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Een vooruitziende blik
“Toen ik klein was, moesten alle deuren op slot. Ik ben blij dat dat nu  

niet meer hoeft. En vroeger maakten ze meer ruzie op de groep. We wonen  

nu met minder mensen. Dat is wel lekker rustig.” Zo schetst Franklin  

Walfenzao (61) de veranderingen die hij bij Amerpoort meemaakte. Heel 

veel anderen doen dat in dit jubileummagazine ook. En dan blijkt: er is veel 

veranderd.

Afgelopen jaar vierde Amerpoort haar zestigjarig bestaan – het kan  

weinigen ontgaan zijn. Ter afsluiting van het jaar en de vele festiviteiten 

willen we met dit speciale magazine iets tastbaars achterlaten. We laten 

cliënten aan het woord en mensen die met hen optrekken, van vrijwilliger 

en muziektherapeut tot zwemleraar en huidbedkoetsier. We laten in 

woord en beeld zien waar Amerpoort goed in was en is.

Rode draad in dit tijdschrift vormen de zes decennia die Amerpoort inmid-

dels achter zich heeft. Per decennium komt een cliënt aan het woord, die in 

die tijd bij Amerpoort kwam. Daarnaast beschrijven we in vogelvlucht  

enkele belangrijke ontwikkelingen die zich in die jaren bij Amerpoort  

voltrokken, en vervolgens elders in de zorg voor mensen met een verstan-

delijke beperking. We beginnen in onze tijd, de jaren tien, en bladeren zo 

verder terug de geschiedenis in, naar de tijd van de nonnen.

De zusters waren hun tijd in sommige opzichten ver vooruit, schrijft  

bestuurder Paul Willems in dit magazine. Zij vonden dat Nieuwenoord niet 

op een ziekenhuis moest lijken en dat er naast verzorging ook sprake 

moest zijn van ontwikkeling. Ook zij hadden het goede leven voor ogen 

voor de kinderen die zij opnamen. Er is dus veel veranderd, maar ook veel 

hetzelfde gebleven. Leest u maar.

André van Os
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AMERPOORT IN DE JAREN ‘10 

Nieuwe partners

In 2010 fuseert Amerpoort met Christophorus, een antroposo-

fische instelling die zich vooral richt op kinderen en jongeren 

met een verstandelijke beperking. De geschiedenis van Huize 

Christophorus begint in 1953 in Bosch en Duin. 

In 2010 ontfermt Amerpoort zich ook over Etrog. Deze joodse 

woonlocatie voor mensen met een beperking was onderdeel 

van het Sinai Centrum. Toen dit centrum naar Amstelveen ver-

huisde, wilden de bewoners graag in de buurt van hun familie, 

vrienden en werk in Amersfoort blijven. 

In januari 2011 komt Theater Totaal erbij: een artistieke dag-

besteding waar cliënten hun droom waarmaken om als uit-

voerend artiest te werken in theaterproducties of in één van 

de bands. In 2012 volgt een fusie met kinderopvang Irene in 

Utrecht. Irene verzorgt de opvang van kinderen van nul tot vier 

jaar die niet terecht kunnen bij reguliere kinderdagverblijven.   

In 2014 komt Amerpoort met de visienota Buitenste Binnen 

en begint opnieuw een reorganisatie. Nog meer dan voorheen 

wil de organisatie de buitenwereld binnenhalen om samen te 

werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ook wil Amerpoort – van binnen naar buiten – de 

samenleving opzoeken. “Binnen en buiten zijn werelden die 

elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer naar elkaar toe 

groeien. Samen met begeleiders, familie, vrijwilligers, buren, 

bedrijven, partners en kennisinstituten bieden we cliënten  

de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun 

bijdrage te leveren aan de samenleving. Met meer ruimte en ver-

antwoordelijkheid voor medewerkers en nieuwe initiatieven.”

Linda (27) 
woont sinds 2011 bij Amerpoort.

Waar heb je allemaal gewoond?
Eerst op locaties Hofland en Ameland, nu in 

Parkwijk. 

Wat is er in die jaren veranderd?
Heel veel! Het waren moeilijke jaren. Ik was  

de weg kwijt en liet me meeslepen door de ver-

keerde mensen, waaronder een loverboy. Mijn 

beste vriendinnetje heeft het ergste voorkomen. 

Bij Altrecht in Den Dolder raakte ik zwanger. 

Sinds tweeëneenhalf jaar woon ik met mijn 

dochtertje Lyana in Parkwijk. Het is hier hart-

stikke rustig. Ze begeleiden op de punten waar 

het nodig is. Ik ben bijna klaar, ze kunnen me 

niet heel veel meer leren. Nu sta ik op de lijst 

voor een eigen woning.

 ‘10
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 ‘10
… EN ELDERS IN DE ZORG 

Nieuwe wetten

Het Trimbos-instituut waarschuwt voor de kwetsbare positie 

van jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb). 

Mensen met een lvb zijn oververtegenwoordigd in de popula-

ties van mensen die seksueel misbruikt zijn, gebruikmaken 

van psychiatrische hulpverlening, bekend zijn bij politie en 

justitie, in de gevangenis zitten of in de dak- en thuislozen-

zorg. 

Op 1 januari 2015 treden nieuwe wetten in werking die de  

levens van mensen met een verstandelijke beperking raken: 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de bege-

leiding van kwetsbare burgers; de Participatiewet voor het 

stimuleren van arbeid voor mensen met een beperking; de 

Jeugdwet voor onder anderen kinderen met opgroeiproblemen 

en de Wet Langdurige Zorg (als vervanger van de AWBZ) voor 

mensen met een zware verzorgingsbehoefte. En het Passend 

Onderwijs verplicht scholen om kinderen met leerproblemen 

in een gezamenlijk netwerk op te vangen. 

6

Sloop en nieuwbouw
Huisje Sonnevanck (boven) was jarenlang een personeels
woning op Nieuwenoord en later een woning voor acht cliënten. 
Het werd gesloopt in 2012. Het oude klooster (gebouwd in 1960) 
ging in het jubileumjaar tegen de vlakte, terwijl elders nieuw
bouw verrees en panden werden aangekocht of gerenoveerd.
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ONDERSCHEIDEND

Theater Totaal
Theater Totaal in Nieuwegein is een muziek 
en theaterwerkplaats voor mensen met 
een verstandelijke beperking. In januari 
2011 komt Theater Totaal bij Amerpoort als 
een artistieke dagbesteding waar cliënten 
hun droom waar maken om als uitvoerend 
artiest te werken in theaterproducties of in 
één van de bands. Theater Totaal is in 1996 
op gericht op initiatief van Jan Lommers.



88

Als ik de verhalen lees van mensen die in onze zestigjarige 

geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, ben ik  

onder de indruk van hun grote inzet en betrokkenheid in het 

leven van cliënten. ‘Samen werken aan een goed leven’ is 

onze huidige missie. De zeven nonnen die in 1955 locatie 

Nieuwenoord stichtten, hadden ook het goede leven voor 

ogen voor de kinderen die zij opnamen.

   

Overste Christeta Clement zag in 1955 dat ‘zwakzinnigen’ niet 

ziek zijn, in tegenstelling tot de gevestigde mening van die 

tijd. Zij en de andere nonnen waren hun tijd in sommige  

opzichten ver vooruit. Christeta vond dat Nieuwenoord niet 

op een ziekenhuis moest lijken en dat er naast verzorging ook 

sprake moest zijn van ontwikkeling. 

 

Ontwikkeling voor en van cliënten is nog steeds een belangrijk 

uitgangspunt. In onze klantwaarde ‘Meedoen’ formuleren we 

het als volgt: “Ik wil net als ieder ander mens meedoen in de 

samenleving. Amerpoort ondersteunt mij daarbij en daagt me 

uit mijn talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen.”

Vieringen
In dit jubileumjaar ontmoette ik zuster Jacintha, één van de zeven nonnen 

van het eerste uur, na afloop van de jubileumviering in De Open Poort. 

Zij was geroerd hoe de kleine kinderen van vroeger groot waren geworden 

en haar nog herkenden. Ze was trots dat Nieuwenoord nog steeds vast-

houdt aan de vieringen in de geloofsgemeenschap, ook al zijn die heel 

anders dan in de tijd van de nonnen. Sterker nog, ze was verrast door de 

vernieuwing: “Als de hele wereld zo zou vieren als jullie dat doen, dan 

zou er heel wat meer vrede en respect zijn.”  

Raadsels
Dit magazine kenmerkt zich, net als de geschiedenis van Amerpoort, 

door verhalen vol ontwikkeling. Muziektherapeut Renske van Ebbenhorst, 

die al 25 jaar voor Amerpoort werkt, zegt het heel mooi: “Ik ben ongelooflijk 

nieuwsgierig naar mensen, naar kinderen in het bijzonder. Zij zijn nog zo 

onbeschreven; het zijn raadsels. Ik houd niet van kruiswoordpuzzels, wel 

van kinderpuzzels: wat ben jij er voor één? En: hoe krijg ik jou zover dat jij 

je kenbaar maakt?” Een prachtige vraag die veel collega´s ongetwijfeld 

herkennen.

Ook staatssecretaris Martin van Rijn die ons onlangs bezocht, zag dat. 

Na zijn bezoek aan Het Kwatrijn, een locatie voor mensen met moeilijk 

verstaanbaar gedrag, schreef hij op een persoonlijke kaart: “Dank voor 

het indringende bezoek. Mooi om de betrokkenheid en de passie te zien. 

Respect!” 

Terugkijkend op het jubileumjaar denk ik aan de mooie feesten bij het 

Cultureel Centrum, het Sterrenstadion en de inspirerende jubileum-

viering van geloofsgemeenschap De Open Poort, met een zaal vol cliënten, 

verwanten, vrijwilligers en nonnen van het eerste uur. Momenten waarop 

de kleurrijkheid van onze organisatie zichtbaar werd. Amerpoort blijft 

zich openstellen voor mensen met een verstandelijke beperking, met 

hun eigen levensbeschouwing, opvattingen en gewoonten. 

Ik wens ons - cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers - toe dat 

we doorgaan met ontwikkelen in het belang van mensen met een ver-

standelijke beperking.  

