
W. A. van Liefland, 
goudzoeker in de wildernis 

De onderwijzers, die in die tijd (Van Liefland's jonge jaren) 
begonnen met de opbouw van het BLO, moeten zich gevoeld 
hebben als goudzoekers in een oneindige wildernis. 

Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter 

Als we naast dit artikel een foto plaatsen van Van Liefland, zittend aan de 
schrijftafel, dan is dat niet het beeld dat we steeds van hem voor ogen 
hadden. We zagen hem veel meer als de practische pedagoog temidden van 

„zijn" jongens, of als de 
rustige, wat bezadigde 
betoger op  bijeenkom- 
sten waar hij als spreker 
of als debater optrad, 
zijn betoog opbouwend, 
helder en bekwaam, wat 
strenge ogen achter een 
forse bril en onder een 
altijd verwarde kuif, 
sprekend met een zachte, 
wat hoge stem die tot 
luisteren dwong, en zelfs 
in een „bewogen" ver- 
gadering de stilte van 
de gespannen aandacht 

den hebben gedaan, be- 
seffen we, dat dit het 
beeld is van de „goudzoe- 
ker in dewildernis",bezig  
het gewonnen goud te 

registreren en de waarde ervan aan anderen mee te delen. Want anders dan 
vele gouddelvers, die vast liepen en onder gingen in de wildernis, heeft 
Van Liefland die wildernis veroverd, ontgonnen en voor tijdgenoten en 
opvolgers bewoonbaar gemaakt. 

decreterend met een ge- 
mak, dat ontleend werd 
aan de waarde van zijn 
woord. 

En toch, als we zijn 
werk lezen en herlezen, 
zoals velen deze maan- 
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Gustav Kanter schrijft in „Lebenshilfe", het nieuwe tijdschrift van de west- 

duitse (algemene)  oudervereniging:  
„

Holland zeichnet sick durch groszzugige and erf olgreiche Bemühungen 
um seine schwerer geistig Behinderten (Imbezillen) aus. Das ist der eiste 
Eindruck, den der deutsche Besucher von den dortigen Einrichtungen 
erhdlt. Bei ndherer Betrachtung and Beim Vergleich mit den Verhdltnissen 

im eigenen Lande vertieft sich dieser Eindruck noch, and die Ergebnisse, 
die auf Grund nunmehr schon fast jahrzehntelanger Arbeit auf diesem 
Gebiet erzielt werden, rufen Hochachtung and den Wunsch heroor, mit 
diesem Sozial- and Bildungsprogram eingehender bekannt zu werden, urn 

die dort gewonnener Erfahrungen fur den Aufbau dhnlicher Einrichtun- 
gen in Deutschland nutzbar zu machen." 

Al weten wij dat Gustav Kanter de ontgonnen wildernis als „toerist" be- 
zocht, dus de achterafgelegen plaggenhutten en moerasjes waarschijnlijk 
niet heeft gezien, het feit dat hij tot een zo enthousiast oordeel over het BLO 
in Nederland kon komen is te danken aan de goudzoekers, waarvan Van 
Liefland er één was, en al wilde hij dan niet de schitterendste en de meest 
opvallende figuur onder hen zijn, een van de grootste was hij zeker. 
De ware grootheid is hovaardig noch bescheiden, maar manifesteert zich 

in een zuiver onderkennen van eigen mogelijkheden. Van Liefland hàd dit 
onderscheidingsvermogen. Als hij in zijn laatste bijdrage aan dit tijdschrift 
de verzuchting slaakt, dat veel geld en energie beter besteed ware aan prac- 
tisch orthopedagogisch werk dan aan uitgebreide wetenschappelijke rappor- 
ten, of als hij zich het recht voorbehoudt, eigen pedagogische intuïtie te 
stellen boven zekere wetenschappelijke adviezen, als dit de opvoedeling ten 
goede komt, dan komt deze houding voort eensdeels uit een kennen -van- 
eigen- kunnen, anderdeels uit die geestesgesteldheid, die Prof. Wiersma van 
hem doet  zeggen:  

„Met grote toewijding en nimmer aflatend plichtsgevoel heeft Van Liefland 
zijn  taak  vervuld. Doch toewijding, plichtsgevoel en oorspronkelijkheid, hoe 
belangrijk ook, zouden nog niet zoveel betekenen, als zij niet doortrokken 
waren geweest van die diepe genegenheid voor het zwakzinnige kind en de 
zwakzinnige volwassene, die zo kenmerkend was voor zijn persoonlijkheid." 

