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De auteur is hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en lid van de redactie van Christen Democratische
Verkenningen.

Johan is een lieve, sociale jongen. Kan met iedereen opschieten en kijkt met blijde ogen
de wereld in. Totdat Johan voelt dat hij niet voldoet aan wat de juf van hem vraagt: de
sommetjes goed maken en de woordjes goed schrijven. Johan doet z’n uiterste best om
juf niet teleur te stellen. Maar het lukt niet. Daar moet hij vaak aan denken ’s avonds,
maar hij zegt er niets over tegen zijn ouders. Zonder het te kunnen denken, wil hij voorkomen dat ook zij teleurgesteld zijn.
Johan krijgt extra aandacht – interventies noemt de juf dat tegenover zijn ouders –
maar zijn leren wordt er niet echt beter van. Johan leert moeilijk en traag, zo is het nu
eenmaal.
Johan blijft een lieve jongen, maar hij krijgt een andere oogopslag naar mens en
wereld. Het vrolijke is er een beetje af en hij keert in zichzelf. Hij krijgt moeite zich te
concentreren. En het lijkt alsof hij z’n interesse kwijt is.
Zijn ouders spreken geregeld met de juf. Ze zien hoe zij Johan probeert te helpen.
Maar ze heeft ook andere dingen te doen: er zijn meer kinderen. De scores op de tests
geven aan dat hij een grensgeval is. Johan krijgt ondersteuning vanuit het samen
werkingsverband dat zijn school heeft met het speciaal onderwijs. Een arrangement,
heet dat.
De ouders praten mee over de manier waarop Johan wordt geholpen. Maar ze hebben het gevoel dat ze ernaast staan en moeten toezien dat Johan een ‘geval’ is geworden.
Zien ze op school Johan zelf nog wel? Z’n blijde ogen in ieder geval niet. Die heeft hij
niet meer. Behalve als hij met zijn hond speelt.
Johan voelt dat de hond blij is met hem. Precies om wie hij is.
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