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Ruim acht jaar geleden werd in 370 Duitse basisschoolklassen een onderzoek ingesteld naar
de wijze waarop kinderen en leerkrachten dood en sterven beleven. Twee vragen waren het
uitgangspunt voor dit onderzoek:
1. In hoeverre is de bewering dat het thema 'dood, sterven, einde van het leven' in onze
maatschappij een taboe is van toepassing op school en welke instelling hebben leerkrachten
daarbij?
2. Welke voorstellingen hebben kinderen van 10-12 jaar over de dood en in hoeverré onderscheiden ze zich van kinderen van gelijke leeftijd in het buitengewoon onderwijs?
Een van de konklusies van dit (empirisch) onderzoek luidt, dat er van een taboe eigenlijk geen
sprake kan zijn, of op zijn minst sterk overdreven is: in meer dan de helft van de klassen had
men zich eerder al met dit thema bezig gehouden; bovendien werd gekonstateerd dat er bijna
geen leesboek bestaat waarin dood en sterven op de een of andere wijze niet aan de orde
komt. Anderzijds moet worden vastgesteld, dat het thema ook geen 'vast bestanddeel' van het
leerplan uitmaakt.
Het antwoord op de vraag hoe leerkrachten t.o.v. dit thema staan, was minder eenduidig; in het
algemeen kan men zeggen dat oudere leerkrachten eerder geneigd zijn er belang aan te
hechten dan hun jongere kollega's. Ook was een duidelijke diskrepantie aantoonbaar tussen
het inzicht en de handelwijze van de leerkracht. Onzekerheid ligt daaraan zeker ten grondslag.
Aan de kinderen werd gevraagd twee tekeningen te maken: één van een tuin met iemand
daarin en één van de dood. Hoewel er op een aantal punten verschillen te konstateren waren
in de wijze van voorstellen, was van een wezenlijk verschil tussen de beide doelgroepen geen
sprake; althans: voor zover uit een tekening kan worden opgemaakt welke voorstellingswijze
en beleving van dood en sterven een kind heeft. De tekeningen bleken daarvoor eigenlijk niet
voidoende. De praktische gebruikswaarde van dit (al wat oudere) boek zal vooral liggen in het
gedeelte dat aan de resultaten van het eigenlijke onderzoek vooraf gaat (voor niet-statistisch
geschoolden zijn de talloze tabellen nauwelijks leesbare stof): een aantal leerzame gedachten
rond het thema 'kind en dood', met name vanuit ontwikkelingspsychologisch gezichtspunt. De
in deel 3 afgedrukte en van kort kommentaar voorziene tekeningen zijn tenslotte zeker de
moeite waard om aandachtig te bekijken. Voor wie dat serieus doet, kan het een hulpmiddel
zijn om zijn eigen angst met kinderen hierover bezig te zijn, te overwinnen.