Paul Willems, bestuurder Amerpoort

PAUL WILLEMS
MOOIE VERHALEN VAN ONTWIKKELING



RONDOM DE CLIËNT

DE ZWEMLERAAR
SAMEN DE MOUNT EVEREST OP

Je bent niet goed bij je hoofd, dacht Lawrence Lloyd (61) toen hem zo’n 

vijf jaar geleden werd gevraagd of hij ook cliënten van Amerpoort wilde 

leren zwemmen. “Ik ben van karakter een vrij ongeduldig mens. Er zijn 

mensen die daar anders over denken, maar persoonlijk vind ik: als ik 

twee keer heb gezegd dat nee nee is of hoeveel 1 plus 1 is, dan moet het 

wel duidelijk zijn. Dan moet het kwartje gevallen zijn…”
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Zo werkt dat natuurlijk niet bij mensen met een verstandelijke beperking, 

dat wist Lloyd ook wel. En dus begon hij met lichte aarzeling aan deze 

nieuwe functie, die hij vervult naast zijn werk voor zijn eigen zwemschool 

Anatti in hetzelfde bad. Sindsdien weet hij dat hij wel degelijk ook  

mensen met een beperking veel bij kan brengen. “Ik moet zeggen: het is 

een enorme verrijking voor mezelf. En ook een ontdekking.”

Beginnen
Het zwembad op Nieuwenoord en zwemschool Anatti zijn even oud. 

Toen vijftien jaar geleden het bad opende, trok ook Lloyd erin. “Ik zocht 

zwembadwater in de buurt.” Hij werkte in die tijd voor diverse gemeenten 

en verenigingen als zwemleraar en -trainer en wilde graag ergens voor 

zichzelf beginnen. 

Ook in Suriname had Lloyd al een eigen zwembad gehad, waar hij onder 

anderen kinderen van ambassadeurs en andere expats leerde zwemmen. 

Toen hij op zijn 26e voor vakantie naar Nederland kwam en hier uiteindelijk 

bleef hangen, zat een eigen zwembad er niet in. In de baden waar hij aan 

de slag ging, moest hij erg wennen aan de strakke zwemcultuur. “Als ik 

met een kind dat nog niet kon zwemmen in het diepe wilde oefenen of de 

borstcrawl wilde uitproberen, was daar geen ruimte voor. Dat gaf, zeker 

in het begin, veel wrijving. Terwijl variatie juist zo belangrijk is: je eet 

toch ook niet iedere dag bruine bonen?”

Met zijn eigen zwemschool was hij van dergelijke discussies verlost en 

kon hij zijn eigen filosofie volgen. “Als ik zie dat het werkt, dan werkt 

het.” Kinderen uit de hele regio komen bij hem leren zwemmen, op 

woensdagmiddag en in de weekenden. Hij doopte zijn zwemschool Anatti, 

‘Het is nat’ in het Surinaams. “En dat terwijl ik, gek genoeg, van mijn  

moeder niet mocht zwemmen. Het zit niet in onze cultuur, zei ze. Ze was 

altijd bang dat ik verdronk.”

RONDOM 
DE CLIËNT
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DE ZWEMLERAAR

Wennen
Het werken met cliënten was wel even wennen. “Als gewone zwem-

leraar breng je iemand vandaag de beenslag bij en ga je daar volgende 

week mee verder. Dat uitgangspunt heb ik snel moeten loslaten. Wat 

ikzelf in mijn hoofd heb, is niet altijd correct. Ik heb het niet altijd voor 

het zeggen. De cliënten zijn de baas, tussen aanhalingstekens. Met elke 

cliënt moet ik elke dag opnieuw beginnen.”

Ook de grote doelen, zoals het halen van een diploma, moest hij laten 

varen, al zijn er uitzonderingen. “Het gaat vaak om spelen, ontspannen. 

Sommigen proberen we het survival aspect bij te brengen, voor anderen 

draait het vooral om conditie.” Maar ondertussen zijn de kleinere doelen 

die hij samen met cliënten wèl bereikt er niet minder groot om.

Hij vertelt over een meisje dat na lang proberen uiteindelijk in het  

ondiepe badje durfde te gaan zitten. “Dan zie ik haar enorm stralen en 

bloeien. Terwijl ik ook denk: wat is dat nou helemaal, in een badje gaan 

zitten? Zo gewoon.” En over de jongen die eindelijk zonder flippers het 

water in gaat. En de man die vanuit zijn rolstoel niet meer met de tillift 

het water in hoeft, maar zelf durft te duiken, iedere keer ietsje verder.

Meelopen
En zo zijn er nog vele andere verhalen te vertellen. Lloyd: “Voor jou en 

mij is het misschien niet veel, maar voor cliënten is het echt alsof ze  

de Mount Everest bereiken. Ik ben heel blij dat ik ze daarbij een beetje 

kan helpen. Bovendien zie ik ze genieten van het feit dat ze kunnen 

bewegen; ze ondergaan de masserende werking van het water, de 

warmte. Water is iets wat heel dicht bij de mens zit.”

Hij vervolgt: “Ik heb hier ook geleerd hoe blij ik mag zijn met alle moge-

lijkheden die ik zelf heb. Cliënten zijn zo enorm afhankelijk van ons, 

terwijl ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik zeg weleens tegen vrienden: 

als iemand met een dikke hypotheek, twee auto’s voor de deur en drie 

vakanties per jaar toch nog moeilijk doet, laat hem dan een weekje met 

mij meelopen.”
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Michiel en 
Jeroen



Michiel de Bruin (links, 29) en 
Jeroen de Bruin (rechts, 37).

Waar heb je allemaal gewoond?
Michiel: Thuis tot 2010, maar ik heb zeventien 

jaar gelogeerd bij de Mozaïek. Vanaf 2010 woon 

ik op de Bombardonstraat in Amersfoort. Het  

is gezellig. Ik heb mijn eigen kamer en heb het 

goed naar mijn zin.

Jeroen: Ik heb tot 2002 thuis gewoond en ging 

ook vaak logeren bij de Mozaïek. Daarna Het 

Klooster op Nieuwenoord en vanaf 2003 de 

Bombardonstraat in Amersfoort.

Wat doe je allemaal?
Michiel: Ik werk op natuurboerderij De Brink-

horst. Daar zorg ik voor het gereedschap. We 

doen onderhoud van de wijk, in parken en tuinen. 

Met de klussengroep gaan we ook vaak naar 

Ikea waar we het onderhoud doen. We zorgen 

ook voor de skatebaan.

Jeroen: Ik werk drie dagen per week bij Drukpunt: 

knutselen, helpen, thee zetten. Dat is leuk en ik 

heb er fijne collega’s. De andere twee dagen kan 

ik met de taxi naar dagbesteding De Elleboog.

Wat doe je naast je werk?
Michiel: Optreden en zingen. Ik speel toetsen, 

accordeon en gitaar. Ik ben een grote fan van  

Elvis Presley en Helmut Lotti. Ook ben ik naar 

een concert van De Toppers geweest.

Jeroen: Ik hou van gymen. Dat doe ik bij GymXL 

in het Poorthuis. Op zondag ga ik zwemmen. 

Ook hou ik van dansen. En van wandelen, maar 

dan alleen in de zomer.

 ‘00
AMERPOORT IN DE JAREN ‘00

Samen verder

In 2004 fuseert De Amerpoort met ASVZ Utrecht (onderdeel 

van het landelijke ASVZ). Amerpoort ASVZ is de nieuwe naam. 

ASVZ is opgericht in 1964, als gevolg van een onderzoek  

waaruit bleek dat er een tekort was aan mogelijkheden om 

kinderen met een verstandelijke beperking een vakantie of 

langdurige verzorging te bieden. De Stichting Algemene  

Vakantiehuizen voor Zwakzinnigen verandert in april 1968 haar 

naam in Algemene Stichting voor Verzorging en Verpleging 

van Zwakzinnigen (ASVZ). 

In de jaren zeventig groeit ASVZ explosief. Op last van het  

ministerie wordt de organisatie in 1983 in regio’s verdeeld. Zo 

ontstaat ASVZ Utrecht, het onderdeel waarmee De Amerpoort 

in 2004 fuseert. 

De huidige naam van de organisatie bestaat sinds 1 januari 

2007. Op die dag verandert ASVZ haar naam in Carante Groep, 

het samenwerkingsverband waarvan Amerpoort nog altijd 

deel uitmaakt. De letters ASVZ verdwijnen uit de naam, alleen 

‘Amerpoort’ blijft over.
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… EN ELDERS IN DE ZORG

Samen leven

De Raad voor de Volksgezondheid stelt in 2000 vast dat in de 

gehandicaptenzorg nauwelijks sprake is van ‘interculturali-

satie’. Vergeleken met de jeugdzorg en de geestelijke gezond-

heidszorg blijft de gehandicaptenzorg achter. De aandacht 

voor diversiteit richt zich primair op het aantrekken van divers 

personeel. Daardoor voelen zowel personeel als cliënten en 

verwanten met een andere culturele achtergrond zich onvol-

doende begrepen, gehoord en gezien.

In 2008 wordt de Coalitie voor inclusie opgericht. Het begrip 

inclusie (insluiting) gaat gepaard met een ingrijpend verande-

rende opvatting over goede zorg en leven voor mensen met een 

beperking of psychische stoornis. Mensen met een beperking 

moeten in de eerste plaats worden beschouwd als burgers die 

recht hebben op een geaccepteerde plek ín de samenleving. 

Inclusie en het daarmee verwante begrip empowerment vragen 

om een totaal andere organisatie van de ondersteuning en 

zorg. Of de samenleving in alle gevallen deze zorgbehoevenden 

echt goed kan opvangen, wordt overigens ook betwist. De 

Twentse Zorgcentra kondigen in april 2007 aan dat zij een  

categorie ernstig verstandelijk gehandicapten liever op een 

rustig instellingsterrein verzorgen dan in de hectiek van de 

grote stad. Er barst een stevige discussie los, die ongetwijfeld 

niet de laatste zal zijn. 

 ‘00
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Omgetoverde klassiekers: 
Amazing Rembrandts 
Kunstenaars met een verstandelijke beperking van Amerpoort 
Asvz lieten zich, na een bezoek aan het Rijksmuseum, inspireren 
door de meesterwerken van Nederlands beroemdste schilder. 
Dat leidde ter gelegenheid van Rembrandts vierhonderdste  
geboortejaar in 2006 onder meer tot een bijzondere tentoon
stelling in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam, 
een boekje en een speciale editie van de jaarlijkse Kunstagenda. 
De Nachtwacht, De Badende Vrouw, De Staalmeesters en vele 
andere werken van Rembrandt werden omgetoverd tot kleurrijke 
en expressieve schilderijen: The Amazing Rembrandts.
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Terminus 
De Onthaasting
De Onthaasting, een initiatief van enkele Amers
foortse ondernemers, opent eind 2003 haar deuren. 
De lunchroom wordt gerund door verstandelijk  
gehandicapten. De horecaondernemers zorgen  
ervoor dat geld wordt verdiend, Amerpoort regelt 
de ondersteuning van het personeel. In Nederland 
zijn meer van zulke initiatieven, maar die zijn vaak 
onderdeel van een zorginstelling. De Onthaasting  
is een échte horecavoorziening geworden. In De 
Onthaasting werken veertien vaste medewerkers en 

drie stagiaires. Ze staan in de bediening, in de keuken 
of doen huishoudelijke klusjes.

