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DAS HÖRGESCHADIGTE KIND, EIN BEITRAG AUS DER 
SICHT EINES VATERS 

Dr. H. Feuchte. 

Deze lezing, die op de jubileumvergadering van de Vereniging ter 

Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland op vrijdag 26 

februari te Beekbergen in verkorte vorm gehouden werd, is hier in z'n 

geheel gepubliceerd. 

Dames en Heren, 

Aan het begin van mijn uiteenzetting zou ik het bestuur 

van de Nederlandse Vereniging voor Doofstommenonderwijs 

willen bedanken, dat het mij gelegenheid heeft gegeven, om 

aan de viering van het 50-jarig jubileum deel te nemen. Uw 

uitnodiging is een grote eer voor mij. Want ze komt uit een 

land, waaraan het Duitse doofstommenondenvijs na de oorlog 

buitengewoon belangrijke inspiraties te danken heeft. Dat ik 

vandaag tot U het woord voeren mag vervult mij daarom met 

blijdschap, maar ook met enige bezorgdheid. Bezorgdheid, of 

dat, wat ik U te zeggen heb, beantwoordt aan uw verwachtin

gen. Want, dames en heren, ik ben geen doofstommenonder-

wijzer, geen man van het vak, maar ik ben slechts vader van 

een doof kind. Weliswaar heb ik een zeer direkt beeld van wat 

gehoorloosheid, doofstomheid eigenlijk is en welke ernstige 

vragen ze oproept. Daarbij heb ik steeds weer gelegenheid ge

had te spreken met andere vaders en moeders, die hetzelfde 

lot getroffen heeft. Bovendien neem ik als voorzitter van ver

schillende organisaties naar mijn beste vermogen deel aan de 

ontwikkeling van de Duitse doofstommenvoorzorg en de vor

ming van de Duitse doofstommen. 

Maar hoe veelbetekenend menig inzicht voor mij en de 

opvoeding van mijn kind ook geweest is, toch ben ik mezelf 

aan de andere kant zeer goed bewust, dat mijn ervaringen be

grensd zijn, uiteindelijk toevallig verkregen. Wat ik zeg, kan 

er daarom geen aanspraak op maken algemeen geldend te zijn. 

Bovendien spreek ik vanuit Duits gezichtspunt, d.w.z. ik leg 

aan mijn beschouwingen de Duitse verhoudingen te gronde — 
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nauwkeuriger gezegd: de verhoudingen in de Duitse Bonds

republiek, en ik ben er niet zeker van of mijn ervaringen in 

elk geval ook in uw land zullen opgedaan worden. 

Ondanks dit bezwaar verheug ik me, dat ik vandaag tot 
U spreken mag. 

Ik verheug me, dat ik als vader van een Duits doof — nu 

16-jarig — kind, vertegenwoordigend alle Duitse ouders, dank 

mag uitspreken aan de Nederlandse doojstommcnondenvijzers, 

dat ze hun rijke ervaringen vooral op het gebied van home

training en hoortraining zo bereidivillig aan hun Duitse kol

lega's hebben meegedeeld. Want deze hulpvaardigheid is onze 

kinderen in rijke mate ten goede gekomen. 

Dames en heren! Ik neem aan dat ouders van gehoorgestoorde kin

deren u al dikwijls dat bewogen verhaal verteld hebben, dat begint op dat 

moment als voor het eerst het vermoeden opkomt, dat het kind misschien 

niet horen kan. Daarom zie ik er nu vanaf, de verschillende fasen op te 

noemen, die leiden tot definitieve vaststelling van een ernstige doofheid. 

Hoe men voor de eerste maal opschrikt, onrustig wordt, met het kind expe

rimenteert, zichzelf weer geruststelt, tot op een dag het vreselijke vermoeden 

zich niet meer uit het bewustzijn wegdringen laat. Evenmin wil ik u de weg 

schilderen van dokter naar dokter, aan het eind waarvan dan het onver

biddelijk oordeel moet worden uitgesproken: „Je kind kan niet horen!" 

Dit oordeel plaatst ons ouders in een werkelijkheid, waarvan we de proble

matiek niet kenden, maar welks aanwezigheid ons eerst bijna de adem be

nam. Ons kind zal nooit moeders stem vernemen, nooit de wind horen rui

sen en de vogel horen zingen. Het zal — zo dachten wij — nooit leren 

spreken, maar slechts vreselijke ongeartikuleerde klanken uitstoten, alleen 

in stomme gebaren zijn mens-zijn tot uitdrukking kunnen brengen. Zo 

openbaarde deze werkelijkheid zich san mis... angstwekkend, onmenselijk. 

Dames en heren! Alle ouders, die bij de noodlottige toestand van hun 

kind eerst wanhopig de moed laten zakken, zullen op zekere dag weten, 

dat het wezen van de mens sterker is, als zij eerst vermoedden en zich ook 

daar nog een weg baant, waar men aanvankelijk alle wegen versperd denkt. 

Hun zal op indrukwekkende wijze gedemonstreerd worden, dat ook de aan

geboren doofheid niet het eind van menselijke mogelijkheden betekent. 

Maar alle krachten moeten worden ingespannen, dat de ouders zo vroeg 

mogelijk over deze stand van zaken ingelicht worden, opdat ze zich vroeg 
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kunnen instellen op het wezen van hun kind en daarbij tegelijk de grond

slagen voor een goede opvoeding kunnen leggen. 

Een dergelijke eis moet met te meer nadruk gesteld worden, omdat 

psychologie en sociologie ons in de laatste decenniën op overtuigende wijze 

aangetoond hebben, welke grote betekenis de vroege kinderjaren voor de 

vorming van de menselijke persoonlijkheid hebben. U zelf weet beter dan 

ik, in welke mate de doofstommenpedagogiek door deze inzichten is be

vrucht. 

Hij die geroepen is, de ouders niet slechts valse illusies te ontnemen, 

maar ook nieuwe hoop te geven, is m.i. in de eerste plaats de arts. Ik be

twijfel evenwel of de arts deze roeping steeds gezien heeft. Ik betwijfel het 

op grond van mijn ervaringen, waarbij ik U aan mijn inleidende woor

den herinner en U vraag clementie te hebben als ik de accenten verkeerd 

gelegd heb. 

Stelt U zich de volgende situatie voor. 

In een kliniek wordt een kind door de K.N.O.-arts onderzocht. Hij 

stelt vast, dat het kind doof is. De moeder, die wanhopig vecht om kalm te 

blijven, vraagt bijna smekend: „Dokter, zal mijn kind nooit leren 

spreken?" De arts antwoordt ontkennend. Een der aanwezigen — klaar

blijkelijk een student — waagt schuchter een tegenwerping, maar hij wordt 

teruggewezen met de woorden: „Ach, wat een onzin! Wie niet hoort, kan 

natuurlijk ook niet leren spreken!" Of stelt U zich een ander geval voor: 

een zeer bekende en bekwame oorarts onderzoekt een ander kind. Ook hij 

komt na diepgaand onderzoek en na bestudering van het reeds aanwezige 

materiaal tot de conclusie, dat het kind doof is. Ook in dit geval zoekt de 

moeder vertwijfeld naar mogelijkheden voor haar kind. Zij vertelt, dat ze 

voor de radio een lezing gehoord heeft, waarin gedemonstreerd werd, hoe 

een doof kind het woord „schip" leerde en daarna ook sprak. Waarop het 

antwoord: „Dat is in dit geval niet van toepassing". En dan weer die be

paald klassieke vraag: „Zal mijn kind dan nooit leren spreken?" Het ant

woord — aarzelend, met medegevoel — luidt: „Het zal de taal leren, die 

zulke mensen eigen is". 

