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TEN GELEIDE 

Onze zeer gewaardeerde eindredacteur, de hoer Eendebak, moest 

zich op medisch advies enige weken uit zijn overdrukke werkzaamheden 

terugtrekken om in de weldadige rust van de vrije natuur nieuwe krach

ten te kunnen verzamelen voor zijn zware taak. Naar wij vernamen, 

werkt hij thans weer op het instituut, al is het dan nog op halve kracht. 

Een spoedig algeheel herstel zij hem toegewenst. 

Het lopende jaar zal de eindredactie door ondergetekende worden 

waargenomen. Met ingang van januari 1965 zal de functie van eind

redacteur door een vertegenwoordiger van het slechthorendenonderwijs 

worden bekleed. 

In de redactie vonden de laatste tijd een aantal mutaties plaats. 

Br. Acharius verliet onze gelederen. Hij heeft een benoeming gekregen 

tot Overste in een van de huizen van zijn Congregatie te Maastricht. 

Wij wensen hem van harte geluk daarmee. 

Br. Acharius heeft vijftien jaren het dovenonderwijs met hart en 

ziel gediend en wij kunnen ons levendig voorstellen, dat deze stap voor 

hem niet zo licht zal zijn geweest, maar , zoals hij zelf schrijft: „Bo

vendien weet ik, dat het voor drie of zes jaar is en dat ik dan best in 

Gestel kan terugkeren om weer als gewoon piot mee te vechten in de 

strijd tegen de doofheid, gewapend met de ervaringen bij de normale 

kinderen opgedaan". En, zo gaat hij verder: „Mag ik u en alle leden van 

de redactie hartelijk danken voor de vriendschap, die ik ondervonden 

heb, niet alleen vanaf het moment, dat ik door jullie — rijdende langs 

de Groningse kermis — in de redactie werd opgenomen, maar ook in de 

jaren, dat wij als collega's aan de verschillende scholen elkaar ontmoetten 

en van elkaar leerden houden, omdat wij allen zoveel van het dove kind 

houden". 

Deze woorden tekenen Br. Acharius ten voeten uit. Het is jammer, 

dat wij hem weer zo spoedig moesten afstaan. Een pleister op de wonde 

is echter, dat men inmiddels een waardig opvolger heeft gevonden in de 

persoon van Pater Dr. B. Tervoort S.J., een geleerde en vakman bij 

uitstek op het gebied van het dovenonderwijs. 
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Wij roepen hem een hartelijk welkom toe en vleien ons met de 

bedachte, dat wij ongetwijfeld van hem belangrijke artikelen voor ons 

tijdschrift tegemoet mogen zien. 

Ook de slechthorendensector is in beroering! 

De heer Schutten heeft het slechthorendenonderwijs verlaten en dat 

betekende dus tevens het treden uit de redactie. In een persoonlijk af

scheidswoord richt de heer Schutten zich tot u allen. 

En , naar uw waarnemend-eindredacteur bij het ter perse gaan 

van dit nummer nog vernam, heeft ook de heer Koops zijn voornemen 

kenbaar gemaakt de redactiestaf te zullen neerleggen. 

Voor deze beide heren zijn nog geen opvolgers gevonden, zodat er 

thans twee vacatures bestaan. Wij hopen en vertrouwen, dat onze collega's 

van het slechthorendenonderwijs er spoedig in zullen slagen de twee 

opengevallen posten door enthousiaste en toegewijde krachten te doen 

bezetten. 

De drie afgetreden redactieleden brengen wij namens de lezers van 

Het Gehoorgestoorde Kind onze welgemeende dank voor al datgene, wat 

zij in het belang van het tijdschrift hebben verricht. 

Dit gecombineerde augustus-oktobernummer staat grotendeels in het 

teken van de Jaarvergadering van de Vereniging ter Bevordering van 

het Doofstommenonderwijs in Nederland, welke op 14 en 15 mei 1964 

te Groningen werd gehouden. 

Voor de vertraging in de verschijning — waar factoren van uiteen

lopende aard de oorzaak van waren — roepen wij uw aller clementie in. 

J. C. Cramer 
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Langzamerhand is het wel bekend geworden, dat ik het buiten

gewoon lager onderwijs en dus ook het onderwijs aan S.H.-kinderen ver

laten heb. 

Het gevolg hiervan is, dat ik niet alleen per 1 september als lid 

uwer vereniging afgevoerd ben, maar ook opgehouden ben met het hoofd

redacteurschap van „Het Gehoorgestoorde Kind" voor uw sector. Dit 

werk heb ik — zij het dan wel eens met een minder gelukkige uitschieter 

— met plezier gedaan. Al heeft dit niet het minst invloed gehad op mijn 

beslissing, wil ik u nu wel toevertrouwen dat dit laatste niet meer zo 

groot was, toen ik het besluit tot vertrek ging nemen, omdat een lege 

portefeuille mij al enige tijd met holle ogen aanstaarde. 

Gaarne wens ik het bestuur, de redactie en u allen, die u blijft 

inzetten voor het gehoorgestoorde kind, veel sterkte en wijsheid toe bij 

het vervullen van uw mooie taak. 

Vooral zij, die zich ongestoord en met volledige medewerking kun

nen wijden aan het zoeken naar nieuwe en — naar we hopen — betere 

wegen voor het onderwijs aan dit gehandicapte kind, mogen door vol

hardend werken tot goede resultaten komen, waarvan de vruchten uitge

stald worden in uw orgaan, zodat er in brede kring mee gewerkt kan 

worden. 

Amsterdam-Osdorp, 22 september 1964. 

A. Schutten, 

Eastonstraat 142 
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VERSLAG VAN DE 45 ste ALGEMENE VERGADERING 

van de Vereniging ter Bevordering van het 

Doofstommenonderwijs in Nederland, 

gehouden op donderdag 1 4 en vrijdag 1 5 mei 

1 9 6 4 te Groningen 

De traditie van de laatste jaren getrouw werden aan de vooravond 

van onze Algemene Vergadering volleybalwedstrijden gehouden. 

Enthousiasme en felheid kenden geen (leeft ij ds)-grenzen en hadden 

een pijnlijke ..situatie" tot gevolg. De heer Berkhout was op zo"n bijzon

dere wijze ..in" deze situatie, dat hij genoodzaakt was een abrupt einde 

te maken aan zijn bezoek aan Groningen. Ons medeleven en onze goede 

wensen vergezelden hem op zijn nachtelijke reis naar Amsterdam. 

Ondanks de inspanning, die de ontspanning van veel collega's ge

vraagd had. waren velen de volgende morgen present voor het school

bezoek. Hoe moeilijk dit onderdeel van onze Alg. Verg. ook is voor de 

ontvangende school, we zouden dit programmapunt toch niet graag 

missen. Het geeft de gesprekken over ons werk een levende achtergrond. 

Na een royale lunchpauze werd de vergadering om 2 uur weer 

voortgezet met groepsbesprekingen. Onderwerp van bespreking waren 

enkele stellingen naar aanleiding van het tweede rapport van de Taai

commissie. Het verslag van deze besprekingen is reeds in het vorige tijd-

schriftnummer verschenen. 

Na een theepauze werden er vier groepen gevormd, waarin vier 

verschillende onderwerpen aan de orde werden gesteld. 

De leden waren ingedeeld naar eigen voorkeur voor een bepaald 

onderwerp. Aan de bespreking ging een inleiding van de gesprekleider 

vooraf. Mevrouw Dr. N. Snijders-Oomcn sprak over „Gewone psychologie 

bij de beoordeling en de opvoeding van het niet-sprekende kind"; Dr. 

P. E. Hoeksema over „Mogelijkheden der moderne oorchirurgie"; mej. 

J. Schlecht over „De relatie tussen ouders en pleegouders" en de heer 

D. de Bruin over „Enkele facetten van de nazorg". Ook van dit onderdeel 

van het programma zal een verslag in het tijdschrift verschijnen. 

Om 7 uur opende de voorzitter de Huishoudelijke Vergadering in 

het Concerthuis aan de Poelestraat. Hij richtte een bijzonder woord van 
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welkom tot de nieuwe leden. Hoewel het in onze groeiende vereniging 

moeilijk wordt de namen van alle nieuwe leden bij te houden, kan ieder, 

dank zij de hadges, vanaf het begin „naam hebben" in onze vereniging. 

Nadat de notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering waren 

gelezen en goedgekeurd, werden de ingekomen stukken behandeld. 

Allereerst het overlijdensbericht van de heer Pieter Linthorst, „die in 

zijn 80ste levensjaar op 15 november 1963 van ons heenging". De voor

zitter herdacht zijn werk als directeur en bestuurslid van het Rotterdamse 

Instituut en vroeg de vergadering met enkele ogenblikken stilte zijn 

nagedachtenis te eren. 

De opleidui!isprol>l<<men. 

In vier instituten zijn moeilijkheden ontstaan rondom de opleiding. 

Deze zijn van tweeërlei aard. Er wordt gebruik gemaakt van opleidingen, 

die niet gericht zijn op het werk in onze instituten (Log. en Fon., 

Akoepedie) en het samenbrengen van werkers bij dove kinderen en wer

kers bij slechthorende kinderen is verre van ideaal gebleken. De wijze 

van opleiden is hierdoor weinig gericht en er zijn tal van overlappingen 

en doublures. Het instituut in Sint Michielsgestel heeft een vorm gevon

den, die zeer goed voldoet: een zelfstandige opleiding voor werkers bij 

het dovenonderwijs, geïncorporeerd in de Katholieke Leergangen. Er is 

een poging ondernomen zo'n vorm ook voor de andere instituten in het 

leven te roepen. 

Na een samenspreking met de directeuren van het Seminarium voor 

Orthopedagogiek is overeengekomen een soortgelijke opleiding voor deze 

instituten in sept. 1964 te starten. De wijze van samenwerken me! Int 

slechthorendenonderwijs zal nog nader besproken worden. 

De hoofdinspecteur, de heer Vlietstra, heeft een vergadering belegd, 

waarin deze opleidingsproblemen zijn besproken. Er is een commissie 

ingesteld, die de coördinatiemogelijkheden zal onderzoeken tussen de 

opleiding voor Log. en Fon., de opleiding voor Akoepedie en de boven

genoemde opleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek. 

Onderschriften. 

Er zijn besprekingen gevoerd met de Nederl. Televisie Stichting met 

het doel onderschriften te verkrijgen bij het weekjournaal. De heer Berk

hout heeft bij deze besprekingen onze vereniging vertegenwoordigd. Er is 

echter bericht ontvangen, dat uitvoering voorlopig onmogelijk is. 
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B.L.O.-rnarge kleuterleidsters. 

Het Bestuur heeft bij de drie verenigingen voor Buitengewoon Lager 

Onderwijs geïnformeerd naar de mogelijkheid van toekenning van een 

B.L.O.-marge aan de (volledig bevoegde) kleuterleidsters, die in onze 

instituten werken. Deze verenigingen hebben ons meegedeeld, dat de 

Anof deze kwestie reeds aanhangig heeft gemaakt bij het Georganiseerd 

Overleg. 

De Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne heeft ons weer een 

bedrag doen toekomen, te besteden voor activiteiten, die het dove kind 

ten goede komen. Het Bestuur heeft officieel de dank van de Vereniging 

overgebracht aan Dr. Vromen (die inmiddels afscheid van deze Bond 

heeft genomen). De voorzitter dankte ook Mgr. Van Overbeek, die in 

deze zaak de trouwe pleitbezorger van de Vereniging is geweest. 

Commissie-werk. 

Alle leden hebben het tweede verslag van de Taaicommissie ont

vangen en gelegenheid gehad erover van gedachten te wisselen. Ook de 

commissie voor het voortgezet onderwijs heeft het Bestuur en de direc

teuren der instituten haar verslagen toegezonden. Deze commissie is bezig 

voor verschillende vakken een aantal niveaus vast te stellen. Een bepaald 

aantal niveaus zal verplicht gesteld worden, maar de verdeling over de 

vakken mag binnen bepaalde grenzen variëren. De bedoeling hiervan 

is meer uniformiteit in de schoolopleidingen en examens te brengen en 

toch ook ruimte te scheppen om met de aanleg en de belangstelling van 

de leerlingen rekening te kunnen houden. 

De voorzitter stelde de vergadering voor de commissies hun werk 

te laten voortzetten. De vergadering ging hiermee akkoord. 

Internationaal Congres. 

Het Bestuur heeft de heer Büchli verzocht een verslag te schrijven 

van zijn bezoek aan het Internationale Congres te Washington. Dit 

verslag is inmiddels in het tijdschrift verschenen. 17 leden van onze 

vereniging hebben, al dan niet gecombineerd met scholenbezoek, dit 

congres bijgewoond. De voorzitter bracht hun dank over voor de financiële 

bijdrage, die zij van de Vereniging ontvingen. 
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Het 50-jarig jubileum. 

Er is een jubileumcommissie gevormd. Ze bestaat uit 5 leden en 2 

bestuursleden. Onze jubileumvergadering, die ook jaarvergadering zal 

zijn, zal niet gebonden zijn aan een instituut. Als plaats van samenkomst 

is daarom gedacht aan een conferentieoord. De jubileumcommissie heeft 

haar keuze laten vallen op het Troelstraoord. Dit is inmiddels gereser

veerd voor onze jubileumvergadering op 26 en 27 februari 1965. 

Aan de redactie van ons tijdschrift werd opgedragen zich te beraden 

over een jubileumuitgave. De redactie stelde voor een aantal mensen te 

vragen onderwerpen te bespreken, die het wetenschappelijk kader aan

geven, waarbinnen het werk in de doveninstituten zich afspeelt. Dit voor

stel werd door het Bestuur aanvaard en is uitgevoerd. Bij het Bestuur 

kwam verder een voorstel binnen een tijdschriftnummer te wijden aan 

bespreking van facetten van het dovenonderwijs, die nieuw zijn of in 

de laatste 25 jaar belangrijke wijzigingen hebben ondergaan. Het Bestuur 

had zich achter dit voorstel gesteld en de voorzitter vroeg de hoofd

redacteur of hij kans zag zo'n jubileumnummer te doen verschijnen. 

De gevraagde collega's zullen dan de gelegenheid moeten krijgen zich 

over hun onderwerp te oriënteren in de andere instituten. De hoofd

redacteur antwoordde bevestigend, waarop de voorzitter bij de vergade

ring informeerde of zij instemde met dit laatste voorstel en met de reeds 

genomen besluiten t.a.v. conferentieoord en jubileumuitgave. De verga

dering verklaarde zich akkoord en de hoofdredacteur kreeg en aanvaard

de de opdracht een jubileum-tijdschriftnummer te verzorgen. 

Financiën. 

Alle leden ontvingen op de Huishoudelijke Vergadering een finan

cieel verslag en een voorstel tot een tweetal wijzigingen inzake de contri

butieheffing. Deze wijzigingen betreffen art. 2 van het Huishoudelijk 

Reglement. Verslag en voorstel werden met instemming aanvaard, waarop 

de voorzitter de penningmeester dankte voor de wijze, waarop hij het 

geld beheert en voor de adviezen inzake financieel beleid en besteding 

van gelden. De Kascommissie — bestaande uit de Groningse collega's, 

de heren Albronda en Arends — had inmiddels een gunstig rapport 

uitgebracht. De voorzitter stelde voor de plaatsvervangende Kascommis-

sieleden, mej. Van Bokhoven en de heer Puyenbroek, nog een jaar lang 

als zodanig aan te houden en een „vrije" Kascommissie te benoemen in 

verband met de viering van het 50-jarig jubileum. 
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Dit gebeurde. Benoemd werden de heren Delhez en De Vos. Zij 
namen hun benoeming aan. 

Bestuursverkiezing. 

De vier buitenleden waren aan de beurt van aftreden. Mgr. Van 
Overbeek stelde zich niet herkiesbaar. Br. Augustinus, en de heren 
Breeman en Stoel wel. Drie van de vier ontstane vacatures zijn kwaliteits
zetels. 

In de kwaliteitszetel voor Gestel werd Br. Augustinus herkozen met 
147 van de 148 stemmen. 

In die voor Groningen de heer Breeman met 146 van de 148 
stemmen. 

In die voor Rotterdam de heer Stoel met 147 van de 148 stemmen. 

Voor de vierde, vrije, zetel waren 2 stemmingen nodig. De uitslag 
van de laatste stemming was, dat de heer Delhez met 81 van de 155 
uitgebrachte stemmen werd gekozen. 

Allen namen de benoeming aan. 

De voorzitter bedankte de commissie van stemopneming, nl. de heren 
Schutte en Akker, bijgestaan door de heren Aardoom en Hoekstra. 

Hierop sprak hij het scheidende bestuurslid, Mgr. Van Overbeek, 

toe. Mgr. Van Overbeek is 25 jaar bestuurslid van onze vereniging ge

weest. Geestelijken — priesters en predikanten — hebben wel eens de 

naam wat naast het leven te staan, vervuld te zijn met een geloofsidealis-

me, dat botst met de realiteit. „Wat mij in u steeds heeft getroffen is 

uw nuchterheid, uw realiteitszin en uw zakelijkheid. Dit alles gedragen 

door uw liefde voor het dove kind, die wortelt in uw geloofsovertuiging." 

üe voorzitter dankte Mgr. Van Overbeek voor alles, wat hij door zijn 

succesvolle bemiddelingen en waardevolle adviezen via onze vereniging 

voor het dove kind in Nederland deed. 

„In onze bestuursvergaderingen zullen wij zeker uw kostelijke verhalen 
o.a. over uw reisbelevenissen missen. Wij zijn u erkentelijk voor het 
aanbod ons te willen helpen, als we een beroep op u doen. Wij hopen 
u nog lang in ons midden te hebben." 

De voorzitter verwelkomde hierna het nieuwe bestuurslid, de heer 
Delhez. Hij zei te vertrouwen, dat ook nu een goede samenwerking zal 
ontstaan. 
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Plaatsbepaling volgende Alg. Verg. 

Het gebruikelijke ceremonieel kon nu achterwege blijven. De voor

zitter hoopte allen volgend jaar in het Troelstraoord te mogen verwel

komen. 

Aan de rondvraag gingen twee mededelingen vooraf. Mej. Kerkstra, 

aan de beurt van aftreden als redactielid voor Groningen, werd door 

haar collega's voorgedragen voor een nieuwe zittingsperiode. De voor

zitter wenste haar sterkte bij het vervullen van haar taak. 

De heer Van Uden heeft een andere werkkring aanvaard en treedt 

af als redactielid.1) De voorzitter zei, dat het moeilijk zal zijn ons 

Gestel voor te stellen zonder de heer Van Uden. Hij publiceerde veel. 

Hij werkte stimulerend, prikkelend, ook wel eens tot tegenspraak, altijd 

enthousiast, waardevol en waardig, daarbij geleid door zijn liefde voor 

het dove kind, waarvan de geestelijke vorming hem zo na aan het hart 

lag. De voorzitter sprak de wens uit, dat de nieuwe werkkring voor de 

heer Van Uden zegenrijk zal zijn en dat hij daarin zijn priesterideaal 

zal kunnen realiseren. 

Rondvraag. 

De heer Staal stelde voor de jubileumvergadering in het Troelstra
oord drie dagen te laten duren, om meer gelegenheid te hebben voor 
onderling contact en gesprekken. De voorzitter zegde toe de mogelijkheid 
daarvan te onderzoeken en sloot daarop de vergadering. 

Vrijdag 15 mei om half 10 heropende de voorzitter de Alg. Verg. 

Hij verwelkomde de heer Linde, die de minister van Maatschappelijk 

Werk vertegenwoordigde, de hoofddirecteur van het Koninklijk Instituut, 

de heer Mees, de damesdirectie, de heer Van den Klooster, die de Ver. 

ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrek-

kige Kinderen in Nederland vertegenwoordigde, de heer De Jeu, directeur 

van het Seminarium voor Orthopedagogiek, mevr. Schouwstra en de heren 

van de Oudervereniging, onze erevoorzitter en beide ereleden, en de 

sprekers van deze morgen, Prof. Huizing en de heer Toonstra. Hij ver

meldde, dat de heer Goudt donderdagmiddag onze vergadering had be-

') Br. Acharius zal de vacature vervullen. 
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zocht, als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris van 0 . K. en W. en 

dat de hoofdinspecteur, de heer Vlietstra, tot zijn spijt door ambtsbezig

heden verhinderd was de vergadering bij te wonen. 

Hierna gaf de voorzitter het woord aan de heer W. Toonstra voor zijn 

lezing „Het leesonderwijs in de school voor dove kinderen". Deze lezing 

zal in zijn geheel in het tijdschrift gepubliceerd worden. 

In de bespreking informeerde Br. Siardus naar de wijze van werken 

met de associatieschriften. De heer Toonstra antwoordde, dat daarin 

wordt vastgelegd wat gezamenlijk beleefd wordt, zinnen, die in een ge

sprek naar voren komen en lessen bij platen. 

De heer Eendebak wees op het verschil tussen het taalniveau van de 

leesboeken en dat van onze dove leerlingen. Hij noemde een serie lees

boeken voor dyslectische kinderen. 

De voorzitter dankte de heer Toonstra voor zijn waardevolle bijdrage 

uit de praktijk van het werk. Hij had gesproken namens een team van 

werkers van het Koninklijk Instituut. Vroeger was het mogelijk, dat één 

man het dovenonderwijs in zijn vingers had. Nu is specialisatie en de

centralisatie noodzakelijk. Hieraan zijn vele bezwaren verbonden, maar 

ook de vreugde van het onderling gesprek. „U bent van zo'n onderling 

gesprek een uitstekende tolk geweest. Wij waarderen het, dat u als jonge 

collega hebt willen spreken. Hartelijk dank en veel succes met uw werk." 

Het volgende agendapunt vermeldde „Verslag van de besprekingen 

n.a.v. het rapport van de Taaicommissie. De heer Berkhout, die deze 

taak op zich genomen had, was echter door het ongeval „in en door de 

dienst" afwezig. (De voorzitter stelde voor hem een attentie te zenden.) 

De heer Arends nam nu deze taak over. De voorzitter dankte hem, dat 

hij invaller had willen zijn. 

Na de koffiepauze zetten allen zich tot luisteren naar Prof. dr. H. C. 
Huizing, die een lezing hield, getiteld „Hooropvoeding thuis en op 
school". Deze lezing zal gepubliceerd worden. 

In de bespreking mengden zich de heren Van Mierlo, De Lange, Staal 
en mevr. Schouwstra. 

De heer Van Mierlo merkte op, dat het van belang is te weten, hoe 

de kinderen aan de woorden kwamen, die ze gingen spreken. Werden 

deze expliciet aangeboden of spontaan door henzelf gekozen? Verder was 

hij van mening, dat de woordenschat slechts een facet is van het taai-

bezit, geen criterium ervoor. 

De heer De Lange informeerde naar de proeven met de huidprikkels. 

De heer Staal concludeerde, dat de school door een meer individuele 
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benadering voor de jonge leerlingen beter was, dan ze thuis te laten. 

Mevr. Schouwstra informeerde naar het verwarde geluidsbeeld, dat door 

verschuiving van kenmerkende frequentiegebieden ontstaat. 

De voorzitter dankte hierna Prof. Huizing voor zijn referaat. Wij 

zijn in onze vereniging nu gewend aan audiologische bijdragen. Dit is 

niet altijd zo geweest. De onderwijssituatie van 15 jaar geleden ligt 

inderdaad achter ons. Toch blijven onderwijsmensen nieuwe experimenten 

argwanend bekijken. Deze argwaan moet echter niet gezien worden als 

een vorm van wantrouwen. Nieuwe visies brengen onrust, terwijl rust 

zo noodzakelijk is voor de goede gang van het onderwijs. Bezinning 

op de nieuwe visies stelde echter vanzelfsprekende zaken disputabel. Het 

waagstuk was noodzakelijk: tegenover een zekere schade stond een gro

tere winst. De accenten in het dovenonderwijs wijzigden zich onder 

invloed van de audiologie: de titel van de lezing geeft aan, dat hoor-

opvoeding zich moet richten op de totaliteit van het dove kind. Bij alle 

menselijke verhoudingen spelen horen en verstaan een bijzonder grote 

rol. De pedagogen zullen de bijdragen van de audiologie moeten integre

ren tot zegen van het dove kind. „In de toekomst hopen wij nog veel 

profijt te hebben van uw werk in dienst van wetenschap en charitas, 

toegespitst op de arbeid aan het dove kind, dat ons en u stellig lief is." 

In zijn slotwoord bracht de voorzitter de dank van de Vereniging 

over aan de Hoofddirectie van het Kon. Instituut voor de gastvrijheid. 

De rollen gastheer-gast zijn niet altijd duidelijk tijdens onze ver

gaderingen, maar worden al 49 jaar zonder haperingen gespeeld. De 

voorzitter dankte ook de heren Dclhez, Sissink en Breeman, die zoveel 

werk „achter de coulissen" hadden verzet, en alle Groningse collega's. 

Hij releveerde het werk in de gedecentraliseerde besprekingen op 

donderdagmiddag en dankte de vier gesprekleiders voor hun bijdrage. 

Hij wenste ons en onze leerlingen succes en vreugde bij de inspan

ning, die van ons gevraagd wordt als we pogen de wereld van het boek 

en de wereld van het geluid voor onze dove leerlingen toegankelijk te 

maken, en een veilige thuisreis. 

N. Rog 
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„GEWONE" PSYCHOLOGIE Bij DE BEOORDELING EN 
DE OPVOEDING VAN HET NIET-SPREKENDE KIND 

Inleiding gehouden door Dr. N. Snijders-Oomen 

In ..Elseviers Weekblad" heeft men de kans aanbiedingen voor 

..psychologisch advies" tegen te komen naast advertenties over waarzeg

gerij en sterrenwichelarij. Dat is nog afkomstig uit de tijd, dat de 

psychologie een soort zwarte kunst was. Men verwachtte van de psycho

loog een soort helderziendheid. 

Die magische verwachtingen omtrent de psychologie zijn overigens 

nog niet helemaal verdwenen. Er bestaan nog steeds zich psychologisch 

noemende instituten, die voorspiegelen de mens in korte tijd van spreek-

of bloosangst te genezen. En is het geen magisch verschijnsel, dat er nog 

zovelen zijn die menen, dat met een I. Q.-bepaling of een psychologisch 

rapport het hele raadsel mens is opgelost? 

Maar dat is toch niet meer de psychologie van onze tijd. De echte 

psychologen van vandaag wekken geen magische verwachtingen. Zij hou

den rekening met feiten uit heden en verleden, en dat doen ze vollediger en 

genuanceerder dan de buitenstaander. Zij proberen hun advies te plaat

sen in het kader van het mogelijke. Zij zijn relativistisch omtrent hun 

eigen mogelijkheden en beloven geen absoluut heil of volledige genezing. 

De psychologie is „gewoon" geworden. Zó gewoon, dat een opdracht

gever niet zelden na afloop van een onderzoek zegt: „Dat wist ik al". 

Vergetend, dat hij nu houvast heeft, waar eerst een subjectief vermoeden 

was. De psychologie is zó gewoon, dat de opvoeder zich teleurgesteld 

voelt: ja. nu weet ik dat dit gestoorde kind wel verstand heeft, maar 

wat doe ik ermee in de praktijk; moet dat hoge l.Q. dan eeuwig ver

borgen blijven? Een dergelijk gezegde is wel een bewijs, dat men de 

eigenlijke betekenis van de psychologie niet kent. 

Misschien is de psycholoog daarmee van zijn.voetstuk gevallen. Hij 

mag dan precies nagespeurd hebben wat het kind mankeert, maar hij 

kan het niet genezen. Hij kan richtlijnen gegeven hebben voor de behan

deling, maar de opvoeders kunnen ze niet consequent en volledig uitvoe

ren. Opvoeders zijn immers óók maar mensen. En bovendien, gewoonlijk 

hebben ze méér kinderen op te voeden. 
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U zult niet van mij verwachten, dat ik om het feit dat de mogelijk

heden van dit vak beperkt zijn, geen taak voor de psychologie zie in de 

wereld van het dove kind. Maar ik zou mij graag met u samen verdiepen 

in de vraag, hoe zij méér van dienst kan zijn bij de opvoeding dan zij tot 

nu toe geweest is. Daarmee wil ik ervan uitgaan dat de psychologie toch 

iets méér is, dan datgene, wat iedereen zich met een beetje wijsheid en 

levenservaring kan eigen maken. Laat ons het „wetenschappelijke men

senkennis" noemen. Maar deze wetenschappelijke mensenkennis dan toe

gepast op het gewone leven, op de gewone mensen en de altijd beperkte 

mogelijkheden, die er zijn. Want ik ben ervan overtuigd, dat die beperkte 

mogelijkheden lang niet ten volle uitgebuit worden. 

I. Om met de titel van deze inleiding te beginnen: ik wil in eerste 

instantie niet uitsluitend over dove kinderen spreken. Op verschillende 

instituten worden immers ook normaal-horende, niet-sprekende kinderen 

opgenomen. En afgezien daarvan, komen zij overal wel voor psycholo

gisch onderzoek. Als ze jong zijn is trouwens in veel gevallen niet met 

zekerheid vast te stellen, of er een gehoorstoring is. 

De tweede reden, waarom ik niet alleen over dove kinderen wil 

spreken, weegt zwaarder. De psycholoog, die een kind wil onderzoeken 

in verband met een eventuele opname in een instituut voor dove kinderen, 

wordt gemakkelijk het slachtoffer van een bewustzijnsbeperking; hij 

bekijkt het kind voornamelijk in het licht van de maatregelen, die in 

verband met de doofheid genomen kunnen worden (dat is hetzelfde ge

vaar wat de leraar aan de school voor doven loopt en waardoor in het 

verleden de „gewone" opvoeding nogal eens verwaarloosd werd ter wille 

van de spreekopvoeding). 

Maar ook het spreken is slechts een aspect van de kinderlijke tota

liteit. De „gewone" psycholoog, die niet direct op doofheid bedacht is, 

ziet het niet- of gebrekkig sprekende kind in een ruimer verband: het kind 

is gestoord in de normale ontwikkeling van het inter-menselijk 'contact. 

En ook als vaststaat, dat een kind doof is, blijven er nog talloze vragen 

over om het gedrag van het kind te verklaren. Vragen, die in de alge

mene praktijk bij elk contactgestoord kind gesteld worden, en die ook bij 

de beoordeling van elk doof kind belangrijk zijn. De doofheid, met het 

advies tot plaatsing op een speciale school, geeft al evenmin een oplossing 

van alle problemen als de enkele bepaling van het I. Q. 

1. Uiteraard zijn de geboorte-omstandigheden van het jonge, niet-spre

kende kind van het grootste belang. Is het kind te vroeg geboren? Zijn er 
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aanwijzingen voor hersenletsel in de vroege jeugd? Dat kan natuurlijk 

bepaalde gedragseigenaardigheden verklaren. Maar men moet niet te snel 

zijn met de diagnose van „aangeboren" storingen. 

De houding van de moeder tegenover het jonge kind is immers van 

het grootste Kelang voor zijn ontwikkeling. Een moeder, die na weken of 

maanden een couveusekind thuis krijgt, of die al dadelijk hoort dat haar 

kindje waarschijnlijk geestelijk niet normaal zal zijn, mist niet zelden de 

zekerheid en de spontaneïteit, waarmee de normale zuigeling omringd 

wordt. Zou in een dergelijk levensbegin niet vaak de psychologische 

oorzaak gevonden moeten worden van de existentiële angst en de autis

tische trekken, die bij zoveel gehoorgestoorde kinderen gevonden worden, 

en die soms al te gemakkelijk op een „cerebrale storing" worden terug

gevoerd? 

2. Een andere oorzaak van ernstige contactstoringen is de hospitalisatie 

in de vroege jeugd. Ieder kent wel de panische vrees, die veel jonge, 

gehandicapte kinderen hebben voor alles wat op ziekenhuis en dokter 

lijkt. Een vrees, die meestal wel ergens op ervaringen gebaseerd is. Deze 

kinderen hebben naar verhouding méér ziekenhuis- en dokterservaring 

dan anderen. Juist door het feit, dat deze ervaringen uit de vroegste jeugd 

stammen, kunnen ze de persoonlijkheid in sterke mate beïnvloeden. 

Dit zijn vraagpunten, die bij de beoordeling van elk contactgestoord 

kind bekeken moeten worden, doof of niet doof. Vooral bij de niet-doven 

zullen zij vaak een aanknopingspunt geven voor de verklaring van afwij

kend gedrag. Zij zullen ons behoeden voor een te snelle diagnose ajs 

zwakzinnigheid, autisme — waarmee men in veel' gevallen een aange

boren cerebrale storing bedoelt, waar niet veel aan te doen is. 

3. Naast de geboorte-omstandigheden en een eventueel trauma door 

hospitalisatie of medisch ingrijpen in de vroege jeugd, is het huiselijk 

milieu voor dove en niet-dove kinderen van evenveel belang. Het kan 

schadelijk zijn of alleen maar niet bevorderlijk voor de sociale ontwikke

ling of de spraakontwikkeling. Het maakt uiteraard een groot verschil 

of het intellectuele niveau van de ouders normaal is, of zij zelf een open 

en onbevangen contact hebben, of zij duidelijk Nederlands spreken, of zij 

al of niet geïsoleerd wonen. Met al deze factoren moet rekening gehouden 

worden naast de factor van een eventuele al of niet volledige doofheid. 

II. Dit geldt dus voor alle contactgestoorde kinderen. Maar in tweede 

instantie zou ik mij toch wel willen beperken tot kinderen met een reële 
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gehoorstoring. Er is een tijd geweest, dat alle aandacht viel op de nood-

aan-taal. Maar ongetwijfeld betekenen deze kinderen voor hun opvoeders 

— laten we zeggen de laatste tien jaren — méér dan een kind dat 

spreken-moet-leren en zijn-gehoorresten-gebruiken. Er wordt aandacht 

besteed aan de motorische, aan de esthetische opvoeding van doven, aan 

de vrije expressie. Ik herinner u graag aan het jaarverslag van 1962 van 

het Gestelse Instituut, waarin het verslag van het internationale congres 

over de lichamelijke opvoeding van doven te vinden is. In de artikelen 

van mejuffrouw Bladergroen en van de heer Van Uden staat de betekenis 

van de sensori-motoriek te lezen voor een normale ontwikkeling. Een 

kind, dat vanaf de geboorte de dimensie van het horen mist, leeft anders 

in de ruimte dan het horende kind; het krijgt niet alleen waarschijnlijk 

later in het algemeen een bewustzijn van de eigen lichamelijkheid, maar 

het heeft daar een ander bewustzijn van. Met dat andere en latere be

wustzijn van de eigen lichamelijkheid en het eigen ik. komt het ook 

anders te staan tegenover de medemens. 

Ook bij een normaal kind bestaat er een relatie tussen zijn zelf

bewustzijn en de verhouding tot de medemens. Daarom zullen ook vaak 

in dat verschil in bewustwording de oorzaken te vinden zijn van de fre

quente stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling van jonge dove 

kinderen. Stoornissen, die aan autisme verwant zijn en die niet zelden 

tot schijndebiliteit leiden. Bij een goede aanpak verdwijnen ze in de 

loop van enige jaren. 

De psychologische relatie tussen bepaalde aangeboren organische 

en zintuiglijke gebreken en stoornissen in de ontwikkeling van de per 

soonlijkheid is nog veel te weinig bestudeerd. Maar de „gewone" psycho

logie zegt in elk geval, dat het enerzijds noodzakelijk is het jonge gehan

dicapte kind zo snel mogelijk in een „gewone" situatie te brengen, ander

zijds ziinjunctionele behoeften te compenseren. Dit alles met de bedoeling 

er zoveel mogelijk een „gewoon" kind van te maken. Een „gewone" 

situatie voor het jonge dove kind, dat wil zeggen, zo spoedig mogelijk 

een gehoorapparaat. Zo spoedig mogelijk het gezin, de moeder vooral, 

nauwkeurig instrueren over de pedagogische benadering van het kind. 

Een verbale benadering, want het kind moet leren spreken. Maar dat niet 

alleen. Een nadrukkelijk sociale benadering, omdat het kind sociaal moei

lijker toegankelijk is. Een algemene opvoeding, die in sterke mate gericht 

is op de sensorimotorische ontwikkeling, die het kind bewegingsruimte 

geeft en veel speelgoed, waaraan het zijn motoriek in de ruimste zin kan 

ontwikkelen: een klimrek, een zandbak, een schommel. Dat ritmische 
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muziek en kinderliedjes van belang zijn, is wel voldoende bekend. Maar 
eigenlijk zou elke school een zwembad moeten hebben, en de inrichting 
van de speelplaats verdient aparte aandacht. 

III. „Gewone" psychologie zal dus een aanleiding zijn om de pedagogi

sche mogelijkheden zo volledig mogelijk uit te buiten en te perfectioneren. 

Maar gewone psychologie leert ook. dat alle mensen — en niet alleen 

ouders van dove kinderen — beperkte mogelijkheden hebben. En daar

naast dat veel dove kinderen in zó ernstige mate gestoord zijn, dat ze 

niet bereikbaar zijn voor die perfectie. De meeste moeders zijn niet in 

staat de vindingrijkheid, de tijd en de aandacht op te brengen, die het 

dove kind eigenlijk nodig heeft. Veel kinderen zijn om intellectuele of 

andere redenen niet of slecht toegankelijk voor de verbale benadering, 

die ideaal zou zijn. Daarom zal in veel gevallen telkens weer gekozen 

moeten worden: spreken en niet begrepen worden, of tonen dat men het 

kind begrijpt en zelfs met natuurlijke gebaren converseren. Dat is een 

situatie, die zich bij jonge en bij minder begaafde kinderen nogal eens 

voordoet. Ik geloof, dat in dergelijke gevallen het tot stand brengen van 

contact het voornaamste is en dat het menselijke element moet vóórgaan. 

(In de klas is de situatie uiteraard iets anders.) MaaTTïët zal aan - 3e 

andere kant voor de opvoeder steeds moeilijk blijven om niet te vervallen 

in een gemakkelijk gebaar-contact. 

IV. Alles bijeen genomen past de „gewone psychologie" geheel in de 

moderne aanpak van de gehandicapte-, ook de dove-mens. De maatschap

pij heeft meer belangstelling in gehandicapten als zodanig en tegelijk 

meer de neiging hen in hun zo-zijn te accepteren, om ze niet meer te 

isoleren en als iets heel aparts te beschouwen. De dove doet ook meer 

met het gewone leven mee. De internaten hebben aanzienlijk veel meer 

dan vroeger contact met het gezin; zij zijn niet meer de opvoeders van 

de doven, die het alléén maar weten. Er is home-training — een al te 

technisch woord overigens — dat in feite niet alleen over training, maar 

over een totale opvoeding gaat en steeds meer móet gaan. Er zijn langere 

vakanties en de meeste kinderen gaan met het weekend naar huis. Er is 

een algemene tendens vanuit het internaat naar het gezin. Er is een 

vroegere opleiding in de normale maatschappij, in tegenstelling tot de 

beperkte „eigen" vakopleidingen binnen het instituut. Er is steeds meer 

deelname aan normale activiteiten en contact met horenden. 
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Het zijn allemaal gunstige verschijnselen. En de wensen van de 

„gewone" psycholoog zijn daarom niet zozeer verlangens naar heel nieuwe 

dingen, als een snel voortschrijden van die begonnen tendens, een vlug

ger en consequenter dóórvoeren van bepaalde maatregelen. Voor de 

jonge kinderen zouden de omstandigheden op school nog aanzienlijk 

gewoner kunnen zijn. Wie de meeste klassen voor jonge dove kinderen 

vergelijkt met de normale, goede kleuterschool, ziet dat er nog veel ver

schil is, wat niet nodig zou zijn. De normale kleuterschool is meer een 

speelschool; er is veel meer vrijheid, meer ruimte, meer vrije expressie, 

meer speelgoed binnen en buiten. Een doof of spraakgestoord kind wordt 

al dadelijk meer discipline opgelegd, terwijl het in veel gevallen juist 

gebaat zou zijn bij rijkere spelmogelijkheden. 

