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EEN OPROEP 

In het vorige nummer hebben de heren Eendebak en Pille de redaktie-

wisseling toegelicht, en de namen van de redactieleden uit de s.h. sector 

bekend gemaakt. Op de vertegenwoordigers van het s.h. onderwijs rust 

nu de moeilijke taak de eindredaktie, die jarenlang in zulke goede handen 

is geweest, over te nemen. Om deze taak naar behoren te kunnen verrichten 

roepen we uw medewerking in. Wat voor functie U ook hebt in de school, 

U hebt beslist wel iets te vertellen, dat ook voor de andere lezers van 

waarde is. 't Behoeven beslist geen ellenlange betogen te zijn, 't zit hem 

niet in de lengte. Evenmin behoeven 't opzienbarende of geleerde vondsten 

te zijn. 't Zijn vaak de dingen die we zelf heel gewoon vinden maar die 

een ander treffen en weer op nieuwe ideeën brengen. Hebt U in Uw werk 

een probleem waarover U graag zou willen weten hoe men dit op de 

andere scholen aan zou pakken, dan kunnen we dit ook in het blad 

plaatsen. Mogelijk schuilt er een interessante gedachtenwisseling in. Zegt 

U dus niet te gauiv „nee" maar klim in de pen. 

De beide laatste nummers verschenen te laat. Omdat het moeilijk 
bleek deze achterstand in te lopen, heeft de redaktie besloten 't april-

nummer te laten vervallen en de copy ervan te verdelen over de komende 

nummers. 

N. M. Gelijns-Moleman 
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JUBILEUMVERGADERING 

gehouden op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari 1965 

in het Troelstraoord in Beekbergen 

46ste Algemene Vergadering. 

Op deze jubileumvergadering werd afgeweken van een vertrouwde 

gang van zaken, nl. gast te zijn van één van de vijf instituten. De eigen 

status van de vereniging kwam daardoor wat meer op de voorgrond. 

Het Troelstraoord bleek de vereniging een ideaal onderkomen te bieden 

en de verraste ervaring daarvan werd de feestelijke ondertoon van de 

jubileumviering. Ze bestond uit officiële, feestelijke en instructieve activi

teiten. 

Op vrijdagavond was een uur uitgetrokken voor de huishoudelijke 

vergadering. In een vlot tempo werden de agendapunten afgewerkt. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

Het financieel overzicht van de penningmeester was aan de leden uitge

reikt. De vz. merkte op, dat dit overzicht na de jubileumviering andere 

cijfers te zien zal geven, te meer daar het jubileumboek als geschenk aan 

de leden zal worden aangeboden. 

De jubileumkascommissie bestond uit een „vrij" team nl. de heren De Vos 

en Berkhout. De heer Berkhout deelde mee, dat er geen „onregelmatig

heden" ontdekt waren en stelde voor de penningmeester décharge te 

verlenen. Dit gebeurde. 

De maatschappelijk werkers hadden een verzoek ingediend : zij wilden 

een sectie maatschappelijk werk in de vereniging vormen en recht hebben 

op het „gewoon" lidmaatschap. De voorzitter merkte op dat de maatschap

pelijk werkers aan de instituten een belangrijke taak vervullen. Toch voelt 

het bestuur weinig voor sectievorming in de vereniging. Hij stelde voor in 

het kader van een studiecommissie, waarvoor op de vorige jaarvergadering 

reeds toestemming was gegeven, de besprekingen over eigen problemen 

en de verhouding tot het onderwijs voort te zetten. 

Voor inwilliging van het tweede verzoek is wijziging van het huishoudelijk 

reglement nodig. Het is echter gewenst de gehele verhouding leden— 

buitengewone leden te herzien in verband met de structuurwijziging in 

onze vereniging. Naast het onderwijs gaan immers tal van facetten van 
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zorg aan het dove kind een rol spelen in de instituten. Er is nog geen 

gelegenheid geweest deze zaak in het bestuur te bespreken. De voorzitter 

zegt toe enkele maanden voor de volgende Algemene Vergadering een 

prae-advies in het tijdschrift te publiceren. 

De taaicommissie en de udo commissie worden gecontinueerd. De voor

zitter stelt voor ook de verslagen van de udo commissie in het tijdschrift 

op te nemen. 

Van de Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne is 

weer een gift binnengekomen. 

De heer Eendebak en de heer Smit treden statutair af als resp. eindredac

teur en administrateur van het tijdschrift. De sector van het slechthorenden 

onderwijs is nu aan de beurt deze functies te vervullen. Zij hebben als 

eindredaktrice gekozen mevr. Gelijns-Moleman. 

Uit organisatorische overwegingen bleek het efficient de administrateur 

dichtbij de uitgeverij in Gestel te zoeken. Collega Van Riet is bereid 

gevonden dit werk op zich te nemen. De heer Eendebak blijft hoofdredac

teur voor de sector dovenonderwijs. 

Broeder Josepho zal het Instituut voor Doven te Gestel in de redactie 

vertegenwoordigen. 

Publicaties, die niet juist weergeven wat er in de instituten gebeurt waren 

weer oorzaak van veel verontrusting. De oorzaak van de onjuiste inhoud 

van deze publicaties is meestal te vinden bij de journalisten. Aan de direc

teuren van de instituten is verzocht bij publiciteit grote voorzichtigheid 

te betrachten. De redactie is verzocht in ernstige gevallen te reageren. 

Van de conferentiemogelijkheid aangeboden door pedagogische studie

centra, zal in 1966 nog geen gebruik gemaakt worden. 

De naamsverandering van de vereniging: Het woord „doofstom" in de 

naam van de vereniging geeft de situatie van onze leerlingen niet juist 

weer en heeft een negatieve gevoelswaarde. Ook is het woord „onderwijs" 

voor de huidige structurering van de vereniging wat eenzijdig. De voor

zitter stelt voor op deze vergadering het principebesluit te nemen het 

woord „doofstom" in de nieuwe naam te vermijden. Dit voorstel wordt 

aanvaard. 

Bij het agendapunt: plaatsbepaling van de volgende Algemene Vergade

ring nodigt de heer Van Eyndhoven namens Mgr. Van Overbeek de ver

eniging uit de gast te zijn van het Instituut voor Doven te Sint Michiels

gestel. 

Bij de rondvraag spreekt de heer Clason de wens uit vaker de jaarverga

dering te houden in de vorm van een conferentie. De voorzitter geeft toe, 
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dat het schoolbezoek door de massaliteit van de vergadering niet meer zo 

tot z?n recht komt. Het is echter nog steeds een belangrijk onderdeel van 

onze bijeenkomsten. De heer Clason stelt daarna voor 1 maal in de 6 jaar 

in een conferentieoord samen te komen. 

Ook de heer Van Puyenbroek spreekt zijn voorkeur uit voor een confe

rentieoord, omdat hier de gespreksmogelijkheid groter is. 

Mej. Aulman informeert naar de financiële positie van de kleuteronder-

wijzeres aan de instituten. De voorzitter antwoordt dat onze vereniging 

geen vakvereniging is. Het bestuur heeft deze zaak bepleit bij de BLO 

vakverenigingen. De heer Breeman kan via de heer Redemeyer van het 

N.O.V. nadere informaties geven. 

De heer Berkhout brengt ook mondeling zijn dank over voor het fruit, 

dat hem troost bracht bij de „coup de fouet", die hem vorig jaar dwong 

voortijdig de vergadering te verlaten. 

Hierna droeg de voorzitter de leiding over aan Broeder Leobert die verder 

met vaste hand het bewind voerde over de „Feestavond". 

Genoeglijk zette ieder zich tot luisteren waar het woordenspel van 

Seth Gaaikema, die, begeleid door Roelof Stalknecht, ons ongedachte 

mogelijkheden liet horen van Nederlands taalgebruik — een terrein, 

waarop hij met dit publiek onmiddellijk contact had. Een beetje beducht 

voor een anti-climax vanwege dit vakmanschap in de kunst traden daarna 

collega's op om van elk instituut een bijdrage tot de feestvreugde te leveren. 

Van een anti-climax was geen sprake, er waren nog vele „toppen". Collega 

Werkman bezette in z'n eentje zo'n „top". Hij had met zijn one-manshow, 

waarin hij het instrumentenkoffertje van een logopedist demonstreerde 

daverend succes. 

Op deze eerste dag van de jubileumviering had ook de officiële 

bijeenkomst met genodigden plaatsgevonden. 

Aan het begin van deze bijeenkomst richtte de voorzitter woorden van 

welkom allereerst tot Zijne Excellentie de staatssecretaris van O. K. en W. 

Hij sprak uit, dat bestuur en leden van de vereniging het een hoge eer 

achtten, dat Zijne Excellentie aanwezig wilde zijn en zich bereid verklaard 

had deze jubileumvergadering te openen. Eveneens tot de heer Gijsbers, 

hoofd van de afdeling Individueel Maatschappelijk Werk, die Hare Excel

lentie, de minister van Maatschappelijk Werk vertegenwoordigde; tot de 

wethouder van Onderwijs van Apeldoorn en tot de heer Vlietstra, hoofd

inspecteur van het B.L.O. 

Verder verwelkomde hij de vertegenwoordigers van de besturen van de 

5 doveninstituten in Nederland, de bestuursleden van onze zustervereni-
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ging, de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 

en Spraakgebrekkige Kinderen, de directeur van de Nederlandse Bond 

voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne, de vertegenwoordigers van de 

organisaties die werkzaam zijn op het gebied van het B.L.O., de vertegen

woordigers van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie en de afge

vaardigden van de drie onderwijzersverenigingen in ons land. Hij beëin

digde dit welkomstwoord met zijn blijdschap uit te spreken, dat de leden 

naar dit conferentieoord waren gekomen en een bijzonder woord van 

welkom te richten tot de ere-voorzitter, de heer Buchli, ons ere-lid, de heer 

Droge en tot mej. Kielstra en de heer Roseboom, die beiden van de op

richting af lid zijn van onze Vereniging. 

De voorzitter gaf hierop het woord aan de staatssecretaris van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen mr. J. H. Grosheide, die de volgende openings

rede uitsprak: 

Uw uitnodiging om de tweedaagse conferentie te openen, ter gelegen

heid van het 50-jarig bestaan van de vereniging ter Bevordering van het 

Doofstommcnonderwijs in Nederland heb ik met veel genoegen aan

genomen. 

Het is boeiend na te gaan hoe het onderwijs aan doven, zich in de lange 

loop der jaren heeft ontwikkeld. Uw vereniging heeft daarin een belangrijk 

aandeel gehad. Het is een grote verdienste, dat uw vereniging niet alleen 

bij de leden — de leerkrachten van de elf scholen, die verbonden zijn aan 

de vijf instituten — maar ook bij niet-leden de belangstelling heeft gewekt 

voor het moeilijke probleem van de doofheid en, wat nog belangrijker is, 

voor de dove mens — het dove kind. Het dove kind, dat in de wereld van 

de horenden een eenzame is, was, is en — daar ben ik mij bewust van — 

zal steeds het uitgangspunt blijven van de activiteiten van Uw vereniging. 

