min als men iets van beteke

nis kan zeggen over de aanleg, de konkrete verlangens of de sociabiliteit van 

een zogenaamd normaal mens kan men na een eerste ontmoeting met een 

zwakzinnige iets dergelij ks zeggen. Dat onze pupillen allen gehandikapt zij n 

staat niet ter diskussie. Als een goede relatie al noodzakelij k is om een ander 

mens op je werk, in je buurt te leren kennen,:r. · t i n nog sterkere mate het 

geval bij zwakzinnigen. 1 Op de allereerste fJ'~ ~ •. moeten we daarom voor 

zwakzinnigen een omgeving kreëren waarin relatievorming sterk voor de hand *".. 
ligt. In de inrichtingssituatie hebben wij dit geprobeerd te bereiken door 

kleine vaste groepen van 12 pupillen te laten begeleiden door een vast team 

van 5 à 6 groepsleiders. Groepsleiders die lange tijd omgaan met een klein vast 

aantal pupillen ontdekken dat Rogers en Maslow gelijk hebben. Als er relaties 
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ontstaan valt het zw akzinnige in de pupillen als het ware van ze af en is er 

duidelij k sprake van tw ee mensen die elkaar in de kern van hun menszij n 

raken. De onvrede die veel van onze pupillen hebben met hun leefsituatie 

wordt dus via relatievorming zichtbaar, verstaanbaar. 

Maar de verhouding tot de omgeving vindt niet alleen plàats in de intieme ik-jij 

relaties. Ook op minder int ieme wi jze heeft een mens het noodzakelijke 
kontakt met zi jn omgeving: het w erk, de straat, zijn kennissen, en ook de 

natuur, de dingen, een bepaalde sfeer, kleine en grote groepen, ondergaan in 

de massa. De situatie op Dennendal is te vergelijken met een harmonieus 

gezin dat in een afwijzende of onbereikbare buurt woont. De relaties in dat ge
zin, de zorgzaamheid van de ouders voor elkaar en hun kinderen, de onder

linge verstandhouding tussen de kinderen zijn voortreffelijk. Ondanks dat 

voelt het gezin zich eenzaam, verstoten: het woont bijvoorbeeld in een buurt 
die al le kontakten op de één of andere reden uit de weg gaat, of het w oont in 

het laatst bewoonde huis van een afgebroken buurt. Op den duur kan het ge

zin kapot gaan aan deze situatie. De groepen op Dennendal hebben zich z6 
ontw ikkeld dat ze te vergeli j ken zijn met harmonieuze gezinnen.2 Die ontwik

keling moest zelfs veilig gesteld worden door het Dennendalkonflikt. Maar de 

groepen voelen zich verstoken van dagelijkse, "gewone", kontakten: ze 

hebben net als het gezin in de bijna weggesaneerde buurt geen buren, er zijn 
geen winkels, de melkboer komt niet langs, de bus maakt een grote boog om 

ons terrein en kennissen komen te wein ig even langs. Volgens onze mensop

vatting èn bli jkens de praktij k zij n zwakzinnigen in een inrichting niet in staat 

om in hun fundamentele behoeften te voorzien omdat de omgeving waarin zij 

moeten w onen niet werkelij k humaan is, hoe harmonieus en liefderij k hun 

groepsleiding en groepsgenoten ook kunnen zijn. 

Dennendal is een aangenaam ghetto, maar een ghetto is het! 

1.1. Citaten humanistiese psychologie 

A nna Blaman: 

"Het is een humanist ies ideaal eenmaal zover te komen dat we de vrees voor 

elkaar zouden kunnen afleggen, dat we zouden durven rekenen op een 
humane ontmoeting met de medemens. Zelf nooit een gevaar te zijn, en de 

ander nooit als een gevaar behoeven te zien: dat is een ideaal, en een onbe

reikbaar ideaal, geloof ik, maar ik geloof toch dat in die richting het streven 

gaat naar een w are innerlij ke beschaving, die de liefde hoog stelt en de haat 
afwij st. Stelt u zich voor, zo'n wereld." 

..De kunstenaar (. . . ) ziet in de verschijning van mensen en dingen de openba

ring van hun wezen of in ieder geval iets dat openbarend zou kunnen zi j n voor 

hun w ezen, en deze manier van zien, van dingen en mensen waarnemen en 

ondergaan in hun oorspronkelijkheid bepaalt tevens de oorspronkelijkheid van 
de kunstenaar (. .. )." 

(Haakjes en punten van de schrijver). 

Uit: A nna Blaman over zichzelf en anderen. 

Abraham Maslow over de kern van de humanistiese psychologie dat alle 

mensen dezelfde basisbehoeften hebben : 

" De mens wordt gemotiveerd door een aanta l fundamentele behoeften die 

voor de hele soort gelden, blij kbaar niet veranderen en geneties of instinkt ief 

van oorsprong zi j n." 

Abraham Maslow over het belang van de omgeving bij het bevredigen van 

behoeften: 
"Een goed huweli jk, sukses in een passende baan, het ontwikkelen van goede 

vriendschappen, het hebben van kinderen, het meemaken van noodsituaties 

en het overwinnen van moeilijkheden - ik heb soms al dat soort dingen diep
gaande ka rakterveranderingen zien veroorzaken, symptomen zien verwijderen 

enz., zonder de hulp van een technies therapeut . Er zou eigenlij k w el wat te 

zeggen zijn voor de stelling dat goede levensomstandigheden behoren tot de 

essentiële therapeutiese middelen en dat techniese psychotherapie vaak alleen 
maar tot taak heeft het individu in staat te stellen daar gebruik van te maken." 
Uit : Frank Goble. 

De derde weg, de psychologie van Maslow. 

2. Plaatsbepaling v an de Dennendal-filoso 

De Maslow-citaten uit paragraaf 1 suggereerden al een tegenstelling tussen de 

in zwang zijnde visies op Dennendal en de technies-thera peutiese praktij ken 

in het werken met zwakzinnigen elders. In een inrichting als Dennendal, waa r 

relatievorming en interaktie een opvoedkundig klimaat scheppen, ontstaat een 
organisatiestruktuur die sterk afwij kt van de inrichting waar technies-thera

peutiese middelen w orden beproefd : het interaktie- of pedagogies model 

naast het medies model. Het medies model heeft de inrichting opgeroepen en 

een " echte" inrichting roept het medies model op. Engelijk kunnen het inter

aktiemiddel en de inrichting elkaar niet verdragen; interaktiemodel in een inrich
t ing is een innerlijke tegenstrij digheid. Wij zien de " opheffing" - hoe dan ook 
gedef inieerd - van de inrichting als een rechtlijnige voortzetting van het ont

wikkelen van interaktiemodel op Dennendal. Het bouwen van een nieuwe in

richting, hoe modern ook, kan alleen een voortzetting betekenen van een 

medies gemodelleerde inricht ing. 