Wat ik met zulke voorbeelden zou willen aantonen, ligt voor de hand. 

Zonder twijfel is een zeer verregaande arbeidsverdeling een kenmerk van 

onze tijd, waaruit de specialist, de vakman op een nauw begrensd gebied, 

niet meer is weg te denken. Maar deze taakverdeling is alleen dan zinvol, 

als er anderzijds zekerheid is, dat die afzonderlijke werkterreinen in elkaar 

grijpen, dat tenminste een specialist van de bezigheden van een andere 

specialist, die naast hem werkt, kennis neemt, zodat hij eventueel een geval, 
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waarvoor hij niet competent is, naar de ander verwijzen kan. 

In ons geval zou die oorarts de ouders niet alleen veel leed bespaard 

hebben, als hij van het werk van de doofstommenonderwijzer kennis ge

nomen zou hebben, maar hij had ook kostbare tijd gered, zodat de ouders 

zich al vroeg met een doofstommenschool in verbinding hadden kunnen 

stellen. In de vijftiger jaren, waarop mijn voorbeelden betrekking hebben, 

hebben zelfs in Hamburg, een stad met een eigen dovenschool en voor-

school, zeer veel ouders slechts langs omwegen door perspublikatie's en 

door kennissen, in zekere zin „om het hoekje" gehoord over de mogelijk

heden, die er voor hun kinderen waren. 

Zeker zijn de toestanden de laatste jaren in de bondsrepubliek beter 

geworden, maar ze zijn desondanks nog lang niet in orde. 

Van de mogelijkheden van de home-training hebben veel oorartsen 

vandaag nog geen vermoeden en wat men van een oorarts niet verwachten 

kan, kan men natuurlijk helemaal niet van een kinderarts of huisdokter. 

Hoe treurig het gesteld is met de hulp aan het zeer jonge dove kind 

in de bondsrepubliek werd duidelijk, toen de Duitse vereniging voor ge

hoorgestoorde en spraakgebrekkigen 1) in november 1964 de ouders van 

gehoorgestoorde kleine kinderen, die nog geen kontakt met een doofstom

menonderwijzer hadden gehad via de televisie uitnodigde om zich te mel

den. De vele brieven, die mij bereikten, zijn een ernstige aanklacht tegen de 

nog bestaande misstanden. Wat wij in de bondsrepubliek dringend nodig 

hebben is een wettelijke plicht tot aangifte van alle gehoorgestoorde kin

deren. 

Maar dat is slechts de ene kant van het probleem. Wat even dringend 

is, dat is de versnelde ontwikkeling van de hometraining. Ook dat werd 

door de „Aktie Mandy" — zo noemden wij de opsporingsaktie naar de voor 

de televisie getoonde Engelse speelfilm „Mandy" — zeer duidelijk. Want 

wat geeft het, als men weet hoeveel dove en slechthorende jonge kinderen 

er zijn en waar ze wonen, indien veel ouders op grond van de afstand 

slechts zelden met een adviesbureau of een school in kontakt kunnen komen. 

Stelt U zich voor: deze ouders wordt meegedeeld: Er kan al heel vroeg 

iets gedaan worden aan de ontwikkeling van uw kind. Wat geeft deze 

mededeling als hen erbij verteld moet worden, dat hun kind nauwelijks 

aan die ontwikkeling deel kan hebben. Of anders uitgedrukt: Is het niet 

vreselijk, als vader en moeder hun kind niet de noodzakelijke hulp kunnen 

geven, hoewel die hulp wel voorhanden is? 

) .Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Hör- und Sprachgeschadigten ". 
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Dames en heren! De eerste ontmoeting van ouders van gehoorge

stoorde kinderen met de doofstommenonderwijzer is voor dat kind van be

slissende betekenis, want terwijl de ouders tot dat ogenblik volkomen hulpe

loos tegenover het probleem van de doofheid stonden, leren ze nu, zich aan 

het wezen van het kind aan te passen en doeltreffende opvoedingsmaatre-

gelen te nemen. Daarbij wordt onmerkbaar hun instelling anders. Ze mer

ken, dat hun kind — ondanks alles — vorderingen maakt, dat het niet 

alleen lichamelijk groeit, maar ook zijn geestelijke krachten gaat ontplooien. 

Ze begrijpen, dat hen een taak gesteld is, die wel erg zwaar is, maar die 

toch ten uitvoer gebracht kan worden. Deze veranderde instelling, deze 

wil tot opvoeding is een beslissende faktor bij het opgroeien van de jonge 

dove mens. Daar, waar deze wil tot opvoeding evenwel niet aanwezig is, 

schijnt het me toe, dat het gehoorgestoorde en vooral het geheel dove kind 

in zijn ontwikkeling meer bedreigd wordt dan ieder ander kind in dezelfde 

situatie. 

Volgens mijn ervaringen is dit niet zelden het geval. Ik ken ouders, 

dio hun doof kind uit huis hebben laten gaan, omdat de opvoeding hen 

te zwaar valt. Menige gescheiden of ongehuwde moeder schaamt zich voor 

het gebrek van haar kind en neemt het bijv. niet mee in een nieuw huwelijk. 

Hier wordt aan het dove kind het ouderlijk thuis ontnomen, die veilige 

plaats, die de mens bescherming geeft tegen de angst en hem een „oerver-

trouwen" geeft, dat hem zijn hele leven draagt. 

Ongeveer twee en een half jaar geleden stond in de Hamburgse sensa

tiepers het bericht, dat een doofstomme een moordaanslag op een ambte

naar van sociale zaken in Hamburg gepleegd had, omdat hij zich onrecht

vaardig behandeld voelde. Diezelfde dove probeerde zich na afloop van 

zijn gevangenisstraf op te hangen, maar kon nog op tijd gered worden. 

Ik bezocht deze man in het ziekenhuis en vernam iets van zijn levens

geschiedenis. Hij was een door zijn ouders verstoten kind. 

Hoezeer heeft die dove gelijk, die mij in dit verband schreef: „Het is 

altijd slecht, als een moeder haar kind in de steek laat. en het is dubbel 

slecht een doofstom kind te verlaten." 

