
Het ontstaan van het dovenonderwijs

te Gemert/St . M'ich'i e I 1B2B-1850

door Anita van Rooy en EllY LeYen

Aanleiding tot de opricht ing.

Het iclee tot oprichting van een Katholiek Instítuut voor Do-
ven is al opgevat in 1825, viiftien iaar dus voor de offÍci-
ële opr icht ingsdaturn. De persoon achter dit iilee rn'as de Ge-
nertse pastoor Henricus den Dubbelden.
In de Gemertse parochie h'oonden vier volwassen rloofstonnen
(1)rdie niet konden worden toegelaten tot de H. Sacramenten,
omdat nienand hen de waarheden en verplichtingen van het ge-
Ioof kon duidelijk naken. Volgens de kronieken waren drie van
deze vier doven Jan van de Bergt Elisa Rooyackers en Anna

Verhagen. Wij hebben helaas geen verdere gegevens over hen
kunnen vinden.
Voor pastoor den Dubbelden r{as dit belangrijke euvel de aan-
lei<ting om de conrector van de plaatselijke latíjnse schoolt
de Zeereêrwaarde Heer Martinus van Beek te lragen om het on-
derwijs aan zijn vier doofstomme parochianen op zich te ne:'
nen. Hoewel M. van Beek als de eigenlijke oprichter van het
laterê Instituut te St. ltichielsgestel wordt beschouwd, is
dus in feite pastoor den Dubbelden zijn inspirator geweest.
Uit het archief van het Bisdom van Den Bosch blijkt ook dat
van Beek er zelf van overtuigd was dat hij zontler den Dubbel-
dens aansporing nooit net het cloofstornrnênonderwi is zou ziin
begonnen.
Nadat van Beek zich vijf jaar verdiept had in het doofstom-
rnenonderricht, begon hij in 1828 met het tlaadwerkelilc oncler-
wijzen van de vier bovengenoende doofstommen. De lessen von-
den plaats in de avonduren, na afloop van v. Beeks lessen in
de latijnse school. LangzaÍnêrhand k'eeg zijn rrschoolrr meer
bekendheid, vooral ondat v. Beeks g&aermethode gunstige re-
sultaten had (2). Gevolg van deze groeientle bekentlheitl was
dat ook doofstomnen van buiten Genert zi.ch voor het onderwijs

sgeste I
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in v. Beeks school ienkele doorst;#;;'"?ïT"ld!en' Zo stuurde M'

onderwiis te ,or".rtt 
het Bredase;;il'J,*' van Hooydonk

weegreden d.t ." r,àr,'i^oot 
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Her raer'" ii. ", i.ili.,:il:i. i"if"::ïff..ff :ï:ï.J;l;{: i:ï;
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D. s.ichrcr '-.t(.tn E..r Màdnlr v.n 8..r.

ingebruiknane op 2 oktober 1840 was het Doveninstítuut te
Gestel een feit.

$re kunnen samenvattend dus stellen alat de oorspronkelijke
aanleitting tot oprichting van het Doveninstituut was, de
drang van de geêstelijkheid on de doofstornmen het roorns-ka-
tholieke getoof te leren kennen. Mgr. clen Dubbelden zegt dÍt
met treffende woorden tijdens zijn toespraak t.g.v. de plech-
tige opening van het nieuwe instituut voor doven. Le Sage
ten Broek zegt hierover het volgende (5):

hij betuigtle ook zijn innigen dank aan alle aanwezigen t
tlie gevolg hebben gegeven aan ziin uitnoodiging en zich
hadden aangeboden, on als rr'erktuigen van Gods Voorzienig-
heid het tijdelijk en eeuwig welzijn der deerniswaardige
doofstornrne kinderen, zoo welgevallig in Ziin oog, te hel-
pen bevorderen.
(....)
die kinderen zijn, evenals gijr vrijgekocht door het host-
baar Bloed deÊ Heerên. ni ziJ , als gij t kintleren van GotI,
bestend on eens net U Gotl in eeulÍigheiil te leven en in
zijn bezit oneindig gelukkig te zijn. Maar boe kunnen zíi
die eeuwige besteming bereiken? Daarvoor hebben zij no-
dig het Geloof, daarvoor hebben zij te onderhouden Godrs
H. fíet (....). Doch wie kunnen hen God leren kennen en
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*ï,l"i:",:l n:".t" zij":.*.gt onderr+ijzen? Die heertijkeraak rs door Gods vaderlijke voorzienigheicl voor U wegle_f.ed.. 9i_i zijt het, rtie net vereendá krachten het boekvan.het H. Evangelie voor die armen van geest--zutt ont_sluiten.