Zou bij deze aanvang niet tóch te veel nog de gedachte heersen, dat 

spreken — de spreektechniek — het voornaamste is? Maar spreken is 

niet enkel een techniek. Het komt voort uit een dringende behoefte om 

contact te maken en de geschiktheid om dat op de juiste manier te doen. 

Een school voor dove en niet-sprekende kinderen zal zich niet enkel 

moeten bezinnen op de aard en het niveau van de kinderen, die zij 

opneemt. Zij zal zich óók moeten blijven bezinnen op de aard van het 

onderwijs en vooral van de algemene opvoeding. Dat laatste is nogal eens 

in de verdrukking gekomen. „Leren spreken" kan alleen maar op een 

basis, die in het algemeen de sociale ontwikkeling bevordert. Nog sterker 

geldt dat voor de vele kinderen, bij wie de gehoorstoring niet primair is. 

Het kan zijn, dat een school voor dove kinderen bij gebrek aan beter de 

beste oplossing is. Het is, geloof ik, zelfs toe te juichen, dat de scholen 

voor doven méér mogelijkheden gaan scheppen voor deze kinderen, die 

niet op een zwakzinnigeninstituut thuishoren. Maar dan zouden die mo

gelijkheden niet enkel of voornamelijk moeten bestaan in spreekonder-

wijs. Voor dergelijke kinderen zouden bijvoorbeeld speel-leerklassen 

moeten bestaan, met personeel dat geschoold is in deze richting. Dat geldt 

niet enkel voor de kleuterleeftijd, maar in het algemeen enkele jaren 

daarboven. 

Ik geloof, dat ik niet veel nieuws verteld heb. Het zijn dingen, die 

de ervarenen onder u allang wisten. Is dat niet een kenmerk van de 

„gewone" psychologie? Het gaat niet om spectaculaire resultaten; die 

zullen altijd uitzondering blijven. Het gaat erom ten volle gebruik te 

maken van de gewone mogelijkheden van elke dag, in het kader van de 

werkzaamheid van gewone mensen, met weliswaar ongewone kinderen. 

In dat opzicht kan er, dacht ik, nog veel geperfectioneerd worden. 
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MOGELIJKHEDEN DER MODERNE OORCHIRURGIE 

Beknopte weergave van de lezing van Dr. P. E. Hoeksema 

Spreker wijst erop dat de microchirurgie, die nu ruim 10 jaren 

geleden voor het eerst haar toepassing vond bij geleidingsdoofheid ten 

gevolge van chronische middenoorontsteking, grote vorderingen heeft 

gemaakt. Gedegen anatomische kennis van het middenoor en fysiologisch 

begrip voor de werking van het geleidingsapparaat, zijn voor het wel

slagen van de operatie een eerste vereiste. 

Aan de hand van dia's wordt in het kort nog eens de bouw en de 

werking van het menselijk gehoororgaan nagegaan. 

Vervolgens wordt gedemonstreerd welke afwijkingen zich in het ge

leidingssysteem voor kunnen doen en op hoedanige wijze eventueel een 

herstel of opbouw van het middenoorsysteem plaatsvindt. 

Deze chirurgie vindt niet alleen haar toepassing bij gevolgtoestanden 

van een middenoorontsteking, doch ook wanneer een geleidingsdoofheid 

aanwezig is van onbekende oorzaak. 

Door middel van de z.g. tympanotomie. waarbij dóór de gehoorgang 

werkende, het trommelvlies wordt opgeklapt, kan dan het middenoor 

worden geïnspecteerd. 

Besproken worden twee patiënten, een meisje van 6 jaar en een 

jongen van 18 jaar (oud-leerling van de Slechthorende School) met een 

geleidingsdoofheid beiderzijds, bij wie een aangeboren afwijking van de 

gehoorbeenketen op deze wijze werd vastgesteld. Beide patiënten konden 

met goed gevolg worden geopereerd. Voor de opbouw van een goed 

functionerend geleidingssysteem werd bij hen gebruik gemaakt van een 

uit polyaethyleen vervaardigd nieuw gehoorbeentje. 



125 

DE RELATIE TUSSEN OUDERS EN PLEEGOUDERS 

Inleiding gehouden door Mej. J. Schlecht 

Het zal de meesten van u wel bekend zijn, dat wij voor de huis

vesting en verzorging van onze leerlingen drie mogelijkheden hebben: 

1. het kind woont al in of heel dicht bij Groningen en zal dus bij de 

ouders kunnen blijven; 

2. het wordt geplaatst in het internaat; 

3. het verblijft in een pleeggezin. 

Momenteel zijn er 125 kinderen in pleeggezinnen ondergebracht. 

Over de ervaringen met het pleeggezinnensysteem zou ik u graag van

middag wat meer willen vertellen. De maatschappelijke dienst is nl. o.m. 

belast met de zorg voor de plaatsing in pleeggezinnen. Deze dienst zal dus 

moeten zoeken en „uitzoeken" (de plaatsing voorbereiden), de pleeg

gezinnen begeleiden en de contacten met de ouders onderhouden. Daarbij 

zou ik van tevoren willen zeggen, dat het helemaal geen moeite zou kos

ten te spreken over een aantal plezierige en als vanzelf goed-lopende 

contacten, maar dan werd het beeld eenzijdig, want er is ook een andere 

kant — een problematiek, die misschien niet direct zo ernstig lijkt en 

niet zo aan de dag treedt, maar waar wij vooral als m.w.1) mee te 

maken krijgen. Het zal voornamelijk deze kant zijn, die wordt belicht 

en het wordt dus toch een — zij het dan in andere zin — eenzijdig beeld. 

Situatie der ouders bij de aanvang der plaatsing. 

Eerst zou ik wat nader willen ingaan op de situatie der ouders, als 
het tijdstip is gekomen dat het kind naar het instituut moet gaan. 
Eigenlijk zouden wij dit de tweede alarmfase of -situatie kunnen 
noemen. De eerste was dus, toen men de doofheid vermoedde of ontdekte 

en men min of meer plotseling werd geconfronteerd met een aantal 

vragen en problemen: vragen van het hoe en het waarom, zorg voor de 

toekomst, onzekerheid vooral ook en verdriet over het anders-zijn van 

het kind. Tijdens de periode der home-training, waarover ik verder niet 

zal spreken, kan ook op al deze gevoelens en problemen worden ingegaan, 

kunnen de ouders geholpen worden hun aanvankelijke onzekerheid te 

1) m.w. = maatschappelijk werker (ster). 
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overwinnen — dus proberen te leren de feiten te aanvaarden. Als zij 

zien op welke wijze zij met hun kind bezig kunnen zijn en hoe dit aan

slaat bij het kind, krijgen zij meer zelfvertrouwen. Wij zouden kunnen 

zeggen, dat dan een zekere stabilisatie optreedt, totdat men voor het feit 

komt. dat het kind uit huis zal moeten. Tijdens de home-training zal de 

m.w. reeds naar dit tijdstip, deze tweede alarmsituatie dus, toe kunnen 

werken en hierover met de ouders spreken. 

Dan zal ook de vraag „internaat of pleeggezin" aan de orde kunnen 
komen, of er kan worden nagegaan of het gezin eventueel naar Gronin
gen zou kunnen verhuizen. Dit hangt ook zeker af van de totale Gezins
situatie. 

Redenen waarom vooral de ouders hun kind liever in een gezin 
geplaatst zien, kunnen zijn: 

a. de huiselijke sfeer; 

b. minder kans dat het kind alleen gebarentaal zal gaan gebruiken. 

Redenen waarom het instituut het pleeggezin prefereert kunnen zijn: 

a. betere training in de omgang met horenden; 

b. ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling; 

c. een minder beschermde omgeving (al is dit ook weer betrekkelijk: 
een zeer zorgzame of eigenlijk overbezorgde pleegmoeder kan het 
kind ook te veel beschermen). 

Wij bedoelen er dan ook vooral mee, dat het kind in een pleeggezin 
meer de kans krijgt eigen initiatieven te ontplooien, zich zelfstandiger en 
vrijer leert bewegen. 

We kunnen niet in het algemeen stellen wat het beste is: internaat 
of pleeggezin, voor ieder kind zal dit opnieuw moeten worden bekeken, 
afhankelijk van de mogelijkheden die wij hebben, maar zeker ook van de 
mogelijkheden van het kind en de ouders. 

Er zijn ouders die er zó tegenop zien, dat zij hun kind a.h.w. aan 

een ander moeten afstaan, of hun „rol" door een ander voelen overge

nomen en zich dus bedreigd voelen, dat zij het internaat daarom ver

kiezen boven de concurrerende ouderfiguur. Het instituut acht het inter

naat als opvang- en observatiecentrum belangrijk. Het gebeurt dan ook 

vrij veel, dat het kind eerst een poos in het internaat wordt opgenomen. 
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Verwachtingen. 

Verwachtingen van de ouders t.a.v. het pleeggezin. 

In de eerste plaats verwachten ze toch wel een zo goed mogelijke 

verzorging; ze wensen dat het als een eigen kind zal worden behandeld, 

maar niet als zodanig zal worden beschouwd. 

Wat verwacht het instituut van de pleegouders? Behalve het reeds 

genoemde ook vooral, dat de pleegouders zich de positie van de ouders 

zullen kunnen indenken. 

Wat vrezen de ouders van de pleegouders? Soms, niet altijd, kan 

er de angst zijn dat de pleegouders niet in staat zullen zijn het kind met 

de handicap en andere specifieke geaardheden, die alleen de eigen ouders 

zo goed weten, voldoende op te vangen. 

Ook kan er bij de ouders wantrouwen zijn omtrent de motieven der 

pleegouders. Men kan bang zijn, dat alleen financiële redenen een rol 

spelen. Wij kunnen hen dan uitleggen, dat dit op zichzelf niet verkeerd 

hoeft te zijn en een heel reëel motief kan zijn, mits er ook belangstelling 

voor het kind is. (bijv. een moeder met opgroeiende kinderen, die er 

graag wat bij wil verdienen om de kinderen wat meer te kunnen laten 

leren en dit verdienen heel graag binnenshuis wil doen.) Pas geleden 

zei een overigens aardige en verstandige moeder van een meisje, dat nu 

na een verblijf van een halfjaar in het internaat in een pleeggezin wordt 

geplaatst, waar moeder ook mee instemt: „Kunt u zich nou voorstellen. 

waarom de fam. X. ons dochtertje in huis neemt? Zelf hebben ze al drie 

kinderen van 14, 11 en 7 jaar ; ze zijn dus geen drukte van kleine kin

deren meer gewend en nu nemen ze ons kleintje er nog bij. Ik zou het 

zelf nooit doen!" In dit geval kon het antwoord zijn: Mevrouw X. vindt, 

dat zij er best wat werk bij kan hebben en het hele gezin vindt het 

gezellig voor het eigen dochtertje van 7, dat wel wat erg jongensachtig 

wordt nu het zo op de grote broers is aangewezen. De moeder van het 

meisje heeft het zelf op haar manier al druk met twee kinderen, omdat 

ze erg veel zorg besteedt aan het huishoudelijk werk en kan zich niet 

goed indenken, dat een ander dit op een andere wijze doet en dan toch 

netjes is en tijd overhoudt. 

Aspirant-pleeggezinnen. 

Bij het bezoeken der asp. pleeggezinnen vragen wij ons, behalve 

de gewone eisen die we aan ieder pleeggezin kunnen stellen, ook af wat 

de redenen zijn van de aanvraag en welke motieven hier meespelen. We 
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doen ook wel eens minder prettige ervaringen op. Opmerkingen van een 

asp. pleegmoeder: . J e hebt toch zeker alleen met het kind te maken hè? 

Ik heb wel eens gehoord, dat sommige ouders zo vaak op bezoek komen 

en zich overal mee bemoeien. Nou, dat wil ik niet hoor; als ik een pleeg

kind heb, weet ik zelf wel hoe ik er mee aan moet. Laten de ouders het 

in de vakantie maar op hun manier doen. Ook weet ik wel, dat de kin

deren soms heel vuil terugkomen en thuis zo verwend worden. Nou, dat 

wil ik niet; ze moeten zich bij ons aan kunnen passen en niet lastig zijn, 

dat zijn de mijnen ook niet en het is maar net zoals je ze dat zelf leert."' 

Deze vrouw vond zichzelf in vergelijking met andere pleegmoeders best 

geschikt en luisterde niet eens naar de uitleg van de m.w. Zij zou zich 

moeilijk in de positie van een doof kind in kunnen denken; zij beseft 

niet dat haar gezin door de komst van een dergelijk kind verandert en 

zij voldoet zeker niet aan een van de belangrijkste eisen, nl. bereid zijn 

tot samenwerking met de ouders en met het instituut. 

We dienen ons steeds af te vragen: Zou dit milieu geschikt zijn voor 

dit kind en zouden de ouders elkaar kunnen accepteren? Inmiddels ben 

ik nu dus toegekomen aan de voorbereiding der plaatsing. 

Voorbereiding der plaatsing. 

De ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. Zij worden, 

indien er geen home-training heeft plaatsgehad, van tevoren bezocht en 

zoveel mogelijk voorgelicht over de mogelijkheden, opdat men tot een 

keuze zal kunnen komen en wat meer vertrouwd raakt met de gedachte 

het kind in een ander gezin te moeten onderbrengen. De m.w. kan aller

lei vragen met de ouders bespreken. Zij zijn soms erg onzeker; zij kun

nen opzien tegen het contact met vreemden en zij voelen zich in de stad 

onhandig, verlegen en niet op hun gemak. Zij vrezen kritiek als het kind 

niet gemakkelijk is; zij kunnen hun gevoelens niet goed onder woorden 

brengen of schamen zich ervoor. Zij kunnen bang zijn, dat het kind bij 

het afscheid zal gaan huilen, maar kunnen het anderzijds ook moeilijk 

verwerken als het zich direct blijkt thuis te voelen en niet meer naar hen 

omkijkt. Zij vrezen in het algemeen ook, dat het kind zich aan de pleeg

ouders zal gaan hechten. Het is de taak van de m.w. bewust naar dit soort 

angsten en verwachtingen te vragen, ze in ieder geval te onderkennen als 

ze aanwezig zijn en er dan op ingaan en in verband hiermede de a.s. 

pleegouders op de hoogte te brengen van deze gevoelens. 

De m.w. tracht een indruk te krijgen van de opvattingen en de leef-
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gewoonten der ouders en zij maakt kennis met het kind. Zoveel mogelijk 

trachten wij een kind te plaatsen in een ongeveer gelijkliggend milieu. 

Het is belangrijk, dat het maatschappelijk en geestelijk klimaat zoveel 

mogelijk overeenkomen (het verschil platteland-stad kunnen we niet altijd 

ondervangen) met de wensen der ouders, ook in godsdienstig opzicht. 

Daarom kan het soms lang duren, voor een plaatsing kan worden geëffec

tueerd en wordt ook daarom wel het kind eerst in het internaat geplaatst. 

Menen wij een geschikt gezin — of enkele — te hebben gevonden, 

dan worden de ouders uitgenodigd zelf te gaan kennis maken. Zij beslis

sen dus; zij zijn medeverantwoordelijk en denken zelf actief mee. 

Is het van belang, dat de ouders kennis maken met de pleegouders, 

omgekeerd is dit natuurlijk evenzo. De pleegouders vinden het meestal 

erg prettig, wat meer te horen over het kind. Er kunnen al bepaalde 

afspraken worden gemaakt; men leert elkaar al enigszins kennen. Wij 

overwegen ook de wenselijkheid de pleegouders in staat te stellen van 

tevoren bij de ouders op bezoek te gaan, opdat men zichzelf een indruk 

van het „thuis" van het kind kan vormen en eventueel „neen" kan zeg

gen. Deze wenselijkheid is nog niet gerealiseerd, al komt het in sommige 

gevallen, soms door ziekte van een der ouders, wel eens voor. Ligt men 

elkaar, dan kan er in het samenspel met gelijkwaardige partners iets heel 

aantrekkelijks zitten. De pleegouders waarderen een serieuze voorberei

ding; zij vinden het vanzelfsprekend, dat zij adressen voor inlichtingen 

moeten opgeven. Wij horen nogal eens: „Ik probeer mij maar in te 

denken, hoe het zou zijn, als het mijn kind betrof". 

De begeleiding der pleeggezinnen. 

In de gesprekken met de pleegouders, die regelmatig worden bezocht, 

krijgen wij een indruk van de wijze waarop het kind in het gezin is 

opgenomen, hoe het met zijn handicap wordt opgevangen. Wordt het 

geaccepteerd? Voelt het kind zich veilig? Hoe verloopt de aanpassing, 

hoe is het in de omgang met de andere kinderen? De pleegouders kun

nen, wanneer dit nodig is, de problemen bespreken, waarvoor zij zich 

gesteld zien. Wij leren ook hen daardoor nog beter kennen en de sfeer 

in het gezin. We peilen de verhouding met de ouders van het kind. 

De problemen waarmee de pleegouders te maken kunnen krijgen, 

zullen vaak ook samenhangen met, of een gevolg zijn van de doofheid 

van het kind. Hierover moeten zij van tevoren zijn ingelicht, maar het 

wordt pas concreet voor ze als het kind er ook is. 
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Wij zullen hun dus moeten duidelijk maken, dat dove kinderen erg 
veel aandacht en geduld vragen, dat het gezinsleven zal veranderen, dat 
dove kinderen niet zo gemakkelijk en soms helemaal niet aan bepaalde 
spelletjes mee kunnen doen, dat ze vooral als ze ouder worden minder 
gemakkelijk met de eigen kinderen zullen kunnen omgaan, dat ze in 
ontwikkeling niet zo ver zijn, als de pleegouders vaak denken. Veel hangt 
er natuurlijk van af, of we met een gemakkelijk of een moeilijk kind, 
een „goedige" of een „koppige" natuur, te maken hebben. Veel hangt 
ook zeker af van de mogelijkheden der pleegouders en van de wijze 
waarop men thuis met hem omgaat. 

Het is in het belang van het kind, dat ouders en pleegouders trach

ten zoveel mogelijk één lijn te trekken. Tenminste als dit kan. Het is heel 

wel denkbaar dat de opvattingen van het eigen gezin (vooral als dit een 

wat onstabiel, onaangepast gezin is) nogal verschillen met de inzichten 

der pleegouders. Maar ook bij minder zichtbare verschillen tussen de 

gezinnen kan er verschil van mening zijn over de aanpak en opvoeding 

van het kind. Wij kunnen als m.w. de gezinnen niet veranderen, maar 

wel proberen de ouders wat steun te geven in algemeen pedagogische 

zin en in een dergelijk geval bij de pleegouders begrip trachten op te 

wekken voor de situatie, waarin juist deze ouders verkeren. Uiteindelijk 

zullen de pleegouders de ouders toch moeten kunnen respecteren. 

Waar men wederzijds voor elkaar openstaat, waar respect en waar

dering is voor elkaar, kan een echte vriendschapsverhouding ontstaan of 

kan men elkaar tot steun zijn. Er zijn pleegouders, die hun kind uitste

kend kunnen observeren, geduld op kunnen brengen, kunnen luisteren, 

helpen en bemoedigen en het kind zelfstandigheid leren. Dit kan zowel 

op jeugdige leeftijd het geval zijn (zindelijkheidstraining, eet- en tafel-

gewoonten en omgangsvormen aankweken, leren spelen en helpen met 

het leren spreken) als later (zelf boodschappen doen, met de bus reizen, 

kaartjes kopen, naar de bel gaan, en ook: teleurstellingen leren aanvaar

den). Zo merkte een pleegmoeder van een nu 16-jarig meisje steeds heel 

goed aan het meisje, als ze van een weekend terugkwam, dat er thuis 

moeilijkheden waren. Het meisje was ontevreden, was boos op moeder, 

moeder begreep haar niet; ze bleef maar liever in het pleeggezin. Pleeg

moeder ging op een uitzonderlijk aardige, bescheiden wijze met moeder 

praten. Ze was ook openhartig over moeilijkheden, die zij zelf met haar 

eigen oudere kinderen had. Ze verzweeg ook niet, dat zij met de pleeg

dochter wel eens wat had. Ze ging niet boven moeder, maar naast haar 

staan. Bovendien bespreekt zij met het meisje de dingen altijd zo, dat 
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„thuis" erbij wordt betrokken, zodat zij er iets van gaat begrijpen, waar

om moeder niet alleen voor haar aandacht kan hebben als zij thuis is. 

