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Abstract 

Aim: This study focused on two of the twentieth century's Dutch institutions for the deaf 

and attempted to discover their underlying motives and thoughts, when they were 

deciding between boarding schools or foster homes for their students. Therefore, the 

research question is: „Which underlying thoughts were present for these Dutch 

institutions in their decision between boarding schools and foster homes?‟ Methods: Data 

was collected from various magazines for the deaf and the year journals of the Guyot 

institute in Groningen (1790) and the Institute for the Deaf (IvD) in St. Michielsgestel 

(1840) from the period 1955-1965. The study conducted a Grounded Theory analysis on 

these data, with the use of coding to decipher the relevant topics in the data. Results: 

Integration into society was considered important by both institutes. Foster homes were 

considered useful by the Guyot institute for developing speech and to not estrange the 

deaf from the society. Hearing devices and technological development stimulated speech 

development. Foster homes were also used because a family-environment would be 

beneficial to the child's independence. The IvD did not switch to the use of foster homes 

and remained a boarding school. Children were allowed to be picked up from school 

later. The latter institute considered the transfer of Catholic beliefs to be as important as 

educational development, and intertwined the two. 

Conclusion: The Guyot institute used foster homes, because it mainly found it useful in 

the development of speech for the deaf. Even though both institutes supported speech 

development, the IvD remained a boarding school. Presumably, because religion and 

education were intertwined there, but this is not confirmed. 

  

Internaat of Externaat: Maatschappelijke, Onderwijskundige en Pedagogische 

Opvattingen over de Keuze tussen Internaat en/of Externaat binnen het Nederlandse 

Dovenonderwijs in de periode 1955-1965. 

Inleiding 

Tijdens de achttiende en negentiende eeuw zijn er in Nederland op diverse 

plaatsen doveninstituten gesticht. Deze hadden als primair doel om doven in algemeen 

onderwijs te voorzien (Rietveld-van Wingerden, 2003; Tijsseling & Tellings, 2005). In de 

meeste gevallen kwamen de kinderen die deze scholen bezochten van ver buiten de 

plaats waar de school was gevestigd, waardoor het onpraktisch was elke dag op en neer 

te reizen. Vaak werden dove kinderen om deze reden ondergebracht in het instituut. Dit 

betekent dat ze hun hele schooltijd intern doorbrachten op hun onderwijsinstelling, in dit 

geval werd het instituut een internaat genoemd (Rietveld-van Wingerden, 2003).  

Daarentegen waren er naast internaten ook pleeggezinnen, oftewel een externaat 

waar men dove kinderen tijdens hun schoolperiode onderbracht. Het idee hierachter was 

dat de leerlingen zo in de maatschappij bleven en dit beter zou zijn voor hun 

ontwikkeling (Klomp, 1992). Een instelling had dus de keuze uit internaat of externaat 

voor het onderbrengen van de kinderen. 
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Echter, de instituten verschilden in hun gedachtegang omtrent het internaat-

externaat vraagstuk. Dit onder invloed van de maatschappelijke visie, maar ook een 

eigen onderwijskundig en pedagogisch perspectief en beleid bepaalden deze keuze 

(Rietveld-van Wingerden, 2003; Tijsseling & Tellings, 2009). Daarnaast betekende een 

gemaakte keuze niet altijd een definitieve keuze, aangezien een aantal internaten 

overging tot een externaat (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010).  

Hieronder volgt een literatuuronderzoek dat ingaat op de keuze voor internaat of 

externaat van respectievelijk het Guyot Instituut (GI) in Groningen en het katholieke 

Instituut voor Doven (IvD) in St. Michielsgestel. Deze twee doveninstituten zijn gekozen 

omdat de scholen verschilden qua levensbeschouwelijke achtergrond. Aangezien de 

maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd, alsmede de pedagogische en 

onderwijskundige ontwikkelingen een rol speelden in deze kwestie, is het van belang dat 

de geschiedenis hiervan langsgelopen wordt. Zo kan een theoretisch referentiekader 

gevormd worden om overzicht over en begrip te krijgen voor de situatie. Daarbij is de 

doelstelling van dit onderzoek verklaringen te vinden en inzicht te verkrijgen in 

opvattingen van de desbetreffende scholen over de keuze voor internaat en/of externaat. 

Om dit te bereiken worden de eerdergenoemde invalshoeken bestudeerd: 

maatschappelijke, pedagogische en onderwijskundige. Er zal hierbij naar de periode 

1955-1965 worden gekeken, aangezien relevante ontwikkelingen omtrent de kwestie 

zich gedurende deze tijd afspeelden.  

Tot slot wordt er niet gepoogd een kritische vergelijking te maken tussen het 

heden en het verleden. Het is namelijk niet de bedoeling het verleden te bekritiseren aan 

de hand van hedendaagse kennis en maatstaven (De Frankrijker, 2005). De 

hedendaagse samenleving beschikt namelijk over andere inzichten en kennis dan waar 

het verleden over beschikte, waarmee een eerlijke vergelijking onmogelijk wordt. 

 Er zal nu eerst worden ingegaan op wat er nu precies onder „doof zijn‟ wordt 

verstaan. Vervolgens wordt er ingegaan op wat vanuit het maatschappelijk perspectief 

de visie op gehandicapten in het algemeen is en welke vooroordelen de maatschappij 

heeft met betrekking tot gehandicapten. 

  Doof zijn wordt gezien als het niet of onvoldoende kunnen horen om aan 

gesproken communicatie deel te kunnen nemen (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 

2010). Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen vroegdoven en laatdoven. Er 

is sprake van vroegdoof wanneer een kind al bij de geboorte of binnen drie jaar na de 

geboorte doof blijkt te zijn. Laatdoof zijn de kinderen waarbij er pas later doofheid 

ontstaat en die al gesproken taal verworven hebben voor zij doof werden (Tijsseling, 

2006). Binnen de laatdoven is er ook nog een categorie plotsdoven. Bij deze categorie 

wordt in een zeer korte tijd het gehoor verloren, door bijvoorbeeld een ongeluk 

(Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Het verschil hierin is belangrijk aangezien 

laatdoven al enige gesproken taal hebben verworven en zij dit makkelijker verder 

kunnen ontwikkelen dan vroegdoven. 
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Maatschappelijk perspectief 

De eerste helft van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een hoogoplopende 

institutionalisering binnen de gehandicaptenzorg, wat ervoor zorgde dat gehandicapten 

voortaan binnen instituten werden ondergebracht (Grob, 1994). Dit onder invloed van 

een zienswijze afkomstig uit de medische wereld, het defectparadigma, een zienswijze 

waarbinnen de gehandicapte, als mens met defecten wordt gezien. De medische 

invalshoek was hierbij uitgangspunt en mondde uit in maatschappelijke segregatie. 

Segregatie is de scheiding van in dit geval gehandicapten en de „normale‟ populatie (Van 

Gennep, 1997). In deze algemene literatuur over „gehandicapten‟, gaat het met name 

over verstandelijk beperkten en zaken die voor hen gelden zijn niet per definitie het 

zelfde bij fysiek en zintuiglijk beperkten.  

Mensen die op een bepaalde manier gehandicapt of beperkt zijn, werden vaak 

buiten de samenleving in een instituut ondergebracht. De reden voor het onderbrengen 

van gehandicapten binnen instellingen was dat deze gehandicapte kinderen en mensen 

feitelijk werden gezien als patiënten waarvoor gezorgd moest worden en die behandeld 

moesten worden. Men wilde deze kinderen en volwassenen helpen hun problemen 

ongedaan te maken of te compenseren (Van Gennep, 1997; Vermeer, 1997). Binnen 

deze benadering was men vooral gericht op het individu zelf, welke primair subject van 

interesse en behandeling was. Pas vanaf de jaren zeventig kwam er verandering in dit 

denken en deed het ontwikkelingsparadigma zijn intrede binnen de gehandicaptenzorg 

(Elson, 1996; Van Gennep, 1997; Van Gennep & Ruigrok, 2002). Dit zorgde ervoor dat 

men ging denken in termen van inclusie en integratie. Doel was om voortaan zo normaal 

mogelijke leefomstandigheden en woonomgeving te creëren met daarin dezelfde rechten 

als niet-gehandicapten hebben in de samenleving. Men richtte zich vanaf nu niet meer 

alleen op het individu, maar tevens op het gezin als systeem en ook de omgeving werd 

onderwerp van onderzoek. Volgens Elson (1996) en Van Gennep (1997), was het 

belangrijkste resultaat van deze wijziging in het denken de deïnstitutionalisatie die het 

op gang bracht. Dit betekende dat gehandicapten uit de instituten („center-based‟) in de 

maatschappij kwamen („home-based‟) (Van Gennep, 1997; Vermeer, 1997). Ook het 

veranderen van de negatieve houding van de maatschappij ten opzichte van de 

gehandicapten trachtte men aan te pakken binnen deze zienswijze (Vermeer, 1997).  

 De eerdergenoemde negatieve houding van de maatschappij had onder andere te 

maken met de vooroordelen van deze maatschappij. Een nadeel van het wonen in een 

internaat is namelijk dat het contact met de maatschappij vaak slecht is, door een 

verkeerd imago van de instituten. Men denkt vaak al op voorhand dat in een instituut 

zitten betekent dat je bent afgesloten van de buitenwereld en bijna niemand wil er dan 

ook zomaar in opgenomen worden (Frensch & Cameron, 2002; Van Genuchten, 1988; 

Goffman, 1961). Uit onderzoeken van Durrant (1993), Menses en Durrant (1987) en 

Elson (1996) blijkt dat er naast gevolgen voor de persoon in kwestie, ook gevolgen voor 

de familie zijn. De buitenwereld neigt vaak negatief te reageren op de uithuisplaatsing 
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van een kind of volwassene, dit onder invloed van vooroordelen. Echter, bij ouders van 

dove kinderen was dit minder het geval, aangezien men het als een ouderlijke plicht zag 

ook deze kinderen de kans op onderwijs te geven, wat nu eenmaal plaatsvond binnen 

een instituut (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Daarnaast stelt Goldberg 

(1991) dat er negatieve gevoelens onder de ouders heersen over de opname van hun 

kind. Ze ervaren gevoelens van incompetentie, falen en schuld ten opzichte van de 

maatschappij en hun kind. Over het algemeen werden ze al vanaf jongs af aan uit het 

gezin, onder de verantwoordelijkheid van de instelling, geplaatst.   

 

Onderwijskundig perspectief 

Het onderwijskundig perspectief zal onder andere ingaan op de opkomst van het 

dovenonderwijs, de methodestrijd en technologische ontwikkelingen. In tegenstelling tot 

het onderwijs voor andere zintuiglijk beperkte, fysiek beperkte of verstandelijk beperkte 

kinderen, kwam er al vroeg interesse voor het onderwijs aan dove kinderen. Instituten 

ontstonden al in de achttiende eeuw terwijl voor andere gehandicapte kinderen pas aan 

het begin van de twintigste eeuw een groei in onderwijsaanbod in de vorm van instituten 

werd waargenomen (Taylor & Taylor, 1960, in Rietveld-van Wingerden, 2003; Rietveld-

van Wingerden, 2004; Vermeer, 2005; Weijers, 2007).  

Hier waren verscheidene redenen voor. Ten eerste had men interesse in het 

dovenonderwijs vanwege de filosofische en wetenschappelijke vraagstukken die 

ontstonden naar de relatie tussen het denken en taal (Rée, 2000). Doven waren in dit 

beeld een natuurlijk experiment dat antwoorden kon bieden. Verdere factoren die 

interesse opwekten, waren de visie die men had op doven in de achttiende eeuw en de 

vraag vanuit de maatschappij naar een betere ontwikkeling van dove mensen. Een 

voorbeeld dat dit probleem en deze opinie illustreert is de volgende uitspraak van een 

Fransman genaamd Sicard, de opvolger van de oprichter van het eerste doveninstituut 

ter wereld, Abbé de l‟Epée: 

 

 "Before he has had the advantage of education, the deaf-and-dumb is but some 

sort of walking machine, the construction of which is inferior to that of animals." 