Het beeld val de doofstornme.

Vanaf 18OO ontrr.ikkelile 
"i:h :9" nieurv soort gevoeligheid bij

* S:99:d" klasse voor gehandicapten, lroo" .iá""u_zijn. Voordie tijd r{.êrden gehandicapten ,in oi ,.r" ,.it!uurot.rr; .rroo,
doofstornrnen gold dat zij werden beschouwd. ais'rwatzirrnig enzielig. In de 19-de eeuw echter probeert men de doofstommemêer in te passen in het maatscÀappelijk bestel, zodat zeminder zullen opvallen. Dit kwan voo"af ï,ot uiit.rg in ae po_ging om doofstommen (en ook blinden) een anbacht te lerenwaarnee ze zic}:zeLf konden onderhouden.
De oorzaak van doofstonheicl was lange tijd onduidelijk. Arís_toteles zocht deze oorzaak in een lebrákti ge 

- 

benee"sirrg lrande tong. Later in de rniddeleeuw.., oitd.kt" iflu"tu. Magnus,dat een doofstonrne stom bleef, ornalat bii niet kon horen. Ver_der speelden allerlei vornen van bijgeioof mee.
Zoals gezegtl worden in tte 1g-de eeuw initiatieven ondernonenom doofstonrnen te helpen zich aan te passen in ae bestaandenaatschappij. In Brabant kwan dit inÍiiatíef voo" fret eerstnaar voren binnen de katholieke kerk. Doordat de doofstonrnevan alle conmunicatie 1e! .zijn omgeving was uitgesloten,leefde hij in volkonen duisteriis .i """ï*.iie. Het was nude taak van de kerk on de doofstorune À. t."ï't" leren alsbelanerijk rniddel orn kennis te lcijgen ;""-;; geloof. Dezekennis was. noodzakeli jk om de doofsiànme uit ,i1., a,ri.tu".ri=en verwaxring te halen. De doofstoÍrune r^,er d duË opvoedbaar.Il'j kon d.rn.v. speciaat onderwijs tot ;u" .;;.;liu. ,..r" 

",or_den genaakt.
Bij het begrijpen van het beeld dat nen had van een doofston_me kan de theorie van Norbert.Eua" 

""tiig'ri;i. Hij stettin rrUber den prozess der civilisatio.,; ;;;; -iËË 
irrg.rikk.r_der een samenleving wordtrdes te hoger à. 

-ái."i-"o.aen 
waar_aal iedereen noet voldoen, en des ie groter ook ale kans datsteeds meer mensen daaxaan niet kunnen ".ià.;;: rn ale 19_ateen 2o-stê eeuw breidt het civi.l isat iepr".."--"i.f, uÍt overbrede lagen van de bevotking. voo.at ;i;-;;ik en onderwijswordt die verbreiding gerealiseerd. U" io""Jr."a" groei van
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het leer lingenaantal van het instituut te Gemert kan hiermee
wellicht verklaard h'orden,
Is het aaÍrvanke I i jk de RK-kerk die enkelê doven bijeenbrengt
voor onderwijs, Iater sturen steerls meer ouders zelf hun do-
ve kind naar Gemert. Zoals krankzinnigen moesten leren zich
te gedragen als trrationele wezensrrr zo moest tle dove geleerd
worden zich in te passen in zijn omgeving d.m.v. de taal. HÍj
moest m.a.w. opgevoed worden en hiertoe moesten speciale me-
thoden worden ontwikkeld.

