
*.V* 

HET GEHOORGESTOORDE KIND 

4e JAARGANG no. 3 

JUNI 1963 

Orgaan van de Vereniging ter Bevordering van het 
Doofstommenonderwijs in Nederland en de Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 
en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland 



H E T G E H O O R G E S T O O R D E K I N D 

VOOR DE SECTOR 

SLECHTHORENDENONDERWIJS 

A. Schutten, H. de Grootstr. 13, 
Utrecht, Hoofdredacteur 

F. M. Decates, Nijmegen 
H. Koops, Den Haag 
Br. Marcus, Eindhoven 

REDACTIE 
VOOR DE SECTOR 
DOOFSTOMMENONDERWIJS 

A. Eendebak, Voorburg 
Hoofdredacteur 

A. Cok, Rotterdam 
J. C. Cramer, Amsterdam 
Mej. A. G. Kerkstra, Groningen 
A. v. Uden pr., St. Michielsgestel 

EINDREDACTEUR 
A. Eendebak, Hadrianusstraat 9, Voorburg, telefoon 070—987785 

ADMINISTRATEUR 
P. Smit, Zijllaan 3, Leiderdorp, giro 221410, tel. 01710—21029. 

DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
DOOFSTOMMENONDERWIJS 

J. L. v. d. Have, Hoge Weidelaan 3, Voorburg, Voorzitter 
Mej. N. Rog, A. v. d. Leeuwkade 64, Voorburg, Secretaresse 
H. H. M. Jansen, Joh. Evertsenstr. 25, Huizen (N.H.), Penningm., 

giro 357425 

DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN 

L. J. Pille, James Rosskade 5 hs, Amsterdam, Voorzitter 
A. Breve, Natersweg 5B, Rotterdam, Secretaris 
Mej. W. J. M. Vermeulen, Gentsestraat 137, Scheveningen, Penningm., 

giro 509266 

INHOUD 
Geschiedenis van het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen in Nederland (vervolg) — P. J. Evertse. 
Het werk in een groep voor eindonderwijs aan de Prof. H. Burger
school te Amsterdam — A. Kemperman en H. Schuts. 

- » - De dove in de maatschappij I. — N. .Stam. 
•^«» De dove in de maatschappij II. — J. v. d. Schaaf. 

Kanttekeningen bij het wederwoord van de heer A. v. Uden — H. Weber 
Sportresultaten van horenden en doven II — A. v. Uden pr. 
In memoriam Drs. Broeren — Br. Marcus. 
Koninklijk onderscheiden — A. Breve. 
Jaarvergadering en Studieconferentie 1963 — A. Breve. 

Voor de goede orde — A. Schutten. 

Ontvangen — A.E. 

HET TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT ELKE TWEE MAANDEN 
ABONNEMENTSPRIJS ƒ 10,— per jaar. Losse nummers ƒ 2,— 



71 

GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS AAN 
SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN 

IN NEDERLAND 

(Vervolg) 

P. J. Evertse — Rotterdam 

Waar reeds in 1853 de Inrichting voor Doofstommenonderwijs in 

Rotterdam was opgericht, zou het nog tot september 1920 duren voordat 

de school voor slechthorenden in deze stad haar deuren kon openzetten 

om de eerste leerlingen te ontvangen. Toch was het aan het Bestuur dezer 

instelling te danken, dat in 1919 werd gevormd de Vereniging School 

voor Slechthorende kinderen te Rotterdam. 

Voorzitter-oprichter dezer Vereniging was de heer Mr. W. A. Mees, 

voorzitter van de Inrichting voor Doofstommenonderwijs. Mede in het 

Bestuur werd opgenomen de directeur en de aan deze Inrichting ver

bonden oorarts. Tot penningmeester werd gekozen de heer A. Vies, voorzit

ter van de afdeling Rotterdam der Vereniging tot bevordering der belan

gen van slechthorenden. Zelf slechthorend, had hij reeds jaren geijverd 

voor de belangen van de slechthorenden in de Maasstad en voor de 

slechthorende jeugd in het bijzonder. Hij had veel contact met oud-lecr-

lingen van de doofstommenschool, omdat die zich vaak aanmeldden als 

lid der Vereniging voor Slechthorenden maar zich daar weer na enige 

tijd lieten schrappen omdat ze er zich niet thuis voelden. Dit niet thuis 

voelen berustte in hoofdzaak op de taalmoeilijkheden en tekortkomingen 

van de zijde der doofstommen. 

Anderzijds had de heer Vies veel contact met de leraren der doofstommen-

school, die lipleesles gaven aan de slechthorende volwassenen, lid der 

Vereniging voor Slechthorenden. Zo werd hij steeds weer getroffen door 

de goede zorg en het goede onderwijs, genoten door de doofstomme jeugd 

en de narigheden en het verdriet der slechthorende jeugd op de scholen 

voor gewoon lager onderwijs. Ook begreep hij, dat de zeer ernstig slecht

horende leerlingen, die in een beperkt aantal waren opgenomen op de 

school voor doofstommen, daar niet op hun plaats waren. Het was hem 

dan ook een zeer grote vreugde, dat de school in 1920 eindelijk kon 

worden geopend. Tot Directeur werd benoemd de heer A. van Roon, 

leraar aan de Doofstommenschool. 

De commissie van toelating werd gevormd door de aan beide instel

lingen verbonden oorarts en de twee directeuren. 
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By de opening zijn een 12-tal leerlingen van de Inrichting voor 
doofstommenonderwijs overgeplaatst naar de school voor slechthorende 
kinderen. In mei 1922 telde deze school 50 leerlingen. De andere kin-
deren waren opgenomen van de scholen voor gewoon lager onderwijs uit 
Kotterdam en omstreken. 

De toeloop van leerlingen naar de 3 scholen voor slechthorende kin

deren was maar matig. Ouders en onderwijzers, huisartsen en oorartsen 

hadden weinig of geen belangstelling. Soms was er zelfs sprake van een 

ernstige tegenstand. Men had in deze 3 grote steden van ons land de 

grootste moeite om een behoorlijk functionerende school van 6 klassen te 

kunnen vormen. Na vele jaren gelukte het Den Haag en Rotterdam slechts 

te komen tot 5 klassen met slechthorende kinderen. Amsterdam telde de 

eerste school die het bracht tot zes klassen. En dan werden deze drie 

scholen bevolkt door slechthorende kinderen uit het hele land. Er bestond 

een soort wedloop om er het eerst bij te zijn als men ergens in Nederland 

m een der afdelingen van de Vereniging voor Slechthorenden gewaagde 

van een slechthorend kind, dat nodig opgenomen moest worden. Er was 

een felle concurrentie, terwijl de scholen elkaar nauwelijks kenden Men 

wist natuurlijk van eikaars bestaan, men kende de namen van de hoofden 

maar niet welke onderwijzers of onderwijzeressen er aan werkten 

Wanneer vond men het toen nodig een slechthorend kind op de school 
voor slechthorenden te plaatsen ? 

In „Die Schwerhörigen in der Schule" (1912) schreef Prof. Hart-
mann dat men in het algemeen kan zeggen, dat men die kinderen op de 
school voor slechthorenden moet plaatsen, die wegens een onvoldoend ge-
hoor het gewone onderwijs niet kunnen volgen, daar zij de woorden van de 
onderwrjzer niet kunnen horen. Ook de kinderen, die geheel doof geworden 
zijn, „adat zij goed hebben leren spreken (door meningitis, cerebro-spina-
1.8 en roodvonk vooral dus) en ook die kinderen, die goede gehoorresten 
hebben maar het spreken nog niet hebben geleerd. In dit laatste geval 
vooral als de ouders doofstom of erfelijk doof zijn. Het gaat in hoofdzaak 
om de groep kinderen met onvoldoende gehoor. Maar wanneer is dit ge
hoor onvoldoende om het onderwijs aan een school voor gewoon lager 
onderwijs te volgen ? 

In 1885 verscheen te Wiesbaden een publicatie van Bezold „Schulun-
tersuchungen über das kindliche Gehörorgan", waarin hij aannam, dat 
een kind met ieder oor tenminste 2 meter fluisterspraak moest horen om 
het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. 

In 1903 schreef Laubi in het „Korrespondenzblatt für Schweizer 
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Arzte", dat kinderen met verkregen doofheid thuis horen op de school voor 
s.h. indien zij op elk oor Y2 meter of minder fluisterspraak hebben en erfe
lijk slechthorenden reeds, als zij op elk oor 2 meter of minder fluisterspraak 
horen. Prof. Hartmann neemt aan dat de kinderen de fluisterspraak op 
Y2 meter of minder op elk oor moeten horen voor de noodzakelijkheid van 
plaatsing op de school voor slechthorenden. 

Er is echter geen algemeen geldende regel te geven. Kinderen, die 

nog minder hoorden hadden soms meer succes bij het onderwijs, terwijl 

kinderen, die beter van gehoor waren het onderwijs niet konden volgen. 

Hier zijn veel en velerlei faktoren, die mee of tegenwerken. 

Bij de opening der Amsterdamse school sprak Prof. Burger als zijn 

mening uit, dat het achterblijven van het kind op de gewone school het 

beslissende moment voor plaatsing op de buitengewone school voor slecht

horenden is. Al is het kind ook nog zo doof, maar het kan het onderwijs 

op de school voor gewoon lager onderwijs volgen, dan moet men het 

rustig op deze school laten. Dat was ook de mening van Prof. Hartmann. 

Dr. Binnerts zei in zijn (in mijn vorige hoofdstuk aangehaalde) lezing 

dat hij het daar niet mee eens was. Volgens hem moet men het s.h. kind 

bel beste geven, dat voor hem te krijgen is. Men moet hem zo goed moge

lijk voorbereiden en uitrusten voor het latere leven. Neemt immers de 

doofheid toe, dan is het de school voor slechthorenden, die de s.h. alles 

kan meegeven, dat hij later nodig heeft om zich in de Maatschappij te 

kunnen handhaven. Het liplezen is heel moeilijk, maar dagelijks geleerd 

en toegepast op de school voor s.h. wordt het een geweldig grote steun 

voor de slechthorende om het volle leven aan te durven en te kunnen. 