(Roorda, 1910, in Tellings & Tijsseling, 2005). 

 

 Zoals uit deze uitspraak op te maken valt, beschouwde Sicard dove mensen die 

niet van onderwijs genoten als machines en zelfs minder dan dieren. De algemene 

publiekelijke opinie week hier niet veel vanaf; alleen onderwijs dat doven een degelijk 

communicatiemiddel aanleerde zou hen uit deze dierlijke staat kunnen verheffen 

(Tellings & Tijsseling, 2005; Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Oftewel, een 

doofstomme was 'stom' omdat voor deze persoon geen communicatie mogelijk was en 

het was aan het onderwijs dit probleem op te lossen. Met name door de opkomst van de 

Verlichting in de achttiende eeuw begon het dovenonderwijs een meer 
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geïnstitutionaliseerde vorm te krijgen. Daarin stond immers het verrijken van het 

denken, de filosofie en de wetenschap centraal, wat ervoor zorgde dat het onderwijs ook 

meer aandacht kreeg. Parijs verkeerde in het midden van deze Verlichting en was dan 

ook de plaats waar het eerste echte doveninstituut in 1760 opkwam. De oprichter 

hiervan was De L'Épée (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010; Buyens, 2005). Het 

instituut van De L'Épée en zijn lesmethoden zouden uiteindelijk de inspiratie vormen die 

zorgde voor de oprichting van Nederlands eerste doveninstituut; het GI. 

 Het GI koos voor een internaat omdat men doven intensief wilde onderwijzen 

(Rietveld-van Wingerden, 2003). Het instituut gebruikte in eerste instantie de 

gebarentaal in het onderwijs zoals De L'Épée deed. Ook hier zou duidelijk worden dat 

men belang hechtte aan het verkrijgen van een communicatiemiddel waar zowel de 

maatschappij als doven van profiteerden. Zo analyseerden Tellings en Tijsseling (2005) 

73 brieven van 35 oud-leerlingen van het GI uit de periode 1809-1828, waaruit bleek dat 

de oud-leerlingen actief deel uitmaakten van de maatschappij en hun eigen brood 

konden verdienen. Ze gaven aan erg dankbaar voor deze mogelijkheden te zijn en 

hadden zelfs het denkbeeld overgenomen van hun onderwijzers; zonder dit onderwijs 

zouden zij meer dier zijn dan mens en geen onderdeel uitmaken van de maatschappij 

zoals zij nu waren. Om te communiceren met de horende maatschappij hielden de 

meeste doven notitieboekjes bij, maar sommigen leerden hun echtgenoot of echtgenote 

ook gebarentaal aan voor een soepelere communicatie.  

 Tegenwoordig hanteren dovenscholen een tweetalige visie, waarin zowel 

gebarentaal als  gesproken taal van belang is, maar dit compromis is pas rond 1980 echt 

opgekomen (Hermans, Knoors, & Verhoeven, 2009). Voorheen was er sprake van een 

stoelendans tussen verscheidene methoden van communicatie in het onderwijs. Er waren 

voorstanders voor: 1) de spreekmethode, waarin het doel was doven te leren spreken en 

liplezen; 2) de gebarentaal waarmee doven ook onderling konden communiceren en 

daarnaast schrijven en lezen leerden als hoofdcommunicatiemiddel; en 3) een 

combinatie van die methoden zoals de Oud-Hollandsche methode (Rietveld-van 

Wingerden & Tijsseling, 2010; Rietveld-van Wingerden, 2003). Deze methodestrijd in de 

geschiedenis van het dovenonderwijs heeft mogelijk de keuze tussen internaat of 

externaat kunnen beïnvloeden of zelfs een eerder gemaakte keuze in twijfel kunnen 

brengen. Daaronder was met name het International Congress on the Education of the 

Deaf in Milaan (ICED, 1880) van belang. Deze wist de spreekmethode in een goed 

daglicht te zetten en men te overtuigen dat er meer aandacht moest komen voor het 

spreken en liplezen (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010; De Meulder, 2005). Dit 

congres vond plaats naar aanleiding van de Duitse successen met de spreekmethode en 

de opkomst van de dovenschool in Rotterdam, die de spreekmethode hanteerde en 

daarom bewust had gekozen voor een externaat om de taalontwikkeling van de kinderen 

te bevorderen (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010; Rietveld-van Wingerden, 

2003; Buyens, 2005; Brill, 1984). Door buiten het instituut te wonen zouden zij vaker in 
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contact komen met horenden, zich daardoor vaker uitdrukken in spraak en zich meer 

richten op het liplezen. Dit terwijl in doveninstituten voornamelijk gebarentaal werd 

gebruikt door de kinderen onderling (Symons, 1852). De eerste grote stap naar de 

overgang op de spreekmethode in het Nederlandse dovenonderwijs was hiermee in 1853 

al gezet. Ditzelfde belang van contact met horenden valt tegenwoordig te zien in de 

vorm van gemengd onderwijs, waarin dove of slechthorende kinderen samen met 

horende kinderen in de klas zitten (Richardson, Marschark, Sarchet, & Sapere, 2010).  

 Tegenstrijdig met het idee dat contact met horenden de spraakontwikkeling zou 

bevorderen, was de aanpak van het doveninstituut in Duitsland. De oprichter en fel 

voorstander van de spreekmethode Samuel Heinicke, had juist voor een internaat 

gekozen (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Heinicke had echter wel om 

dezelfde reden voor dit internaat gekozen; hij wilde de kinderen onder streng toezicht 

plaatsen binnen zijn school, om zo zeker te kunnen zijn dat zij niet over zouden gaan op 

gebaren en daarmee de spraakontwikkeling forceren. Ook The Author (2005) laat aan de 

hand van twee papers, geschreven door Bell aan het einde van de negentiende eeuw, 

zien dat niet iedereen voorstander was van de gebarentaal zoals deze werd aangeleerd 

in het dovenonderwijs. Volgens Bell zouden ouders hun kinderen naar school sturen, 

zodat zij daar een taal konden leren waarmee zij met de hele maatschappij konden 

communiceren. In plaats daarvan leerden zij met gebarenonderwijs een taal aan die de 

rest van de maatschappij niet begreep. Ook de ouders begrepen deze niet, waarmee de 

kinderen tot dan toe via natuurlijke gebaren hadden gecommuniceerd. Een voorbeeld 

van een natuurlijk gebaar is het plaatsen van de wijsvinger op de mond, wanneer men 

om stilte vraagt. Dit debat zou doorgaan tot 1914, het moment waarop, mede door het 

congres in Milaan en aansluitende successen met de spreekmethode, uiteindelijk alle 

doveninstituten in Nederland waren overgegaan op de spreekmethode (Rietveld-van 

Wingerden & Tijsseling, 2010; Pilar Fernández-Viader & Fuentes, 2004).   

De spreekmethode werd na 1914 dus geprezen in Europa en verder ontwikkeld. 

Zo wist de Rotterdamse dovenschool ook in Engeland onderwijzers te overtuigen en 

namen dovenscholen de methode over (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Het 

interessante is echter dat hiermee nog lang niet alle internaten waren overgegaan op 

externaat. De overstap naar de spraakmethode betekende dus niet direct een overstap 

naar externaat. Reden hiervoor zou zijn dat het pleeggezin zich niet optimaal zou 

inzetten voor de ontwikkeling van het kind van een ander. Met name omdat zij deze 

opvang meer als broodwinning zagen. Vaak waren ook niet alle pleeggezinnen in staat 

om als adequate leraren te fungeren. Zo konden gezinsleden minder geschoold zijn en 

zouden zij daardoor niet veel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het dove kind 

(Woltjer, 1922; Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Deze motivatievrees was al 

aan het einde van de 19e eeuw zichtbaar, toen A. W. Alings, de opvolger van de zoons 

Guyot, een boekje schreef met raad aan de ouders. Het boekje wees ouders erop dat ze 

per se moesten gaan spreken met de kinderen. Onder leiding van Alings was het 
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instituut namelijk overgegaan op de spreekmethode. Volgens Alings leerden kinderen 

door middel van pleeggezinnen de maatschappij wel beter kennen, maar ook hij dacht 

dat pleeggezinnen niet veel gaven om de spraakontwikkeling van dove kinderen. In een 

internaat was er juist voortdurend toezicht en konden jongere kinderen van oudere 

kinderen leren (Alings, 1890). Hieruit valt op te maken dat er weinig vertrouwen was in 

pleegouders. 

 Tegelijkertijd kwam rond het midden van de twintigste eeuw ook meer aandacht 

voor audiometrie op, wat inhield dat het gehoorverlies nauwkeuriger kon worden 

vastgesteld (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Deze ontwikkeling en onder 

andere de opkomst van gehoorapparaten, konden ook redenen gaan vormen om het 

onderwijsbeleid aan te passen. Zo kon voor het oefenen met gehoorapparaten en het 

resterende gehoor, een horende omgeving steeds belangrijker worden voor de 

taalontwikkeling. 

 

Pedagogisch perspectief 

 In de tweede helft van de achttiende eeuw werden de doveninstituten ingericht 

als internaten en meestal op afgelegen plaatsen gesticht, wat inhield dat kinderen hun 

hele schooltijd intern doorbrachten op het instituut (Rietveld-van Wingerden, 2003). Het 

doel hiervan was om de contactmogelijkheden met het kind voor ouders of anderen uit 

de omgeving te minimaliseren. Ouders zouden namelijk geen goede basis vormen voor 

de ontwikkeling van de kinderen en het internaat zou een goede opvoeding kunnen 

bieden. Pas na een verblijf van twee jaar in het internaat mochten kinderen in de zomer 

enkele weken naar huis als zij enige vooruitgang vertoonden (Betten, 1984). Na de 

Tweede Wereldoorlog begon de gedachte van de internaatsopvoeding te veranderen. 

Internaten zouden maar een gebrekkig surrogaat bieden voor het gezin. Het instituut 

begon de hulp van het gezin steeds belangrijker te vinden voor de ontwikkeling van 

zelfstandigheid. De afgelegen ligging van de internaten diende niet langer alleen als 

beveiliging tegen de invloeden van de samenleving, maar ook om de samenleving te 

beschermen tegen de kinderen (Schuengel, 2005). Naast het internaat kon er ook 

gebruik gemaakt worden van pleeggezinnen. Hierdoor verbleven kinderen in de 

maatschappij en dit zou beter voor hen zijn (Klomp, 1992).  

Zo geeft vereniging Simea (ontstaan in 2004) dit ook aan. Simea is een 

vereniging die zich richt op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen 

met een auditieve en/of communicatieve beperking. Zij beweren dat met het verblijf in 

internaten een risico bestaat op overbescherming en hospitalisering (Simea, 2004). 

Goffman (1961), legt dit uit als: “… het optreden van veranderingen in het gedrag (die al 

dan niet gewenst zijn) ten gevolge van een opname en een langdurig verblijf in een 

(te)huis.”. Dat kan er voor zorgen dat men onder andere minder aandacht krijgt voor 

zichzelf en de ander; men mogelijk apathisch wordt en gevoelens van lusteloosheid 

ervaart; men passiviteit laat zien, onderdanig wordt; zich afhankelijk opstelt, wat 
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uiteindelijk kan uitmonden in aangeleerde hulpeloosheid (Goffman, 1961). Het leven in 

het internaat kan zo ongewenste gevolgen hebben voor dove kinderen. Daarom werd 

getracht kinderen zoveel mogelijk continuïteit te bieden, ook in de persoon van 

leidinggevenden, en moest worden voorkomen dat de leerlingen een verkeerd beeld 

kregen van de realiteit (Simea, 2004). 