Het dove kind mag dan in de samenleving nog niet worden begrepen, doch 

door Uw toedoen heeft de gemeenschap het dove kind wel ontdekt. 

Terzijde mag ik opmerken, dat mede door Uw werk over „doofstomheid" 

niet meer wordt gesproken. Dit getuigt van begrip voor de moeilijke positie 

van het dove kind in de samenleving. 

Het doorbreken van het isolement van het dove kind en het tot stand bren

gen van de communicatie is het eerste doel bij de opvoeding van dat kind. 

De methoden, die daarbij gevolgd worden, de hervormingen in de aanpak 

vormden in het verleden evenzovele punten van strijd en onderwerpen van 

discussie op Uw jaarvergaderingen. 

In het orgaan van Uw vereniging het „Tijdschrift voor Doofstommen" 

werden en worden steeds vele artikelen gewijd aan dergelijke onderwerpen. 
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Hetgeen hierbij opvalt is, dat daarbij nimmer wordt gestreefd naar per

soonlijke eer, doch dat gezamenlijk wordt gezocht naar de beste methode. 

Wat heeft het niet een strijd gekost om te kiezen tussen de methode van 

De l'Epée, die de gebarentaal voorstond en die van de Zwitserse arts Am-

mann, die de spreekmethode verdedigde. Na lange strijd vond de laatste 

methode erkenning. Hoe belangrijk deze methode zowel voor de ontwikke

ling als voor het sociaal contact van de doven was, geheel bevredigen deed 

ze niet. 

Daarom werd gezocht naar een meer natuurlijke ontwikkeling van het 
dove kind, van zijn spraak, zijn taal en naar een psychologisch meer ver
antwoord onderwijs. 

Opnieuw werd gepoogd het gehoor bij het onderwijs aan dove kinderen 

in te schakelen. Uit aller inspanning heeft zich na de tweede wereldoorlog 

tenslotte de audiologische methode ontwikkeld, die principieel is gebaseerd 

op de hoorfunctie, die door een akoupedische behandeling bij de dove 

kinderen moet worden opgewekt. Een verfijnd gehooronderzoek en een 

geperfectioneerde hoorapparatuur heeft dit mede mogelijk gemaakt. 

In de ontwikkeling van deze methode, die in ons land en daarbuiten een 

grote vlucht heeft genomen, heeft ook Nederland en dus ook Uw vereniging 

zijn deel gehad. 

Met deze resultaten mag ik U op Uw gouden feest wel heel hartelijk 

gelukwensen. 

Naast deze activiteiten heeft Uw vereniging, Mijnheer de Voorzitter, 

geijverd voor het invoeren van uitgebreid lager onderwijs op de scholen 

voor doven. 

Een opleiding kwam tot stand voor de leerkrachten voor twee diploma's; 
doofstommenonderwijs A en B. 

Mijnheer de Voorzitter in heel grove lijnen heb ik de belangrijkste activi
teiten van Uw vereniging geschetst. 

Eén punt zou ik nog willen noemen. 

Als over de leerlingen van het buitengewoon onderwijs wordt gesproken, 

sluipt er licht een wrange sentimentaliteit in de toon. Het is een verdienste, 

dat U t.a.v. de dove kinderen dit misplaatste medelijden hebt vervangen 

door liefde, toewijding en nuchterheid. 

Dit is van onschatbare betekenis voor de toekomst van het dovenonderwijs. 

Ik wens U toe, dat Uw vereniging zal voortgaan met hetzelfde elan en 
idealisme als in de afgelopen jaren. 

Ik wens U van harte geluk met Uw gouden feest van de Vereniging ter 

Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland. Ik hoop dat U 
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een vruchtbare conferentie zult hebben, welke ik hierbij voor geopend 

verklaar. 

Daarna sprak de voorzitter de vergadering als volgt toe: 

Excellentie, dames en heren. 

Elk bestuur van een jubilerende vereniging vraagt zich af, wat er ter 

gelegenheid van het te herdenken feit moet worden geschreven en gezegd. 

Het draait er dan meestal op uit — en dat ligt ook voor de hand. dat men 

zich gaat bezighouden met verleden, heden en eventueel de toekomst. 

Men inventariseert belangrijke gebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden, 

men volgt het verloop van ontwikkelingen om daarna te komen tot be

schrijving van de momentele situatie en wellicht durft men daarna nog 

enkele vermoedens of verwachtingen aangaande de toekomst uiten. 

Ik zou niet graag beweren, dat dit geen zinvolle wijze van herdenken is. 

Echter, wanneer er een jubileumuitgave zal verschijnen (en het spijt het 

bestuur ten zeerste, dat wij U vandaag de bundel opstellen onder de titel 

,,Het doofzijn beluisterd" niet kunnen aanbieden, waarin onze ere-voor-

zitter, de heer Büchli een artikel schrijft onder het hoofd „Ontwikkelingen" 

en als bovendien een speciaal nummer van ons Tijdschrift .,Het Gehoor

gestoorde Kind" op stapel staat, waarin collega's een aantal belangrijke 

aspecten van het werk in onze instituten beschrijven, dan zult l 1 met me 

eens zijn, dat beschouwingen over verleden en heden overbodige monde

linge duplicaten zijn van wat U straks rustig kunt lezen. 

Ik zou een slecht vertegenwoordiger van het dovcnonderwijs zijn. 

als ik niet even opmerkte, dat er natuurlijk grote kwalitatieve verschillen 

zijn tussen gesproken en geschreven taal. 

Desondanks kies ik niet voor de doublure, al zou het een gesprokene zijn. 

Maar ik zou willen proberen in korte trekken aan te geven, hoe in de loop 

der tijden de accenten in het dovenonderwijs telkens werden verlegd en 

er in de verhouding opvoeders—dove kinderen onder invloed van de 

gelegde accenten een zekere mentaliteitswijziging heeft plaats gevonden. 

Ik ben me bewust, dat we ons dan op een terrein begeven, waar elke exacte 

beschrijving faalt. Een mentaliteit kan niet natuurwetenschappelijk wor

den aangetoond, een gezindheid kan niet logisch worden bewezen of 

beredeneerd, men kan die wel ervaren, proeven, beleven. Men zou mij 

natuurlijk kunnen adviseren dit riskante gebied, waar subjectiviteit en 

speculatieve beweringen even zovele gevaren vormen, niet te betreden. 

Dat ik het toch doe vindt zijn reden hierin, dat we ons dan bevinden op 

het terrein, dat het dichtst ligt bij het hart van ons werk. En ik hoop me 
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te blijven realiseren, dat het spreken over het hart en zijn uitingen een 
delicate zaak is. 

Vijftig jaar geleden werd opgericht de „Vereniging ter bevordering van 

het doofstommenonderwijs in Nederland". Er waren toen al 5 instituten, 

waarin de belangen van de dove kinderen werden behartigd. Het oudste 

instituut — Groningen — bestond zelfs al 125 jaar, terwijl in het laatst 

opgerichte instituut toch ook alweer enkele jaren werd gewerkt. Het is 

bekend, da de onderlinge verhoudingen goed waren. De contacten waren 

echter incidenteel en ongeorganiseerd. De werkers in de instituten hebben 

behoefte gevoeld aan een meer regelmatig en georganiseerd contact, ten

einde het doofstommenonderwijs te bevorderen en zo werd 50 jaar geleden 

onze Vereniging opgericht en de naam gegeven, die vandaag nog wordt 

gedragen: „Vereniging ter bevordering van het doofstommenonderwijs 

in Nederland". 

Ik zou even willen stilstaan bij deze naamgeving en Uw aandacht vestigen 

op de aanduiding „doofstommenonderwijs''. Ik heb niet kunnen vinden, of 

er lang over die aanduiding is gediscussieerd. Zelfs in het gedenknummer 

van het Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs bij het 25-jarig bestaan 

wordt de naam niet discutabel gesteld. 

Dat is in onze tijd wel het geval. Van vele kanten wordt verzocht, de aan

duiding doofstom te vervangen door doof. 

Op dit ogenblik wil ik niet ingaan op de problemen die daarmee samen

hangen en evenmin voor- en nadelen opsommen, die tegen beide benamin

gen kunnen worden ingebracht. 

Blijkbaar gaf de term „doofstommenonderwijs" in 1914 geen bijzondere 

moeilijkheden, terwijl toch in alle instituten in ons land de spreekmethode 

was ingevoerd en men zich in alle klassen hardnekkig inspande de doof

stomme te leren spreken en dus de aanduiding „stom" te logenstraffen. 

Men kan vaststellen, dat ook in 1914 er een tegenstelling aanwezig was 

tussen het werk, dat in de instituten gebeurde en de naamgeving van de 

Vereniging. 

Is het een te grote speculatie te veronderstellen, dat het accent in die tijd 

meer lag op het onderwijs dan op de doofstomme. Moest men misschien 

op het gebied van het onderwijs nog zoveel problemen oplossen, dat men 

aan de problemen van het dove kind nog niet toe was. Of iets anders 

geformuleerd: Identificeerde men misschien de problematiek van het dove 

kind met die van het onderwijs. 

Ik wil met nadruk vooropstellen, dat dit geen verwijt is aan de werkers 
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van toen, aan de pioniers van onze Vereniging of aan de besturen van de 

instituten. We kunnen zonder meer vaststellen, dat zij met veel minder 

hulpmiddelen dan wij, in veel opzichten relatief meer presteerden. 

Met mijn opmerking heb ik willen demonstreren, dat elke tijd zijn eigen 

problemen kent. Dit geldt voor opvoeding en onderwijs in 't algemeen — 

en naar ik meen voor het dovenonderwijs wel in 't bijzonder. 

Er zijn immers tijden en ..culturen" geweest, waarin voor de gehandicapte 

mens — en dus ook voor het doofstomme kind — geen plaats was. We 

kunnen perioden in de historie aanwijzen, waarin zij als onopvoedbaar 

werden beschouwd en moesten leven als uitgestotenen, die ergernis spot of 

veroordeling opriepen. Wanbegrip — soms zelfs op grond van levens- en 

mensbeschouwing — belemmerde het juiste zicht op onze gehandicapte 

medemens. 

Tot hier en daar, reeds eeuwen geleden, werd ontdekt, dat er iets aan te 

doen was. Het is een vrij vage aanduiding van de eerste pogingen tot 

onderwijs van het doofgeboren kind. Er waren mensen, die niet alleen 

de nood van de doofstomme zagen, maar die trachtten die nood te lenigen. 

Als wij nagaan in welke wereld deze pogingen plaatsvonden, dan behoeft 

het ons niet te verbazen, dat zij soms omgeven waren door een waas van 

geheimzinnigheid. Er zit ook een mysterieuze kant aan: Het zwijgende 

kind — leert begrijpen en spreken. Men kan de muur doorbreken, het 

isolement kan worden opgeheven — er blijkt communicatie mogelijk — 

en het mens-zijn wordt geëffectueerd. 

Het is niet duidelijk, waar die sfeer van geheimzinnigheid — die soms 

naar magie zweemt — zijn oorsprong vindt. 