Dames en heren! Laat mij in het volgende allereerst iets zeggen over 

de problemen van het nog heel jonge dove kind. Het aanwezig zijn van een 

jong doof kind in het gezin stelt de vader en moeder voor twee opgaven, 

die in wezen met elkaar verbonden zijn. Ten eerste zullen de ouders zich 

ermee bezig moeten houden, de taalschat van hun kind regelmatig uit te 

breiden. Die home-training, die de laatste jaren methodisch zo voorbeeldig 
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gedemonstreerd is, vraagt veel toewijding en tijd, en ik vrees, dat veel 

ouders aan de eisen, die in dit opzicht aan hen gesteld worden, niet kunnen 

voldoen. Zelfs niet met de beste wil. Ten tweede hebben de ouders te ma

ken met de opvoeding in het algemeen, die vaak nog meer inspanning en 

bovenal sterke zenuwen vraagt. Reeds het kind, dat juist lopen heeft ge

leerd, stelt de moeder voor bijzondere problemen. Enkele eenvoudige 

voorbeelden kunnen dat toelichten. Het is bekend, dat het jonge kind zijn 

kleine wereld in de ware zin van het woord „begrijpt". Men zal deze 

vorm van wereldontdekking zeker bevorderen, maar aan de andere kant 

zijn aan deze drang tot kennis in de woning— die immers niet als kleuter

school ingericht is — heel bepaalde grenzen gesteld. Als nu het horende 

kind zich ertoe zet vaders boekenkast leeg te halen, of als het naar het 

stopcontact grijpt en gevaarlijk dicht bij de bloemenvaas komt, dan is in 

't algemeen een waarschuwende roep, een dreigend woord van moeder 

voldoende om het kind te doen schrikken en van zijn voornemen af te 

brengen. Een dergelijke eenvoudige maatregel is bij een doof kind natuur

lijk zinloos. De moeder van een doof kindje — die net als iedere moeder 

in het huishouden ook nog andere dingen te doen heeft — moet steeds 

gereed staan om het kind aan te stoten, vast te houden, terug te trekken 

enz. Als een horend kind hardnekkig een bepaald plan wil doorzetten en 

zich opwindt omdat het dat plan niet uitvoeren mag, gelukt het de moeder 

heel vaak, het met woorden te kalmeren, waarbij het aanvankelijk minder 

op de zinvolle inhoud van de woorden dan op de wijze en toon van spreken 

aankomt. Bij een doof kind zou zulk een poging natuurlijk schipbreuk lij

den. Het vecht vaak lang en verbeten, tot het begint te huilen. Maar de 

moeder is radeloos. 

Bij moeilijkheden met het eten praat een moeder met haar horend 

kind om het te overreden, telkens nog een hapje te nemen. Dergelijke van 

ouds bekende listen hebben bij een doof kind geen resultaat. Misschien 

interesseert U in dit verband iets uit mijn persoonlijke ervaring. Mijn 

vrouw is stellig overtuigd, dat ons kind eerst na negen maanden tengevolge 

van een dubbelzijdige middenoorontsteking het gehoor verloren heeft. Zij 

heeft van het begin af met het kind gesproken, terwijl ze het voedde. Ter

wijl het kind nu in de eerste negen maanden uitstekend opgroeide, kwamen 

er daarna zulke moeilijkheden met het eten, dat het in de loop van een jaar 

niet meer in gewicht toenam. Mijn vrouw wijt deze plotseling optredende 

eetproblemen hieraan, dat het kind moeders stem niet meer hoorde. 

Terwijl in de eerste tijd bij een kind het uitdrukkingskarakter van 

de stem — klank, melodie enz. — op de voorgrond staan, treedt later in 
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sterkere mate het begrijpen van de zinsinhoud naar voren. Bij 't dove kind 

treden nu zeer bijzondere moeilijkheden op. 

Ook hier enkele eenvoudige voorbeelden. 

Moeder moet gauw een boodschap doen en het kind voor een vijf 

minuten alleen laten. Het is haar niet mogelijk deze situatie voldoende dui

delijk te maken. Het kind laat haar gewoon niet gaan, het huilt of loopt 

haar na. Of: het kind speelt al buiten. Nu zwerft er een exhibitionist o.i.d. 

rond. De moeder — reeds angstig en nerveus — wil het kind waarschuwen, 

hem zeggen, dat het niet met een „vreemde meneer" mee mag gaan. Hoe 

moet zij dat aan het kind meedelen? 

Heel pijnlijk wordt het, als moeder niet een eenvoudige aanwijzing wil 

geven, maar wanneer ze dieper in het kinderlijke wezen wil dringen, als ze 

het hart wil raken. Ze heeft zich er langzamerhand bij neergelegd, dat zij 

haar kind geen versje voorzingen en geen sprookje vertellen kan. Maar 

wanneer ze bijv. haar kind gestraft heeft — het dove kind wordt, geloof 

ik, vaak te veel gestraft — en het kind koppig en zwijgend voor haar 

staat, dan voelt ze de drang in zich het kind op de schoot te nemen en het te 

zeggen, dat ze in de grond van haar hart toch van haar kind houdt. De 

moeder kan dat alles niet zeggen; ze voelt in zulke momenten alleen, hoe 

ver ze vaak van haar kind afstaat, en hoe arm het in wezen daarbij is. 

Maar het is niet steeds zo, dat de ouders hun kind iets willen meede

len. Het is vaak omgekeerd. Het kind zelf wil iets vragen over een ding of 

een voorval, dat het evenwel vaak niet duidelijk genoeg beschrijven kan. 

De ouders beginnen nu te raden, wat het kind bedoelt, maar de eventuele 

antwoorden bevredigen het kind niet, zodat het na enige tijd ontevreden 

wordt, terwijl de ouders er hulpeloos en verdrietig bij staan. Wij weten 

uit ervaring, dat kleine kinderen op een bepaalde leeftijd niet alleen onver

moeid vragen, maar ook diepgaande vragen stellen. Jaspers wijst erop. dat 

kindervragen tekenen zijn voor het feit, dat de mens als zodanig vanaf zijn 

ontstaan filosofeert en dat men niet zelden uit kindermond hoort, wat in 

wezen eigenlijk filosofie is. „Als gij zelf niet wordt als de kinderen.. ." zo 

begint ook het bekende, steeds bewaarde woord van Jezus. 

Dat alles zijn de meeste ouders zich meer of minder duidelijk bewust. 

Des te verdrietiger zijn ze dikwijls, als ze weer eens moeten erkennen, dat 

trots alle moeite een onzichtbare muur tussen hen en hun kind staat — een 

muur die vaak onoverkomenlijk is. 

De verhouding van het dove kind tot zijn horende broertjes en zusjes, 

vooral tot die in leeftijd niet zo veel van hem verschillen, onderscheidt 

zich in principe — meen ik — zeker niet van de typische gedragingen van 
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horende broers en zussen van overeenkomstige leeftijd onder elkaar. 
Maar in ons geval komt er een faktor bij. 

