
&SmffiËm 17

ZorgenPJullie weten
niet wat zorgen zgn!
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T n Ron dom l0 (NCRV) werd zatet-
I dag hartstochtel U l< gedebat-
teerd over de vraag of mensen met
een verstandelijke beperking ont-
moedigd zouden moeten worden
omkinderen tekrijgen. Zelfs de
mogelijkheid van gedwongen an-
ticonceptie kwam ter sprake.

Het onderwerp zoemt al een
tijdje rond. Dit keer vormde de
aanlèiding hst documentaire
tw eeluík M achtelo o s do or Marlota
van den Berge, waarvan de rubriek
Dokument (NCRV) gisteren het
tweede deel uitzond. Daarin werd
ook de volledige context zichtbaar
van een besluittot uithuisplaat-
sing van een jong kind. Een spec-
taculaire montage van scènes die

**.pidden tot de komst van de poli-
tie, was al meerdere malen ver-
toond. in Netwerk en Rondom 70.
Die uitsnede deed nauwelijks
recht aan de genuanceerde kracht
van een documentaire die een on-
oplosbaar probleem bl ootlegt.

Om te beginnen gaat het bij de
bewoners van'locatie Parkwijk'
niet alleen maar om mensen met
een verstandelijke beperking. Ge-
brek aan intelligentie en inzicht
in de consequenties van hun al
dan n iet pedagogisch handelen
speelt zeker een rol. Maar met de
daar geplaatste ouders is meeí aan
de hand: we zouden ze ,,sociaal
zwak" kunnen noemen, Zeheb-
ben nauwelijks geld, zijn soms
dakloos geweest, gebruiken regel-
matig grote hoeveelheden alcohol
en wiet, zijn vaak psychisch be-
schadigd en neigen naar verbale

' en fysieke agressie. Beslist andere

koek dan een stel met heg syn-
droom van Down dat zo gfaag een
kindje wil.

De ouders 'op Parkwijlt' krijgen
een laatste kans om te bewijzen
dat ze voor hun kind kunnen zor-
gen. Naast een gezinsvoogd kijken
gezinscoaóes, gedragsdeskundi-
gen en andere zorgprofessionals
voortdurend over hun schouder
mee. En het is een gevecht tegen
de bierkaai, dat gevoerd wordt
tussen twee mensensoorten die el-
kaars taal slecht verstaan.

De coaches zijn in de documen-
taire soms tot tranen geroerd als
zeweer gefaald hebben in het
voorkomen van blauwe plekken
en,,papa's die stoned zijn". Hun
wapens zijn flip-oveís en afspra-
kenlijstjes: ,,We maken van dit ge-
sprekje een verslagje en dat sturen
we naar de gezinsvoogd".

Een vrouw die zwanger is van
haar vijfde kind weigert een
drugstest, omdat ze weet dat die
alleen maar de l<ans vergroot dat
ze ool< deze baby kwijt zal raken.
,,Snap je dat wij ook zorg heb-
ben!", vraagt de gezinscoach.
,,Nee, want jullie weten niet eens
w at zor gen zijn", schreeuwt ze
woedend ten antwoord.

Kinderen moeten beschermd
worden tegen ouders die hun
schade berokkenen. Maar de pa-
ria's van Parkwijk hebben ook
recht op een eerlijke en duidelijke
benadering door hulpverleners
die de facto hun rechters zijn.
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