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EEN BLINDE FIETSENMAKER IN HET 
STEDELIJK. TENTOONSTELLING 
EN CONGRES 'ARBEID VOOR 
ONVOLWAARDIGEN' IN 1928 

H.J.E. HERMANS EN S.H. SCHMIDT* 

Het Amsterdamse Stedelijk Museum herbergde in oktober 1928 een unieke en curieuze 
tentoonstelling, gewijd aan de 'arbeidszorg voor onvolwaardige arbeidskrachten'.' De 
expositie was verbonden aan een nationaal congres over dit onderwerp in het Amster
damse Koloniaal Instituut van 8-12 oktober. Een felgekleurd aanplakbiljet waarop men 
blauwe, knoestige handen naar de zon (arbeid) zag reiken, vroeg aandacht voor congres 
en tentoonstelling. 

Van de zestien zalen die voor de tentoonstelling waren ingeruimd, was meer dan de 
helft gewijd aan specifieke handicaps, met hun aanpassingen en arbeidsmogelijkheden. 
Tevens troffen de bezoekers hier uiteenlopende huiselijke gebruiksvoorwerpen en nuttige 
handwerken aan. De rechtvaardiging van de museale aanwezigheid van deze alledaagse 
attributen lag uitsluitend in het feit dat zij door 'onvolwaardigen' waren vervaardigd. 
Men kon hen ter plekke ook op gezette tijden aan het werk zien, zoals een blinde fietsen
maker, gebrekkige rietvlechters of in een lipleesdemonstratie, maar ook als rondleider. 
De organisatie had hieraan wel grenzen gesteld; zwakzinnigen waren niet ingezet en een 
enkele demonstratie, zoals onderwijs aan doofstomme kinderen, was voorbehouden aan 
de congresgangers. Terecht, zo meende de NRC op 4 oktober in haar commentaar, diende 
een 'ongezond-sensationele exhibiti van menschelijke ellende' vermeden te worden. 

Op zeer moderne, plastische wijze was de publieksvoorlichting door middel van wand
platen, foto's, filmvoorstellingen, affiches, lichtbakken, maquettes en een diorama {van de 
tuberculose-nazorg) vorm gegeven, en waar mogelijk was gebruik gemaakt van bewegings-, 
licht-, kleur- en geluidseffecten.- Statistische gegevens, erfelijkheidsvoorlichting, actuele 
informatie over (na)zorginstellingen en organisaties, relevante facetten van arbeid en 
arbeidsmethoden werden zo voor een groot publiek toegankelijk en aanschouwelijk 
gemaakt. Diverse buitenlandse inzendingen moesten illustreren wat elders reeds tot stand 
was gebracht. Een historische afdeling was gewijd aan de beeldvorming ten aanzien van 
gehandicapte mensen in het verleden.' 

* AMC, Afdeling Sociale Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, postbus 22660, noo DD Amsterdam. 

i De term 'onvolwaardigen' wordt nu als denigrerend en paternalistisch ervaren en was ook in de vooroorlog
se periode al omstreden, hoewel het als een vooruitgang werd beschouwd op de term 'minderwaardigen'. 
Minder-validen en gehandicapten werden de gangbare termen na de Tweede Wereldoorlog. Wij gebruiken 
in dit artikel de verschillende termen zo contextueel mogelijk. 

2 Onvolwaardige arbeidskrachten Sociale Vcrzekcringigidsii (1928) 51. 
3 Daar het museum toen nog het karakter had van een stedelijk museimi in de klassieke betekenis, konden 

enige permanente ruimten, zoals een historische apotheek en de oude "hokken-zaal' uit het Buiten-Gasthuis 
op natuurlijke wijze aansluiten bij dit deel van de expositie. 
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Aanvankelijk liet het publiek het afweten, maar de publiciteit rond het congres bracht 
hierin een kentering zodat, met een verlenging van twee weken, de tentoonstelling toch 
nog, met lo.ooo bezoekers in een maand, zeer succesvol kon worden genoemd. De lande
lijke en regionale bladen deden uitvoering verslag van het congres dat door Prins 
Hendrik werd geopend, en spoorden hun lezers aan het evenement in het Stedelijk te 
bezoeken. 

De strenge, maar smaakvolle inrichting, de ernstige en realistische benadering van het 
probleem werd in de pers algemeen geprezen. De Amsterdammer y&n 4 oktober schreef over 
de tentoonstelling: 'zij is bedoeld als schreeuw. Geen sensatie brengt zij, maar realiteit'. 'Een 
tentoonstelling die eerbied afdwingt'; 'een openbaring, ook voor gezaghebbende personen', 
aldus het Algemeen Handelsblad op 2 oktober, dat de 'grote gedachte' erachter aldus ver
woordde: 'de misdeelde kan in zeker opzicht volwaardig zijn en ook hem komt in de 
samenleving een plaats toe'. 

In dit themanummer over media, medici en publiekscommunicatie richten wij ons 
vooral op de betekenis van deze ongewone tentoonstelling, die in een waar beschavings
offensief met een groot arsenaal aan middelen het publiek kennis en begrip wilde 
bijbrengen voor de maatschappelijke positie van invalide mensen. Hierbij kan aan de 
inhoudelijke samenhang met het congres niet worden voorbijgegaan. Het congres is 
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vooral interessant als tegenhanger van de tentoonstelling daar het functioneerde als een 
discussieforum voor een meer ingewijd professioneel gehoor. De worsteling met de com
plexe materie van de maatschappelijke positie van de gehandicapte mens op het congres 
vormde in dat opzicht een contrast met de doelgerichte publiekscampagne van de ten
toonstelling. 

We bepalen ons tot enige sociaal-medische vraagstukken die sterk naar voren kwamen, 
zoals het vaststellen van omvang en definitie van het begrip onvolwaardig, de verschillende 
benadering van fysieke en psychische invaliditeit, de medische selectie op de arbeids
markt en de morele doelstelling van de AVO. Allereerst doet de vraag zich voor waarom 
men de 'onvolwaardige arbeidskrachten' op deze wijze onder de aandacht wilde brengen, 
en uit welke kringen dit initiatief voortkwam. 

Hoofdstedelijke zorgen 
Met steun van gemeente, provincie en rijk waren tentoonstelling en congres in Amster
dam door de hiertoe in 1927 opgerichte Vereeniging Arbeidszorg voor Onvolwaardigen 
(AVO) georganiseerd. De AVO wilde op de eerste plaats een federatief verband stichten 
om de zo verzuilde en verbrokkelde zorg- en arbeidsvoorzieningen van de vele particuliere 
stichtingen en verenigingen bijeen te brengen. Vervolgens was het doel propaganda te 
maken voor het recht op arbeid van mensen die door hun gebrek niet in staat waren zonder 
hulp een arbeidsplaats te vinden of te arbeiden. Dit uitgangspunt werd geformuleerd als 
vraagstuk van grote economische, sociale en humane betekenis. Het kwam voort uit de 
heersende consensus dat arbeid behalve een maatschappelijke plicht, ook onmisbaar was 
voor het normaal functioneren van lichaam en geest. 