Stellen we ons voor, dat een ± 5-jarig meisje een horend zusje van 3 

jaar heeft. De 5-jarige — laten we haar Christa noemen — wil haar zusje 

kammen. Maar het zusje wil niet gekamd worden, want het heeft al slechte 

ervaringen. Zo heeft het bij een vorige poging erg gehuild, omdat Christa 

haar pijn gedaan had. Natuurlijk in al te grote ijver en onopzettelijk. Maar 

Christa had die kreten van pijn niet kunnen horen: inplaats van op te 

houden of voorzichtiger te werk te gaan, was ze rustig doorgegaan. Als 

Christa nu weer met de borstel in de hand dichterbij komt, is het begrijpe

lijk, dat haar zusje het op een schreeuwen zet: „Mammie, mammie! ze wil 

me wat doen!" Daarbij verweert ze zich uit alle macht, voordat Christa 

haar haar pakken kan. Christa weet niet, waarom haar zusje vandaag te

genstreeft. Ze denkt klaarblijkelijk, dat haar zusje zonder reden lelijk tegen 

haar is. Ze windt zich op, probeert telkens weer, haar wil door te zetten 

en raakt in een heftig dispuut met haar moeder, die intussen toegesneld is, 

om haar jongste dochter tegen de oorspronkelijk zo goed bedoelde, maar nu 

ondeugende en wraakzuchtige plannen van Christa te beschermen. 

Dergelijke situatie's ontmoet men natuurlijk niet alleen, als het om 

broers en zussen gaat, maar ze zijn overal mogelijk waar een doof kind met 

een horend kind speelt. 

Terwijl in bovenbeschreven geval het dove meisje het gedrag van het 

horende meisje verkeerd beoordeelt, kan het natuurlijk ook omgekeerd 

zijn. We willen ook dit geval met een voorbeeld verduidelijken. Stellen we 

ons voor: twee kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, waarvan een doof 

is, spelen naast elkaar in de zandbak. Ieder bouwt voor zich een wijdver

takt net van tunnels. In het vuur van het spel komt het dove kind al dichter 

en dichter bij het gebied van het horende. Dan zegt het laatste: „Je mag 

hier niet verder! Hier is de grens!" Ons dove kind heeft die woorden na

tuurlijk niet gehoord. Niets vermoedend komt het op het terrein van zijn 

speelmakkertje, dat verontwaardigd toeslaat, omdat een recht geschonden 

is. Het dove kind is eveneens diep beledigd, omdat het zomaar klappen 

kreeg, zodat het nu misschien naar de schep grijpt om zich te wreken. 

Hier heeft de moeder het weer buitengewoon moeilijk, als ze deze situatie 

ophelderen, d.w.z. ook pedagogisch vruchtbaar maken wil. Aan het kleine 

dove kind kan ze die samenhang meestal zeer onvolkomen duidelijk maken. 

Het horende kind is zich eigenlijk geheel niet bewust, wat het eigenlijk be

tekent niet te kunnen horen. Het zal alleen telkens herhalen, om zich te ver

dedigen: „Ik heb toch gezegd, dat hij dat niet mocht". 
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Maar zelfs afgezien van dergelijke complicaties, geloof ik, dat horende 

gezinsleden het moeilijker hebhen, als er een doof kind in het gezin is. 

Ten eerste is de moeder vaak zeer nerveus, daar het dove kind haar erg 

in beslag neemt. Verder verwacht ze van het horende kind meer verstand 

en inzicht, als in het algemeen verondersteld kan worden. Als de dove 

Helmut bijv. volhoudt, dat een bepaald stuk speelgoed aan hem hoort en 

niet aan zijn broertje, en moeder om de dreigende vechtpartij te voorkomen 

met haar horende zoon praat, hem daarbij zegt, hoe moeilijk het 

is Helmut alles duidelijk te maken, dan antwoordt hij niet: „Ik weet het; 

wij moeten bij Helmut veel door de vingers zien, want hij hoort niet." Nee, 

hij zegt: — zelfs als hij al weet, wat doof-zijn betekent — „Ik zou ook wel 

doof willen zijn. Dan krijg ik altijd alles." Hij voelt zich benadeeld, achter

uitgezet en in bepaald opzicht is hij dat ook. 

Reeds meermalen heb ik erop gewezen, dat misverstanden heftig 

protest van het dove kind kunnen uitlokken. Vaak verergeren deze pro

testen tot hevige woedeuitbarstingen. Het komt mij voor, dat dan gevoe

lens, die zich niet in woorden kunnen vrij maken, zich opeengehoopt 

hebben om plotseling met kracht los te breken. Zeker zijn dergelijke woede

aanvallen — luid schreeuwen, trappelen, dichtsmijten van deuren — vaak 

ook berekend om zijn wensen een bijzondere nadruk te geven. Want het 

kind weet al gauw dat zijn horende ouders bij lange na niet tegen een der

gelijke tornado opgewassen zijn. Het weet, dat de ouders vaak toegeven, 

omdat ze rekening moeten houden met eigen gezinsleden en vooral met de 

buren. Een dergelijke strijd om de macht loopt daarom meestal in het 

voordeel van het dove kind af, d.w.z. tot schade van zijn eigen karakter

ontwikkeling. Ik wil dat ook met een bepaald geval duidelijk maken, om 

daarbij tegelijk een andere faktor te laten zien die in de opvoeding van het 

dove kind een wezenlijke rol speelt. Stellen we ons voor, dat het kind met 

moeder op straat loopt en opeens bonbons wil hebben, die in een etalage 

staan uitgestald. Het zegt dan alleen „bonbons" — telkens weer en wijst 

daarbij onverstoorbaar naar de winkel. Moeder trekt evenwel het kind met 

zich mee. Maar terwijl het horende kind van dezelfde leeftijd zou beginnen 

te bedelen, heeft het dove kind een veel sterker wapen. Het huilt, laat zich 

meeslepen, en als dat niet helpt, laat het zich zelfs op de grond vallen. Laten 

we aannemen, dat moeder de vaste bedoeling heeft sterk te blijven, niet 

toe te geven d.i. het van pedagogisch standpunt bezien juiste te doen. 

Maar in minder dan geen tijd heeft zich een groep mensen, meest vrou

wen om haar gevormd, die zich over het — naar ze zeggen — slecht opge

voede kind opwinden, en geen bittere woorden sparen om de zogenaamde 
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pedagogische onbekwaamheid van de moeder te hekelen. Het is begrijpe

lijk, dat een moeder in zo'n geval slechts één wens heeft: deze vernederende 

toestand te beëindigen, d.w.z. de bonbons te kopen, om op deze manier met 

prijsgeven van alle opvoedingsprincipes de vrede met haar kind te herstel

len en haar scherpe critici te ontvluchten. Het zou niets gebaat hebben, 

als ze erop gewezen had, dat het kind doof was en dat men om die reden 

het voorval uit een ander standpunt moest bekijken. Want het publiek weet 

in het algemeen niet, wat doofheid eigenlijk is. Dat is in de grond ook niet 

te verwonderen; want terwijl men zich in zekere mate dadelijk in de situa

tie van een blinde of lichamelijk gebrekkige kan verplaatsen, is er eerst 

nadenken voor nodig — ja, een reeks bepaalde filosofische (kenkritische) 

overleggingen — om te begrijpen, dat de doofheid een gebrek is, dat de 

mens onbarmhartig verminkt. Omdat er in het algemeen zo'n bereidheid 

tot nadenken niet is, klagen de ouders steeds weer, dat men in het publiek 

hun opvoedingszorgen bij lange na niet met het vereiste begrip tegemoet 

treedt. 