Bij het ontwikkelen van een nieuw opvoedkundig klimaat heeft Dennendal 

sterk de aandacht op zich gevestigd. Toen de laatste rookwolken van het 
konflikt opgetrokken waren werd het voor iedereen zichtbaar dat de ontwikke

ling van en in Dennenda l samenviel met een beweging om overal de inrichting 

ter diskussie te stellen. In de justitiële kinderbescherming onderstreepte prof. 

Hoefnagels en vele anderen met groot gezag de akties van groepen als "Het 

roze pamflet"; "Wie is van hout?" van dr. Jan Foudraine was in dit land de 

eerste van een stroom kritiese publikaties over de psychiatriese inrichting; 

groepen als "Ziekenhuis, menselijk en modern" losten schoten voor de boeg 

van het A-ziekenhuis; de zwakzinnigeninrichtingen "De Hartekamp" en "St. 
Bavo" begrepen dat de opleiding voor het Zwakzinnigenzorg-diploma 
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hervormd moest worden naar een sociaal-pedagogiese huisopleiding (in-ser

vice-training ). Wij voelen op Dennendal deze trend als een belangrij ke beves

tiging aan, we ervaren het als een onderstreping van onze overtdiging dat w e 

op de goede w eg zijn. Anderzijds moeten wij beseffen dat Dennendal een 

belangrijke maatschappeli j ke betekenis heeft gekregen sinds het konflikt: er 

wordt op ons gelet. 

2.1. Def in ities m edies en interaktiemodel 

Ont leend aan de doctiraalskriptie van Mart Claessens (titel: Int ramurale zorg 

voor zwakzinnigen) volgen hier omschrijvingen van de begrippen medies 


model en interaktiemodel. 


Over het medies model : 


"Het medies model, stelt een ziekte, resp. een ontwikkelingsstoornis vast. Het 


verloopt binnen het kader van oorzaak, verschijnselen, diQgnose, prognose en 


behandel ing. De "ziekte" dient in de organiese struktunin van het individu 


gelokaliseerd te worden en in het individu aangepakt . De "ziekte" is "iets", 

dat volgens een wetenschappelijke benadering van oorzaak en gevolg opge


vat moet worden." 


Over het interaktiemodel: 

In tegenstelling tot en in aanvulling op de opvatting van de mens als een 


samenstel van f unktionerende organen is volgens het sociale model de mens 


exponent van zi jn kulturele systeem, sociale strukturen en processen. " 

Claessens citeert dr. Eggink, geneesheer-direkteur van Eemeroord, als expo


nent voor de mediese benadering: "Gebrek aan initiatief (bij de zwakzinnige 

aanvulling schrijvers), een gering leervermogen, de neiging snel iets te verge


ten, tenzij maar steeds herhaald wordt en de neiging zich te isoleren door het 


ontstaan van " vreemde" gewoonten, is op te vangen door: 


a. een gestruktureerd programma, iedere gehele dag; 


b. het maken van een beperkte keus uit aan te leren zaken; 

c. een gedragslij n waarin ontw ikkelingseisen worden gesteld; 


d. ontwikkeling in een ook voor normalen gewone volgorde; 


e. het afleren van abnormale gewoonten. 


Om dit programma uit te voeren dient de groepssamenstelling zodanig te zijn 


dat deze qua prestatie homogeen is. Er wordt gestreefd naar een zeer inten


sieve behandeling gedurende de hele dag door prog'rammering, strukturering 
 ... 
en vormgeving. Deze rationalistiese, intellektuele aanpak leidt tot een goede 

organisat ie. Het woord verpleging en zorg is in feite niet meer terecht, het is 

behandeling. Het is geen zwakzinnigenzorg meer, maar zwakzinnigennorma

lisat ie, zw akzinnigenstrukturering en zwakzinnigenvorming ." 

Cleassens citeert drs. Muller, psycholoog-direkteur van Dennendal, als expo

nent van een interakt iemodel: "De ontwikkeling van de zw akzinnigen wordt 

verwacht van de ervaringen in hun relaties met andere leden van hun gemeen

schap. Uitgangspunten voor deze benadering: 

- het recht van ieder mens om op z'n eigen manier mens te zijn; 


- de erkenning van zwakzinnigheid als legale wi jze van existeren; 


- de nadruk op de ontwikkelingsmogelijkheid; 

- de capaciteit tot geluk voor iedereen door kreatieve zelfontplooiing; 


- het vormen van een leefgemeenschap. 


De nadruk va lt op het scheppen van een leefklimaat dat - waar het maar 


kan - de mogelij kheden van zelfontplooiing stimuleert . De techniese verple


ging wordt zoveel mogelij k teruggedraa id ten voordele van een persona le 


benadering . Het ideaal is het vormen van kleine leefgroepen met een veilig 


klimaat voor alle leden. Deze leefgemeenschappen zu llen zo gevarieerd moge


lij k samengesteld moeten zij n. In deze groepen zal op ieders capaciteiten zo


veel beroep gedaan worden dat hij zich als waardevol kan be leven en erin 


groeien. De verplegenden, eventueel met hun gezinnen, zu llen van deze 

groepen deel uitmaken. Ook buitenstaanders worden uitgenodigd om op het 


terrein van de inrichting te komen wonen om een zo gemeleerd mogelijk leef 


milieu te scheppen." 


2.1.1. Citaten intram urale zorg 

Over de kinderbescherming: 

"Het huidige kinderbeschermingsbeleid is een bij na volledige ontkenning van 
het (re)socialiserend vermogen van de omgeving van het kind ." 

"Het dwangkarakter van deze instellingen, het ontbreken van mogelij kheden 

tot sociale en emotionele identifikatie en geborgenheid, de eenzijdigheid van 
de en de geringe variatie in de sociale relaties zij n de beste voorbereiding tot 

onmaatschappelijkheid in de toekomst." 

Uit: Een nieuw plan voor de kinderbescherming. 

Prof. dr. G.P. Hoefnagels, Dr. D.O.R . Mulock Houwer en Drs. A . Peper. 
Over het psychiatries ziekenhuis: 

"Want als men deze 'dorpen' (dat zij n het meestal: bezoekt, valt onmiddellijk 

op dat de direkteur de bezoeker enthousiast meevoert en hem de nieuwe 'ver
de aanbouwplannen' aan de wand laat zien! 'Kijk, daar heb ik het nieuwe 

opnamepaviljoen geprojekteerd. De debielen gaan naar dat nieuwe .gebouw, 

die en die paviljoens worden geheel gemoderniseerd. Daar komt ons nieuwe 
theater, het zw embad en de sporthal!" De bezoeker vraagt zich dan ver

bijsterd af of de miljoenen die voor deze verbouwing nodig zijn niet op een 

volkomen andere wijze zouden kunnen worden besteed. En wie in godsnaam 
dit alles blijft subsidiëren, als de feiten ons toeroepen dat het vergroten van 

deze psychiatriese inrichtingen helemaal de oplossing niet kan zijn." 

Uit: Wie is van hout ... , een gang door de psychiatrie. 
Dr. Jan Foudraine. 