ONDERSCHEIDEND
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Op 31 januari 2015 was het zestig jaar geleden dat  

nonnen Nieuwenoord in Baarn stichtten. Op die dag 

schreef de algemene overste in haar dagboek: “Met 

grote dankbaarheid in het hart jegens God leggen  

we in dit boek vast dat op 31 januari 1955 de Kleine 

Zusters van de Heilige Jozef haar intrek namen in 

Nieuwenoord te Baarn.”

Op 29 juni was het zestig jaar na de officiële opening. 

Nieuwenoord groeide in die jaren uit tot Amerpoort. 

Andere organisaties haakten in de loop van de tijd aan 

en maakten Amerpoort tot de organisatie die ze nu is.

Jubileumfestival 
Op 9 oktober beleefde Amerpoort het jubileumfestival. In de ochtend en 

middag waren cliënten en verwanten uitgenodigd, in de avond vrijwilligers 

en medewerkers. Er was theater en muziek, er was lekker eten en drinken. 

Er stond een zweefmolen en een belevingstent. Ook was er een silent disco. 

De geschiedenis van Amerpoort stond centraal op een tentoonstelling en 

in een film. Het festival had plaats in de open lucht en in diverse tenten.

Het zestigjarig bestaan van Amerpoort 
in 2015 is niet onopgemerkt voorbij-
gegaan. Het jubileum leidde tot allerlei 
feestelijke bijeenkomsten, een mini- 
expositie en veel aandacht op de web- 
sites. Ook het Zomerprogramma en de 
Wintertocht stonden in het teken van 
zestig jaar Amerpoort.



RONDOM DE CLIËNT

DE VRIJWILLIGER
‘ANNIE BLIJ, IK BLIJ’

Haar eerste baan in Nederland vond Dali Vanniyasingam-Ratnasingam 

(42) in 2001 bij Amerpoort, op Berkenlaan 5. In dat huis op locatie  

Nieuwenoord woonde ook Annie Groenewegen. Hoewel Dali inmiddels 

ergens anders werkt en Annie verhuisde naar Vinkeveen, hebben de 

twee vrouwen nog steeds contact.
17
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Dali komt oorspronkelijk uit Sri Lanka. Negentien jaar geleden ontvluchtte 

ze het noorden van het land, waar het regeringsleger en de Tamiltijgers 

met elkaar in oorlog waren. Ze kwam terecht in Duitsland. Daar ontmoette 

ze haar toekomstige man, eveneens uit Sri Lanka. Omdat hij al langer in 

Nederland woonde, verhuisde Dali naar ons land. Ze is nog weleens terug 

geweest in Sri Lanka, maar voelt zich in het noorden van het eiland nog 

steeds niet veilig. “Het is er dood- en doodeng, vooral ‘s avonds.”

Ze werkte ongeveer twee jaar bij Amerpoort. Nadat haar eerste kind was 

geboren, werd het draaien van onregelmatige diensten steeds ingewik-

kelder. “Ik heb geprobeerd vaste dagen te krijgen, maar dat lukte niet. 

Dus toen heb ik ontslag genomen.” Via een uitzendbureau ging Dali  

werken in de ouderenzorg en later in de kinderopvang.

Maar ondertussen bleef ze contact houden met Annie, met wie ze in de 

woning al een klik voelde. “Vanaf het moment dat ik vertrok bij Amerpoort 

ben ik haar vrijwilliger geworden. Annie heeft nauwelijks familie, behalve 

een schoonzus die helemaal aan de andere kant van het land woont, met 

wie ze nauwelijks contact heeft.”

Gek doen en liedjes zingen
“Annie is een gezellig mens”, zegt Dali. “Als ze iets leuk vindt, gaat ze 

helemaal los. Dan gaat ze een beetje gek doen of liedjes zingen. In de 

manenschijn, Ollekebolleke… Maar ja, ze wordt ook ouder hè; ze is voorbij 

de zestig inmiddels. Ze moet tegenwoordig altijd in de rolstoel. Dat 

maakt het er niet makkelijker op, voor haar en voor mij.”

18
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Voorheen gingen ze graag met z’n tweeën een eindje rijden en dan in 

een restaurant koffie drinken of een pannenkoek eten. Of ze reden 

naar het huis van Dali in Hilversum en gingen daar leuke dingen doen. 

De rolstoel gooide echter roet in het eten; die past niet achter in de 

auto van Dali. Bovendien had ze zelf last van een peesontsteking.

Omdat ze daar ook een beetje van baalde, heeft ze tijdens het laatste 

bezoek in Vinkeveen aan de leiding voorgesteld een inklapbare rolstoel 

voor haar te regelen. Dat vergroot de actieradius van de twee vrouwen 

weer. De laatste tijd waren ze steeds veroordeeld tot wandelingen in de 

buurt van de nieuwe woning, waarnaartoe Annie enkele jaren geleden 

verhuisde.

Knuffelen en kusjes geven
Eén keer in de vijf, zes weken bezoekt Dali de woning in Vinkeveen. “Als 

ik daar ben, ben ik er niet alleen voor Annie, maar ook voor Sophie bij-

voorbeeld. Die houdt ook van knuffelen en kusjes op haar armen, dus 

die geef ik ook aandacht.” Afgelopen jaren kwam de bezoek frequentie 

soms wat in het gedrang, doordat haar opgroeiende kinderen steeds 

meer aandacht vragen of door haar werk op kinderdagverblijf Bink. 

Maar elke keer als ze Annie ziet, weet ze weer waarom het contact zo 

belangrijk is. “Voor Annie is het heel belangrijk dat er iemand op bezoek 

komt, dat er iemand is die haar kent. Als ik ermee stop, heeft zij niemand 

meer – dat gevoel heb ik tenminste. Ik wil haar dus niet in de steek laten.”

Maar het contact brengt ook Dali zelf veel. “Elke keer als ik bij Annie 

ben geweest, ben ik blij dat ik het gedaan heb. Dan ben ik positief en 

heb ik weer nieuwe energie. Je hoeft helemaal niet zo veel te doen met 

elkaar; gewoon een beetje wandelen, koffie drinken, een ritje maken. 

Dat geeft een groot gevoel van tevredenheid: Annie blij en ik ook blij.”



Midas



Midas Vink (25) 
woont sinds 1997 bij Christophorus.

Waar heb je allemaal gewoond? 
Toen ik zeven jaar werd, ging ik uit huis en kwam 

ik op Christophorus wonen. Nu woon ik al weer 

drie jaar op Vosseveld in Soest.

Wat is er veranderd in de jaren?
Wat duidelijk anders is, zijn de moderne hulp-

middelen in het huis, zoals een plafondlift. Ook 

zijn alle ruimtes veel groter en echt ingericht op 

rolstoelen. Dat is heel fijn voor iedereen.

Wat is hetzelfde gebleven?
De lieve medewerkers die zo goed voor mij  

zorgen. Ook gingen enkele bewoners en mede-

werkers mee naar Vosseveld die ik al kende op 

Christophorus. Dat was heel vertrouwd. Ik kan 

genieten van de vaste groep medebewoners  

die samen met mij in ons huis leven. Als mijn 

vroegere juf van de Christophorus school langs 

komt, dan leest ze verhalen voor aan mij en nog 

twee bewoners. Dat is erg fijn. Eén keer per 

maand ga ik zwemmen met een medewerker en 

twee keer per maand huifbed rijden met één van 

mijn ouders. Dan kan ik uit mijn rolstoel en vrij 

bewegen, wat anders niet mogelijk is.

AMERPOORT IN DE JAREN ‘90

Eigen keuze

Nieuwenoord wil cliënten laten kiezen: wonen op het instellings-

terrein of kleinschalig in de regio. Daarom fuseert Amerpoort 

in 1995 met De Eemhorst, een stichting die in 1971 is opgericht 

en zich in de regio Amersfoort richt op dagbesteding voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Samen krijgen ze 

een nieuwe naam: De Amerpoort. In deze jaren komen ook 

kleine instellingen als de Nieuwe Weg in Soest en De Eik on-

der de vleugels van De Amerpoort.

... EN ELDERS IN DE ZORG

Menselijke benadering

De publiciteit rond cliënt Jolanda Venema, eind 1988, brengt 

grote veranderingen teweeg in de gehandicaptenzorg. In navol-

ging van de antipsychiatrie is er ook in de gehandicaptenzorg 

een beweging die zich verzet tegen welke vorm van behandeling 

ook. De verstandelijk gehandicapte wordt beschouwd als een 

spiegel waarin anderen hun eigen tekortkomingen kunnen zien. 

Met de golf van verontwaardiging over de mensonterende 

omstandigheden waarin Jolanda Venema leeft, komen gehan-

dicaptenzorg en politiek tot herbezinning. Zij kiezen nadruk-

kelijker voor een menselijke benadering. >
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> Prof. dr. P. Duker, bijzonder hoogleraar orthopedagogiek 

aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, schrijft naar aanlei-

ding van de affaire-Venema: “De jaren zeventig en tachtig 

kunnen wij niet anders zien dan als een zwarte periode, waar-

in een klein aantal fanatici de zwakzinnigenzorg gebruikte als 

proeftuin voor maatschappelijke experimenten en niet echt 

bezig was met de zwakzinnige zelf.” Dat is al begonnen bij de 

Dennendal-affaire, eind jaren zestig, en is doorgegaan tot de 

ouders van Jolanda hun zaak in de publiciteit brachten.  

In het hele land komen Centra voor Consultatie en Expertise: 

onafhankelijke teams van deskundigen waar ouders en instel-

lingen een beroep op kunnen doen om de zorg voor verstan-

delijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen te orga-

niseren. De politiek betaalt. Dit is een cultuuromslag die jaren 

in beslag neemt. De oude cultuur is gericht op groepsstructu-

ren en -programma’s, op beheersing en consolidatie. De we-

tenschappelijke interesse is gering. Psychiaters, psychologen 

en andere gedragsdeskundigen lopen er niet bepaald warm 

voor en van een zich ontwikkelend behandelingsspecialisme 

is eigenlijk geen sprake. Als mensen problematisch gedrag 

vertonen, heeft men de oorzaak klaar: hun verstandelijke be-

perking. En daar was verder weinig aan te doen. 

De nieuwe cultuur breekt met dit professionele defaitisme. De 

aanpak richt zich meer op het individu en minder op de leef-

groep, is meer gericht op perspectief en minder op alles onder 

controle houden. Die omslag vraagt veel: geduld, kennis, on-

derzoek, teamwork en vooral ook menskracht. Een intensieve-

re aanpak betekent meer begeleiding, meer individuele aan-

dacht, niet een halfuurtje, maar vaak de hele dag en dan ook 

door dezelfde vertrouwde begeleiders, die voortdurend nabij 

zijn. 