Juist het gedrag van onze jonge kinderen — hun motoriek, hun on
bezorgde spreekuitingen — geeft dikwijls aanleiding tot kritisch kommen-
taar en denigrerende opmerkingen en menige opvoedkundig waardevolle 
handelwijze blijft achterwege, omdat ze voor vreemden als pijnlijk wordt 
ondervonden. 

Dames en heren, 

Ik heb van uit het standpunt van een vader tot nu toe in hoofdzaak 

gesproken over het jonge dove kind. Laat ik nu nog een stap verder gaan. 

De meeste ouders moeten van hun kind afscheid nemen, als het op leer

plichtige leeftijd is gekomen. Hoe smartelijk dit afscheid is, weet u op 

grond van eigen ervaringen. Het is daarom ook begrijpelijk, dat naar aan

leiding van de genoemde „Aktie Mandy" ouders mij smekende brieven 

stuurden, waarin ze mij bezworen, hun kind aan een huisonderwijzer te 

helpen, om niet zo jong al ervan te moeten scheiden. Ik moet u eerlijk be

kennen: elk van deze brieven ontroerde me, omdat ik weet heb van de 

diepte van de smart, die uit zulke regels spreekt. Maar natuurlijk kan er 

op zulke brieven maar één antwoord zijn: draag het verdriet van de schei

ding ter wille van de toekomst en het levensgeluk van uw kind! Enkele 

weken geleden schreef de vader van een doof kind en voorzitter van de 

oudervereniging van een doveninstituut mij, dat hij in het raam van de 

nieuwe verordening op het buitengewoon onderwijs in het betrokken 

bondsland gevraagd had. het aantal dool'stommenscholen te verhogen, op-
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dat voor zo veel mogelijk kinderen het gezinsleven gedurende de school

jaren behouden kon blijven. Een dergelijke eis is maar al te menselijk be

grijpelijk. Maar toen deze vader mij naar mijn mening vroeg, kon ik 

slechts antwoorden: een vergroting van het aantal doveninstituten betekent 

een vermindering van hun prestatievermogen. Kleine scholen hebben on

der de tegenwoordige omstandigheden niet de mogelijkheid te differentië

ren naar begaafdheid. Omwille van het kind kunnen we die weg niet gaan. 

Dames en heren! Ik zou alle ouders, die zich tot mij wenden nog iets 

anders kunnen zeggen, maar ik vrees, dat ze deze woorden niet zo ernstig 

opvatten als ze verdienen. Ik zou hun namelijk kunnen zeggen, dat het 

leven in een gezin, waarin een doof kind opgroeit, in de loop van de tijd 

niet gemakkelijker wordt, maar dat daaraan nog gedurende jaren de hoog

ste eisen gesteld worden. In het internaal groeit hel schoolkind op in een 

gemeenschap die volgens vaste regels geleid wordt. Daarbij is het een ge

meenschap in lotsverbondenheid: alle kinderen zijn doof of ernstig ge

hoorgestoord. In het gezin groeit het kind ook wel in een gemeenschap 

op, maar het leven in die gemeenschap verloopt meestal niet volgens die 

vaste regels, waardoor het vroeger beheerst werd. Achter veel dingen is 

een vraagteken komen staan, en vooral de verhouding van ouders tot kin

deren is meer gespannen. Maar daarenboven — en dit is beslissend — 

bestaat deze gezinsgemeenschap in 't algemeen uit horenden, waaronder 

het dove kind alleen reeds op grond van zijn gebrek een bizondere plaats 

inneemt. „U bent horend, ik ben doof!" is reeds lang een der markante 

zinnen uit de „levensfilosofie" van mijn dochter. Ze zegt die woorden niet 

uit een gevoel van verdriet, wanhoop, zoals men misschien verwachten zou, 

als men eraan denkt, wat voor ernstig gebrek haar leven belast. Maar ze 

bedoelt het heel nuchter: wij behoren tot twee verschillende werelden, en 

in mijn gebied heeft u eigenlijk niets te maken. Het is dezelfde houding, 

die men zo dikwijls in de omgang met dove volwassenen opmerken kan, 

vooral dan, als men invloed op hun verenigingsleven zou willen uitoefenen. 

Laten we van de veronderstelling uitgaan, dat de ouders er werkelijk 

ernst mee maken, hun dove kind aan het gewone gemeenschapsleven deel 

te laten nemen. Ze zullen dan proberen, hun kind voor alles zo vaak moge

lijk te betrekken bij het algemene gesprek. Maar het gezin is geen school. 

Stelt U zich het volgende voor. Men zit samen in de kamer. Vader vertelt 

over een paar zakelijke moeilijkheden, die hem gehinderd hebben. Moeder 

spreekt over een paar dingen, die noodzakelijk aangeschaft moeten worden, 

de oudste zoon -— horend — vertelt geestdriftig over een sportgebeurtenis, 



88 

waaraan hij deelgenomen heeft, en de dochter — ook een horende — be
delt om verhoging van zakgeld, omdat ze een paar platen kopen wil. Dat 
is een heel alledaagse scène, zoals ieder van ons die in deze of dergelijke 
vorm al duizend maal heeft beleefd. Maar stelt U zich voor, bij die genoem
de personen bevindt zich een jonge dove. Laten we hem Karel noemen. 
Karel is 14 jaar en zou ook aan het gesprek willen deelnemen, maar dat 
is hem onmogelijk. Wel probeert moeder hem af en toe te verklaren waar
over het gaat. Wel geeft de broer zich moeite hem in ieder geval nu en 
dan iets van die sportgebeurtenis mee te delen. Maar dan is er iedere keer 
een bijzondere concentratie nodig. Zinnen moeten vereenvoudigd, begrip
pen moeten verklaard worden en de mondbewegingen moeten duidelijk 
zijn. Men moet langzaam spreken, geduld hebben en daarbij is het hart 
zo vol zorg en vreugde dat het gewoon te veel wordt. Is het dan een wonder, 
dat men in zulke ogenblikken vaak onwillig is, als Karel zich in het gesprek 
wil mengen ? 

Of stelt u zich een andere situatie voor, zoals die in het gezinsleven 

tegenwoordig dikwijls voorkomt. Men zit voor de televisie en kijkt naar 

een speelfilm. Karel, de dove, houdt heel erg van televisie, net als alle dove 

kinderen — ik spreek daar straks nog over. Maar hoe hij ook probeert 

te kombineren, hij begrijpt de gang van het spel vaak helemaal niet. Hij 

kan er geen lijn in zien en wendt zich, omdat hij het graag weten wil, 

steeds weer vragend tot de andere gezinsleden. Die zijn eveneens door het 

spel geboeid en willen liever niet steeds gestoord worden. Want ze moeten 

het als een storing voelen, als een van hen Karel verklaart, wat de twee 

filmhelden zo juist gezegd hebben en welke gebeurtenissen hen bijv. ver

hinderen een bepaald plan ten uitvoer te brengen enz. Want gedurende 

die uiteenzetting, die tendele zeer uitvoerig is, gaat de film een heel stuk 

verder. De uitlegger raakt de draad kwijt, de andere kijkers kunnen het 

geluid niet verstaan. Is het in zo'n geval niet heel begrijpelijk, dat de an

deren wat onwillig worden als Karel zich tot hen richt? En die onwil 

weerspiegelt zich in de gezichten, zodat Karel het dadelijk merkt. In zijn 

simpele denkwijze heeft hij maar één verklaring voor die onwil: „Jullie 

bent kwaad!" roept hij en loopt de kamer uit, waarbij hij de deur met een 

slag dichtgooit. 