Kwam het misschien door de (voor een buitenstaander) onbegrijpelijke 

gebaren — die de indruk kunnen maken van een geheimtaal, voor horende 

mensen niet te volgen. 

Of waren er meer mensen als Heinicke, die zijn geheim — het Archka-

num — niet wilde prijsgeven. 

Is misschien van invloed geweest, dat belangrijke figuren in de begin

periode uit de religieuze en medische wereld kwamen — ik noem de 

monnik Pedro Ponce, de medicus Amman, abbé de l'Epée, ds. Guyot 

(waarmee ik niet wil suggereren, dat medici en geestelijken geklassificeerd 

zouden moeten worden in de sfeer van de magie). 

Enkele rest verschijnselen van het mysterieuze zijn in onze tijd nog wel 

eens waar te nemen, als buitenstaanders de instituten bezoeken en iets 

ervaren van het geheimzinnige, als de lesgever zinnen en woorden tevoor

schijn tovert en soms op niet te volgen wijze foute klanken verbetert. 
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Het accent is daar niet blijven liggen. Geleidelijk komt de overgang 

naar het vakmanschap. Werd wellicht een tijdlang het dovenonderwijs 

als een kunst beschouwd, steeds meer wint de overtuiging veld, dat het 

een vak is, dat men leren moet. 

Het is, dacht ik, deze mentaliteit, die ook nog domineerde toen onze Ver

eniging werd opgericht. Er werden methoden ontwikkeld om het dove 

kind taal en spraak bij te brengen. Ik ga voorbij aan alle tegenstellingen, 

die er zijn geweest — aan de heftige methodenstrijd: Moet het dove kind 

worden onderwezen via gebaren of met behulp van de spreekmethode, al 

dan niet voorafgegaan, begeleid of gevolgd door het schrift. 

Er werden methoden ontworpen, die vaak tot in details regelden hoe het 

moeizame werk zo perfect mogelijk kon worden verricht. 

Het is bekend, dat op het gehele terrein van opvoeding en onderwijs de 

z.g. vermethodieking plaats vond. Men had dikwijls meer oog voor de 

methode dan voor het kind en dit had tot gevolg, dat het kind meer werd 

tot een object dan tot een meewerkend, zich ontwikkelend subject. 

De gevaren nu, die daarbij dreigen zijn bij het dovenonderwijs groter dan 

bij het onderwijs aan horende kinderen. Immers bij het gewone onderwijs 

ging de vermethodieking en de objectivering pas een rol spelen, nadat het 

kind op spontane wijze, in de levende situatie, in de moederschool, in het 

bezit was gekomen van taal en spraak. Het horende kind verwerft die 

(schijnbaar) zo-maar, vanzelfsprekend. 

Bij het dovenonderwijs echter wierp de vermethodieking zich onmiddellijk 

op deze oer-processen, die bij het horende kind spontaan tot ontwikkeling 

kwamen. 

Spraak en taal werden langs systematische weg aangebracht, het funda

ment werd reeds vermethodiekt. Het accent kwam onwillekeurig te liggen 

op het vakmanschap, op het technisch kunnen, op methodische en didac

tische kwaliteiten. 

En wie zou durven beweren, dat men steeds is ontsnapt aan het gevaar 

van de objectivering van het dove kind? Ook hier zou kunnen worden 

opgemerkt, dat deze tendens bij het dovenonderwijs dieper ingrijpt •— of 

misschien beter uitgedrukt — zich duidelijker manifesteert in zijn nega

tieve gevolgen. Tengevolge van de doofheid, die toch een ernstige handicap 

is, maakt de spraak van de dove en zijn taalgebruik al een meer mechani

sche indruk — vergeleken met die van het horende kind is het leven er uit. 

Dit nu kan door een verkeerde methodiek op minder gewenste wijze wor

den geaccentueerd. 

Wel moet worden opgemerkt dat in de verhouding lesgever—leerling 
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zich meer afspeelt dan een methodiek kan voorschrijven. Maar ik dacht 

dat er in de geschiedenis van ons onderwijs duidelijk aanwijsbare feiten 

zijn geweest, waaruit blijkt dat door een uniforme aanpak de individuele 

verschillen en de persoonlijke aanleg van het dove kind werden verwaar

loosd of — misschien beter — over het hoofd gezien. 

Maar ook dit is niet zo gebleven. 

Nieuwe psychologische inzichten laten zich gelden in de didactiek. De 

totaliteitspsychologie beïnvloedt de methodiek — ook in het dovenonder-

wijs. Het moge dan zijn, dat deze invloed aanvankelijk meer de onderwijs 

methode betrof dan de totaliteit van het dove kind — stellig hebhen de 

nieuwe inzichten de weg vrij gemaakt voor de ontdekking van problemen 

van onze leerlingen, die steeds verborgen of in ieder geval sterk op de 

achtergrond waren gebleven. 

Als ik me niet vergis is dit proces verhaast doordat de „echte" techniek 

onze instituten — ik mag wel zeggen — stormenderhand veroverde. 

De technische explosie na de tweede wereldoorlog heeft grote invloed 

gehad op het werk in onze instituten. Medici, fysici en technici zijn zich 

gaan bezighouden met de problemen rondom het horen en het gehoor

orgaan. Termen ontleend aan de cybernetica kunt U vinden in artikelen 

over het horen en spreken van dove kinderen. Het dove kind kan profite

ren van de meest verfijnde hoor- en meetapparatuur. 

En we kunnen niet ontkennen, dat er ook wel eens accenten zijn gelegd, 

die het gevaar van de objectivering — misschien wel van de instrumen-

talisering van het dove kind, acuut deden worden. Elke zegen immers 

kan verkeren in het tegendeel. De dreiging van een vorm van dehumani

sering is stellig hier en daar wel gesignaleerd. En ook heeft men wel 

eenr. te grote verwachtingen gekoesterd ten aanzien van de hoorappara-

tuur. 

In deze periode van zoeken en tasten ging men zich steeds intensiever 

bezighouden met de vraag, hoe de hoorapparatuur en alles wat daarmee 

samenhangt een functie kan vervullen bij de ortho-pedagogische benade

ring van onze dove kinderen. Steeds duidelijker kwam naar voren, dat het 

waarnemen van geluid, dat het horen van de menselijke stem (al is het 

rudimentair of vervormd) van grote waarde is voor de ontplooiing van 

het mens-zijn van het dove kind. 

Zo is de intrede van de „echte" techniek in onze instituten mede aanlei

ding geweest tot een bezinning op de wezenlijke nood van het dove kind. 

De doofheid vaststellen (en let IJ dan eens op het statische woordje 

„vast") is iets anders als het ontdekken van het dove kind in zijn nood. 
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Deze nood nu hangt samen met de mogelijkheden, die kunnen worden 

gerealiseerd. Met dankbaarheid kan worden geconstateerd dat deze moge

lijkheden aanzienlijk zijn toegenomen. 

Zeer jonge dove kinderen (zelfs al in het eerste levensjaar) worden op 

voorzichtige wijze met behulp van een hoorapparaat in de geluidswereld 

gebracht. 

Hometrainsters bezoeken de gezinnen om ouders en kinderen te begelei
den bij de opvoeding. 

Binnen de instituten kan steeds verder worden gedifferentieerd. In klassen 

voor dove kinderen met nevendefecten wordt door een aangepaste opvoe

ding gestreefd naar een optimale ontwikkeling van de aanwezige mogelijk

heden. Het ernstiger dubbelgestoorde dove kind begint in het centrum van 

de aandacht te komen. 

Naast en in het vakonderwijs is voor intelligente leerlingen voortgezel 

dovenonderwijs mogelijk gebleken. 

De tijd is voorbij, dat het min of meer vanzelfsprekend werd gevonden, 

dat de dove schoenmaker of meubelmaker werd (zonder ook maar iets 

denigrerends van deze eervolle beroepen te zeggen). Dove oud-leerlingen 

gaan plaatsen in de maatschappij innemen, die men vroeger onbereikbaar 

achtte. Maatschappelijk werkers zijn behulpzaam bij de integratie in de 

horende maatschappij. 

Door deze ontwikkeling is de positie van de dove niet steeds gemak

kelijker geworden. Hoe hoger het niveau, waarop de dove moet functio

neren, hoe kwetsbaarder hij wordt en hoe duidelijker naar voren komt, 

waar de wezenlijke nood ligt. Zijn wezenlijke nood is communicatie-nood. 

Wij worden geroepen tot opheffing van die nood. In onze Vereniging, 

waar wij elkaar ontmoeten als mensen van verschillende levensbeschouwing 

behoef ik gelukkig niet te verbloemen, dat deze nood in verschillend per

spectief kan worden gezien en bestreden. Maar laten wij ons dan ook 

intensief met dit essentiële werk bezighouden. 

En dan wil ik tenslotte naar voren brengen, dat alle — zeer kort aange

duide accenten — hun betekenis hebben gehad en nog hebben. 

Vakmensen met methodische en didactische kwaliteiten heeft dat dove kind 

nodig. 

Hoorapparatuur kunnen onze leerlingen niet meer missen. » 

Wetenschappelijke hulp van ortho-pedagogiek linguistiek, audiologie, psy

chologie en andere disciplines is onontbeerlijk voor een optimale ontplooi

ing van het dove kind. * 
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Maar mag ik nu nog even teruggrijpen naar het eerste door mij genoemde 

aspect, die sfeer van geheimzinnigheid. Verdenkt IJ mij er echter niet van. 

dat ik ga pleiten voor kwakzalverij en magie. Ik wil U nog even herinne

ren aan de mentaliteit van de monnik Pedro Ponce, abhé de l'Epée. ds. 

Guyot, dokter Amman en zoveel anderen, die zich hebben gegeven voor 

de zaak van het dove kind. 

Zij waren gegrepen, zij werden gedreven door een ideaal. 

Laten wij ervoor waken, dat we bij ons methodisch-technisch-pedagogiscli 

bezig zijn nooit kwijtraken het geheimzinnige gegrepen-zijn en gedreven

worden, het geheim van de liefde, die de ander zoekt. 

En dan vinden wij op ons terrein onze dove mede-mens. Moge dit de 

vrucht zijn van ons moeizame werk van elke dag — ook het resultaat van 

50 jaar Verenigingswerk en moge het voor de toekomst blijven de geheime 

drijfkracht van ons wondere beroep. 

Achtereenvolgens krijgen nu het woord: 

De heer A. J. Gijsbers, namens de Minister van Maatschappelijk Werk. 

Hij brengt naar voren dat de Vereniging zich heeft bewogen op een 

terrein, waarvoor de Minister van Maatschappelijk Werk veel belangstel

ling heeft. De Vereniging heeft facetten gezien, die niet speciaal tot hel 

onderwijs hoorden, maar aanvankelijk het best vanuit het onderwijs ver

zorgd konden worden. Zo ontstonden nazorg en voorzorg voor de dove 

mens. De Minister is dankbaar voor dit pionierswerk en voor de wijze, 

waarop de problemen zijn aangepakt en wenst de Vereniging veel succes 

voor de toekomst. 

