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Stellingen

1. Het ontstaan van de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
wortett enerzijds in het positieve vertrouwen van de pedagogiek in de
verbeterbaarheid van de mens en anderzijds in het negatieve beeld van de
eugenetiek van de onverbeterbaarheid van zwakzinnigen (dit proefschrift).

2. In de loop van de jaren twintig en dertig ontwikkelde de nazorg zieh inhoudelijk van
een vervolg op het Buitengewoon Lager Onderwijs tot een zieh verzelfstandigende
zorgsoort met een eigen deskundigheid (dit proefschrift).

3. De houding van de nazorg tijdens de bezetting kenmerkte zieh enerzijds door een
grote persoonlijke inzet om pupillen tegen de gevolgen van de bezetting te
beschermen en anderzijds door een blindheid voor de gevaren die van een nationaal-
socialistisch geinspireerde bezettende macht uitgingen voor de doelgroep van de
nazorg als geheel (dit proefschrift).

4. De nazorg heeft een eerste aanzet gegeven voor de verbetering van het beeld van
zwakzinnigen in de Nederlandse samenleving, van een onafwendbaar gevaar voor
de maatschappij tot een groep die onder voorwaarden kon bijdragen aan het welzijn
van de maatschappij als geheel (dit proefschrift).

5. De erfenis van Pier de Boer als een van de grondleggers van de sociale
pedagogiek in Nederland wordt te zeer onderschat.

6. Het idee van de nazorg dat mensen met een verstandelijke handicap in hun eigen
sociale omgeving behoren te verblijven is een uitgangspunt dat ook nu nog actueel is.

7. In de ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap is, zoals in elke
vorm van ondersteuning, persoonlijke inzet voor dienten belangryker dan een
perfecte organisatiestruetuur waarbinnen dat werk wordt uitgevoerd.

8. Werkelijke integratie van mensen met een verstandelijke handicap is slechts
mogelijk in een samenleving waar intelligentie niet als hoogste waarde geldt

9. Het beschavingspeil van de samenleving valt goed af te lezen aan de mate, waarin
de zwakste groepen een plaats binnen die samenleving krijgen en de kans krijgen, in
wat voor vorm dan ook, aan die samenleving bij te dragen.

10. De kans dat een term ter aanduiding van mensen met een verstandelijke
handicap in de volksmond als een scheldwoord gebruikt gaat worden, is omgekeerd
evenredig aan het aantal woorden waaruit die term bestaat