. Over de opleiding : 

Otto Haspers, psycholoog aan zwakzinnigeninrichting De Hartekamp in 

Heemstede, formu leert de doelstelling van de Z-opleiding als : 

" Het verweven van een attitude om bewust in de praktijksituatie de nood
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zakelijke inzichten en vaardigheden te kunnen hanteren, geënt op de doelstel

ling van de inrichting." en hij maat de gevolgtrekkingen: 

"I n deze situatie zal een belangrijk doel van de Z-opleiding zijn : mensen leren 

zich aan te passen aan de veranderende situaties en tevens: leren zelfstandig 

problemen te onderkennen, aan te pakken en oplossingen te zoeken. In een 

situatie die sterk kan veranderen heeft het weinig zin mensen alleen een be

paald kennispakket mee te geven, dat gebaseerd is op een uitgangssituatie of 

misschien zelfs op een verouderde situatie." 

"De kursist zal in staat moeten zi j n de ander te begrijpen en zich tegenover die 

ander begri jpelijk uit te drukken; kortom de kursist zal geleerd moeten hebben 

met anderen te kommuniseren. Verder zal de kursist moeten zien dat zijn ge
drag het gedrag van anderen voortdurend beïnvloedt; de kursisten zullen 

geleerd moeten hebben vanuit die wetenschap zichzelf te gebruiken als een 

instru ment in het werk met anderen." 

3. Oennendal wi l bouwen 

" Immers er was nog steeds het oude en in slechte staat verkerende Van 


Leeuw enhoek; bovendien die schuur waar motoriese therapie werd bedre


ven." 


Uit: Samen wonen-leven-bouwen. 

Direktie en staf Dennendal, maart 1973. 

Dennendal w il twee dingen: een snel begin maken met de vervanging van Van 
Leeuwenhoek en het gebouwtje van de motoriese therapie, vervolgens de 
andere delen van Dennendal vervangen. Gekoppeld aan de renovatie van de 

inrichting een grondige strukturele herziening van die inricht ing door ver

dunning. 

3.1 . Norm alisat ie of verdunning 

De noodzaak tot de vervanging van pavi ljoen Van Leeuwenhoek en de moto
riese therapie hoeven w ij in deze nota niet aan te tonen. De gevolgt rekking 
wm het betoog over de opvoedkundige visie van Dennendal op zichtzelf en op 

inrichtingen in het algemeen is nog onvoldoende uitgemeten. Om van een in
richting een plek te maken die zowel relationele mogelijkheden wil openen als 

mogeli j kheden om nauwe verhou dingen aan te gaan met het gehele buitenge
.,,\beuren (een f ij ne buurt, kennissen, w inkels, de natuur, arbeid etc. ) kun je twee 

verschillende wegen inslaan: 
- De inrichting opheffen, kleine groepen pupillen en hun begeleiders naar de 

stad laten verhuizen en daar samen met de stad opnieuw proberen te be

ginnen. In Scandinavië hebben ze vooral deze weg ingeslagen. 

8 - Proberen de " stad", de samenleving, naar de inricht ing te halen om samen 

een nieuwe samenleving te vest igen : verdunning. 

Dennendal kiest voor de verdunning. 

3.1.1. M onokultuur 

Louis Ie Roy, tuinman in Oranjewoud, bestrijdt de monoku ltuur. Monokultuur 


in de plantenkunde betekent dat er op een stuk één plantensoort overheerst, 


één plant die alle andere planten heeft overwoekerd. Een monokultuur kan 


alleen met kunst matige middelen in stand gehouden worden, want anders 


overleeft hij zichzelf. 

Verdunning en normalisatie zij n beide alternatieven voor een samenlevings


monokultuur. 


3.2. Keuze op grond van maatschappijbeschouwing 

De tolerantie in de stedelijke samenleving is een toetssteen bij het kiezen 

tussen normalisatie of verdunning. Wij zijn er vast van overtuigd dat er een 
zeer kleine groep hoogst intolerante mensen ten aanzien van zwakzinnigen be

staat en aan de andere kant een net zo kleine groep die àf niet zo geïnteres

seerd is in zwakzinnigen, àf die zwakzinnigen op een niet al te bedreigende 
afstand aa nvaardt. De naar de stad verhuisde groep zwakzinnigen kan net zo 

goed een zeer tolerante als gewoon een ongeïnteresseerde straat treffen. De 

ervaringen in Scandinavië bevestigen dit: soms lukt normalisatie, soms draait 
het op een falikante mislukking uit. Het ligt er maar aan waar je terecht komt. 

Een tweede toetssteen is de veiligheid in de stad. De stad, met zijn opdringerig 

beton en gevaarlijke verkeer, is voor vele bewoners nu al onherbergzaam. 

Bejaarden durven de straat niet meer over te steken, oude w ij ken werden 

autoritair w eggesaneerd om plaats te maken voor parkeergarages en kantoor

gebouwen, kinderen kunnen niet meer veilig naar school. 

In paragraaf 1 benadrukten we dat de zwakzinnige wel degelijk gehandikapt is. 

Zwakzinnigen hebben, bijvoorbeeld zoals bejaarden, iets meer vei ligheid en 

beschutting nodig dan de gemiddelde niet -zwakzinnige burger. Dat dat geen 

reden is om hem naar een inrichting te verbannen toonden we al aan. Voor

lopig is de stad te onveil ig, te onberekenbaar. Zw akzinnigen laten verhuizen 

naar een rustig dorp is evenmin een gemakkelij k antwoord op de monokultuur 

van de inrichting. Tradit ies en beslotenheid spelen een grote ro l in veel dorpen. 

Het belgiese dorp Geel heeft een 1 OOO-jarige traditie zwakzinnigen te huisves

ten .4 Van belang is dat we verhuizing naar de stad een voor veel pupillen tè 

grote stap vinden. Het is vooralsnog verstandiger de zwakzinnige niet zij n 
eigen domein, zij n vertrouwde en beveiligde omgeving te ontnemen. Veel 

praktiese belemmeringen staan normal isatie in de w eg, zeker voorlopig. 

3.3. Verdunning 

We behalen de winst van het doorbreken van de monokultuur alleen als we 

ons kunnen omringen met een " gegarandeerd" ,aanvaardend nieuw milieu, 
Wanneer wij in staat gesteld zijn ons terrein te openen, zal hoofzakelijk de 



tolerante groep naar ons toekomen. Met andere woorden: wij geloven dat 

Dennendal zij n doelstelling beter kan bereiken met verdunning dan met 

normalisatie. 

3.3.1 . Omschrijving v an het begrip 

Verdunning is niets anders dan het openstellen van het terrein van de zwak "I 

zinnigeninrichting Dennendal te Den Dolder in de meest ru ime gevarieerde zin 

van het woord. Tot nu toe is het meest gesproken over verdunning in de bete

kenis van verstedelij king van het terrein: gekoppeld aan de nieuwbouw van 

Van leeuwenhoek een aantal woningen bouwen voor belangstellende 

mensen. Er zijn in de gesprekken hierover enkele misverstanden bl ij ven 

steken. Wij beogen met de verdunning door verstedelijking niet op de eerste 

plaats het oprichten van kommunes, intensieve leefgemeenschappen en 

dergelijke. Verdunning door verstedelijking betekent in de allereerste plaats 

het aantrekken van goede buren voor onze pupillen en w erkers. Dennendal 

zou een f ij ne buurt moeten w orden. W ij verwachten van onze buren niet de 

mateloze bereidheid om elke dag 5 zw akzinnigen op het warm eten te hebben. 