Tegenover de m.w. liet moeder duidelijk merken, hoe haar dit had ge

holpen. 

U merkt wel, hoewel ik nu nog spreek over de begeleiding der 

pleeggezinnen, dat we toch al terecht zijn gekomen bij de verhouding 

ouders-pleegouders. Daarom zou ik thans wat willen zeggen over de 

ervaringen met ouderbezoeken. 

Ouderbezoeken. 

Ook daar waar de samenwerking met de ouders goed kan worden 

genoemd, blijft het t.o.v. het kind zo, dat men er aan gaat wennen dat 

men een hele tijd zonder elkaar moet leven — een zekere ontwenning 

van elkaar dus. Dit brengt mee, dat de ouders het kind niet zo goed 

begrijpen, dat ze de spraak ontwennen. Ze kennen de klasgenootjes en 

de onderwijzer meestal niet of in ieder geval veel minder dan de pleeg

gezinnen. Ze horen, doordat het kind ze ook niet direct kan vertellen, 

weinig verhalen over school, zodat zij daarin ook niet kunnen meeleven. 

Ze zien, dat de kinderen gewoonten van het pleeggezin overnemen en dat 

toch eigenlijk hun plaats door de pleegouders wordt ingenomen. 

Een der moeders van wie het dochtertje reeds vóór het vierde jaar 

op het instituut en in het pleeggezin kwam, drukte zich als volgt uit: 

Wij kennen het gedrag van Mientje niet zo goed; wij kennen haar aard 

niet. Van onze andere kinderen weten we, als er iets gebeurt, al gauw hoe 

de zaak in elkaar zit, wie schuld heeft, waarom het huilt enz., maar bij 

Mientje weten we dat veel minder goed. We kennen haar reacties niet, 

omdat we haar niet hebben zien opgroeien. Het betreft hier een meisje, 

dat aanvankelijk alleen met de vakanties naar huis ging en in het pleeg

gezin totaal geen moeilijkheden gaf, maar thuis erg lastig was en daar 

ook veel werd geplaagd. In het pleeggezin was ze heel lief en behulpzaam 

en kon goed met de andere kinderen spelen, thuis niet. Mientje heeft 

behoorlijk leren spreken en hoort ook vrij veel, zodat de andere kinderen 

waarschijnlijk gemakkelijk vergeten, dat zij toch niet is zoals zij. Moeder 

heeft het de eerste jaren erg druk gehad met de andere kleintjes in het 

gezin en gaat zich nu realiseren, dat ze zich ook te weinig in het kind 

heeft verdiept; het was in zekere zin wel gemakkelijk, dat zij er niet 

was. Dit betekende helemaal niet, dat men het kind afwees, maar wel 

dat men het niet genoeg kende en het op kon vangen. In deze heeft de 
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maatschappelijk werker, dacht ik, duidelijk een taak: nl. samen met de 

ouders bespreken hoe deze situatie gewijzigd kan worden, b.v. door het 

kind vaker thuis te laten komen tijdens de weekends en t.o.v. het pleeg

gezin wat meer inzicht te geven in de situatie in het ouderlijk gezin. 

Van een gebrek aan belangstelling der ouders behoeft niet altijd sprake 

te zijn. 

Andere gewoonten — Aanpassing thuis. 

In aansluiting hierop de opmerking van een andere moeder: 

Je kunt zo merken, dat het kind bij een ander in huis is door de 

andere gewoonten, maar vooral doordat het kind veel vrijer in zijn optre

den is dan de anderen en ook zelfstandiger. Dit dus ondanks de handi

cap; dit jongetje is in behoorlijke mate doof. Hij kan thuis tussen de 

broertjes en zusjes niet zo gemakkelijk zijn plaats vinden; hij spreekt 

bovendien Nederlands en geen Fries. Een oudere broer zegt wat smalend: 

„Waarom doet hij niet gewoon, laat hij zich niet zo aanstellen". Hij is 

erg jaloers, wat nogal conflicten geeft; hij verdraagt de extra-aandacht 

die dit broertje krijgt beslist niet. Deze ouders hebben daar zeker oog 

voor. 

Afin denvaa rdigheidsgevoelens. 

Bij sommige ouders zijn deze duidelijk waarneembaar. Zij zeggen: 

Zoals de pleegouders voor ons kind zijn, kunnen wij het nooit. Wij heb

ben ook onze andere kinderen; wij kunnen er niet zoveel tijd aan be

steden; wij hebben niet zoveel fantasie; wij spelen niet met de kinderen; 

wij kunnen dat ook niet; wij hebben dat nooit geleerd; wij hebben ook 

minder mogelijkheden dan in de stad; wij zijn maar plompe boeren. 

Heel veel hangt hier ook af van de tact en het begrip der pleegouders 

(de m.w. moet ook hier oog voor hebben). De kinderen gaan vergelijken, 

dat merken de ouders. Dit kan aanleiding zijn tot een soort stille strijd 

om de gunst van het kind (waardoor juist het verwennen in de hand 

gewerkt kan worden). De ouders willen de gunst van het kind niet ver

liezen en de band met het kind bewaren. 

Klachten die de pleegouders uiten tegen de ouders. 

Tijdens de bezoeken van de ouders aan de pleegouders komen de 
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pleegouders nog wel eens met klachten. Voor de ouders, die toch al kwets

baar zijn juist in hun gehandicapte kind en dit op een afstand mee

maken van hun kind wel moeilijk vinden, is dit niet zo gemakkelijk te 

verwerken. Ze ervaren dan ook hoe nauw de pleegouders bij hun kind 

betrokken zijn. De klachten hoeven op zichzelf niet eens ernstig te zijn. 

bv. over Jantje die zo lastig is, als hij naar bed moet; Pietje die niet 

aardig is tegen de andere kinderen, die zijn huiswerk verstopt, wel eens 

liegt enz. De ouders menen: Laten de pleegouders het kind toch straffen, 

als het dit verdiend heeft, zoals ze dat met hun eigen kinderen ook zou

den doen; wij kunnen hem er thuis toch niet nog eens voor straffen, 

dan is het kind al lang weer vergeten dat hij stout is geweest. De ouders 

kunnen deze opmerkingen als kritiek tegen hen zelf gericht voelen en 

beginnen dan maar over iets anders, b.v. over de andere kinderen, wat 

weer irriterend kan werken op de pleegouders, die menen dat zij geen 

echte belangstelling hebben, hun moeilijkheden niet zien en hun zorg niet 

genoeg waarderen. 

De m.w. heeft tot taak het geregelde contact tussen de ouders en 

pleegouders te stimuleren, opdat men elkaar gaat kennen en er overleg 

en samenwerking kan plaatsvinden. Men ontdekt misschien dan meer 

punten van overeenstemming, ook t.o.v. de opvoeding in het algemeen, 

de omgang met de andere kinderen, dan men had gedacht. Het kan een 

kunst zijn, als het mogelijk is, wederzijdse sympathie op te wekken tussen 

de beide gezinnen, b.v. ook door waardering van de andere partij, die 

dat niet zo kan uiten, over te brengen. 

Verschil in opvattingen over omgangsvormen. 

Veel pleegouders slagen er uitstekend in het pleegkind goede om

gangsvormen en tafelmanieren te leren. Zij moeten daarbij echter niet 

uit het oog verliezen, dat dit soms kwetsend kan zijn voor de ouders en 

dat het kind daardoor wel buiten de levenssfeer der ouders kan komen te 

staan. Een bepaalde pleegmoeder drong er bij de jongen op aan, dat hij 

thuis ook vooral zijn servet moest gebruiken. Ze dacht er helemaal niet 

bij na, dat er thuis geen servetten zouden zijn, zó ver stond ze van de 

levenssfeer van het gezin af. Deze ouders moeten zo veel klachten aan

horen, dat ze maar niet meer gaan. Ze waarderen echter toch wel de 

zorgen, die het pleeggezin besteedt en waren trots, dat Jan bij een 

feestje in de familie zo goed wist hoe het hoorde. 
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Wederzijdse klachten. 

Thans zou ik nog wat nader willen ingaan op twee punten, die we 
zowel bij de ouders als bij de pleegouders, nogal eens naar voren 
gebracht zien, n.l. 

a. hel kledingprobleem; 

h. de verwenning. 

Kledingkwestie. 

Hierover zijn nogal eens moeilijkheden. In het algemeen is het zo, 

dat de kleding wordt gekocht door de ouders. De zorg voor de bewassing 

en het gewone verstelwerk berust bij de pleegouders. Het kan zijn, dat 

men een heel andere smaak heeft. Pleegouders kunnen de ouders te 

nonchalant vinden; ouders vinden de pleegouders te veeleisend of menen 

dat ze graag met het kind willen „pronken". Dit hoeft dan niet eens 

altijd waar te zijn, men legt alleen andere maatstaven aan. De kleding

kwestie kan soms een heel teer punt zijn en een overigens goede ver

houding veel scha berokkenen. 

Dat dit, als men tactvol is, niet hoeft, kan ik met het volgende 

voorbeeld aantonen. Keesje, een jongetje van 4 jaar, zou na een paar 

maanden in het internaat te zijn geweest, in een pleeggezin worden ge

plaatst. Toen de pleegmoeder op school kwam kennis maken, zei een 

onderwijzer tegen haar: „Mevrouw, nu moet u eens beginnen die lange 

broeken van Keesje nauwer te maken; hij wordt met die wijde zo'n 

plomp boers jongetje". Mevrouw vond dit eigenlijk ook wel, maar ze 

durfde het toch niet zo maar te doen, omdat ze het beledigend vond voor 

de moeder, die best de bewuste broeken zelf genaaid zou kunnen hebben. 

Mevrouw peinsde een tijdje en schreef toen moeder een briefje, waarin 

ze vroeg of ze de broeken vermaken mocht, omdat Keesje, nu hij bij hen 

op het bovenhuis de trap op moest, er steeds over struikelde. Dit was 

waar; bovendien heeft Keesje een slechte motoriek en staat hij erg 

wankel op zijn benen. Moeder ging direct akkoord en schreef, dat me

vrouw dit ook zo wel had mogen doen. Mevrouw blijft echter met moeder 

overleggen, die dat toch wel erg prettig vindt en zo toch zelf de zorg 

voor de kleding blijft behouden. 

Verwenning. 

a. door de pleegouders: 
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Het komt wel voor, dat ouders zeggen: Wij begrijpen het niet; de 

pleegouders zijn zo vol lof over ons kind, het zou altijd lief en nooit 

lastig zijn, nou dat is thuis niet zo hoor. Het is dwingerig en wil steeds 

zijn zin doordrijven. In een bepaald geval vindt men, dat het kind veel 

drukker is geworden en men wijt dat dan ook aan de drukke pleeg

moeder, die altijd met het kind bezig is. De ouders merken, dat het kind 

altijd in het middelpunt wil staan, en keuren dit beslist niet goed. De 

pleegouders besteden inderdaad heel veel zorg aan het kind en letten 

ook scherp op zijn lichamelijke klachten, hetgeen de ouders minder doen. 

wat pleegmoeder niet kan begrijpen en hen daardoor voor onverschillig 

houdt. Na een amandeloperatie gaf pleegmoeder een briefje mee wat het 

kind wel en wat het niet mocht eten, maar omdat het al 10 dagen was 

geleden, vond moeder dit te gek. Ze merkte heel goed, dat het kind het 

zachte eten wel gemakkelijk vond en beleefde scènes toen het kind weer 

gewoon moest eten, maar ze zette door. Hierbij komt ook, dat de niveaus 

van beide gezinnen niet gelijk liggen. De leefwijze van het ouderlijk 

gezin is eenvoudiger; de ouders zijn bang, dat het kind aan de grotere 

luxe zal gaan wennen en zich bij hen niet meer zal kunnen aanpassen. 

De pleegmoeder is wel bijzonder zorgzaam, maar niet altijd even tactvol 

en kwetst daardoor de ouders. Gelukkig is dat in dit geval wel te bespre

ken. 

Deze pleegmoeder verweet de ouders, dat zij zelf het kind verwen

den. De ouders dachten bij verwennen vooral in de zin van: te veel 

beschermen, te veel aandacht geven; de pleegouders aan te veel toegeven 

aan de wensen en grillen van het kind. Als m.w. zullen we moeten nagaan 

of het kind in het pleeggezin inderdaad wordt verwend en wat daarvan 

dan de oorzaak is. Het is tendentieus als het ligt aan de innerlijke struc

tuur van het gezin, als het kind een leemte moet opvullen, of als het 

voortkomt uit een soort medelijden met het eigen gezin, b.v. als het kind 

erg simpele ouders heeft en de pleegouders menen dat het thuis te kort 

komt. 

b. door de ouders: 

Een vrij algemene klacht van de pleegouders is, dat het kind thuis zo 

wordt verwend. Voor een deel is dit zeker waar en er zijn ouders, die 

dit ook ruiterlijk toegeven. Ter illustratie een voorbeeld van ouders, die al 

meteen van plan waren naar Groningen te verhuizen, maar totdat dit 

gerealiseerd kon worden, hun kind in een pleeggezin hadden geplaatst. 

Moeder vertelde: 
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Op vrijdag zeiden we tegen elkaar: „Fijn, vanavond komt Annie 

thuis". Moeder maakte alle werk aan kant en ging het meisje van de 

trein halen. Ze maakte wat lekkers bij het eten, enz. Zaterdags stond de 

dag eigenlijk helemaal in het teken van Annie. Moeder ging met Annie 

boodschappen doen; ze konden V. en D. niet voorbijkomen zonder dat 

er een cadeautje werd gekocht. Was ze lastig met het eten, dan werd dat 

gesust; had ze ruzie met het broertje, dan kreeg hij een vermaning dat 

hij de oudste en dus ook de wijste moest zijn. Zondags kon ze ook echt 

lastig zijn, maar dan dachten we: och laten we ons niet kwaad maken, 

ze moet immers vanavond al weer weg, ze is hier maar zo kort. In het 

begin was ze in het pleeggezin ook lastig en krijste ze enorm bij het 

afscheid. We vonden dat wel erg, maar toen het begon te wennen en ze 

me vrolijk toewuifde als ik wegging, dacht ik: Waarom ben ik nu niet 

blij? Het is toch immers zo veel beter. Je zegt wel, dat je het fijn vindt 

als het goed gaat, maar je kunt het toch niet best hebben, dat een ander 

je plaats inneemt en juist daardoor ga je haar verwennen; je wilt de 

gunst van het kind ook houden. 

Deze ouders hadden na de verhuizing een moeilijke tijd met het 

kind en het kostte heel wat moeite haar weer in het gareel te krijgen. 

Men was zo eerlijk dit vooral toe te schrijven aan de eigen houding en 

men maakte de pleegouders geen verwijt. Wat kunnen we als m.w. doen 

als de pleegouders komen met de opmerking: het kind wordt thuis zo 

verwend? Niet goedpraten of ontkennen, dacht ik, maar in het algemeen 

begrijpelijk maken hoe dit komt, laten zien dat we allemaal eigenlijk 

hieraan ons wel eens schuldig maken, vooral als we ons als ouders ergens 

schuldig over voelen. 

In verwennen zit altijd iets van afkopen van eigen schuldgevoel. 

Ouders, die het erg druk hebben b.v., zijn gauwer geneigd tot toegeven 

aan de wensen van een kind, ook al weten ze wel dat dit niet altijd kan. 

Doel der ouderbezoeken. 

Kort samengevat is dit dus: 

a. de ouders gelegenheid geven eventuele problemen betreffende hun 

kind en de verhouding tot de pleegouders te bespreken; 

b. hen op de hoogte te houden van de vorderingen van het kind; 

c. de ouders stimuleren zelf mee te denken; 

d. de band met het instituut te accentueren en te bevorderen. 
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Lang niet overal zijn er problemen. Ik zou nadrukkelijk willen zeg

gen, dat waar het goed gaat, wij er zeker niet tussen komen. Wij zijn 

dan meer de contactfiguur, die namens het instituut komt. We zullen 

echter wel in het oog moeten houden, dat waar het aanvankelijk allemaal 

goed gaat en er wederzijdse waardering is en respect, dit ook zo blijft. 

De kans bestaat dat het sleur of gewoonte wordt, dat het kind in het 

pleeggezin is en daar geheel „eigen" wordt, waardoor bij de ouders 

gevoelens van onbehagen zo langzamerhand kunnen groeien. 

Wij stellen ons, vóór we op bezoek gaan, op de hoogte van de 

schoolprestaties. Wij moedigen de ouders aan ook zelf eens te komen 

praten op school; kortom zij voelen dan dat wij het belangrijk vinden 

met hen over het kind te kunnen praten en dat daarmee misschien kan 

worden bereikt, dat de band met het kind blijft bewaard. 

„Het instituut moet maar uitmaken wat hel beste is", hoorde ik bij 

ouders, toen het ging over een meisje, dat dit jaar klaarkomt op school. 

„Jullie hebben haar daar nu al zo lang; jullie kennen haar veel beter. 

Als jullie het nu nog niet weten!" 

Het instituut is van mening — volgens modern maatsch. werk vol

komen juist, dacht ik — dat we niet met een pasklaar recept moeten 

komen, maar vragen: Wat had u zelf gedacht? Het instituut kan wel 

adviezen geven, maar mag nooit de ouders de verantwoordelijkheid ont

nemen. 

Juist omdat hel doel der ouderbezoeken dus veelzijdig is en de 

gesprekken zich niet beperken tot de onderwijsmogelijkheden van het 

kind, maar er vaak een algemeen-menselijke problematiek aan de orde 

is, menen wij dat deze bezoeken volkomen passen in het kader van het 

maatschappelijk werk. Wij moeten proberen, zeker als er moeilijkheden 

zijn tussen ouders en pleegouders, beide „partijen" te helpen zichzelf te 

realiseren waarom er ergernissen of moeilijkheden zijn, opdat men zich 

in de ander verdiept en zich afvraagt of men zelf wel op de juiste plaats 

staat. 

Slotconclusies. 

De praktijk leert ons wat er tussen beide partijen kan spelen. Wij 

moeten ons dus afvragen welke voorzieningen een instituut, dat het pleeg

oudersysteem hanteert, in principe moet treffen. 

Behalve de reeds genoemde taken der maatschappelijk werkers: 

a. zo goed mogelijke voorbereiding der plaatsing, zowel naar de kant 
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der ouders als naar die der pleegouders; 

h. begeleiding der pleeggezinnen; 

c. contacten met de eigen ouders onderhouden; 

d. tevens gelegenheid bieden aan de ouders het instituut te bezoeken. 

Dit betekent dus, dat er bij de bouw van een nieuw instituut reke

ning zal moeten worden gehouden met deze inbreng van het maat

schappelijk werk: nl. de lokalen zullen zo groot moeten zijn, dat de 

ouders zonder bezwaar een kijkje in de klas kunnen nemen; er zal 

een goede ontvangstgelegenheid moeten zijn, een ruimte voor het 

houden van gespreksgroepen, maar ook b.v. logeerruimte. 

Er zullen voor pleegouders en ouders contactavonden moeten worden 

georganiseerd. Dit laatste kan thans nog niet worden gerealiseerd, maar 

we zullen er zeker naar toe moeten werken, opdat we ernst maken met 

ons principe, dat we niet alleen het kind belangrijk vinden, maar hem 

altijd zien in relatie met zijn omgeving, zijn ouders dus en ook zijn pleeg

ouders. Willen wij de verantwoordelijkheid van de ouders niet overnemen, 

dan zullen wij alle mogelijkheden moeten benutten en moeten bevorderen, 

dat zij bij de gang van zaken worden betrokken. 