Niet alle dove kinderen gingen naar het GI. Vaak was de afstand te groot en 

hadden ouders hun bedenkingen bij het protestantse karakter van het instituut 

(Gedenkboek IvD, 1940 in Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Daarom werd er 

in Noord-Brabant een katholiek doveninstituut opgericht. De officiële oprichting was in 

1840 onder de naam Instituut voor Doofstommen St. Michielsgestel en stond onder 

leiding van Martinus van Beek (Büchli, 1948). Dit instituut betrof ook een internaat met 

dezelfde pedagogische doelstellingen als het GI (Rietveld-van Wingerden, 2003). In 1909 

kreeg A. Hermus de leiding over het instituut. Hij had hoge verwachtingen over de 

morele vorming op het instituut en spoorde katholieke ouders aan om hun kind naar dit 

instituut te sturen voor de godsdienstige en zedelijke vorming, de verstandelijke 

ontwikkeling en diepgaande opvoeding (Hermus, 1922). Daarentegen kende het GI veel 

meer differentiatie in het geloof van de dove leerlingen omdat het openstond voor alle 

religies. Ook legde het GI veel minder de nadruk op het geloof in de vorm van lessen 

dan dat het IvD deed (Tijsseling & Tellings, 2009). 

Het doveninstituut in Rotterdam, gesticht in 1853, gebruikte juist een externaat 

zodat dove kinderen hierdoor meer geneigd zijn om met de horende omgeving te 

communiceren. Dit werkte als een positieve invloed op het sociaal functioneren van het 

kind (Hirsch, 1875). Volgens dit instituut zouden kinderen namelijk niet geïsoleerd 

moeten zijn van de maatschappij, met alleen maar andere dove kinderen om mee te 

spelen en te praten. Het instituut in Rotterdam zag daarom het samenzijn van doven, 

waardoor ze gingen gebaren, als een belemmering voor de ontwikkeling van het kind 

(Rietveld-van Wingerden, 2003).  

 Daarnaast zagen ouders er tegenop om hun kinderen al zo vroeg naar een 

internaat te sturen (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010).  De vroege en lange 

opnames van kinderen was onder andere van invloed op de ouder-kindrelatie en de 

hechting tussen kind en ouder. Hechting kan omschreven worden als de emotionele band 

tussen ouders en kind. Hoewel dit tegenwoordig niet meer zo is, werd er in het verleden 

gedacht dat er een kritische periode was voor het ontstaan van een hechtingsrelatie 

tussen ouders en kind (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland, & Vliek, 2009). Bowlby 

(1952) betoogde dan ook dat dit schadelijke psychische effecten heeft op kinderen, 

zowel op de korte als de lange termijn. Steeds meer wilden ouders betrokken worden bij 

de ontwikkeling van hun kind, wat in 1956 tot de oprichting van de Federatie Ouders van 

Dove Kinderen (FODOK) leidde. Zij zette zich onder meer in om kinderen in een 

internaat vaker in weekenden en vakanties naar huis te laten gaan.  
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Dovenemancipatie 

Het niet kunnen horen als afwijking is ontstaan in een auditief ingerichte samenleving 

die dat als afwijkend gedrag beschouwd, wat inhoudt dat het een cultureel concept is 

(Branson & Miller, 2002). Echter, dit betekent niet dat deze ook door doven zelf als een 

afwijking beschouwd wordt. De beginselen van dovenemancipatie kwam rond 1960 op 

gang in de vorm van dovenverenigingen en -bondschappen. Zo begon langzaam maar 

zeker de gebarentaal zich als facet van een cultuur vorm te geven (Rietveld-van 

Wingerden & Tijsseling, 2010).  

In de periode na 1980, kwam er meer beweging in deze emancipatie (Van 

IJzerdoorn & De Frankrijker, 2005; Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Alhoewel 

dit buiten de periode van het huidige onderzoek valt, kunnen de eerste stappen 

hiernaartoe aan het einde van de periode ook van belang zijn voor spanningen rondom 

de kwestie internaat of externaat. Immers, als de gebarentaal culturele waarde kreeg, 

zouden onderwijskundige opvattingen als het belang van spraakontwikkeling en de 

spreekmethode zelf wellicht niet zo gewaardeerd meer worden. 

De dovenemancipatie ontwikkelde onder invloed van de genese van een eigen 

identiteit van de dove met een eigen taal en cultuur. Er kwam nu meer aandacht voor 

gebaren als „taal van de doven‟. Aan de andere kant werd duidelijk dat het spreken werd 

ingevoerd als zijnde „de taal voor de doven‟. Dit stelde doven, in ieder geval op het 

gebied van taal, gelijk aan de sociale status van horenden en bevorderde hun integratie 

(Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Deze twee zaken zijn opvallend, omdat het 

zo tegenstrijdig is; spraak als taal zorgde juist voor een makkelijkere integratie, terwijl 

de toenemende drang van doven zich te verenigen en gebarentaal te gebruiken deze 

juist tegenwerkte. Dove mensen kregen een steeds groter verlangen om zich te 

profileren als aparte groep en wilden meer contact met elkaar hebben. Gevolg hiervan 

was dat men elkaar opzocht in verenigingen en sportclubs speciaal voor en vaak ook 

door doven opgericht (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Dit waren onder 

andere bonden en verenigingen die opgericht waren voor ex-leerlingen van de 

verschillende dovenscholen. De eerste vereniging voor doven was er al in 1884, echter 

nu ziet men het zich uitbreiden en verder groeien. Dit is eigenlijk vreemd als men zich 

bedenkt dat er in deze tijd juist aandacht komt voor integratie van gehandicapten in de 

samenleving (Van Gennep, 1997). Verenigingen speciaal voor doven leken deze 

integratie van doven in de maatschappij in de weg te staan (Rietveld-van Wingerden & 

Tijsseling, 2010). Ook op internationaal niveau vonden doven elkaar binnen de World 

Federation of the Deaf (WFD) (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010).  

 

Methoden 

 Duidelijk is geworden dat er voor de Nederlandse dovenscholen zowel redenen 

waren om voor een internaat te kiezen als redenen om voor een externaat te kiezen. 

Verscheidene controverses zijn in de genoemde perspectieven zichtbaar geworden en de 
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beschreven technologische en sociale ontwikkelingen, veranderingen in visies en 

onderlinge verschillen tussen instituten beïnvloeden allen deze kwestie. De bij dit 

onderzoek horende vraagstelling luidt dan ook:  „Welke achterliggende opvattingen 

waren er over de keuze tussen een internaat of externaat binnen het Nederlandse 

dovenonderwijs in de periode van 1955 tot 1965?‟ 

Daar de omvang van dit onderzoek beperkt is, is er voor gekozen om alleen het 

IvD in St. Michielsgestel en het GI te Groningen te onderzoeken. Zoals gezegd is er voor 

de periode van 1955 tot 1965 gekozen omdat er in deze periode de voor dit onderzoek 

relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Halverwege deze periode is het GI 

gebruik gaan maken van pleeggezinnen en door deze periode te kiezen kan er 

onderzocht worden wat de aanloop voor deze beslissing was en wat de gevolgen van 

deze beslissing waren. De opvattingen die hierbij naar voren komen kunnen dan 

vergeleken worden met opvattingen van het IvD, die er voor gekozen heeft om geen 

gebruik te maken van een externaat. Aan de hand van de bestudeerde literatuur, is de 

onderzoeksvraag opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Wat waren de maatschappelijke opvattingen van de twee dovenscholen achter de 

keuze tussen internaat of externaat? 

2. Wat waren de onderwijskundige opvattingen van de twee dovenscholen achter de 

keuze tussen internaat of externaat? 

3. Wat waren de pedagogische opvattingen van de twee dovenscholen achter de keuze 

tussen internaat of externaat?  

 Door middel van een explorerend, oftewel kwalitatief onderzoek zal geprobeerd 

worden om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. Dit houdt in dat er geen 

hypothese wordt getoetst, maar dat de aandacht ligt op het verkennen van de aard van 

bepaalde situaties, fenomenen en opvattingen van mensen in de desbetreffende 

doelgroep (Boeije, 2010; Robson, 2002). Het doel van kwalitatief onderzoek is het 

begrijpen van deze zaken, om ze vervolgens uit te kunnen leggen. Daarnaast zal dit 

onderzoek resulteren in een Grounded Theory. Hierin wordt er niet van een theorie 

uitgegaan, maar wordt er een theorie gevormd aan de hand van een analyse van 

bronnen, zoals wetenschappelijke artikelen. Dit kan bijvoorbeeld een theorie zijn over de 

reden waarom mensen op een bepaalde manier handelen of hoe zij over bepaalde zaken 

denken. De keuze voor deze kwalitatieve onderzoeksmethode ligt in de 

onderzoeksvragen; hierin ligt de nadruk op de motivaties en opvattingen van de 

doveninstituten, die ertoe hebben geleid dat zij een keuze maakten tussen een internaat 

of externaat. Het doel van de vragen is daarmee een theorie te vormen over opvattingen 

die ten grondslag lagen aan deze keuze. De Grounded Theory analyse gebruikt het 

coderen om tot dit soort theorieën te komen en sluit daarmee goed aan op de 

onderzoeksvragen (Myrick &  Walker, 2006).  

 De data is afkomstig uit de archieven van twee dovenscholen, namelijk het GI in 

Groningen en het IvD in St. Michielsgestel. Hier zijn van beide scholen de jaarverslagen 
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in de periode van 1955 – 1965 onderzocht. Daarnaast zijn verschillende tijdschriften 

onderzocht, namelijk het „Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs‟, een landelijk 

tijdschrift van de beroepsvereniging voor het dovenonderwijs, „Het Dovenorgaan‟, een 

onafhankelijk tijdschrift voor doven, uitgegeven door de Nederlandse Bond van 

Dovenverenigingen en „De Vriend der Doofstommen‟, het eigen tijdschrift van het IvD in 

St. Michielsgestel. Wat betreft de omvang van de data zal dit onderzoek vijf verschillende 

bronnen benutten en minimaal 45 referenties, om een zo volledig mogelijk beeld te 

kunnen vormen van de situatie.  

 De verzamelde data wordt per invalshoek door een onderzoeker geanalyseerd. 

Onderling overleg over de resultaten en tijdens de rest van het onderzoek zal 

plaatsvinden, om zo fouten te voorkomen en achterliggende gedachten van meerdere 

kanten te kunnen bekijken. De relevante data is door middel van het scannen en 

fotograferen van documenten gedigitaliseerd. Vervolgens kon er thuis verder aan het 

onderzoek gewerkt worden door het lezen van de digitale bestanden en daarna uittypen 

van deze stukken. De laatste stap was het importeren van de data in het data-

analyseprogramma MAXQDA10. Met behulp van dit programma kan kwalitatieve data 

geanalyseerd worden en een codeboom gemaakt worden. Hiermee wordt er een visueel 

overzicht van de resultaten verkregen waardoor thema‟s makkelijker met elkaar 

vergeleken kunnen worden en verbanden beter gelegd kunnen worden. Middels de 

Grounded Theory worden de stukken tekst gecodeerd door het doorlopen van de 

volgende stappen: open coderen, waarbij de gegevens uitgezocht worden; axiaal 

coderen, waarbij de codes beschreven worden en selectief coderen, waarbij er een 

structuur binnen de codes wordt gemaakt. Zo wordt er tot een aantal dekkende codes 

gekomen. Deze worden visueel gemaakt door middel van een codeboom. Tenslotte 

worden deze laatst verkregen codes getoetst aan de data (Boeije, 2010; Myrick &  

Walker, 2006).  

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, zullen de 

onderzoekers een uniforme analyse van de data hanteren. Ook zal het onderzoek 

plaatsvinden door middel van een nauwe samenwerking tussen onderzoekers.  