De methode die gebruikt werd.

Rond 18OO was er in Franls'iik een zekere Itardr die gedurentle
zes jaar de zorg over een doofstomrne iongen had. Hii luidde
als het ware een nieuw tijtlperk in; de doofstonmen moesten
nI. ontwikkeld worden in plaats van weggecluwd. Tot die tiid
werclen doofstonnnen veelal als onvolwaardig gezien. Het belang
van dit voorval was niet alleen dat principieel werd uitge-
gaan van de opvoedbaarheid van deze geestelijk gehandicapte
jongen, maar vooral dat er een nethodê werd ontwikkeld om de
opvoeding te realiseren.
De Ft'anse ex-priestêr De LrEpée is specifiek doorgegaan op
de opvoedbaarheid van de doofstonne. Alvorens verder ín te
gaan op De LrEp6e, eerst enkele opmerkingen over gebaren in
het algemeen, de splitsing tussen natuurlijke en kunstnatige,/
synbolische gebaren en de problernen rond een gebarentaal.
Gebaren zijn bepaalde standen en,/of bewegingen van voornane-
Iijk de rechterhand waarnee begrippen worden uitgedrukt. Bijv.
rrliefrr is het plaatsen van de pl*te rechterhand op het hart.
Gebaren zijn in te delen in natuurlijke en kunstrnat ige/sym-
bolische gebaren. De natuurlijke gebaren zijn voor íedereen
eigenlijk te begrijpen, rnaar werken ook vaak verwarrend. Als
je bijv. een bol aangeeft net de handen, kun je daarmee neer-
dere dingen bedoelen: een knikker, een kogel, een tral, enz.
Maar evengoed kunnen er meerdere gebaren ontstaan voor 6én
begr ip.
De kunstnati ge/s1-rnbol ische gebaren vallen uiteen in twee ca-
tegoriËn. De prinnair slmbolische: er bestaat geen verband
meer tussen gebaar en begrip (bijv. soêp) en tle secundaír
synbolische: er is geen direct aanwiísbaar verband tussen ge-
baar ên begrip (bijv. donhei d rnet als tussenstap rrezelrr iloor
de handen langs de oren te strekken). Op grond' van de incle-
ling in natuurlijke en kunstnatige gebaren heeft nen gestre-
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den over de toelaatbaarheid van de gebaren bij het rloofstom_
menonderwijs. De natuurlijke gebaren zouden het onderwÍjs be_vorderen. De kunstrnatige zouden het schaden.
Een tweede probleem was de bestaanbaarheid van een gebaren_taa1. Je kunt spreken van een taal als je door bepaaicle vor_
nen van gedachtenuitalrukking in staat'bent anderen duidetijkte maken wat je bedoelt. De LtEp6e zei hiervan reects: rNièt
de uitspraak van de woorden doet ons de betekenis begrijpen,
naar de verbinding van een bepaalcle klankgroep net een be_paaldê betekenis. 0p die nanier kun je dui ooÈ gebaren ver_
binden met een begrip en dan verricht dat gebaar dezelfdefunctie als klankgroepen.
De derde lívestie was de vraag of een gebarentaal even geva_rieerd is als een klankentaal. In theorie is dat wel zó, in
de praktijk niet. In de gebarentaal worden de woorden nólk,
koe, uier, etc. in 6én gebaar weergegeven. Ook Ín de klank_taal gebeurt dit: arn is een lichaamsdeel en is niet rijk,
maar dat zijn uitzonderingen en deze zijn niet licht verwar_
baar. Het verschil tussen klanken- en gebarêntaal is nog dui_delijker in samenstellingen en afleidingen. De L'Ep6e heeft
geprobeerd hier een oplossing voor te vinden, maar cleze werdnogal ingerr'ikkeld en beantwoordde niet neer aan de eis van
een taal nl. evenwicht tussen snelheitl der gedachte en snel_heid der forrnulering. De LrEp6e stelde als áoel ite doofstom_
ne ordelijk te leren denken en hem zodoende tot het besef en
kennis van God te brengen. Het gezicht noet hierbij het ge_
hoor vervangen : Middels geschrift of gebaar.
Volgens De L'Ep6e waren alle gebaren siechts in sèhijn kunst_
matige gebaren en konden zij allen teruggevoerd hrorden totnatuurlijke. Toch zag ook De LtEp6e zich genoodzaakt, door_
9"t h1i inzag dat zijn rnethode te ingewikkeld was, om zichte wenden tot rrverkorte gebarenr, waardoor toch vreer niet_natuurlijkê gebaren binnenslopen. Volgens De LrEp6e kunnendoven zich nooit d.n.v. schrift zelfstandig uitdrukken: hetis voldoende als een doofstomne gedicteerrle gebaren kan op_schrijven. Het vingeralfabet diende als hulp bij het aanvan_
kelijke schrijf- en leesonderwijs en bleef verdei beperkt tothet dicteren van eigennanen. (ontwikkelingsmogel i jkheden zag
De LtEp6e er niet in, everunin als in het I"fr"ift.i
Het spreken van de doofstoÍme trad bij De LrEp6e sterk op de
achtergrond: het is alleen van sociale betekenis en moet pas
onderwezen worden nadat de leerlingen d.m.v. de gebaren zi;nontwikkeld. Hoewel de betekenis van De LrEp6e voornamelijk
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historisch is, getuigen enkele punten toch van een goed in-
zícbt, pas in later tijden echter trokken aleze weer de aan-
dacht :