Hoewel medici bij de organisatie van congres en tentoonstelling een belangrijke rol 
speelden, en de rol van de geneeskunde op verschillende wijzen naar voren kwam, had de 
AVO op de eerste plaats een maatschappelijke missie. Bij uitstek verenigde de auctor intel
lectualis van de AVO, de sociaal-democratische arts en directeur van de Amsterdamse 
Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, Louis Heijermans, de sociale en 
medische kant in zijn persoon.'' De onvolwaardigenproblematiek was in Heijermans' 
overtuiging een zaak van collectieve verantwoordelijkheid, en de rol van de filantropie 
achterhaald: 'de noodkreten van het leger der onvolwaardige arbeidskrachten, neer
gedrukt in de bedelhoek werden steeds luider en dringender', schreef Heijermans; het was 
onrechtvaardig dat de last van economische neergang juist op hun schouders zou neer
komen.^ Dit was ook de overtuiging van Willem Detiger, directeur van de Amsterdamse 
Gemeente Arbeidsbeurs en medestichter van de AVO.* De ervaringen in zijn dienst sterkten 
Detiger in zijn idee dat zonder sturing of hulp een groot aantal werkwillige mensen met 
een gebrek zich permanent aan de marges van de arbeidsmarkt zou bevinden.'' In de loop 
van de twintiger jaren ontwikkelden Heijermans en Detiger zich in woord en daad tot 
pleitbezorgers van de 'maatschappelijk minder geschikten', ook al verschilde hun ideolo
gisch perspectief. In het gemeenschappelijke streven: de juiste man op de juiste plaats, 

4 Zie over L. Heijermans (1873-1938): H. Israels en A. Mooij, Aan de Achtergracht. Honderd jaar GG & GD 
Amsterdam (Amsterdam 2001) 94 e.v. 

5 L. Heijermans, De onvolwaardige arbeidskrachten. De Socialistische Gids 12 (1928) 673-679. 
6 W. Bevaart en S. Veen, Den rechten man op de rechte plaats. De ontwikkeling van de openbare arbeidsbemidde

ling in Amsterdam (1S86-1940) (Amsterdam 1986). Hierin ook meer over W.F. Detiger, directeur van de 
Amsterdamse GAB tussen 1913 en 1941. 

7 W. Detiger, De tewerkstelling van maatschappelijk minder-geschikten Tijdschrift van den Nederlandschen 
Werkloosheidsraad (igio) 389-463. 
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konden zij een samenhangend stedelijk beleid entameren en uitbouwen, gericht op eco
nomische zelfstandigheid van invaliden. 

Het grote armlastigenprobleem van de hoofdstad maakte de kwestie alleen maar dringen
der. Na de economische crisis begin twintiger jaren, bleef in Amsterdam door stagnatie in 
verschillende bedrijfstakken de werkloosheid nog relatief groot. Veel valide kostwinners, 
zoals sigarenmakers en diamantbewerkers waren op enige vorm van bedeling aangewezen. 
De aanzuigende werking van Amsterdam op arme werkzoekende plattelandsbewoners 
droeg bij aan het leger der behoeftigen. Een rol speelde ook de overleving van gebrekkige 
mensen, aanwijsbaar in het veranderende sterftepatroon, als doorwerking van de hygië-
nistische maatregelen uit eerdere decennia." 

Nederland was op weg naar een moderne industriële samenleving, waarin de betekenis 
van traditionele liefdadigheid afnam. Andere opvattingen over sociale rechtvaardigheid 
hadden politiek terrein gewonnen, zoals bleek uit het beginsel van sociale wetgeving.' 
Onder een sociaal progressief Amsterdams stadsbestuur verbeterde de kwaliteit van de 
openbare stedelijke armenzorg. Minder-validen zagen zichzelf eerder als werkloos dan 
behoeftig en wendden zich liever tot de stedelijke bedeling dan de caritas.'" Formeel 
behoorden zij niet tot de werklozen omdat zij niet of nauwelijks een vaste voet op de 
arbeidsmarkt hadden en ook niet tot de 'georganiseerden' behoorden. In het rapport van 
de commissie Douwes over de werkloosheid in de hoofdstad, waarin ook Heijermans en 
Detiger zitting hadden, werd dit onderkend." Het bevatte een aanbeveling om voor deze 
categorie niet-volwaardige arbeidskrachten 'bijzondere overheidshulp' in het leven te 
roepen. Het was tegelijk ook een officiële erkenning van de noden van een categorie die tot 
voor kort nog opging in het grote leger der 'maatschappelijk ongeschikten', waaronder men 
ook rekende (gestoorde) zwervers, 'werkschuwen', alcoholisten, prostituees en criminelen. 

Ondertussen was de AVO op initiatief van Heijermans en Detiger van de grond gekomen. 
Het idee van een publiekscampagne door middel van een tentoonstelling, afkomstig uit de 
kringen van de Deventer tuberculose-nazorg onder leiding van Th.W. te Nuyl, kreeg 
vaste vorm. De regering had reeds een Staatscommissie toegezegd en het congres zou een 
nationaal forum worden waar allen die, aldus Heijermans, 'reeds goed stukwerk' hadden 
geleverd nu het terrein van de plaatsing en zorg voor onvolwaardige arbeidskrachten in 
hun gehele samenhang zouden gaan overzien.'^ Maar wie vielen nu eigenlijk onder de 
onvolwaardigen. En hoe groot was hun aantal? 

8 J.H.Wolleswinkel-van den Bosch, The epidemiological transition in The Netherlands (Rotterdam 1998). 
9 Invalide geworden werknemers, die krachtens de Ongevallen- of Invaliditeitswet een uitkering genoten en 

dus formeel niet armlastig waren, laten we hier buiten beschouwing. Zie over het arbeidsongeschiktheidsde-
bat dat ontstond in het kader van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten: K. Horstman, 'Om het 
beheer van de arbeidsongeschiktheid. Het politieke debat over de Ongevallenwet en het wel en wee van een 
medische markt'. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 (1999) 382-406. 

10 Volgens L.van der Valk lijkt bij de grotere vraag naar stedelijke steun van deze groep de combinatie van eco
nomische omstandigheden en een mentaliteitsverandering een rol te spelen. L. van der Valk, Van pauperzorg 
tot bestaanszekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achter
grond van de overgang naar de Algemene Bijstandwet, 1912-1965 (Amsterdam 1986) 68-69. 

11 Rapport der commissie van onderzoek van onderzoek naar den omvang en de feitelijke beteekenis der werkloos
heid te Amsterdam (Amsterdam 1927) 48. Over de werkloosheid in Amsterdam zie ook: P. de Rooij, 
Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid (Amsterdam 1978). 

12 Heijermans (n. 5), De onvolwaardige arbeidskrachten, 673. 
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De definitie en omvang van het probleem 
De hal van het Stedelijk was bestemd om de bezoeker met statistisch materiaal een beeld te 
geven van 'enerzijds het aantal met aangeboren of tijdens het leven ontstane lichamelijke of 
geestelijke gebreken; anderzijds het aantal van hen, die tot onvolwaardigen worden gestem
peld, doordat zij bij het geneeskundig onderzoek voor een betrekking ongeschikt worden 
verklaard'.'-' Ten aanzien van beide groepen gaven de gepresenteerde cijfers zelfs bij bena
dering geen inzicht in de werkelijke omvang, en de 'tendentieuze' presentatie riep kritiek 
op.'-t Ter relativering kreeg de bezoeker aan weerszijden van de trap omhoog overigens in 
grote letters te lezen: wat is volwaardig en wat is onvolwaardig. 