De heer J. Quast, namens het College van Burgemeester en Wethouders 

van Apeldoorn. 

Op humoristische wijze vertelde de heer Quast, hoe ongeveer op de plaats, 

waar nu het Troelstraoord staat in het midden der 14e eeuw gestreden 

werd voor lotsverbetering. De Vereniging kan zich hier thuisvoelen, omdat 

ook zij streeft naar lotsverbetering van de gehandicapte mens. Hij spreekt 

de wens uit dat het werk van de Vereniging veel vrucht zal dragen en 

besluit met „hartelijk welkom in de gemeente Apeldoorn en een goed 

congres toegewenst!" 

Mgr. M. A. P. J. Oomens, voorzitter van het bestuur van het Instituut voor 

Doven te St. Michielsgestel, namens de besturen van de vijf instituten. 

Mgr. Oomens brengt naar voren, dat er nu 50 jaar mensen van verschil

lende levensbeschouwingen vriendschappelijk en vruchtbaar hebben sa

mengewerkt. Die sterke gebondenheid is er vanwege de gemeenschappe-
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lijke zorg voor het dove kind, een specifiek terrein, waarop zeer specialis

tisch gewerkt moet worden. De besturen van de instituten achten het van 

het grootste belang, dat grondig researchwerk wordt gedaan om de werk

methoden te verbeteren en verheugen zich over de instelling van de vak

mensen mens-met-de-andere-mens te willen zijn. De besturen zijn zich be

wust, dat de leerkrachten zich bij deze tak van onderwijs in een geïsoleerde 

positie hebben geplaatst, dat voor velen andere werkkringen meer pers

pectief zouden bieden. Zij achten het daarom van groot belang dat het 

werk op waardige wijze zal worden gehonoreerd in de nieuwe rijksregeling. 

Hij spreekt hartelijke gelukwensen uit en voegt er de wens aan toe, dat 

Gods zegen op het werk zal mogen rusten. 

De heer W. Baas, voorzitter van de ondervereniging „Effatha", namens de 

Nederlandse federatie Ouders van Dove Kinderen. Hij spreekt gelukwen

sen uit voor de 50-jarige Vereniging en betrekt daarin vooral de oprichters, 

die indertijd de visie hadden, dat gezamenlijk gestreefd moest worden naar 

verbetering van onderwijsmethoden. Wij leven in een eeuw van evolutie, 

vooral op technisch gebied. Duidelijk demonstreert zich hier, dat samen

werking een belangrijke rol speelt bij de bereikte resultaten. Ook in de 

jubilerende Vereniging kwam dat tot uiting. De ouders van dove kinderen 

zijn daarvoor uiteraard zeer dankbaar. De ontwikkeling in de horende 

samenleving verloopt snel en de mogelijkheden daarin voor dove kinderen 

mogen niet achter raken. Daarom wil de heer Baas vragen: laat de samen

werking zich verdiepen, ook tussen school en ouders. Hij spreekt de wens 

uit dat een terugblik op de volgende 50 jaar net zo positief zal zijn en 

wenst de Vereniging Gods zegen op haar arbeid. 

De heer L. J. Pille, voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het 

Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland. 

Hij releveert in zijn toespraak de contacten, die er bestaan tussen beide 

verenigingen. Het eerste contact betrof de samenstelling van een wetsont

werp B.L.O. Nu is er een gezamenlijk tijdschrift, een gezamenlijke oplei

ding, en zijn er gezamenlijke contacten met het Departement. Hij spreekt 

uit dat zijn 13-jarige vereniging de „levenservaring" van de jubilerende 

vereniging zeer heeft gewaardeerd bij deze aanrakingspunten. Hij acht 

de samenwerking zeer belangrijk, omdat beider streven is, de isolerende 

invloed van het gehoordefect te bestrijden. Hij besluit met hartelijke geluk

wensen en spreekt de hoop uit, dat de samenwerking nog hechter zal 

worden. 

Broeder Walter, direkteur van het Koninklijk Instituut voor dove en blinde 
jongens te Brussel. 
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Hij spreekt waarderende woorden over de sfeer in de kring van de Neder

landse dovenleraren. De Belgische collega's voelen zich daarin bijzondei 

thuis. Hij noemt de jaarvergaderingen, die zij als gast bezoeken; het 

tijdschrift, dat met veel belangstelling door de Belgische collega's gelezen 

wordt en de onderlinge contacten. In België is de organisatie nog in ont

wikkeling, maar het nederlandse voorbeeld werkt inspirerend. Hij eindigt 

met uit te spreken dat het een grote, zinvolle gave is als men zich over het 

lijden in een mensenleven kan ontfermen en dat hij grote waardering heeft 

voor alles wat in Nederland voor het dove kind wordt gedaan. 

Hierna hernam de voorzitter het woord om de sprekers te bedanken. 

Mr. J. H. Grosheide: Excellentie, namens de Vereniging dank ik U har

telijk voor de toespraak, waarmee U deze bijeenkomst hebt willen openen. 

Gaarne wil ik op dit moment memoreren, dat de relaties met Rijksover

heid, met de ambtenaren van Uw departement, met de Hoofdinspekteur en 

inspekteurs van het B.L.O. zo bijzonder goed zijn. 

Vijftig jaar geleden waren er vijf instituten — momenteel zijn er nog vijf. 

Dat is wat opvallend, gezien het feit, dat bij vrijwel elke tak van het B.L.O. 

van een enorme groei kan worden gesproken. 

Wat de kwantiteit betreft, geen toename. Dat betekent echter niet, dat alles 

bij hcï oude is gebleven. Kwalitatief is er veel verbeterd. En deze kwalita

tieve verbetering, de interne verdieping en uitbreiding van het doven 

onderwijs is voor een niet gering gedeelte te danken aan de medewerking 

van Uw departement, aan de stimulansen van de Hoofdinspekteur van het 

B.L.O. Steeds bleek er een gesprek mogelijk en voor het dove kind vonden 

wij altijd een open oor bij de Overheid. 

Het gaat bij U en bij ons om de belangen van onze leerlingen en wij zijn 

er van overtuigd, dat wij ook in de toekomst kunnen rekenen op een open 

oog voor de nood van de gehandicapte jeugd in Nederland. Het Bcsiuur 

stelt het op hoge prijs in de gelegenheid te zijn geweest dit persoonlijk tot 

U te kunnen zeggen. 

De heer Gijsbers: Het is in de naoorlogse periode steeds duidelijker gewor

den, dat het maatschappelijk aspect van ons werk sterk naar voren is 

gekomen. 

Wij zijn ons er van bewust, dal het begrip maatschappelijke nood voor 

doven in een horende maatschappij een pijnlijke realiteit kan worden. 

Als Vereniging van werkers bij het dovenonderwijs zijn wij het departe

ment van Maatschappelijk Werk veel dank verschuldigd, omdat ons werk 

in de instituten gevat is in activiteiten, die het Ministerie van Maatschap

pelijk Werk subsidieert: de hometraining en de nazorg. 
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Wij hopen in de toekomst hij U dezelfde bereidwilligheid te ontmoeten, 

die ons tot nu toe ten deel viel. als wij een beroep deden op de medewer

king van Uw departement. 

Namens onze Vereniging, dank ik U hartelijk voor Uw komst en voor de 

woorden, die U, namens Hare Excellentie, de Minister van Maatschappelijk 

Werk tot ons heeft gesproken. 

De voorzitter verzocht de heer Quast onze hartelijke dank over te brengen 

aan het College van Burgemeester en Wethouders en voor de uitgesproken 

gelukwensen. 

De keuze werd bepaald door de accommodatie van het Troelstraoord en 

het bevalt ons in deze mooie gemeente zo uitstekend, dat dit misschien 

wel aanleiding wordt een 50-jarige traditie, de jaarvergadering in één der 

doveninstituten te houden, aan het wankelen te brengen. 

Monseigneur Oomens: De instituten zijn met een „Zilveren Koorde" aan 

de besturen verbonden. Onze jaarvergaderingen kunnen wij alleen op de 

traditionele wijze houden dank zij het feit, dat de besturen de kosten 

voor hun rekening nemen. Wij danken de besturen der instituten 

hartelijk voor de wijze, waarop deze periodiek onze Vereniging steunen. 

Uit uw toespraak is ook gebleken dat onze besturen op de bres willen staan 

voor de medewerkers in de instituten. De voorzitter spreekt uit dat wij het 

betreuren, dat Monseigneur van Overbeek dit jubileum niet kan meevieren. 

Wij leven mee in zijn ziekte en wensen hem een spoedig herstel. 

De heer Baas: Er bestaat een speciale relatie tussen de ouders en de wer

kers in de instituten. Het trefpunt is uw kind. Voor een groot deel staat 

of valt ons werk met die relatie. De voorzitter spreekt daarom de wens uit 

dat deze goede verhouding zal blijven, „vooral met het oog op uw kinderen, 

die zo moeten worden opgevoed, dat zij in het leven staande zullen blijven". 

De heer Pille: Het aantal slechthorendenscholen is na de oorlog toe

genomen van 3 tot 18. Onze jongere zustervereniging vertoont dan ook de 

groeikracht van de jeugd. Ook wij verheugen ons in de goede verstand

houding en spreken de wens uit dat samenwerking (waar dit mogelijk is) 

in de beste harmonie zal blijven bestaan. 

Bro?der Walter: Wij doen hetzelfde werk, spreken dezelfde taal, wij menen 

verstaan te hebben wat U ons te zeggen had. Wij hopen dat ons gesprek 

niet zal verstommen, zodat wij van eikaars ervaringen kunnen profiteren 

tot zegen van het dove kind. 

Dit officiële samenzijn werd besloten met een receptie. Met animo werd 

gebruik gemaakt van de gelegenheid onder een feestelijke dronk nog wat 

te kunnen praten. 
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Zaterdagmorgen volgde het instructieve deel van de jubileumviering. 

Dr. H. Feuchte uit Hamburg hield een lezing getiteld „Das hörgeschadigte 

Kind, ein Beitrag aus der Sicht eines Vaters" en Broeder Walter uit Brus

sel over „Op zoek naar een coördinatie der hulpmiddelen in de taaldidac

tiek der doven". Beide lezingen zullen in het tijdschrift worden afgedrukt. 

Tot besluit van de jubileumviering waren allen nog eens bijeen in de 

eetzaal van het Troelstraoord voor de „Feestmaaltijd", welke plechtig 

geleid werd door de heer Van Doorn. De stemming bleef er in en — uit

gepraat was men nog lang niet. Nog eenmaal nam de voorzitter het woord. 

Hij „onthulde" dat de heer Ten Kate de ontwerpen gemaakt had voor pro

gramma en menu. Hij dankte hem en alle collega's van de scholen (inclu

sief jubileumcommissie) voor het vele werk dat verzet was. Ook directie en 

staf van het Troelstra kreeg lof toegezwaaid voor de wijze, waarop zij de 

mogelijkheden van het conferentieoord hadden uitgebuit om ons dit pret

tige samenzijn te bezorgen. Een hartelijk applaus van de aanwezigen onder

streepte dit compliment. 