- het beginsel der globaliteit: na slechts enkele voorbe-
reidende oefeningen ging hii over tot het schrijven van
gehele woorden, zo ook het leren lezen.

- bij spreekonderwiis mogên geen klanken geforceerd wordenl
het noet dan ook intlividuêel gegeven worden.

saÍnenYattend l
De leerra'ijzê van De LrEp6e is een gebarerurethode nl. een ge-
barentaal genoalelleerd naar de cultuurtaal der horenden. De-
ze taal noet de doofstornmen tot logisch denken en zo tot God

brengen. IIet schrift is hulprniddel r het gesproken r+oord com-
rnun icat iemiddel. De waaxde van schrift ên Sesproken woord
zag hij niet in, maar hij overschatte de rnogelijkheden van
de natuurlijke gebaren der doofstornrnen (zowel in het vermo-
gen on begrippen uit te beelden, als in granrnatisch opzicht).
Hoofilfout van De LrEp6e was dat hij zijn leerlingen niet
bracht tot zelfstardig denken, alle spontaniteit werd gedood;
de leerlingen noesten enke I pasklaar gemaakte altwoorden van
buiten leren en de gebarentaal schriftelijk of in klanken
weergeven. Gevolg: klachten van ouders (kinderen I'roegen bijv.
zelden iets uit zichzelf). Hoewel het te betreurên is dat
zijn rnethode bijna een eeuw lang overheersentl was en de
spreelsnethode verdrongr is hij toch de ttGrand Old Manrr van
het doofstoÍnnenonderwi js.

Sicard:
Ofschoon Sicaxal als opvoker gezien wordt van De LtEpée, Iegt
hij toch ook accenten op dingen die De LtEp6e niet benadrukt.
Sicartl schenkt veel aandacht aan de zelfwerkzaamheid van de
Ieerlingen. Ook bij het sarnenstellen van de gebarentaal liet
Sicard zich leiden door zijn leerlingen, wat echter een nog
ingewikkeltler gebarentaat tot gevolg had. Ook bij Sicard is
het gesproken woord en het schrift respektievelijk comnuni-
catie en hulpniddel.