Enthousiast optreden: 
André Hazes 
Volkszanger André Hazes besluit zijn nieuwe cd ‘Live in het  
Concertgebouw’ eens op een andere manier te presenteren,  
namelijk ‘met mensen die doorgaans verstoken blijven van dit 
soort evenementen’. Hij treedt in mei 1992 op in Nieuwenoord 
voor een laaiend enthousiast publiek. Dat gebeurt overigens 
tien jaar na zijn eerste optreden aldaar, dat ook op video werd 
vastgelegd: www.youtube.com/watch?v=z1ygrRlEKCI
Hazes was niet de enige beroemdheid die op Nieuwenoord 
kwam optreden. Ook Rob de Nijs en Hans de Booij gaven de  
cliënten een onvergetelijk concert.
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DVO De Punt
Dagverblijf voor ouderen (DVO) De Punt op  
de Utrechtseweg in Amersfoort, hoorde eerst 
bij Stichting Dagverblijven voor geestelijk  
gehandicapten. Deze ging over in Stichting  
De Eemhorst. 

Schaalvergroting en fusies
Vanaf de jaren negentig zijn er veel fusies en naamsveranderingen. 
Nieuwenoord wordt een locatie van de nieuwe organisatie De Amer
poort na een fusie met De Eemhorst. Bij de Algemene Stichting voor 
Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen (ASVZ) doet zich eerst 
nog het tegenovergestelde voor. Na explosieve groei in de jaren ze
ventig wordt de organisatie in 1983, op last van het ministerie, in re
gio’s verdeeld. Zo ontstaat onder meer ASVZ Utrecht (‘Dynamisch en 
eigenwijs’), het onderdeel waarmee De Amerpoort uiteindelijk in 
2004 fuseert.
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Op 11 oktober was het tijd voor Sterrenstadion XXL: 

een bijzondere editie vanwege het jubileum én omdat 

het inmiddels de vijfde keer was dat cliënten feest-

vierden met de vertrouwde Utrechtse artiesten in het 

supportershome van FC Utrecht. Reden genoeg om 

eens flink uit te pakken.

Op 18 oktober hield geloofsgemeenschap De Open 

Poort een jubileumdienst, onder leiding van geestelijk 

verzorger en ritueelbegeleider Annemieke Kappert. 

Eregasten waren de nonnen van het eerste uur.

Wintertocht 
Naar schatting bezochten ruim achtduizend mensen de Wintertocht, op  

16 en 17 december: een bezoekersrecord voor het evenement dat vijf jaar 

geleden voor het laatst werd gehouden. Deze vijfde editie stond in het  

teken van het jubileum en was opnieuw bedoeld om mensen met een  

verstandelijke beperking een bijzondere avond te laten beleven.
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EEN ECHTE FJORDENMAN
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Het regent een beetje op deze maandagmorgen. Maar dat is geen  

probleem voor Cees Dorland (65), de man die al zestien jaar met zijn 

huifbed over het terrein van Nieuwenoord rijdt. “Als er ‘te’ voor staat, 

beginnen we er niet aan: te koud, te nat, te glad, te veel wind… Maar 

normaal gesproken rijden we zomer en winter, vier ochtenden in de 

week.”



  

Buiten staat vrijwilligster Albertine een van de paarden te borstelen. Het 

is Romy, een Haflinger. Ondertussen leidt de koetsier het andere paard 

naar de wagen. Dat is Mariska, een Fjord van 23 jaar oud. “Ik ben een 

echte Fjordenman”, zegt Dorland. “Maar er is haast geen Fjord meer te 

koop. Die worden minder gefokt door de crisis. Dus ben ik uit nood nu 

ook aan het rijden met een Haflinger, dat is een Oostenrijks paard.”

Koel paard
Op het eerste adres pikt Dorland een oudere dame op, Riet. Ze wordt 

met de tillift in de wagen gehesen en krijgt een deken over zich heen.  

De paarden zetten zich in beweging en, boven hun ruggen, wiegt Riet 

zachtjes mee. Even later zegt de koetsier: “Je ziet hoe snel ze relaxt,  

binnen een paar minuten al.”

Zo gaat het altijd, weet Dorland. “Als iemand druk op de wagen gaat, 

komt na even rijden de rust er al in. Dan gaan de ogen staren. Cliënten 

die helemaal niet kunnen bewegen, worden dan bewogen. Hun heupen, 

longen, darmen – hun hele lijf. Vaak hebben ze last van obstipatie. Door 

al dat bewegen heb je kans dat ze over een uur de broek vol hebben.”

Het tempo is laag, uiteraard. De paarden moeten dat weten. “Een paard 

dat voor een huifbed loopt, moet een heel rustig karakter hebben. Het 

moet een koel paard zijn, heel nuchter.” Ter hoogte van het hoofdgebouw 

wordt duidelijk waarom. Daar houdt Dorland in om een vrachtwagen te 

laten passeren. “Officieel heb ik voorrang, maar laat hem maar gaan. 

Mijn paarden kunnen niet achteruit. Die wachten wel, daar geven ze 

geen moer om.”

Een paar jaar geleden zorgde die zelfde vrachtwagen, met een andere 

chauffeur erin, wel voor een groot probleem. ”Die kwam toen een container 

brengen. Terwijl hij die bak omhoog zette, gleden er allemaal stenen uit. 

Een van de paarden is zich toen helemaal te pletter geschrokken. Die kan 

ik hier niet meer gebruiken. Dat was een heel gedoe. Als een paard een-

maal goed geschrokken is, krijg je die angst er niet meer uit.”

RONDOM 
DE CLIËNT
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Gewoon eerlijk
Zo’n dertig jaar lang was hij fietsenmaker. Totdat zijn baas overleed, de 

zaak dicht ging en Dorland het tijd voor iets anders vond. “Ik had al 

hobbypaarden, dus dacht: waarom begin ik geen huifkarbedrijf?” Hij 

bouwde zelf een huifkar – “Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen 

maken” – en later ook een huifbed voor gehandicapten. “Ik wilde ook 

een beetje vastigheid. Met een huifkar kun je niet elke dag rijden, met 

een huifbed wel. Ik ben de boer op gegaan en ontdekte snel dat er wel 

belangstelling was.”

Die interesse is gebleven, al wordt het wel minder. Voorheen reed  

Dorland vier dagen in de week, nu nog vier ochtenden. Gemiddeld zo’n 

veertig cliënten per twee weken. Hij geniet van de buitenlucht en van 

het werken met cliënten. “Weet je wat het is? Die mensen nemen je 

nooit in de maling. Ze zijn nooit boos op je, ze zijn gewoon eerlijk. Ik 

heb ze in de loop der jaren goed leren kennen.”

Dat blijkt. Om de haverklap groet hij bekenden op het terrein. Maar af 

en toe klinkt er ook gemopper, bijvoorbeeld als de paarden nauwelijks 

de bocht om kunnen. “Ze flikkeren al die auto’s hier ook maar neer hè, 

half op de weg. Terwijl vooraan een heel grote parkeerplaats is, die bijna 

altijd helemaal leeg is. Maar ja, dan moeten ze paar meter verder lopen…”

Stoute schoenen
Een paar maanden geleden trok hij “de stoute schoenen” aan. Een van 

zijn paarden was overleden, en een vervanger kost een hoop geld. 

“Voor een Haflingertje ben je gewoon 2500 euro kwijt, nou, zoveel geld 

verdien ik hier niet bij elkaar.” En dus schreef hij het Nieuwenoordfonds 

aan. “Weet je hoeveel geld er in dat fonds zit? Een miljoen! Staat gewoon 

op internet hoor.”

Hij hoopt dat het gaat lukken, want aan stoppen wil Dorland nog lang 

niet denken. “Ik werk vanaf mijn dertiende. Heb altijd zwaar werk  

gehad. Ik heb onderhand ook wel wat aan mijn lijf, maar ik moet er niet 

aan denken om thuis te gaan zitten. Vreselijk. Laat mij maar lekker buiten 

zijn. Ik hoop dat we nog een paar jaartjes kunnen hobbelen hier.”

DE HUIFBEDKOETSIER
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Clara



Clara Wever (63) 
woont sinds 1984 bij Amerpoort.

Waar heb je allemaal gewoond?
Op het Leeuwendalersplein in Amersfoort: eerst 

bij ASVZ, later bij Amerpoort.

Wat is er allemaal veranderd?
Toen ik hier kwam wonen, lag er nog veel zand 

en hadden we een boomstronk in de tuin. De 

boomstronk is nu weg. Ook is er een logeerhuis 

van Amerpoort bij gekomen, dat zit hier achter. 

Veel oude begeleiders zijn weggegaan.

Wat doe je allemaal?
Vier dagen per week ga ik naar de variatiegroep 

van dagbesteding De Elleboog in de stad. Ik pak 

rietjes in of schroeven. Ik hou ook veel van  

puzzelen en lezen. Op dit moment lees ik 

sprookjes van De Efteling en maak ik een Anna 

en Elsa puzzel.

Wat is een bijzondere herinnering?
Er is hier eens een echte brand geweest, ‘s avonds 

laat. De brandweer kwam en we moesten alle-

maal ons bed uit. Ook hebben we een keer een 

groot feest gehad: we gingen uit eten en er was 

hier thuis muziek.

 ‘80
AMERPOORT IN DE JAREN ‘80

Motoren en trucks

Op 27 mei 1984 rijden voor het eerst vijftig motoren met 

zijspan door de poort van Nieuwenoord in Baarn. De eerste 

Nieuwenoord Motorrun is een feit, een traditie geboren. De 

motorrijders nemen cliënten van Amerpoort mee in hun 

zijspan voor een rit door de omgeving. 

De Kiwanis Club uit Laren organiseert in 1989 de eerste Gooise 

Karavaan (of Nieuwenoord Truckersrun): een lange stoet grote 

vrachtwagens die onder luid getoeter een tocht maakt door  

‘t Gooi met aan boord cliënten van Amerpoort. Het is het  

oudste evenement in zijn soort in Nederland en wordt nog  

ieder jaar gehouden. Op pagina 31 een aantal foto’s van deze 

onderscheidende evenementen.

In 1986 vertrekken de laatste nonnen van Nieuwenoord. Ze 

worden uitgezwaaid door onder meer de toenmalige aarts-

bisschop van Utrecht Simonis. Een plaquette bij de ingang van 

het hoofdgebouw herinnert aan het vertrek.
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… EN ELDERS IN DE ZORG

Belangen en mogelijkheden

In Zierikzee wordt in 1985 de eerste belangenvereniging van 

en voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland 

opgericht: Onderling Sterk. Deze opereert los van de ouder-

vereniging, en dat is anno 1985 opzienbarend.