Het laatste woord was dit maal aan de heer Van Doorn: behouden thuis

reis en tot ziens. 

Voorburg N. Rog 
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TALENPRAKTIKUM VOOR HET VOORTGEZET 
ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE KINDEREN. 

K. W. Kortschot 

Verschillende fabrikanten bieden technische apparatuur aan onder de 

suggestieve naam ,.talenpraktikum'\ De apparatuur bestaat als regel uit 

een bandrecorder met microfoon en koptelefoon. Iedere leerling heeft een 

dergelijke combinatie voor zich. De band op de bandrecorder wordt in 

twee sporen verdeeld. Spoor -1- geeft het voorbeeld en spoor -2- krijgt de 

nagesproken tekst. Nadat de leerling de band heeft teruggespoeld, kan hij 

deze weer afdraaien waarbij hij voorbeeld en nagesproken tekst hoort. Hij 

kan nu zijn eigen uitspraak met het voorbeeld vergelijken. 

Spoor -1- houdt het voorbeeld. Spoor -2- kan steeds opnieuw gebruikt 

worden voor de nagesproken tekst. Spoor -1- staat dus steeds op weergave 

en spoor -2- afwisselend op weergave en opname. 

Bij uitspraak- en conversatieoefeningen met de bandrecorder wordt 

de leerling niet gehinderd door het meeluisteren van zijn klasgenoten. 

Alleen de leraar kan meeluisteren. Hij heeft een keuzeschakelaar voor zich 

en kan de leerlingen afzonderlijk controleren en aanwijzingen geven. De 

leerlingen zijn op deze wijze het gehele lesuur met de taal bezig. Het rende

ment van de lestijd wordt aanzienlijk verhoogd. De leraren, die bij bet 

voortgezet onderwijs van een apparatuur voor „talenpraktikum" gebruik 

maken, zijn er zover ik weet enthousiast over. 

In vereenvoudigde schemavorm ziet de apparatuur er als volgt uit: 

> 

a 

•C 

HO 

de leerling bandrecorder de leraar kan d.m.v. een 

keuzeschakelaar gaan 

meeluisteren en hij kan 

aanwijzingen geven. 



59 

In de praktijk is gebleken, dat een vreemde taal op deze wijze door 

normaalhorenden snel kan worden geleerd. Daar onze slechthorende kin

deren extra moeilijkheden hebben bij het leren van vreemde talen, kunnen 

wij wat extra hulp wel gebruiken. 

De vraag is of wij bij ons werk voordelen van een apparatuur voor 

— talenpraktikum — kunnen verwachten. Om ons hierover een voor

lopig oordeel te vormen, gaan wij na hoe onze kinderen tot het verstaan 

van spraak komen: 

De leerling krijgt: 

a. een gebrekkige auditieve informatie, (gehoor) 

b. een gebrekkige visuele informatie (lipbeeld) 

Bij gebruik van een bandrecorder kan de auditieve informatie verbeterd 

worden door: 

a. regelbare luidheid per oor, (bij goede kwaliteit). 

b. geen omgevingslawaai 

c. geen nagalm 

De regelbare luidheid per oor bereiken wij door gebruik te maken 

van koptelefoons, waarbij de luidheid per oor door middel van frequentie-

onafhankelijke regelaars tot stand komt. : 

Bij zwaar slechthorende kinderen vonden wij ongeveer een verdubbe

ling van de verstaanvaardigheid (van 20%,op 4 0 % ) , bij lichtslechthoren-

de kinderen een verbetering van enkele procenten (van 8 0 % op 8 2 % ) . 

Hierbij werden de volgende situaties bij een tiental kinderen vergeleken: 

1. met hoortoestel, zonder lipbeeld, 

2. met koptelefoon per oor op luidheid aangepast door de kinderen zelf, 

zonder lipbeeld. 

Bij dit onderzoek werden slechts 2 situaties vergeleken met een P.H.B.-lijst 

van 50 woorden, waarvan de goedgescoorde fonemen geteld werden. Een 

vergelijking van alle getallen heeft hier dus geen zin, daar een correlatie 

pas geconcludeerd kan worden uit een overzicht van meerdere situaties. Ik 

wil alleen concluderen, dat licht slechthorende kinderen in geringe mate 

profiteren van een koptelefoon, die per oor op luidheid is aangepast en 

zwaarder slechthorende kinderen meer. 

De kinderen vonden het onaangenaam, dat zij de woorden moesten 

herkennen zonder het lipbeeld. Bij voorgaande onderzoekingen (Het Ge

hoorgestoorde Kind van januari 1964) bleek mij. dat het lipbeeld van veel 
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betekenis is voor het verstaan. Anderen kwamen voor en na mij tot 

dezelfde conclusie. 

Zover wij op het ogenblik kunnen beoordelen, is een talenpraklikum, 

zonder lipbeeld niet te gebruiken bij het onderwijs aan gehoorgestoorden. 

Misschien is het mogelijk bij de gesproken tekst een geschreven tekst te 

geven. Het leren verstaan van een vreemde taal is hier waarschijnlijk 

niet mee gediend. Ook bij het verstaan van een vreemde taal moet het 

lipbeeld geleerd worden. In hoeverre een en ander van betekenis is, zal in 

de praktijk uitgezocht moeten worden. Mijn oordeel over een talenprakti-

kum met een bandrecorder zonder meer is dus vrij pessimistisch. 

Hoe komt het hogere rendement van de taalles bij gewoon voortgezet 

onderwijs tot stand, als er van een apparatuur voor talenprakticum ge

bruik wordt gemaakt? Ik zou twee oorzaken willen noemen: 

1. de individuele aanpak, 

toelichting: De leerling raakt niet langer verloren in de (vaak te grote) 

groep. 

2. de betere motivatie, 

toelichting: De motivatie zal waarschijnlijk niet meetbaar zijn. Het 

lijkt mij aannemelijk, dat de apparatuur als zodanig tot grotere acti

viteit leidt. 

Uit deze twee oorzaken zullen wij niet zoveel voordeel kunnen halen. Onze 

taalgroepen zijn (nog) klein, zodat de individuele aanpak voor een groot 

deel reeds een feit is. De apparatuur in de school is al zo uitgebreid, dat 

een bandrecorder meer of minder de motivatie niet in die mate zal beïn

vloeden als bij het gewoon voortgezet onderwijs. Het lijkt mij daarom 

onjuist van de situatie, zoals wij die bij het gewoon voortgezet onderwijs 

aantreffen, uit te gaan. Fabrikanten doen dit wel, wat verwarring kan 

geven bij onze beoordeling van folders en meer uitvoerige gegevens, die 

fabrikanten ons toezenden. 

In de situatie bij ons voortgezet onderwijs zien wij het volgende: de onder

wijzer spreekt een tekst in de vreemde taal, de leerling neemt de tekst op 

gebrekkige wijze waar. 

De leerling geeft de tekst op onvolkomen wijze terug. Het kost veel 

moeite tot een aanvaardbare uitspraak te komen. Door het gebruik van 

apparatuur kunnen er nu verschillende dingen verbeterd worden: 

1. Het signaal, dat de leerling hoort, als de leraar spreekt, 

2. het signaal, dat de leerling hoort, als een medeleerling spreekt, 

3. het signaal, dat de leerling hoort, als hij zelf spreekt. 
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op de volgende punten: 

1. goede geluidskwaliteit, 

2. regelbare luidheid per oor via de koptelefoon, 

3. geen omgevingslawaai, 

4. geen nagalm. 

Wij gebruiken hiervoor de volgende apparatuur: 

1. versterker, 

2. individuele koptelefoons, 

3. individuele microfoons 

(Zie voor een uitvoeriger beschrijving No. 1-1964 van dit blad). 

De leerling hoort nu zichzelf, de leraar en de medeleerlingen via de kop

telefoon, terwijl de (gebrekkige) visuele informatie gehandhaafd blijft. 

In schema: 

D 1 C 

a ' D 

Tot zover werd er dus geen bandrecorder gebruikt bij het talenonder

wijs. Ik ben van mening, dat het ontbreken van het lipbeeld hier het grote 

bezwaar is. 

Toch blijkt in de praktijk, dat het van nut kan zijn de leerlingen van 

tijd tot tijd de eigen verbale expressie te laten horen. Hier kan de band

recorder voor gebruikt worden. Een stukje tekst wordt door een leerling 

gelezen en daarna beluisterd van de bandrecorder. Hier kan de leraar aan

wijzingen geven. De bandrecorder wordt op de koptelefoons aangesloten. 

De leerlingen krijgen nu de tekst van de bandrecorder. Zij hebben de 
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geschreven tekst voor zich. De tekst is zojuist hardop gelezen en dus 

bekend. De leraar bespreekt de tekst en geeft bij zijn spreken het lipbeeld. 

Indien wij een talenpraktikum willen introduceren bij ons onderwijs, dan 

lijkt het mij belangrijk, dat wij dus: 

1. aandacht besteden aan de geluidskwaliteit, 

2. de luidheid per oor frequentie-onafhankelijk kunnen regelen, 

3. elke onbekende tekst aanbieden met het lipbeeld, 

1. de bandrecorder inschakelen bij het bespreken van een reeds gelezen 

tekst. 

Wij zijn zeer benieuwd naar de bevindingen van collega's, die reeds 

met een of andere vorm van een talenpraktikum werken. Door een uitwis

seling van ervaring en ideeën kan er misschien iets uit de bus komen, 

v/aar de leerlingen mee geholpen worden. 
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HEDENDAAGSE OORCHIRURGIE 

Hoofdstuk 3. De gehoorverbeterende operaties bij chronische ontste

kingen van het middenoor en aanverwante toestanden. 

Dr. H. J. Koster 

In de inleiding tot deze artikelenreeks heb ik na enige basisbegrippen 

de principes der klassieke oorchirurgie uiteengezet, waarvan het doel is 

de vaak het leven bedreigende complicaties van ontstekingsprocessen welke 

zich vanuit de middenoorruimte uitbreiden te beteugelen en zo mogelijk 

tot stilstand te brengen, waarbij voorzover doenlijk de gehoorsfunctie zo 

goed mogelijk ontzien wordt. 

In een tweede hoofdstuk heb ik bij de otosclerosis beschreven hoe 

daar het uitsluitende doel van een microchirurgische ingreep de verbete

ring van het gehoor is, terwijl er helaas aan het ziekteproces zelf niets 

gedaan kan worden. 

In volgorde is het nu logisch om nu te bespreken hoe de technische 

ontwikkeling der operatie was voortgeschreden door de eerste Otosclerose 

operaties, in het bijzonder door de fenestrate met het opleggen van een 

huidlap uit de uitwendige gehoorgang op het nieuwe venster, dat men 

deze wijze van werken nu ook ging toepassen bij chronische ontstekingen 

en resttoestanden daarvan. In wezen gaat hier dus de behandeling van een 

ziekteproces soms hand in hand met het verbeteren der gehoorscherpte en 

in andere gevallen is het proces al wel langs conservatieve weg genezen, 

maar wordt er uitsluitend geopereerd om het door littekenvorming of 

breuken of ontwrichtingen niet meer goed functionerende middenoor weer 

een betere functie te geven. 