Wij vragen niet aan onze buren om een dienst over te nemen als er eens een 

groepsleider zich plotsel ing ziek meldt . Onze buren hoeven zich niet verplicht 

te voelen dagelij ks een w andelingetje te maken met een groep pupillen. Onze 

buren zullen heel aardige bu ren zij n. Ze doen gewoon de gordijnen dicht als ze 

gaan slapen. Maar ze groeten ons hartelijk als we ze tegenkomen. Ze schrik

ken niet als een zwakzinnige ze plotseling omhelst. Misschien kennen ze een 
paar zwakzinnigen wat beter, hebben ze een paar vriendschappelij ke kontak

ten. Af en toe ga je bij de buren op de koffie. Niet iedere dag niet met z'n allen: 

gewoon zoals in een f ijne buurt. 

Verdunning in de recreatieve sfeer is het volgende mogelijke nivo. Het nieuw 

te bouwen zwembad en restaurant zal toegankelij k zijn voor Zeistenaren, 

Utrechtenaren en desnoods enkele geïnteresseerde Maastrichtenaren. Bij de 

Doldenaren zal meer belangstelling en minder schroom zijn om te wandelen 

op het terrein "want er komen van allerlei mensen daar" ! Het zal op den duur 

aantrekkelij ker w orden voor ouders en familieleden van pupillen een w eekend

je door te brengen op het terrein: er kan een klein caravanterrein komen. 

Verder zi j n wij er van overtuigd dat ons motief om de inrichting te verdunnen 

bij velen zal aanslaan, zodat ook mensen aangetrokken worden die, zonder 

erop uit te zij n direkte kontakten met zwakzinnigen aan te knopen, een dekor

funktie willen vervullen. Een dergelijk motief speelde een ro l bij de mensen van 

het opleidingsinstituut Middeloo waarmee wi j enkele jaren geleden kontakt .... 
hadden. 

Verdunning zal in ieder geval leiden tot een uitbre 'ding van de kontakten 

tussen zwakzinnigen en niet-zwakzinnigen. Deze kontakten variëren van een 

vluchtige ontmoeting of, nog eenvoudiger, het kijken naar aktiviteiten van 
anderen dan alleen zwakzinnigen of groepsleiders, via gezellige buurtkontak

ten naar mogelij ke vriendschappen en vaste relaties. Op zich zou het al een 

pracht ig resultaat zi j n als het terrein zijn niet zo leuke en stimulp-rende 
karakter van st ille zondagmiddag zou kw ij t raken. Door de verdunning zullen 

veelvormigheid en afwisseling als onderdeel van het opvoedkundig klimaat 

voor de zwakzinnigen in de plaats komen van verarming en monokultuur. 

3.3.2. Enkele v oo rbeelden 

Verdunning ontstaat niet plotseling . De vervoeging van het woord w ijst er al 

op dat verdunning procesmatig van aard is. We kunnen daarom zeggen dat de 

verdunning al begonnen is en dat Dennendal dit proces w il voortzetten. We 

sieren daarom deze tekst op met enkele voorbeelden van een prilverdund 

Dennendal.5 

- De meisjes en het team van groep 4 vierden vorige zomer hun vakantie op 

een grote kampeerplaats in Zeeland. Met de komst van de zwakzinnigen 

ontwikkelt het zomerhuis, w aar ze verbleven, zich tot een ontmoetings

centrum voor iedere kampeerder. AI snel hebben de meisjes van de groep 

hun vriendinnen bij de kinderen van de andere vakantiegasten. Carla, met 

haar zo typerende vaste uitdrukkingen en gezegdes, wordt het beminde 
middelpunt van vele vriendinnen. Nelleke damt met vakant iegasten, Marion 

neemt een keer de benen en struint allerlei tenten in. Aan de zoekaktie 

helpt iedereen spontaan mee, iedereen kent Marion immers. 

Bij thuiskomst bli j kt vaak hoe aktief veel zwakzinnigen zij n geworden 

onder invloed van een andere omgeving in hun vakant ie. Groep 3 tw aalf 
ouder wordende zwakzinnige mannen, gaat op vakantie in drie kleinere 

bungalows. Opeens is iedereen zich een beetje bewust van zijn verant

woordelijkheid in het kleine huisje. De mannen helpen mee, worden 

enthousiast en knopen nieuwe kontakten aan. Maar bi j thuiskomst ploft 

iedereen weer in zijn vaste stoel. Niemand is meer gemotiveerd om in het 

bekende inrichtingspatroon aktief te worden . Ieder valt terug in zijn oude, 

ingesleten (on)hebbelij kheden. 

- De B-groep strijkt neer in een bungalowkamp. De buren van de groep stap

pen onmiddellij k op: " Dit leed w illen w ij in de vakant ie niet onder ogen 

hebben. Maar w e hebben niets tegen zw akzinnigen, want bij een kollekte 

geven we gul." Niet iedereen reageert even positief. Dat hoeft ook niet. 

- Deze zomer bouw den jongeren van een internationaal werkkamp een 

" mini-trimbaan" op ons terrein. De deelnemers getu igden na afloop van 

het kamp dat ze een soort " meerwaarde" hadden ervaren gedurende hun 
verblijf : de ontmoeting met zwakzinnigen, met een klein vast groepje zwak

zinnige kampbezoekers vooral, had hen veel goed gedaan. Overigens is de 

trimbaan al een zeer gew ild speelterrein voor iedereen. 

- Omdat de t ransportf irma wekelijks ons terrein bezoekt voor aan- en afvoer 

van therapiemateriaal heeft Henny een baantje kunnen krijgen als bijrijder. 

Nergens konden we Henny aan het werk krijgen, maar bij deze "verdunde" 

f irma lukte het gemakkelijk. 

- Een paar van onze groepen bezoeken regelmatig de openbare zwembaden 
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van Soest, Baarn en Bunnik. Sommige kinderen reageren heel gemakke

lijk, andere houden liever wat afstand. 

- Samen met de groepsleiding kleren kopen bij C & A in de stad is natuurlij k 

veel fijner dan dat er een juffrouw op de groep komt die je even snel w at 

aanpast . 

3.3.3. Enkele citaten uit eigen koker 

1 
Publikaties van de afgelopen jaren verduidelij ken tenslotte het beeld dat de 


lezer zich over de verdunning zou moeten vormen. J 

Van K lingeren in "Dolders Alternatief" 1970: 


"Ten principale zou ons adagium kunnen luiden, dat wij willen samenbrengen 


en dooreenweven, dat wat in de loop der tijden door verschil lende oorzaken, 

doch hoofdzakelijk door specialisatie en perfectionisme, uit elkaar is gegroeid 


en daardoor een minder humaan karakter heeft gekregen." 