Het idee om een eigen belangenorganisatie op te richten, is 

afkomstig van Roel Kok, medewerker van gezinsvervangend 

tehuis Schouwenoord te Zierikzee. Hij had in de Verenigde 

Staten en Engeland People First aan het werk gezien, belangen-

groepen van mensen met een verstandelijke beperking. “Er 

werd veel te veel de nadruk gelegd op wat mensen met een 

verstandelijke handicap niet konden”, zo blikte Kok in 1994  

terug in de Volkskrant. “Maar je moet kijken welke mogelijk-

heden ze wél hebben. In de jaren dat Onderling Sterk bestaat, 

hebben we kunnen zien hoe mensen die onzeker waren en 

weinig zelfrespect hadden, zich wisten te ontwikkelen. Ze  

durven nu te zeggen wat ze willen en wat ze niet bevalt.”

 ‘80
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‘ Overal werd de tijd  
voor genomen’

Frans Heijn (68) woont sinds begin jaren tachtig in de  
Marketentsterlaan in De Meern, destijds bij ASVZ Utrecht. 
Zijn schoonzus Corrie Heijn (72) werkte 32 jaar bij ASVZ als  
secretaresse. 

“Ik heb het hier goed naar mijn zin”, vertelt Frans, net hersteld 
van een operatie. “De woonkamer is nu de inloop, waar je spel
letjes kan doen en koffie drinken. Je kunt er naar toe wanneer je 
wilt. Zelf ga ik niet zo vaak. Vanavond krijg ik visite en anders 
ben ik gewoon hier alleen. Dat vind ik niet erg. De mentoren  
komen altijd even kijken hoe het gaat.”
In al die jaren heeft Frans heel wat mentoren zien komen en 
gaan. Velen kent hij nog bij naam: Bart, Kees, John, Peter en  
natuurlijk Loekie, die hier lang hoofd was en Monique met die 

lange staart. Zoals Frans veel mentoren voorbij heeft zien komen, 
zo zeiden ze van Corrie dat ze veel directeuren ‘versleet’ bij 
ASVZ. Een stuk of zes in de periode dat ze er werkte van 1969 tot 
2001. 
Corrie: “ASVZ had een algemene grondslag en was vooruit
strevend: alles ging uit van de cliënt. We hadden cliënten van 
allerlei geloof en dat werd gerespecteerd en nageleefd. Toen ik 
er kwam werken, vond ik het ook heel sociaal. Heel anders dan 
het advocatenkantoor waar ik eerder had gewerkt. Overal werd 
de tijd voor genomen. Heel prettig. Ik ben niet voor niets meer 
dan dertig jaar gebleven…”

Lees het hele interview met Frans en Corrie op
www.60jaaramerpoort.nl
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Een heuse elpee: Zwak van zinnen
In 1980 maken Wendeline Besançon, Herman Diks en Tonny Eybergen een heuse langspeelplaat. 
Als groepsleiders in ‘een zwakzinnigeninrichting’ stuiten ze op veel onbegrip van de buitenwe
reld. Met een cabaretprogramma met nummers als ‘Te gek om los te lopen’ proberen ze daar 
verandering in te brengen. ‘Fons van hiernaast’ is het tweede programma van Zwak van zinnen. 
De elpee werd in 1981 live opgenomen in het recreatiegebouw op locatie Eemeroord, onderdeel 
van het huidige Sherpa. Het thema: hoe ouders van een kind met een beperking ‘toeleven’ naar 
plaatsing van hun kind in een instelling. Een tijdloos thema. De twee elpees van Zwak van zinnen 
zijn te beluisteren via Spotify.
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Ruim vijftien jaar na haar vertrek bij Amerpoort 
keert oud-medewerker Carla Resing terug naar Het 
Binnenhof op locatie Nieuwenoord, waar ze kennis 
maakt met Edo Sluijk, een begeleider van nu. De  
tijden zijn veranderd, net als de kijk op mensen met 
een beperking. “Het was een beetje van dik hout 
zaagt men planken.”

Het is alsof Carla (56) nooit is weggeweest. Cliënten van het  

Binnenhof schudden haar enthousiast de hand, velen herkennen 

haar. Op haar beurt strooit Carla met namen van bekenden.  

Hé, daar heb je Jos. En daar is Bas. Tussen 1982 en 1999 werkte ze 

hier, eerst als activiteitenbegeleider, later in het vormingswerk 

en op nog wel een aantal fronten.

En nu is ze dus even terug, dit keer in de houtwerkplaats van  

het Ambacht. Ze loopt een ochtendje mee met Edo (44). Hij is 

sinds 2007 begeleider B op deze groep. Daarvoor werkte hij bij 

Reinaerde en stond hij vijf jaar als onderwijzer voor de klas. Maar 

onderwijs, nee, dat was het niet. “Dit werk hier is veel leuker.”

‘ MIJN BLOED GAAT 
SNELLER STROMEN’

TERUG VAN NOOIT 
WEGGEWEEST
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Leuk uitstapje
Carla heeft er zin in. “Dit is echt een leuk uitstapje.” Ze werkt inmiddels 

al jaren bij Versa Welzijn als sociaal werker voor een aantal gemeenten in 

het Gooi, maar heeft haar mooiste jaren overduidelijk op het terrein van 

Nieuwenoord doorgebracht. “Ik ben hier gevormd, ben hier geworden 

wie ik ben. Het was een soort speeltuin waarin we allerlei mooie dingen 

konden ontwikkelen.”

In de kleine twintig jaar dat ze bij Amerpoort werkte, zag ze een belang-

rijke omslag. “Het was een heel andere tijd. Het grote verschil zat ‘m in de 

bejegening van cliënten: hoe kijk je aan tegen mensen met een beperking? 

Er werd minder goed over nagedacht; het was een beetje van dik hout 

zaagt men planken. Meer vanuit machtsdenken, beheersing: wij zijn de 

baas, jullie moeten luisteren. Agressieve bewoners werden nog weleens 

opgesloten in de wc.”

Als stagiair stuitte dat haar enorm tegen 

de borst. “Het riep spanning bij me op. Ik 

heb er in mijn eindscriptie ook kritische 

vragen over gesteld. Er was een soort kan-

teling nodig. Die is in de loop der jaren 

ook gekomen. De cliënten kwamen steeds 

meer centraal in het hele gebeuren: het is 

hún huis, hún dagbesteding. Als zij er niet 

waren, hoefden wij er ook niet te zijn.”

Minder visie
Ondertussen druppelt de houtwerkplaats 

vol. “Moet jij niet zwemmen, Albert?”, 

vraagt Edo aan een van de mannen. Niet dus; stilzwijgend zet Albert een 

blok hout in de bankschroef en begint zachtjes te schuren. Een ander 

loopt rechtstreeks door naar de hoek waar hij letters uitzaagt. Een derde 

neemt plaats achter de zaagmachine om aanmaakhoutjes te maken. Van 

het elftal is Aart de enige vrouw: zij toont Edo eerst haar overdracht-

schrift (“Goed geslapen, gisteravond lekker tv gekeken”) en begeeft zich 

vervolgens tussen de mannen.

Carla: “Vroeger was alles hier arbeidstherapie. Er was geen andere  

activiteit dan industriële arbeid. Het heette ook het activiteiten centrum.” 

Ja, grappig is dat, reageert Edo. “Oudere cliënten hebben het nog steeds 

over het AC.” En oudere cliënten lopen er veel bij het Ambacht; bij  

sommigen komt ook dementie om de hoek kijken. Jonge aanwas is er 

nauwelijks.

Carla ziet nog een groot verschil: “De begeleiders van nu hebben veel 

meer kennis van allerlei ziektebeelden dan wij, bijvoorbeeld van autisme. 

Wij deden maar wat.” Terwijl ze het zegt, schrikt ze een beetje. “Er zat 

toen minder visie achter”, verduidelijkt Edo. “Ja, zo zou ik het moeten 

zeggen”, corrigeert Carla zichzelf. “Dat andere klinkt niet netjes.”

Wilde jaren
Er was van alles mogelijk in de jaren na de kentering, herinnert de 

oud-medewerker zich. “Het waren de wilde jaren. Ook Amerpoort was 

een soort Dennendal; er werd volop geëxperimenteerd, er was ruimte 

voor nieuwe ontwikkelingen. Snoezelen was in opmars, we konden  

allerlei cursussen en trainingen volgen, onze talenten ontdekken. Ik 

mocht een vormingsgroep beginnen, later ook de bewonersparticipatie. 

Sociale vaardigheidstrainingen voor cliënten. Allemaal stappen die uit-

eindelijk te maken hadden met: mensen serieus nemen.”

Ook buiten werktijd – ’s avonds en ‘nachts – waren Carla en haar collega’s 

geregeld op Nieuwenoord te vinden, bijvoorbeeld om de Bonte Ketel te 

schilderen, de voorloper van het Cultureel Centrum. Edo kan zich bij zo’n 

zoveel persoonlijke betrokkenheid niets voorstellen. “Ik vind het wel fijn 

om de boel om kwart over 4 af te ronden.” Hij vindt dat er ook nu sprake 

is van een turbulente tijd. Maar dat komt meer door ontwikkelingen van 

buiten, “door de politiek, de bezuinigingen en dergelijke fratsen”.

Even vallen de woorden reorgani-

satie, cliëntvolgend werken en taak-

volwassen teams, maar daarmee 

verslapt ook de aandacht. “Taak-

volwassen, wat bedoelen ze daar-

mee?” Liever richt Carla zich op een 

van de cliënten. “Wordt het lekker 

glad, Jos?” De rust op de groep valt 

haar op. Edo zegt dat het niet altijd 

zo kalm is. 

Hij legt uit dat hij ‘sfeerbewaking’ als 

zijn primaire taak ziet. “Ervoor zorgen 

dat iedereen lekker in zijn vel zit, 

oog hebben voor eventuele irritaties. Het uitvoeren van het praktische 

werk komt eigenlijk op de tweede plaats.” Ondertussen maakt hij graag 

een beetje lol met de cliënten. “Ik kan hier nog steeds dezelfde kleuter-

grappen uithalen die thuis niet meer mogen. Met humor kom je heel 

eind, zo bereik je cliënten. Als dat niet kon, zou ik hier niet werken.”

Warm bad
Dan is het half elf, tijd voor koffie. Op weg naar de kantine, haar voor-

malige vormingslokaal, zegt Carla: “Ik had nooit gedacht dat ik hier nog 

eens weg zou gaan, zo’n warm bad was het. De sfeer, de mensen…” Toch 

gebeurde het, omdat het groepswerk haar op een gegeven moment te 

veel leeg zoog, en ze tegelijk een andere baan kon krijgen. Maar ze kan zo 

weer beginnen, verzekeren meerdere cliënten haar. Ze hoort het glunde-

rend aan. “Mijn bloed gaat sneller stromen als ik hier ben.”

