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Introductie 

• Eén uur, drie blokken: 1) disability history: wat 
is het?, 2) Nut en casus verzorgingsstaat, 3) 
Nadeel en casus categorisering 

 

• Tweet Erwin Wieringa 26 mei 2015: ‘nog 
steeds ben ik teleurgesteld en boos dat op 
#4mei in NL geen aandacht was voor dit 
schandaal …’ 



Disability History (1) 

• Onderdeel van Disability Studies 

• Denken vanuit het sociale model 

• New Disability History 

• ‘Een andere ander’ 

• Agency & beeldvorming 

• Critical Disability History 

• En Nederland? 



Nut (2) 

• Identiteit en empowerment: ‘gehandicapten 
schrijven geschiedenis’ 

 

• Patronen: Kwaliteit van Bestaan 

 

• Begrijpen en vernieuwen: 

 Verzorgingsstaat 

 

 



Casus verzorgingsstaat (a) 

• Het begrip: welfare state (1938) 

 versus warfare state 

• Four freedom speech (Roosevelt, 1941): 
 vrijheid van meningsuiting, godsdienst, 
 gebrek en vrees 

• Uitwisseling in Londen tijdens WO2 

• Opbouw: 1957 AOW, ABW 1965, 

 WAO 1967, AWBZ 1968, WSW 1969 

 



Verzorgingsstaat (b) 

• Vertaling welfare state (Thoenes 1962): 
verzorgingsstaat; systeem van maatschappelijke 
organisatie waarbij de staat garant staat voor het 
welzijn van de burgers 

• Waarom in jaren 1960? Welvaart, Koude Oorlog 
en nieuwe opvattingen 

• Lang debat over zelfbestuur en staatsbeheer: is 
zorg voor hen die ‘ziek, behoeftig en/of 
onwetend’ zijn primaire taak van overheid of 
particulier initiatief? 



Verzorgingsstaat (c) 

• 1814-1912: nationale staat en maatschappelijke 
organisaties naast kerken en lokale overheden  

• 1912-1957: verschuiving van zelfbestuur naar 
staatsbeheer dankzij wetten en lagere overheden 
// ‘lappendeken’ / van gunst naar recht 

• 1957-1981: nationaal stelsel  

 voor noden en wensen 

• 1981-nu: herstructurering want duur, 

 passiviteit, bureaucratie 

 



Verzorgingsstaat (d) 

• In- en uitsluiting van mensen door 
maatschappij? 

 

• Dominantie zorglogica i.p.v. normaliteitslogica 

 [manieren van denken en doen  

 die de (on)afhankelijkheid van  

 mensen veronderstellen] 

 



Verzorgingsstaat (e) 

• Vaak nadruk op discontinuïteit, maar eerder 
verschuiving macht door opkomst 
menswetenschappen en professionalisering 

• Bovendien: corporatief stelsel met 
verstrengeling staatsbeheer en zelfbestuur // 
mensenrechten perspectief 

• En: bescheiden normaliteitslogica  

 en re-integratie vanwege WO 



Nadeel (3) 

• Geen direct nut 

 

• Toch instellingsgeschiedenis 

 

• Handicap de werkelijkheid  

 inschrijven 



Perspectief 

• Omwegen bewandelen 

 

• Samenwerken met co-onderzoekers / andere 
disciplines / andere groepen 

 

• Meervoudigheid: beperkingen 