Het kan het horen niet vervangen, maar het is een zeer belangrijk hulp

middel. De spraak van de slechthorende, die zo vaak heel veel te lijden 

heeft, die monotoon en dof dreigt te worden, kan op de school voor s.h. 

worden verbeterd. De leerkrachten die hiervan goed op de hoogte zijn, 

besteden er veel aandacht en tijd aan. Ze verbeteren de slappe of foutieve 

articulaties, ze brengen woord- en taaibegrippen aan. 

De woordenschat van de slechthorende moet bijzonder groot zijn wil 

hij z'n medemensen kunnen begrijpen en volgen in het gesprek, bij het 

werk, kortom onder alle omstandigheden in het maatschappelijk leven. 

Men oefent zoveel mogelijk het gehoor om de gehoorresten te prikkelen, 

om ook de woordklankbeelden te laten meespelen bij het verstaan en 

begrijpen van de taal. Op deze wijze hield Dr. Binnerts een pleidooi om 

aan te tonen, dat de school voor slechthorenden voor veel meer kinderen 

van onschatbare waarde, ja broodnoodzakelijk was, dan de professoren 
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Hartmann en Burger meenden. 

Op de Haagse school golden omstreeks 1920 de volgende regels van 

toelating, die door de Commissie bestaande uit het hoofd der school, de 

spraaklerares en de oorarts werden toegepast : 

Ie Alleen de kinderen, die de fluisterstem op 2 meter of minder horen, 

komen in aanmerking voor plaatsing en dat te eerder naarmate: 2de het 

intellect minder goed is ; 3de de aard van het oorlijden verergering in de 

toekomst doet verwachten en 4de het sociaal milieu al of niet medewerking 

doet verwachten. Deze laatste drie factoren, in combinatie met de gevon

den waarde voor de fluisterstem, bepaalden dus de toelating. Zo meende 

men toen dat het belang van het slechthorende kind het best gebaat was. 

In 1936 golden de volgende regels van toelating voor de scholen te 

Amsterdam en Rotterdam : 

1. Kinderen, die tengevolge van hun slechthorenheid het gewone onder

wijs niet kunnen volgen en bij wie dit gebrek niet voor verbetering 

vatbaar is ; 

2. Slechthorende kinderen, die het gewone onderwijs wel kunnen volgen, 

doch beiderzijds een fluisterstem op een afstand van meer dan 2 meter 

niet kunnen horen : 

3. Slechthorende kinderen die het gewone onderwijs wel kunnen volgen, 

doch tengevolge van dit gebrek een slechte uitspraak hebben ; 

1. Slechthorende kinderen, die schijnbaar het gewone onderwijs kunnen 

volgen, doch één keer zijn blijven zitten, zonder dat hiervoor een 

andere oorzaak dan slechthorendheid kan worden aangewezen ; 

5. Slechthorende kinderen, die schijnbaar het gewone onderwijs kunnen 

volgen, doch meermalen zijn blijven zitten : 

6. Kinderen die lijden aan ernstige looporen beiderzijds ; 

7. Kinderen, die aan één zijde een ernstig loopoor hebben en tevens 

op het andere ook slechthorend zijn ; 

8. Kinderen met adenoïde vegetaties, wier ouders behandeling dezer 

aandoening weigeren, mits deze kinderen in ernstige mate slechtho

ren zijn (beiderzijds een fluisterstem op een afstand van meer dan 

2 meter niet kunnen horen) en dientengevolge het onderwijs niet 

kunnen volgen. 

(wordt vervolgd). 
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HET WERK IN EEN GROEP VOOR EINDONDERWIJS 
AAN DE PROF. H. BURGERSCHOOL 

TE AMSTERDAM 

(lezing gehouden door de heren A. Kemperman en H. Schuts 

op de studieconferentie te Woudschoten in 1962). 

Eerst een overzicht van de punten, die in de lezing ter sprake 

kwamen : 

I Het doel van het onderwijs in deze groep. 

11 De samenstelling van deze groep. 

III De werkverdeling tussen beide onderwijzers. 

IV De indeling der leerlingen. 

V Het werk van sommige leerlingen buiten de school. 

VI Nabeschouwing. 

I f/et doel van het onderwijs in deze groep. 

Het doel is, de kinderen, die in deze groep geplaatst worden, zoveel 

mogelijk aangepast te maken aan de maatschappij, waarin zij na het ver

laten van de school zullen moeten proberen een plaats te vinden. Om 

deze plaatsing zoveel mogelijk een aangepaste te doen zijn is het voor 

het kind van belang, dat het een goede werkinstelling heeft gekregen. 

Hiermee wordt bedoeld de bereidheid tot werken. Natuurlijk wordt daar

bij rekening gehouden met mogelijke voorkeur van het kind en/of de ouders 

voor een bepaald beroep. Maar van veel meer belang is de bereidheid tot 

werken, de goede werkhouding. Het kind moet leren, dat er naast leuke 

karweitjes ook minder prettige, en zelfs saaie karweitjes zijn, die toch 

ook verricht moeten worden en wel met dezelfde nauwgezetheid als de 

leuke karweitjes. Dat iedere verrichting, hoe simpel ook, nauwkeurig 

gedaan moet worden. Ze moeten leren inzien, dat het belang van de uit

voering van het karweitje niet ligt in het werk op zich, maar in het 

verband van een groter geheel. Wanneer vele kinderen alleen al deze 

instelling zouden weten te bereiken, dan zouden we ze daarmee voor 

later een grotere dienst bewezen hebben, dan met de pogingen ze tegen 

het verlaten van de school door een reken- of taaiboekje gewerkt te 

hebben, waarvan de waarde voor deze kinderen zeer problematisch is. 
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II De samenstelling van de groep. 

De kinderen, die voor plaatsing in deze groep in aanmerking komen, 

zijn kinderen, die op grond van hun grote taalhandicap of van hun in

tellect of van andere moeilijkheden bij hun ontwikkeling, naar alle waar

schijnlijkheid niet voor vervolgonderwijs in aanmerking komen. Van

daar de nadruk, die in I op het doel van het onderwijs in deze groep 

gelegd is. Het zijn kinderen, die vaak jarenlang in een of meerdere 

groepen op school gezeten hebben en die nu, gezien hun leeftijd en hun 

persoonlijkheid, er aan toe zijn binnen een of twee jaren, voor enkele 

drie, in de maatschappij geplaatst te worden. De leeftijden van de kin

deren in deze groep lopen van 12 tot 15 a 16. 

III De werkverdeling tussen beide leerkrachten. 

De heer Schuts heeft zich belast met het taalonderwijs. D.w.z. taai-

opbouw en taaluitbouw door middel van eigen materiaal en van bestaande 

taalmethodes. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het prac-

tisch toegepaste taalgebruik. Verder de vakken aardrijkskunde, geschei-

denis, verkeersonderwijs, kennis der natuur e.d. Maar welke benaming ook 

aan het vak gegeven wordt, het gaat daarbij primair om de taaiwerving. 

In hoeverre het vak erbij ter sprake komt hangt geheel van het kind 

zelf af. Bij het ene kind zal dus veel meer het accent op de taaiwerving 

liggen bij het betreffende vak dan bij het andere kind. Dit houdt natuur

lijk in, dat het onderwijs individueel gericht moet zijn. 

De heer Kemperman heeft het rekenen en de handenarbeid voor zijn 
rekening genomen. 

De groep telt 28 kinderen. 

De ochtenden worden besteed aan de leervakken, de middagen aan 

de handenarbeid. 

De groep is in twee kleinere groepen gesplitst, een groep A en een 

groep. B. De ene ochtend is groep A bij de heer Schuts en B bij de heer 

Kemperman. De volgende ochtend is B bij de heer Schuts en A bij de 

heer Kemperman. 

Groep A telt 11 leerlingen en groep B 17. De indeling is gebaseerd 

op het taalbezit en in iets mindere mate op leeftijd. 

In groep A zitten de kinderen, die de grootste moeilijkheden opleve

ren wat de taaiwerving betreft. Vandaar, dat deze groep zo klein mogelijk 
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Twee van een taaigroepje zijn op een moeilijkheid in hun taak gestuit en zoeken 
nu in het kaartsysteem. 

is gehouden om op die manier zoveel mogelijk tijd per leerling ter be

schikking te hebben voor taal. Deze kinderen zijn in groepjes van twee 

of drie leerlingen verdeeld. Ieder groepje heeft zijn eigen taaltaak, zoveel 

mogelijk aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de kinderen 

in dit groepje. Natuurlijk zijn er individuele verschillen, maar door deze 

indeling worden de kinderen van zo'n groepje gedwongen samen te wer

ken bij de vervulling van hun taak. Ze zijn genoodzaakt de moeilijkheden 

met elkaar te bespreken. Deze besprekingen nemen vaak de vorm aan van 

discussies. Dit is juist de bedoeling. Het aanwezige taalbezit moet function-

neren ! Hoe meer er (ter zake!) gesproken wordt, des te beter. Ze 

moeten natuurlijk leren daarbij niei hinderlijk te worden voor de andere 

kinderen. 

De taak, die ze te verwerken krijgen, is nooit voorbereid of besproken. 

Ze stuiten dus op allerlei, vaak zeer grote moeilijkheden. Ze moeten 

echter proberen om via allerlei hulpmiddelen, die in het lokaal aanwezig 

zijn de moeilijkheden op te lossen. Bijv. : zij stuiten op woorden, uit

drukkingen, die ze niet begrijpen, dan kunnen ze die opzoeken in kaar-

tenbakjes. In die bakjes bevinden zich zo'n 11000 kaartjes, waarop een 

verbale omschrijving van de zaak staat. Bovendien staat er ook een 
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verwijzing naar een bepaalde doos en daarvan een bepaalde map en 

daarvan weer een bepaald blad, waarop zich dan een of meer foto's of 

tekeningen bevinden, waarop het object, de handeling, de gebeurtenis 

of belevenis staan afgebeeld. De leerlingen moeten dus de verbale om

schrijving op het kaartje verwerken, daarbij gesteund door de afbeel

dingen waarbij ook nog verbale omschrijvingen staan. Ze kunnen er samen 

over praten. Is de gezochte zaak niet in de kaartenbak aanwezig, dan 

schrijven ze deze op in een boek, dat voor de leerkracht op tafel ligt. 