" Het lij kt ons duideli jk dat de volkomen prikkelarme omgeving op en om de 

Hoeve frustrerend werkt." 


"Om u tevens enigermate in te leiden in de alternatieve wereld die ons voor 


ogen staat, en waarbij wij ons niet gehinderd weten door psychiatriese kennis, 


zouden wij u bijvoorbeeld willen wijzen op de bebouwings- en belevings


werelden, zoals wij die kennen uit de zgn. primitieve ku ltu ren, om het even of 


het nu gaat om M idden-Afrika, de Eskimoos, de Mayyas of Centraal Azië." 


Samen w onen-leven-bouwen door de staf van Dennendal, maart 1973: 


"Verdunning bedoelt de konsentrat ie te verminderen door toevoeging van 


representanten van de " maatschappij". Door het domein van het asyl te 


openen en toegankel ij k te maken voor anderen dan de vaste bevolking van het 


instituut wordt de monokultuur doorbroken en de vegetatie verrijkt." 


Hans Grimm in " Verdunning, een kwestie van mogelijk maken": 


"We zullen moeten beseffen dat, zodra we ophouden met het krities volgen 


van onszelf en onze werk- en woonsituatie, w e onze pupillen steeds weer tot 


patiënten maken en onszelf tot werkers in een gekken fabriek. " 


Dennendalkrant, 1 0 augustus 1973: 


"Een 'new-Ieft' zwakzinnige zou vermoedelij k spreken van het 'opheffen van 


een schandalige toestand van diskriminatie' , het 'liquideren van een ghetto' of 
 1 
het 'opkomen voor de rechten van één der meest vergeten minderheden'. Een 

ekonoom zou de verdunning waarschijnlijk noemen het ' rendabeler maken j 
van de inrichting', een politikoloog zou de verdunning in termen van inspraak 

en medezeggenschap benaderen .. . " 

3.4. Architektuur 

Wij hebben tot nu toe pogen aan te tonen dat de verdunningsgedachte de 

~ 

regelrechte voortzetting is van het beleid van Dennendal. Het dooreenweven 

met een verdraagzaam wordende samenleving is immers vereist als w ij de 

ontwikkelingsmogelijkheden die zwakzinnigen, net als andere mensen. voor

namelijk uit de verhouding tot een rijke en afwisselende omgeving putten, niet 

groter maken. Het voortzetten van het Dennendalbeleid moet ook mogelijk 

gemaakt worden in de vormen en het uiterlijk van de gebouwen die we gaan 

neerzetten. De nieuwe behuizing van zwakzinnigen, personeel en verdunde 
buren moet humaan zijn. Het is uitgesloten dat de behuizing kolossaa l is. De 

maten van de gebouwen zullen menseli j k moeten zij n: aangepast aan de 

menselijke maten. De vormen moeten niet rechtlijnig zijn, maar warm en 

rond. De materialen mogen niet koud en hard zij n, het licht moet op gezeefde 
wijze binnen kunnen komen. En we zullen rekening moeten houden met de 

ons omringende natuur, met het klimaat, met de geluiden. 

In dit verband halen wij enkene zinsneden aan van de nota " Doelstelling 

binnenstad Groningen" opgesteld door het binnenstadteam in opdracht van 

de gemeente Groningen. Leden van dit team zijn onder meer prof. ir. De Boer, 
prof, ir. Goudappel. prof. ir. Herztberger en prof. dr. Lambooy. 

,,8.1. 1. Projekten mogen niet te sterk op nauwkeurig en eng omschreven pro

gramma's zi jn toegesneden, maar moeten plaatselij k, tijdelijk en te zij ner t ijd 

andere bestemmingen en andere aktiviteiten kunnen herbergen." 

,,8.2.3. Ook aan voorbijgangers moet een bouwwerk of gebouwde ruimte be

schutting kunnen bieden (regen, w ind, koude), schaduw kunnen geven en 
gelegenheid van de zon te profiteren." 

,,8.2.4. Een bouwwerk of gebouwde ru imte mag 's-avonds en 's-nachts niet 

slechts als een donker gat overblijven. Ook dan moet dit bouwwerk of deze 
ru imte aanw ezig zij n en in zijn omgeving een rol vervul len. " 

,,8.3.1 . De binnenstad moet zoveel mogelijk ' herbergzaamheid' bieden dat wil 
zeggen niet alleen onderdak bieden in fysieke zin, maa r ook gelegenheid geven 

voor aktiviteiten , belevenissen, komminikatie, zetel zij n voor gevoelens, 

associaties, beteken issen. Hieraan dient de helpende hand geboden te w orden 
door ze te stimuleren of op te roepen." 

,,8.3.3. De periferie van een bouwwerk moet zoveel mogelij k voorzieningen, 

welke het voor de voorbij ganger herbergzaam en daarmee bruikbaar maken, 

bevatten. Door het aanbrengen van uitstekende en/of inspringende gedeelten 
zoals stoepen, treden, uitbouwen, plinten, stegen, poorten, afdakjes, inham

men die als bank, tafel, polium, of uitstalgelegenheid interpreteerbaar zij n, kan 

van elke gebouw de herbergzaamheid worden vergroot. Een gebouw dat der
gelijke voorzieningen heeft is bruikbaar voor bejaarden (uitrusten), kinderen 

(klimmen, hangen, springen), voor koopl ieden, voor afspraakjes, om in de zon 

te zitten, om te schuilen, om mededelingen te doen, meningen te verkon
digen." 

,,8.5.1. Het is ontoelaatbaar wanneer individuen of groepen aanzienlijke delen 

van de binnenstad uitsluitend voor zich reserveren op zodanige wijze, dat 

anderen daar niet van mee kunnen profiteren. De stad is warmtebron voor 

iedereen. Een afgesloten, slechts voor ingewijden toegankelijk gebied vormt 
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een eiland, waarvan misschien wel de periferie, maar zeker niet het voor het 


publiek ondoordringbare binnengebied een herbergend aandeel levert, een 


dergelijk gebied levert niet alleen geen bijdrage tot de stedelijkheid, het is bo


vendien een dode plek met een negatieve invloed op zijn omgeving." 

,,8.6.1 . Bouweenheden hebben de neiging hoe langer hoe groter te worden 


naarmate de erin te huisvesten instellingen in omvang toenemen. Elke organi


satie, hoe groot ook, zal bij analyse blijken te bestaan uit een variëteit van 


kleinere eenheden. Het gaat erom hiervan vooral gebruik te maken." 

Tot zover "Groningen". Zou er een overtuigend argument zij n om niet in 


plaats van " stad" Dennendal te lezen? 


3.5. Konklusies 

Een Dennendal dat zich niet verder kan gaan verdunnen wordt een dood Den
nendal. Verdunning is een proces; verdunning betekent niets anders dan kon 

sekwent voortgaan op de ingeslagen weg die Dennendal sinds zijn oprichting 

volgt. Verdunning ligt in de lijn van de humanistiese traditie van Dennendal. 

