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Ontdekt: Orthopedagoge Colet van der Ven
Onlangs kocht ik het boek ‘Het kwaad en
ik’, geschreven door Colet van der Van. Het
boek is een mengeling van autobiografische
stukken, interviews, essays en reportages
over individuele ontwikkelingen en levensverhalen van jongeren en ouderen die geweld hebben gebruikt en die geweld hebben
ondergaan. Dit geweld betreft de volledige
range van pestgedrag, via het aanrichten van
bloedbaden tot de vernietiging van mensen
in concentratiekampen. Ze probeert deze
ontwikkeling naar het kwaad te begrijpen
door het werk van wetenschappers, filosofen
en slachtoffers van extreem geweld te bestuderen. Ze beschrijft verhalen waar je moedeloos van wordt, waaronder de gevangenisbendes van Zuid-Afrika of straatkinderen
van Kaapstad maar ook levensgeschiedenis-

sen van individuen die hoop weerspiegelen,
zoals dat van Humphrey Ludwig, Bart en
Kailash Satyarthi. De vraag naar de oorzaak
van extreem geweld, de vraag waarom levens
van sommige mensen zo ontsporen dat ze
elke menselijkheid verliezen wordt niet beantwoord. Wat het wel laat zien is dat we
niet kunnen volstaan met een eenvoudig
antwoord. De veronderstelling dat de maatschappij de oorzaak van alle kwaad is, lijkt
niet steekhoudend, maar de volledige verantwoordelijkheid bij het individu leggen
wordt door dit boek ook weerlegd. Het biedt
door haar veelzijdigheid een breed perspectief dat ons wetenschappers duidelijk maakt
dat er geen eenvoudige antwoorden zijn op
een van de pijnlijkste problemen in onze
menselijke samenleving.
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Ten geleide

Aankondiging

We zijn het nieuwe jaar ingegaan met twee
belangrijke veranderingen. De eerste is dat
het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en
Praktijk nu het eigendom is van de Uitgeverij
Garant. De voormalige eigenaar, de Vereniging O en A, heeft opgehouden te bestaan.
De belangrijkste doelen van de vereniging
waren een platform bieden voor en het organiseren van studiebijeenkomsten voor
(ortho)pedagogen. De uitgave van een eigen
tijdschrift was een belangrijk middel om de
leden van informatie te voorzien. Heel lang
voorzag de vereniging O en A in een belangrijke behoefte, maar de laatste jaren blijkt
het bestaansrecht van verenigingen sterk
af te nemen. Het bestuur van de vereniging
heeft in samenspraak met haar leden het besluit genomen om de vereniging om te zetten in een stichting met dezelfde naam. De
stichting heeft mede tot doel de redactie en
de activiteiten van het tijdschrift te steunen.
De tweede belangrijke verandering is dat ons
tijdschrift geen maandblad meer zal zijn.
Vanaf 2016 zullen wij tweemaandelijks uitkomen. Wij hopen daarmee de wetenschappelijke kwaliteit van ons tijdschrift nog beter
te kunnen waarborgen.

Op dinsdag 26 april 2016 is er een studiedag
“Reducing Restraints and Restrictive Behavior Management Practices” met Professor Peter Sturmey (USA) in het Park Inn
Hotel Martelarenlaan 363010 Leuven (achter het station) van 10u-16u . (Kostprijs 118
euro).
Peter Sturmey is professor in Queens
College te New York USA (Department of
Psychology) en dé autoriteit in de Verenigde
Staten wat het oneigenlijk gebruik van restrictieve maatregelen in de gehandicaptenzorg betreft (fixaties, isolaties,…). Hij deed
hier jarenlang onderzoek over en publiceerde
in juli 2015 zijn boek “Reducing Restraint and
Restrictive Behavior Management Practices”. Hij
spreekt vooral over strategieën die effectief
zijn om het gebruik ervan drastisch te verminderen. Sturmey is lid van de American
Association on Intellectual Disabilities, the
National Association on Dual Diagnosis en
de International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities.
De brochure opvragen en inschrijven kan
bij Herman Wouters Stichting M.M. Delacroix Tienen België +32 16 789139. herman.
wouters@stichtingdelacroix.be
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