De onzekerheid over de reikwijdte van het begrip 'arbeidsonvolwaardig' kwam op het 
congres voortdurend naar voren. Degenen voor wie arbeid in de maatschappij geen optie 
was door ouderdom of volledige zorgafhankelijkheid vielen formeel buiten het blikveld, 
maar ook ten aanzien van oud of totaal arbeidsongeschikt bleek geen eensluidend oor
deel te bestaan. 

De preadviezen en discussies, hoe verschillend ook van invalshoek, toonden vooral aan 
dat arbeidsonvolwaardig geen statisch begrip was, een vaste afbakening niet mogelijk en 
dat objectieve criteria ontbraken. De algemene inleiders wilden daarom liever afzien van 
een algemene of theoretische begripsbepaling. De grenzen van arbeidsongeschiktheid 
werden bepaald door wisselende omstandigheden, deels gelegen in individuele, deels in 
sociale en economische omstandigheden. Een puur economische definitie zou in strijd 
zijn met de ethische doelstelling die het congres ook had. In de praktijk ging het om de 
vraag hoe zodanig hulp te verschaffen aan lichamelijk of geestelijk invalide mensen dat ook 
zij een passende plaats in het arbeidsbestel konden innemen, zonder dat de bestaande ver
houdingen er onder zouden lijden. De AVO had alle belangengroepen bijeengekregen 
waaronder ook vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. De consensus op dit 
nationale congres was dat de heersende ideologische strijdpunten ondergeschikt waren 
aan het grote doel. Een politieke discussie werd angstvallig vermeden; hoe de nagestreef
de collectieve verantwoordelijkheid vorm moest krijgen en in welke mate de overheid 
regelend zou moeten optreden bleef in het vage.'' Een inventariserende en pragmatische 
aanpak kwam op vrijwel alle deelgebieden naar voren. 

De onmogelijkheid van een sluitende definitie werkte door in de interpretatie van de 
gegevens. Bruikbaar onderzoeksmateriaal voor Nederland ontbrak en men kon slechts op 
basis van buitenlandse statistieken schattingen doen. Al naar gelang de gehanteerde 
definitie kon men op 30% van de totale bevolking uitkomen, zoals Heijermans, die zich op 
de tellingen van de Duitse arts K. Biesalski baseerde, maar ook op de 1.3 % die de rechts-
socioloog W.A. Bonger aanhield (dit werd 2,2 % voor de 'productieve leeftijdsgroepen')."' In 
Nederland was alleen wat betreft het aantal blinden en doofstommen, meegenomen in de 
volkstellingen, sprake van een basale vorm van volksgezondheidsstatistiek. Ook waren er 

13 I.H. van Zanten, 'De statistiek' in: Catalogus der tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor 
onvolwaardige arbeidskrachten A.V.0. October 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam (Amsterdam 192S) 11-

13-
14 'Minder bewondering kunnen wij hebben voor een deel der afdeeling Statistiek die door vorm en toelich

ting tendentieus is', aldus de hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde. C.). Brenkman, 
'Arbeid voor onvolwaardigen, congres en tentoonstelling October 1928', Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 
6 (1928) 169. 

15 Behoudens enkele incidenten was men het 'angstig' eens met elkaar, terwijl bij een materie als deze de 
meningen ver uiteen liggen, aldus een waarnemer. A.J.B.L. Radi.x, 'A.V.O. congres en tentoonstelling en de 
hulp aan zieken van geest', Sociale Verzekeringsgids 9 (1929) 49-50. 

16 W.A.Bonger, De onvolwaardige arbeidskrachten in haar sociologische beteekenis (Amsterdam 1928) 9. 
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cijfers van verpleegden in inrichtingen. Uit de doelstellingen van de AVO vloeide voort 
dat men op de eerste plaats wilde weten hoeveel personen in de maatschappij zowel 
gebrekkig als armlastig waren. Blinden, doofstommen en andere gebrekkigen die beter 
gesitueerd waren, zelfstandig in eigen onderhoud konden voorzien, of de gehuwde vrouwen 
onder hen, vielen niet onder de AVO definitie van onvolwaardige arbeidskracht. 'Iemand 
zonder armen die zijn kost verdient, interesseert ons eigenlijk niet', merkte statisticus Van 
Zanten op.'" 

De rechtssocioloog W.A. Bonger en de aanwezige statistici waren van mening dat alleen 
een speciale enquête relevante resultaten zou kunnen opleveren. SDAP-gemeenteraadslid 
E. Boekman wees erop dat dit een vorm van armenstatistiek zou opleveren, bij voorbaat 
onvolledig: vele tijdelijk of gedeeltelijk onvolwaardigen zouden er buiten vallen en op 
principiële gronden konden invaliden die rechtens de Ongevallen- of Invaliditeitswet een 
uitkering genoten, hoezeer ook arbeidsonvolwaardig, hierin niet opgenomen worden.'** 

Tegenover de statistici stonden sociaal-hygiënisch georiënteerde artsen zoals W.F. 
Wassink, hoofd van de orthopedische dienst van de Amsterdamse GG en GD, die voor
stander was van medische registratie van aandoeningen. Wassink was op grond van eigen 
onderzoek tot de overtuiging gekomen dat meer nog dan behandeling de profylaxe van 
belang was. Hij hield het congres voor dat men bij registratie nóch van een eenzijdig 
maatschappelijk-economisch, nóch een eenzijdig medisch-anatomisch criterium moest uit
gaan, maar van een verbinding tussen beide. Hij stelde dat algemene tellingen wél nut 
hebben om onvolwaardigheid te bestrijden, zowel ter opsporing van gebrekkigen als ter 
bestudering van de oorzaken en de middelen om gebrekkigheid te voorkomen en te 
genezen." 

In de 2.2% schatting van Bonger van de onvolwaardigheid onder de Nederlandse 
beroepsbevolking, was het aandeel van lichamelijk gehandicapten (inclusief tuberculoselij-
ders) op driekwart berekend, dat van psychisch onvolwaardigen op een kwart. Deze verhou
ding werd ook weerspiegeld op de tentoonstelling. De grootste zaal en de belendende 
ruimtes toonden op tastbare en aanschouwelijke wijze hoe orthopedische en andere 
medisch-technische hulpmiddelen de arbeidsmogelijkheden van gehandicapten konden 
vergroten. Veel hiervan kwam uit het buitenland. De zorg voor lichamelijk gehandicapten, 
in kaart gezet voor de AVO-tentoonstelling toonde vooral, volgens de sociale orthopeed J. 
van Assen Jzn, 'hoeveel hier te lande ontbreekt'.-" 

De Nederlandse achterstand 
Het besef dat Nederland op het gebied van zorg en arbeidsdeelname van vooral lichamelijk 
gehandicapten een grote inhaalslag moest maken was een van de drijf\'eren van congres en 
tentoonstelling. De volkstellingen brachten aan het licht dat een aanzienlijk aantal blinde 
en doofstomme kinderen geheel verstoken bleef van onderwijs doordat Nederland geen 
leerplicht kende voor gebrekkige kinderen. De Amsterdamse medisch hoogleraar H. Burger 
signaleerde dit in 1912 als een ernstige misstand en verweet de overheid niet na te komen 
'wat zijn groote en kleine buren beschouwen als een ereplicht jegens de gebrekkige jeugd'.-' 

17 Handelingen van het A.V.O.-congrcs Amsterdam 8-12 October 192S (Amsterdam 1929) 114. 
18 Niettemin zag Boekman een algemene telling als onnodige en ongezonde nieuwsgierigheid; Ibiil., 118; E. 