Van Beek:
Nu had van Beek rond 1828 ernÉige studie gernaakt van de op-
vattingen van De LrEp6e en Sicard. Hli zag het belang van het
schrift wel in (6) :

Bij de overweging door welke middelen ik rnijn leerlingen
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zou onderwijzen, zag ik in dat h-+-toosd Ínocht 
"oráu". ïut """;ï:_"t: 

schrift niet verrr,aar_

;ïsiï ;:iffiff "ïl $:"."Í":ï. * d;r:i"ffi:.ïfi '13::#:ïde horende 
"..'ia.t""=ï^jl*.:l::l 

niddel ook ,, ;;;;;;;
daar bii ni"t luoui","" """" verstaan. ïL r

semakker ijker ou,u"i;.,{L n"o- "tà.iJ rtoáxr"rron 
nij echter

****ili#*+r$**s,$ïiïffi
3ïii,ï: trï::;.ïiï, ;:ï ï:mï:' r fï:Fi;

'Ir,rrr geDaax dat gekozr

,.,5Ê5lgÍg5ï*ffi *Ë*ffiïËiïj#
'"ïïËlï jl;ï:. ï".'ï"í'iï"..fiff ï,,'f áil" van waernen i n gen

4;i;ï:lL*rd;:#:ï"'f :,i.'!:Íi:"i':;.;,:ï;:ï::

*Hg**g*#g'gb*íffi

*s*Nffffi
srrr voordeel, een natucrli;k ver_
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Áan hêt Binderseind te cemert was in dit pand
tot 184o het Doofstommeninstltuut gevêstiàd.

mogen, het welk de gesprokene en geschrevene tael geheel
en al nist.

En van tle regels die van Beek stelde aan de taal is de be-.
Iangr ijkste:

Voor elk afzonderlijk woord moet ook een afzonderlijk ge-
baar worclen gemaakt. zelfs het geringste niet uitgesloten;
maar ook omgekeerd in den regel moet elk woord 66n gebaar
hebben, als is het, dat het in verschillende betekenissen
kan voorkomen.

De gebaren r+orden net het vingeralfabet verbonilen waartloor
66n gebaar rneer betekenissen kan lflijgen. Zo worden dag,
Ínaand, jaar uitgedrukt tloor een opstaande boog aan te duiden
(op en ondergang van de zon) respektieveliik voorafgegaan
door de d, m, en j van het vingeralfabet. Later kornt op deze
gebarenmethode een grote concurrentie van de spreelanethode.
Het aluurt nog lang voordat men daar in St. Michíelsgestel
gehoor aan geeft. Men vindt in St. Michielsgestel nl. de ge-
barentaal van v. Beek veel geschikter om de doofstomme tot
ontwikkeling te brengen dan het gesproken woord. Zij geeft
de leerlingen ook een veel beter inzicht in de waarheden van
het H. Geloof wat voor een RK inrichting reeds beslissend is.
Bovendien zijn niet voor a1le leerlingên behoorlijke resul-
taten te verwachten rnet de spreeknethode.
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fnrichting van het onderwijs.
Vanaf het begin van het.onilerwijs aan de doofstonmen had vanBeek een strenge scheiding .""ó.rr."á""' i".ËI" jongens_ enmeisjesktassen. In 1845,sionden er d--;.;;;.'en 3b jongensingeschreven. Állen waren zij tussen O. ""fri-.r, zestien jaaroud. De rneisjes werden 

-onderrr,ezen dmde 
"""ï.i, "a" de ordeDochters van Maria en Jozefr- ar" á.""J-ï!"àen ui;geutau,door Maria Kuypers. een oud_leerti"e; ;;; ".""à.o in Gemert.Het onderwijs aan áe ich,rp ;;; -Ë;,;#;.:ï:ïï,H:::"3:_"ïi 

ï!.ï.ÍËIfu iil lieen oud-leerling, Antonius l,i"g"n., ai" 
-a.ià."i.n 

hietp bijhet onderricht. In het jaarveislag 
""" iÀa2"*;;ot deze Ánto_nius.Megens gecornpl imenieerd 

"ooi 
,,ri5rrïo-oáis. t"k u.o,h.iaon ziin leerlingen goed te o"a.""i;lurr,,-Ji àot .,roor ,,zijnvoorbeeldig gedragr.

