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Gehandicapt in Nederland. Singel Uitgevers, Amsterdam 1996 ISBN 9789062223053. ( 
Lichamelijke handicaps, Chronische ziekte/ Ziekte algemeen/ Systeemdwang/ 
vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/AG ED/PO)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 220 pagina’s met stukken geschreven door verschillende mensen met en 
zonder een handicap/chronische ziekte, over wat er komt kijken bij het leven met een 
handicap, chronisch ziek zijn in de Nederlandse samenleving. Artikelen over handicaps 
en gehandicapten in Nederland vanuit een niet-medisch perspectief, met een analyse van 
de situatie en strategieën voor de toekomst. Bijdragen van o.a. Ingrid Baart, Marlieke de 
Jonge, Yolan Koster-Dreese, Agnes van Wijnen, Karin Spaink en anderen.  
 
Cover tekst: Trots en treurnis' behandelt handicaps niet als persoonlijk drama of als 
gezondheids-issue; het schetst de betekenis van het hebben van een handicap in 
maatschappelijk verband. Het zijn niet zozeer de lichamelijke eigen-aardigheden van 
gehandicapte mensen die de oorzaak zijn van hun vaak marginale positie. Vooral de 
maatschappelijke reactie op de 'afwijkende' lichaamsbouw en lichamelijke 
mogelijkheden werkt belemmerend. Dat maakt pas echt gehandicapt, veel meer dan de 
functiebeperking op zich. Men wordt niet gehandicapt geboren, maar gehandicapt 
gemaakt Trots en treurnis beschrijft, in essays en gedichten, hoe het huidige zorgstelsel 
mensen beperkt en doodknuffelt, het analyseert de hedendaagse situatie die gekenmerkt 
wordt door uitsluiting en ongelijke kansen en verkent strategieën voor morgen. 
Trots en treurnis is het eerste boek over dit thema, dat grotendeels door auteurs met een 
handicap is geschreven, waaronder Karin Spaink. 
 
Over de schrijvers: 
Yolan Koster-Dreese: https://www.linkedin.com/in/yolan-koster-dreese-6618ab11/  
Agnes van Wijnen: https://www.linkedin.com/in/agnes-van-wijnen-18687111/  
Arko Oderwald: Arko Oderwald (1953) is medisch filosoof en ethicus en werkzaam bij 
het VU Medisch Centrum als universitair hoofddocent.Hij is vanwege de Pieter van 
Foreeststichting benoemd tot bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde aan de 
Universiteit voor Humanistiek. 
 
Citaten:  
Pag. 45: ( Ingrid Baart) ‘Hoe doe ik het zelf? De situatie bij de keuringsarts schiet me in 
gedachten. Op haar vraag ‘Hoe gaat het?’, verslikte ik me in een uitbundig ‘Goed!’ Dat lag 
me voor op de lippen omdat mijn leven volgrens mijn eigen maatstaven op dat moment 
goed liep. Maar ik realiseerde me dat zij vanuit andere maatstaven sprak, vanuit 
maatschappelijke normen over gezondheid en het vermogen deel te nemen aan het 
arbeidersproces. En dat vanuit die normen over mijn uitkering werd beslist. ‘Nou ja, niet 
echt geweldig’, werd toen mijn antwoord. En in die trant conserveerden wij nog een 
tijdje verder. Ik verliet de spreekkamer met een zielig beeld van mezelf. Het beeld 
waarmee ik binnenkwam was vervaagd. Ziek, afhankelijk en opererend in de 
maatschappelijke marge stond ik weer op straat.’ 
 
Pag.138: Marlieke de Jonge ‘Chronisch:  
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Mens wil ik zijn, mens! Geen ding, geen geval en geen ziekte. Ik wil dat je luistert! Ik wil 
dat je ziet! Maar je klinische blik heeft geen oog voor mijn vragen. Zie je dan niet dat ik 
wil: dat je luistert naar mij, naar de mens die ik ben? Je ziet slechts mijn onmacht, je ziet 
mijn gebreken, maar aan mijn wezen ga je voorbij. Geduldig, drup voor drup, maar dan 
met eindeloze mokerslagen hamer je mijn falen in mijn hoofd. Tot ik zie wat jij ziet, tot 
ik denk wat jij denkt, tot ik doe wat jij wilt: Niks.’ 
Recensies/Extra: 
https://troostoverleven.nl/tag/trots-en-treurnis/  
https://www.trouw.nl/cultuur/trots-centraal-in-strijd-voor-rechten-
gehandicapte~ae2142bf/ “(…) 'Trots en treurnis; gehandicapt in Nederland' is een 
waardevolle bundel, met bijdragen die nagenoeg alle facetten van het gehandicapt of 
chronisch ziek zijn constructief, soms heel onderhoudend en soms iets te uitvoerig 
belichten. Teruggegrepen wordt een enkele keer op artikelen uit binnen- en buitenland 
die al een aantal jaren geleden zijn gepubliceerd. Maar ze zijn de moeite waard zodat 
hergebruik de bundel alleen maar leesbaarder maakt. (…)’ 
 
Biblion recensie, A. Tietema: ‘ (…). In het 1e deel staat niet de funktiebeperking centraal, 
maar het feit dat de ernst van de handicap grotendeels afhankelijk is van de reactie van 
de maatschappij. Het 2e deel begint met een stuk van Karin Spaink over de positie van 
de gehandicapten in Nederland; daarna worden de sociale zekerheid, werk, en het 
zelfsysteem nog extra geanalyseerd. Het 3e deel is filosofisch van opzet en handelt over 
begrippen als lijden, (ab)normaal zijn en gezondheid, die de peilers worden genoemd 
van het huidige gehandicaptenbeleid. Het 4e deel richt zich op de toekomst. Er wordt 
een aantal mogelijkheden gegeven ter verbetering van de positie van de gehandicapten, 
met als aandachtspunt het mensenrechtenperspectief en de identiteitspolitiek. Door dit 
boek krijg je een beter zicht op wat gehandicapt eigenlijk is. (…) De stof van het boek zal 
veel discussie losmaken.’  
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