Boekman, 'Een statistiek van onvolwaardige arbeidskrachten?' Economiscb-statistische Berichten (1928! 953-954. 
19 Handelingen (n. 17), 120; VV.F. Wassink, 'Zorg voor gebrekkigen'. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde b (1928) 

159-164. 
20 Catalogus [n. 13), 15-17. 
21 H. Burger, Overheidszorg voor het onderwijs aan gebrekkige kinderen (Amsterdam 1912) 1, 22. 
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Deze achterstand ten opzichte van het buitenland werd na 1918 alleen maar groter. In de 
meeste oorlogvoerende landen had de Eerste Wereldoorlog in sociaal en medisch opzicht 
geleid tot een verbetering van de positie van vooral lichamelijk gehandicapten. Ten eerste 
was in de meeste oorlogvoerende landen een actief beleid, variërend van wetgeving tot 
sfimulerende maatregelen, tot stand gekomen om oorlogsinvaliden na revalidatie te reïnte
greren in de samenleving. Dit beleid was gericht op betaalde en eventueel aangepaste 
arbeid in het reguliere bedrijfsleven. Het tweede gevolg van de oorlog was dat in de grote 
naties een medisch-orthopedische infrastructuur van behandeling en verzorging voor 
oorlogsgetroffenen ontstond, die na verloop van tijd steeds meer de gehele bevolking ten 
goede kwam. De vooruitgang van de orthopedie en de zorg voor lichamelijk gebrekkigen 
was in Europa vooral het pionierswerk van met name artsen als K. Biesalski in Duitsland 
en Sir Robert Jones in Groot-Brittannië." 

Het ontbreken van opleidingsmogelijkheden in de orthopedie en het tekort aan behan
delingsmogelijkheden in Nederland betekende meer blijvende handicaps en sociale 
afhankelijkheid. Volgens de pionier van de Nederlandse orthopedie, Murk Jansen, waren 
juist de lichamelijke misvormden voor 90% te verbeteren ofte genezen en zo te veranderen 
'van aalmoes ontvangende bedelaars in belasting betalende werklieden'.'-' Van Assen 
benadrukte dat behandeling van gebrekkige kinderen diende samen te gaan met aan
dacht voor beroepskeuze, opleiding en nazorg. Hij wees er ook op dat alleen sociaal-
hygiënistische maatregelen de oorzaken konden verminderen of wegnemen.'^ 

Het grootste aandeel van blijvende lichamelijke invaliditeit werd veroorzaakt door 
been- en gewrichtstuberculose, gevolgd door spastische verlammingen, resttoestanden 
van kinderverlamming en ongevallen.-' De verwoestende werking van wat ook de chirur
gische tuberculose werd genoemd trof op de eerste plaats de wervelkolom, met de 
beruchte scoliose of kyphose als gevolg. Scheefgegroeiden en gebochelden waren onder de 
arme bevolking een veel voorkomend verschijnsel. Op de AVO tentoonstelling kon de 
burgerij hiervan voorbeelden bekijken uit de diaverzameling van de arts M.H.J.C. 
Thomassen. Deze maakte zich sterk voor een speciaal sanatorium voor deze categorie 
tuberculoselijders naar buitenlandse voorbeelden.-'" Ook Jansen en Van Assen ijverden in 
de twintiger jaren voor zelfstandige goed geoutilleerde orthopedische klinieken, die in 
het buitenland hun grote betekenis aangetoond hadden bij de behandeling en revalidatie 
van verminkten." 

22 Het besef van de Nederlandse achterstand leidde tot een overzicht van de gebrekkigenzorg in bet buitenland 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1923) 2254-2274. 

23 M. lansen, 'De behandeling van misvormden in Nederland', Tijdschrilt voor Armwezen Maatschappelijk 
Hulpbetoon en Kinderbescherming (1922) 26-28. 

24 I. van Assen Jzn, 'De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen in Nederland', Tijdschrift voor Sociale Hygiëtie {1926) 
83-87; J. van Assen )zn, De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt (Den 
Haag 1929). 

25 W. Mol en E.R Schuyt, Over lichamelijke gebrekkigheid. Bijdrage tot het vraagstuk der onvolwaardige arbeids
krachten (Amsterdam 1930). 

26 Thomassen kon na een intensieve publieke campagne, uit particuliere middelen Juliana-Oord stichten in 
1930: L.F. Bakker, Nederlandse Orthopaedische vereniging 1898-1998. De geschiedenis van de orthopaedic in 
Nederland (Nijmegen 1998) 104. 

27 Hoewel de Rijksverzekeringsbank deze ook voorstond voor de behandeling van ongevalpatiënten, hield de 
overheid zich afzijdig en kwam ten slotte uit particulier initiatiefin 1929 de Anna Kliniek te Leiden tot 
stand. Zie ook: Ibid, 94-95- Ook A. Juch verwijst naar de moeizame weg van de orthopedie naar zelfstandig 
specialisme. A. Juch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifestatie en consoli
datie 1890-1941 (Rotterdam 1997). 
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In 1928 was op dit gebied nog altijd weinig tot stand gebracht; Nederland beschikte naar 
verhouding over ongeveer 10% van wat in Duitsland aan behandelcapaciteit voor lichame
lijk gebrekkigen bestond, en deze was voornamelijk op jeugdigen gericht.''* Deze achters
tand werkte ook door in de opname van invaliden in het reguliere arbeidsproces. De 
tentoonstelling moest de voorbeelden van arbeid in het vrije bedrijf vooral aan het buiten
land ontlenen, zoals de inzending van het Duitse bedrijf Siemens-Schuckert, dat al meer 
dan tien jaar blinden in dienst had aan speciaal beveiligde machines. De AVO benadrukte 
in haar propaganda dat arbeidsdeelname van invaliden in het buitenland nergens de pro
ductiviteit had benadeeld. Een kentering was bespeurbaar in de economisch gunstige 
jaren na 1925; enkele bedrijven zoals de Draka en Philips maakten ruimte voor minder vali
de werknemers, en ook de bijzondere arbeidsbemiddeling van Detiger boekte resultaten. 

Veel van het getoonde op de tentoonstelling betrof in feite inrichtingswerk of beschutte 
arbeid. De organisatie maakte dankbaar gebruik van het feit dat veel aspecten van 
lichamelijke en zintuiglijke handicaps goed en indringend zichtbaar gemaakt konden 
worden, zoals prothesen, brailleschrift, gehoorapparaten etc. Bovendien riepen de tast
bare producten van gehandicapte arbeid bewondering of ontzag op, omdat ze een over
winning op de soms zware fysieke beperkingen lieten zien die alleen door wilskracht 
bereikt was, bijvoorbeeld bij een meisje dat met de mond had leren borduren. 

De 'geestelijk onvolwaardigen' 
Bij geestesstoornissen kon in veel mindere mate op het inlevingsvermogen van het publiek 
worden gerekend. Hier was eerder sprake van een zeker aangenaam verrast zijn over wat 
men toch nog kon aanvangen met een categorie sociaal afgeschreven personen. Dit gold 
met name voor de fotoreportage van de Rekkense ontginningen op de tentoonstelling, die 
door vrijwel alle kranten met instemming werd vermeld. Dat geestelijk onvolwaardigen 
honderd hectare heidegrond hadden afgegraven was een bewijs hoe 'arbeid een dwangbuis 
overbodig maakte' en nut afvvierp voor de maatschappij, aldus de NRCop 4 oktober. 