GEMEENTE HAARLEM 

Aan de Prof. Van Gilseschool (Sophiastraat 2d, tel. 02500-1 5897), school 
voor slechthorende kinderen, hoofd de heer H. G. Oordijk, wordt gevraagd een 

O N D E R W I J Z E R 

Bevoegdheden overeenkomstig het ,,Besluit bui tengewoon lager onderwijs 1 9 4 9 " . Voor het 

uitoefenen ven sociaal-pedagogische zorg buiten schooltijd kan een beloning van ( 2 5 , — per 

maand worden toegekend. 

Het bezit van de diploma's logopedie en akoupedie (beloning resp. f 2 5 , - en f 1 5 , -
per maand) of de bereidheid hiervoor te studeren strekt tot aanbevel ing. 
Inl ichtingen verstrekt het hoofd van bovengenoemde school. M e t de hand geschreven 
sollicitaties binnen 1 0 dagen aan de burgemeester . 
G e e n stukken bi jvoegen. G e e n bezoek dan na oproeping. H e t Verplaatsingskosten-
besluit Is ven toepassing. H e t gemeentebestuur wijst een vast percentage van de 
nieuwbouw onder meer toe aan het onderwi jzend personeel . 
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ENKELE FACETTEN VAN DE NAZORG 

Inleiding gehouden door D. de Bruin 

Volgens het woordenboek betekent facet of aspect: „voorkomen, 

voorteken, uitzicht in de toekomst". 
Nazorg vind ik een beetje het zere been. Wat na komt kan inderdaad 

V belangrijk zijn. 
Voorzorg, zorg en nazorg is eigenlijk één continue bemoeienis. 

V Daarom zou voortgezette zorg juister zijn. Of het nu nazorg of 

voortgezette zorg mag zijn, zo u wilt moet zijn, we zullen niet betwisten, 

dat het een vorm van maatschappelijk werk is. 

Maar wat is dan maatschappelijk werk? 

Het is de bijstand aan individu en gezin om op een persoonlijk 

bevredigende en maatschappelijk aanvaardbare wijze zijn vermogens te 

kunnen ontwikkelen en ontplooien binnen de samenleving. 

Voor zover nodig moet ik u in deze zaak eerst wat oriënteren. 

Volgens Prof. Smelik bestaat de samenleving niet. Er zijn alleen 

samenlevingsvormen: gezin, stad, straat, buurt, klas, vereniging, kantoor 

en fabriek. Al is men thans onwillig, in onze op produktie gerichte maat

schappij, bijzondere verantwoordelijkheden te nemen, iedere samenle

vingsvorm behoort toch enige ruimte te bieden aan de verantwoordelijk

heid voor het lot van de niet geheel aangepaste, niet geheel normale mens. 

Selectie en test mogen niet het enige woord spreken. De psychologische 

hygiëne is niet het laatste evangelie. 

Tot zover Prof. Smelik. 

» Een andere Amsterdammer, Dr. Jansen de Jonge, schrijft als volgt: 

De eigenlijke functievervullling van de menselijke persoonlijkheid 

komt alleen tot haar recht, wanneer een werkelijke relatie ontstaat tussen 

mens en wereld. Waar deze verstoord wordt of verstoord dreigt te raken, 

heeft het maatschappelijk werk een stuk verantwoordelijkheid te dragen. 

In dit verband moet nog meer worden gezegd. 

De heren Van Loon en Moulijn schrijven in het tijdschrift voor 

Gebrekkigenzorg en Revalidatie van december 1957: 

Er heeft zich nog een andere structuurwijziging voltrokken, die naar 

onze mening een ongekend zware last betekent voor de psyche van de 
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minder-valide. Wij leven in een tijd, waarin het zakelijke karakter van 

de menselijke relaties overweegt. Wij leven in een arbeidsbestel: de 

produktief arbeidende gezonde mens is het ideaal. De waardering voor 

de wijze mens, de godsdienstige mens, de lijdende mens — welke toch 

in vroeger dagen bestond — is anders geworden. 

De grootste waardering ondervinden de arbeidsprestaties en de 

sportprestaties. De mens wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gewaardeerd 

naar dit type prestaties; niet naar zijn mens zijn. Het klimaat van de 

samenleving is een technisch klimaat geworden. Het nuttigheidselement 

vanuit dit gezichtspunt overspoelt vrijwel ieders leven. 

De spontane liefde voor de evenmens wordt op de achtergrond ge

drongen. In dit klimaat is het berusten, het aanvaarden van de handicap 

moeilijker geworden. 

Tot zover het artikel van de heren Van Loon en Moulijn. 

Het wordt daarom zo moeilijk, omdat elk mens in het maatschap

pelijk bestel zijn maat aangewezen krijgt. Daar is niet meer onderuit te 

komen. Een vriend laat men schieten, wanneer de relatie niet bevalt. 

De maat is een gevestigde figuur, waarmede rekening gehouden moet 

worden ook dan, wanneer het ons niet al te best uitkomt. 

De maat kan ons niet liggen of zinnen, we zullen het er mee moeten 

doen. Juist deze verhoudingen vormen in totaliteit: de maatschappij. 

Om nu functie en plaats in de maatschappij geharmoniseerd te krij

gen, is er begeleiding nodig. 

Accompagneren of vergezellen. Dit laatste lijkt mij juister. 

Immers, vergezellen wil zeggen, samen naar een bepaald doel. 

Begeleiden, daar zit leiden in. Wanneer het goed is, moet het toch 

zó zijn in het maatschappelijk werk, dat begeleiding overbodig wordt. 

Vergezellen behoeft en kan nimmer overbodig zijn. 

Legio zijn de instanties, welke zich met deze begeleiding bezighou

den: medisch opvoedkundige- en medisch pedagogische bureaus, instel

lingen voor levensmoeilijkheden, medische consultatiebureaus voor alco

holisme en verslavingsziekten, BLO-nazorgorganisaties, de reclasserings-

verenigingen, de sociaal psychiatrische diensten, de jeugd psychiatrische 

diensten, enz., enz. 

De man of de vrouw, die zich inspant om de aanpassing van de 

medemens te vergroten of te completeren en die medemensen daarbij 

naar beste vermogen in alle dingen het sociaal en maatschappelijk leven 

aangaande terzijde staat, mag geacht worden maatschappelijk werk te 

bedrijven. 
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Wat wordt er van een maatschappelijk werker verwacht? 

In het leerboek voor ziekenverpleging van Timmer komt in dit ver

band een passage van de volgende strekking voor: 

De voor- of nazorgfunctionarissen moeten overal verstand van heb

ben. En alles weten. Ze moeten kunnen beoordelen, of er nog een kansje 

voor een ijsventer is, wat een loodgieter aan gereedschappen nodig heeft, 

hoeveel een broodwijk opbrengt. Ze moeten de huurwaarde en het karak

ter van de verschillende buurten in de stad kennen, de prijs voor een 

tweedehands naaimachine en de rijksvoorschriften voor kostwinnersver

goeding. 

Ik laat deze exegetiek maar een ogenblik voor wat zij is. Helemaal 

ongelijk heeft de auteur niet. Naar ik hoop zullen er in de loop van mijn 

betoog nog andere zaken naar voren komen, welke geacht moeten worden 

tot de sociale inventaris van de maatschappelijk werker te behoren. 

We moeten nu de kring wat kleiner gaan maken, want we moeten 

uitkomen bij het maatschappelijk werk voor onze oud-leerlingen. 

Laten we het dus wat concreter stellen. Maatschappelijk werk is er 

om de mensen maatschappelijker en de maatschappij menselijker te 

maken. 
In een vergadering van maatschappelijk werkers onder doven in 

Nederland werd de taak van deze functionarissen als volgt omschreven: 

a. de dove bij die moeilijkheden in aanpassing en integratie, ontstaan 

als gevolg van en geaccentueerd door de specifieke kenmerken van 

de doofheid, te helpen deze doeltreffend het hoofd te bieden; 

b. in incidentele gevallen de omgeving van de dove begrip voor hem bij 

te brengen; 

c. de dove zoveel mogelijk te wapenen tegen de dreigende bevoogdings-

situatie door hem bewust te maken, dat hij in die situatie leeft en 

hem duidelijk te maken hoe hij daarin zichzelf kan blijven of wor

den. Dit kan echter alleen in gunstige incidentele gevallen. 

Daar in de praktijk blijkt, dat een gezond contact met de dove 

meestal alleen plaatsvindt wanneer een horende beroepsmatig of uit 

roeping de dove door een gesprek uit z'n isolement haalt, zal de 

maatschappelijk werker tevens tot taak moeten hebben om: 

d. bij de dove de eenzaamheid te doorbreken door een regelmatig te 

onderhouden contact, waarin het gesprek over de cultuur, het wereld

gebeuren en over de dingen van elke dag een belangrijke rol zal 

spelen. 
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Het onderwijs aan de dove is er geheel op gericht de gevolgen van 

de doofheid zoveel als mogelijk is te overwinnen. Het maatschappehjk 

werk gaat daarmede door. Wel in een totaal andere vorm, maar de ge

volgen van de doofheid kunnen zijn: het zich niet geaccepteerd voelen in 

de maatschappij, een volkomen tekort aan aanpassing, geen begrip voor 

maatschappelijke proporties en een voorkeur voor een leven in isolement. 

Er zijn in de maatschappij hoge en moeilijke drempels. Het werken 

in een fabriek naast iemand, die graag een onschuldig grapje maakt. 

De dove begrijpt dat grapje niet, meent dat hij wordt uitgelachen en 

raakt uit zijn evenwicht. 

De premieregeling in de fabriek is veranderd. De dove meent, dat 

zoiets alleen maar gebeurt om hem minder te laten verdienen. Men heeft 

het op hem voorzien. 

Het helastingbiljet brengt verwarring en wanhoop. Wie heeft er nu 

weer over gepraat wat de man verdient? 

Dit alles om nog maar niet te spreken over spanningen tussen ouders 

en kinderen. Alleen maar, omdat vader of moeder zoon of dochter in een 

bepaald opzicht niet vertrouwen. 

Het taalniveau van de dove is als regel niet hoog, ondanks alle 

onverdroten arbeid en naarstig ploeteren. 
Directe gevolgen van dit bescheiden taalvermogen zijn: 

a. beperkte verstaanbaarheid; 

b. een beperkte verstaanvaardigheid ; 

c. een beperkte mogelijkheid tot begripsvorming en abstraheren; 

d. een verminderd vermogen tot gevoelsontwikkeling; 

e. een beperkte expressiemogelijkheid. 

Het is daarom begrijpelijk, dat door deze gevolgen van de doofheid: 

a. de mogelijkheid tot communicatie voor de dove veel geringer wordt; 

b. de dove voortdurend bedreigd wordt door een totale vereenzaming. 

Het gaat als regel om de beheersing der dingen door naamgeving, 

die zich ook uit in de magische opvatting van primitieve volkeren, dat de 

kennis van de naam van een persoon of zaak de sleutel geeft tot het 

beheersen daarvan. 

Deze moeilijkheid geeft al direct zorgen in de — wat ik zou willen 

noemen — informatieve sector. Immers, wij krijgen voor allerlei doel-
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einden vragenlijsten toegezonden. De beantwoording moet binnen een 

bepaalde termijn geschieden. 

Het tekenen van een contract. Alle voorwaarden worden gelezen en 

ten slotte wordt er getekend, helaas wel eens zonder dat men het heeft 

begrepen, met alle kwalijke gevolgen van dien. 

Kranteberichten over huurverhogingen, loonronden en wat er verder 

in dit verband is te noemen, het zijn zaken welke goed in de gaten 

gehouden moeten worden, vooral wanneer doven er mee te maken krijgen. 

Om nu niet alles op één hoop te gooien is het wel gewenst, de mo

gelijkheden en ook de moeilijkheden op het gebied van het maatschap

pelijk werk van de oudere doven eerst te bezien. Ik bedoel de oud-leer-

lingen van 40 jaar en ouder. 

De vrouwelijke oud-leerlingen volgden de opleiding op de vakschool 

en de kook- en huishoudschool. Na korter of langer werkzaam te zijn 

geweest in een atelier of in de huishouding, trouwden ze. 

Er is echter een groep ouderen die niet huwde, niet aan het werk 

ging maar door vader en moeder bij het verlaten van de school thuis 

werd gehouden. Men meende jaren geleden zulk een zwaar gehandicapt 

kind niet aan het werk te moeten laten gaan. Dat was veel te erg. 

Thuis bij de ouders. In vele gevallen hebben deze ouders het niet 

alleen bij woorden gelaten, maar na hun heengaan bleek, dat de gehan

dicapte dochter of zoon extra was bedacht. 

De gevolgen van deze inactiviteit waren over de gehele linie en 

overal merkbaar. Gesproken werd er haast niet. De dochter wist na een 

verblijf van jaren thuis, precies hoe de gang van zaken was. Het ging 

alles geruisloos. Aan tafel zag men elkaar — ook vaak niet — en voor 

de rest had ieder zijn of haar werk. Het leven van zulk een dove is een 

kolk stilstaand water of een doodlopend slop. Geen zaken waar enig 

risico aan verbonden moet zijn. Ik ken b.v. een gezin met een dove 

dochter. Nu een jonge vrouw van 35 jaar. Toen zij thuis kwam 17 jaar 

geleden, meenden vader en moeder — overigens zeer goedwillende lieden 

— dat de dochter zich niet in de maatschappij moest wagen. Behalve dat, 

moest zij zich ook niet op straat wagen. Niet naar een vereniging, geen 

sport, geen deelneming ergens aan. Niet op rakantie. De wereld is slecht 

en het verkeer, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 

Nu kan deze jonge vrouw niet per fiets naar haar werk. Door de 

aanhoudende hoogconjunctuur heeft men zich er overheen gezet, dat de 

dochter thuis moet blijven. Zij werkt nu, maar moet een lange afstand een 

paar maal per dag te voet afleggen. Openbaar vervoer is er niet. 
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In vele gezinnen en bij talrijke doven is een niet te schatten schade 
aangericht door deze gang van zaken. Leerlingen verlieten de school en 
kregen „een vaste plaats thuis". Ik bedoel hier niet die leerlingen, die 
vanwege bepaalde aberraties niet deel konden nemen aan het maatschap
pelijk verkeer. 

Wat te doen bij dergelijke ontmoetingen? De mogelijkheden om een 

gunstige verandering te kunnen bewerkstelligen zijn uiterst klein. Dit 

werk leunt aan tegen het doven-bejaardenwerk. Het heeft niet het mili

tante, wat het maatschappelijk werk in vele opzichten kan hebben. 

Vele, vele jaren bestond de vakopleiding uit een meubelmakers-, een 

kleermakers- en een schoenmakersopleiding. Het was vele decennia niet 

mogelijk aan dit beperkte oeuvre een uitbreiding van betekenis te geven. 

Waren de mogelijkheden van tewerkstelling na het verlaten van het 

Instituut niet groot, de middelen welke nodig waren om een opleidings

basis te verbreden ontbraken. Eerst toen er van overheidswege belang

stelling werd getoond in deze gang van zaken en er N.O. kon worden 

gegeven, zo ook subsidiëring van voortgezet onderwijs, kwam er meer 

armslag. 

In de crisisjaren hebben vele oud-leerlingen menig jaar zonder werk 
door moeten brengen. Er zijn er, die daar nog heel wat van kunnen 
vertellen. 

Vaak heeft men het vak maar vaarwel gezegd en is men aan werk 
begonnen, dat weliswaar aanvankelijk niet geschikt was, maar waar door 
de nood gedreven aan begonnen moest worden. 

In een tijd van grote overschotten op de arbeidsmarkt, grijpen onze 
dove vrienden overal naast. Immers, er is aanbod genoeg en men neemt 
bij voorkeur geen dove in dienst. 

Hoezeer het mag boeien in het verleden te vertoeven, naar mijn 
mening is het van groter belang, iets van het jongste verleden te zeggen, 
van de groep jongste oud-leerlingen, dus zij die vlak na de oorlog het 
Instituut hebben verlaten. Deze jongelui konden aanstonds profiteren van 
de veel grotere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

De aanpak in de bedrijven moge u voldoende bekend zijn. Waar 
nodig werd om- of bijgeschoold. Een kleermaker die geen heil meer zag 
in zijn vak, werd lasser op een scheepswerf. Een meubelmaker die geen 
brood meer zag in de vervaardiging van dressoirs en taboeretjes, werd 
calqueur. 

Meisjes deden zo hier en daar hun intrede op een kantoor. 

De basis voor plaatsingen als de onderhavige is de laatste jaren zeer 
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veel breder geworden. Van heel veel belang is, dat de opleiding van het 

Instituut hierop aansluit. Hierdoor wordt het mogelijk, dat van de veel 

ruimere kansen op allerlei gebied gebruik kan worden gemaakt. 

Immers, de confessionele meubelmaker bestaat niet meer. Een enkele 

uitzondering daargelaten. De man die nu meubelmaker wil zijn, moet 

o.m. weten wat fabrieksmatige arbeid is. Massaproduktie moet hem niet 

vreemd zijn. 

Een hoog tempo moet hem liggen. Een kleermaker gaat niet meer 

de maat nemen en vragen naar brede of smalle revers. Hij komt in de 

confectiefabriek aan de lopende band. 

Maar er is meer. Kantoorbetrekkingen staan open voor oud-leerlin

gen. De opleiding van het Instituut maakt het mogelijk, dat de vereiste 

diploma's kunnen worden behaald. 

Ook in andore richtingen wordt naarstig gezocht naar mogelijkhe

den voor een uitbouw, een aanpassing en ook naar een vernieuwing. 

De leraren van het voortgezet onderwijs hebben een zeer belangrijke 

taak. Naar ik meen is dit onderwijs binnen enkele jaren het scharnier 

waarop alles, wat een maatschappelijke aanloop moet nemen, zal draaien. 

Uiteraard is het voor de leiding van een Instituut als dit een enorme 

taak deze opleiding „bij" te doen zijn. Onze tijd, die zo heel snel wisselt 

van decor, die mank gaat aan evenwichtigheid, vandaag deze kansen 

biedt en morgen weer andere, is nauwelijks op de voet te volgen. Laat 

staan een pas vóór te zijn om bijtijds de mogelijkheden te kunnen over

zien. 

We hebben straks al even gesproken over het isolement. U weet ook 

hoe oudere oud-leerlingen daarin zijn gekomen, doordat zij niet deel 

behoefden te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Naast de heel sterk — om niet te zeggen onherkenbaar — veran

derde maatschappelijke inzichten en omstandigheden moet er gewaakt 

worden voor een verstarring in de vrije tijd. Nog maar al te veel oud-

leerlingen hebben in hun vrije tijd geen liefhebberij, waaraan zij tijd 

en aandacht kunnen geven. 

Het zou de moeite waard zijn om in het groot een voor allen pas

sende — dus een zeer gevarieerde — vrije-tijdpassering te ontwerpen. 

Met een schriftelijke cursus is dit helaas mislukt. 

Mogelijk dat er vandaag of morgen op een ander gebied een poging 
kan worden ondernomen. 

Een zeer belangrijke taak voor het maatschappelijk werk is, de oud-

leerlingen op te wekken aansluiting te zoeken bij een vereniging, organi-
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satie of club. De cursus aan de Volkshogeschool begint steeds meer be

langstelling te trekken. Het in groepen doorbrengen van vakantie komt 

steeds meer in trek. Er worden groepsreizen ondernomen naar verschil

lende landen in Europa. 

De TV heeft een groot aandeel in de verbreking van het isolement. 

Vooral de dove, die zich weet in te spannen om ondanks het ontbre

ken van onderschriften toch de voorstelling te volgen, kan daar zeer 

veel afleiding aan hebben. 

Door systematisch alle gezinnen te bezoeken, zijn er allerlei moei

lijkheden ontdekt die waarschijnlijk eerst veel later gemeld zouden zijn 

— zo er al over gesproken zou worden — en daarom moeilijker op te 

lossen. 