Verdunning is het scheppen van een beter sociaal klimaat voor zwakzinnigen 

en anderen. 
Bofinex Projektontwikkelingsmaatschappij B.V. is niet in staat geweest de 

opvattingen van Dennendal te integreren. Dat is aan hun rapport te merken. 
Bofinex heeft in zijn architektuur en planologie niet de menselijke maat gehan

teerd. Tenslotte onderschat Bofinex de vernieuwingswil die in het nederlandse 

inrichtingswezen voelbaar wordt. 

4. Bezwaren 

Wij weten dat er een zeker gebrek aan vertrouwen is in de mogelijkheden van 

verdunning, in de haalbaarheid en de betaaibaarheid. Ook de staf van Dennen

dal ziet weldegelijk risiko's en bezwaren. Hieronder gaan wij op enkele be

zwaren in. 

4.1. Onvoldoende bereidheid tot verdunning 

Als bezwaar wordt vaak aangevoerd dat er geen of onvoldoende mensen 

bereid zouden zijn op het terrein van een inrichting te w illen komen w onen of 

werken. Wij verkeren niet in de waan dat iedere Nederlander staat te popelen 

om een enkele reis Den Dolder te hemen. Onder 3.2. gaven we al als onze 
overtuiging dat we mikken op de mensen die aan de verdraagzame kant van 

de samenleving zitten. De ontmoeting met de zwakzinnigen wordt dus beperkt 

tot degenen die dat ook graag willen . Niemand hoeft te komen; laat , wie wel 

wil, ook mogen! Zoals we in één van de andere stukken zullen tonen w illen we 

ons bij de uitvoering van de plannen beperken tot een eerste kleine groep. 

W anneer deze kleine groep zich heeft gevestigd, zullen zij " vanzelf" anderen 

aantrekken. 

4.2. Verdunning en d iep gestoorde zw akzinnigen 

Er zi jn voorspellingen dat de bevolking van inrichtingen in de toekomst, meer 

dan nu, gevormd zal worden door nogal diep gestoorde of dubbel gehandikap

te zwakzinnigen. Is verdunning dan nog zinnig? Zwakzinnigen met een zeer 

gering sociale redzaamheid en zeer lage intelligentie, hebben die baat bij ver

dunning? M isschien is het voordeel van de verdunning voor deze groep zw ak

zinnigen niet zo goed van hun gezicht af te lezen. Maar omdat wi j zeker weten 

dat ook een zeer diep gestoorde zwakzinnige een stuk authentiek gedrag op

brengt , hoe klein ook, en omdat wij weten dat iedereen gebaat is bij relatie en 

kontakt, w ijzen wij dit bezwaar van de hand. 

4.3. Organisatories bezwaar 

Een volgend bezwaar wordt nogal eens geopperd vanuit de organisatie. Het 

bestuur zou geheel andere taken op zich moeten nemen dan tot nu toe gebrui

kelijk, zoals b.v. exploitatie van onroerend goed. Naar onze mening zou het 

juist zijn als het bestuur al die taken op zich zou nemen die af te leiden zij n uit 

de doelstellingen van de sticht ing, ook als dat in een bepaald ti jdsgewricht ge

tekent dat geheel nieuwe taken aan het pakket moeten worden toegevoegd. 

De noodzaak: het st imuleren van een gezond en verrijkt leefklimaat, is een 
direkt gevolg van de aanwezigheid van onze pat iënten. 

4.4. Verminderde bewegingsvrijheid en aanpassi ng : inspraak van 
pupi llen 

De bew egingsvrijheid van de pupillen zou belemmerd kunnen w orden door de 

aanwezigheid van andere mensen op het terrein. Dat is zeker juist. Het is 

echter een negatieve benadering van iets dat we doorgaans positief w aar

deren, n.1. dat zwakzinnigen zich uiteen moeten zetten met sociale situaties die 

stimulerende ervaringen opleveren, maar die wel een zeker aanpassingsver

mogen eisen. In de meeste gevallen zal dat suksesvol verlopen. In enkele ge

va llen verwachten w e moeilijkheden. Dat zal betekenen dat de begeleiding en 

het toezicht op die pupillen versterkt zal moeten worden.7 

4.5. De natuur als partner 

Een naar onze mening zeer wezenlijk bezwaar tegen grotere bouwaktiviteiten 

is de aantasting van de natuur die dat hoe dan ook tot gevolg zal hebben. We 

vinden dat aan dit probleem moeilijk te zwaar getild kan worden. We vrezen 

dat de natuur grotendeels de prijs moet betalen voor het goed dat we graag 

willen realiseren, de verdunning. Een enkele suggestie om de schade beperkt 
te houden is op z'n plaats: 

a. 	 Bij het vaststellen van de realiseringsprocedure zal dit probleem grote voor

rang moeten hebben. Naar onze mening moet in het planningsteam vanaf 

het begin een "landschapskundige" opgenomen worden die het team sti
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muleert om de natuur als partner in het planningsproces te aanvaarden. 

b. 	 Het landschap van W .A. Hoeve is vanuit natuurlij k standpunt nogal geva

rieerd en ongelij k van kwaliteit. Dat wil zeggen dat bouwen niet overal even 

bezwaarlijk en schadelij k kan zij n. Deze overwegingen en andere van pla
nologiese aard zullen goed overwogen moeten w orden. 

c. 	Ons terrein is in zijn huidige vorm als natuurgebied aangelegd in 1901. 

Uiteraard volgens bepaa lde uitgangspunten. W aar nodig zijn die uitgangs

punten door andere te vervangen. Het is b.v. mogelij k er in principe van uit 

te gaan dat waar de kwantiteit van flora wordt aangetast de diversiteit ver

groot zal moeten w orden. W ij zouden dan als het w are een soort verdun

ningsgedachte ook op de natuu r kunnen toepassen. 

4.6. Vindt de groepsleid ing verdunning wel zo leuk? 

Het is onder de huidige omstandigheden niet zo aant rekkeli j k om b.v. in de 

verpleegstersflat " Deltahuis" te w onen. Het Deltahu is is net als de paviljoens 
een monoluktuur: je treft er alleen maar kollega 's aan. Verdund intern 

wonen heeft dit bezwaar niet . Op een verdund Dennendal kan een groeps
leider weer het gevoel krij gen dat hij na z'n werk echt naar huis kan gaan. Net 

zo min als de niet op Dennendal w erkende buren hoeven de w erkers op Den
nendal bang te zijn om in hun vrije tijd dagel ijks pupillen op bezoek te hebben. 