Op het congres kwam de vraag naar voren in hoeverre er een scheiding te maken was 
tussen economisch rendabele gestichtsarbeid, werkverschaffing als bezigheidstherapie, 
arbeid in het kader van een vakopleiding, of arbeid louter als therapie. Een duidelijke 
grens was er in de praktijk niet, zoals uit de discussie bleek.-'' Het ontbreken van een dui
delijk onderscheid in de functie van arbeid bekritiseerde verzekeringsarts D. Brocx in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij benadrukte dat economisch productieve 
arbeid indruiste tegen het belang van de patiënt: therapeutische arbeid, te verrichten 
onder bijzondere condities, diende op de eerste plaats het herstel.'" Ook de statisticus 
I.G. Keesing waarschuwde voor het oogmerk 'winst' in verband met arbeidstherapie." 

Op het congres woog de arbeidsprobleinatiek van mensen met uiteenlopende psychische 
stoornissen relatief zwaar. Waar het ging oin de aandoening-gerelateerde verhandelingen, 
betroffen de 'geestelijk onvolwaardigen' bijna de helft van de congresbijdragen, terwijl de 
tentoonstelling één zaal aan zwakzinnigen wijdde.'-

28 Catalogus (n. 13), 15-17; Hoc zorgt Nederland voor zijn gebrekkigen. Een oproep tot steun. ('s-Gravenhage 1927); 
R.N.M. Eijkel, 'Zorg voor gebrekkigen en mismaakten', Tijdschrift voor Sociale Hygiene {1928} 65-76. 

29 Handelingen (n. 17), 294-303. 
30 D. Brocx, 'Congres en tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige arbeids

krachten II', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde II 72 (1928) 4157. 
31 Handelingen (n. 17), 169. 
32 De specifieke bijdragen op het congres waren als volgt verdeeld: 11 inleidingen over 'geestelijke onvolwaardig

heid' inclusief epilepsie; de overige 14 betroffen: tuberculose 5, blind 3, doofstom 2, oud 2, reuma 1, 'kreupel' 1. 
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Het was ondoenlijk alle categorieën psychische stoornissen onder dezelfde noemer te 
brengen. Achterlijke kinderen vereisten een andere aanpak dan ontslagen patiënten uit 
psychiatrische inrichtingen, of oudere rondzwervende debielen. De ontwikkeling van het 
buitengewoon onderwijs, de nazorg voor achterlijke schoolverlaters, bureaus voor 
beroepskeuze, de psychiatrische nazorg, het ontstaan van particuliere stedelijke arbeids-
inrichtingen (externaten) in het laatste decennium was kenmerkend voor de stedelijke 
bemoeienis met sociale probleemgroepen die met bemiddeling en passende arbeid in de 
maatschappij konden blijven. Met name psychiater F.S. Meijers, adviseur van de Amster
damse GG en GD streefde al vanaf 1919 naar een actief beleid om waar mogelijk 'onvolwaar
digen' buiten de inrichtingen te houden." Naast andere artsen als J.H. Pameijer, J.L.C.G. 
LeRütte en D. Herderschee waren het vooral de pioniers uit de onderwijswereld die op het 
congres konden laten zien hoeveel al door particulier initiatief en gemeentelijke overheden 
tot stand was gebracht, zoals A.H.D.Wepster, A. van Det, P. de Boer, A. van Voorthuysen. 

Arbeid voor psychisch en verstandelijk gestoorden was vooral uit maatschappelijk oog
punt van het grootste belang, meer om de openbare orde dan het economisch nut. Geen 
andere groep zat zo dicht aan tegen de 'maatschappelijk ontoelaatbaren', die zich bewust 
aan normale arbeid onttrokken. Hoewel de scheidslijn hier soms moeilijk aan te geven 
was, wilde de AVO uitdrukkelijk de geestelijk onvolwaardigen niet associëren met deze 
'onmaatschappelijken'; hierin klinkt de sociale stellingname van Bonger en Heijermans 
door. De 'schuldeloze achterstelling' was het uitgangspunt en het beleid gericht op het 
voorkomen van blijvende afhankelijkheid van geestelijk onvolwaardigen. Arbeid werd 
hier als een levensvoorwaarde gezien; speciale vs'erkvoorzieningen konden uitkomst 
bieden als een arbeidsplaats in de vrije maatschappij was uitgesloten.''' Bij uitstek voor 
deze groepen was werkloosheid een ramp, meenden de deskundigen op het congres. 
Vakkennis en arbeidsdiscipline konden verloren gaan, en nietsdoen zou deze beïnvloed
bare mensen doen afglijden naar de zelfkant van de maatschappij. 

Dat het voorkomen van erfelijke geestesstoornissen onvolwaardigheid, maar ook 
onmaatschappelijkheid zou kunnen terugdringen was geen onderwerp op het congres, 
dat eugenetische thema's had uitgesloten.-" Daarentegen kwam het onder de noemer van 
erfelijkheidsvoorlichting op de tentoonstelling wel naar voren, waar men de burger op 
deze wijze verpakt een preventieve boodschap wilde meegeven. Het publiek kreeg op 
wandplaten de Mendeliaanse schema's van overerving gepresenteerd, evenals overzichten 
van erfelijke gebreken en voorbeelden van de verhoogde kwade kansen die bloedverwan
te huwelijken opleverden. Gegevens waaruit de wenselijkheid van een geneeskundig 
onderzoek voor het huwelijk bleek, waren verzorgd en toegelicht door de oogarts P.J. 
Waardenburg.-'^ Hij gaf aan dat juist de erfelijkheid van geestesafivijkingen een ingewikkeld 
probleem vormde; een directe relatie tussen kiembeschadiging en onmaatschappelijkheid 

33 F.S. Meijers, Consultatiebureaux voor geesteszieken (Amsterdam 1928). Over F.S. Meijers en de problematiek 
van de geestelijk onvolwaardigen in het kader van de geschiedenis van de geestelijke volksgezondheid, zie 
ook: L. de Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezond
heid in Nederland, 1924-19/0 (Nijmegen 2001) 42-47. 

34 H.J.E. Hermans, '"Geplaagd en onbegrepen". De arbeidspositie van de "geestelijk onvolwaardigen" in het 
interbellum'. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid ',6 (2001) 659-675. 

35 Aangezien de AVO-organisatoren behoorden tot de exponenten van de sterke hygiënistische traditie, die de 
gematigdheid van het Nederlandse eugenetische debat bepaalden. J. Noordman, Om de kwaliteit van het 
nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950 (Nijmegen 1989). 