Deze zorgt er voor, dat dit kaartje er in komt. De voorraad wordt dus 

steeds groter. Maar niet alleen groter, ook van andere aard. Het kan 

gebeuren, dat een kind wel het goede kaartje op spoort, maar dat het de 

verbale omschrijving niet goed of helemaal niet verwerken kan. Dan is 

de leerkracht genoodzaakt het kaartje in te nemen en een met een gewij

zigde verbale omschrijving er voor in de plaats te zetten, een zodanige 

Het gezochte kaartje is 
gevonden. Ze lezen sa
men de verbale omschrij
ving en bespreken het 
met elkaar. Op het 
kaartje staat ook een 
verwijzing naar een be
paalde doos en daarvan 
weer een bepaalde map. 
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De bewuste doos is gevonden, de map is geopend. Het betrof hier een begrip, dat 
iets met vezelgewassen te maken had. Op het blad zit een gedroogde vlasplant ge
plakt ; vruchtjes en zaad in een asperinebuisje. Ook allerlei toelichtingen erbij ge
schreven en getypt. 

omschrijving, dat ook dit kind er mee kan werken. Bij deze wijze van 

werken heeft de leerkracht volop de gelegenheid instelling, aard enz. van 

de kinderen te leren kennen. Bovendien kan hij proberen deze eigen

schappen te verbeteren. De volgende morgen is het groep B die bij de 

heer Schuts werkt op dezelfde wijze als groep A, dus ook onderverdeeld 

in groepjes van twee, drie of vier kinderen. 

Terwijl de groep A bij de heer Schuts aan taal werkt, werkt groep B 

bij de heer Kemperman aan rekenen. Dit wisselt dus iedere ochtend. 

Wanneer kinderen bij de een klaar zijn met hun taak, kunnen ze in 

het lokaal van de andere stappen (zonder te storen natuurlijk!) om daar 

aan het andere taakwerk verder te werken. 

Dit nu over het werk 's morgens. 

Wat het werk 's middags betreft het volgende : 

Voor het werk 's middags hebben we de hele groep in drie afdelingen 

gesplitst, de afdelingen 1, 2 en 3. 

In de eerste afdeling zitten die kinderen, bij wie het accent valt 

op de taaiwerving en de intellectuele vakken. In afdeling 2 zitten de kin

deren voor wie het accent op de handvaardigheid valt. Kinderen, die 
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nagenoeg aan het eind van hun kunnen en kennen zijn en voor wie de 

practische vorming de enig zinvolle is. 

In afdeling 3 zitten de kinderen, bij wie het zeker nog zin heeft 

om aan de taal en de intellectuele vorming te werken, maar voor wie, 

gezien hun leeftijd, ook de practische vorming van groot belang is. 

Dat groep 1 veel minder uren voor handenarbeid krijgt dan de af

delingen 2 en 3 laat zich denken. Groep 1 krijgt één middag. De andere 

middagen zijn zij bij de heer Schuts. Afdeling 3 krijgt drie middagen 

handenarbeid en afdeling 2 twee middagen. Eén middag per week hebben 

de heren de afdelingen gecombineerd. Dan wordt er soms gediscussieerd 

of een filmstrook bekeken. 

Nu moet U niet denken, dat er met de middagen gegoocheld wordt, 

maar die groepjes kunnen ten dele gecombineerd handenarbeid krijgen 

bij de heer Kemperman. Hoe de heer Kemperman hierbij te werk gaat 

Onze portier in junctie. 
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Dorp in aanbouw. De schilders aan het werk. 

zal nog nader worden toegelicht. De kinderen, die op die middagen bij de 

heer Schuts zijn werken daar dan aan aardrijkskunde, geschiedenis etc. 

In het begin is reeds duidelijk gemaakt, hoe dit werk, het doel van dit 

onderwijs gezien wordt. 

V If et werk buiten de school van sommige leerlingen. 

Het idee was opgekomen, om kinderen, die na de cursus aan plaat

sing in de maatschappij toe waren, een dag in de week in een of ander 

klein bedrijfje, waarvan de baas zin en geduld had om met zo'n jongen 

op te trekken, te laten werken. Het doel hiervan is, om meer gegevens 

omtrent werkinstelling en practische instelling van de betreffende jongen 

te weten te komen. Het is dus niet de bedoeling de jongen juist dit werk 

voor de toekomst op te dringen, maar om hem eens in een milieu, dat 

dichter bij de maatschappelijke werkelijkheid staat, dan dat van school. 

mee te laten draaien. Bij eventueel mislukken is er nog geen man over

boord, want hij valt dan toch op de school terug. De jongen doet erva

ringen op en wij verkrijgen meer gegevens, die van belang zijn bij be

sprekingen over definitieve plaatsing in de maatschappij later. 

Zo werken momenteel twee jongens een dag in de week bij kwekers. 
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Bij een jongen, wiens toekomstige plaatsing in de maatschappij een zeer 
groot probleem was, is de uitkomst zeer positief. Bij de ander is de uit
komst minder gunstig. Ook deze negatieve uitkomst heeft voor ons posi
tieve waarde. Zij geeft ons toch aanwijzingen. 

Ook hopen we de overgang van het milieu van de school, dat altijd 
een beschermend milieu is, naar dat van de maatschappij meer geleidelijk 
te maken. 

Een aantal jongens, waarvan we de mogelijkheid om het onderwijs 

in de theoretische vakken aan de L.T.S. te volgen gering achtten op grond 

van hun taalmoeilijkheden, maar die wel over een goede handvaardigheid 

beschikten, hebben we een ochtend of een middag in de week op een 

L.T.S. in Amsterdam kunnen plaatsen. Ze draaien daar in het tweede 

leerjaar, het praktijkjaar dus, mee. Ze worden daar op diverse afdelingen 

uitgeprobeerd. Dat men op deze L.T.S. zelfs over verschillende knapen be-

Een muur wordt van 
plastic gegoten in een 
rubber vorm. Alles ge
heel in eigen „bedrijf 
vervaardigd. 
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sloot, ze met het begin van de nieuwe cursus definitief als leerling te 

plaatsen, was voor deze jongens een prachtige uitkomst. Maar dit was 

niet primair de opzet. De bedoeling was in de eerste plaats, meer omtrent 

eventuele geschiktheid voor een bepaald vak te weten te komen en ze 

dan bovendien daarin al iets te laten beleven en mee te laten doen onder 

omstandigheden, die iets meer bij de sfeer van de maatschappij aansluiten. 

De knapen, die zo een ochtend of een middag op de L.T.S. werken. 

en waarvan men op de L.T.S. meer mogelijkheden vermoedt, gaan op de 

duur een hele dag of zelfs twee dagen naar die L.T.S. om ze op die 

manier practisch een voorsprong te geven op de L.T.S. leerlingen van 

de nieuwe cursus, doordat er voor hen nu meer tijd ter beschikking komt 

voor extra hulp en aandacht voor de theoretische vakken. 

Dit wat de jongens betreft. 

Voor de meisjes is iets soortgelijks gedaan bij een nijverheidsschool. 

Ze krijgen daar dan een of twee middagen per week practische vorming 

in naaien, knippen enz. Bij definitieve plaatsing hebben zij een voorsprong 

op de andere nieuwe leerlingen, die benut kan worden voor extra hulp en 

aandacht aan de theoretische vakken, die voor hen moeilijkheden geven 

in verband met hun taaltekorten. 

Ook is er een meisje door een inrichting opgeleid tot het kunnen 

bedienen van verschillende moderne atelier-machines. Aanvankelijk ging 

ze er een middag in de week naar toe. Het experiment verliep uitstekend. 

Na een poosje werden het twee middagen, daarna twee dagen. Tegen het 

eind van de cursus, toen bet meisje onze school verliet, was ze in het bezit 

van een diploma, waarmee haar kansen bij plaatsing in de maatschappij 

er aanzienlijk beter voorstonden. 

Nu nog iets naders over de handenarbeid. 

De vrije expressie, misschien belangrijk in de lagere groepen, wordt 

in onze eindgroep niet beoefend. Wij menen, dat het voor onze kinderen 

van groter belang is : 

lste : te leren een eenvoudige techniek met eenvoudige gereedschap

pen goed te beoefenen. 

2de : te leren ook het meest eenvoudige werk gaaf af te leveren. 

Hierdoor willen we bereiken, dat de kinderen een juiste instelling 

verkrijgen t.o.v. materiaal en gereedschap. Dit houdt tevens in, dat ze 

ook minder prettig werk toch met zorg Ieren uitvoeren om daardoor een 

goed resultaat te bereiken. Het eindprodukt is niet zo zeer belangrijk, 

maar de instelling waarmee het eindresultaat bereikt wordt. 

Als voorbeeld : Het model, bijv. een eendje, wordt uitgezaagd ge-
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geven. De kinderen hebben dus alleen de contour. Ze krijgen nu de op

dracht om, met behulp van vrijwel alleen vijl, zowel grof als zoet, en 

schuurpapier, dit eendje uit te werken. De contour is dus gegeven. Het 

gaat er nu om de vorm zo gaaf en zo juist mogelijk weer te geven. Be

kijken we de eindprodukten, dan zien we, dat, hoewel de kinderen het

zelfde model gekregen hebben, de uitwerking ervan heel verschillend is als 

gevolg van de individualiteit van de leerling. Toch heeft iedere leerling, 

ook de technisch minst begaafde, de voldoening een behoorlijk eindprodukl 

te kunnen leveren. Heel belangrijk hierbij is, dat de onderwijzer zelf een 

model voormaakt, zodat ze zien, hoe de juiste beoefening van de techniek, 

met een zo gering mogelijk aantal handelingen, een zo gaaf mogelijk eind-

produkt verkregen wordt. Dit werkt stimulerend, activerend. 