U kunt zich voorstellen, dat nu ook vooral bij de ouders de stemming 

en het plezier in de televisie verdwenen is. Ze voelen zich schuldig; vooral 

moeder voelt, dat ze weer eens te kort geschoten is. En daarbij heeft zij 

zich misschien de hele dag al in 't bijzonder juist voor Karel moeite gege

ven! 
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Zeer belangrijk is natuurlijk het dagelijks toezicht op het huiswerk 

van de kinderen. Ook hierbij hebben de ouders bijzondere ervaringen. 

Vanzelfsprekend zijn er ook bij de dove kinderen vlijtige en luie. En omdat 

men ook bij horende kinderen nog geen zeker werkend middel gevonden 

heeft om de luiheid te verdrijven, wil ik ervan afzien over onze luie dove 

kinderen te spreken. Toch zou ik hier nog op een bijzonderheid willen 

wijzen. Stelt u zich voor: een kind, dat bijv. de 7e klas bezoekt, heeft een 

bepaalde taak meegekregen, die het evenwel niet begrepen heeft. Dat be

tekent, dat de ouders — meest de moeder — aan het kind de nodige hulp 

moet(en) geven. Maar o wee, als moeder, meest uit onkunde een andere 

wijze van oplossen probeert als de onderwijzer op school geleerd heeft ! 

Zo koppig en vol tegenspraak dove kinderen ook dikwijls zijn mogen, aan 

de andere kant geloven ze graag en gemakkelijk in een bepaalde autoriteit. 

Wat in school gezegd is, geldt beslist onvoorwaardelijk. Daar komt nog iets 

bij. In de eenvoudige denkwijze van onze dove jeugd is geen plaats voor 

fijnere motiveringen. De wereld is zwart-wit, en onmacht wordt nog lang 

als kwaadwilligheid uitgelegd, en vergissing als leugen. „U liegt", is het 

dan, terwijl het zijn moest: „U hebt u vergist". 

Hierin zie ik nog een oorzaak, waarom ook veel oudere dove kinderen 

zo gemakkelijk hun geduld verliezen en boos worden. U kunt zich voor

stellen, dat een dergelijke prikkelbaarheid op de moeder en daarmee op het 

hele gezin overspringt. 

Gezinsmoeilijkheden zijn er verder dikwijls gedurende de beroeps

opleiding. De schoolopleiding voor een beroep is helaas in de meeste lan

den van de bondsrepubliek niet zo ontwikkeld, als in deze moderne tijd ver

wacht kon worden. De werkgemeenschap van oudervertegenwoordigers van 

Duitse doofstommeninstituten voert sinds lang een verbeten strijd om een 

nieuwe regeling voor het nijverheidsonderwijs. Maar totdat die nieuwe re

geling er is, zal waarschijnlijk nog veel tijd voorbijgaan. 

Stelt u zich het geval voor, dat een doof kind een bepaald beroep wil 

leren, waar hij heel geschikt voor is, waar hij ook zin in heeft; maar de 

theoretische scholing kan hij alleen ontvangen in een vakschool voor ho

renden. Dit geval komt niet zo zelden voor als men denken zou. In Ham

burg moesten tot voor kort bijna alle dove leerlingen de vakscholen voor 

horenden bezoeken. In zo'n geval zijn de ouders gedwongen de leerstof aan 

het dove kind duidelijk te maken. Want wat hem in school geleerd kan 

worden is in de gegeven omstandigheden natuurlijk minimaal. Dat dit in 

de meeste gevallen te veel van de ouders gevraagd is, ligt voor de hand. 

Wat een moedeloosheid en zelfs wanhoop zich dan niet alleen van zo'n 
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jongen, maar ook van zijn ouders meester maken kan, kan een buiten
staander zich geheel niet voorstellen. 

Een jonge dove kan niet volledig in de gemeenschap der horenden 

worden opgenomen: tot dat bittere besef komen alle ouders, die oorspron

kelijk nog aan een dergelijke mogelijkheid gedacht hebben. Hoe ouder het 

kind wordt, hoe meer het in de puberteitsjaren komt, des te sterker ont

waakt in hem het streven zich aan te sluiten bij dovenverenigingen en do-

venclubs. Ik heb steeds weer kunnen waarnemen — en andere ouders met 

mij — dat de jonge dove in de omgang met zijn lotgenoten zich vrijer uit, 

gewoonweg opleeft. Er is in de puberteitsjaren zoveel te vertellen, dat niet 

voor onderwijzers en ouders bestemd is, dat ook aan horenden van dezelfde 

leeftijd moeilijk of geheel niet kan worden meegedeeld, omdat er een ge

stage inspanning voor nodig is om de goede woorden te vinden. Dat kan 

naar verhouding zonder enige moeite als men gebaren te hulp roept. Hoe 

teleurstellend het voor mij als vader van een doof kind ook geweest is om 

dit vast te stellen, het is toch de werkelijkheid: het gebaar is nog steeds 

de „natuurlijke taal" van de doven. Als ik tegen deze erkenning in zou 

willen opvoeden en mijn kind het „babbelen" (in de omgang met andere 

doven) principieel verbieden wilde, dan zou ik het onrecht doen. 

Die wereld van de doven, in mondbeeld en gebaren, is in het alge

meen wel zeer bekrompen. Vooral gedijt daar, zoals steeds in dergelijke 

afgesloten kringen, de ..kletspraat"; wat de een doet, blijft voor de ander 

meestal niet lang verborgen en wordt vaak snel veroordeeld. Want de be

gripswereld van de meeste vóór de taalverwerving doofgewordenen blijft 

eenvoudig, nuanceringen worden niet geregistreerd en het geestelijk bezit 

is te weinig gedifferentieerd. Als een jonge dove in de omgang met lotge

noten op grond van geroddel er een beetje naast komt te staan, dan is dat 

voor ouders, die met hun kinderen meeleven een verontrustende gewaar

wording. Maar even verontrustend is het volgende. Stelt u zich voor: de 

ouders van een doof meisje hebben in nauwe samenwerking met de onder

wijzer en met onzegbaar veel opoffering hun kind opgevoed. Dit meisje is 

daarbij heel begaafd en heeft uitgebreid dovenonderwijs kunnen volgen. 

Verder heeft ze met zeer veel succes een cursus gevolgd en is tandtechnica 

geworden. Het meisje heeft een aanstelling gekregen en presteert in haar 

beroep veel. Maar tóch is ze niet gelukkig. Waarom? De ouders, die de 

geestelijke en de taalontwikkeling zo veel mogelijk stimuleren wilden, zagen 

het nooit graag, dat hun kind in haar vrije tijd met andere dove jongelui 

samen was. Ze prentten haar integendeel steeds in: „Doven zijn dom en 
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primitief. Rezoek hun jaarfeesten nooit, want ze staan niet op hoog peil". 