36 P.J.Waardenburg in Catalogus der tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige 
arbeidskrachten A.V.O. October 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 74. 
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was vaak alleen indirect aanwijsbaar en kon ook latent aanwezig blijven. In het bijzonder 
werden ook syfilis en alcohol onder de aandacht gebracht als 'groote geesels van onze 
maatschappij' en de veroorzakers van schade aan het nageslacht; waarbij met ongebrui
kelijke openheid het belang van de vroegtijdige behandeling van syfilis onder de aan
dacht werd gebracht.' ' 

De selectie op de arbeidsmarkt 
Het appèl van de tentoonstelling op acceptatie en inleving werd vooral gedaan via de 
onomkeerbare zichtbare gebreken. Wat betreft toegang tot de arbeidsmarkt vormde juist 
de categorie van de lichte defecten, de onzichtbare en tijdelijke gebreken het grootste 
probleem. Dit was een steeds terugkerende discussie op het congres. Hoe moest voor
komen worden dat de herstellende longtuberculosepatiënt, de zenuwlijder, de astmaticus, 
de stotteraar, of de reumaticus blijvend verstoken bleven van reguliere arbeid? Moesten 
ook zij, in de woorden van de AVO, gedrukt worden in de hoek der parasieten in een 
maatschappij waarin het 'meest ploinpe recht van de sterkste heerscht'? De AVO bena
drukte dat de situatie in andere landen bewees dat talloze invaliden zonder economische 
schade in het productieproces terecht konden.-"* Zij richtte zich tegen de tendens in het 
bedrijfsleven ook de mensen met lichte gebreken uit te sluiten. De AVO-circulaire had dit 
in 1927 benoemd als 'de kunstmatige vergroting van het leger der niet-volwaardige arbeids
krachten omdat door geneeskundige selectie allereerst de besten geplaatst worden'. 

De gepresenteerde statistieken op de tentoonstelling waren bedoeld om deze stelling 
kracht bij te zetten met getallen van mannelijke afgekeurden bij gemeentelijke diensten 
(waaronder bij de politie 70%) en bij de Staatsmijnen (30%). Van sociaal-geneeskundige 
zijde kwam wederom kritiek op deze statistische voorstelling van gegevens: geen recht werd 
gedaan aan specifieke beroepseisen, noch waren de criteria voor arbeidsongeschiktheid dui-
delijk.3s 

Geneeskundige keuringen dienden de vaststelling van de geschiktheid voor bepaalde 
beroepen, en het vermijden van risico voor betrokkene of derden, bijvoorbeeld het uit
sluiten van slechtziendheid bij trambestuurders, of tuberculose bij onderwijzers. Steeds 
zwaarder telde het economische belang; de uitbreiding van sociale verzekeringswetgeving 
en collectieve arbeidsovereenkomsten bracht onderneiningen ertoe hun kosten aan preinies 
en pensioenen te bewaken en via keuringen en psychotechniek degenen uit te sluiten die het 
bedrijf konden belasten door hun ongevalrisico, ziekteverzuim, hulpbehoevendheid of 
onberekenbaar gedrag. 

Door veranderingen in de beroepsstructuur en de rationalisatie van bedrijven was de 
psychotechniek na 1918 ook in Nederland in zwang gekomen.••" De psychotechniek had 
opgaven en tests ontwikkeld waarmee cognitieve en technische vaardigheden konden 
worden gemeten, alsmede tempo en handigheid, lichaamskracht en uithoudingsvermogen. 
Steeds meer waren karakterwaarnemingen deel van deze procedure gaan uitmaken, wat 
in de liberale pers met instemming werd geciteerd, daar zo 'ook luiheid en slordigheid 

37 De expliciete behandeling van dit onderwerp gaf de De Tijd op 4 oktober de waarschuwing aan haar lezers 
in 'dat jongelieden op deze tentoonstelling niet thuishoren'. 

38 Wat is en iviV ife.4V'0(,Amsterdam z.j.). 
39 R. Rijkens, 'Tentoonstelling .\.V.O. en statistiek'. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 6 (1928) 171-172. 
40 De toegepaste of industriële psychologie op de door de Duitser H. Münsterberg gelegde wetenschappelijke 

basis. Zie: P.J. van Strien en J. Dane, Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland. De magie van het testen 
(.^ssen 2001) 14. 
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aan het licht komen', aldus Algemeen Handelsblad van 7 oktober 1928. Maar bij deze per
soonlijkheidstesten waren objectieve normen moeilijk vast te stellen en was grote kennis 
van het beroep vereist, had de psycholoog J.E. de Quay gemaand op het congres.'*' 

De 'negatieve schifting' was artsen als Heijermans en Brocx een doorn in het oog; 
Heijermans waarschuwde dat het Gemeentelijk Psychotechnisch Laboratorium reeds de 
grafkelder werd genoemd.''^ Psychotechniek diende in hun optiek aangewend te worden 
om de juiste man op de juiste plaats te krijgen, waarbij overheidsinstellingen het voor
touw moesten nemen. 

Detiger had, evenals Heijermans, gewezen op het verspillen van licht werk aan valide 
jonge mensen, die rondhingen als suppoost of portier. 'Met menschelijke arbeid wordt 
op schandelijke wijze gemorscht', stelde Detiger in 1920.''-' Heijermans haalde graag het 
voorbeeld aan van de atletisch gebouwde jongeman, die medicijnflesjes rondbracht, en 
benadrukte dat men 'nooit voor allen arbeid geestelijk en physiek geschikt is - de pianist 
is meestal minderwaardig als grondwerker, en omgekeerd'; arbeid voor onvolwaardigen 
was 'vóór alles een vraagstuk van organisatie en goeden wil'.'''' 

Beiden zagen in de doorgevoerde efficiency van de moderne industriële bedrijfsvoering 
volgens de principes van Taylor en Ford uit de Verenigde Staten een perspectief voor de 
arbeid van invaliden. Al waren hierover ook negatieve geluiden te horen, op het congres 
waren de verwachtingen over het algemeen positief Eenvoudige routinearbeid leek, inits 
met toezicht, geschikt voor zwak begaafden of blinden; doven konden wellicht arbeid 
verrichten in lawaaiige fabriekshallen. In Nederland waren bij Philips door 'sociale keu
ringen' 350 personen op speciale afdelingen geplaatst.'" 

Het dilemma van de geneeskundige keuringen kwam in de discussie op het congres 
sterk naar voren. Heijermans, Brocx en ook de bedrijfsarts van Philips, G.C.E. Burger 
waren voor sociale keuringen in het belang van de sollicitant. Keuringscommissies kon
den eventueel een garantie zijn tegen willekeur of humeurigheid bij de keurende arts. 
Anderen zoals de Utrechtse bedrijfsarts A. Schuckink Kool en de Amsterdamse genees
kundigen D.A. van Riemsdijk en C.J. Mijnlieff waren sceptischer en stelden zich meer op 
het bedrijfsstandpunt. 'Ziektedagen ontwrichten het bedrijf en bovendien moet gekeurde 
vaak tegen zichzelf beschermd worden', aldus Schuckink Kool, die meende dat de genees
kundige niet verder mocht gaan dan het testen van de lichamelijke geschiktheid voor een 
bepaalde functie. Het was wel belangrijk de resultaten later te controleren, zodat 'keurings
ervaring uiteindelijk keuringswetenschap zou worden' en een zekere uniformering bereikt 
kon worden.-"' 

In de praktijk hing veel af van de houding van het bedrijfsleven. Als de werkgevers al 
bereid waren mindere prestaties te accepteren tegen een lager loon dan kon een conflict 
ontstaan met de (georganiseerde) werknemers die liever geen potentiële 'loondrukker' 
als collega zagen, afgezien van de praktische lasten op de werkvloer. Op het congres werd 

41 J.E. de Quay, Psychotechniek van een theoretisch standpunt (Amsterdam 1928) 3-12. 
42 Handelingen (n. 17), 204. 
43 Detiger, De tewerkstelling {n. 7), 400. 
44 Heijermans, De onvolwaardige arbeidskrachten (n. 5), 674. L. Heijermans, Gemeentelijke gezondheidszorg in 

Nederland (Amsterdam 1929) 22. 
45 Brenkman achtte dit zeer geflatteerd, daar hier ook de in het eigen bedrijf beschadigde of zieke werknemers 

onder vielen; Brenkman, Arbeid voor onvolwaardigen (n. 14), 170. Zie over het sociale beleid van Philips en 
de rol van bedrijfsarts G.C.E. Burger: R. Vos, De bedrijfsarts in het bedrijf G.C.E. Burger als fabrieksarts' van 
de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 1928-1938 (Groningen 1982). 