Maar àls zij dat willen, is dat ook beter mogelij k dan nu in het Deltahuis het 

geval is. In het algemeen biedt een verdund Dennendal voor groepsleiding 

dezelfde vooru itzichten als voor de pupillen. We moeten beseffen dat de 
samenleving de mensen die bij en met zw akzinnigen werken op bijna dezelfde 

w ij ze beoordeelt en vervolgens brandmerkt als de zwakzinnigen zelf. Well icht 

geniet een groepsleider nog een zeker aanzien omdat hij in de ogen van velen 

een soort opofferende menslievendheid bedrij ft, maar uiteindelijk wordt hij 

vereenzelvigd met de zwakzinnige. De volksmond is van mening dat iemand 

die lang met gekken omgaat vanzelf ook gek wordt. Als je deze uitspraak 
onderzoekt en nuanceert blij kt hij nog w aar te zij n ook! Want een werker in 

een zw akzinnigeninrichting zal na verloop van ti j d ongeveer hetzelfde w aar

den pat roon hebben als zwakzinnigen: hij bekommert zich niet zo sterk om 

konventies en ekonomiese waarden, hij vindt goede menselij ke relaties van 

meer belang dan bepaalde maatschappel ij ke afspraken w aar hij de oorsprong 

niet meer van herkent . Zeker in een inrichting als Dennendal, waar relaties en 

goede verhoudingen met de omgeving van zo groot belang zijn - en relaties 

gaan altijd van twee kanten uit, van de zwakzinnige en van de werker - komt 
men deze verschij nselen tegen. In een inrichting die volgens het interaktie

model is georganiseerd zal de gevoeligheid voor hiërarchiese verhoudingen bij 

iedere werker afnemen. In veel sociale beroepen heerst dit verschij nse\. Maat
schappelijk werkenden in saneringsbuurten worden net zo "moeilijk" als de 

buurten zelf. Vaak zij n de werkers van Dennendal zich deze eftekten echter 

niet zo bewust. Toch weten we zeker dat voor velen van hen de verdunning een 

verademing kan betekenen, de vervulling van een misschien onbewuste wens 
om zowel in een humaan klimaat te werken als te wonen. Verdraagzaam 

w onen zal, dat staat buiten kijf , een positieve invloed hebben op het werken. 

Net zoals het wonen in de monokultuur van het Deltahuis niet zelden een 

negatieve invloed heef t op het w erk. Tenslotte biedt de verdunning een uit 

komst voor die groepsleiders die de hoge huren in nieuwbouwwijken van Zeist 

en Utrecht een bezwaar vinden, die de kontakten met de natuur moeten mis

sen in Nijenheim of Overvecht of die gewoon graag dichter bij hun w erk w illen 

wonen. 

4.7. Nogmaals de verdunners 

In het algemeen zou men gebrek aan privacy en bewegingsvrij heid kunnen 

vrezen. Nog één keer stellen wij dat wij aardige buren oproepen om bij ons te 

komen wonen. W e hopen dat tussen de buren en de oorspronkelijke bewo

ners en werkers van Dennendal een sfeer ontstaat die iedereen prettig vindt, 

die door iedereen gewild wordt en die voor niemand bedreigend is. Of deze 

sfeer zichtbaar wordt in kommune-achtige samenlevingsverbanden dan wel in 

een gerespekteerd "noaberschap" laten w ij aan de bewoners zelf over. 

4.8. Samenvatting 

Wij rekenen op een steeds groter wordende belangstell ing van tolerante men

sen voor onze plannen. Wij zijn er van overtu igd dat ook diep gestoorde zwak

zinnigen baat hebben bij een rijke omgeving. W ij v inden dat het bestuur des

noods nieuwe taken op zich moet nemen om de aanwezigheid van ruim 300 

patiënten te rechtvaardigen. Een zekere aanpassing van onze pupillen aan de 

nieuwe situat ies wordt op Dennendal als posit ief beleefd. Bij het verwerke

lijken van onze plannen moet de natuu r aanvaard worden als een zeer belang

rijke partner. Voor het personeel van Dennendal is de huidige monokultuur net 

zo slecht als voor de pupillen. Daarom kan ook voor hen verdunning het 

werken aantrekkelijker maken. De ontwikkelingsrichting van de samenleving 

op Dennendal w ordt overgelaten aan de bewoners en werkers van Dennendal. 

5. Ko rte algemene samenvatting en konklu~ 

Bewoners van inrichtingen leve~ in een vervreemdende omgeving. Erich 

Fromm: " Vervreemding betekent dat de mens zichzelf in zijn greep op de 

natuur niet als handelend, als aktief werkzaam individu beleeft , maar dat de 

wereld (de natuur, de anderen en hij zelf) hem vreemd blij ft. De natuur, de 
anderen en hij zelf staan als objekten boven en tegenover hem, ook al zij n het 

misschien objekten die hij zelf geschapen heeft. Alienat ie is het wezenlij k 

passief, receptief ervaren van de wereld door een subjekt dat gescheiden is 

van zij n objekt." 
Bew oners van inrichtingen leven in een monokultuur. Werkers in inrichtingen 

werken in een monokultuur. Deze vaststellingen, gekoppeld aan het huidige 

opvoedkundige beleid, w aarin relatievorming en een zinvolle omgeving cen

traal staan, monden uit in de verdunningsgedachte. In de verdunningsge
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dachte voelen wij ons geruggesteund door een maatschappelijke trend om de 

inrichtingen open te breken, althans ter diskussie te stellen. De verdunnings

gedachte vloeit voort uit de maatschappelijke beweging die de onwaarde be

leeft van een inrichting die zijn bewoners isoleert van de gemeenschap en de 

beweging die bezwaar heeft tegen een maatschappij die haar zwakke broe

ders in verafgelegen natuurgebieden bij elkaar zet. De staf van Dennendal 

vraagt het best uur mogelij k te maken dat het beleid van Dennendal verder 

ontwikkeld wordt, in het belang van pupi llen, personeel, ouders en buiten

staanders. Wij vrezen dat een niet verder verdund Dennendal zich in de toe

komst niet kan rechtvaardigen. 

Bofinex wordt door de staf om principiële redenen afgewezen. Bofinex kan 

geen aansluiting vinden met de uitgangspunten en doelstellingen van Dennen

dal noch met de architektonische gevol.gen daarvan. 

De eventuele bezwaren tegen de verdunning moeten serieus genomen 

worden en nader geanalyseerd. 

Wij sluiten met een parafrase op de uitspraak van Van Klingeren in Dolders 
alternatief: 

Heel Dennendal zij een agora! 

6. Gebruikte en aanbevolen literatuur 
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sat ie; een skriptie in het kader van het doktoraal-examen in de sociale pedago

giek en and ragogiek. 

Katholieke Universiteit Nijmegen, maart 1973. 

Drs. O.J.H. Haspers: 

De Z-opleiding, wat moet ik ermee? 

Tijdschrift voor Zwakzinnigheid en Zwakzinnigenzorg. 

Martin de Rooij en Ton Steers: 

Hoe mis het is ... 

Katernen werkgroep 2000. 

Frank GobJe: 

De derde weg; de psychologie van Maslow. 

Lemniscaat, IRotterdam 1972. 

A nna Blaman: 

Anna Blaman over zich zelf en anderen. 

Meulenhoff, Amsterdam, 1963. 

Prof. dr. G.P. Hoefnagels, Dr. D.G.R. Mulock Houwer en Drs. A. Peper: 

Een nieuw plan voor de kinderbescherming. 

Boom, Meppel, 1970. 