Het laatste jaar hebben we vooral met hout gewerkt. Dit vond mede 

zijn oorzaak in het feit, dat we beschikking kregen over enige houtbe-

Een hek wordt gegra-
inerd in was (een uiterst 
secuur werkje!) Van dit 
negatief in was wordt 
door het ingieten van 
plastic een positieve af-
druk verkregen. 
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werkingsmaehines, waardoor het mogelijk was om verschillende model

letjes in serie te vervaardigen, bijv. : speelgoedautootjes, ameublementjes 

enz. Deze seriebouw is voor onze jongens, die veelal in een fabriek of een 

bedrijf komen te werken, zeer belangrijk. Ieder krijgt in deze serieproduk-

tie een bepaalde, soms een heel simpele taak toegewezen, hij is dan volle

dig verantwoordelijk voor zijn deel in het arbeidsproces. Voldoet hij niet 

aan de gestelde eisen, dan wordt hij daar door zijn „medearbeiders" wel 

terdege op gewezen. We hoeven daar meestal geen woord aan toe te 

voegen. Deze zelfde wijze van werken is ook met andere materialen toe 

te passen, bijv. : het fabrieksmatig vervaardigen van voorwerpen uit klei, 

die gebakken, eventueel geglazuurd worden. Hierbij wordt gebruik ge

maakt van mallen, druk- en gietmallen. Zoals reeds eerder betoogd is, 

gaat het ons om het aankweken van een behoorlijke werkhouding. Welke 

technieken daarbij toegepast worden is van minder belang. 

Aparte vermelding verdient de portier. Deze, een van de secure 

jongens, zetelt in een portiershokje, voorzien van loketten. 

Op vermeldingen, opgehangen aan dit hokje, wordt de kinderen ver

teld bij wie ze op dat moment moeten zijn. Bovendien verzorgt de portier 

de administratie van de groep : melk-, eetzaal-, tramgeld enz. 

Als de schoolbediende om de verzuimen komt, kan hij voor de nodige 

gegevens bij de portier terecht. Ook voor het uitlenen van gereedschap 

moet men bij hem zijn. Hij heeft dit gereedschap onder zijn beheer. 

Dat voor dit werk niet iedere leerling bruikbaar is, spreekt van zelf. 

In zijn hokje heeft hij een tafeltje en stoeltje. Hij werkt voor zijn gewone 

schoolwerk in een der groepjes mee. Hij heeft er voor te zorgen, dat zijn 

taakwerk ook naar behoren vervuld wordt. Hij mag niet zijn werk van 

portier als excuus voor gebreken in zijn taakwerk aanvoeren. We hebben 

hem goed ingeprent, dat het portier-zijn oen eer is, die extra verplichtingen 

oplegt. 

Nabeschouwing. 

Wil dit werk enige kans van slagen hebben, dan moet er naar onze 

mening, aan de volgende voorwaarden voldaan worden : 

1. Een goed begrip en de wil tot samenwerking tussen enige collega's. 

2. Dat een van beide een meer dan gewone belangstelling heeft voor de 

handenarbeid, Hiermee wordt vooral bedoeld, dat hij de lust heeft 

steeds weer opnieuw naar simpele en prettige werkwijzen te zoeken. 

3. Dat de ander een gelijke instelling heeft ten opzichte van zijn taak, 
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de taalop- en taaluitbouw. Dat hij alles, wat daarmee samenhangt ge
degen ter hand neemt. 

4. De lokalen moeten met elkaar verbonden zijn, zodat een samenwerken 
vergemakkelijkt wordt. 

5. Een grote school, zodat men zonder enige moeite een zo grote groep 
van dergelijke kinderen kan vormen, dat zo een wijze van werken 
mogetijk is. 

Uit hetgeen hier nu over het werk in deze eindgroep verteld is, moet 
niet de conclusie getrokken worden, dat een plaatsing in deze groep 
automatisch inhoudt, dat een voortzetting van onderwijs aan een andere 
school uitgesloten zou zijn. 

Als voorbeeld diene een meisje uit deze groep, dat met de nieuwe 
cursus op onze eigen Ulo-afdeling geplaatst werd. Haar intellect en werk-
instelling waren zodanig, dat wij tot plaatsing van haar op de Ulo-afdeling 
durfden over te gaan. 

DE DOVE IN DE MAATSCHAPPIJ I 

N. Stam — psycholoog aan de Ammanschool, Amsterdam 

In de Oudheid en de Middeleeuwen werd de dove gezien als een 
mens die niet vatbaar was voor ontwikkeling, als een idioot die niets kon 
leren. Niet alleen de gewone man dacht er zo over, ook de grote denkers 
en geleerden uit die tijd waren deze mening toegedaan. Zo was een van 
de uitspraken van Aristoteles: mensen die doof geboren zijn hebben "een 
verstand en zijn niet in staat tot redeneren. In overeenstemming met deze 
opvattingen was de positie van de dove in de maatschappij die van een 
paria, een uitgestotene die geen rechten had en vaak zeer slecht werd 
behandeld. De huidige maatschappij denkt heel anders over de dove, 
maar dat wil niet zeggen dat er nu geen misvattingen over de dove zouden 
bestaan, dat de dove in deze tijd niet het slachtoffer zou zijn van vooroor
delen. 

Het is in de sociale psychologie een algemeen bekend feit, dat de ge

meenschap over minderheidsgroepen in de gemeenschap — de doven 
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vormen ook zo'n minderheidsgroep — vooroordelen heeft die vaak een 
zeer taai leven bezitten. In elk vooroordeel, zo ook in de vooroordelen over 
doven, plegen negatieve kwaliteiten geprojecteerd te worden. Zo krijgt de 
neger in de Ver. Staten vaak allerlei minder mooie eigenschappen toege
meten door de blanke, die veel meer van toepassing zijn op de blanke 
zelf. 

U begrijpt dat hoe minder contact de gemeenschap heeft met een 

minderheidsgroep hoe groter de kans is dat vooroordelen ontstaan en dat 

reeds bestaande vooroordelen zich handhaven. Omgekeerd geldt dat hoe 

meer contact er met de groep is hoe groter de kans is dat vooroordelen 

worden gecorrigeerd. U moet echter niet denken dat vooroordelen makke

lijk verdwijnen, want enerzijds gebruikt de mens allerlei technieken om 

zijn vooroordeel, zelfs tegen de harde feiten in, te handhaven, anderzijds 

gedraagt de minderheidsgroep zich min of meer overeenkomstig het voor

oordeel. Het is niet zo dat mensen die dagelijks omgaan met mensen uit 

een minderheidsgroep geen vooroordelen over hen zouden hebben en nog 

minder dat zij geen foutieve meningen over hen zouden vormen. Het is 

bij voorbeeld helemaal niet uitgesloten, dat iemand die dagelijks met 

dove kinderen omgaat over deze kinderen een eenzijdige mening vormt 

die te weinig rekening houdt met de maatschappelijke realiteit. 

De meeste mensen komen niet of nauwelijks in contact met doven. 

Er zijn misschien wel mensen die dagelijks op weg naar hun werk doven 

tegenkomen en toch menen nooit een doof mens gezien te hebben. Men 

kan namelijk niet van buiten aan iemand zien dat hij doof is, dit in onder

scheid met vele andere handicaps. De doofheid blijkt pas als de dove in 

contact treedt met andere mensen. 

Als een horende met een dove in contact treedt of ziet dat een ander 

dat doet ontdekt de horende dat de dove gebaren maakt, een mimiek ver

toont die hem vreemd voorkomt, eigenaardige klanken produceert en vaak 

slecht verstaanbaar spreekt. De dove brengt bij de horende een houding 

teweeg waarin verbazing, zich niet op zijn gemak voelen, vrees en mede

lijden een rol spelen, met daarbij het vage gevoel dat de dove in zijn 

denken en doen verschilt van andere mensen. Het is dan ook niet zo 

verwonderlijk dat bij de horende allerlei vooroordelen ontstaan. Er wordt 

bij voorbeeld vaak gedacht dat de dove dom is, psychische afwijkingen 

vertoont en zijn hele leven in een afhankelijkheidspositie moet blijven. 

Ook ouders van een doof kind hebhen soms de laatste opvatting, vaak 

zeer tot schade van de ontwikkeling van hun kind dat geneigd is zich te 

gedragen overeenkomstig de verwachtingen der ouders en zelf ook de 
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mening krijgt dat het tot niets in staat is. Nog een voorbeeld van een voor

oordeel over de dove is de opvatting dat de dove een grotere kans op 

ongevallen zou hebhen dan de horende. Onderzoekingen in Amerika heb

ben uitgewezen dat dit laatste niet het geval is. Dit vooroordeel had intus

sen, onder andere in Amerika, onaangename economische consequenties 

voor de dove. Verzekeringsmaatschappijen wilden hem niet verzekeren of 

alleen tegen hoge premies en werkgevers wilden hem niet in dienst nemen 

vanwege het vermeende verhoogde ongevallenrisico. De meeste horenden 

zien de dove dus als iemand met specifieke kenmerken en eigenaardig

heden en niet als een gewoon mens die niet horen kan. Dit brengt met 

zich mee. dat men in het algemeen alle gedrag bij doven dat afwijkt van 

de norm, zal toeschrijven aan de doofheid en daarmee aan alle doven. 