De zusters die de meisjesafdeling onder hun hoede hadden,probeerden hen allerlei lTouwelijke handwerken bij te brengen.uiteindelijk doel van deze anbaJhteri:t. ià.s.i was het vin_den van een produkt ie""- !l:ut. i" a" 
-fi"àtràilipi;. 

voo" a.gn_nen, waa-rbi.i dit niet haalbaar we.a geacrri, r.àiu i" 1g44 eenhostiebakkerij opgericht. n"rnut";".--ià"àá"'ir.rr" dan als_nog een "aagenaenen en nuttigen *à"r.f* i"g. "i"á.",,.voor de jongens werd opgezet een schoen ik.il]-t ru""rut""i;,een drukkerij en een boekbinderij (9). O"".'*ËJf.pf ."tsen had_den.een tweeredig cloel: enerzijds waren ze bedoerd on dovenop te leiden in een anbacht waárrnee ". f"t.r'à. kost zoudenkunnen_ verdienen, anderzijds toau, au-"".;;i;;"." een eco_nomisch notief voor het i_nstituut, 
"o *".J'riie nodige kle_ding en schoeiser voor deleeli"s." i.. 

-iii"ï!Ë' 
lr"rrra.. oiga.uit. de hostiebakkerij werd een d;;l ;;; àË*ï"iIr"."" van hetinstituut gewonnen.

Zoals ook bi.j het onderwijs in taal en vaardigheden de hulpvan oud-reerlingen onrnisbau.. 
-"u., "; ;;.à;;';a l..rroop l.rntijd de ambachtstrainins hoof clzatieii;it'*.u".ï álo" o,,a_ru.r_I ingen.

Een nedewerker van het blad_Mooi Brabant beschrijft zijn er_varingen toen hij het instituut h"d ;;r;;;;'-"is boeiend energ positief. h waren recreatiezaler, 
"., ",]i." "peelplaatsenen in hygiËnisch opzicht 

^ontbr"t i.t-"""eË;; ;"". De mede_werker wa.s ook_erg getroffen a.". a.-.pgà_,:;fi.ïo van de do_ve leerlingen (1O):
zíj a$ gelukkig en tevreden in hun lot, zij beseffen ten
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volle, wat zij in dit heerlijk instituut genieten en zijn
alankbaar.

Een vergelijking met het instituut van Groningen.
Pogingen in St. Michielsgestel om een Ínat ige rifl<ssubsidÍe te
krijgen liepen op niets uit. In Den Haag was nen de stichting
van v. Beek niet sympathiek gezind. Men zag haax lievêr ver-
dwijnen dan haar enige financiëIe steun te verlenen. Reden
hiervan was de vrees voor concurrentie met het instituut in
Groningen, dat het enige instituut in Nederland moest blij-
vên. Dat moest omdat:
1. de leermethode er z6 voortreffelijk was dat het j amrner

zou zijn dat een doofstom kintl in een jonge inríchting
als die van v. Beek zou worden opgeleíd.

2. de school te Genert geheel overbodig was. E6n school was
voor Nederland voldoende. De school in Groningen had zelfs
nog vacante plaatsen.

3. het instituut van Groningen minder giften en legaten zou
ontvaJrgen. lÍant de liefdadighei.d zou ook de stichting van
v. Beek gaan steunen, terwijl deze anclers in Groningen
terecht zouden komen.

De rninister achtte de stichting van M. v. Beek een verderfe-
Iijke stichting, die niet alleen van regeringswege nÍet ge-
steund mocht worden, rnaar wier opkoÍnst ook zoveel nogetijk
noest r+'ortlen voorkomen. Hij verzoekt dan ook alle gemeente-
besturen de doofstorunen van hun gemeente naar ftoníngen te
zenden en departementen op te richten die gelden moesten in-
zannelen en doofstonmen opsporen: alleen voor het instituut
van Groningen. lÍel schrijft hij in dezelfde brief:

Bij het verlangen, hetwelk ik voelde, dat van de bereid-
willigheid en den nenschlievenden ijver van den lleer van
Beek partij rdordt getrokken, is nij o.a. ook alit alenkbeeld
overwegingswaardi g voorgekornen: of er rnogelijkheid zoude
zijn om de inrichting te Gemêrt met het instituut te Crro-
ningen in eenig verbaÍrtl te stellen ten eínde zonder de
belangên van het laatste te bènadeelen het eerst (Gemert)
met raad en daad bij tê staan.