Gedurende iedere stap zullen zij wederzijdse feedback  op activiteiten en resultaten 

omtrent het onderzoek geven. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van logboeken, 

waarin iedere onderzoeker individueel gedachten omtrent de data vastlegt en waardoor 

het denkproces inzichtelijk wordt gemaakt. Deze logboeken zijn opgenomen als bijlage. 

Ondersteuning en een wijziging van taken zal aan de orde zijn wanneer zal blijken dat 

deze beter bij een ander passen. Ook zullen conclusies en beslissingen worden gemaakt 

door middel van voortdurend en uitvoerig overleg. Verder zal het bronnenmateriaal ook 

gezamenlijk worden verzameld in dezelfde ruimte, waar ieder naar relevante data zal 

kijken voor alle deelvragen. Dit zal bijdragen aan het verkrijgen van overzicht op het 

gehele onderzoek bij de individuele onderzoekers, waardoor zij bij kunnen dragen aan 

inzichten en gerichte feedback kunnen geven. Niet alle onderzoekers zijn ervaren in het 
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doen van kwalitatief onderzoek, maar degenen die hier wel ervaring mee hebben, zullen 

feedback en ondersteuning geven aan de anderen, zodat problemen samen opgelost 

kunnen worden en iedereen mee kan werken en denken. Dankzij deze vorm van 

samenwerking zullen de taken helder en verdeeld zijn, worden valkuilen in 

denkprocessen sneller zichtbaar en worden de resultaten van verscheidene oogpunten 

bekeken, wat de conclusies van dit onderzoek vollediger zal maken.  

 Het huidige onderzoek wordt als maatschappelijk relevant gezien daar de manier 

waarop er onderwijs wordt aangeboden grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling 

van het kind. Dit onderzoek helpt begrijpen wat de voor- en nadelen zijn van het 

aanbieden van onderwijs middels internaat of externaat, wat mogelijk bij kan dragen aan 

het maken van een keuze voor instituten in de toekomst. In dit licht kan dan wellicht ook 

worden bezien of het onderwijs zoals dat nu aan kinderen met beperkingen wordt 

aangeboden, een goede manier van onderwijs is of dat hier verbeteringen in 

aangebracht kunnen worden. Daarnaast is de wetenschappelijke relevantie van dit 

onderzoek dat het bijdraagt aan de huidige wetenschappelijke kennis doordat er inzicht 

wordt verkregen in de opvattingen over de keuze van een externaat of internaat. 

Daarnaast kan het een aanknopingspunt vormen voor vervolgonderzoek naar het 

dovenonderwijs in Nederland en de visies daarop.  

Ethisch gezien zijn er nog een aantal aandachtspunten waar rekening mee 

gehouden dienen te worden. Er zal mogelijkerwijs gebruik gemaakt worden van 

uitspraken en meningen. De privacy van deze personen zal zo veel mogelijk 

gewaarborgd worden; indien mogelijk worden geen persoonlijke gegevens zoals namen 

genoemd. Daarnaast zal getracht worden deze uitspraken accuraat weer te geven en te 

interpreteren, met respect voor meningen van mensen uit het verleden. Verder werd in 

het verleden gebruik gemaakt van de term „doofstommen‟. Tegenwoordig, en ook 

gedurende de periode die wordt bestudeerd, wordt deze term als respectloos gezien. Om 

deze reden zal de term vervangen worden door de meer neutralere term 'doven'. Het is 

echter wel denkbaar dat de term 'doofstommen' in citaten niet vervangen wordt, om 

deze uitspraken zo accuraat mogelijk weer te geven. 

 

Resultaten 

In deze resultatensectie zal worden ingegaan op het beantwoorden van de  

volgende onderzoeksvraag: „Welke achterliggende opvattingen waren er over de 

overgang van internaat naar externaat binnen het Nederlandse dovenonderwijs in de 

periode van 1955 tot 1965?‟ Aan de hand van de bestudeerde literatuur, is de 

onderzoeksvraag opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Wat waren de maatschappelijke opvattingen van de twee dovenscholen achter de 

keuze tussen internaat of externaat? 

2. Wat waren de onderwijskundige opvattingen van de twee dovenscholen achter de 

keuze tussen internaat of externaat? 
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3. Wat waren de pedagogische opvattingen van de twee dovenscholen achter de keuze 

tussen internaat of externaat? 

 De resultaten met betrekking tot deze deelvragen zullen achtereenvolgens 

beschreven worden. Tot slot geeft afbeelding 1 een overzicht weer van de gezamenlijke 

resultaten en de kernlabels die hierbij gebruikt zijn. 

 

Maatschappelijke opvattingen 

 De resultaten gevonden bij het GI in Groningen zullen eerst beschreven worden. 

Hierbij is gebruik gemaakt van het „Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs‟ en „Het 

Dovenorgaan‟. Vervolgens zullen de resultaten van het IvD te St. Michielsgestel 

beschreven worden. Hier zijn de jaarverslagen en het eigen tijdschrift „De Vriend‟ van dit 

instituut onderzocht. 

Het GI te Groningen schreef in het „Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs‟, een 

landelijk tijdschrift van de beroepsvereniging voor het dovenonderwijs, over de 

belangrijke rol van het gezin in de hooropvoeding, welke de basis zou vormen voor de 

spraak- en taalontwikkeling van het dove kind1.  

 

“Alleen in het gezin is er gelegenheid volledige en individuele aandacht en extra 

hulp aan het kind te verlenen; alleen daar komt de omgangstaal van alle dag, die zo 

uiterst belangrijk is voor de hooropvoeding, in direct  contact tot zijn recht; alleen daar 

kan het dove kind delen in de dagelijkse activiteiten en ervaringen van een horend kind; 

alleen daar moet het dove kind wel gaan spreken, gebaren hebben er geen zin; alleen 

daar krijgt de linguïstische ontwikkeling haar volle kans.‟‟ 2 

 

In hetzelfde nummer werd ook aangegeven dat volgens de auteur de tijd was 

aangebroken voor erkenning van de noodzaak van het gezinsleven en het overschakelen 

van internaat naar gezin, en er werd gesproken over de opbouw van een 

pleeggezinnenorganisatie3. Daarnaast werd aangegeven dat het grootste deel van de 

leerlingen van het GI zo ver weg woonde dat het niet mogelijk was thuis te blijven 

wonen vanwege de reisafstand4. Ook werd het belang van gebruikmaking van 

technologische vooruitgangen als gehoorapparaten, benadrukt5. Er werd over het 

internaat gesproken als een intieme, maar ook geïsoleerde gemeenschap, wat volgens 

de schrijver een reden was voor het GI om over te schakelen naar pleeggezinnen voor  

kinderen met bruikbare gehoorresten6. Ook kwam in het blad naar voren dat het streven 

in de Westerse landen bestond om doven te integreren in de maatschappij. Bovendien 

werd er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten doven in relatie tot hun 

                                                 
1 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2 
2 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2, 65 
3 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2, 66 
4 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2, 66 
5 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2, 67 
6 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1959, nr. 2, 68 
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veronderstelde maatschappelijke redzaamheid7. Daarbij werd aangegeven dat er vanuit 

vele landen een vrees was voor de isolering van de dovengemeenschap door het 

opkomen van verenigingen voor doven. Men was bang dat er meer doven met elkaar 

zouden gaan trouwen en er meer dove kinderen geboren zouden worden8. Er kwam 

volgens de schrijver vanuit de maatschappij meer aandacht voor gehandicapten en er 

was meer de neiging hen te accepteren zoals ze zijn9. In het laatste, voor dit onderzoek 

relevante artikel uit dit bewuste blad, werd gezegd dat voor elk kind apart zal moeten 

worden bekeken wat beter is; internaat of pleeggezin10.    

In “Het Dovenorgaan‟‟, een onafhankelijk tijdschrift voor doven, uitgegeven door 

de Nederlandse Bond van Dovenverenigingen, werd onder andere ingegaan op de vele 

vooroordelen die er waren vanuit de horende maatschappij met betrekking tot doven; 

volgens de auteur waren deze ontstaan door een gebrek aan goede voorlichting11. Ook 

waren er meerdere artikelen die een optimistische houding ten opzichte van de doven 

weergaven als:    

 

“Hoe dan ook, er zijn ergere dingen als doofheid, en het zou moeilijk zijn een 

dove te vinden die zijn ogen, voor zijn oren zou willen ruilen.”12 

 

Tevens werd er verslag gedaan over de steeds groter wordende mogelijkheden 

voor doven op de arbeidsmarkt, volgens het stuk onder andere door de toenemende 

maatschappelijke veranderingen13. Echter, in een volgend nummer werd geschreven dat 

deze toename van baanmogelijkheden ook meer verantwoordelijkheden ten gevolge had 

voor de individuele dove14. Daarnaast werd geschreven over speciale voorzieningen 

vanuit de maatschappij om ook dove mensen ten dienste te kunnen zijn (zoals de „pech 

onderweg‟ cursus voor doven)15. Anderzijds werd er later gesproken over dat dove 

mensen niet tegemoet werden gekomen in hun wens ondertiteling te krijgen bij tv-

programma`s, omdat de tv-technici dit „beeldbederving‟ vonden16. 

Wat betreft dovenverenigingen werd gezegd dat vanuit de maatschappij allerlei 

negatieve geluiden werden geuit ten opzichte van dovenverenigingen, terwijl het volgens 

de schrijver voor andere gehandicapten juist werd gestimuleerd samen te komen17. In 

het blad werd melding gemaakt van het bestaan van diverse dovenverenigingen en 

sportclubs voor doven, oprichtingen van nieuwe verenigingen en aangemoedigd deel te 

                                                 
7 Het gehoorgestoorde kind 1963, nr. 3, 90 
8 Het gehoorgestoorde kind 1963, nr. 3, 90 
9 Het gehoorgestoorde kind 1964, nr. 4-5, 122 
10 Het gehoorgestoorde kind 1965, nr. 2, 63 
11 Het Dovenorgaan 1956, nr. 3 
12 Het Dovenorgaan 1956, nr. 3 
13 Het Dovenorgaan 1956, nr. 3 
14 Het Dovenorgaan 1958, nr. 2 
15 Het Dovenorgaan 1965, nr. 6-7 
16 Het Dovenorgaan 1964, nr. 11 
17 Het Dovenorgaan 1960, nr. 9 
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nemen aan deze voorgenoemde18. In een later nummer over hetzelfde onderwerp werd 

gezegd dat doven teveel werden gepushed om met horenden om te gaan en moest er 

ergens een grens zijn. De schrijver gaf aan dat de dove uit moest kijken de status van 

„pseudohorende‟ te krijgen19. Een ander artikel legde de nadruk op het belang van het lid 

zijn van het Dovenorgaan en moedigde aan andere dove mensen die nog geen lid waren, 

hiermee te confronteren en ze te stimuleren om ook lid te worden20.  

Er werd ingegaan op het feit dat er dove kinderen waren die binnen het reguliere 

onderwijs les volgden en waarbij werd vermeld dat dit alleen in zeer uitzonderlijke 

gevallen tot de mogelijkheden behoorde21. Tenslotte werd er gezegd dat de terminologie 

veranderde; er werd vanaf nu niet meer over doofstomme kinderen gesproken, maar 

over dove kinderen: 

 

“Wij spreken niet meer van doofstomme kinderen. Die kinderen zijn namelijk 

helemaal niet stom. Ze zijn alleen maar doof. En aangezien wij allen hebben geleerd te 

praten door te luisteren en na te praten en er in de natuur geen andere methode is, 

leren dove kinderen niet spreken. Zij beschikken echter over volkomen normale 

spraakorganen.” 22 

 

Op het IvD schreef men in hun jaarverslag over de integratie van doven in de 

horende samenleving als een gegeven en een opgave voor zowel doven als horenden. 

Van twee kanten moest er gewerkt worden volgens het stuk; enerzijds door een open 

houding van horenden waarin ze doven kansen gaven, anderzijds mocht van doven 

verwacht worden dat ze hun mogelijkheden met betrekking tot integratie onderkenden23. 