Er worden daarbij twee fouten gemaakt : 

1) Men ziet over het hoofd dat andere factoren dan de doofheid 

oorzaak kunnen zijn van de gedragseigenaardigheden. Men gaat er dan 

dus eigenlijk vanuit dat de doofheid zo'n stempel op iemand drukt, dat 

zijn hele zijnswijze erdoor bepaald wordt. Het spreekt vanzelf dat de 

doofheid mede het gedrag bepaalt, en mogelijk zelfs in sterke mate, maar 

dat is nog iets anders dan het gehele gedrag te zien als gevolg van de 

doofheid. Het gedrag van de dove in de maatschappij is evenals het ge

drag van ieder mens afhankelijk van talloze faktoren. Allereerst is er zijn 

aanleg, dus zijn intelligentie, karakter, constitutie enz. Dan is er de re

latie met de ouders, broers en zusters. Het is algemeen bekend dat de aard 

van de ouder-kind relatie grote invloed heeft op de ontwikkeling van het 

kind en daarmee op zijn gedrag later in de maatschappij. Ik hoef hier 

alleen maar te wijzen op het verband tussen affectieve verwaarlozing en 

criminaliteit. Het is verder bekend dat de ouder-kind relatie bij gehan

dicapte kinderen en dus ook bij dove kinderen meer gevaar loopt een 

ambivalent karakter te krijgen dan bij niet-gehandicapte kinderen. 

Naast de aanleg en de directe omgeving heeft ook het tot een min

derheidsgroep behoren invloed op het gedrag. Als de dove onder horen

den is, bevindt hij zich meestal in een uitzonderingspositie, wat onge

twijfeld zijn weerslag op het gedrag moet hebben. Niet alleen die uitzon

deringspositie maar ook het feit dat hij gehandicapt is doet zich gevoelen. 

Zo schrijft men de dove vaak eigenschappen toe, die men ook aan mensen 

met een andersoortige handicap toeschrijft en die waarschijnlijk groten

deels moeten worden gezien als reactie op het medelijden van de om

geving. Daarnaast hebben ook de eerder genoemde vooroordelen over de 

doven invloed op het gedrag. 
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Ten slotte zullen er waarschijnlijk gedragingen zijn die significant 

frequenter voorkomen bij doven dan bij andere groepen van mensen en 

dus min of meer als gevolg van de doofheid gezien kunnen worden. Het 

is zonder meer duidelijk, dat men uitermate voorzichtig moet zijn met de 

conclusie dat een gedraging gevolg is van de doofheid, gezien de talloze 

factoren buiten de doofheid die invloed hebben op het gedrag. 

2) Men generaliseert, uitgaande van één bepaald kenmerk, in dit 

geval de doofheid. Men spreekt dan van dé dove en de individuele ver

schillen komen op de achtergrond. Er zijn echter geen twee doven gelijk. 

Er zijn bij de doven evenals bij de horenden grote individuele verschillen. 

We weten bij voorbeeld allen dat er onder de doven goede en slechte 

liplezers zijn, dat er wat de spreekvaardigheid betreft grote individuele 

verschillen zijn, dat de ene dove zich veel gemakkelijker in de maatschap

pij beweegt dan de andere. Aan de psycholoog wordt soms gevraagd of 

hij iets kan vertellen over de psychologie van dé dove, welke vraag mees

tal impliceert, dat er wordt verondersteld dat er een psychologie van de 

dove is en dat de dove principieel anders zou zijn dan de horenden. 

Het probleem of er al of niet een psychologie van de dove bestaat •— 

in laatste instantie een filosofisch probleem — kunnen we hier rustig in 

het midden laten. Over de doven en over het beleven van de doofheid is 

psychologisch nog heel weinig bekend. Er zijn wel horenden geweest die 

gepoogd hebben zich in te leven in de situatie van het doof-zijn om zich 

zo een beeld te vormen van de belevingswereld van de dove. Deze onder

zoekers deden eigenlijk niets anders dan het maken van een aflreksom 

— zij verminderden namelijk de horende mens met zijn gehoor en zijn 

gehoorsindrukken — menend langs deze weg tot een beeld Ie kunnen 

komen van de belevingswereld van de congenitale dove en de vroeg doof 

gewordene. Het is best mogelijk dat met deze werkwijze, waartegen uiter

aard wel enige bedenkingen zijn aan te voeren, waardevolle gegevens 

worden verkregen, maar deze behouden het karakter van hypothesen zo

lang zij niet aan de realiteit getoetst zijn. Men kan natuurlijk ook een 

andere werkwijze toepassen en uitgaan van liet gedrag, op grond waarvan 

men dan hypothesen vormt, die uiteraard eveneens getoetst zullen moeten 

worden. Psychologische onderzoekingen over doven die aan de huidige 

methodologische eisen van de empirische psychologie voldoen, bij voor

beeld over de motoriek, hebben nog weinig opgeleverd. 

Er is dus heel weinig bekend over psychologie van de doven, maar 

vast staat dat voor de meeste doven het leven in de maatschappij span

ningen met zich meebrengt. Die spanningen zouden er misschien niet zijn 
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als de doven een aparte gemeenschap konden vormen. In Rusland heeft 
men gepoogd een afzonderlijke dovenmaatschappij te stichten. In de 
Westerse landen bestaat echter het streven de doven te doen opgaan in 
de maatschappij. Dienovereenkomstig is het onderwijs aan dove kinderen 
erop gericht hen klaar te maken voor de maatschappij, waarin ze later 
hun brood moeten verdienen. De verbale taal en de communicatie met 
de horenden blijven meestal moeilijk. In vele landen worden dan ook voor 
volwassen doven cursussen in liplezen gegeven om het contact met de 
horenden te vergemakkelijken. 

De dove heeft zoals vrijwel ieder mens een werkwereld en een privé-

wereld. Hij gaat naar zijn werk maar hij heeft ook zijn vrije tijd. Over 

de werkwereld wil ik niet spreken daar de heer Van der Schaaf dit straks 

zal doen. Ik beperk mij dus tot de privéwereld. De privéwereld stelt geen 

eisen zoals de werkwereld dat doet, maar dat betekent niet dat de dove 

in de privéwereld van alle druk en spanning bevrijd is. Hij leeft namelijk 

in zijn vrije tijd meestal ook voor een groot deel tussen de horenden. 

Hoewel hij misschien actief deelneemt aan het economische en industriële 

leven, maken zijn gehoorstoornis en de daarmee gepaard gaande moeilijk

heden met taal en communicatie, dat het niet eenvoudig voor hem is 

volledig deel te nemen aan het sociale leven. De moeilijkheden met de ver

bale taal en daarmee met de communicatie met de horenden treden in de 

privéwereld vaak veel duidelijker aan de dag dan in de werkwereld, daar 

in de laatste de contacten vaak veel zakelijker en onpersoonlijker liggen. 

Hij heeft misschien wel horende vrienden en kennissen, maar aan het 

gesprek dat toch voor een groot deel het plezier uitmaakt van het inter

menselijk contact kan hij meestal niet goed deelnemen. Vlotte uitwisseling 

van gedachten is meestal niet mogelijk. Het gesprek verloopt veelal traag 

en moeizaam en goed persoonlijk contact komt niet gemakkelijk tot stand. 

Het gesprek wordt vaak noch door de dove noch door de horende als 

prettig ervaren. De horende zal bij voorkeur horenden, de dove doven 

opzoeken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er overal verenigin

gen voor doven zijn De oud-leerlingen van de Ammanschool zijn dan ook 

tenminste wat de mannen betreft voor een groot deel lid van een vereni

ging voor doven. Dat wil niet zeggen dat er geen doven zijn, die bij voor

keur het gezelschap van horenden zoeken. Men zou grof genomen bij 

de doven en eigenlijk bij iedere groep drie soorten mensen kunnen on

derscheiden ; 

1) de mensen die zich permanent in de maatschappij kunnen handhaven; 

2) de mensen die zich tijdelijk kunnen handhaven, maar die het soms 



'M 

nodig hebben voor kortere of langere tijd terug te vallen op de 

groep waarvan zij deel uitmaken; 
3) de mensen die zich slechts kunnen of willen handhaven binnen de 

eigen groep. 
Er zijn in vele landen mensen die gekant zijn tegen het stichten van 

verenigingen voor doven. Zij vrezen onder andere dat de doven zich zullen 

isoleren van de gemeenschap, dat meer doven met elkaar zullen trouwen 

en dat er meer dove kinderen geboren zullen worden. Anderen achten 

alleen verenigingen voor doven aanvaardbaar als deze geleid worden 

door horenden. Hieruit blijkt dat, hoe goed overigens ook bedoeld, zelfs 

mensen die zich voortdurend met doven bezighouden en hun belangen 

behartigen, uiteindelijk de dove niet als een volwaardig mens zien, in staat 

zijn eigen levensvorm te kiezen. De neiging alles te willen regelen voor de 

dove zal voor een deel samenhangen met de omstandigheid dat het dove 

kind bij zijn opvoeding extra zorg en aandacht nodig heeft, voor een 

deel voortkomen uit een soort superioriteitsgevoel van de horende tegen

over de dove. Wij doen allerlei dingen voor de dove, trouwens voor iedere 

gehandicapte, omdat wij menen dat hij het zelf niet kan, of misschien 

omdat we ons niet graag realiseren hoeveel hij zelf kan. Op deze wijze 

wordt hem eigenlijk geen verantwoordelijkheid toevertrouwd en wordt het 

hem moeilijk gemaakt zich een volwaardig lid van de maatschappij te 

voelen. Terwijl men dus aan de ene kant alle moeite doet de dove tot 

zelfstandigheid te brengen, wil men hem aan de andere kant in een af

hankelijkheidspositie houden. In de ontwikkelingspsychologie is aange

toond dat de groei naar zelfstandigheid mede voorwaarde is voor een 

gezonde ontplooiing van de mens in de maatschappij. Hodgson, een 

Amerikaan die een boek heeft geschreven getiteld „The Deaf and their 

problems", ziet dezelfde voorwaarde voor de ontwikkeling van de dove in 

de maatschappij. Ik wil besluiten met een citaat uit dat genoemde boek, 

waar in zijn visie duidelijk naar voren komt : 

„The best hope of the deaf lies in the social self-reliance gained by 

administering their own affairs and by shouldering responsibility. Only so 

can they achieve the reality of full citizenship". 
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DE DOVE IN DE MAATSCHAPPIJ II 

J. v. d. Schaaf — sociaal pedagoog aan de Ammanschool, Amsterdam. 

De dove staat door zijn handicap op een andere wijze in de maat
schappij dan de horende. Het maatschappelijk verkeer brengt met zich 
mee een veelvuldigheid aan tussenmenselijke relaties. Bij deze relaties is 
de dove in het bijzonder kwetsbaar. De kans dat hij misverstaat en daar
door niet of half begrijpt is groot en de dove zal bewust of onbewust steeds 
met deze factor rekening houden. Deze instelling van grotere waakzaam
heid geeft een spanning aan het contact die op zich de relatie met de 
ander zal kunnen beinvloeden. 