Wie was Van Liefland? Weinigen uit de BO-wereld kennen hem anders 
dan uit zijn werk. Hij werd geboren in 1892 te Utrecht, in een onderwijzers- 
gezin. Zijn moeder stierf enige jaren later en de opvoeding werd verder 
verzorgd door een tante. Uit zijn kinderjaren is weinig beleend. Hij werd in 
Haarlem tot onderwijzer opgeleid, waar hij in 1911 voor de lagere akte 
slaagde, na al in 1910 bevoegdheden voor tekenen, gymnastiek en handen- 
arbeid behaald te hebben. Al wordt nergens met zoveel woorden gezegd, dat 
hij op die kweekschool een vlotte leerling was, uit de wijze waarop hij in 
1911 „volledig bevoegd" het onderwijs in ging, blijkt dit naar onze mening 
wel. In 1914 behaalde hij de hoofdakte en begon een onderwijscarrière, 
die we aan jongeren ten voorbeeld kunnen stellen. In 1926 werd hij 
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onderwijzer aan de Alfred Binetschool te Amsterdam, en begon dus bij het 
debielenonderwijs zijn werk bij het BLO. In 1929 deed hij een „examen 
voor onderwijs aan scholen voor zwakzinnigen" en verwierf hierbij de aan- 
tekening „tot volle tevredenheid van de commissie". 

In 1940 trok hij als hoofd van de Dr. Bekenkampschool naar Groningen, 
nadat hij de laatste jaren aan de Alfred Binetschool plaatsvervangend hoofd 
was geweest. In Groningen begon hij met het werk bij zijn motorisch opvoed- 
baren, welk werk verder zijn leven beheerst heeft 

Zijn verblijf in België, van mei tot september 1936, is voor hem wel het 
startsein geweest voor intensivering van zijn werk voor het gehandicapte 
kind. In een advertentie in 1935 stelde de regering studiebeurzen beschikbaar  
voor „kunstenaars en geleerden van naam" voor een verblijf in het buiten- 
land. Toen Van Liefland schertsenderwijs in het jonge gezin een mogelijke 
reflectie ter sprake bracht, was dit aanleiding tot wat goedmoedige plagerij  
en grappen ten koste van „de geleerde van naam" Van Liefland, welke 
echter resulteerden in een daadwerkelijk reflecteren en een verblijf van het 
gezin in Brussel. Van Liefland bestudeerde Decroly, speciaal zijn systeem 
voor het zwakzinnige kind, terwijl zijn zoon Pim enige maanden de Decroly- 
school voor GLO bezocht. 

Dit langdurige bezoek bij een bevriende goudzoeker heeft Van Liefland in 
leennis gebracht met het voor die tijd progressieve onderwijs en van die tijd 
dateren de vondsten die hij registreerde en doorgaf. Toen begonnen zijn publi- 
caties over allerlei onderwerpen, het BLO betreffende. Als men de indruk- 
wekkende reeks tijdschriftartikelen ziet, door Jacobs in dit nummer gerang- 
schikt, en daarbij voegt de boeken die van zijn hand verschenen zijn, te weten 

Decroly en de Decrolyschool, 
De Wilde van Aveyron, 
De school voor het afwijkende kind, later aangepast aan nieuwere inzich- 
ten en herdoopt in 
Het buitengewoon onderwijs in de zorg voor gehandicapten, 
Orthopedagogiek van het zwakzinnige kind, 
Vijftig jaar zorg voor het afwijkende hind, 
Geestelijk onder de maat, 
Het geestelijk gehandicapte kind in het gezin, benevens een aantal bro- 
chures, dan moet men erkennen, dat door weinig werkers bij het BO zcveeI 
stof tot studie is geleverd als door Van Liefland. 

Hij heeft gewerkt tot aan zijn dood. Zijn laatste boekbespreking vindt de 
lezer in dit blad. Zijn zoon vond de copy op de schrijftafel gereed liggen 
na het overlijden van zijn vader en meende terecht in diens geest te handelen 
door ze ons toe te sturen. De inhoud van de 41e jaargang van het Tijdschrift 
voor Buitengewoon Onderwijs en Orthopedagogiek getuigt van de grote 
arbeidskracht en -lust van deze man die, toen hij zelf al lichamelijk zwaar 
gehandicapt was, nog dagelijks las en de BO- wereld diende met de vruchten 
van zijn studie. 
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Van Liefland werkte nauwgezet en voorzichtig, ieder probleem zorgvuldig 

van alle kanten bekijkend, de moeilijkste zijde de meeste aandacht schenkend, 

waardoor hij het zichzelf waarlijk niet gemakkelijk maakte. Hij trad buiten 
zijn publicaties weinig in de openbaarheid, leefde voor zijn gezin, dat zijn 

bijzondere zorg zo zeer nodig had, en voor de belangen van het gehandicapte 

kind in het algemeen. Zelfs zijn liefhebberijen — handenarbeid, tuinarbeid 

— waren afgestemd op de voortdurende zorg voor de gehandicapte. Wij 
beschouwen het als een van zijn grote verdiensten dat hij in de zorg voor 

de gehandicapten de positieve aspecten naar voren heeft gehaald, hetgeen 
onder meer duidelijk uitkomt in een wijziging in de gebruikte  terminologie:  
de onvolwaardige is de gehandicapte geworden, het achterlijke kind het 
motorisch opvoedbare, de angstvallige, bijna schuldbewuste bescheidenheid 
van de ouders van het gehandicapte kind is geworden tot een zwaar- 
ernstig, maar vrijmoedig en gecoördineerd  streven naar rechtvaardigheid. 
Het is zeker, dat Van Liefland met zijn werk in „Helpt Elkander" en door 
zijn boeken als „Geestelijk onder de maat" en „Het gehandicapte kind in het 
gezin" beduidend tot de emancipatie van de ouders van het gehandicapte 
kind heeft bijgedragen. Ongetwijfeld doordat hij, zelf vader van een gehan- 
dicapte zoon, aan den lijve de zwaarte van de zorg heeft gevoeld, kon hij 
in het laatstgenoemde boek  schrijven:  