En met dit laatstgenoemde, de functie van het middenoor is ook 

ineens de kern van het probleem van alle microchirurgie uitgesproken, 

met de huidige stand der techniek kan er alleen nog maar iets bereikt 

worden bij aandoeningen van het geleidingsorgaan. Operatieve behande

ling van het binnenoor met een gehoorverbeterend effect bestaat nog niet. 

Men hoort soms zeggen dat zal nooit kunnen maar een dergelijke uitspraak 

is niet verantwoord. De chirurgische benadering van een teer zintuig 

orgaan is een zeer delicate zaak, maar in analogie met het oog wil ik 

er op wijzen, dat bij scheuren in het netvlies langs chirurgische weg met 

microdiatermie wordt gewerkt. Zo laat het zich ook denken dat men 
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probeert bij bepaalde aandoeningen van het binnenoor met afname der 

gehoorscherpte langs chirurgische weg verbetering te krijgen, ik denk 

bijvoorbeeld aan de ziekte van Meniere, waarbij een vermeerderde vocht

ophoping in het binnenoor wordt gevonden als oorzaak der stoornissen in 

de hoor- en evenwichts-functie en hoewel dat tot nog toe nog niet is gelukt 

laat zich theoretisch denken dat het eens mogelijk zal blijken hier een 

regeling der afvloed der binnenoorvloeistof langs chirurgische weg te 

verkrijgen. Categorisch mogen wij dus niet zeggen dat het binnenoor nooit 

chirurgisch benaderd zal kunnen worden maar voorlopig is daar in ieder 

geval geen sprake van en als vuistregel kunnen wij stellen dat alleen afwij

kingen van het uitwendige oor en middenoor voor gehoorverbeterende ope

raties in aanmerking komen. Als wij ons nu afvragen wat dat dan voor 

afwijkingen zijn. dan blijken het in de eerste plaats chronische ontstekin

gen van het middenoor en de resttoestanden daarvan te zijn, daarnaast 

ook misvormingen, waarbij ook het uitwendig oor kan zijn afgesloten en 

tenslotte gevolgtoestanden van verwondingen en stompe letsels bij uitwen

dig geweld. Samenvattend kan men zeggen de gehoorverbeterende operaties 

vormen chirurgie van het geleidingsapparaat en het is dan ook begrijpelijk 

dat terwille van de indicatiestelling de nadere diagnostiek van de gelei

dingsafname uiterst belangrijk is geworden. Oudsher was bekend dat een 

typische geleidingsafname zich voordoet als een afname der gehoorscherpte 

bij onderzoek met luchtgeleiding waarbij de afname voor lage en hoge 

tonen vrij gelijkmatig kan zijn, maar waarbij vaak de nadruk ligt op een 

afname aan de baszijde van het hoorbare frequentiegebied. In tegenstelling 

daarmee is de gehoorsafname niet aantoonbaar wanneer het geluid het 

oor via de beengeleiding bereikt, ja soms bestaat zelfs de indruk, dat de 

beengeleidingswaarneming scherper is dan normaal. In het stemvork-

onderzoek komt dit tot uiting doordat men een stemvork op het mastoid 

wisselend achter het oor van de onderzochte en de onderzoeker plaatst, 

hoort de onderzochte de stemvork op deze wijze langer dan de (normale) 

onderzoeker, dan noteert men „Schwabach" verlengd en dit zou dus op 

een beterhoren via beengeleiding van de onderzochte kunnen wijzen. 

Toch vindt men bij het moderne audiometrisch beengeleidings-

onderzoek hier eigenlijk nooit iets van terug en de verklaring ligt waar

schijnlijk in het feit dat de maskering door luchtgeleiding bij de proef 

van Schwabach een grotere rol speelt bij de onderzoeker dan bij de patiënt 

met een geleidingsafname. 

Is de geleidingsafname eenzijdig en plaatst men een stemvork in de 

mediaanlijn op de schedel van de onderzochte dan zal hij doorgaans aan-
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geven deze aan de kant van het zieke oor te horen. Men noemt dit de proef 

van Weber en zegt dan de Weber is gelocaliseerd naar het zieke oor, het-

piM-ti voor een geleidingsafname pleit. Bij de verklaring spelen ook factoren 

zoals deze bij de proef van Schwabach zijn genoemd een rol en men mag 

zeker geen absolute waarde aan de uitkomst hechten. Uit den aard der 

zaak kan men de proef van Weber net zo goed met de beengeleidings 

oscillator van een audiometer verrichten. 

Nog een derde klassieke stemvorkproef dient in dit kader vermeld te 

worden: de proef van Rinne. Een normaalhorende zal een stemvork voor 

het oor veel langer horen dan wanneer deze op het mastoid achter het 

oor geplaatst wordt (men spreekt dan van een positieve Rinne). Bij een 

oor met een geleidingsafname zal dit in veel mindere mate of in het geheel 

niet het geval zijn (negatieve Rinne). Meer informatie dan wij uit deze 

laatste proef kunnen krijgen geeft ons het vergelijk van een goed opge

nomen lucht en beengeleidingsaudiogram, eventueel met maskering van 

het andere oor. Dit vergelijk geeft ons in grafische voorstelling de ruimte 

welke kan bestaan tussen lucht- en been-geleiding en grofweg kan men 

zeggen dat het opvullen van deze zogenaamde „air-bone gap" het doel is 

van vele gehoorverbeterende operaties. Wanneer ik hier spreek van grofweg 

doe ik dat, omdat het de zaak wel erg simplistisch voorstellen zou zijn 

als dat ons enige criterium ware. 

De gehele kwestie der beengeleiding is zo vol voetangels en klemmen 

dat ik er hier onmogelijk op in kan gaan, maar het staat zeker vast, dat 

in bepaalde omstandigheden de beengeleiding kan zijn gedaald door in 

feite geleidingsfactoren, ik wijs b.v. op de zogenaamde Carhart Notch om 

de 2000 Herz bij otosclerosis, ja zelfs bij verouderde tubaircstarrh komt 

soms een afname der gehoorscherpte voor met verlaagde beengeleidings-

drempels, die reversibel blijken te zijn en in het reeds beschreven slechte 

horen bij oudere radicaal operaties waar geen phaseverschil aan beide 

delen der basillair membraan mogelijk is, wordt vaak een afname der 

beengeleidingswaarden gevonden. Men kan dus beter zeggen, dat in het 

algemeen, dus behoudens enkele uitzonderingen geen verbetering van de 

beengeleiding of geen verbetering van de voor de patiënt veel belang

rijkere luchtgeleiding kan worden verwacht dan boven het niveau der 

aanvankelijke beengeleidingswaarden. Ja eerder moet men er bij de ver

verwachtingen na een operatie rekening mee houden dat de resultaten 

na een operatie wat betreft de luchtgeleidingswaarden zelden hoger liggen 

dan 10 a IfS decibels onder de aanvankelijke beengeleidingswaarden. 
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Geen serieuze operateur zal echter alleen genoegen nemen met een 

lucht- en beengeleidings-audiogram bij het stellen van zijn indicatie en 

het is begrijpehjk dat er tal van nadere onderzoekingsmethoden zijn uil-

gewerkt om na te gaan of binnenoor en het corresponderende deel van het 

centrale zenuwstelsel wel adaequaat werken alvorens een patiënt aan een 

gehoorverbeterende operatie te onderwerpen. Ook zullen algemene factoren 

als leeftijd en toestand der bloedsomloop en vooral ook maatschappelijke 

factoren, het al of niet zich gemakkelijk behelpen met een hoortoestel en 

dergelijke een rol spelen. Deze onderzoekingsmethoden variërend van 

spraakaudiometrie en binaurale balans of andere proeven omtrent de luid-

heidsfunctie en grootte der hoorspan tot proeven waarbij speciaal het 

functioneren der gehoorbeentjesketen en vensters, zoals bij de prothese-

proef of geluidssonde tot verfijnde methoden waarmee speciaal de stijfheid 

en impedantie der middenoor keten worden onderzocht, kunnen elk 

voor zichzelf meer of minder gewicht in de schaal leggen. 

Het beslissende moment moet altijd zijn, dat de patiënt zelf wil en 

het operatierisico durft te aanvaarden, want hoe klein dit ook moge zijn, 

wij mogen nooit uit het oog verliezen dat het er is, en ook moeten wij er 

steeds rekening mee houden, dat wij in bepaalde gevallen wel goede ver

wachtingen mogen koesteren, maar nooit zeker zijn van een werkelijk 

gunstig resultaat. In het algemeen worden die patiënten het meest ge

schikt geacht voor operatie, waarbij verwacht mag worden, dat zij na een 

operatie zich ook zonder toestel goed in de maatschappij zullen kunnen 

handhaven. Toch bestaan er soms ook indicaties, waarbij de verwachtin

gen soms veel lager zijn gesteld b.v. dat men verwachten mag dat na een 

operatie het horen met een klein en lichter hoortoestel, bijvoorbeeld een 

oorhanger beter zal zijn, dan voor de operatie met een zwaar hoortoestel 

of soms zelfs dat pas na operatie succes van het gebruik van een hoor

toestel mag worden verwacht. 

Het is te begrijpen dat het onderzoek van te voren dus van veel 

belang is, maar men wil ook wel iets weten over de aard der operaties zelf. 

Evenals in vorige hoofdstukken zal ik hier zeer kort over zijn, want het 

gaat meer om het principe dan om technische bijzonderheden, liever dan 

ons te verdiepen in tal van technische details kunnen wij hier een opsom

ming geven van een aantal aandoeningen op oorheelkundig gebied, waar

bij de afname der gehoorsscherpte aanleiding kan zijn tot behandeling, 

waaronder dan vanzelf de gehoorverbeterende operaties vallen. 

Verstoppingen van het uitwendige oor vanaf enkelvoudige ophopingen 

van oorwas, welke kunnen worden uitgespoten, tot afsluitingen van ontste-



67 

kingachtige aard of gezwellen vallen alle onder de aandoeningen waar be

handeling of operatie gehoorverbeterend zullen werken. Een aparte plaats 

nemen hierbij in de bij de geboorte al aanwezige afsluitingen of atresiën 

der uitwendige gehoorgang, meestal zijn hierbij ook diepere afwijkingen 

van het middenoor en dan behoort de behandeling microchirurgisch te 

geschieden. 

Verminderde luchthoudendheid van het middenoor met verhoogde 

impedantie daarvan komt voor bij verstopping der Eustachiaanse buizen, 

accuut bij verkoudheid. Neusdruppels en stomen, soms doorblazen der bui

zen met de ballon van Politzer of katheter, en als de klachten chronisch wor

den soms nadere behandeling der toegang: verwijderen van adenoid of 

adenoidresten, eventueel bestraling der tubamonden met radium, dat daar

toe met speciale applicatoren door de neus wordt ingebracht. Blijft de toe

stand bestaan dan vaak vochtophoping in het middenoor, na puncties loopt 

het vaak weer vol, en tegenwoordig wordt dan onder het operatie-micros

coop vaak een klein plastic buisje, met wat verdikte einden (als een diabolo) 

in een door het trommelvlies gemaakte opening gestoken. Veelal geneest 

dan geleidelijk de tuba afsluiting en wordt het plastic buisje na een paar 

maanden spontaan uitgestoten, met spontane sluiting van het trommelvlies. 