Hier kan echter van Beek niet veel mee aan zoals híj schrijft
op 11 novenber 1835:

Ik begrijp niet wat de Minister onder dat rin verbanrl
brengenr verstaat en kan dus hierover niet verder uitwei-
den.
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In deze zelfde brief probêert van Bêek ook de bezwaren die
de rninister heeft t.o.v. het instituut te Genert te weer-
Ieggen t.a.v. aantal leerlingen (zgn. vacante plaatsen in
Groningen), niddelen van de staatskas, aantal geschikte on-
derwijzers, enz. Hij krijgt hierop geen antwoord.
In 1842 hijgt St. Michielsgestel een eerste eenmalige subsi-
die van regeringswege (f 15OOr-). In decenber 1850 tlient nen
een anendêment in voor subsidie van f 2OOO'-. Dat wordt aan-
genomen. Bedenkingen van de minister van binnenlanclse zaken
worden aldus weerlegd:
- De minister twijfelde of het instituut van St. Michiels-

gestel een openbaar instituut is, rnaar dat is het wel,
want Ínen ontvangt er ieder die zich aanneldt zonder on-
derscheid van geloofsbel i j dènis.

- Wat betreft de subsidie: het gesticht van Groningen had
toch ook eén begin Sehad en eennaal voor het eerst sub-
sidie gehad. Waaron St. Michielsgestel dan niet? l{aarom
zou het gesticht van St. Michielsgestel in ziin kleinere
kring niet evenveel nut kunnen stichten als het gesticht
in Groningen in zijn uitgebr i edhei tl?

Fdr Groningen zelf? Ook tlaar betreurde nen de oprichting van
het instituut (11):

onze kwekelingen. zonder de rninste afwijking. wortlen bii
ons opgeleid naar de leer van het kerkgenootschap, waar-
toe ieder hunnr:n behoort en zulks kan êIders met geene
mogelijkheid verbeterd worden. tenzij men nodig mocht oor-
delen, zelfs den ongang net kinderen van andere godsdien-
stige gezinrlheden te verni j den.

Maar de katholieken waren van mening dat een katholieke op-
voeding alleen rnogeliik was aan een eigen instituut" waar de
leerlingen dagelijks net hun geestverwant en-onderw í j zers om-
gingen. In een opzicht waren de beide inrichtingen het gdteel
eens: in beide inrichtingen gebruikte rnen de genengde metho-
aler waarin de gebaren de hoofdrol speelden.

Nawoord.

We spreken liever van een nawoord voor dit werkstuk dan van
een algemene eonclusie. De reden hiervoor is dat wii net ons
onderwerp voornamelijk bescbrijvencl bezig hebben wÍIlen zijn.
l{el willen we hieronder kort ingaan op de mate waar in onze
uitgangsvragen beantwoord zijn in de loop van het werkstuk.
De belangrijkste voedingsboCem voor het ontstaan van het
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dovenonderwijs in St. Michielsgestel werd gevormd door de
Roons-Kathol ieke Kerk. Doel en rniddelen van het onderwijs
stonden volledig in dienst van het geloof. We hebben nauwe-
lijks literatuur kunnen vinden over de Ínanier van denken over
de oorzaken van doofstomheid binnen de periode waar we van-
uit gegaan zijn. Ook de manier waarop de samenleving reageer-
de op doofstomnen en hiermee samenhangend hun positie in die
sanenleving is nauwe lijks op papier gezet. Een realen hiervoor
zou kunnen zijn het feit dat men op erg kleine schaal is be-
gonnen en nog niet kon voorzien hoe dit initiatief van van
Beek later zou uitgroeien tot een instituut met een derge-
lijke relevante functie, zoals het die nu heeft. Door het
ontbreken van de hierboven genoemde inforrnatie hebben we ons
vooral bezig gehouden met het feitelijke ontstaan en proble-
men daar onheen van het instituut. Dit betrof de aanvanke-
lijke reden tot oprichting, de aanvankelijke inrichting van
het onderwijs, de pogingen om rijkssubsitlie te yerkrijgen,
de hu isvestingsproblemen, het afwegen van nethoden tegenover
elkaar.
Uit het hieruit ontstane werkstuk noge de rode draad duide-
Iijk worden die door het katholieke geloof gevornd werd bin-
nen het hele gebeuren rondom het instituut.