Ook in de kantine herkent Carla mensen van vroeger, al blijkt Ton in  

werkelijkheid toch echt Adrie te zijn. Carla gaat naast de grote man zitten 

en hoort Adrie – onderuitgezakt – in de verte haar naam mompelen. 

“Wat ontroerend is dat toch.” Terwijl de kan met cafeïnevrije koffie rond 

gaat, reageert ze verbaasd in de richting van Edo: “Cafeïnevrij? Daar 

dachten wij in onze tijd helemaal niet over na…”

‘ Ik had nooit gedacht  
dat ik hier nog eens  
weg zou gaan, zo’n  
warm bad was het.  
De sfeer, de mensen…’
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Franklin Walfenzao (61) 
kwam in 1961 te wonen in Sinaï Centrum, waar-

van Etrog in Nieuwland sinds 2010 een opvolger 

is.

Waar heb je allemaal gewoond?
Ik ben geboren op Aruba. Toen mijn vader was 

overleden, ging mijn moeder naar Nederland.  

Eerst ging ik naar het Apeldoornsche Bosch. In 

1961 naar het Sinaï Centrum in Amersfoort. 

Daarna in een gezinsvervangend tehuis op de 

Leusderweg. En dagbesteding op Nieuwenoord. 

Bij de textielgroep zat ik. Ken je Gert-Jan? Die 

werkt daar ook! En ik lunchte elke maand met 

Ton Caspers. Nu woon ik in Etrog in Nieuwland.

Wat is er allemaal veranderd? 
Ik werk nu niet meer op de textielgroep. Nu 

werk ik op De Stuifberg in Vathorst. Dat komt 

door de bezuinigingen. Erg jammer. Maar toen 

ik klein was, moesten alle deuren op slot. Ik  

ben blij dat dat nu niet meer hoeft. En vroeger 

maakten ze meer ruzie op de groep. We wonen 

nu met minder mensen. Dat is wel lekker rustig.

 ‘70
AMERPOORT IN DE JAREN ‘70 

Wilde jaren

Cees van den Muijsenbergh treedt aan als directeur. Hij is  

de eerste niet-medicus aan het hoofd van een gezondheids-

instelling. Dat is wennen. Hij maakt schoon schip om het grote 

personeelsverloop te stoppen. Ook betrekt hij ouders meer bij 

Nieuwenoord. Voor die tijd uniek. 

Er wordt flink gebouwd op het terrein. Van den Muijsenbergh 

wacht daarvoor niet altijd de bouwvergunningen af. Hij laat 

Nieuwenoord gestaag groeien, zonder de publiciteit te zoeken. 

Deze turbulente periode wordt uitgebreid belicht in de film 

‘De wilde jaren - over het tijdperk Van den Muijsenbergh’,  

gemaakt naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van 

Amerpoort in 2005 en integraal te zien op YouTube.
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… EN ELDERS IN DE ZORG

Roerig tijdsgewricht

Op 3 juli 1974 wordt in de zwakzinnigeninrichting Dennendal 

van de Willem Arntsz Stichting in Den Dolder het paviljoen 

Lorentz door de politie ontruimd. De medewerkers worden 

gearresteerd en honderden bezetters en sympathiserende  

ouders worden op straat gezet. De verstandelijk gehandicapten 

worden met bussen naar de Rijks Psychiatrische Inrichting in 

Eindhoven gebracht. Nieuwenoord vangt personeel op en stelt 

zich garant voor de zorg op Dennendal-vestiging De Witte 

Hull in Zeist.

De affaire draait om de vraag wat kan worden gedaan om 

mensen met een verstandelijke beperking (toen nog vaak  

zonder schroom als zwakzinnigen aangeduid) te bevrijden uit 

hun afzondering. De Dennendal-staf, onder leiding van Carel 

Muller, wil een ‘verdunningsexperiment’, waarin verstandelijk 

gehandicapten te midden van andere burgers hun leven leiden. 

Ze zijn er onder de naam ‘Nieuw Dennendal’ in feite al mee 

begonnen. Daarbij geloven ze zo onvoorwaardelijk in hun  

eigen gelijk dat ze iedereen die bedenkingen heeft (onder wie 

het bestuur van de Willem Arntsz Stichting en nogal wat  

ouders) tegen zich in het harnas jagen. Daardoor escaleert het 

conflict zodanig dat het uiteindelijk met harde hand een halt 

wordt toegeroepen.

De affaire-Dennendal speelt zich af in een roerig tijdsgewricht 

waarin alle oude intramurale zorginstituties (‘inrichtingen’) 

kritiek krijgen, omdat ze mensen zouden ‘dehumaniseren’ en 

‘hospitaliseren’. Wie gek dan wel zwakzinnig is, verdient het 

niet om apart te worden gezet, maar moet juist in zijn eigen-

heid worden gewaardeerd. 

 ‘70
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‘Een hard leven, hoor’
Jos Bus (77) werkte van 1972 tot 1998 op Nieuwenoord en zet 
zich nog steeds in voor Amerpoort, nu als vrijwilliger bij  
geloofsgemeenschap De Open Poort. 

“Er is veel commentaar op de nonnen, maar dat is niet terecht. 
Ze hebben een hard leven gehad hoor, die zusters. Ze bestierden 
de bedzalen en de twee andere paviljoens. Ze werkten met drie 
zusters op achttien kinderen. Toen ik er kwam, hadden ze maar 
mondjesmaat hulp op de afdelingen: van leerlingen die ook  
op Nieuwenoord de opleiding volgden voor groepsleidster. Ze 
hadden één dag per jaar vrij, op hun naamdag, en waren verder 
waren praktisch dag en nacht inzetbaar. Er was ook nog geen 
enkele goede overheidsregeling voor de zorgkosten.”

Het was een turbulente tijd waarin Jos op Nieuwenoord werkte. 
“Geleidelijk aan werden de zusters uit de dienst gehaald.  
Ze woonden allemaal in het klooster en, mede door enkele  
dominante figuren, leidde dat tot stevige, onderlinge ruzies.  
Bovendien ging de zorg hogere eisen stellen en kwamen er meer 
arbeidsregels. Ik ging vaak naar het klooster. In de pauze at ik 
mijn boterhammen in de kapel; daar was het lekker rustig.”

Jos is nog steeds actief bij Amerpoort, als vrijwilliger bij het pas
toraat. “Alle kinderen die kerks zijn, ken ik nog van voorheen.”

Lees het hele interview met Jos Bus op www.60jaaramerpoort.nl
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ONDERSCHEIDEND

De Blauwe Vogel
 
David van de Velde was één van de pioniers in de zorg voor kinderen 
met een ernstig meervoudige beperking. Hij nam in 1978 samen met 
een aantal andere ouders het initiatief om een dagcentrum voor 
EMBkinderen op te richten in Soest. Op 26 januari 1979 werd De Blau
we Vogel officieel geopend. Davids zoon Steven was één van de kinde
ren die voor dagbesteding naar De Blauwe Vogel kwamen.  

De oprichter was ook betrokken bij de opening van het nieuwe pand: 
De Blauwe Vogel betrok begin 2012 nieuwbouw aan de Bosstraat in 
Soest. Als lid van de raad van toezicht bleef Van de Velde betrokken bij 
Amerpoort tot zijn overlijden in 2013. 

De kinderen die bij De Blauwe Vogel dagbesteding, begeleiding en be
handeling krijgen, hebben een meervoudig complexe beperking. In 
het nieuwe gebouw worden zij op allerlei manieren uitgenodigd tot 
actie en interactie. Zo is er een bijzondere belevingstuin, die alle zin
tuigen van de kinderen aanspreekt.  

Slim: intelligentietest 
Deze WISCintelligentietest werd gebruikt bij Christophorus in Bosch 
en Duin. WISC staat voor Wechsler Intelligence Scale for Children 
(Wechsler intelligentieschaal voor kinderen), een veel gebruikte test 
voor kinderen tussen zes en zestien jaar. De test kan worden afgenomen 
zonder dat het kind hoeft te kunnen lezen of te schrijven. De uitslag is 
een IQ score. De WISC is ontworpen door David Wechsler. 
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Filmrubriek
Naast haar reguliere producties maakte Amerpoort TV in het jubileum-
jaar tal van bijzondere video’s. Een overzicht:

Opening Nieuwenoord 
De officiële opening van Nieuwenoord, op maandag 29 juni 1955, is door 
de KRO gefilmd. De Kleine Zusters van de Heilige Jozef zaten al sinds  
31 januari op het terrein in Baarn en hadden op 1 april hun eerste ‘patiëntje’ 
verwelkomd. De beelden (zonder geluid) werden ook uitgezonden door 
de NTS en waarschijnlijk destijds live van commentaar voorzien. Het  
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid leverde de digitale versie van 
de reportage, die ATV bewerkte en van muziek voorzag.

Interview Jo en Gemma 
Jo en Gemma zijn twee van de 27 cliënten die sinds 1955 op Nieuwenoord 
wonen. Hun namen werden ingeschreven in een schrift, waarin de nonnen 
in een keurig handschrift alle persoonlijke gegevens noteerden.
Johanna Jacobs (roepnaam Jopie of Jo) was net achttien jaar geworden 
toen ze in augustus 1955 op Nieuwenoord kwam wonen. Gemma de Ree was 
nog maar zes jaar toen ze in april als vierde bewoner werd ingeschreven. 
Ze wonen nu beiden in Kaidoz aan het Muzeplein. ATV sprak met ze.
  
Interview Ton Hoogerwerf 
Ton Hoogerwerf woont ook al zestig jaar bij Amerpoort. ATV zocht hem 
op, samen met zijn moeder.

Impressie jubileumfestival 
Op 9 oktober was er een jubileumfestival voor cliënten, verwanten,  
vrijwilligers en medewerkers. ATV maakte een impressie.

Impressie Wintertocht 
De Wintertocht op 16 en 17 december trok een recordaantal bezoekers. 
ATV maakte een uitgebreid verslag.

Als wij hen toerusten 2.0 
Speciaal voor het zestigjarig jubileum maakte ATV een moderne versie 
van ‘Als wij hen toerusten’, een film over Nieuwenoord uit 1964. Zie ook 
pagina 46.

Een speciale jubileum dvd is te koop bij de receptie van Amerpoort voor vijf 
euro. Alle video’s zijn los te zien én in een speciale afspeellijst op: 
www.60jaaramerpoort.nl
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DE MUZIEKTHERAPEUT
EEN EERSTE STAP IN CONTACT 

Dat Renske van Ebbenhorst (60) muziektherapeut is geworden, hoeft 

niet echt te verbazen. Muziek zit in haar genen. “Mijn grootmoeder 

speelde piano en mijn moeder zong veel, gewoon in de keuken en de 

badkamer. Ook mijn vader zong; uit mijn vroegste jeugd herinner ik  

mij twee liedjes waar ik altijd uit mocht kiezen, die hij dan met een  

bromstem zong. Drie Japanezen met een contrabas…”
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Ze volgde in Den Haag Montessori onderwijs, waar veel ruimte was voor 

muziek en andere creatieve vakken. “Ik was helemaal van het ritme.  