Het is van belang, dat de dove zich bewust leert zijn, dat zijn hoor-
stoornis niet alleen voor hem een belemmering is om de ander te begrijpen. 
Ook zijn horende tegenspeler wordt met het probleem van het misver
staan geconfronteerd. Het is dan niet voldoende, dat de horende partner 
„begrip" weet op te brengen voor de dove. Hij zal moeten leren zich 
met de dove te verstaan. En dan vooral niet met de begrijpende goedwil
lendheid. Met begrijpende goedwillendheid ontstaat een niveauverschil 
in de relatie, waarbij een gelijkwaardig tussenmenselijk contact niet mo
gelijk is. De dove is als mens gelijkwaardig en heeft er recht op als zo
danig behandeld te worden. 

Het is ondoenlijk om, met welk voorlichtingsmedium dan ook, de horende 
de juiste instelling ten opzichte van de dove te doen innemen. Hier heeft 
de dove mijns inziens een belangrijke taak. Hij zal de ander moeten leren 
zich met hem te verstaan. Ik meen, dat een ieder die bij de opvoeding 
van de dove betrokken is aan dit facet van het leven als dove aandacht 
dient te besteden. 

De psycholoog noemde al de voordelen die er ten aanzien van de 

doven zijn en bij de integratie in de maatschappij stuit de dove op deze 

vooroordelen en zij die hem hierbij behulpzaam zijn met hem. Men noemt 

negatieve en positieve eigenschappen. Als negatieve zij genoemd: de dove 

is argwanend en ruziezoekend. Als positieve wordt gesteld: de dove heeft 

een goede concentratie en grote ijver. Het is er echter mee als met alle 

vooroordelen: ze zijn niet waar. Zij die de doven moeten onderwijzen 

zullen dit ook wel ervaren. Buitendien moet men zeer voorzichtig zijn met 

het interpreteren van een bepaald gedrag van de dove. Als de dove vraagt 

wat er gebeurd is, dan kan men zeggen dat dit een teken van argwaan is 

(negatief). Met evenveel recht kan gezegd worden, dat de dove iemand 
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is, die ook wil weten om deel te kunnen hebben aan de belevenis van 

de groep (positief). 

Vooral bij keuringen spelen de vooroordelen de dove nog wel eens 

parten. 

Zijn op een andere wijze in de maatschappij staan hoeft niet in te 

houden, dat de dove zijn plaats in de maatschappij niet zou kunnen in

nemen. Uit ervaring weten wij allen dat de oud-leerlingen van de ver

schillende instituten deze plaats als ieder ander innemen, ü p welke wijze 

hebben wij getracht te achterhalen bij een groep oud-leerlingen van de 

Amsterdamse school, die sinds 1945 de school verlieten, door hen hierover 

te ondervragen. De uitkomsten van deze ondervraging zijn te zien op de 

tentoonstelling „De dove in de maatschappij" die van 30 mei tot 30 juni 

in het instituut voor Nijverheid en Industrie te Amsterdam wordt gehou

den. Deze uitkomsten zijn niet zonder meer geldig voor alle doven. Zij 

geven ons een beeld van een bepaalde groep, waarbij o.a. ten aanzien 

van het beroepsleven interessante punten naar voren kwamen. 

Van de 130 ondervraagden zijn er thans 108 in het vrije bedrijf 

werkzaam. Zij oefenen 47 verschillende beroepen uit. Negen van de 

vrouwelijke oud-leerlingen zijn door hun huwelijk niet meer beroeps

matig werkzaam en 13 zijn nog in opleiding. Geen van hen is geplaatst 

in een beschuttende werkplaats of een anderszins beschermende omgeving. 

Voor enkele vond en vindt wel de opleiding in een beschuttende werk

plaats plaats. 

In de in 1922 uitgegeven brochure ,.l)e doofstomheid en de doof

stommen in het huisgezin, in de school en in de maatschappij", geschreven 

door Mgr. Hermus, vonden wij bij een soortgelijk onderzoek bij de vijf 

instituten de volgende cijfers: van de 167 jongens, die een van de vijf 

instituten verlieten, waren er 132 in het vrije bedrijf werkzaam. Van de 

overige 35 wordt gezegd, dat zij te gebrekkig waren om in het vrije 

bedrijf te kunnen werken. Van de 151 meisjes waren er 118 geplaatst. Van 

de overigen wordt niets vermeld. Over de beroepen wordt gezegd, dat 2 7 % 

van de jongens kleermaker waren en 3 1 % schoenmaker. De meisjes 

waren werkzaam in de huishouding of deden handwerk. 

Bezien wij de groep die wij ondervroegen, dan vinden wij bij de 

jongens 2 kleermakers en geen enkele schoenmaker. Van de meisjes zijn 

2 5 % in huishoudelijk werk of bij de naaldvakken geplaatst, terwijl de 

overigen verdeeld zijn over 11 verschillende beroepen. 

Als we de beroepen naar niveau gaan indelen, dan is de kwalifi

catie zonder meer gunstig te noemen. We hielden ons aan de niveauinde-
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ling van het Rijks Arbeids Bureau. Bij een grove indeling constateren 

wij, dat 2 2 % van de jongens een beroep uitoefent, dat alleen practise lic 

ervaring vereist ; 16% heeft enige theoretische scholing moeten hebben 

en 6 2 % mag zich tot de geschoolde vaklieden rekenen, waarvan 12% 

zelfs met een middelbaar theoretische opleiding. Bij de meisjes liggen 

deze cijfers als volgt: 4 2 % alleen practische ervaring, 3 3 % met enige 

theoretische opleiding en 2 5 % geschoolden, waarvan 2 2 % een beroep uit

oefent dat een middelbaar theoretische opleiding behoeft. Eén doet zelfs 

werk op wetenschappelijk niveau. Dat is dan ook de zeldzame uitzondering. 

Met de grote spreiding van beroepen kunnen wij verheugd zijn. Het 

is een bewijs dat de beroepsmogelijkheden van de doven veel minder 

beperkt zijn, dan wel wordt aangenomen. 

Om de kans zich te ontplooien zo groot mogelijk te doen zijn wordt 

er in Amsterdam naar gestreefd om het vervolgonderwijs, dat op de be

roepsopleiding gericht is, zoveel mogelijk door de bestaande instituten, 

die in het algemeen deze opleidingen geven, te laten doen. Op de doven-

school vindt het basisonderwijs plaats en er is een bovenbouw, die een 

verbreding van deze basis geeft om een theoretische opleiding, die hogere 

eisen stelt, te kunnen volgen. De eigenlijke vakopleiding vindt plaats 

hetzij op de dagscholen voor technisch of nijverheidsonderwijs, hetzij met 

een leerovereenkomst bij een werkgever, hetzij met gangbare cursussen 

en in enkele gevallen met speciale cursussen, waaraan ook andere gehan

dicapten kunnen deelnemen. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de 

opleiding tot glasinstrumentmaker, die in een beschuttende werkplaats 

plaats vindt, evenals een opleiding tot atelier-naaister en werkster aan 

speciaal-machines of een training voor montagewerk. 

De school is hierbij behulpzaam in de avonduren: in groepsverband 

als het kan, persoonlijk als het moet. 

Arbeid te kunnen verrichten, die redelijk gehonoreerd wordt, is niet 

de enige factor, die de mens in staat stellen om een zelfstandig en vrij 

mens te kunnen zijn. Het is wel een belangrijke voorwaarde. Om vrede 

te kunnen hebben met het beroep dat men uitoefent is het van veel belan^ 

dat men ook het gevoel kan hebben dat men niet onnodig kansen heeft 

moeten missen. Het is onze taak om de wegen te zoeken deze kansen 

voor de doven zo groot mogelijk te doen zijn. 
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NIVEAU-INDELING van de beroepen, die door de oud-leerlingen van 
de Ammanschool te Amsterdam worden uitgeoefend, welke sinds 1945 
de school verlieten. 
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constructietekenaar 

eloktromonteur 

huishoudster 

automonteur 

machinebankwerker 
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instrumentmaker 
tandtechniker 

metaaldraaier 
plaatwerker 

kleermaker 

coupeuse 

verwarmingsmonteur 
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analist (e) 
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VERKLARING VAN DE CODERING 

1. Zeer eenvoudige arbeid, waarbij geen overleg vereist wordt en welke 

na een inlooptijd van enkele dagen (een week) verricht kan worden. 

2. Eenvoudige arbeid, waarbij enig inzicht en overleg wordt vereist, doch 
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welke na een inlooptijd van enkele weken kan worden verricht. 

3. Enigszins ingewikkelde arbeid, waarbij inzicht en overleg, zomede 

een praktische ervaring van enkele maanden wordt vereist. 

4. Vrij ingewikkelde arbeid, waarbij overleg en initiatief, een aanmer

kelijke praktische ervaring en eventueel theoretische kennis wordt 

vereist. 

5. Ingewikkelde arbeid, waarvoor een uitgesproken aanleg, een grote 

praktische ervaring en tevens theoretische kennis wordt vereist. 

6. Zeer ingewikkelde arbeid, waarvoor een uitgesproken aanleg, een 

middelbare theoretische scholing en tevens praktische ervaring wordt 

vereist. 