Er werd gesproken over voorlichtingen die gegeven werden voor ouders zodat zij wisten 

hoe ze hun dove kinderen zo goed mogelijk in aanraking konden brengen met horende 

kinderen24. Ook hier werd melding gemaakt van veel onwetendheid en vooroordelen met 

betrekking tot dove mensen die leven in de maatschappij. Het bevorderen van het 

contact van de gemeenschap met een minderheidsgroep, vergrootte de kans op het 

verdwijnen van de vooroordelen. Het IvD in St. Michielsgestel zag het bevorderen van de 

integratie als een voor hen belangrijke taak25. Er zou ook meer voorlichting moeten zijn 

met betrekking tot doven zo schreef een broeder in het jaarverslag. Door middel van 

gesprekken, publicaties, televisie en radio zou meer aandacht voor de dove moeten 

komen26. Er werd gezegd dat men veel hoorde dat men doven wilde opvoeden voor de 

horende maatschappij, maar dat doven veelal als abnormaal werden beschouwd en als 

                                                 
18 Het Dovenorgaan 1960, nr. 9 
19 Het Dovenorgaan 1964, nr. 8 
20 Het Dovenorgaan 1965, nr. 5 
21 Het Dovenorgaan 1961, nr. 3 
22 Het Dovenorgaan 1961, nr. 3 
23 Jaarverslag IvD 1964, 71 
24 Jaarverslag IvD 1964, 71 
25 Jaarverslag IvD 1963, 68 
26 Jaarverslag IvD 1962, 28 
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buiten de samenleving staande27. Ook in deze jaarverslagen werd gesproken over 

dovenverenigingen en was men van mening dat men beter naar clubs van horenden kon 

gaan omdat moest worden aangesloten bij de horende maatschappij28. Door te weinig 

contact met horenden zou de dove zijn ontwikkeling verminderen en genoegen nemen 

met een “gemakkelijke, maar primitieve denkwijze” wat het niveau van de dovenclub 

weer deed dalen29. Er werd gesproken over een groei van het internaat en over de bouw 

van een nieuw internaat, waarvan de hele inrichting in detail werd besproken30. Er werd 

op allerlei manieren rekening gehouden met de speciale behoeften van het dove kind. 

Kinderen werd de mogelijkheid geboden om meer in contact te komen met de natuur 

doordat zij van en naar verschillende gebouwen moesten lopen. Daarnaast had iedere 

klas een eigen tuintje gekregen die zij zelf moesten bijhouden. Tevens werden er teksten 

gewijd aan nieuwe hulpmiddelen zoals de gehoorbril, een kleiner wordend 

gehoorapparaat en de ringleiding die bruikbaar was voor doven31. Onderwijzers waren 

ook erg belangrijk volgens de jaarverslagen en het was van belang dat zij regelmatig 

vrije tijd doorbrachten met de dove kinderen en ook indien mogelijk in het internaat 

woonden32.   

In ‟‟De Vriend der Doofstommen” het tijdschrift van het IvD, werd geschreven 

over het internaatsleven, dat erg groepsgericht was. De opvoeding en vrijetijdsbesteding 

binnen het internaat stonden echter wel in het teken van integratie in de horende 

maatschappij33. Dit werd bereikt door het geven van feesten en uitstapjes in het binnen- 

en buitenland. Ook werd er melding gemaakt van de eerste televisie op het instituut en 

het gebruik van ringleidingen binnen het onderwijs waardoor doven veel beter konden 

telefoneren omdat de telefoon werkte als ringleiding34. Tenslotte werd er aandacht 

geschonken aan het gehoorapparaat en werd er gezegd dat het een hulpmiddel was voor 

het spraakafzien (liplezen) en het waarnemen van geluiden uit het dagelijkse leven35. 

Door het ontstaan van het gehoorapparaat waren er lessen gekomen in muziek en 

expressieve beweging. Er werd hierbij gezegd dat dit ten goede kwam aan de 

ontwikkeling van het gevoelsleven en dat de kinderen hierdoor beter geschikt waren 

voor de toekomstige plaats in de maatschappij. 

 

Onderwijskundige opvattingen 

 De jaarverslagen en tijdschriften van het GI kenmerkten zich wat betreft 

onderwijskundige opvattingen door de nadruk op de taalontwikkeling. In het jaarverslag 

van 1955 begon men over het verschil tussen kinderen met gehoorresten en 

                                                 
27 Jaarverslag IvD 1962, 35 
28 Jaarverslag IvD 1960, 56 
29 Jaarverslag IvD 1960, 60 
30 Jaarverslag IvD 1959, 35-45 
31 Jaarverslag IvD 1959, 50-61 
32 Ibid. 
33 De Vriend der Doofstommen 1955 nr.17 
34 De Vriend der Doofstommen 1955 nr.17 

       35 De Vriend der Doofstommen 1959 nr. 4 
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“doofstommen”. Deze was recent duidelijk geworden door de audiometrie en 

ontwikkelingen op het gebied van gehoorapparaten die op gang kwamen en lieten zien 

dat kinderen met bruikbare hoorresten van hooronderwijs zouden kunnen profiteren36. 

Het hooronderwijs was opgekomen na de oorlog en het werd het GI steeds duidelijker 

hoe belangrijk dit onderwijs voor de spraakontwikkeling van het kind was37. Dit 

onderwijs speelde door middel van hoorresten van kinderen (niet compleet dove 

kinderen) en technologische apparatuur (zoals een koptelefoon met versterker of 

gehoorapparaat) in op de hoorfunctie, zowel bewust als onbewust. Het doel van dit 

onderwijs was niet om het gehoor te verbeteren maar om dit te oefenen zodat het de 

taalontwikkeling kon ondersteunen38. 

 Hiermee kwam ook het belang van het oefenen van het spreken in een horende 

omgeving op. Met de nieuwe apparatuur en lesmethode zouden zij leren geluid waar te 

nemen, wat de spraakontwikkeling zou bevorderen. Pleeggezinnen zouden de oplossing 

hiervoor moeten zijn39. Het bleek echter dat het instituut liever een tweede internaat had 

dan een pleeggezin: 

 

"De percentages intern/extern waren resp. 68.3/31.7 en 60.8/39.2. Deze 

wijziging is voornamelijk een gevolg van ons streven de kinderen met bruikbare 

gehoorresten af te zonderen van de overige; dit kan geschieden door een afzonderlijk 

internaat, waarin maatregelen kunnen worden genomen om het spreken en horen zo 

veel mogelijk te bevorderen, b.v. door de aanstelling van logopaedisch en akoupaedisch 

geschoold personeel en een indeling in kleine groepen. Aan de stichting van een 

dergelijk internaat zijn financiële en organisatorische kwesties verbonden, die niet in een 

handomdraai kunnen worden opgelost. Een andere oplossing is de opvoeding in 

pleeggezinnen; het blijft echter zeer moeilijk en het kost veel tijd goede gezinnen te 

vinden; gelukkig is er echter vooruitgang; 7 kinderen werden bij hun komst dadelijk in 

een gezin geplaatst, terwijl 16 kinderen van intern extern werden.”40  

  

Men wilde het internaat in tweeën gaan delen, om zo de kinderen met bruikbare 

hoorresten te onderscheiden van kinderen die geen profijt zouden hebben van 

hooronderwijs. Toch maakte men in de jaren daarop steeds meer gebruik van 

pleeggezinnen41. Tegelijkertijd werd de eerder genoemde splitsing van de school op basis 

van het hooronderwijs werkelijkheid op 1 januari 195742. Kinderen met een hoger IQ en 

bruikbare hoorresten werden nu gescheiden van hen die minder profijt zouden hebben 

van het hooronderwijs. Zij gingen nu naar slechthorenden-scholen. Ook kwamen er rond 

                                                 
36 Jaarverslag GI 1955 
37 Jaarverslag GI 1958 
38 Jaarverslag GI 1958 
39 Jaarverslag GI 1958 
40 Jaarverslag GI 1955 
41 Jaarverslag GI 1958; Jaarverslag GI 1958; Jaarverslag GI 1960 
42 Jaarverslag GI 1957 
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1957 en de jaren daarna meer pleeggezinnen bij en werden kinderen steeds meer 

overgezet naar deze gezinnen. Daarnaast werd gezinnen met dove kinderen gevraagd 

om te verhuizen naar Groningen, zodat men dichter bij het instituut woonde en het kind 

niet in een pleeggezin hoefde. Zowel de voordelen als de nadelen van het pleeggezin 

kwamen aan bod. Zo werd er op Het International Congress on the modern Educational 

treatment of Deafness (ICED) in juli in Manchester specifiek gevraagd naar de overgang 

op pleeggezinnen omdat dit de spraakontwikkeling van het kind goed zou doen43. Later 

werden er echter ook kanttekeningen bij pleeggezinnen geplaatst; ze zouden niet de 

juiste motieven hebben en het ook als geld verdienen kunnen ervaren. Het was dan ook 

gebruikelijk dat het pleeggezin werd uitgekozen in overleg met de ouders en dat het kind 

en ouders eerst op bezoek gingen voordat er een besluit werd genomen44.  

Toch meldde men ook dat het positieve ervaringen met pleeggezinnen had en 

hoopte te hebben:  

 

“Als een plaatsing in een pleeggezin echter goed verloopt (en dat is de regel) en 

het dove kind blijft zich in beide gezinnen thuis voelen, dan zal dit de aanpassing aan de 

wereld der horenden optimaal gunstig kunnen beïnvloeden.”45 

 

 Omdat het instituut het hooronderwijs van belang vond voor de ontwikkeling van 

haar leerlingen, organiseerde het vanaf 1958 ook hooronderwijs voor kinderen vanaf drie 

jaar. Het doel was daarmee het kind te laten wennen aan geluiden en deze leren 

herkennen en plaatsen: 

 

“Hij zal daardoor geluiden leren herkennen en de bron kunnen aanwijzen; hij zal 

ook spraakklanken opvangen en deze misschien nabootsen gelijk een horend kind dat 

doet;  aan combinaties van klanken – woorden of kleine zinnetjes - , die vaak maar 

gedeeltelijk worden gehoord en onvoldoende gesproken, zal hij een betekenis hechten 

en de eerste stap in taalontwikkeling is gedaan.”46 

 

 Verder zou hometraining een uitkomst bieden voor ouders met kinderen die 

jonger waren dan drie jaar. De hometrainster kon hen zowel de mogelijkheden van hun 

kind uitleggen als begeleiding bieden in de voorbereiding op het dovenonderwijs. Deze 

vroege ontwikkeling vond men namelijk ook belangrijk47.  

 

In tegenstelling tot het GI werd in het bronmateriaal over het IvD niet alleen over 

taalontwikkeling gesproken maar ook over het geloof in verband met die 

                                                 
43 Jaarverslag GI 1958 
44 Het gehoorgestoorde kind, 1963, nr. 4-5 
45 Jaarverslag GI 1962 
46 Jaarverslag GI 1958 
47 Jaarverslag GI 1959 
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taalontwikkeling. Katholieke kinderen zouden naar dit instituut moeten worden gestuurd 

om niet ongodsdienstig te worden. Voor ouders zou het anders moeilijk zijn deze twee 

aspecten van ontwikkeling op een adequate manier over te brengen: 

 

“Is dat een niet-katholieke school, dan zal de godsdienstige vorming buiten die 

dagelijkse taalverwerving staan: ze zal in de mentaliteit van die dove kinderen letterlijk 

in een hokje apart staan en dus in het overgrote deel van de gevallen mislukken. Ook als 

de ouders zelf zeer godsdienstig zouden zijn en van hun kant hun uiterste best zouden 

doen  de lacune op te vullen, dan blijft nog dit gevaar, omdat – tenzij de ouders zelf de 

kunst van doofstommenonderwijs goed verstaan – deze godsdienstige vorming te weinig 

in de gedachtengang van het kind doordringt door gebrek aan integratie in het algemene 

taalverwerkingsproces.”48 

 

 In het jaarverslag van 1964 kwam ook naar voren dat kort na de oprichting van 

de Rotterdamse dovenschool (opgericht in 1853), deze de voorkeur leek te hebben voor 

katholieke ouders49. De reden hiervoor was dat ouders hun kind de spreekmethode 

wilden laten leren en de Rotterdamse dovenschool liet zien dat dit door het gebruik van 

een externaat bevorderd werd. De directeur van het IvD in die periode, had om deze 

redenen de spreekmethode uitgeprobeerd, maar dit werd als bijvak met andere vakken 

gegeven en de hoofdtaal bleef gebarentaal; de taal die de geest zou doen openen50. 