Het maatschappelijk werk kan helpen in het verwerken van gecom

pliceerde gevoelens van gezinsleden en van gecompliceerde situaties. 

Gezonde relaties in het gezin kunnen worden versterkt. Door mis

verstand verzwakte familiebetrekkingen kunnen zoveel mogelijk worden 

hersteld. 

Hoe sterker een gezin staat, hoe beter voor allen die er mee te 

maken hebben. 

Bij dit alles blijft het medium taal in vele gevallen een barrière, 

welke eerst na heel veel pogingen kan worden genomen. 

Doven hebben de hebbelijkheid en mogelijk ook wel de onhebbelijk

heid, niet begrijpen voor te wenden wanneer zij iets niet prettig vinden. 

Hoe meer vezels er zijn die binden aan de dove, hoe meer contacten 

er zijn in het gezin, in de familie, in de omgeving, hoe meer gewone 

menselijke belangstelling er is, des te beter zal het gezin van de dove in 

sociaal en maatschappelijk evenwicht kunnen worden gehouden. 

De grote moeilijkheid van het maatschappelijk werk onder de doven 

is wel gelegen in de omstandigheid, dat zaken van betekenis mondeling 

moeten worden besproken. Schriftelijke uiteenzettingen hebben geen zin. 

Van heel veel belang is, dat doven het contact met hun school of 

instituut blijven waarderen. Men zou kunnen zeggen: „De liefde tot zijn 

school of instituut is elke dove aangeboren". 

Wanneer de kaarten zó liggen, heeft degene die namens het Instituut 

in het gezin komt „een open venster op Jeruzalem", om het klassiek te 

zeggen. 

Daar kan een derde niet aan toekomen. Deze weet van de omstan

digheden van vroeger niets en wordt door een dove niet met het volle 

vertrouwen tegemoet getreden. 



147 

„De mens maatschappelijker maken". In het bijzonder de dove mens. 

Dit wil zeggen hem aan te helpen passen aan de zich sterk gewijzigde 

omstandigheden en hem in de pas te doen blijven met de nog steeds 

wisselende omstandigheden. Dat lukt natuurlijk niet altijd. 

Een dove handwerker, die een goede baan heeft voor zijn doen, wil 

wat anders. Hij wordt op het Arbeidsbureau getest en de test wijst uit, 

dat de man een wat meer verantwoordelijke functie kan hebben. Men 

spreekt zelfs van assistent-beheerder of van controleur. Dat is koren op 

de molen van deze dove, die eigenlijk al heel lang ontevreden was met 

zijn werk. 

Deze gunstige uitslag staat nu wel in een test, maar hoe nu een en 

ander te realiseren? Geen enkel bedrijf heeft deze vriend tot nu toe een 

meer verantwoordelijke functie willen geven. Er is meer dan gewone 

moeite voor gedaan. De dove is er moeilijk van te overtuigen, waar nu 

eigenlijk de schoen wringt. 

Deze man moet inderdaad wat maatschappelijker ingesteld raken. 

Daar komt nog bij, dat de man niet bepaald een wit voetje heeft bij 

zijn werkgever. Hij is een goed vakman, maar er is wel eens wat. 

De patroon heeft gezegd: „Als die vriend weg is, blijft hij weg. Wanneer 

zijn nieuwe baas tegenvalt, behoeft hij niet terug te komen. Bij een ander 

zou ik daar anders over denken, bij hem echter niet!" 

Punt één is nu, de man ervan te doordringen, hoe nodig het is 

ervoor te zorgen, dat zijn patroon gunstige inlichtingen over hem kan 

verstrekken. Waarschijnlijk springt op de ontvangen inlichtingen elke 

poging tot positieverbetering af. 

De man in kwestie heeft door deze gang van zaken een dermate 

belangrijke aversie tegen de maatschappij gekregen, dat gedacht moet 

worden aan vergevorderde onmaatschappelijkheid. 

„De maatschappij wat menselijker maken". Hiertoe is onder meer 

nodig een goed contact met werkgevers. Er zijn patroons, welke reeds 

vele jaren dove werknemers in hun bedrijf hebben. Het valt telkens weer 

op, dat wanneer er in een bedrijf één der functionarissen medeleven en 

sympathie op kan brengen voor deze zintuiglijk gehandicapten, het stee

vast goed gaat. Moeilijker wordt het, wanneer men angstvallig de zaak 

beziet. De handicap wordt breed uitgemeten en men besluit dan toch 

maar de man of de vrouw niet aan te nemen. Een vrouwelijke functio

naris vond het „griezelig" een dove in dienst te moeten nemen. Er is een 

streven om in elk bedrijf een bepaald aantal plaatsen af te staan aan 

gehandicapten. Dit streven is door de regering aangemoedigd. De over-
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heid doet er naar mijn mening maar heel matig of nauwelijks aan mee. 

In elk geval geeft de overheid bij de tewerkstelling van doven maar een 

heel bescheiden inspirerend voorbeeld. Een dove jongeman, die bij een 

gemeentelijke plantsoendienst in het westen werkte, kon na zijn tijd als 

arbeidscontractant zijn biezen pakken. De inlichtingen van zijn chef 

waren gunstig. Toen na twee jaar de aanstelling zou moeten volgen, kon 

deze vriend gaan. 

Er is een opvatting zo hier en daar, dat de nazorg maar behoeft te 

gaan tot een bepaalde leeftijd. Er zijn gemeenten welke daar erg secuur 

de hand aan houden, dit in verband met de subsidiëring van het nazorg-

werk. 
Van achter een bureau wordt uitgemaakt wie er wel en wie er geen 

nazorg nodig heeft. 
Een directeur van een GGD vermeldde in het advies aan het bestuur 

zijner gemeente, dat alle oud-leerlingen van het Instituut te Groningen 

werk hadden en er dus geen nazorg meer nodig was. Ook dit stukje 

maatschappij kan menselijker worden gemaakt. 

Wanneer in een gezin moeilijkheden komen, waar de maatschap

pelijk werker bij moet worden gehaald — hij is nooit in dit gezin ge

weest, omdat het wat men noemt niet nodig was — gaat er eerst enige 

tijd heen met oriëntering. Men kent elkaar niet of nauwelijks en dat is 

niet ten gunste van de zaak. Wanneer een functionaris in zulk een gezin 

is ingevoerd, zal de behartiging van de belangen gemakkelijker en meer 

efficiënt verlopen. 

De dove kan wat zijn moeilijkheden betreft overrompelend werken. 

Zonder enige argwaan te wekken of vermoeden te scheppen, kan hij een 

avontuur aangaan, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. 

Daarom is een contact, hoe matig dat ook mag zijn, naar mijn 

mening van ganser harte aanbevolen. 

Ook voor het onderwijs is de nazorg van groot belang. De nazorg 

krijgt een pand toevertrouwd van het onderwijs. Niemand, die er mee te 

maken heeft, kan dat onverschillig laten. Hoe meer contact er is, vooral 

in het laatste schooljaar, des te beter zal de gang van zaken zijn wanneer 

de nazorg haar werk aan gaat vangen. 
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HET LEESONDERWIJS 
IN DE SCHOOL VOOR DOVE KINDEREN 

Inleiding van W. Toonstra 

Op de Algemene Vergaderingen van onze vereniging worden talrijke 

lezingen gehouden met een grote verscheidenheid van onderwerpen. Maar 

ondanks deze grote gevarieerdheid is er toch de laatste jaren weinig naar 

voren gekomen over het leesonderwijs. 

Dit heeft enkele collega's van het Instituut in Groningen doen be

sluiten eens bij elkaar te gaan zitten en te praten over het onderwerp: 

„Het leesonderwijs op de school voor dove kinderen". 

Al gauw bleek, dat dit bijzonder interessante onderwerp steeds meer 

facetten toonde, die nog eens weer aan de orde gesteld zouden kunnen 

worden in een globaal overzicht. 

De vrucht van deze besprekingen nu ligt voor mij en als u er nu 

en voor later evenveel vreugde aan zult beleven als wij gehad hebben 

tijdens de gesprekken, dan hebben wij ons doel naar onze mening bereikt. 

Nu ligt het zeker niet in mijn bedoeling, door het centraal stellen 

van dit onderdeel van ons leerplan, iets nieuws te brengen. 

Veel van wat ik thans wil belichten, is in de loop der jaren al aan 

de orde geweest in artikelen in ons tijdschrift of in andere publikaties. 

Toch ben ik ervan overtuigd dat, door opnieuw het licht te laten 

vallen op het leesonderwijs, vele, van de vooral jongere collega's een beter 

of een nog beter inzicht in deze toch altijd nog vrij moeilijke materie 

zullen krijgen. 

Denkt u niet, dat het in mijn bedoeling ligt, volledig te zijn. Het 

zou niet alleen een moeilijke opgave zijn, maar tevens zou deze lezing, 

door de uitgebreidheid van het onderwerp, veel te lang worden. 

We kunnen onszelf de vraag stellen: „Wat doe ik, als ik lees!". 

Het antwoord luidt als volgt: „Ik probeer te begrijpen, wat iemand 

schriftelijk heeft willen meedelen". 

Lezen is zeer belangrijk, niet alleen voor horenden, maar ook, ja 

zelfs vooral, voor doven. 

Bruno Fischer schrijft in de „Neue Blatter": „Neben dem ge-

sprochenen Wort sollte das Buch schlechthin das wichtigste Hilfsmittel 

bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit am gehörgeschadigten Kinde 

sein". 
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Een vraag, die wij ons bij het onderwijs in het algemeen en bij het 

leesonderwijs wel heel in het bijzonder steeds moeten stellen is de 

volgende: 
Wat is het doel van het leesonderwijs? 

Dit doel is meerledig. Het leesonderwijs dient: 

a. voor het bijbrengen van kennis; 

b. tot ontspanning; 

c. als contactmiddel van de dove met zijn medemens, waardoor de dove 

enigszins uit zijn isolement wordt verlost. 

Schuy schrijft in de „Neue Blatter": „Ziel des Leseunterrichts ist es, 

den Schuier fühig zu machen, etwas zu erlesen, d.h. anhand einer in 

Schriftzeichen vorliegenden Darstellung noch unbekannte grössere sach-

liche und geistige Zusammenhange vorstellend and mitdenkend nach-

zuvollziehen. Wenn der Schuier in der Lage ist, etwas zu erlesen, so 

besitzt er das vorzüglichste Mittel, sich auch nach der Schulzeit geistig 

und sprachlich weiterzubilden". 

Wat het lezen betreft moeten wij onderscheid maken tussen het 

technisch- en het verstandelijk lezen. Bij het technisch lezen moeten we 

aan een groot aantal punten de nodige aandacht schenken. Ik noem: 

de articulatie; 

de accentverdeling in een woord en in een zin; 

het dynamisch en het melodisch accent; 

het ritme en de assimilatie, eveneens van het grootste belang. 

Het technisch lezen, niet alleen belangrijk voor het spreken als 

contactmiddel, is ook van grote betekenis voor het taalbegrijpen en moet 

in verband daarmee de hele schoolperiode door onze volledige aandacht 

hebben en houden. 

Tussen het zien van een groep lettertekens en de bewustwording van 

de betekenis ervan ligt een ingewikkelde werkzaamheid, die in haar 

eenvoudigste gedaante terug te brengen is tot de volgende functies: 

waarnemen van woorden of woordgroepen; 

voorstellen van klankbeelden en de juiste opvatting daarvan; 

de denkfunctie, die ordening in het gelezene aanbrengt en het 

geheugen, dat de hoofdzaken tracht te bewaren. 

Een vergelijking tussen het leesonderwijs aan horende en aan dove 

kinderen leert ons, hoe moeilijk het is, dove kinderen niet alleen tot ideo-

visueel lezen, maar vooral tot receptief lezen te brengen. Het horende 
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kind kan de tekst beter begrijpen, omdat het de taal, die de schrijver 

gebruikt, al grotendeels machtig is. Het feit, dat het jonge dove kind geen 

taal heeft, en de taalarmoede van onze oudere leerlingen, zijn de oorzaken 

van het moeilijk op gang komen en de verdere ontwikkeling van het 

lezen. 

Om tot goed leesonderwijs te komen zal men ervoor moeten zorgen, 

dat een goede taalopbouw er evenwijdig mee verloopt. 

Gaat men ervan uit, dat met de home-training al enige resultaten 

zijn bereikt, dan komen de kinderen op school met een zekere mate van 

gelaatgerichtheid, waardoor zij al enigszins in staat zijn in contact te 

treden met hun medemens. 

Is dit het geval, dan kan de leerkracht beginnen het onderwijs op 

basis van het gesproken woord op te bouwen. Als het kind er rijp voor is 

beginnen we met gesprekjes over uiteenlopende, door het kind zelf be

leefde, situaties en gebeurtenissen. 

We proberen zoveel mogelijk de omgangstaal, de taal, die normaal 

horende kinderen van dezelfde leeftijd onder dezelfde omstandigheden 

ook gebruiken, naar voren te laten komen. 

We gaan het geheel dramatiseren en laten het door de klas uitbeel

den. Na het gesprek en het dramatiseren, waaraan de hele klas moet 

hebben deelgenomen om de behandelde stof intens te beleven, schrijven 

we het besprokene op het bord. Deze lesjes worden ook in een schrift 

of plakboek geschreven. Zo kunnen ze later worden herhaald. Plaatjes 

en tekeningen zullen hierbij de lesjes niet alleen verfraaien, maar ook 

verduidelijken. 

De uitgangspunten voor een gesprek kunnen verschillend zijn. Zo 

zullen we graag aansluiten op een voorval, dat zich in de klas heeft 

afgespeeld en waaraan direct een gesprek verbonden wordt. 

Voorbeeld (gedemonstreerd met bandrecorder — Red.) : 

o wee, sjop en lukie hebben ruzie. 

ze zijn alle twee heel boos. 

sjop slaat lukie en lukie slaat sjop. 

op het hoofd en op de rug en op de arm. 

sjop schopt en lukie knijpt. 

au! au! 

juf, dat heeft sjop gedaan. 

kijk eens, ze rollen over de vloer. 

ze zijn moe. 
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Zo kunnen we ook uitgaan van een gebeurtenis, die zich buiten de klas 
heeft afgespeeld. 

Voorbeeld (op bord ) : 

het is half één. 

prr! prr ! de telefoon. 

voor juf sietsma. 

met mevrouw hollander. 

met de mama van jaap. 

mama is heel bang. 

waar is jaap? 

jaap is nog niet thuis. 

jaap is weg. 

hij is met appie meegegaan. 

jaap mag niet met appie meegaan. 

hij heeft naar het trouwen gekeken. 

hij moet met bus 8. 

juf tineke haalt appie op. 

Bovenstaande lesjes werden klassikaal behandeld. Het zal u duidelijk 

zijn en u zult stellig zelf hebben ervaren, dat het veel tact en inzicht 

vraagt om een leesles, aldus gegeven, tot een ware belevenis te maken. 

Zo krijgen we lesjes, uitgaande van de beleving, aangepast aan de 
kinderen; lesjes, die nog eens weer gelezen kunnen worden. 

In dit stadium zal men doorgaans zeer eenvoudige taal moeten ge
bruiken, gezien het feit. dat rekening moet worden gehouden met het peil 
van de spreek- en taalontwikkeling van het jonge dove kind. Het ideo-
visueel lezen speelt ia dit stadium een voorname rol. En zo is de taalles 
een leesles geworden. 

Door in de klas ook bepaalde lesjes individueel te behandelen, waar

bij aangesloten kan worden bij de persoonlijke beleving van elk kind 

afzonderlijk, komen we tot een uitstekende manier om de kinderen al 

enigszins op het pad van het receptief lezen te brengen. 

Want door dan later de kinderen eikaars „plakleesboek" te laten 

lezen, komen zij voor situaties te staan, waarvan ze indertijd wel iets 

gehoord hebben, maar waarmee zij zich toch niet zo intensief hebben 

beziggehouden, omdat het in oorsprong door een ander was beleefd. 
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Voorbeeld (op bord) : 

jaap is niet naar school, hij is bij mama. 

hij kijkt naar de televisie. 

wat ziet jaap? 

o, daar is pipo de clown. 

en mamaloe is er ook. 

pipo lacht, waar is de hoed van pipo? 

mamaloe gooit de hoed in de papierbak. 

de hoed is helemaal vies. ba! 

pipo is boos. mamaloe moet in de hoek staan. 

De leerkracht kan ook zelf leeslesjes maken van situaties, die op

zettelijk door hem in het leven zijn geroepen. 

Voorbeeld (bandrecorder): 

ik ga koffie zetten. 

waar is de koffiepot? 

o ja, daar. (aanwijzend gebaar.) 

de koffiepot is nog vies. 

even schoonmaken. 

ik moet heet water hebben. 

water in de fluitketel. 

nou op het gas. 

ik steek het gas aan. 

voorzichtig! 

ik moet nog koffie malen. 

ik doe de koffie in de koffiemolen. 

prrr ! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. klaar! 

de koffiebonen zijn helemaal kapot. 

hoor! tuuuuuuuuuut! het water kookt. 

ik draai het gas uit. 

het hete water gaat in de koffiepot. 

Men heeft in dit geval de gelegenheid zich op een dergelijke aan

bieding van een leesles voor te bereiden. Je kunt het op school doen en de 

kinderen kunnen er actief bij betrokken worden. Van tevoren kunnen 

b.v. plaatjes worden verzameld. 

Door gebruik te maken van associatieschriften, bij het samenstellen 
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waarvan de kinderen zelf betrokken zijn en waarin hun leven onder 

woorden wordt gebracht, hebben we een werkwijze gevolgd, waarbij 

we de meeste kans hebben, hun leeslust zodanig te ontwikkelen, dat dit 

ook garanties inhoudt voor de toekomst. 

Door ouders of pleegouders hiervan iets te laten zien, is het in 

gunstige gevallen mogelijk van hen mededelingen te verkrijgen, die kun

nen leiden tot het maken van lesjes, ontleend aan de huiselijke sfeer. 

Ook kunnen we bij het maken van een leesles gebruik maken van 

filmstrips. Een mooi uitgangspunt b.v. is een sprookje. Terwijl de kin

deren het sprookje zien, kan de leerkracht, staande bij een verlicht bord, 

iets ervan vertellen en opschrijven. 

Nadien kan het sprookje in de klas of in de gymnastiekzaal uitge

beeld worden. Een voorbeeld van praktische kleutergymnastiek. 

Vervolgens kan dan weer een leesles, voorzien van plaatjes en teke

ningen in het plakboek geschreven worden. 

Ook kunnen leuke, zelf beleefde voorvallen, in aangepaste taal, ver

teld worden, b.v. een verhaal over de boerderij. 

Onderwerp: de poes is weg. 

We laten de „leesboeken" ook mee naar huis nemen, opdat de stof, 

met behulp van ouders of pleegouders, die vooraf geïnstrueerd moeten 

worden, nog eens wordt gelezen. 

Ook met behulp van een flanelbord kunnen aardige leeslesjes ge

maakt worden, waarbij de kinderen behulpzaam zijn bij het opzoeken 

van de plaatjes en het aanbrengen ervan op het flanelbord. Een groot 

aantal lesjes is rondom één onderwerp mogelijk. 

Wat een mogelijkheden hebben we, als we b.v. als onderwerp kiezen: 

de boerderij. Een serie interessante lessen zal ontstaan, als we de boerderij 

met haar mensen en dieren, haar werktuigen en werkzaamheden gaan 

behandelen. 

Bij het opschrijven van de tekst verdient het de voorkeur drukletters 

te gebruiken. Wie zich de kunst van het schrijven van dit lettertype 

eigen gemaakt heeft, zal de voordelen ervan dagelijks in de praktijk 

ervaren. Deze schrijfwijze is: duidelijk-ruimtebesparend en overzichtelijk. 

Hierbij geldt tevens als argument, dat 9 5 % van wat we lezen in druk

letters staat. 

(Met deze zienswijze zal menigeen zich niet kunnen verenigen. — Red.) 