7. Praktische arbeid, op wetenschappelijke grondslag of zuiver weten
schappelijke arbeid. 

Beroepenschema 

structuuraspecten nevenaspecten 

e Exact m Materiaalgevoel 

t Technisch r Vormgevoel 

o Organisatorisch a Aandacht 

v Verbaal n Nauwkeurigheid 

s Sociaal w Toewijding 

k kunstzinnig h Handvaardigheid 

p Persoonlijk voorkomen 

KANTTEKENINGEN 

bij het wederwoord van de Heer A. v. Uden. 

Aangezien polemieken in een blad op de duur tot niets leiden, zullen 

we het bij dit „wederweerwoord" laten, hoewel we gaarne van iedere 

uitnodiging gebruik zullen maken om mondeling over de onderhavige 

problemen van gedachten te wisselen. Dat gaat vlugger en is meestal 

verhelderender. 

Hier dan onze kanttekeningen. 

Ie. Dat we een verschillend uitgangspunt hebben, n.l. de doven en de 

slechthorenden, is niet geheel juist. Wij hebben duidelijk gesteld, dat de 

storing in de ruimtelijke oriëntatie ernstiger moet zijn naarmate het ge-

hoorverlies groter is. Op deze basis zouden er dus wel degelijk stoornissen 
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waarneembaar moeten zijn bij kinderen met een aangeboren of vroeg-
verworven slechthorendheid. 

Maar we kennen niet alleen de slechthorenden van het zien-bewegen. 

We weten hoe de kinderen van de Ammanschool zich bewogen die gym 

hadden van de nu gepensionneerde collega, de Heer G. de Vries, die meer 

dan dertig jaar gymnastiekles gaf aan doven. We hebben met ze meege-

speeld. en kunnen U uit eigen ervaring verzekeren, dat ze best aan de 

maat waren ! Wie dat niet gelooft, moet maar eens gaan kijken naar 

de jongens van collega Michels, ook al aan die Ammanschool. Die spelen 

een partij softball, waar iedere U.L.O. het mee doen kan. En voor softball 

heb je echt wel een zeer behoorlijke ruimtelijke oriëntatie nodig. 

2e. Inderdaad zegt een audiogram niet veel. Maar als die enig praktisch 
uitvoerbare meting al zo onbetrouwbaar is, hoe weinig weten we dan 
niet van de rest af ? In hoeverre de ruimte van de gehoorgestoorde ge
vuld is met geluid, zouden we kunnen bepalen met een electro-encephalo
gram in die ruimte. En aangezien we daar niet aan toe zijn, weten we er 
eigenlijk niet veel van, en philosoferen en combineren en deduceren en 
redeneren we vanuit een massa litteratuur, die op vele punten is gebouwd 
op nog minder meetbare elementen dan het toonaudiogram. Wat weten we 
van hun ruimte-beleving af ? Een 16-jarige U.L.O.-leerling zei eens, toen 
we erover spraken: „Meneer, vertelt U nou eerst eens hoe U de ruimte 
achter U beleeft, dan kan ik misschien het verschil aangeven". We betwij
felen of iemand het kan. maar hoe kunnen we dan wel precies zeggen hoe 
zij het beleven? 

3e. De term „grijpruimte" komt in het proefschrift van Calon niet voor. 

Hij zegt : „Zij leven in een onmiddellijk tast- en zichtbare wereld ; hun 

ruimte is niet ver". Is die tastbare wereld de vitale ruimte, in tegenstel

ling tot de verre ruimte ? De grens tussen deze twee ruimten ligt op 

ongeveer 200 meter van ons vandaan, hoewel dat individueel zeer ver

schillend is. Maar Calon laat zich er verder niet over uit, en de interpre

tatie van zijn woorden laten wij geheel voor de rekening van de heer van 

Uden. Rest nog altijd de vraag : Waar houdt die „grijpruimte" op ? 

4e. Dat de heer van Uden in zijn opvattingen niet alleen staat vermoed

den wij reeds. Parallelle gedachten, zegt hij, zijn te vinden in de litteratuur 

die genoemd wordt in het verslagboek van de Internationale Conferentie 

over de Lichamelijke Opvoeding van Dove Kinderen. Een conferentie dus 



99 

over een tamelijk praktische aangelegenheid. Er was dan ook meer te 

beleven dan litteratuur, en wel praktisch werk. O.a. een experiment met 

een groep kinderen, doven en horenden door elkaar. Het publiek mocht 

er aan de hand van het verschil in bewegen de doven uitzoeken. En dat 

kon het publiek niet. Waarvoor het zich niet behoeft te schamen, want 

dat kunnen geroutineerde deskundigen op het gebied van de lichamelijke 

opvoeding óók niet. 

5e. De heer van Uden geeft als illustratie door hem geobserveerde ge

dragingen van kinderen in de ruimte. Die liefde voor het observeren is 

lofwaardig, maar het interpreteren is gevaarlijk. Zo lieten we de klassejuf 

eens halen, om te kijken naar die dikke Rudie van haar, die nu toch maar 

een zweefkoprol over een bok maakte. De juf kwam, zag, en constateerde 

dat Rudie een evenwichtsstoornis had. Hoezo ? Wel, hij rolde scheef, en 

kwam helemaal bij de punt van de mat uit. Zoiets klinkt niet gek, maar 

alleen de vakman weet, dat dit zijwaarts wegdraaien het gevolg is van een 

(vaak onbewuste) angst. We hadden het genoegen om jarenlang met 

keurturners te trainen, en we hebben ze allemaal bij het inoefenen van 

nieuwe dingen scheef zien gaan. Ook meervoudige Nederlandse kampioe

nen. Dit komt vooral voor bij het draaien om de breedte-as. 

Maar ondertussen had Rudie bijna een evenwichtsstoornis aangeme

ten gekregen ! Gevolg van zeer nauwkeurig observeren, maar ondeskun

dig interpreteren. Hetzelfde zien we gebeuren, als de heer van Uden 

volleyballende doven beschrijft. (1961, pag. 180) Wanneer de auteur 

meer ervaring zou hebben met goedhorende volleybalteams, zou hij weten, 

dat alle beginnelingen reageren zoals zijn doven. (Waarbij gezegd dient, 

dat we de neiging hebben iemand nogal lange tijd als „beginneling" te 

zien). 

6e. Dat de opvatting van de heer van Uden alleen maar wil wijzen op 

eenzijdigheden, b.v. gymnastiek die teveel dit i.p.v. dat, te weinig zus 

i.p.v. zó doet, enz. enz., is prettig. Maar dat probleem kunnen we op een 

eenvoudiger wijze oplossen door het aanstellen van bevoegde vakleer

krachten in de lichamelijke oefening, die ervaring genoeg hebben met 

g.l.o.-kinderen, en uren genoeg maken bij de gehoorgestoorden om een 

volwaardig lid van het schoolteam te zijn. Tenslotte is het bewegen-in-de-

ruimte hun vak, en hebben zij de beschikking over oefenstof, technieken 

en methodieken. 

Rij de beoordeling of die lichamelijke opvoeding geslaagd is, zullen 
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we moeten zien naar de resultaten, o.a. of aan het eind van de schooltijd 

de kinderen zich duidelijk gebrekkiger bewegen in de ruimte dan hun 

horende medemensen. En aangezien de heer van Uden mèt ons voor de 

mindere prestaties van een kind, c.q. het ruimtelijk slecht-georiënteerd 

zijn, de doofheid als excuus aanvaardt noch gebruikt, begrijpen we eerlijk 

gezegd niet waarom er zoveel over gepraat moet worden. 

Tenslotte, al hoort dit niet bij het wederwoord, zijn we geschrokken 

van het overzicht-in-cijfers van de Olympische Spelen voor horenden en 

die voor doven. We weten niet of de heer van Uden dit als bewijsvoering 

voor zijn opvattingen aanvoert, of slechts ter illustratie gebruikt van.. . 

ja, van wat eigenlijk ? Op de Maccabia, de Joodse wereldspelen, worden 

ook geen resultaten behaald als op de door het I.O.C. georganiseerde 

spelen. Toch zal niemand het in zijn hoofd halen om te poneren, dat Joden 

een gebrek aan ruimtelijke oriëntatie hebben ten aanzien van niet-Joden ! 

Een dergelijke bewerking van materiaal achten we zinloos, omdat het 

niets zegt. Maar de publikatie ervan vinden we, in verband met het gevaar 

dat de aan ons toevertrouwde kinderen voor hun leven een etiket opge

plakt krijgen, ronduit onverantwoordelijk ! H. Weber. 

SPORTRESULTATEN VAN HORENDEN EN DOVEN 
// 

A. van Uden pr. 

Men heeft de opmerking gemaakt dat de achterstand der doven op 

hun Olympische Spelen t.o.v. de horenden — een achterstand over de 

gehele lijn van gemiddeld 16% — wellicht daarin zijn reden kan hebben, 

dat de dove sportlui slechts uit een kleine groep mensen geselekteerd 

kunnen worden. 

Daarom heb ik bij het Ned. Olympisch Comité de resultaten opge

vraagd, behaald door de huidige Nederlandse kampioenen. Het gaat hier 

dus ook slechts om een kleine groep mensen, waaruit geselekteerd wordt. 

Ook hier echter liggen de internationale dove kampioenen over de gehele 

lijn beneden onze nationale horende kampioenen (gemiddelde achterstand 

1 1 % ) , zoals U uit onderstaande uitslag kunt zien : 
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ATHLETIEK : 

Heren : 

100 m. hardlopen 
200 m. hardlopen 
400 m. hardlopen 
800 m. hardlopen 

1500 m. hardlopen 
5000 m. hardlopen 

10000 m. hardlopen 
110 m. horden 
400 m. horden 

20 km. snelwandelen 
Verspringen 
Hoogspringen 
Hinkstapsprong 
Polstokhoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

Olympische Spelen 
Helsinki 1961 
Doven : 

11.1 sec. 
22.8 sec. 
50.4 sec. 

1 min. 
4 min. 

15 min. 
32 min. 
15.2 sec. 
56.4 sec 
1 u. 39 
6.70 m. 
1.80 m. 

15.16 m. 
3.85 m. 

14.42 m. 
41.52 m. 
61.88 m. 

57.9 
00.2 
12.2 
8.2 

min. 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

2.0 sec. 