Zonder twijfel heeft dit meisje geestelijk meer pretenties dan het merendeel 

van haar dove leeftijdgenoten, ze voelt zich boven hen verheven en eigen

lijk er niet meer bij passen. Maar in de kring van horenden behoort ze ook 

niet, want hier duiken nog te veel moeilijkheden op, dan dat een ongedwon

gen conversatie buiten het ouderlijk tehuis mogelijk zou zijn. Dit meisje 

leeft tussen twee werelden, en is nergens thuis. Ze is de vreugde en trots 

van haar ouders, maar uit dezelfde bron waaruit die vreugde en trots ont

springen, welt ook de zorg om het levensgeluk van hun kind op. 

Dames en heren. Laat mij het gehoorgestoorde kind nog van een an

der gezichtspunt bezien, dat vooral ons ouders zeer ter harte gaat. Onze 

jeugd is in een bepaalde tijd geboren, in een historische situatie, die zich 

als iedere tijd kenmerkt door bepaalde grondtendenzen, die diep in het 

leven van de enkeling, zowel jongen als meisje, ingrijpen en het vormen. 

In onze tijd zijn dat de massacommunicatie-middelen — film, televisie, 

sensatiepers enz. die als stille, maar buitengewoon invloedrijke mede op

voeders het wereldbeeld van onze jeugd wezenlijk beïnvloeden. Op dit ge

bied van de massacommunicatie middelen zijn twee tendenzen aanwezig, 

die ook met het oog op onze dove jeugd van betekenis zijn. Ik bedoel in 

de eerste plaats: de tendens van de taaivereenvoudiging. Een sensatieblad 

heeft geen behoorlijk taalniveau, koppen en eenvoudige zinsbouw over

heersen, daarbij nemen de illustraties een grote plaats in. En hiermee heb 

ik al de tweede tendens aangeroerd, die op onze hele tijd een bijzonder 

stempel zet: steeds meer wordt het zwaartepunt van de communicatie ver

plaatst van woord naar beeld, zoals dat in film, televisie, moderne reclame 

enz. duidelijk zichtbaar is. Beide tendenzen komen tegemoet aan het wezen 

van de dove. Zijn eenvoudiger spraakverstaan maakt het hem in het alge

meen niet mogelijk, meer eisende literatuur met vrucht te lezen, maar hij 

is wel vrij goed in staat, de eenvoudige taal van een sensatieblad te ver

staan, vooral omdat de letters van verschillende grootte — typisch voor dat 

soort bladen - - hem het lezen nog vergemakkelijken. Dat het beeld — 

vooral het bewegend beeld — hem nog meer tegemoet komt, behoeft geen 

nadere verklaring als men eraan denkt, dat de dove ook in de vakliteratuur 

als „ogenmens" gekenschetst wordt. 

Dames en heren! De juist genoemde tendenzen van onze tijd, die in de 

massacommunicatie-middelen hun neerslag vinden, behoeven op zichzelf 

geen nadelige uitwerking te hebben op de dove, ook niet op de jonge dove. 

Integendeel kunnen bv. film en televisie hem een menigte informaties ge-
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ven, ze kunnen vreemde werelden voor hem ontsluiten, die hem anders 

verborgen waren gebleven, maar die te kennen van groot nut en vormende 

waarde zijn. Helaas staan tegenover deze voordelen in de praktijk ook veel 

gevaren, die een bedreiging vormen voor de gezonde groei van ziel en 

geest. Het beeld, dat de massacommunicatie-middelen in het algemeen van 

de wereld geven, is in veel opzichten vals of vervalst. Een blik op het film-

repertoire, op het televisieprogramma of in een geillustreerd tijdschrift is 

voldoende om ons te overtuigen van de juistheid van deze stelling. Wie zijn 

geestelijk voedsel alleen van de massacommunicatie-middelen betrekt, ver

liest iedere zin voor waarden en maatstaven. Terwijl nu bij horende kinde

ren het gesproken woord van ouders, onderwijzers, jeugdleiders, geestelij

ken enz. veel weer rechtzetten kan, wat aan valse voorstellingen in de kin

derziel is blijven hangen, daar vormt het gesproken woord bij de jonge 

dove geen ernstig tegenwicht tegen de stroom bedenkelijke voorstellingen, 

die zijn geest binnenstromen. Denkt u er eens aan, wat voor grote rol de 

sex-appeal in onze wereld speelt en hoe de opvoeding van het dove kind 

hierdoor verzwaard wordt. Op deze wijze worden de voorstellingen van 

waarden en werkelijkheden die ouders en onderwijzers met moeitevol wer

ken in het dove kind proberen te ontwikkelen, steeds weer onzeker gemaakt. 

Deze bedreiging juist van het dove kind wordt nog groter, nu zich sinds 

jaren een minderwaardige literatuur ontwikkelt, die men met de naam 

„Comic strips" aanduidt. Als u eens de moeite neemt, dat soort literatuur 

in te kijken, dan zult u versteld staan over wat u onder ogen krijgt. Derge

lijke geschriften stapelen zich op in de kasten van onze kinderen en ze wor

den onder elkaar uitgewisseld. Als men horende kinderen met die blaadjes 

betrapt, kan men ze afpakken, maar men kan er tevens iets anders voor 

in de plaats geven. Men kan op boeken wijzen, die ook spannend geschre

ven zijn, maar tevens de werkelijkheid niet verwringen. Wat evenwel in 

zo'n geval tegen een doof kind gezegd? Wat wilt u erop antwoorden, als 

het kind u bij uw boekenkast brengt en u verklaart: „U hebt veel boeken; 

ik wil ook boeken hebben?" 

Er zijn in Duitsland enkele pogingen gedaan, literatuur voor dove 

kinderen en jongelui te maken. Maar deze pogingen zijn niet verder geko

men dan een eerste begin. Daarbij hielden ze te weinig rekening met een 

feit, dat ons ouders, die van de vrije tijdsbesteding van onze kinderen wel 

op de hoogte zijn, heel goed bekend is: de jonge dove wil zich bewust be

schouwen als behorend tot de jeugd van zijn tijd. Hij volgt de mode, hij 

vereert bekende voetballers, hij dweept met filmsterren en vecht energiek 

om handtekeningen. Mijn dochter dweepte met John Kennedy en zijn ge-
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zin, bewondert twist en charleston en is met haar leeftijdsgenoten een „fan" 

zelfs op dat gebied, dat haar als dove eigenlijk helemaal niet toegankelijk 

is: ze dweept bv. met de Beatles en heeft het portret van een schlager-zan

ger aan de muur van haar kamer hangen. 

Wat ons dus ontbreekt is literatuur voor jonge doven, die rekening 

houdt met het feit, dat hij bij de jeugd van zijn tijd behoren wil. We heb

ben literatuur nodig met een opmaak, die de belangstelling van de jeugd 

trekt, maar die tegelijkertijd onmerkbaar ertoe bijdraagt, dat zijn voor

stellingen van waarden en werkelijkheid verdiept en niet verwrongen wor

den. Ik hoop dat het eens gelukken zal, de tegenwoordige noodtoestand op 

te heffen. 