Hier volgt één van de lesjes, zoals ze kunnen ontstaan aan de hand 

van plaatjes op het flanelbord (bandrecorder). 
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kijk, daar is de boer. 
hij komt uit de boerderij. 

hij gaat naar de wei. 

hij moet het paard ophalen. 

„kom, bles, kom bij de baas!" 

het paard stapt langzaam naar de boer. 

de boer pakt het dier vast. 

het paard moet voor de wagen. 

de boer moet naar het dorp. 

hij moet zakken mest ophalen. 

„vooruit, bles, loop maar hard." 

de boerin staat bij de deur. 

zij zwaait naar haar man. 

„daaag!" 

Al pratende en verklarende komt de les zin voor zin op het bord. 

De betekenis van elke zin is tijdens het samenstellen van zo'n lesje aan 

de kinderen globaal duidelijk gemaakt. 

Aanwijzing — mimiek •— het laten uitbeelden door de leerlingen 

e.d. zullen, om tot goed begrip van de inhoud te komen, bij deze behan

deling een belangrijke plaats moeten innemen. 

Zo'n lesje neemt al gauw een half uur in beslag. Nu verdelen we 

de kinderen in twee groepjes. Groep 1 gaat het lesje op de linkerpagina 

van een schrift overschrijven. Rechts blijft dan de ruimte gereserveerd 

voor een tekeningetje of een illustratie. 

De andere kinderen blijven bij de leerkracht en krijgen nu indivi

dueel een beurt, waarbij vooral het technisch lezen de nodige aandacht 

krijgt. De onderwijzer spreekt langzaam en duidelijk, maar wel ritmisch 

-juist voor. Hij wijst op vereenvoudigingen in de articulatie. De kin

deren doen de spreekbewegingen mee. We maken zoveel mogelijk ge

bruik van nog aanwezig gehoor (koptelefoons). 

Het spreektempo kan worden aangegeven door met de vingertoppen 

in de hand of op de bank te tikken. Zo worden de zinnen door alle kin

deren meerdere malen gesproken. 

Er kan van een dergelijke leesles op verschillende manieren een 

nuttig gebruik gemaakt worden, o.a.: 

als oefening in het spraakafzien; 
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bij de verschillende aspecten van het taalonderwijs, 

zoals rubriceren, meervoudsvorming, 

werkwoordsvormen, verkleinwoorden e.d. 

Zelfs kunnen er aanknopingspunten zijn voor het rekenonderwijs in 

zijn eenvoudigste vorm. 

Aan het eind van de dag kan de les nog eens dienst doen als 

oefening voor het spraakgeheugen. De leerkracht zegt een zin een paar 

maal voor en geeft daarna de kinderen de gelegenheid voor de klas deze 

zin uit het hoofd te herhalen. 

Als deze oefeningen regelmatig plaatsvinden, zijn de kinderen op den 

duur in staat langere zinnen, zonder het schriftbeeld voor zich te hebben, 

vlot te herhalen. 

Het is moeilijk te zeggen, hoe lang we op deze wijze leesonderwijs 

zullen moeten geven, alvorens over te gaan tot het gebruik van leesboek-

jes, zoals die ook door horende kinderen worden gebruikt. Dit hangt o.m. 

van verscheidene factoren af, zoals: 

leeftijd, intelligentie en gehoorresten. 

De aandacht zal nu vooral op het begrijpen van de tekst gericht 

moeten zijn en hoewel de leestechniek niet geheel uit het oog mag worden 

verloren, zal deze nu minder tijd mogen vragen. 

Om de vaak gehoorde vraag te kunnen beantwoorden, hoe lang we 

zelfgemaakte lesjes moeten gebruiken bij ons leesonderwijs, is het van het 

grootste belang te weten, welke eenvoudige lectuur van het aanvankelijk 

leesonderwijs aan horende kinderen ook geschikt is voor ooze jonge dove 

leerlingen. 

Nu er de laatste jaren zoveel goede leesstof voor de aanvangsklassen 

van de lagere school is verschenen, lijkt het mij mogelijk, meerdere 

series boekjes, die wat moeilijkheidsgraad betreft op hetzelfde niveau lig

gen, naast elkaar te gebruiken om daarmee een goede basis te leggen. 

Elke school zal in dit opzicht een keuze hebben gedaan. 

Hebben we voor onze klas een geschikte serie gevonden, dan rijst 

de vraag: „Hoe kunnen we aan de hand van dit leesboek een leesles 

geven?". We zouden ieder kind een boek kunnen geven of één boek 

gebruiken, terwijl de les ook op het bord komt te staan. 

Deze laatste behandelingswijze biedt o.i. vooral in het begin veel 

voordelen. 

Bij een leesles op het bord zijn we in de gelegenheid: 

de klemtoontekens aan te geven; 
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door middel van pijltjes duidelijk te maken op welke zelf

standige naamwoorden de diverse voornaamwoorden betrek

king hebben; 

moeilijke woorden te onderstrepen; 

door boogjes en andere aanduidingen de juiste uitspraak aan 

te geven; 

kortom 

vele moeilijkheden kunnen aldus beter naar voren worden 

gebracht en door dit alles zal de opmerkzaamheid van de 

kinderen zeker vergroot worden. 

Voorbeeld van een leesles op het bord (bandrecorder): 

Het 'tuintje ziet er 'niet kwaad uit. 

Daantje schiet al 'aardig op. 

'Nu is Daantje 'kant en 'klaar. 

Het gras is 'mooi 'vlak geworden. 
De 'vingers van Daantje zijn niet meer zo 'buigzaam. 

Daantje gaat 'staan. 
Hij 'strekt zijn 'rug en zijn 'knieën. 

Hij heeft 'last van zijn 'rug en zijn 'knieën. 

Dat komt van de reuma'tiek. 

Daantje heeft 'vaak 'last van reuma'tiek. 

Voor'al als het 'regent of als het 'sneeuwt. 

'Dan zit Daantje soms 'dagen achtereen met een 'boos 

gezicht op een 'stoel voor het 'raam. 

Maar 'nu is het mooi weer. 

De 'zon schijnt 'vrolijk. 

(uit: „Daantje".) 

Wat de behandeling van deze les betreft zou ik het volgende willen 

opmerken. 

De kinderen lezen de les. Ieder krijgt hierbij tijd genoeg om dit in 

zijn eigen tempo te doen. Ze lezen de les hardop of stil voor zichzelf, 

al naar gelang hun aanleg. 

De leerkracht vertelt de les, zoals die ook op het bord geschreven 

staat. 

Daarna volgen de eerste vragen. We stellen die mondeling, om na te 

gaan, of de kinderen de hoofdinhoud hebben begrepen. 

Voordat we tot uitwerking van de les overgaan, kunnen we enkele 
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kinderen vragen, met eigen woorden te vertellen, wat ze gelezen hebben. 

Het gaat hierbij dus hoofdzakelijk om de vraag, of de leerlingen de 

tekst globaal hebben begrepen. 

Na op deze manier de les in zijn geheel aan de orde te hebben 

gesteld, gaan we over tot het onderstrepen (met gekleurd krijt) van die 

woorden en uitdrukkingen, die voor de kinderen moeilijkheden opleveren. 

Een voordeel hierbij is, dat elk kind afzonderlijk zijn moeilijkheden 

kenbaar kan maken. De ervaring leerde ons hierbij, dat de kinderen 

hierdoor geactiveerd worden, zich reeds bij de eerste aanbieding zo goed 

mogelijk rekenschap te geven van wat er staat. 

Hierna wordt de les zin voor zin behandeld. Met pijltjes worden 

bepaalde moeilijkheden aangegeven. 

Voorbeeld: 

'Daantje gaat 'staan. 

Hij heeft 'last van zijn 'rug en zijn 'knieën. 

'Dat komt van de reuma'dek. 

Na elke leesbeurt laten we het kind uitbeelden, wat het gelezen heeft. 

Dit kan o.a. gebeuren door de beschreven handelingen voor de klas te 

laten uitvoeren. 

Nadat de les grondig is behandeld, kunnen we b.v. in een op

drachtenschrift bepaalde situaties uit de les, die zich daartoe lenen, in 

een tekening laten weergeven. In het expressie-uur kan de leesles aan

leiding geven tot het maken van werkstukjes in klei, karton, papier e.d. 

Het is niet de bedoeling er dan een taal- of spreekles van te maken. 

Wel kunnen we nieuwe taalvormen, vaste uitdrukkingen en spreekwoor

den uit de les halen, om die in een volgende taalles uitvoeriger te 

bespreken. 

De nieuwe uitdrukkingen komen in een apart schrift met de bete

kenis er in het kort achter. Van elke uitdrukking geven we een aantal 

voorbeelden, opdat de leerlingen niet te veel aan die ene betekenis, 

waarin het woord in de les voorkomt, vasthouden. 

Voorbeeld: 

Daantje heeft 'last van reuma'tiek. (pijn.) 

Aaltje heeft 'last van de 'zon. (die schijnt in haar gezicht.) 

Lammie heeft 'last van het la'waai. 

(ze vindt het vervelend; ze schrikt ervan.) 
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Zonder de leesles te veel in het vlak van het taalonderwijs te bren

gen, willen we toch niet nalaten erop te wijzen, hoe belangrijk het is, 

dat deze zinnen, die volkomen door de kinderen zijn beleefd, steeds 

weer herhaald worden. 

We kunnen ook bij nieuwe lessen de geleerde uitdrukkingen weer 

naar voren laten komen. Het is van belang, nieuwe situaties te scheppen, 

waarbij de vroeger geleerde uitdrukkingen door de kinderen zelf worden 

gebruikt. 

Laten we ons er wel van bewust zijn, dat dove kinderen nu eenmaal 

veel moeten „leren". Daar ontkomen we niet aan, willen ze enigermate 

de taal leren, de taal, die horende kinderen door middel van een „dui

zendvoudige" herhaling langzamerhand hebben leren beheersen. 

Hoewel het technisch lezen in dit stadium van het leesonderwijs 

in mindere mate op de voorgrond moet en kan staan, wil ik nog één 

opmerking maken. 

Als de zinnen een voor een door de kinderen worden gesproken, 

wordt hierbij o.m. gelet op de articulatie en het leggen van de juiste 

accenten. Bij zwaar-dove kinderen kan hierbij het amplex-articulatie-

apparaat een steun zijn, omdat nu tevens een visuele en vibratorische 

impressie van vooral het dynamisch accent verkregen wordt. 

Tot slot volgen dan vragen, mondeling en schriftelijk, waardoor 

de kinderen nog weer eens met de les geconfronteerd worden. 

Bij het laten lezen van leesboekjes in klassikaal verband kunnen 

we als volgt te werk gaan. 

Elk kind krijgt een leesboek voor zich en om de beurt wordt b.v. 

een alinea gelezen en verklaard. 

Opgemerkt moet hierbij worden, dat, naarmate de leerlingen dover 

zijn, de moeilijkheid, contact met de hele klas te houden, groter zal 

blijken. 

Om de overgang van het klassikaal lezen naar het lezen van biblio

theekboekjes gemakkelijker te maken, is de volgende werkwijze aan te 

bevelen. 

Een serie leesboekjes van de lagere school wordt door de leerkracht 

ingeleid, waarna de kinderen op school en thuis de boekjes kunnen 

lezen. Dit biedt het voordeel, dat de onderwijzer, als dan elk kind het 

boekje gelezen heeft, gemakkelijker klassikaal kan controleren, wat er 

van het gelezene begrepen is. 

Bij het stillezen van bibliotheekboekjes kunnen we, om enigszins aan 

de toch wel opduikende moeilijkheden tegemoet te komen, de moeilijke 
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woorden of zinsconstructies door verklaring in de marge of onderaan 

de bladzijde verduidelijken. 

Een synoniem of aanwijzing boven het bedoelde woord of zinsdeel 

heeft als bezwaar, dat de kinderen alleen kijken naar wat we erboven 

hebben geschreven. 

Een mens in het algemeen en een dove in het bijzonder is zo gauw 

geneigd de gemakkelijkste weg te kiezen. 

We kunnen ook een leesles door een leerling laten prepareren en 

vertellen. Dit is vanzelfsprekend alleen voor intelligente doven weggelegd. 

Verder is het heel belangrijk de krant als uitgangspunt voor een leesles 

te gebruiken. Bij de keuze van onderwerpen uit de krant mogen we ons 

niet beperken tot ongelukken en rampen, alle van belang zijnde nieuwtjes 

moeten aan de orde gesteld worden. 

Zo zijn ook de advertentiepagina en de reclame stellig onze aandacht 

waard. 

Ook de schoolkrant is een uitstekend middel om de kinderen niet 

alleen tot het schrijven van stukjes, maar vooral tot het lezen van eikaars 

geschreven belevenissen te brengen. 

Een schoolkrant, waarvan alle leerlingen profijt kunnen hebben, het

geen tot uitdrukking moet komen in de genuanceerdheid van de bericht

geving en de bijdragen, is voor onze scholen een waardevol bezit. 

Zo heb ik, eigenlijk in vogelvlucht, het leesonderwijs op deze ver

gadering eens ernstig in uw aandacht willen aanbevelen. 

Van de kant van de leerkracht zal een groot enthousiasme ten aan

zien van dit vak stimulerend werken. 

Hebben wij de belangstelling van de kinderen gewekt, dan is onze 

beloning ook niet gering. 

We hebben de dove kinderen een middel tot ontwikkeling en ont

spanning in handen gegeven, dat hen op een hoger plan zal brengen, 

waardoor, naar wij allen van harte hopen, hun levensvreugde, hun 

levensgeluk zal worden vergroot. 
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GOUDEN SCHOOL 

De COR EMOUS-school, de Haagse school voor slechthorende en 

spraakgebrekkige kinderen, herdacht op feestelijke wijze haar 50-jarig 

bestaan. Voorafgaande aan de eigenlijke herdenking van de oprichting 

van deze eerste Nederlandse school voor slechthorenden, werd de pers 

in de gelegenheid gesteld de school aan de Goudenregenstraat 36 te bezoe

ken. Tijdens deze persconferentie gaven enige groepen van de afdeling 

spraakgebrekkigen en slechthorenden enkele demonstraties, o.m. met de 

nieuwe apparatuur. 

Een jubileumcomité onder voorzitterschap van een der oud-leerlingen 

van de school, de heer J. Fr. Janse, stelde een jubileumboekje samen en 

organiseerde een prachtig feest voor de kinderen, een levend sprookjes

ganzenbordspel, waaraan allen een hele ochtend zeer actief deelnamen. 

Voor ieder der kinderen was bovendien gezorgd voor een prachtig cadeau. 

Het kinderfeest werd besloten met het optreden van een goochelaar. Wat 

een blijde gezichten in de feestelijk versierde school! 

Oud-leerlingen en leerkrachten kwamen een middag bijeen en haal

den oude herinneringen op. Een zeer geslaagde reünie. 

Als afsluiting van de herdenking van dit 50-jarig bestaan verzorgde 

de Haagse Toneel- en Muziekvereniging D.T.S. een grote feestavond in 

de aula van het Stevin-Lyceum. In deze aula was het feestprogramma 

drie dagen tevoren gestart met een receptie, waarbij ook de wethouder 

voor Onderwijs, Kunsten en Sportzaken, mr. M. Vrolijk, aanwezig was. 

Toespraken werden o.a. gehouden namens de gemeente, de jubileum

commissie, de oudercommissie, de K.N.O.-artsen, de Vereniging ter 

behartiging van de belangen van de Scholen voor Slechthorende en 

Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland, de Vereniging voor Logopedie 

en Foniatrie, de Rotterdamse en de Amsterdamse S.H.-scholen, de Ver

eniging van Slechthorenden, de Nederlandse Onderwijzersvereniging en 

de heer G. J. Borgers, oud-hoofd der school. Cadeaus en bloemstukken 

werden aangeboden; enkele s.h.-meisjes voerden een dansje uit. Daarna 

betrad het hoofd van de COR EMOUS-school, de heer J. Scheffer, het 

spreekgestoelte. Hij beantwoordde de vele sprekers en bedankte allen 

die op enigerlei wijze van hun belangstelling hadden doen blijken. 

Tijdens het officiële gedeelte van de bijeenkomst hield drs. A. P. 

J. M. van den Horst, psycholoog, de navolgende lezing over: 
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PSYCHISCHE GEVOLGEN VAN SLECHTHORENDHEID 

Elk jubileum geeft reden tot vreugde. Elk jubileum is óók een mijl

paal; een rustpunt, waarbij we de gelegenheid hebben even stil te staan; 

terug te blikken in het verleden en tegelijkertijd ook onze gedachten te 

richten op de toekomst. 

Wij hebben in de 50 jaren die achter ons liggen, het slechthorende 

kind uit zijn geïsoleerde positie kunnen verlossen. Menig kind hebben wij 

mogen begeleiden bij zijn uitgroei naar volwassenheid. Menig kind 

hebben wij tot een gelukkiger mens kunnen maken en tot een volwaardig 

lid van de maatschappij. 

Betekent dit alles echter, dat wij van-nu-af-aan ook op onze „gouden" 

lauweren mogen gaan rusten!? Zijn wij reeds waar wij móeten zijn? 

Uiteraard niet. Iedere tijd voegt immers weer zijn eigen, nieuwe proble

men toe aan de oude, die nog niet ten volle werden opgelost. 

Wij zouden ons op een dag als vandaag, eens kunnen afvragen: hoe 

komt het toch, dat er nog zovele slechthorende kinderen zijn, die versto

ken blijven van het onderwijs, dat op de scholen voor slechthorenden 

wordt gegeven? Ik denk hierbij aan de slechthorende kinderen, die óf 

ten onrechte op een school voor debielen zitten, óf ten onrechte op een 

gewone lagere school verblijven. 

Wat is er loos met de communicatie van de scholen voor slecht

horenden? Lijden deze scholen aan hetzelfde manco als de leerlingen, 

die ze herbergen? Leggen zij hun oren te weinig te luisteren; doen zij 

te weinig van zich spreken? Zijn zij te veel „eilandjes" in de stroom 

van het leven, in de vooruitgang van de maatschappij ? 

Ik geloof niet, dat wij dit kunnen zeggen. Maar goed; is er wel 

voldoende onderling contact tussen de diverse vormen van het buiten

gewoon lager onderwijs? Weet iedere B.L.O.-man, wat de andere B.L.O.-

man doet en wat hij kan? Is er wel voldoende contact tussen het B.L.O.-

in-het-algemeen en het gewoon lager onderwijs? Wat beogen wij met het 

B.L.O.? Schort er iets aan de opleiding van de onderwijzer? Heeft het u 

nooit gefrappeerd, hoe weinig deskundig en onvolledig sommige groepen 

van ongewone, afwijkende kinderen beschreven worden in de pedagogi

sche handboeken voor de kweekscholen? Is het voldoende, dat de kwe-

kelingen slechts op één type van het B.L.O. hospiteren? Is 
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het niet in de omgang met de ander, dat wij de Ander beter leren 

kennen? 

Wat is er loos in de zorg voor het slechthorende kind? Is er een 

bepaalde afkeer gegroeid t.o.v. de scholen voor slechthorenden? Vroegei 

gingen de zwaar-slechthorende kinderen naar de scholen voor doofstom

men, maar door de enorme vooruitgang in de ontwikkeling van de audio-

technische hulpmiddelen, horen zij daar echt niet langer thuis. Hebben 

deze zwaar-slechthorenden, die men nu in zulk een groten getale op de 

scholen voor slechthorenden aantreft, iets vertroebeld? Schaden zij de 

taalontwikkeling van de minder-ernstig slechthorende kinderen op deze 

scholen, of denken we dat maar? Of zijn het misschien de meervoudig-

gestoorde slechthorende kinderen, die dit doen? Of zijn het beiden? Moet 

er meer differentiatie in het onderwijs voor slechthorende kinderen ko

men? De grote scholen komen hier gemakkelijker aan toe dan de klei

nere. Zijn wij in de zorg voor slechthorende kinderen voldoende gesor

teerd ? 