Hierdoor waren de resultaten minder dan men had verwacht en sloot men zich af van dit 

onderwijs. In het jaarverslag van 1958 beschreef men dat er later (in 1914) echter als 

laatste instituut werd overgegaan op een gebarenloze opvoeding, en deze de beste 

manier was om taalontwikkeling te bevorderen51. Ook werd men zich bewust van het 

voordeel van een horende samenleving, en probeerde men deze te betrekken door onder 

andere activiteiten te organiseren waarin horende en dove kinderen samen moesten 

werken. De school moest open worden: 

 

“Wat de school betreft: de school moet niet zijn een “closed field of deaf children 

and their teachers”. De school moet haar poorten opengooien en contacten zoeken met 

horenden. We doen dat reeds enigszins door het organiseren van sportwedstrijden, het 

deelnemen aan danscursussen, het verkennersspel samen met horende jongens etc.”52 

 

Naast deze vormen van redeneren en activiteiten wordt er niet specifiek pleeggezinnen 

overwogen of genoemd en bleef het instituut een internaat. 

 

                                                 
48 Jaarverslag IvD 1961 
49 Jaarverslag IvD 1964 
50 Jaarverslag IvD 1960 
51 Jaarverslag IvD 1958 
52 Jaarverslag IvD 1960 
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Pedagogische opvattingen 

 Uit een artikel in het Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs bleek dat het in 1956 

moeilijk was voor het GI om geschikte pleeggezinnen te vinden. Er werd hier geschreven 

dat  

 

“het te betwijfelen  valt, of het kind wel altijd in een milieu geplaatst is, waar niet 

in de eerste plaats gedacht is aan eigen materieel voordeel, dan wel om zich de zorg en 

opvoeding van het toevertrouwde dove kind ten doel te stellen.” 53  

 

 Drie jaar later stelde de heer Büchli, directeur van het GI, dat de kwestie 

internaat of externaat bijzonder urgent was geworden, nu hoortraining een integrerend 

deel was geworden van de opvoeding van dove kinderen54. Hij stelde dat een kind met 

gehoorresten in een normaal gezin en niet in een internaat opgevoed moest worden.  

 

“Alleen in het gezin is er gelegenheid volledige en individuele aandacht en extra 

hulp aan het kind te verlenen.” 55 

 

 Hij zei daarnaast dat hij geloofde dat de tijd was aangebroken dat het GI het 

gezinsleven erkende en dat er overgeschakeld werd van internaat naar gezin. Vervolgens 

gaf hij voorwaarden waaraan de pleegouders moesten voldoen, namelijk dat er sprake 

moest zijn van onbesproken gedrag, het behoren tot dezelfde maatschappelijke klasse 

en kerkgenootschap als de ouders; en pleegouders moesten daarnaast ook in staat zijn 

te begrijpen wat er van hen werd verwacht als opvoeders van een doof kind56. Hij zei 

daarbij ook dat ouders zeggenschap hadden in de keuze van pleeggezinnen en dat 

families eerst met elkaar kennis moesten maken57. Vervolgens gaf Büchli aan dat het GI 

had besloten om waar het kinderen met bruikbare gehoorresten betrof, over te 

schakelen naar het pleeggezin en dat bij deze kinderen een opmerkelijke verandering 

plaatsvond.  

  

“Zij moesten wel in familiekring spreken en geleidelijk aan begonnen zij spontaan 

te spreken; toon en kwaliteit van hun stem verbeterden; hun woordenschat nam toe; 

een betere spraak, betere en meer taal brachten hen in meer contact met de horende 

wereld met als gelukkig resultaat, dat zij andere persoonlijkheden werden: de typische 

eigenschappen van de doofstommen begonnen te verdwijnen.”58 

 

                                                 
53 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs, 1956, 26, nr. 1, 23 
54 Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs, 1959, 29, nr. 2, 65 
55 Ibid. 
56 Ibid., 67 
57 Ibid., 68 
58 Ibid., 69 
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 In het jaarverslag van het GI werd gesteld dat de samenwerking tussen het 

instituut en het pleeggezin, tussen ouders en pleegouders en tussen ouders en het 

instituut noodzakelijk was en dat goede persoonlijke verhoudingen van groot belang 

waren. Daarbij werd gesteld dat het pleeggezin moest beseffen dat de vooruitgang in de 

ontwikkeling langzaam verloopt en dat er sprake moest zijn van een intensieve 

samenwerking tussen het instituut, die adviezen moest geven, en het pleeggezin dat 

deze adviezen moest opvolgen. Tussen het gezin en het pleeggezin moest een prettige 

relatie bestaan en zij overlegden regelmatig met elkaar en kwamen bij elkaar logeren59. 

In 1963 werd door mevrouw Schlecht gesteld dat er niet gezegd kon worden wat in het 

algemeen beter was: “internaat of pleeggezin, voor ieder kind zal dit opnieuw moeten 

worden bekeken, afhankelijk van de mogelijkheden die wij hebben, maar zeker ook van 

de mogelijkheden van het kind en de ouders.”60. Redenen waarom ouders hun kind liever 

in een pleeggezin zagen, waren de huiselijke sfeer en minder kans dat het kind alleen 

gebruik zou maken van gebarentaal. Voor het instituut waren de redenen: “Betere 

training in de omgang met horenden; ter bevordering van de spraak- en 

taalontwikkeling; een minder beschermde omgeving.” 61 

Uit de jaarverslagen van het IvD in St. Michielsgestel bleek dat kinderen al op 

jonge leeftijd naar het internaat werden gestuurd62. De leeftijd die hier werd aangegeven 

was drie jaar. Daarnaast bleek dat dove kinderen afhankelijk waren van opvoeder en 

onderwijzer63. Wanneer het kind opgroeide zonder zijn familie, school, buurt en kerk 

leidde dat tot zedelijke ongevoeligheid. Het personeel werd dan ook opgeroepen om hun 

uiterste best te doen om een zo goed mogelijke opvoeding en zorg te bieden64.   

 

“Maar hoe goed de opvang en zorg ook was, het is niet verwonderlijk dat deze 

situatie bij zowel ouders als kinderen veel leed berokkende. Veel ouders misten hun 

kinderen en hadden het gevoel dat ze hen voor vele jaren hadden „afgestaan‟. En de 

kinderen kwamen vanuit een vertrouwde gezinssituatie terecht in een vreemde 

omgeving, waar ze zich in een grote groep moesten zien te handhaven.” 

 

Een jaar later werd dan ook aangegeven dat opvoeders in het internaat zo veel 

mogelijk contact met de ouders moesten onderhouden om zo het kind beter te kunnen 

begrijpen65. Nog een jaar later noemde het IvD zichzelf een „semi-internaat‟. Kinderen 

mochten iedere week naar huis als zij opgehaald en gebracht werden66. 

 Naast de jaarverslagen is er ook naar het tijdschrift „De Vriend‟ gekeken. Hier 

werd in 1955 al gezegd dat ouders meer contact wilden hebben met hun kind en dat ze 

                                                 
59 Jaarverslag GI 1961, 13-14 
60 Het gehoorgestoorde kind, 1963, 4, nr. 2, 126 
61 Ibid. 

       62 Jaarverslag IvD 1959, 107 
63 Jaarverslag IvD 1960 
64 Jaarverslag IvD 1960, 88 
65 Jaarverslag IvD 1961, 31  
66 Jaarverslag IvD 1962, 78  
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hun kinderen vaker in het weekend en bij speciale gelegenheden thuis wilden hebben67. 

Daarnaast hadden ouders een groeiende belangstelling voor de opvoeding van hun 

kinderen in het instituut. Het ging hier met name om de godsdienstige opvoeding. 

 

Conclusie 

 Dit kwalitatieve onderzoek heeft gepoogd verklaringen te ontdekken voor de 

keuze van dovenscholen tussen een internaat of externaat op maatschappelijk, 

onderwijskundig en pedagogisch gebied. In de twintigste eeuw vonden namelijk  

verscheidene ontwikkelingen en veranderingen plaats binnen en rondom het 

dovenonderwijs in Nederland. De doveninstituten gaven vorm aan het onderwijs en de 

huisvesting van kinderen die dat volgden. Zo verbleven kinderen ook buiten schooltijd 

binnen het instituut.  

 Alhoewel de twee onderzochte instituten als internaat begonnen, kwamen in de 

twintigste eeuw steeds meer controverses op rondom deze keuze. Er waren zowel 

redenen te bedenken voor het kiezen van een internaat als voor een externaat. Daarmee 

werd de hoofdvraag van dit onderzoek: „Welke achterliggende opvattingen waren er over 

de keuze tussen een internaat of externaat binnen het Nederlandse dovenonderwijs in de 

periode van 1955 tot 1965?‟ De bijbehorende deelvragen waren als volgt: 

1. Wat waren de maatschappelijke opvattingen van de twee onderzochte 

dovenscholen achter de keuze tussen internaat of externaat? 

2. Wat waren de onderwijskundige opvattingen van de twee onderzochte 

dovenscholen achter de keuze tussen internaat of externaat? 

3. Wat waren de pedagogische opvattingen van de twee onderzochte dovenscholen 

achter de keuze tussen internaat of externaat?  

 

 Deze deelvragen zullen eerst beantwoord worden. Vervolgens zal vanuit deze 

conclusies de hoofdvraag beantwoord worden en een overkoepelend perspectief bieden 

op de situatie. Tot slot zal er worden stilgestaan bij enkele methodische kanttekeningen 

en de waarde van het huidige onderzoek, en zullen suggesties voor vervolgonderzoek 

worden gedaan. 

 

Maatschappelijke opvattingen 

 In de westerse landen bestond in de jaren zestig en zeventig een streven om de 

doven te integreren in de maatschappij. Daarnaast was er vrees voor de isolatie van de 

dovengemeenschap, die gestimuleerd werd door de oprichting van verenigingen voor 

doven. Mensen waren bang dat doven zo steeds meer met elkaar gingen trouwen, 

waardoor er meer dove kinderen geboren zouden worden. In tegenstelling tot deze 

gedachte werden in tijdschriften gericht aan doven (zoals Het Dovenorgaan) 

verenigingen juist als positieve ontwikkelingen neergezet, omdat doven dan meer bij 
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elkaar kwamen. Het blad moedigde dan ook aan om hieraan deel te nemen en beweerde 

dat doven te veel werden gedwongen om met horenden om te gaan. Doven zouden 

moeten oppassen dat zij niet de status van 'pseudohorende' kregen in de maatschappij.   