(2) Zie voor een beEcbriivina van deze methodê
(3) uit: 'rde godsdienstvriendl pag. 111.
(a) uit: itde godsdienstvriend pag. 111.
(5) uit: Gedenkboek 1a€-194o, paa. 27-2a.
(6) uit: I'De zorg voor de doofstorunel pag. 8?.
(7) uit: 'tDe zorg voor de doofstomneÍ pag, 87.
(8) uit: "Kreine schets van waunenusenl pag.
(9) Ook ar in GeÍnert sas in de besinperiode at

andere akíiviteiten plaatsvonden is tot op
Itdruk*erii der doofston'nên te Gemertr'.

(10) uit: ÍMooi. Brabant in woord en beeld'r.
(11) uit: 'rDê zorg voor de doofstomeir pas. a5.

LTTTRATUUR

NOTFI'{:

(1) Yii gebruiken rml. de tern I'doofstomme'r, i.t.t. het tegensoordie neer sebruikte
voord irdovêri. Dit doen we ondat deze tê.n in de gebruikte literatuur ook mêestal
gebruikt Yordt.

verderop in dit axtikel.

4/s.
sprake van een d.rukkerij. 0f êr ook
heden niet bekendi zie Àd otten,

- Beek, !1. v,, Leesboek voor doofstorune keeekclingen der tvecdc klasse in hot
instituut te Cemert, rs-llerto8enboscht 1a32.

- Beek, M. v.. Kleine schets van uaerneminAen betrekkelyk hei lot der doofstom-
nen benevens aanvyzin8 der ÍÍiddelen om dat waerlyk on8elukkige lot alteziG
dragetyk. zelfs senoeaelyk en aelukkig te maken, Ántuerpen, 1860 (niet in de
hander).

- Betten, H., BelTiJdend gêbaa.. (het
tuut voor Doven, Cronineen. 19M.

- 139-

van H.D. cdiyot), Kon. Instr-



- Biichli, il.J.c., De zorg voor ale iloofstorunêr p.N. van Kanpenr ÀrNteraraor 194a.- cêdenkboek hevattende de seschiedênis van het Instituut i,.." no.r.i-,,""
:1, yrchiêlssestel 184o-1s4o, BiÊÊchoppeli jkê Drulkeri j voo. l..i.i_**".St. UichielÊgestel, 1940.

- rrruithof e.a.. B,, ceÊchiedenis van opvoealing en onderviis, S:tjN, NiJmeaen,1982, paA. 13-36 en paa. 82-95.
- Le Sag€ ten Broek, J.C., De codsdienstvriend. deel JS. crave- ra35-
- Mooi BrabÀnt in yoord en beerd, (r), nr, s, à auslsr;s rgr8.
- otten, 4., Hêt doofstonneninstituut van Cêmert 1Bà8_184O, ini cemerts Heen,(21), Í'r. 2, 19?s,
- Ottên, A.r Het doofstoÍmeninstituut van Cenert

nr.3, 1S8o.
- Otten, Á.. Druk.kêrij der doofstoruEn te cemert,

1941, paa.92-93.

(2), in: cenerts Heen. (22),

in: cenerts Heem (23). nr. 3,

Het hek en de bomen rêchts markefen het perceel Íaarop wan1828 tot 184O Geme!ts Doofstommeninstitu;r gevest1gal was,Uiterst rêchts het oude brandspuithuisje daa blijkens de
kadas t ergegevens van 1832 uit dezelfde tijd stami afs hetDoofstommeninstituut. _Red -
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