Ik was altijd aan het trommelen, op alles wat los en vast zat.” Na het 

gymnasium – het waren de idealistische jaren zeventig – wilde ze iets 

doen waardoor de wereld “een beetje beter” werd. “Ik was wel klaar met 

de boeken, ik wilde mijn hoofd uit.”

Op de opleiding creatieve therapie ontdekte ze de communicatieve rijkdom 

van muziek. “In die tijd konden we oeverloos met elkaar discussiëren. 

Maar als je met diezelfde mensen vijf minuten muziek maakte, ging je 

elkaar opeens snappen.” Ook in haar eerste baan in een verpleeghuis 

bleek de kracht van werken met muziek. “Mensen die geen woord meer 

spraken, gingen opeens weer open. Er kwam weer een stem uit, krakend, 

piepend. Alsof er nieuw bloed door hun aderen stroomde.”

Openvouwen
Ook op kinderdagcentrum Onder één Dak en de peutergroepen binnen 

Amerpoort, waar ze inmiddels haar 25-jarig jubileum achter de rug heeft, 

ziet de muziektherapeute geregeld zoiets gebeuren. “Veel kinderen heb-

ben last van alle zintuiglijke prikkels die van buiten op hen afkomen, 

waardoor ze zich dichtvouwen. Soms letterlijk, met de handen op hun 

oren. Samen met collega’s probeer ik uit te zoeken wat ze nodig hebben 

om zich een beetje te kunnen openvouwen.”

Daarvoor werkt ze met kinderen individueel in haar eigen behandelruimte, 

maar vaker nog op de groep, want daar speelt zich immers het grootste 

deel van hun dag af. Om te beginnen gaat ze stilletjes in een hoek zitten 

RONDOM 
DE CLIËNT
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DE MUZIEKTHERAPEUT

luisteren. Welke geluiden triggeren een kind? Op welke momenten van 

de dag? Wanneer stopt het de vingers in de oren of probeert het de 

prikkels van buiten zelf te overstemmen? Zo zoekt de therapeute naar 

de invloeden die het kind een gevoel van onrust en onveiligheid kunnen 

geven.

In de loop der jaren bedacht ze allerlei manieren om dat gevoel te ver-

anderen. Zo ontwikkelde ze de ‘luisterhuisjes’ die inmiddels op elke 

groep te vinden zijn: kleine speakertjes aan de muur, waartussen een 

kind op een stoel kan plaatsnemen. Als het zijn hoofd naar achter doet, 

dan klinkt heel nabije muziek; gaat het iets meer naar voren, dan komt 

daar steeds meer geluid uit de omgeving bij. “Zo kan een kind heel  

gericht luisteren en zijn eigen invloed ervaren.”

Ze begon daarmee om een alternatief te bieden voor de muziek die 

vaak centraal klonk in de groepsruimte. “Een cd opzetten, die van begin 

tot eind integraal wordt afgespeeld – dat werkte niet, en het gebeurt 

ook niet vaak meer. Als je die geluiden als kind niet verdraagt, kun je je 

er alleen maar voor afsluiten. En het emmert maar door. Begeleiders 

gaan nu veel gerichter en methodischer om met geluid en muziek.”

Verleiden
Als Van Ebbenhorst kinderen in haar eigen ruimte behandelt, is het  

belangrijkste instrument haar eigen stem. “Stemgeluid is heel primair. 

Stem en hartslag hoor je al voordat je wordt geboren.” Uiteraard  

gebruikt ze ook gitaar, trommel, tamboerijn, harp en accordeon of – 

heel simpel – een paar plastic buizen waaruit heel makkelijk geluid te 

halen is. “Die geluidjes kunnen ineens interesse wekken.”

Ze probeert kinderen zover te krijgen dat ze hun eigen stem gaan  

gebruiken, niet om zich mee af te sluiten, maar juist als middel tot  

contact. “Als ik dat brommende beschermingsgeluid van hen overneem, 

kan het gebeuren dat ze ermee stoppen. Dan zie ik een kind denken:  

hé daar heb je er nog zo eentje. Doordat ik zijn eigen specifieke stem-

geluid imiteer, kan het kind zich gehoord en herkend voelen. Dat kan 

een eerste stap in contact zijn.”

Zo wil ze een alternatief bieden voor ‘herriegordijntjes’ en kinderen 

verleiden tot non verbale communicatie. “Het is mijn doel ze plezierige 

ervaringen met communiceren aan te bieden, zodat ze zich ook in  

andere situaties niet afsluiten, maar juist heel voorzichtig een klein 

luikje open doen. Met zo’n positieve ervaring kunnen ze verder.”

Ondertussen blijft het werk haar fascineren. “Ik ben ongelooflijk 

nieuwsgierig naar mensen, naar kinderen in het bijzonder. Zij zijn nog 

zo onbeschreven; het zijn raadsels. Ik houd niet van kruiswoordpuzzels, 

wel van kinderpuzzels: wat ben jij er voor één? En: hoe krijg ik jou zover 

dat jij je kenbaar maakt?”
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AMERPOORT IN DE JAREN ‘60

Meer deskundigheid

In 1960 verrijst het klooster voor de zusters, gevolgd door de 

verpleegstersflat en het tweede paviljoen Mariaoord, compleet 

met een school voor de bewoners. Om de deskundigheid te 

bevorderen, krijgt Nieuwenoord een eigen opleiding voor het 

personeel. In 1961 ontvangen de eerste religieuzen en leken 

hun Z-diploma. 

De rol van de religieuzen wordt teruggedrongen en steeds 

meer leken nemen cruciale posities over. De bemoeienis van 

de zusters buiten werktijd, bijvoorbeeld in de zusterflat, wordt 

steeds minder geaccepteerd. Er zijn fricties tussen het nog in 

Limburg zetelende bestuur en de directie in Baarn. Eind jaren 

zestig wordt de ‘katholieke zwakzinnigeninrichting’ een  

‘katholiek ziekenhuis (later centrum) voor geestelijk gehandi-

capten’. Die naam blijft tot het vertrek van de nonnen in 1986 

gehandhaafd.
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 ‘60
Francis Vredenbregt (55) 
woont sinds 1967 bij Amerpoort, met rechts 

haar zus Tineke.

Waar heb je allemaal gewoond?
CD-4 onder het hoofdgebouw van Nieuwenoord, 

De Banjer, De Bommel en Kim 4. Ik was zeven 

toen ik op Nieuwenoord kwam wonen. Daar 

sliep ik met meer kinderen op dezelfde kamer. 

Toen vond ik dat leuk. Nu niet meer. Nu wil ik 

niet meer met z’n allen op een kamer. 

Wat is er allemaal veranderd?
In 1986 was ik één van de eerste bewoners die 

buiten het terrein ging wonen. Ik ging naar De 

Bommel en later naar De Kim. Als ik ouder ben, 

vind ik Nieuwenoord niet meer zo gezellig. 

Baarn is leuker. Ik kan meer zelf doen wat ik wil.



… EN ELDERS IN DE ZORG

Meer onderzoek

De bijdrage van de wetenschap aan de kennis van de hulpver-

lening aan mensen met een verstandelijke beperking neemt 

vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw enorm toe. Dat 

komt onder meer door kritiek op de gangbare praktijk.

Het fotoboek Christmas in Purgatory (Kerstmis in het vage-

vuur, 1966) brengt de misstanden in instituten in de Verenigde 

Staten in beeld. Dit leidt tot wetenschappelijk onderzoek naar 

het functioneren van die instituten. De conclusie is: de kwaliteit 

van het bestaan van bewoners in instituten is slecht. Hierop 

ontstond een de-institutionalisatiebeweging: hulpverlening 

moet voortaan gebeuren in de samenleving. 

Vervolgens is er veel wetenschappelijk onderzoek naar de  

effecten hiervan. Nederland loopt daarin niet echt voorop. 

Pas na 1988 (Jolanda Venema) komt het nodige wetenschap-

pelijk onderzoek op gang. 

In 1968 treedt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) in werking. De wet regelt de financiering van de lang-

durige zorg voor onverzekerbare gezondheidsrisico’s. De wet 

maakt de financiering van allerlei voorzieningen mogelijk op 

basis van een volksverzekering waarvoor elke werkende  

Nederlander premie betaalt. 

In de loop der jaren heeft de AWBZ diverse veranderingen – 

uitbreiding, inkrimping, flexibilisering, decentralisering –  

ondergaan, maar het principe van de wet is decennialang het 

fundament voor de Nederlandse zorg voor mensen met een 

(ernstige) verstandelijke handicap. De gunst van hulp van  

gemeente of kerk verandert met de AWBZ in een verzekerd 

recht. De AWBZ bevrijdt ouders bijvoorbeeld van de vernede-

rende gesprekken over de financiële bijdrage die ze aan de 

verzorging van hun gehandicapte kind moeten leveren. 

 ‘60
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Een ondernemende vrouw
De eerste overste van Nieuwenoord was zuster Christeta  
Clement. In nauwe samenwerking met consulentpsychiater  
dr. W. Beijermann zwaaide ze er van 1955 tot 1962 de scepter.  
Ze stond bekend als een ondernemende vrouw, met een helder 
verstand en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dankzij haar 
gebeurden er op Nieuwenoord dingen die buiten de gewone orde 
vielen. Zo mochten de zusters medio jaren zestig al zwemmen en 
werd een modeshow georganiseerd met de nieuwe badpakken. 

Bij de medewerkers was Christeta geliefd. Ze bood ruimte  
waarin mensen konden gedijen. Onder haar leiding groeide 
Nieuwenoord uit tot een moderne instelling: in mentaliteit én 
in uiterlijk. Zo werd begonnen met de paviljoenbouw, waar het 
terrein bekend om zou worden.

In 1962 nam Christeta afscheid van Nieuwenoord. Ze vertrok 
naar Drachten om het daar allemaal nog eens over te doen met 
het opzetten van de instelling Maartenswouden. 

Met de minsten der Mijnen: Geschiedenis van de Kleine Zusters 

van de H. Joseph. Door Gabrielle Maria Elisabeth Dorren.  