Dat bij acute ontstekingen van het middenoor een trommelvliessnede 

moet worden verricht als er etter onder druk in het middenoor komt, blijft 

onverminderd van kracht al is rechtstreekse chemische of antibiotische 

behandeling tegenwoordig vaak in staat het niet zo ver te laten komen. 

Daar zowel na een paracenthese als na een mastoidoperatie het trommel

vlies zich kan sluiten en de functie van het middenoor weer volkomen 

normaal kunnen worden, kunnen wij deze ingrepen niet rekenen tot de 

gehoorverbeterendc operaties, de genezing van het ziekteproces brengt 

hier vanzelf herstel van het gehoor mee. Anders wordt het wanneer de ont

stekingen van het middenoor chronisch zijn geworden en uitgebreidere 

verwoestingen hebben aangebracht. Om te beginnen is daar dan de blij

vende perforatie van het trommelvlies, die als de keten van gehoorbeontjes 

overigens intact en goed bewegelijk is slechts een zeer geringe afname der 

gehoorscherpte geeft. Als het middenoorproces volkomen genezen is, waar

voor bij operatie meestal eerst een inspectie wordt gedaan kan een der

gelijk gat van het trommelvlies met een huidlapje van de uitwendige ge

hoorgang worden afgesloten, en trommelvlies plastiek dus, in het algemeen 

meer van belang voor zwemmen en dergelijke dan betreffende gehoor-

verbetering. 

Maar van hieruit komt men nu in een hele schaal van afwijkingen 
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deels verwoestingen deels resttoestanden door littekenvorming van de 

chronische ontsteking. De operatieve behandeling is hier meestal tweeledig 

gericht eensdeels om nog actieve ontstekingsresten welke zich voordoen als 

granulaties (wild vlees) en gelaagde ophopingen van epitheel (cholestea-

toom) te verwijderen en andersdeels om de functie te herstellen 

Dit laatste ziet men vooral wanneer de gehoorbeentjes defecten ver

tonen, soms kan de keten worden verkort of een gewricht met een plastic-

kniestukje worden gemaakt, of de keten worden vervangen door een 

staafje van kunststof zoals in de natuur b.v. de vogels ook een enkel 

staafje een columnella in plaats van een hele keten van gehoorbeentjes heb

ben. De keten of columnella dient dan bewegelijk te worden verbonden 

hetzij met het trommelvlies, hetzij ineens onder een huidlap vanuit de uit

wendige gehoorgang. Het is te begrijpen dat hier een hele reeks van 

modificaties bestaat van deze ingrepen, die wij het gemakkelijkst als 

tympanoplastieken samen kunnen vatten. Het zou veel te ver voeren ze 

hier te rubriceren, daarbij bestaat er nog geen eenheid van opvatting en 

menig operateur heeft een eigen werkwijze waarbij de bij de classieke 

oorchirurgie beschreven attico-antrotomie of conservatieve radicaal opera

tie vaak het uitgangspunt vormt. 

Een bijzonderheid vormt dat men er bij de tympanoplastiek altijd 

zorg voor moet dragen dat er twee bewegelijke vensters naar het binnenoor 

zijn en in enkele gevallen kan daarom wel eens tevens een fenestratie wor

den verricht. Op soortgelijke wijze moet ook worden geopereerd bij con

genitale misvormingen van het middenoor, waarbij soms wordt gewoekerd 

met de kleine klompjes been, die de rudimenten der gehoorbeentjes zijn. 

Heel kort wil ik nog vermelden dat meer en meer blijkt dat soms bij 

letsels aan het hoofd ontwrichtingen en breuken van de keten van gehoor

beentjes voorkomen, die ook operatief behandeld dienen te worden, on

nodig nog eens nadrukkelijk te verhalen dat zo ergens dan wel hier een 

goede differentiële diagnostiek van de geleidingsstoornissen ten opzichte 

der zo vaak traumatisch ontstane waarnemingsstoornissen door laby-

rinthbeschadiging een eerste vereiste is. 
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BOEKEN-TIJDSCHRIFTEN RUBRIEK 

H. W. Schuts 

„I/örgeschailigle Kinder" 

Vierteljahres Zeitschrift. 

Uitgave van Die Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Hör- und 

Sprachgeschadigten. 

Folge 1 — Fehruar 1965 
De inhoud o.a.: 

Ein taubes Kind; Holger. 
Hörgeschadigte „Contergaukinder"; Walter Eckel. 

Eltern im Unrecht 

„Bundessozialhilfegesetz" BSHG. 

Ein Wort der Gehörlosenseelsorge. 

Der Ubergang von der Schule in den Beruf; Emil Rees. 

Forschungsauftrage für amerikanische Gehörlosenschulen. 

Einzige Gehörlosen-Hochschule der Welt. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Elternvertreter berichtet. 

Het tijdschrift is bedoeld voor de ouders van gehoorgestoorde kinderen 

en verder voor huisartsen, kinderartsen e.d. Qua inhoud komt het enigs

zins overeen met het Engelse tijdschrift „Talk". 

In het artikel „Ein taubes Kind", waarin een moeder een beschrijving 

geeft van de lijdensweg door haar afgelegd om eindelijk gehoor, begrip te 

vinden bij de medici voor haar kind, dat op 21/2 jarige leeftijd nog niet 

sprak en ook niet op geluid reageerde, komt nog eens duidelijk tot uiting, 

hoe lichtvaardig sommige medici hierover vaak oordelen. „Ach, dat 

gebeurt meer" e.d. zijn opmerkingen, die ik in mijn tienjarige praktijk 

als logopaedist ook vaak heb gehoord van moeders, wier kinderen zich 

anders dan andere kinderen ontwikkelden en dientengevolge zich tot hun 

huisarts wendden. Het blijkt, dat dit niet onderkennen, of althans niet 

serieus nemen van de opmerkingen van de moeder, een veel verbreide, 

gevaarlijke gewoonte is van, gelukkig lang niet alle medici. Natuurlijk 

zijn er gevallen bekend van kinderen, die op latere leeftijd dan gewoonlijk 

tot normale spraakontwikkeling komen. Maar dit verschijnsel rechtvaardigt 

toch niet voornoemde houding van voornoemde medici. Een serieus nemen 

van de klacht van de moeder is vereist. Men dient wel degelijk een grondig 
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onderzoek door een specialist mogelijk te maken. Zo maakt men een 

eventueel zeer vroeg behandelen mogelijk. 

Het artikel van Walter Eckel onthult ontstellende feiten over de 

slachtoffertjes van het thalomid medicijn. In West-Duitsland ± 4000 van 

deze kinderen, in hun geestelijke- en lichamelijke ontwikkeling zwaar ge

stoord, daarvan 800 gehoorgestoord ( ± 400 doof). Zijn hierover gege

vens van Nederland? „Eltern im Unrecht" beschrijft het conflict tussen 

ouders van een doof kind en „Schulamt" in Keulen. Het kind had de 

leerplichtige leeftijd bereikt (6 j . ) De ouders stuurden het naar een g.l.o. 

school, ondanks het feit, dat „das Schulamt" plaatsing op „die Landesge-

hörlosenschule" in Keulen aanbevolen had. 

Het „Oberverwaltungsgericht" in Munster bevestigde de opvatting 

van de schoolautoriteiten. De ouders hadden zich op de Grondwet beroe

pen. Dit beroep werd niet ontvankelijk verklaard. De ouders werd juist 

een falen verweten, omdat zij voor hun kind een niet passende opvoeding 

eisten. 

Het artikel van Emil Rees bevat vele nuttige wenken aan ouders van 

gehoorgestoorde kinderen. Wenken, die bedoeld zijn de overgang van het 

gehoorgestoorde kind naar het leven in de maatschappij voor te bereiden 

en in te leiden. 

G. A. Weininger beschrijft het Gallaudet College, de universiteit voor 

doven in Washington. Bij de colleges wordt gebruik gemaakt van de 

spraak, vingeralfabet en gebarentaal (Amerikaanse). 

Report. 

Hier ligt voor me: Report of the international conference on Physical 

Education and Sport for Pre-Lingually Deaf Children, organized by the 

Netherlands Government under the auspices of the Council of Europe at 

St. Michielsgestel, 2 nd - 4 th may 1962. Een uitvoerig verslag van de 

lezingen aldaar gehouden en van de demonstraties daar met leerlingen 

gegeven. Na de gebruikelijke openingsspeeches en inleidingen, begint het 

met de voordracht van Wilhelmina J. Bladergroen: The Body-Image in 

Relation to the Physical Education of the Pre-Lingually Deaf Children. 

Zij behandelt daarin de volgende aspecten: 

1. De rol en de betekenis van de ontwikkeling van het motorisch systeem 
in 't jonge kind. 

2. De samenhang, die hierin tot uiting komt tussen de motorische ontwik
keling en perceptie. 
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3. De processen van het zichzelf bewust worden, die plaats vinden als 

resultaat van deze samenhang: namelijk de ontdekking van het eigen 

lichaam als middelpunt van activiteiten en als de basis van de eigen 

persoonlijkheid. 

4. De uitwerking van het gemis van een van de zintuigen — in ons geval 

de gehoorzin — op de ontwikkeling van het kind. 

5. De betekenis van de lichamelijke opvoeding als een zeer belangrijk 

onderdeel van de totale opvoeding. 

Spreekster legt in haar verder betoog de nadruk op het feit, dat de licha

melijke oefening d.w.z. het zich in de ruimte leren durven te bewegen 

een zeer belangrijk facet is van de totale opvoeding van het dove kind. 

Alle mogelijke soorten van taktiele proprioceptieve ervaringen en ortho-

statische ervaringen, die voor 't grootste deel van reflcctorische aard zijn, 

bij de opvoeding een rol moeten spelen. O.a. het spreken — de taaiwerving 

hangt hier ten nauwste mee samen. Het zich bewust worden van zijn 

eigen lichaam (the body-image) behoort centraal gesteld te worden. Dit 

speelt een grote rol bij de ideo-motoriek. 

De tweede voordracht was van A. v. Uden: Principals and Practise of 

a Cybernetical Approach of the Physical Education of the Pre-Lingually 

Deaf Child. Hij wijst hierin op het grote belang voor de ontwikkeling 

van het gehoorgestoorde kind, om, zij het ook zeer onvolkomen, de feed

back mogelijkheid te creëren. Het gaat hierbij om oefening van gehoor 

èn gezicht. 