46 Handelingen (n. 17), 207. 
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duidelijk dat ordening of sturing van het arbeidsbestel ten gunste van gehandicapten 
(b.v. door grote werkgevers een quotum op te leggen) in de nabije toekomst politiek niet 
haalbaar was. De acceptatie van de gehandicapte als werknemer hing dus af van de 
bereidwilligheid van alle betrokken partijen. 

Het humanitaire doel van de AVO 
De humanitaire doelstelling van de AVO was vastgeklonken aan de heersende arbeidsmo
raal. In deze optiek kon alleen arbeid de invalide eigenwaarde en onafhankelijkheid ver
schaffen; zijn of haar arbeidsparticipatie zou bij anderen empathie en respect opwekken, 
zodat het valse medelijden en bespotting die de invalide als eeuwige buitenstaander ten 
deel viel zou verdwijnen. De tijd was rijp voor een nieuwe rechtvaardigheidsgedachte ten 
gunste van de groep die 'in het strijdrumoer van anderen niet gehoord is' zoals Bonger 
op het congres verwoordde. Bonger achtte de tegenwoordige mensheid gevoeliger voor 
leed en ook meer bereid te helpen.'''' Het morele uitgangspunt van de AVO was op deze 
gedachte gebaseerd: een andere mentaliteit aankweken. Concrete maatregelen waren nog 
niet in zicht; des te belangrijker was het dat algemeen besef doordrong van de negatieve 
beeldvorming en barrières die invaliden gewoonlijk op hun weg vonden. Een maatschappe
lijk draagvlak kon zo ontstaan om de rechten van de onvolwaardige op arbeid te realiseren. 

De bewustwording bevorderen was het doel van de historische afdeling van de ten
toonstelling, waar men met een overvloed aan kunsthistorisch materiaal de beeldvor
ming ten aanzien van gebrekkigen door de eeuwen heen onder de aandacht bracht. Ook 
waartoe kunstenaars, ondanks een gebrek in staat waren, werd getoond, vooral als bewijs 
van de grote aanpassingsmogelijkheden van lichaam en geest. Uit Berlijn kwam een grote 
collectie oude gravures van de directeur van het Oscar-Helene Heim, Hans Würtz, bekend 
als een van de grondleggers van de psychologie en pedagogiek van de gebrekkige.''''' 

Het lijkt erop dat Nederland ook wat betreft begrip en bejegening van gehandicapten 
achter was bij het buitenland. In het straatbeeld ontbrak de oorlogsinvalide, die geen zielig
heid, maar tragiek uitstraalde en die om zijn inzet voor het vaderland respect verdiende. 

De Engelse arts F. Watson constateerde een algemene mentaliteitsverandering door de 
Eerste Wereldoorlog op gang gebracht: 'a world-wide conversion in the attitude of the 
public towards a sympathetic understanding of deformity ... there was not a village 
street all over Europe and America without a personal acquaintance with a cripple'.'*'̂  En 
ook was duidelijk geworden hoe vanzelfsprekend mensen met een gebrek de opengevallen 
arbeidsplaatsen tijdens de oorlog hadden ingenomen. 

De Nederlandse situatie suggereert een marginaal bestaan van talloze lichamelijk 
gehandicapten. Op straat levende gebrekkigen in Amsterdam werden begin twintiger 
jaren nog bejegend als profiteurs die liever bedelden dan zich te schikken in de tucht van 
het armenhuis. Het schemerbestaan van een heterogene groep arme gebrekkigen, ook op 
het platteland, kwam door de tellingen na de AVO-manifestatie geleidelijk aan het licht.'" 

47 Bonger (n. 16), 'De onvoKvaardige arbeidskrachten', 5. 
48 H.Würtz, Das Scclcnleben des Kriippels. Krüppelseelenkundliche Erziehung und das Gesetz hetr. öffentliche 

Krüppelfürsorge (Leipzig 1921). 
49 F. Watson, Civilization and the cripple (Londen 1930) 21. 
50 Van de speciale enquête werd regelmatig in de jaren dertig in het AVO-Maandblad verslag gedaan. Verder de 

Haarlemse tellingen van Mol en Schuyt, Over lichamelijke gebrekkigheid. Bijdrage tot het vraagstuk der onvolwaar
dige arbeidskrachten en de tellingen in Noord-Xedcrland nog in de jaren dertig verricht door sociaal geneeskun
dige J.S. Stratingh, Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleeni. Een onderzoek naar de sociale en economische positie 
der onvolwaardigen en arbeidsonvolwaardigen in een omsclireven gedeelte van ons land (Assen 1946}. 
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In de bellettrie, als weerspiegeling van heersende gedachten in de maatschappij, vinden 
we het beeld van de uitgestoten gebrekkige nauwelijks terug. Des te meer de neurasthenicus, 
onmachtig gekluisterd aan een grauw kleinburgerlijk bestaan, zoals die figureerde in de 
romans van Frans Coenen, A. Aletrino en anderen.' ' Een uitzondering vormt de figuur 
van de gebochelde Manus Peet uit het Jordaan-epos van de Amsterdamse schrijver Israël 
Querido, die met zijn uitzinnige retoriek een groot publiek bereikte. Als een Nederlandse 
Quasimodo moest de bespotte en miskende bolsjewist Manus Peet zijn kost in een crimi
neel milieu verdienen. Tegelijkertijd demonisch, schuw en door zuivere liefde verteerd 
beantwoordde deze hoofdpersoon aan het klassieke vervreemdende beeld van de af
schuwwekkende misvormde. Kinderboeken gaven veeleer het stereotype beeld van het 
zielige maar dappere, jong te sterven gebrekkige kind zoals het veelgelezen Peerke en zijn 
vrienden van W.G. van de Hulst uit 1919. Uitzonderlijk was het subtiele Droomkoninkje. 
Een verhaal voor grootere kinderen uit 1924 waarin Herman Heijermans de wereld vanuit 
een opgroeiend kreupel jongetje beschreef. Dat het boek reeds in 1931 een 12'''̂  druk 
beleefde zegt wel iets over de publieke ontvankelijkheid voor het onderwerp. Vanuit de 
gebrekkigenzorg probeerde men via het verspreiden van brochures bij de jeugd begrip te 
wekken voor de situatie van lichamelijk gehandicapte kinderen.'-

De gehandicapten waren nog letterlijk en figuurlijk object op tentoonstelling en congres. 
Hoewel vertegenwoordigers van de Blindenbond en de Invalidenbond op het congres aan
wezig waren, speelde hun actieve inbreng geen belangrijke rol. De eigen belangenbeharti
ging kon zich na 1945 verder ontwikkelen, toen bestaanszekerheid, individuele ontplooiing 
en persoonlijke autonomie geleidelijk de uitgangspunten van het gehandicaptenbeleid 
vormden. 