 Zowel het IvD als het GI vonden het echter van belang doven te integreren in de 

maatschappij. Dit sluit aan op het ontwikkelingsparadigma uit de literatuur, dat opkwam 

in de jaren zeventig en aandacht vroeg voor integratie en inclusie van 

gehandicapten/beperkten in de maatschappij (Elson, 1996; Van Gennep, 1997; Van 

Gennep & Ruigrok, 2002). Het IvD noemde daarbij dat van twee kanten moest worden 

gewerkt; horenden moesten doven kansen geven en doven moesten de mogelijkheden 

tot integratie onderkennen. Ook werd er aansluitend op de literatuur, gesproken over 

veel onwetendheid en vooroordelen met betrekking tot dove mensen in de maatschappij 

(Frensch & Cameron, 2002; Van Genuchten, 1988; Goffman, 1961). Het bevorderen van 

het contact tussen de maatschappij en de doven zou deze vooroordelen kunnen laten 

verdwijnen. Daarbij zouden het hooronderwijs en technologische ontwikkelingen zoals de 

opkomst van het gehoorapparaat dit contact kunnen stimuleren, aangezien men aangaf 

dat doven hiermee beter konden afzien en geluiden uit het dagelijkse leven konden 

waarnemen. Het IvD stelde dan ook dat doven beter geen lid konden worden van 

dovenverenigingen. Zij moesten naar verenigingen en clubs van horenden gaan, zodat 

zij zich aansloten bij de horende maatschappij. Opvallend is dat het IvD ondanks deze 

houding een internaat bleef en de school zich aanpaste aan de vermogens van de 

kinderen en technologische ontwikkelingen. Er werd gepoogd de integratie te 

versoepelen, niet door het gebruik van externaten maar door de maatschappij naar hen 

toe te brengen door middel van groepsactiviteiten. Daarnaast zorgde het instituut voor 

televisie en een speciale telefoon om mee te gaan met technologische ontwikkelingen, 

waar de integratie van dove kinderen van kon profiteren. 

 Verder werd duidelijk dat het GI een internaat als een intieme, maar geïsoleerde, 

gemeenschap ervoer die weinig ruimte voor contact met horenden aanbood. Dit was 

voor hen een reden om over te gaan op pleeggezinnen voor kinderen met bruikbare 

gehoorresten. Het contact met de maatschappij zou hierdoor toenemen, terwijl 

ontwikkelingen zoals het gehoorapparaat deze ook stimuleerden. Daarnaast waren de 

reisafstanden voor veel kinderen te groot om heen en weer te reizen van het ouderlijk 

huis naar het internaat. Pleeggezinnen werden ingeroepen om hen alsnog in een gezin 

en horende omgeving onder te kunnen brengen. Ook had het GI ruimtegebrek en moest 

de school uitbreiden om leerlingen op te kunnen vangen.  

 

Onderwijskundige opvattingen 

 Het literatuuronderzoek wees al uit dat rond het midden van de twintigste eeuw 

meer aandacht opkwam voor de audiometrie en dat gehoorapparaten werden 

uitgevonden. Dit zou de omgeving steeds belangrijker maken voor de taalontwikkeling 

(Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Uit de resultaten bleek dat de opkomst van 
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het hooronderwijs, het product van onder andere de audiometrie en het gehoorapparaat, 

inderdaad een grote rol speelde in de keuze tussen internaat en externaat. 

Hooronderwijs werd zelfs zo belangrijk gevonden dat dit één van de redenen was om 

kinderen op steeds jongere leeftijd naar school te laten gaan (vanaf 3 jaar), zodat hun 

spraakontwikkeling optimaal kon profiteren van bestaande hoorresten. Voor kinderen 

onder de drie jaar bestond zelfs hometraining ter voorbereiding op deze voorscholing.  

 Om het hooronderwijs te stimuleren verbleven de kinderen bij pleeggezinnen, 

maar deze gezinnen waren niet altijd goed voor het kind. Volgens het GI moest er sprake 

zijn van onbesproken gedrag, het behoren tot dezelfde maatschappelijke klasse en 

hetzelfde kerkgenootschap als de ouders. Ook moesten pleegouders in staat zijn te 

begrijpen wat er van hen werd verwacht als opvoeders van een doof kind. De biologische 

ouders hadden daarnaast zeggenschap in de keuze van de pleeggezinnen en families 

moesten elkaar eerst ontmoeten voordat het pleeggezin werd goedgekeurd. Daarnaast 

lijkt de voornaamste angst de opvoeding en onjuiste motieven van de pleegouders te 

zijn. Deze zouden alleen om het geld geven, wat niet de juiste motivatie voor het 

ondersteunen van het kind zou zijn. Ondanks het overwegen van pleeggezinnen, leek het 

GI zich eerst nog vast te klampen aan het internaat. De school werd namelijk uitgebreid 

met verscheidene educatieve doeleinden die bij de leerlingen met en zonder hoorresten 

aansloten, zodat externaten niet nodig waren. Toch besloten zij binnen enkele jaren 

steeds meer gebruik te maken van pleeggezinnen, maar ook van het eigen gezin, door 

ouders te vragen of zij konden verhuizen naar de omliggende omgeving. 

 Daarnaast liet het IvD zien dat ook het geloof een grote rol kon spelen in de 

keuze voor internaat of externaat. In de literatuur kwam dit niet aan bod, maar kwamen 

wel de twijfels over pleeggezinnen naar voren, wat hiermee verbonden bleek te zijn 

(Woltjer, 1922; Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010; Alings, 1890). Alhoewel dit 

instituut ook sprak over de spraakontwikkeling van kinderen, liet het merken dat geloof 

verbonden was met deze ontwikkeling. Taalverwerving moest volgens hen samen met 

godsdienstige vorming plaatsvinden op een katholieke school, zodat zij niet apart van 

elkaar stonden maar juist met elkaar verweven waren. Ouders zelf zouden hier niet aan 

kunnen voldoen als het kind niet ook naar school ging, zelfs al waren zij zeer 

godsdienstig en deden zij hun best. Er bestond namelijk een grote kans dat horende 

ouders de cultuur en omgang die men op het doveninstituut gewend was niet volledig 

begreep, terwijl dit een vereiste was om beide aspecten van ontwikkeling op adequate 

manier aan hun kind over te brengen. Deze gedachtegang laat zien dat het niet volstaat 

om het dovenonderwijs en het geloof op het IvD apart van elkaar te bekijken met 

betrekking tot de invloed die zij hebben gehad op de huidige kwestie. Een internaat zou 

kinderen immers een adequate (volgens het internaat), godsdienstige leefstijl aan 

kunnen bieden, welke een grotere invloed had wanneer de kinderen meer op school 

verbleven dan bij de ouders thuis of bij een pleeggezin.  

 Verder hanteerde ook het IvD de spreekmethode, maar dit had een kortere 
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geschiedenis. Voordat het Nederlandse dovenonderwijs in zijn geheel overstapte op de 

spreekmethode, had het IvD deze methode al uitgeprobeerd. De resultaten waren echter 

minder hoog dan verwacht door een gebrekkige invoering van de methode, waardoor het 

instituut zich het tijdelijk de rug toekeerde. Toch werd deze methode met verandering 

van het bestuur weer opgenomen, omdat men overtuigd was dat de spreekmethode 

goede resultaten zou leveren indien zij beter werd ingevoerd. Er werd zelfs overgegaan 

op een volledig gebarenloze opvoeding om de taalontwikkeling te stimuleren. Deze 

verandering in onderwijsmethode zorgde echter alsnog niet voor een overgang naar 

externaat. Dit lijkt te suggereren dat er andere motieven waren voor het behouden van 

het internaat. Het IvD koos namelijk voor activiteiten die horende mensen naar dove 

kinderen toebracht in plaats van doven in de maatschappij te plaatsen. Er werd 

gesproken over het opengooien van de schoolpoorten en het contact zoeken met de 

horende maatschappij, maar er werd geen specifieke aandacht besteed aan het benutten 

van een externaat. Het IvD is in die periode verder gegaan als internaat. De precieze 

onderwijskundige redenen hiervoor zijn onduidelijk en deze lijken verminderd aanwezig 

te zijn voor het IvD.  

 

Pedagogische opvattingen 

 Wat betreft pedagogische opvattingen, waren deze minder prominent aanwezig 

dan de onderwijskundige opvattingen. De opvattingen over pleeggezinnen en ouders 

waren uitgebreider dan in de literatuur benoemd werd, waarin met name het gebrek aan 

scholing en verkeerde motivaties van pleegouders twijfels opriepen (Woltjer, 1922; 

Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010). Er is in de jaarverslagen aangegeven dat 

alleen het gezin een volwaardige en individuele hulp en ondersteuning aan het kind kon 

bieden, maar dit leek meer in te haken op de ondersteuning in de spraakontwikkeling. 

Ook werd aangegeven dat niet ieder kind geschikt was voor een pleeggezin en desnoods 

teruggeplaatst kon worden in het internaat.  

 Verder kwam in de jaarverslagen van het IvD naar voren dat ouders in 1955 al 

meldden hun kinderen te missen, omdat deze op het internaat verbleven en weinig thuis 

kwamen. Het voelde voor ouders alsof zij hun kinderen voor jaren moesten afstaan. Wat 

daarbij niet hielp was dat de minimumleeftijd van kinderen die op school werden 

geplaatst steeds meer daalde; vanaf drie jaar konden kinderen al worden opgenomen. 

Daarnaast werden kinderen vanuit een vertrouwelijke omgeving in een grote onbekende 

omgeving geplaatst, wat door onder andere het instituut, lijkt te worden gezien als een 

onzekere en eventueel nadelige ervaring voor de kinderen. Een jaar later lijkt hierdoor 

steeds meer aandacht te komen voor ouders en het contact hiermee. Dit begon met het 

contact tussen ouders en het internaat over de kinderen, om hen zo beter te begrijpen, 

en groeide langzaam verder tot het punt waar ouders hun kinderen iedere week zelf naar 

school konden brengen en weer op konden halen. Hiermee was het IvD een 'semi-

internaat' geworden. Het IvD gaf niet aan over te gaan op externaat, maar zorgde er dus 
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wel voor dat kinderen de mogelijkheid kregen thuis te verblijven. Ook voerde het 

internaat gesprekken met ouders, om zo kinderen beter te begrijpen. Dit kan betekenen 

dat de school zich wilde voorbereiden op de omgang met kinderen, dat er verscheidene 

pedagogische problemen waren met de kinderen zelf, of dat ouders een bepaalde 

opvoeding hanteerden die de school wilde overnemen. Gesprekken werden immers pas 

gevoerd wanneer zij van belang waren. Het blijft echter onduidelijk of de reden voor 

deze stap naar 'semi-internaat' werd gemaakt om de kinderen een betere opvoeding te 

bieden, om ontwikkelingsproblemen te voorkomen (zoals een onveilige hechting) of 

omdat de ouders simpelweg hun kinderen misten en gingen emanciperen.  

 Het GI had daarentegen wel voor pleeggezinnen gekozen, in combinatie met een 

internaat. Een eerste reden die werd aangegeven voor de keuze van externaat is de 

minder beschermde omgeving die deze aan kinderen bood. Dit wordt niet verder 

toegelicht, maar zou als voordeel kunnen hebben dat zij worden uitgedaagd tot 

zelfoplossend en -reddend gedrag in een auditieve maatschappij. Dit in tegenstelling tot 

het leven met de vertrouwde groep mededoven en leraren die begrip toonden en 

makkelijker met hen konden communiceren. Ook Büchli gaf rond dezelfde periode aan 

dat de keuze bij een externaat zou moeten liggen, omdat alleen het gezin adequate en 

individuele aandacht en hulp kon bieden aan het kind. Toch lijkt de bovenstaande 

positieve opvatting over pleeggezinnen meer van onderwijskundige aard en een achteraf 

ontdekt voordeel voor de psychische ontwikkeling van het kind te zijn, dan één die heeft 

bijgedragen aan de keuze tussen internaat en externaat. Enige aanwezige pedagogische 

opvattingen werden namelijk voortdurend in de context van de taalontwikkeling 

genoemd.  