Zowel dra. W. Bladergroen als de heer A. v. Uden doen in hun voor

drachten opmerkingen en uitspraken omtrent het beleven van de ruimte, 

het zich bewegen in de ruimte en hun motoriek, die mij zeer aanvechtbaar 

lijken. Daarover zou ik graag hier in ons tijdschrift eens standpunten, 

ervaringen willen gedrukt zien van mensen, die dagelijks juist met die 

bewegingen etc. van de dove kinderen te maken hebben. Ik denk daarbij 

in de eerste plaats aan de leerkrachten in de lich. opvoeding! Zij ervaren 

dagelijks in hun praktijk. Zij zijn, als vakmensen(!), de aangewezen per

sonen ons vanuit de praktijk daarover te kunnen schrijven. 

Op dit congres zijn demonstraties gegeven door vakleerkrachten met 

hun dove leerlingen. 

Het bevat ook een lijst van vragen aan de diverse deelnemers van 

dit internationale congres over het voorkomen van slecht-horendheid resp. 

doofheid in verschillende landen, de scholen, leeftijd van toelating, etc. 

Mej. W. B. Bladergroen, geeft een samenvatting voor iedere vraag, van 

de binnengekomen gegevens. 
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Alles bij elkaar genomen, biedt dit verslag veel, wat de moeite van 

't lezen en overdenken waard is. Het geeft ook heel veel punten, die tot 

discussie noden. Ook dat is nuttig. 

Brochure : Het Medisch Kleuterdagverblijf in Nederland. 

Dit is een uitgave van de Federatie van Medische Kleuterdagver

blijven in Nederland, v. Eeghenstraat 66, Amsterdam. Hierin wordt be

schreven de bijzondere plaats, die de medische kleuterdagverblijven inne

men. Kinderartsen hebben bij deze dagverpleging de leiding in de preven

tieve en curatieve zorg voor kleuters, die in hun lichamelijke en geeste

lijke ontwikkeling bedreigd worden. 

Ik geef hier uit de samenvatting het volgende: Het medisch kleuter

dagverblijf is een dagverblijf voor de in zijn ontwikkeling bedreigde 

kleuter. Veel van wat later tot ernstige afwijkingen zou kunnen uitgroeien 

kan op deze leeftijd nog worden voorkomen of hersteld. Lichamelijke, 

psychische en sociale factoren spelen hierbij een rol en aan al deze facetten 

wordt in het medisch kleuterdagverblijf aandacht besteed. Scheiding van 

moeder en kind werkt altijd traumatiserend. De dagverpleging biedt de 

mogelijkheid de kleuter te verzorgen zonder dat de band van het kind met 

de moeder en het gezin verbroken wordt. Deze verzorging vereist een 

uitgebreide staf: deskundigen op medisch, psychologisch, paedagogisch 

en maatschappelijk terrein. De leiding ligt in handen van een kinderarts, 

naast hem de directrice, een verpleegster. De kinderverzorgster neemt een 

bijzondere plaats in. Aan haar opleiding wordt in het medisch kleuterdag

verblijf veel zorg besteed. 

Het Tijdschrift voor R.K. Buitengewoon Onderwijs, 38ste jaargang. 

no. 5 mei 1965. Daarin staat een artikel van de heer A. v. Uden pr. 

Het is getiteld: Hometraining. Hij bespreekt hierin, en becritiseert tevens; 

„Hometraining voor Dove en Slechthorende kinderen" van de Prov. Raad 

voor de Volksgezondheid Z.H. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
VRIJDAG 30 OKTOBER 1964 

Na opening van de vergadering doet de heer Pille enige mededelingen. 

In de eerste plaats is van het Ministerie van 0 . K. en W. de verheugende 

tijding gekomen, dat voor het jaar 1965 een subsidie zal worden verstrekt 

t.b.v. de conferentie van ƒ 2000.—. Dit zal dus voor de deelnemers een 

belangrijke verlaging van de kosten betekenen. 

Vervolgens vertelt de Voorzitter iets over de lijdensweg van de oplei

ding van leerkrachten welke aan onze scholen zijn verbonden. De opleiding 

bestond eerst slechts uit Logopaedie. Later kwam Akoupaedie er bij en 

tenslotte de voortgezette vakstudie, het zgn. diploma C. 

Er zal binnenkort weer een nieuwe opleiding starten welke mogelijk 

wordt gemaakt door het Seminarium voor Orthopaedagogiek en in zekere 

zin zal worden geleid door een curatorium, gevormd uit vertegenwoor

digers van de Vereniging v. D.S., het Seminarium en onze Vereniging. 

Deze opleiding geeft in zijn totaal alle onderdelen welke voor ons werk 

van belang zijn, zodat de noodzaak van de diploma's Logopaedie en Akou

paedie vervalt. Omgekeerd is het mogelijk dat zij, die reeds deze diploma's 

bezitten, slechts die onderdelen van de nieuwe opleiding volgen welke niet 

behandeld worden bij Logopaedie en Akoupedie. 

Betreffende het Maatschappelijk Werk deelt de Heer Breve mede, 

dat kort voor de zomervacantie weer contact is geweest met het Ministerie 

en dat het de bedoeling is deze kwestie nu zo spoedig mogelijk af te ronden 

zodat er tot resultaten gekomen kan worden. 

De notulen van de Algemene Vergadering van 1963 worden goed

gekeurd. 

Het jaarverslag 1963 wordt voorgelezen en zonder wijzigingen goed
gekeurd. 

Vervolgens het jaarverslag 1963 van de Penningmeester. Mejuffrouw 

Vermeulen geeft toelichting en verzoekt de contributie per school te willen 

innen. Ook dit verslag wordt goedgekeurd. De kascontrole-commissie geeft 

bij monde van de Heer Begtold (Breda) verslag over het boekjaar en 

stelt voor de Penningmeester decharge te verlenen. 

De kascontrole-commissie voor 1964 wordt benoemd. Het zijn: Me

juffrouw Visser en de Heren Hesse en Oostinga (allen Groningen). 

Het tijdschrift. 

Voorzitter doet mededelingen omtrent de moeilijkheden inzake het Tijd-
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schrift. Doordat de Heer Koops om gezondheidsredenen moest bedanken 

en de Heer Schutten wegens functieverandering, moesten er twee redactie

leden worden benoemd. Het is tot heden niet eenvoudig gebleken vervan

gers voor deze functies te vinden. Voorzitter spreekt de hoop uit tijdens de 

vergadering tot een oplossing te kunnen komen. Uit de vergadering meldt 

zich echter niemand. Voorzitter vraagt nu de Vergadering volmacht om 

deze zaak verder te regelen via het bestuur en de nog zitting hebbende 

redactie-leden. 

Volgende Conferentie. 

Hoewel reeds jaren de bijeenkomsten worden gehouden in Woudschoten 

dringt steeds meer het ruimtegebrek, vooral in de conferentiezaal. Voor

zitter meent daarom, namens het bestuur, te moeten voorstellen voor het 

volgend jaar een ander conferentie-oord te bespreken. Het bestuur is van 

mening dat het „Evert Kupersoord" bij Amersfoort buitengewoon geschikt 

is voor ons doel. Voorzitter en secretaris hebben het Kupersoord bezocht 

en zijn er enthousiast over. De vergadering gaat met dit voorstel accoord. 

De data van de conferentie zullen zijn: 28 en 29 oktober 1965. (donderdag 

en vrijdag). 

De wijze van confereren zal ook worden gewijzigd. Het bestuur is 

van oordeel, dat we moeten proberen de deelnemers intensiever aan de 

gesprekken te laten deelnemen. 

De Heer Pille herinnert aan vroegere conferenties waarbij ieder 

actief werd betrokken in bv. handenarbeid en schilderen. Deze wijze van 

werken gaf grote voldoening. Nu is er waarschijnlijk meer behoefte aan, 

om de diverse problemen meer in secties te bespreken. Het voordeel is, 

dat de groepen kleiner zullen zijn en dat dit het contact ten goede zal 

komen. Het bestuur doet daarom het volgende voorstel: 

Ie. Een centraal onderwerp. 

2e. verder splitsen in secties, waarbij de volgende onderwerpen gesteld 

kunnen worden: 

a. het kleuteronderwijs. 

b. afdeling s.h. te splitsen in aanvangsgroepen, middengroepen en 

eindgroepen. 

c. afdeling spraakgebrekkigen, met dezelfde splitsing. 

d. voortgezet onderwijs. 

Nadere gegevens zullen in het Tijdschrift volgen. 

Voorzitter besluit met het verzoek aan de leden om eventuele suggesties 

vooral aan het bestuur bekend te maken. 
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Rondvraag. 

Heer v. d. Engh vraagt hoe het staat met de nieuwe Wet voor het B.O. 

Zijn er wijzigingen te verwachten bv. in het aantal leerlingen? 

Hr. Breve antwoordt, dat de wet nog wel jaren op zich zal laten 

wachten. Op het Departement is men echter druk doende wijzigingen aan 

te brengen in het betreffende K.B. Dit kan namelijk veel eerder worden 

gerealiseerd. Op korte termijn valt hier echter nog niet op te rekenen. 

Verder vraagt de Heer v. d. Engh of het waar is, dat het Rijk de 

diploma's gaat honoreren. 

Ook deze kwestie valt onder de wijzigingen (of aanvullingen) van het 

K.B. In dit stadium is hierover echter nog niets met zekerheid te zeggen. 

Tenslotte informeert de heer v. d. E. naar eventuele onderwijs

research en het overlegcentrum B.O. Betreffende dit laatste zou spreker 

het gewenst achten dat ons bestuur hierin is vertegenwoordigd. 

De Heer Decates wil naar aanleiding van de mededelingen over de 

cursus van de stichting B.O. mededelen, dat er ook een opleiding is voor 

de R.K. Scholen. Spreker zou het echter ideaal vinden indien er in ons 

land slechts één opleiding was. Voorzitter zal dit streven gaarne steunen. 

Mej. Dulfer vraagt of er over onze conferentie niet via de pers voor

lichting wordt gegeven. Voorzitter antwoordt hierop, dat dit in het ver

leden wel is gepoogd, maar dat er nooit op werd gereageerd. Mej. D. is van 

mening dat een artikeltje, door ons naar de pers gestuurd, zeker zal wor

den geplaatst. Voorzitter antwoordt, dat dit in het bestuur nader zal 

worden bekeken. 

De Heer Delhez vraagt zich af of het geen aanbeveling verdient 

naamplaatjes te dragen tijdens de conferentie. Men leert elkaar zo slecht 

kennen. Het blijkt, dat de vergadering er niet enthousiast over is. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Heer Pille onder dankzegging 

aan de aanwezigen om twaalf uur de Algemene Vergadering 1964. 
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GRONINGEN 

Voor het examen voor het Diploma Buitengewoon Onderwijs (uitg. 
van het seminarium voor orthopaedagogiek te Zeist) slaagden de dames 
B. G. Bakker, C. Molenberg. Z. A. Nieveen en P. Sanders en de heren 
D. Akker, C. Boerman, F. Dijk. J. Hekman, S. Miedema, C. Moraal en 
A. Schutte. 

De dames Nieveen en Molenberg zijn nu volledig bevoegd. 
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