Op de cover een foto van zuster Christeta Clement (Uitgeverij 

Verloren, 2013, 696 pagina’s).
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Paviljoenbouw 
“De paviljoenbouw waar Nieuwenoord bekend om 
werd. Het eerste paviljoen, Civitas Dei, opende in 
1959, het tweede, Maria Oord, in 1962. Civitas Dei 
bestond uit zes vleugels met elk achttien kinderen 
en een zevende vleugel voor heilgymnastiek. Het 
was een eerste stap naar kleinschaligheid en kleinere 
groepen. In Maria Oord was een vleugel voor de 
school voor de kinderen.” 
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LEVEN BIJ AMERPOORT
EEN EERBETOON

Adrie Hurkens
Corrie  
Maaskant Dini van Hoof

Gemma de Ree
Gemma  
van de Broek

Henny van de 
Vlasakker

Jo Jacobs John Hooft
Lidy  
Timmermans

Over ‘instelling’ Nieuwenoord verscheen 

in 1964 de film ‘Als wij hen toerusten’.  

Speciaal voor het jubileum van Amerpoort 

maakte ATV een versie anno nu. Lyda van 

den Berg, medewerker van het Multimedia-

station en Amerpoort TV vertelt:
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Marianne  
Smits

Marijke  
de Lange Nel Tjoelker

Nel Vijzelaar

Renee Mater

Ton  
Hoogerwerf

Toineke  
Houben Ria Dukker

“Zestig jaar Amerpoort, daar moest ik iets mee. 

Amerpoort heeft een groot filmarchief, dus dat bood 

perspectieven. Maar ja, tien jaar geleden maakten 

we al ‘Zorg met een missie’ en ‘De wilde jaren’, films 

over de geschiedenis van Amerpoort die je kan zien 

op YouTube. Wat dan te doen? Vrijdag 9 oktober 

2015, de dag van het jubileumfeest, naderde onder-

tussen met rasse schreden. 

‘Als wij hen toerusten’, een film (in kleur!) uit 1964 

over het wonen en werken op Nieuwenoord, heeft 

mij altijd uitermate gefascineerd. Een bijzondere film 

omdat in die tijd de basis is gelegd voor de zorg zoals 

wij die nu kennen. De nonnen waren hun tijd ver 

vooruit. Goed, ze waren streng, hadden er niet  

allemaal zin in (ze werden ook maar gestuurd) en  

de financiële middelen waren beperkt. Goede zorg 

voor zwakzinnige kinderen moest eigenlijk nog uit-

gevonden worden. Arbeidstherapie, fysio- en muziek-

therapie, leren, leven en spelen – al deze facetten 

komen aan bod in deze film. Dus, waarom dan niet 

een versie 2.0 maken?  

Tekenfilm
Ik had bedacht dat het een tekenfilm moest worden. 

En dus gingen we aan de slag: Anita Scheerder,  

Jessica Smit en ik gingen tekenen. Neem van mij aan 

dat er veel tekeningen nodig waren voor deze korte 

film. En er moest een tekst bij. En natuurlijk maakte 

Ruloff Manuputty er de muziek bij. Toeval bestaat 

niet, want toen kwam fotografe José Löhr op mijn 

pad. Met assistentie van Erik van de Vuurst en David 

Szentpetery maakte zij prachtige portretten van alle 

cliënten die zestig jaar bij Amerpoort wonen. Uit het 

archief doken foto’s op van de kinderen uit 1963. Vrij-

williger Nico Fris scande deze foto’s graag voor ons 

in. Het Nieuwenoordfonds steunde ons met een  

flinke bijdrage in de kosten. Dit alles leidde tot de 

fototentoonstelling op het jubileumfeest en ook tot 

een prachtig begin en einde van ‘Als wij hen toe-

rusten....2.0’. Een film over zestig jaar Amerpoort is 

het dus niet geworden, wel een eerbetoon aan de 

nonnen, de medewerkers en de ‘patiëntjes’ van het 

eerste uur.”

Bekijk de film op www.60jaaramerpoort.nl. Op 

deze pagina’s de foto’s van de cliënten die zestig 

jaar bij Amerpoort wonen, uit 1963 en 2015.

Joke Bosman en Annelies Keet maakten ook deel uit 

van de fotoserie, maar zijn begin 2016 overleden.



Jan



Jan van Schalkwijk (62) 
woont sinds 1956 Bij Amerpoort.

Waar heb je allemaal gewoond?
Op heel veel plekken. MO 7, MO 9, Isengard, 

Sonnevanck, De Oversteek, De Bommel, Kim 3, 

Eemborg.

Wat is er veranderd?
De huizen en gebouwen. Buiten het terrein zijn 

de groepen kleiner. Vroeger was het minder leuk. 

De nonnen waren streng, je mocht niet zoveel.

Wat is een bijzondere herinnering?
Miep Los! Zij was lang mijn begeleider bij De 

Oversteek, dat was een mooie tijd ondanks de 

grote groep. Ik wil altijd actie, erbij zijn en mee-

doen. Ik wil mensen om me heen. Ik ben vrij-

williger en fotograaf en zit in de Cliëntenraad. 

Vroeger deed ik veel aan voetballen. Dat gaat 

nu dat wat minder, maar ik ga nog wel graag 

zwemmen.

 ‘50
AMERPOORT IN DE JAREN ‘50 

Een religieus begin

De congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Jozeph 

sticht een rooms-katholieke ‘inrichting voor zwakzinnigen’. 

Het zijn aanvankelijk zeven nonnen uit Heerlen die als taak 

krijgen boven de grote rivieren een instelling voor gehandi-

capten op te bouwen. In de toen nog grote katholieke gezinnen 

was de nood soms hoog. Gehandicapte kinderen legden een 

groot beslag op het gezin.  

Na enkele vergeefse pogingen komen de nonnen op 31 januari 

1955 terecht op Nieuwenoord in Baarn. Ze nemen het hoofd-

gebouw met inventaris, de directeurswoning en veertig  

hectare grond over van de Katholieke Arbeiders Beweging, die 

het heeft laten bouwen als vakantie- en herstellingsoord. De 

kosten: 1.250.000 gulden. Op 1 april 1955 om 11.00 uur komt 

het eerste ‘patiëntje’: Herman van Loon uit Amersfoort. Al 

snel gevolgd door vijf kinderen uit de buurt van Den Haag.

Nieuwenoord groeit snel. Eind 1955 zijn er 131 kinderen, 23 reli-

gieuzen en 25 leken, onder leiding van overste Christeta  

Clement. Als zij in 1962 afscheid neemt, is de instelling in 

grootte verdrievoudigd. De beginjaren van Amerpoort  

worden prachtig belicht in de film ‘Zorg met een missie - over 

de nonnen van Nieuwenoord’, gemaakt naar aanleiding van 

het vijftigjarig bestaan van Amerpoort in 2005.   

Overste Christeta is er al snel van overtuigd dat zwakzinnigen 

niet ziek zijn. Nieuwenoord moet dus niet op een ziekenhuis 

lijken. En dat er naast verzorging ook sprake moet zijn van 

ontwikkeling. In 1959 wordt het eerste nieuwe paviljoen  

geopend: Civitas Dei. Het is de eerste stap naar kleinschalig-

heid en kleinere groepen.
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50

… EN ELDERS IN DE ZORG

Een gedreven visie

Ouders en verwanten hebben na de Tweede Wereldoorlog een 

grote invloed op de ontwikkeling van de zorg en dienstver-

lening aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit 

een grote betrokkenheid en gedreven visie op het leven van 

hun kinderen, vormen ze een steeds sterker wordende tegen-

kracht voor instellingen en overheden. Dat is nieuw. Tot die 

tijd hebben ouders nauwelijks enige inbreng. Hun kind is  

opgenomen in de inrichting en zij mogen hooguit op bezoek 

komen. Het begint met de oprichting van Helpt Elkander 

(1952, neutraal), de eerste oudervereniging. Daarna volgen 

Philadelphia (1956, protestant) en Voor het zorgenkind (1957, 

katholiek). 

In 1955 komt het eerste gezinsvervangende tehuis (gvt), waar 

men zelfstandig kan wonen in een groep. De eerste tehuizen 

ontstaan als tegenhanger van de grote intramurale instituten. 

De gvt’s willen de sfeer van een gezin uitstralen, met een  

gezellige huiskamer en individuele slaapkamers. Ze worden 

opgezet door de ouderverenigingen. Zij signaleren dat er vaak 

geen hulp mogelijk is door geringe plaatsingsmogelijkheden. 

Wachttijden tot meerdere jaren zijn geen uitzondering. Dus 

gaan ze zelf aan de slag en zoeken geschikte gebouwen en  

locaties om hun plannen te realiseren. 

De dagelijkse verzorging van mensen met verstandelijke  

beperkingen is tot in de jaren zeventig vooral een taak van 

verpleegkundigen. Op initiatief van directeuren van zwak-

zinnigeninrichtingen wordt in 1957 de Federatieve Opleiding 

Zwakzinnigenzorg opgericht. De Z-verpleging als specialisatie 

is daarmee een feit. Hiervoor verschijnen ook de eerste speci-

fieke opleidingsboeken, zoals Grondslagen der Zwakzinnigen-

zorg (1958). Het diploma Z-verpleegkunde wordt pas in 1978 

wettelijk erkend, met terugwerkende kracht tot 1961. 

Dagboek: 
met grote dankbaarheid 

“Met grote dankbaarheid in 
het hart jegens God leggen  
we in dit boek vast dat op 31 
januari 1955 de Kleine Zusters 
van de Heilige Jozef haar intrek 
namen in Nieuwenoord te 
Baarn.” Dit is het originele 
dagboek van de nonnen van 
Nieuwenoord.

Landschapsontwerp: 
Drakenburg 1946 
Van Connie Thoolen, ooit werkzaam op Nieuwenoord, ontving 
Amerpoort in haar jubileumjaar deze originele tekening van het 
Landschapsontwerp Drakenburg uit 1946. Hij is getekend door 
haar vader J.A. van Rijnsoever (geboren te Hilversum in 1909). 
Het huidige kantoorgebouw (hoofdgebouw) is goed te zien. Dat 
moest dus nog gebouwd worden. Rechts het huidige conferentie
centrum Drakenburg. Aan de onderkant staan barakken getekend, 
die dienst deden als werkkamp voor katholieke werklozen.
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Start 
Christophorus
In 1953 start Christophorus in Bosch en Duin als Camphill gemeen
schap: onderdeel van een wereldwijde beweging van gemeen
schappen op antroposofische basis waar kinderen en volwassenen 
met en zonder een beperking samen wonen, werken en leven. In 
2010 fuseert Christophorus met Amerpoort.



WWW.AMERPOORT.NL

In 2015 vierde Amerpoort haar zestigjarig bestaan. Ter 
afsluiting van het jubileumjaar en de vele festiviteiten 
willen we met dit speciale magazine iets tastbaars 
achterlaten. We laten cliënten aan het woord en  
mensen die met hen optrekken, van vrijwilliger en 
muziektherapeut tot zwemleraar en huifbedkoetsier. 
We laten in woord en beeld zien waar Amerpoort goed 
in was en is.