 

Discussie 

 Concluderend kan worden gesteld dat beiden scholen het van belang vonden 

doven te integreren in de maatschappij. Het contact met horenden en het hooronderwijs 

waren hierom ook van belang, aangezien doven daarmee dichter bij deze integratie 

kwamen. Met name het hooronderwijs en de opkomende apparatuur, heeft hieraan 

bijgedragen en kwam in iedere deelvraag weer terug. Ook werden pedagogische 

opvattingen genoemd voor de keuze internaat of externaat, zoals stimulatie van de 

ontwikkeling door het verblijf in het gezin, het gemis van de ouders en contact met de 

maatschappij. Deze kwamen echter niet altijd even frequent naar voren als 

onderwijskundige opvattingen. Verder werd aangegeven dat de omvang van het GI en de 

reisafstanden van kinderen ook de kwestie beïnvloedde. Ouders die te ver weg woonden, 

gingen verhuizen of kozen voor een pleeggezin. 

 Alhoewel beide instituten het hoofddoel van integratie in de samenleving lijken te 

ambiëren, werden deze op verscheidene manieren gepoogd te bereiken. Omdat 

integratie nauw samenhangt met het contact met horenden, opende het IvD haar deuren 

voor horenden. Vanuit het IvD werd aangegeven dat meer contact tot minder 
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vooroordelen zou leiden vanuit de maatschappij, en daarmee ook zou leiden tot een 

betere integratie. Met name de opkomst van het gehoorapparaat en hooronderwijs 

hielpen mee aan het vermeerderen van dit contact. In het IvD konden kinderen zo beter 

leren afzien, wat bijgedragen kan hebben aan de communicatie met horenden tijdens 

groepsactiviteiten vanuit de school. Verder vormde voor het GI het hooronderwijs een 

reden voor de toename van pleeggezinnen. Het idee hierachter was dat een horende 

omgeving zoals een pleeggezin, stimulerend zou werken voor de spraakontwikkeling en 

eventuele hoorresten tot hun recht deed komen. Uit pedagogisch perspectief werd wel 

gezegd dat niet ieder kind paste bij een pleeggezin en werd deze terug in het internaat 

geplaatst als dit niet goed bleek te werken. Daarentegen zou een gezinssituatie meer 

individuele hulp en aandacht bieden en de kinderen beter laten ontwikkelen, maar deze 

ontwikkeling van het individu werd slechts expliciet genoemd in verband met het 

hooronderwijs en de taalontwikkeling in een horende omgeving. Ook bleken ouders in de 

latere jaren te emanciperen en wilden zij hun kinderen meer thuis hebben, wat bij het 

IvD leidde tot een semi-internaat beleid waarin ouders hun kinderen konden ophalen van 

en brengen naar school. 

 Omdat contact met horenden en het hooronderwijs zo van belang werd gevonden 

bij de integratie, is het onduidelijk gebleven waarom het IvD toch voor een internaat 

koos. Het IvD merkte op dat integratie van twee kanten moest komen - horenden 

moesten kansen aanbieden en doven moesten integratiemogelijkheden inzien. Dan blijft 

echter de vraag bestaan waarom een externaat niet in deze gedachte zou thuishoren. 

Een aantal redenen zijn hiervoor te bedenken. Namelijk, uit de eerste deelvraag werd 

duidelijk dat het geloof en onderwijs met elkaar verbonden waren voor dit instituut. Dit 

kan een reden zijn om kinderen binnen het internaat les te willen geven, zodat zij in de 

context van de taalontwikkeling godsdienstig opgevoed konden worden. Katholieke 

ouders konden zelf ook hun kinderen opvoeden, maar volgens de school was de kans op 

succes gering en zou de godsdienstigheid alleen op school, en in relatie tot de 

taalontwikkeling betekenisvol voor het kind zijn. Daarnaast leken zowel 

onderwijskundige als pedagogische redenen niet voldoende te zijn om hen over te zetten 

op het gebruik van een externaat. Een tweede mogelijkheid is dat de afstand te groot 

was voor de kinderen om heen en weer te reizen, terwijl het vinden van een geschikt 

pleeggezin ook niet gemakkelijk was. Zowel het IvD als het GI merkten op dat de 

afstand een probleem was en dat er twijfels waren bij de motivaties van pleeggezinnen. 

Aansluitend hier zou een laatste mogelijkheid kunnen zijn dat met de ingang van het 

'semi-internaat' beleid van het IvD, het onnodig werd gevonden om over te gaan op 

pleeggezinnen. Kinderen en ouders die er behoefte aan hadden, konden immers zelf 

kiezen of het kind naar school gehaald en gebracht werd, mits die mogelijkheid voor de 

ouders bestond. Een expliciete verklaring waarom het IvD niet voor een externaat koos 

is echter niet gevonden. 

 Uit het literatuuronderzoek bleek al dat er gedurende de jaren zeventig een 
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verandering opkwam in de visie die men op gehandicapten had. In tegenstelling tot het 

defectparadigma dat voor segregatie zorgde, bracht het ontwikkelingsparadigma 

aandacht voor integratie en inclusie (Elson, 1996; Van Gennep, 1997; Van Gennep & 

Ruigrok, 2002). Hiermee werd niet alleen het individu van belang, maar ook het gezin en 

de omgeving; gehandicapten kwamen uit de instituten in de maatschappij. Dit 

ontwikkelingsparadigma is duidelijk terug te vinden in de resultaten van dit onderzoek en 

kwam al in de jaren zestig naar voren, zowel het GI als het IvD streefden namelijk 

integratie na. Deze integratie leek gestimuleerd te worden door het contact met de 

maatschappij dat de spraakontwikkeling bevorderde, waardoor externaten de voorkeur 

kregen (Symons, 1852).  

 Toch bestonden er vanwege de aard van het probleem ook tegenstrijdige ideeën. 

Deze gaven aan dat internaten beter waren voor de taalontwikkeling en opvoeding van 

doven. Binnen een internaat bestond immers voortdurend toezicht en konden kinderen 

van elkaar leren (Rietveld-van Wingerden & Tijsseling, 2010; Ailings, 1890). Daarnaast 

was er weinig vertrouwen in pleeggezinnen, deze zouden een verkeerde motivatie 

hebben en geen adequate bijdrage vormen aan de ontwikkeling van het kind (Rietveld-

van Wingerden & Tijsseling, 2010; Woltjer, 1922; Ailings, 1890). Deze houding viel ook 

terug te zien in de opvattingen van het IvD. Zij merkten immers op dat pleeggezinnen 

en zelfs ouders niet in staat waren tot het bieden van een adequate godsdienstige 

opvoeding van het dove kind, omdat dit gepaard moest gaan met de taalontwikkeling. 

Dit probeerden zij op te lossen door de maatschappij naar het instituut toe te halen door 

middel van  groepsactiviteiten. Hiermee probeerden zij ook de negatieve houding van de 

maatschappij tegenover doven te verbeteren. Deze negatieve houding werd ook in het 

literatuuronderzoek benadrukt, maar hier ging het met name om gehandicapten (Van 

Gennep, 1997; Vermeer, 1997).   

 De hoofdvraag van dit onderzoek was: "Welke achterliggende opvattingen waren 

er over de keuze tussen een internaat of externaat binnen het Nederlandse 

dovenonderwijs in de periode van 1955 tot 1965?". Het antwoord hierop lijkt inderdaad 

met integratie te maken te hebben. Deze werd gepoogd te bereiken door middel van het 

taalonderwijs. De opkomst van het hooronderwijs zorgde dat er een voorkeur kwam voor 

het gebruik van externaten. Echter, het geloof en de twijfels bij de opvoedkundige 

kwaliteiten van pleeggezinnen zorgden ervoor dat één van de scholen een internaat 

prefereerde en op andere manieren contact met de maatschappij vond. In conclusie kan 

er dus gesteld worden dat in de tweede helft van de twintigste eeuw, de godsdienstige 

opvoeding en het hooronderwijs de voornaamste beslissingsfactoren hebben gevormd 

voor de keuze tussen internaat en externaat. 

 Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn uit de resultaten van dit onderzoek 

verscheidene inzichten naar voren gekomen met betrekking tot de twee besproken 

doveninstituten. De gevonden resultaten geven op deze manier inzicht in opvattingen 

van de onderzochte instituten gedurende de twintigste eeuw. Hier vallen echter een 
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aantal methodische kanttekeningen te plaatsen waarmee rekening dient te worden 

gehouden. Bij de interpretatie van de resultaten ligt het probleem in de aard van deze 

resultaten. Deze gaan niet over het heden, maar het verleden. Dit betekent dat 

conclusies niet met zekerheid kunnen worden getrokken, mede omdat de betrokkenen 

deze niet kunnen bevestigen of weerleggen. Daarnaast gaat dit om een periode van tien 

jaar en een selectie van bronnen, waarin slechts een gedeelte van de situatie naar voren 

kan zijn gekomen. Aansluitend hierop moet worden opgemerkt dat de bestudeerde 

jaarverslagen een mogelijk vertekend beeld kunnen weergeven van de realiteit. Deze 

verslagen zijn immers geschreven door een gelimiteerd aantal personen met ieder hun 

eigen interpretaties. Het gaat dan wel over de persoonlijke motivaties van de 

doveninstituten, maar hoe representatief de verslaglegging is voor de gedachten van het 

gehele bestuur kan niet met zekerheid gezegd worden.  

 Tenslotte bestaat er ruimte voor uitbreidend vervolgonderzoek naar dit 

onderwerp. Enige onduidelijkheden blijven namelijk aanwezig, met name over de 

precieze motivaties voor het IvD om vast te houden aan een internaat, ook al 

ondersteunde het zowel de spreekmethode als de integratie in de maatschappij. 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat het IvD op andere manieren probeerde contact 

met horenden te zoeken en dat een adequate godsdienstige opvoeding van groter belang 

was. Uit de literatuur bleek namelijk al dat er weinig vertrouwen was in het 

pedagogische en onderwijskundige kunnen van pleeggezinnen (Woltjer, 1922; Rietveld-

van Wingerden & Tijsseling, 2010; Alings, 1890). Ook blijven vragen bestaan over de 

pedagogische en maatschappelijke opvattingen met betrekking tot de kwestie internaat 

en externaat. De oorzaak hiervan kan zijn dat deze informatie ontbrak, of gemist is in de 

geanalyseerde bronnen. Nader onderzoek zou zich kunnen richten op het vinden van 

eventuele aanvullende informatie hierover, om zo een vollediger en accuraat beeld te 

creëren van deze situatie. Om dit te bereiken zouden onderzoekers de dataverzameling 

kunnen verbreden; bijvoorbeeld door meer soorten bronnen te analyseren (brieven, 

archieven van andere scholen) en een langere of andere periode te bestuderen dan de 

huidige periode van dit onderzoek. Aanvullend zou vervolgonderzoek kunnen kijken naar 

de redenen waarom maatschappelijke en pedagogische visies een minder duidelijke rol 

speelden in deze tijd; de hechtingstheorie van Bowlby, die ingaat op de band tussen 

ouder en kind en hoe deze de ontwikkeling van het kind beïnvloedt, kwam namelijk pas 

op in de jaren tachtig (Follan & Minnis, 2010). Hierdoor zouden pedagogische motivaties 

een grotere rol in die periode kunnen spelen  

 Dit onderzoek heeft laten zien welke opvattingen en controverses de hoofdrol 

speelden in de kwestie van het internaat of externaat in de twintigste eeuw voor twee 

doveninstituten. Het geeft meer duidelijkheid over de opvattingen en discussie rondom 

integratie in de twintigste eeuw. Bovendien toonde het aan dat de vorm van deze 

discussie afhankelijk is van de context, in dit geval het soort beperking; het 

communicatieprobleem bij doven zorgde bijvoorbeeld voor een andere visie op 
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externaten bij het IvD. Hiermee vormt het een aanknopingspunt voor toekomstig 

onderzoek dat zich op deze discussie, de geschiedenis en de interpretatie van het 

dovenonderwijs richt. Het is nu aan dat vervolgonderzoek, om deze situatieschets verder 

uit te breiden en een accurate interpretatie mogelijk te maken.  
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