Huidige Ned 
kampioenen : 
Horenden : 

10.6 sec. 
21.4 sec. 
47.6 sec. 

1 min. 47.9 
3 min. 44.8 

14 min. 18.2 
30 min. 22.4 
14.5 sec. 
53.5 sec. 
1 u. 37 min. 
7.39 m. 
1.86 m. 

14.97 m. 
4.22 m. 

16.47 m. 
58.05 m. 
69.97 m. 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

49.6 sec. 

% A 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

+ 
— 
— 
— 
— 

/erscl 

5% 
6% 

6% 
10% 
6% 
6% 
6% 
5% 
5% 

1% 
9% 

4% 
1% 
9% 

12% 
28% 
12% 

Dames 

100 m. hardlopen 
200 m. hardlopen 

80 m. horden 
Verspringen 
Hoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

ZWEMMEN: 

Heren : 

100 m. vrije slag 
200 m. schoolslag 
100 m. rugslag 

1500 m. vrije slag 
400 m. vrije slag 

12.8 sec. 
26.4 sec. 
12.7 sec. 
5.23 m. 
1.48 m. 

12.21 m. 
41.48 m. 
37.42 m. 

Doven : 

1 min. 
3 min. 
1 min. 

20 min. 
4 min. 

2.5 
1.6 

14.7 
8.5 

59.9 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

11.7 sec. 
24.4 sec. 
11.1 sec. 
6.31 m. 
1.70 m. 

14.49 m. 
48.37 m. 
48.22 m. 

Horenden : 

55.5 sec. 
2 min. 34.4 
1 min. 4.2 

18 min. 6.1 
4 min. 25.6 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

Dames : 

100 m. vrije slag 
200 m. schoolslag 
100 m. rugslag 

1 min. 20.1 sec. 
3 min. 22.8 sec. 
1 min. 31.5 sec. 

1 min. 3.2 sec. 
2 min. 48.5 sec. 
1 min. 10.1 sec. 

— 9% 
— 8% 
— 13% 
— 17% 
— 13% 
— 16% 
— 14% 
— 22% 

% 

% 

Verschil 

- 1 1 % 
- 15% 
- 14% 
- 10% 
- 8% 

Verschil 

- 2 1 % 
- 16% 
- 23% 
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Als wij de sporten vergelijken, valt het op dat er een gradatie is van 
achterstand bij : 

I 
a. die sporten waar hoofdzakelijk de benen een rol 

spelen, resp. gemiddelde achterstand : 12% 

b. die sporten waar hoofdzakelijk de armen een rol 

spelen, resp. gemiddelde achterstand : 2 7 % 

c. de zwemsport, waarbij zowel armen als benen een 

een rol spelen, resp. achterstand : 17% 

IN MEMORIAM DRS. BROEREN 

Op donderdag 2 mei 1963 is te Nijmegen plotseling overleden drs. 
H. W. Broeren, sinds 1 januari 1963 lector in de lichamelijke opvoeding 
aan de katholieke universiteit te Nijmegen. 

Hij werd 54 jaar. 

In 1929 behaalde drs. Broeren de akte lichamelijke opvoeding m.o. 
In 1938 m.o. pedagogiek A en in 1941 pedagogiek B (cum laude). In 
1953 deed hij kandidaatsexamen en in 1955 doctoreerde hij, wederom 
cum laude, in de pedagogiek. 

Op 28 december 1962 nam hij als inspecteur van 't B.L.O. afscheid 

van de R.K.B.O. bond tijdens haar jaarvergadering. In een onvergetelijke 

toespraak tot honderden B.O. mensen benadrukte hij vooral 't prachtige 

werk van de man of de vrouw voor een klas misdeelde kinderen. „Wie 

zich niet ten volle inzet, niet met hart en ziel bij zijn werk is, is voor 

het B.O. niet geschikt." 

Wij herinneren ons nog zijn toespraak in Woudschoten, die grote 
indruk maakte op de vele aanwezigen. Drs. Broeren had ons iets te 
zeggen. 

Zijn lessen in de orthopedagogiek op de A-cursus voor leerkrachten 
aan scholen voor gehoorgestoorde kinderen waren zeldzaam mooi en hart
verwarmend. 

II 

7% 

16% 

1 5 % 
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Drs. Broeren was een begenadigd mens. 

Zijn overlijden is een groot verlies voor heel het B.O. 

Wij twijfelen er niet aan of deze rusteloze werker („Mama, misschien 

krijg ik na 1 januari wat meer tijd voor jou" — afscheidsrede 28 dec. '62) , 

geniet nu van zijn welverdiende rust.. 

Het zij zo. 

Br. Marcus. 

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

Negenentwintig april 1963 was voor een lid van het Bestuur van de 

Ver. tot Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakge-

brekkige Kinderen en voor een oud-bestuurslid een zeer belangrijke dag. 

Op genoemde datum werden namelijk Zr. Marie en de Heer P. J. 

Evertse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van deze plaats mogen wij beiden, zowel namens het Bestuur als 

namens alle leden, heel hartelijk gelukwensen met deze prachtige wel

verdiende onderscheiding. 

Hier blijkt de officiële waardering voor het vele en belangrijke werk 

dat Zuster Marie en de Heer Evertse hebben verricht ten bate van het 

slechthorende en spraakgebrekkige kind. 

Waar zij bovendien beiden voor het einde staan van het werk met 

onze gehandicapte jeugd, kunnen we deze onderscheiding zien als een 

bekroning daarvan. 

Wij wensen Zr. Marie en de Heer Evertse toe, dat zij hun Orde-plicht, 

namelijk het dagelijks dragen van hun onderscheidingsteken, nog heel 

vele jaren mogen vervullen. 

A. Breve, secr. 
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JAARVERGADERING EN STUDIECONFERENTIE 1963 

Vereniging tot Bevordering van het onderwijs aan Slechthorende en 

Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland. 

Op onze laatste jaarvergadering is met algemene stemmen aange
nomen, dat de conferentie van 1963 gehouden zal worden op 4 en 5 
november a.s. in „Woudschoten" te Zeist. 

Het bestuur heeft op haar vergadering van 27 februari jl. het pro

gramma voor deze conferentie besproken. 

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen : 

Ie Het muziekonderwijs. 

2e De spraakgebrekkige kinderen. 

De werkwijze voor beide onderwerpen zal als volgt zijn : 

Muziekonderwijs. 

In het tijdschrift komen van te voren enige artikelen. De inhoud 

daarvan kunt u zelf aan de praktijk toetsen. 

Het onderwerp valt uiteen in twee delen. a. Het praktische gedeelte. 
Dit wordt besproken — eventueel ook in het tijdschrift — en gedemon
streerd op de conferentie door mejuffrouw Roovers uit Eindhoven, b. Het 
theoretische gedeelte van de hand en uit de mond van de heer Decates uit 
Nijmegen. 

Spraakgebrekkige kinderen. 

In het tijdschrift komt — ook weer ruim tevoren — een serie vragen 

en „stellingen" welke ter overpeinzing en onderzoeking aan u worden 

voorgelegd. Dit is niet alleen maar iets voor de drie scholen die een af

deling voor spraakgebrekkigen hebben. U zult merken dat het elke school 

betreft. 

Op de conferentie zullen we allen gewapend met meningen en resul

taten van onderzoekingen naar voren kunnen komen. We komen dus 

beslagen ten ijs, waardoor de resultaten en conclusies van het besprokene 

van groot belang kunnen zijn voor ons werk. 

Het bestuur is van mening dat deze wijze van werken vóór een 

voorbereiding tót de conferentie een levendige discussie zal opleveren, 

waardoor problemen eerder naar voren kunnen komen. 

En juist om de problemen is het begonnen. Niet om die te constateren, 

maar om er een oplossing voor te vinden. A. Breve, secr. 
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VOOR DE GOEDE ORDE 

In het vorige tijdschrift hebt U een lijst gevonden met de namen 

van de scholen enz. en de rayonindeling. Hierin moeten de volgende 

rectificaties aangebracht worden bij de scholen in Rotterdam : 

L. W. Hildernisseschool, Baan 163, Rotterdam, tel. 010—135651, hoofd: 

P. J. Evertse. 

Dr. F. Hogewindschool, Grondherenstraat 62, Rotterdam, tel. 010— 

174572, hoofd : J. H. C. Verschoor. 

Copie behoort gezonden te worden naar de redacteur van Uw rayon 

en die stuurt het naar mij. 

Omdat het bestuur nog niet voorzien heeft in de vacature de Kluyver, 

gaat dat nog rechtstreeks naar mijn adres. Copie voor het volgende num

mer moet voor 15 juli binnen zijn. 

A. Schutten, hoofdred. sector S.H. 

ONTVANGEN 

„Naar het volle leven", het orgaan van de Vereniging tot bevorde
ring der belangen van slechthorenden kwam in mei uit met een speciaal 
nummer. 

Aanleiding daartoe is een nieuwe beschikking van de Ziekenfonds

raad, waarbij — vanaf 1 februari 1963 — een belangrijke tegemoetko

ming wordt gegeven voor de aanschaf van een hoortoestel. 

Het is een aardig idee van bovengenoemde vereniging om de nieuwe 

regeling te „omlijsten" met een aantal artikelen over het hoorapparaat, 

gehooronderzoek en de noodzakelijke aanpassing, ervaringen van maat

schappelijk werkers, arbeidsbemiddeling enz. 

Volgens de nieuwe beschikking krijgen de slechthorende ziekenfonds-

leden 7 5 % van de aanschaffingskosten van het hoortoestel vergoed, met 

een maximum van ƒ 150,—. Dit maximum is ƒ 250,— voor personen 

beneden 16 jaar en studerenden en invaliden tot 27 jaar. 

Tenslotte vermelden we nog, dat exemplaren van dit keurig uitge

voerde nummer verkrijgbaar zijn a 35 cent bij het Centraal Bureau van 

de Vereniging, 2e Constantijn Huygensstraat 73, Amsterdam-W. 

A.E. 
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