7. Nawool 

In januari 1974 is het tweede Dennendalkonflikt losgebarsten. Een van de be

langrijkste oorzaken was dat het bestuur van de Willem Arntsz Stichting niet 

bereid was de konsekwenties te trekken uit deze verdunningsfilosofie. 

Enerzijds bewees het bestuur voortdurend lippendienst aan de verdunning, 

anderzijds was het bestuur niet bereid om met ons te overleggen over de uit 

voering. 

Sterker nog : het bestu ur wist zelf w at beter was voor Dennendal. Men wilde 

Dennendal opschepen met een projektontwikkelingsmaatschappij die de ver

dunning op enkele kwantitatieve vooroordelen van de hand wees. Bovendien 

bleek het bestuur financiële belangen te hebben bij deze maatschappij, 

Bofinex te Maastricht, onderdeel van het SHV-concern. 

Dennendal werd er zelfs van beschuldigd dat het de vervanging van paviljoen 

Van Leeuwenhoek en de motoriese therapie stagneerde, omdat de "maat

schappijkritiese" filosofie zo sterk werd gekoppeld aan een stuk praktiese 

nieuwbouw . Dennendal anderzijds is steeds van mening geweest dat f iloso
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fieën vrijblijvend en waardeloos zi jn als je ze niet inderdaad koppelt aan de 


behoeften van de w erkelij kheid. 


Net als in het eerste konfl ikt hebben de aktuele gebeurtenissen ons ver ver


wijderd van waar het in feite om gaat. In beide konflikten worden bij zaken 


opgeblazen tot hoofdzaken en worden de hoofdzaken verd oezeld. 


We hopen dat door deze publikatie een bij drage geleverd wordt aan de ont


sluieri ng van het konflikt, aan het blootleggen van de werkelij ke oorzaken. 


. Akties van groepen in Utrecht 

In Utrecht zij n nogal wat groepen intensief betrokken geweest bij de akties 

met betrekking tot Dennendal. Bij de tweede bezetting van het bestuurshuis 

van de W .A. Stichting kwamen allerlei groepen en instellingen samen, w elk 

werkverband werd voortgezet in de organisatie van de demonst ratie in Utrecht 

op 16 februari. 

Vanuit de ervaringen die deze groepen met de akties opdeden, groeide de be

hoefte om zich diepgaander en ook in een wat wij der verband met het konf likt 
Dennendal bezig te houden. 

Hiervoor is nu een koördinatiegroep opgericht, die verdeeld is in verschillende 

werkgroepen. De werkzaamheden van die groepjes richten zich voornamelij k 
op de volgende onderwerpen: 

a. 	Analyse 

Een groepje houdt zich bezig met het bekij ken van alles wat zich heeft 

afgespeeld in en rond Dennendal; de akties die er ondernomen zijn, met 

welk doel en de uitkomst ervan. 

De bedoeling is om van daaruit tot een duidelijker beeld van het konfl ikt en 

de daarin dominante machtsverhoudingen te komen. 

b. 	 Publiciteit 
De groep die zich hiermee bezighoudt zal proberen zoveel mogeli j k rele

vante informatie op een zo groot mogel ijke schaa l te verspreiden. 
c. 	 Aktie 

Deze groep richt zich heel nadrukkelijk op de feitelij ke ontwikkelingen met 

het doel daar op ieder gewenst moment met akties op in te kunnen sprin 
gen. 

d. 	 Vakbond 

Een groepje houdt zich bezig met de rol die de vakbeweging, in dit geval 

de ABVA en de vakgroepen daarvan, kan spelen in de veranderi ngsbewe
ging binnen de gezondheidszorg. 

De ervaringen en de informaties die deze werkgroepen verzamelen worden 

wekelijks in de koördinatiegroep doorgesproken. Dit om het w erk van elkaar te 

kunnen aa nvullen en er zorg voor te dragen dat theorie en praktijk steeds met 

o elkaar verbonden blijven. 

In deze groep werken o.a. studenten en wetenschappelij k medewerkers van 
de psychologische en sociologische fakulteit, mensen van Nieuw Dennendal, 
J .A.C. en Raadskelder. 

Degenen die meer informat ie w illen of in deze groep mee zouden w illen wer

ken, kunnen kontakt opnemen met de 

Raadskelder 
t.O. het Stadhu is 

Stadhuisbrug 

Utrecht 

030-316229 

Noten 

1. 	Want van Rogers hebben we geleerd dat in de hulpverlening de relatie 

centraal dient te staan. Beide partners in de hulpverlening, de helper én de 

geholpene, dienen als gelij kw aardige mensen tegenover elkaar te staan en 

van elkaa te leren. 

2. 	Overigens zijn het geen doorsnee gezinnen, niet zo autoritair en hiër

archies, een beetje slordig misschien, maar erg gezellig. 

3. 	 Het interaktiemodel gaat uit van de mens als deel van zij n omgeving (homo 

sociologicus) en niet van de mens als eenling in tard itioneel mediese zin 

(homó biologicus). 

4. 	 Overigens wordt deze gezinsverpleging de laatste jaren ernstig bedreigd 

door de zgn. Rij kskolonie (een soort ziekenhuis) . 
Wellicht neemt Dennendal de rol va n Geel over, omdat blij kt dat het 

mediese model zelfs een 1000-jarige t radit ie niet ongemoeid laat. In dit 

licht is de verdunningsgedachte een zeer bij zonder alternatief. 

5. 	Het kunnen ook voorbeelden van normalisatie zi j n. Het onderscheid tussen 

verdunning en normalisat ie is vaak nauwelijks aan te brengen. 

6. 	 - Het zomerfeest is een prachtig voorbeeld van verdunning. Ieder jaar 

stromen er duizenden mensen uit de verre omtrekt naar Dennendal toe om 
samen met onze bewoners een groot feest op touw te zetten. Het feest 

heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een soort alternatieve kermis. 
_ De jongetjes van paviljoen W ier hebben een vast kontakt met de kinde

ren uit de kresj. beneden in hetzelfde gebouw. De kinderen van de kresj 

worden dageli j ks door hun ouders, die op de Willem Arntsz Hoeve w erken, 

gebrac ht. 

7. 	Waar mogelij k geven w e inspraak aan pupillen. Dat is bepaa ld niet bij alle 

pupillen mogelij k. De vraag rijst of je voor die pupillen wel iets dergelij ks als 

de verdunning kunt beslissen . . . 
Het antwoord staat eigenlij k al op pag. 2: op basis van de relatie die je hebt 
met de pupillen kun je als het w are van hen af lezen welke behoeften en 
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frustraties er leven. 

Tenslotte vinden we dat de vaak gehoorde vrees dat de rust en veiligheid 

der pupillen wordt doorbroken berust op een vooroordeel. Het is bepaald 

niet iets typerends voor zwakzinnigen om rust en orde als eigenschap in 

zich te hebben. Het verlangen naar rust en orde komt voort uit de geest , 
dodende inrichting waar ze verpleegd werden: waar zwakzinnigen gemaakt 

werden tot gelukkige slaven. 
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