Een blijvende kwestie? 
Het AVO-streven kreeg door de geslaagde museale campagne en de gunstige pers een 
onmiddellijke publieke weerklank. Op de golf van idealisme werden overal in Nederland 
AVO-afdelingen opgericht. De optimistische eensgezindheid onder de AVO-participanten 
kreeg met de grote crisis van 1929 een grote terugslag. Niets zou de conclusie van het con
gres dat onvolwaardigheid eigenlijk een conjunctureel verschijnsel is zo onderstrepen als 
deze crisis. De meeste werkgevers en vakbonden, die nog op het congres met reserve 
sympathie betuigden, onthielden verdere steun. De AVO kon zich, paradoxaal genoeg, 
vooral door medewerking van particuliere charitatieve instellingen staande houden. 
Hoewel de onvermoeibare Detiger in het AVO-maandblad het 'recht tot opheffing van de 
a-prioristische achterstelling (van de invalide) in de arbeidsgemeenschap' bleef verdedigen, 
vermeed de AVO verder het openbaar debat of uitgesproken stellingname. Een pragmati
sche instelling was geboden in een periode van grote werkloosheid, waarin uitsluiting van 
mensen met een handicap meer dan ooit het geval was. Door zich vooral te richten op 
scholing, verstrekking van bijzondere hulpmiddelen en beschermde arbeid kon de AVO 
zich in de dertiger jaren consolideren. 

De Staatscommissie Josephus Jitta kwam in 1938 iTiet een omvangrijk rapport dat langs 
een moeizame weg vol compromissen tot stand was gekomen." Hier wreekte zich dat de 

51 Wat Vestdijk de neuroseliteratuur noemde. S.Vestdijk, De zieke mens in de romanliteratuur {Delft 1964). 
52 J.E. van Beijnum, Een woord tot de Nederlaiidsche jeugd. Waartoe gebrekkige kinderen in staat zijn (.Arnhem 

1925). 
53 Verslag Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten, ingesteld bij Kon. Besl. van 12 april 1929 

('s-Gravenhage 1938). 
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AVO-manifestatie van 1928 slechts de grote verscheidenheid en het decentrale karakter 
van het werkterrein aan het licht had gebracht, zonder tot een algemeen aanvaarde 
begripsbepaling of de fundamenten van een beleid te komen. Ook bleken de resultaten 
van de zo gewenste speciale enquête onvolledig en inconsequent. Politiek gevoelige kwes
ties, zoals de eugenese of de mate van overheidsingrijpen moesten binnen de commissie 
uitgevochten worden. Omdat een actief overheidsbeleid ten aanzien van arbeidsparticipatie 
voor invaliden in een periode van economische malaise niet haalbaar bleek, richtte de 
Staatscommissie zich vooral op preventie, vroegtijdige onderkenning, medische behan
deling en aanpassingen, beschutte arbeid, beroepskeuze en scholing. De organisatie hier
van in een centralistisch zorgsysteem in de geest van Heijermans, zoals de commissie 
voorstelde, bleek na de Tweede Wereldoorlog politiek niet opportuun. Wel zien we in het 
commissie-rapport onder invloed van medici een toenemende benadering van het pro
bleem vanuit het volksgezondheidsperspectief, dat na 1945 uitgangspunt van het beleid 
zou worden. De kiemen voor dit beleid, waarin preventie een belangrijke plaats kreeg, 
waren op het congres van 1928 door artsen als Van Assen en Wassink aangegeven. 

De collectieve verantwoordelijkheid voor gehandicapte armlastigen werd via wettelijke 
regelingen, sociale verzekeringen en andere vormen van overheidsbemoeienis in de 
opkomende verzorgingsstaat gaandeweg gerealiseerd. In deze ontwikkeling zien we de 
overgang van de moreel-economische definitie van invaliditeit naar 'disability' als een 
medisch-sociaal concept.''' Het accent lag in Nederland meer op bestaanszekerheid en 
gezondheidszorgvoorzieningen dan op maatschappelijke integratie en arbeidsparticipatie; 
een mogelijke reden dat hier nog altijd minder gehandicapten dan in andere westerse 
landen aan het arbeidsproces deelnemen." 

De AVO-manifestatie van 1928 raakte in de vergetelheid. De benaming 'onvolwaardigen' 
wekte toenemende weerzin en riep associaties op met de paternalistische liefdadigheid, 
waarvan de AVO in haar oorspronkelijke streven juist afstand wilde nemen. In 1951 wijzigde 
de AVO haar naam in Actio Vincit Omnia (in het logo vrij vertaald als 'arbeid overwint 
alles'). Niettemin verwierf de AVO zich in de Nederlandse samenleving als overkoepelende 
organisatie een vaste plaats in de belangenbehartiging van gehandicapten, vooral op het 
terrein van de bijzondere voorzieningen en, tot in de tachtiger jaren, de arbeidsbemidde
ling.'^ 

Vanaf de recente jaren negentig zijn mensen met blijvende handicaps en chronische 
ziekten wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt weer samengebracht onder de noemer 
'arbeidsgehandicapten'.' ' In een neoliberaal tijdperk, met een terugtredende overheid, 
eveneens gekenmerkt door een sterk arbeidsethos, dringt de analogie met de twintiger 
jaren zich op. Nog altijd bevindt de gehandicapte zich aan de marges van de arbeids
markt.'* 

54 D.A. Stone, The disabled state (Philadelphia 1984). Zie over de opkomst van het medisch regime ook: A. de 
Swaan, The management of normality. Critical essays in health and welfare (Londen 1990) 57-71. 
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(Deventer 2000). 

56 Zie over de na-oorlogse rol van de AVO: S. Klosse. Menselijke schade: vergoeden of herstellen? De werking van 
(re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland (Antwerpen 1989). 
Erfgenaam van de .WO is sinds 1999 de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). 
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58 H.J.E Hermans en S.H. Schmidt 

In de toenmalige context van een utilitaire arbeidsmoraal en humanitair optimisme 
waren tentoonstelling en congres van 1928 een uniek initiatief om de penibele arbeidspositie 
van de gehandicapte mens in de vorm van een publiekscampagne en een nationaal forum 
onder de aandacht te brengen. En tevens lag hier het begin van het Nederlandse open
bare arbeidsongeschiktheidsdebat. 

SUMMARY 

A blind bicycle repair man at the Stedelijk Museum. The exhibition and congress 'Labour for 
the disabled' of 1928 
In the 1920's concern about the rising number of disabled unemployed urban poor led to 
the founding of the AVO (Dutch organization for labour care for the disabled) in 1927. 
The AVO presented the problem of the vulnerability of the physically and mentally disabled 
in the labour market as a matter of collective responsibility. At the Amsterdam AVO con
gress of 1928 expert contributors discussed the economic, social and medical aspects of 
disability and work. Simultaneously, a museum exhibition aimed at arousing the interest 
of the general public and at promoting a more understanding attitude towards the disabled. 
Though the twofold AVO manifestation raised an immediate favourable general response 
and the subject was put on the political agenda, the subsequent economic recession and 
war forestalled concrete measures. Essentially it was the first public debate on disability 
in the Netherlands. 
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