Ik weet, zeer geachte dames en heren, dat ik hiermee tere punten 

heb aangeraakt, maar het is uit medegevoel voor het slechthorende kind, 

dat ik deze stoutmoedigheid bega. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor 

eventuele tekorten in onze zorg voor het slechthorende kind. Integendeel, 

van ons wordt verwacht, dat wij gesignaleerde tekorten — als zij er zijn 

—, en de nieuwe strevingen, weten op te vangen en te integreren. Het is 

goed, dat wij, juist op een dag als vandaag, ons weer eens bezinnen op 

dat wat er gaande is of gaande kan zijn. Nimmer mogen wij uit voor

zichtigheid, uit zelfgenoegzaamheid of om welke reden dan ook, zweren 

bij het oude of, om het met Heidegger te zeggen: vervallen-aan-het-men. 

In de aanvang heb ik gezegd, dat iedere tijd weer zijn eigen proble

men toevoegt aan de oude problemen, die nog niet ten volle werden 

opgelost. 

Het is op dit laatste, op enkele oude problemen, dat ik vandaag 

dieper zou willen ingaan. En dit dan onder het motto van „werk eerst de 

oude post de deur uit!". 

Nog tè vaak ontmoeten wij bij onze toelatingsonderzoeken tot de 

scholen voor slechthorenden, kinderen die er allertreurigst aan toe blijken 

te zijn. Dit is misschien wat dramatisch gezegd, maar het beantwoordt aan 

een werkelijkheid. 

Is het niet verontrustend nog steeds geconfronteerd te worden met 

slechthorende kinderen, die jarenlang ten onrechte op een school voor 

debielen hebben gezeten? 
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Is het óók niet verontrustend, voortdurend weer te moeten consta

teren, dat er slechthorende kinderen zijn die tè lang en tot schade van 

hun 'ontwikkeling en uitgroei, op een gewone lagere school zijn vast

gehouden ? 

Ik zal trachten iets nader op beide groepen kinderen in te gaan. 

Wat de pseudo-debiele slechthorende kinderen betreft, in de laatste 

twee maanden heb ik er weer vijf voor onderzoek gehad. Bij het intelli

gentie-onderzoek met een niet-verbale test, bleken hun I.Q.'s te variëren 

van 100 tot 105. Het bleken kinderen te zijn met normale verstandelijke 

vermogens. Kinderen, waarbij de achterstanden en de eigenaardigheden 

in hun gedrag, ten gevolge van hun gehoorgestoordheid, werden geïnter

preteerd als achterstanden ten gevolge van intellectuele gebreken. 

Hoe is het mogelijk, zo vraag ik me af, dat zij de toelatingsnormen 

voor een school voor debielen hebben kunnen passeren! Hadden zij dan 

zulke lage I.Q.'s geproduceerd bij het intelligentie-onderzoek? 

Natuurlijk, wanneer men bij deze kinderen de intelligentie bepaalt 

met behulp van verbale tests, dan moeten er wel totaal-scores uit de bus 

komen, die binnen de categorie van debilitas mentis vallen. Bij alle vijf 

van deze kinderen was de gehoorgestoordheid van een dusdanig karakter, 

dat zowel het verstaan van de Ander als ook de taalontwikkeling aan

merkelijke tekortkomingen moesten vertonen. Was er bij de toelating tot 

de betreffende scholen voor debielen dan geen zintuiglijk onderzoek 

gedaan? Ik weet het niet. Wij geven toe, dat het erg moeilijk is om 

zonder de daarvoor aangewezen psychologische en audiologische middelen, 

dit soort kinderen in hun werkelijke problematiek te doorgronden. Zeker 

is dit het geval, wanneer naast de gehoorgestoordheid nog nevendefecten 

in het spel zijn. Immers, de gestoordheid als geheel is altijd méér dan de 

som van de afzonderlijke stoornissen ! Tezamen vormen zij 

een geïntegreerd geheel in het gedragsbeeld, waaruit zij soms moeilijk 

te analyseren zijn. Toch is een analyse van de totaliteit steeds noodzakelijk 

om tot een zo goed mogelijke opvoeding en een zo correct mogelijke 

plaatsing van het kind te kunnen komen. 

En omdat men nooit weet wat de manco's kunnen zijn, mag bij een 

dergelijke analytische stellingname, eigenlijk nooit een otologisch en audio-

metrisch onderzoek ontbreken. Dit is nu al meer dan eens gebleken. Vele 

onderzoekers hebben er al op gewezen. 

Het feit, dat genoemde vijf kinderen uiteindelijk bij de scholen voor 

slechthorenden werden aangemeld, was dan ook het gevolg van een 

audiometrisch onderzoek. Wat onze verontrusting echter gaande houdt, 
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zijn niet zozeer deze vijf kinderen, maar is de vraag: hoevele van deze 

pseudo-debiele kinderen zitten er nog her en der verspreid en krijgen 

nog ontoereikend onderwijs? Met klem zouden wij er nogmaals 

op willen wijzen, dat bij de toelating van een kind tot een school voor 

debielen, ja, zelfs tot een school voor imbecillen, naast de gangbare onder

zoeken, óók een grondig onderzoek naar de toestand van het gehoor 

wordt gedaan. 

En nu over onze tweede categorie kinderen. Wat kan er de oorzaak 

van zijn, dat zij te lang op een gewone lagere school verblijven? 

Wanneer ik de ons bekende gevallen bekijk, dient er een onderscheid 

gemaakt te worden tussen de kinderen, waarbij de leerkracht niet wist 

dat er met het gehoor iets aan de hand was, èn de kinderen, waarbij 

de leerkracht dit wèl wist. 

Wat betreft de kinderen, waarbij de slechthorendheid niet bekend 

was, is het goed dat men zich blijft realiseren hoe moeilijk het soms 

voor ons is slechthorendheid te achterhalen. Laat dan staan voor de leek! 

Een gehoordefect is immers geen zichtbaar defect. Men moet het via zijn 

gevolgen en nevenverschijnselen, in concreto via het gedrag van het 

kind op het spoor komen. Kan de leerkracht van het gewone lagere 

onderwijs daaraan toekomen? Stel dat hij attent is, dat hij ook in staat 

is goed te observeren en graag wil meewerken aan het opsporen van 

verborgen slechthorendheid, op welke gedragsaspecten moet hij dan let

ten? Stel dat hij ons vraagt om bepaalde „tips"? 

Ons antwoord zou in dat geval kunnen zijn: let op de aandacht van 

het kind bij de lessen; is hij er altijd goed bij of niet? Is hij dromerig? 

Als hij er zichtbaar goed bij is, is het u dan wel eens opgevallen, dat hij 

bij het geven van een antwoord er desondanks soms totaal naast kan 

zijn? Steekt hij vaak of nooit zijn vinger op? Vraagt hij dikwijls naar 

de bekende weg? Stelt hij wel eens. serieus, een vraag, die zojuist door 

een andere leerling gesteld was en waarop de leerkracht uitvoerig ant

woord had gegeven? Neigt hij ertoe steeds naar de mond van de spreker 

te kijken? Draait hij zich steeds weer om als een kind achter hem in de 

klas een beurt heeft? Komen er gekke fouten voor in zijn dictees? 

Schrijft hij bijvoorbeeld rustig „de afval bomen staan in bloei", in plaats 

van „de appelbomen staan in bloei"? Zo kunnen wij doorgaan. Wat kan 

de reactie van de betreffende leerkracht zijn? 

„Fijn dat u mij dat allemaal verteld hebt, ik zal er in het vervolg 

goed op letten", of „maar meneer dit hoeft toch allemaal niet op 

slechthorendheid te wijzen; ik heb wel kinderen in de klas gehad, die. . ." , 
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enz. En soms blijkt dan dat hij geen ongelijk heeft. Immers, een 

zelfde groep verschijnselen, een zelfde gedragsbeeld, kan verschillende 

oorzaken of achtergronden hebben. En men verzucht of men denkt: 

Wat moet er dan gedaan worden ? 

Vóór ons zit weer zo'n kind. Het is 10 jaar. Het doubleerde de 

eerste klas en zit nu in de derde. Zijn rapportcijfers zijn allertreurigst. 

„Hij is dom", werd er gezegd, „hoewel hij toch een behoorlijk stel her

sens moet hebben". „Lette hij maar beter op !" „Hij zit vaak naar buiten 

te turen ; is er maar met een half oor bij ." 

Het was de schoolarts, die de slechthorendheid ontdekte. Het audio

gram, dat van dat kind op een audiologisch centrum gemaakt werd, 

liegt er niet om. Weer zo'n typische vorm van discantverlies. Inderdaad 

een kind met van die „half-oren". 

Een kind, dat door middel van zijn lage tonengehoor nog veel kan 

horen, maar door zijn verlies in het hogere tonengebied duidelijk moeite 

heeft met verstaan. 

Hij kon goed liplezen. Wat hij ook heel aardig kon, was spieken. 

Kennelijk had hij zich met beide vaardigheden nog zo lang staande kun

nen houden. In zijn schoolse kennis bleken allerlei tekorten te bestaan. 

Cijferen kon hij behoorlijk, maar het oplossen van redactiesommen ging 

hem zeer slecht af. Zijn opstel was erbarmelijk. 

Bij het intelligentie-onderzoek behaalde hij met de speciale test voor 

gehoorgestoorden, de S.O.N.-test, weliswaar een I.Q. van 120! 

In sommige gevallen is de leerkracht er echter wel van op de hoogte, 

dat een van zijn pupillen verminderd gehoor heeft. Ondanks het 

feit, dat hij de ouders erop attendeert dat hun kind niet goed mee kan 

en dat het verstandig zou zijn hem naar een andere school te doen, kan 

het gebeuren dat zij hieraan geen gehoor willen of kunnen geven. Hun 

argumenten kunnen zijn: „Hij moet dan zo ver van huis", of „hij moet 

dan iedere dag zo vroeg op en is pas om zes uur thuis". „Ik geloof niet, 

dat hij slechthorend is. hij is gewoon te lui; pak hem maar stevig aan!", 

of „ze hoeft niet zo geleerd te worden, juffrouw, ze komt straks gewoon 

bij me in de huishouding; ach, wilt u het toch nog eens proberen?" 

En met dat al verstrijkt de tijd en eindelijk, wanneer de zaak 

pas goed vastgelopen is, of soms toch al wel eerder, omdat het hoofd 

der school de juiste snaren wist te raken wordt het kind dan toch 

nog aangemeld. 
En dan lezen we in de litteratuur van 1918. en van nog vroegere 
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datum, alsof het vandaag geschreven was: „Vaak verwacht men dat, 

wanneer het slechthorende kind na veel teleurstellingen en moeilijkheden 

bij ons komt, het opeens een wonderbaarlijke sprong in de goede richting 

zal maken. Maar wat zovele jaren verkeerd is aangepakt, is niet 

binnen korte tijd te herstellen." 
Er zijn uiteraard nog allerlei andere redenen dan onwil of kort

zichtigheid van de ouders, waardoor een slechthorend kind. ondanks alles. 

toch op de gewone lagere school blijft. Het zou mij te ver voeren op alle 

factoren in te gaan. 

Maar op één facet wil ik nog wel wijzen. Wil een slechthorend kind 

op een gewone lagere school goed mee kunnen, wil het er zijn volle 

ontplooiingskansen kunnen krijgen en kunnen benutten, wil het zich in 

alle opzichten kunnen waarmaken, dan dient het niet alleen gekend te zijn 

in zijn specificiteit, dan dient het niet alleen „de hand te worden ge

reikt", maar dan dient het óók op adequate wijze en deskundig te worden 

begeleid. Hieraan mee te mogen werken, welbewust en verantwoord, lijkt 

mij een mooie taak. Een taak ook, die m.i. mede toebehoort aan de 

scholen voor slechthorenden. 

Moge ik dan aan het slot in verband met bovenstaande nog enkele 

voorstellen doen? Ik moet dat misschien wel doen, juist als psycholoog. 

Laat men er in de Gemeente Den Haag eens daadwerkelijk naar 

streven: 

Ie) dat er bij elk toelatingsonderzoek tot een B.L.O.-school ook audiolo-

gisch onderzoek plaatsheeft; 

2e) dat er op de gewone lagere scholen regelmatig audiometrisch scree-

ningsonderzoek plaatsvindt: 

3e) dat er betere communicatie komt tussen, enerzijds de scholen voor 

B.L.O. onderling, anderzijds tussen het B.L.O. en het G.L.O.; 

Ie) dat er op de kweekscholen méér bekendheid gegeven wordt aan de 

noden, behoeften en mogelijkheden van de slechthorende jeugd. 

Mocht ik in mijn voorstellen reeds achterop zijn, vergeef mij dat 

dan.*) Ik feliciteer de Cor Emousschool en de Gemeente Den Haag 

hiermee dan nog eens extra hartelijk! 

*) De gemeente 's-Gravenhage werkt inderdaad vrijwel geheel als door drs. Van den 
Horst wenselijk wordt geacht. 
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en toch een rijbewijs! 

en toch apothekersassistente! 

en toch een officieel Ulo-diploma! 

en toch een leidinggevende functie! 

en toch analist! 

Waarom ook niet? Een ernstige handicap betekent in de huidige 
maatschappij geen afzondering. Doof zijn behoeft tegenwoordig geen 
isolement in te houden. 

Verbijsterend is daarom het artikel in het Rotterdams Nieuwsblad, 
waarin de zin 

„Stokdoof en toch een rijbewijs" 
een vorm van discriminatie inhoudt. 

Immers, verbijsterd waren zowel het O.M. als de Politierechter 
over het feit, dat een totaal dove jongeman in het bezit is van een 
rijbewijs. „Wegens zijn gebrek behoort v. B. niet aan het verkeer deel 
te nemen." 

Om deze reden werd van bedoelde jongeman voor de tijd van twee 
jaar het rijbewijs ingetrokken. Merkwaardige situatie! De wet verbiedt 
geen enkele gehoorgestoorde deel te nemen aan het gemotoriseerde ver
keer, mits het voertuig is voorzien van ten minste twee spiegels. 

Nóg merkwaardiger blijkt de situatie wanneer men bedenkt, dat het 
veilig rijden in een auto slechts mogelijk is, indien men kijkt en niet 
luistert. 

Hoe zijn anders bijvoorbeeld de talloze aanrijdingen te verklaren 
met de beruchte, uitzonderlijk veel lawaaimakende, zgn. „moordenaar" 
van de R.T.M.? 

Vele dove en ernstig slechthorende mensen nemen dagelijks deel aan 

het verkeer, vele dove en slechthorende kinderen bevinden zich dagelijks 

op straat. Juist onder de gehoorgestoorden komen naar verhouding weinig 

ongevallen voor. De reden hiervan is: zij kijken altijd uitstekend uit, aan

gezien zij niet op hun gehoor kunnen vertrouwen. Wij kennen vele doven, 

die uitstekende rijders blijken te zijn. 

Afgezien van het feit of bedoelde jongeman schuldig was aan het 

hem ten laste gelegde, vraag ik mij af of het O.M. en de Politierechter 

zich niet op het hellend vlak begeven, indien iemand die met een brom

fiets een ongeval veroorzaakt het rijbewijs wordt afgenomen, omdat hij 

als dove niet aan het verkeer deel behoort te nemen. 

A. Breve 

Stokdoof 
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BOEKBESPREKING 

F. H. CH. Jothmann - Oefenmateriaal voor taal 

Uitgave van J. B. Wolters te Groningen 

Dit materiaal bestaat uit een bloc van 50 bladen van 5 plaatjes, 

prijs ƒ 5,25 en een bloc van 25 bladen van 10 woordjes, prijs ƒ 2,—. 

In de handleiding beschrijft de samensteller zijn materiaal als 

volgt. Deze verzameling plaatjes, bedoeld voor de eerste leerjaren van de 

lagere school, omvat afbeeldingen van allerlei dieren, planten en dingen 

uit de omgeving van het kind. De plaatjes, die alfabetisch zijn gerang

schikt, kunnen worden uitgeknipt en opgeplakt. Aan de achterzijde van 

ieder plaatje is het daarbij behorende woord gedrukt. 

Vervolgens geeft hij oefeningen, die met de plaatjes gedaan kunnen 
worden. De meeste oefeningen zijn bij het dovenonderwijs wel bekend: 
sorteeroef., rubriceeroef., etiketteeroef. en oefeningen in het uit het 
hoofd opschrijven. 

Nu zijn plaatjes een veel begeerd artikel in onze voorscholen. Van

daar dat men met belangstelling kijkt naar wat hier wordt geboden. 

De maat van de plaatjes is aanlokkelijk. Hoewel het papier vrij 

stevig is, zal het plaatje toch gauw knakken in kinderhandjes. Plakt men 

ze op, dan gaat het woord, dat er achterop staat, verloren! Bovendien 

zijn ze wit. Dat betekent: heel spoedig zichtbaar beduimeld! 

En de plaatjes zelf? Sommige plaatjes geven duidelijk aan, wat 

bedoeld wordt. Maar een steekproef overtuigde mij, dat kinderen èn 

volwassenen soms niet weten, wat de afbeelding voorstelt (dak, kei, knop). 

Andere afbeeldingen hebben niet de juiste benaming gekregen. En 

daar gaat het bij onze kinderen speciaal om. Een stuk van een boom

stam noemen we geen hout, en om bij een kromme spijker alleen het 

woordje „krom" te leren, lijkt me onjuist. Waarom ontbreken bij bel 

hoofd de ogen, het oor en het haar? 

Veel woorden liggen buiten de omgeving van onze kinderen (kurk, 
kruis, krans). 

Ze spreken niet aan en zijn voor hen van weinig betekenis de eerste 
jaren. 

Als de heer Jothmann bij deze buitengewoon statische plaatjes zin

netjes wil laten maken, geloof ik, dat hij méér wil laten doen met het 

oefenmateriaal dan mogelijk is. Als de aap alleen maar een banaan in 
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z'n poot heeft, moeten we er niet naast laten schrijven: De aap eet. Dat is 

onjuist taalgebruik. Deze plaatjes lenen zich niet voor het verwoorden 

van een dynamische handeling. 

Ik geloof, dat geïllustreerde tijdschriften dan fleuriger en beter ma

teriaal kunnen leveren. Natuurlijk vraagt het opzoeken, uitknippen en 

opplakken veel meer tijd, maar ik meen, dat het de moeite waard is. 

M. C. Nicuwland, 

Voorburg 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 
St. Michielsgestel 

Maandag 8 juni reikte Edward Kennedy bij ontstentenis van zijn 

broer, min. Robert Kennedy, het eredoctoraat van het Gallaudet-college 

uit in Washington D.C. (U.S.A.) aan Pater Dr. B. Tervoort S.J. 

Hij verkreeg dit eredoctoraat in de letteren vanwege zijn grote 

verdiensten voor het dovenonderwijs, vooral vanwege zijn verdiensten 

voor het organiseren van het Internationale Congres in 1963. 

In augustus was het vijftig jaar geleden, dat Zr. Rosa benoemd werd 

tot lerares op de meisjesafdeling. Haar naam heeft in onze kringen een 

gouden klank gekregen, en dat werd bij dit gouden feest nog eens extra 

onderstreept. 

Zr. Cornelia en Zr. Seraphine bereikten de pensioengerechtigde leef
tijd, nadat zij beiden bijna hun hele leven gewerkt hebben aan de op
voeding en het onderwijs van het dove kind; de eerste had daarbij de 
zorg voor het gehandicapte dove kind, de laatste de zorg voor het huis-
houdonderwijs. 

We hopen, dat beiden van een welverdiende rust mogen genieten! 

Br. Servus, die vele jaren de scepter zwaaide over de kleermakerij, 

was in augustus 40 jaar op ons instituut, en zoals dat gaat bij mensen 

die hun leven lang voor het dove kind klaargestaan hebben, ook nu biedt 

hij hen nog de behulpzame hand. Hulde! 

Afscheid van het dovenonderwijs namen: mej. T. de Groot en mej. 
B. Roes wegens huwelijk, en Br. Acharius wegens het aanvaarden van 
een andere functie. 

Br. Acharius 
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