„De ouders van het gehandicapte kind kunnen even vrij en onbevangen 
tegenover hun kind staan als alle andere ouders en zij hebben geen enkele 
reden hun zelfrespect en hun zelfvertrouwen te verliezen, omdat zij het 
slachtoffer werden van een samenloop van omstandigheden, die niet of 
slechts ten dele was te voorzien. Maar een samenloop, waar  uiteindelijk 
ieder ouderpaar rekening mee heeft te houden en waarvan zij, indien het 
lot hen treft, fier en blijmoedig de consequenties hebben te dragen. Niet in 
een dadenloos en tot op zekere hoogte gemakkelijk zelfverwijt, maar in 
eendrachtige, opofferende arbeid om van het kind nog te maken, wat er 
van te maken is. Het kind heeft daar recht op en het zal de ouders zelf een 
ongedacht geluk kunnen brengen." 

Hij is niet meer onder ons, de goudzoeker in de wildernis, die het goud 
alleen won om het door te geven aan tijdgenoten en aan hen die na hem 
komen, geëerd door de hoogste autoriteit —hij was ridder in de orde van 
Oranje -Nassau — ,geëerd door zijn mede - arbeiders, die dank zij zijn onver- 
moeid werken de ontginning kunnen voortzetten, maar bovenal door de 
duizenden kommervollen, die van hem het goud hebben ontvangen in de vorm 
van een code, volgens welke zij hun leven- met-de- gehandicapte kunnen 
inrichten. Bij zijn baar zei de heer Vlietstra : 

„Hij is niet meer, maar hij verglijdt niet naar het verleden. Als mens met 
visie blijft hij tijdgenoot. Een mens die plannen maakt, is tijdgenoot van de 
toekomst." 

C. Hamelink 
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en ons tijdschrift 

Ook voor ons tijdschrift is het heengaan van Van Liefland een ernstig 
verlies, waarin moeilijk voorzien zal kunnen worden. Precies 25 jaar was 
hij onze trouwe vaste medewerker. Hid overzag met heldere blik en groot 
verstand het gehele terrein van de zwakzinnigenzorg. En waarover hij ook 
schreef, in zijn artikelen, zijn buitenlandse overzichten, zijn boekbeoor- 
delingen, altijd was er iets persoonlijks, altijd een visie, die onze ogen 
opende voor punten, die ons waren ontgaan. 

We hebben als posthume hulde de moeite genomen de verschillende jaar- 
gangen van ons tijdschrift na te gaan en vermelden hier de respectabele lijst 
van zijn artikelen. Maar  ook vooral om onze jonge leden althans enige 
indruk te geven van Van Lieflands werk. Vele van deze artikelen zijn voor 
hen nog zeker de moeite van het overlezen waard. En ze mogen hun tot een 
aansporing zijn om meer dan tot heden mede te werken aan ons maandblad. 
Het zal hun zeker voldoening geven en de lezers van nut zijn. 

jaargang 1936: 	 pag. 
De overgang naar de maatschappij voor leerlingen der B.O. scholen . 	. 	50 
In dit artikel beschrijft Van L. een proef om jongens uit de arbeidsklas van tijd 
tot tijd te laten werken bij een patroon. 

jaargang 1937: 
Het buitengewoon onderwijs in België (Gent) . 	. 	 . 	142 
Decroly 	 . 	168 
Het globale lezen en schrijven 	. 	 . 	. 	210 
Schooltuin en schoolcoöperatie • 	• 	. 	 . 	239 
Deze vier bijdragen zijn het gevolg van een studie van ongeveer drie maanden 
in België. Dit bezoek heeft Van L. tot een bewonderaar van Decroly en diens 
„stelsel" gemaakt. 

jaargang 1938: 
De aansprakelijkheid van de onderwijzer . 	. 	 2 
Van L. wijst op de ernstige consequenties, die het kan hebben als onze leerlingen 
onder schooltijd b.v. bij het doen van boodschappen ongelukken veroorzaken. 
Jubileum Ned. Schoolmuseum te Amsterdam . 	 7 
Een interessante proef met globaal onderwijs . 	 32 
Uit de practijk van het Decroly-onderwijs . 	 129 
Het testonderzoek in België . 	. 	 . 	170 
Dit is een verslag naar aanleiding van een studiebezoek van de deelnemers aan 
de vakstudie van de Stichting voor B.O. o.m. aan de Decroly-school. 
Het testonderzoek gaat uit van de stelling, dat elke nieuwe leerling een nieuw 
mens is en een behandeling eist, die voldoet aan zijn bijzondere  behoeften.  Deze 
kent men niet door alleen een geestelijke inventarisatie. 

jaargang 1939: 
O. en A. en W.V.O. . 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	. 	64 
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