Dames en heren! 

Ik heb mijn best gedaan binnen de mij ter beschikking gestelde tijd 

een beeld te geven van het gehoorgestoorde kind zoals ik dat als vader zie. 

Mijn uiteenzetting kan misschien hier en daar uw tegenspraak hebben uit

gelokt —• ik zou verwonderd zijn als het anders was. Menigeen van u zal 

misschien denken, dat ik niet voldoende rekening gehouden heb met de 

door de technische vooruitgang gegeven nieuwe mogelijkheden, dat in ze

kere zin een nieuw type dove in opkomst is. Nu het kan zijn, dat ik wat be

treft de toekomst, die zich nu reeds baanbreekt, te zeer terughoudend ben 

geweest. Maar ik zou u willen zeggen, dat ik mij van harte verheugen zou, 

wanneer uw stoutste dromen verwerkelijkt kunnen worden 

Mij staat evenwel een ander beeld voor ogen. In een plaats ergens in 

de bondsrepubliek Duitsland leeft een twaalfjarige jongen bij zijn ouders, 

broers en zusjes. Hij is doof, maar dat is — hoe vreemd het klinken mag -— 

niet eens het tragische. Hij is tegelijk spastisch verlamd en omdat in de 

bondsrepubliek Duitsland slechts weinig tehuizen zijn voor dubbelgebrek-

kige dove kinderen, heeft hij nog nooit een school kunnen bezoeken. Zijn 

horende broers en zusjes gaan naar school. Hij ziet, hoe ze dagelijks hun 

schooltassen onder de arm nemen en hij vermoedt vaag, wat voor beleving 

't leren moet zijn. Hij kan met zijn twaalf jaar nog niet spreken: hij is doof

stom in de volle betekenis van het woord. Maar hij is een mens. Vaak houdt 

hij zijn arm krom; hij wil ermee aanduiden, dat hij ook graag naar school 

zou willen gaan. Maar in de rijke bondsrepubliek Duitsland zien slechts 

weinig mensen die beweging. Deze jongen is niet de enige, die zich in deze 

toestand bevindt. Het aantal dubbelgebrekkig dove kinderen, die niet naar 

school kunnen, loopt in de honderden. Wat een leed wordt hier in het ver

borgene gedragen, welk een aanklacht bevat dit stille leed ! 
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Dames en heren ! Wij beroemen ons in het westen op onze menselijke 

vrijheid, en wij spreken over christelijke waarden, die verdedigd behoren 

te worden. Nu, deze twaalfjarige jongen hunkert naar een beetje vrijheid 

— midden onder ons. Maar niemand maakt zijn boeien los. Hij doet een 

beroep op ons christelijk geweten. Maar dat christelijk bewustzijn mag niet 

doodlopen in dissertaties, promoties en verklaringen. Het wordt alleen le

vend in de dienst aan de naaste : 

„Voorwaar, Ik zeg u", zegt Jezus, „wal gij gedaan hebt aan één van 

deze mijn minste broeders, dat hebt gij Mij gedaan!" (Mattheus 25:40) . 

Dames en heren! De toestanden op het gebied van het doofstommen-

onderwijs in Nederland zijn mij geheel onbekend. Ik ken daarom ook niet 

de moeilijkheden, waar u voor staat. Daarentegen ken ik de moeilijkheden, 

waarmee wij in de bondsrepubliek te strijden hebben, heel goed. Wij staan 

voor een menigte problemen, een menigte van bizondere menselijke ram

pen; een menigte van taken! Het gaat daarbij om dat, waarop het in onze 

tegenwoordige situatie vooral aankomt: in een wereld, die onder de dode

lijke bedreiging van de atoombom ligt, met beslistheid zich in te zetten 

voor ieder van deze vermoeiden en belasten; in het aangezicht van de 

dreigende massavernietiging op te komen voor ieder, ook het nietigste 

menselijke wezen. In dit bewustzijn moeten wij allen, wier taak de revali

datie van de gehoorgestoorden is, in welk land wij ook mogen leven, ons 

broederlijk aan elkaar verbonden voelen. 
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BELANGRIJK!!! 

A an de leden. 

Met ingang van 1 september 1965 zal de Heer W. Bosman een deel 

van het secretariaat van mij overnemen. 
U wordt verzocht vanaf die datum alle adreswijzigingen en meldingen 
van nieuwe leden door te geven aan de Heer W. Bosman, Ridderlaan 1 te 

Utrecht. 
Indien U verhuist moet U het volgende doen: 

1. adreswijziging doorgeven aan de Heer Bosman. 

2. adreswijziging doorgeven aan de administrateur van het Tijdschrift, 

de Heer C. van Riet, Fred. Hendriklaan 34 te 's-Hertogenbosch. Het

zelfde geldt voor melding van nieuwe leden. 

De Heer Bosman zal ook de organisatie van de Studie-conferentie op zich 

nemen. Gegevens hierover worden via de scholen bekend gemaakt. 

N.B. Wilt U ook direct doorgeven als U ons onderwijs gaat verlaten en 

geen lid meer wenst te blijven van onze vereniging? 

De Studie-conferentie wordt dit jaar gehouden op 28 en 29 oktober in het 

Evert Kupersoord te Amersfoort. 

A. Breve. 
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U.LO.-ONDERWIJS AAN ONZE SCHOLEN, JA OF NEE? 

Wij hebben ons de laatste jaren dikwijls afgevraagd, of het stichten van 
een U.L.O.-afdeling aan onze school wel zo urgent is als men soms hoort 
beweren. Het is ons alleszins bekend, dat er problemen rijzen, wanneer 
slechthorende kinderen het U.L.O. tezamen met goedhorende gaan volgen; 
problemen zowel voor de slechthorende kinderen als voor de leerkrachten 
bij het U.L.O. 

Toch blijven we ons afvragen, of de minder prettige ervaringen de door

slaggevende reden mogen zijn om zelf dit onderwijs te gaan verzorgen. 

Door het opwerpen van dit probleem, we weten het, geraken we op een 

terrein vol voetangels. Laten we veronderstellen, dat een U.L.O.-afdeling 

toekomstverwachtingen wekt en bij de ouders en bij de leerlingen, die na

derhand niet te realiseren zijn. In dat geval is hoe dan ook de situatie voor 

het slechthorende meisje minder ongunstig, omdat het meisje geen kost-

winster behoeft te zijn. 

Het is onze mening, dat een intelligente slechthorende jongen via een vak

opleiding een even goede toekomst en wellicht gelukkiger leven tegemoet 

kan zien dan door het Uitgebreid Lager Onderwijs. Toch geven wij er ons 

rekenschap van, dat er slechthorende jongens blijven, die geen handenar

beid aankunnen of prefereren hetzij door aanleg of door milieu en daarom 

aangewezen blijven op U.L.O. Zou men op grond van deze onderscheiding 

een U.L.O.-afdeling verantwoord willen noemen, dan rest ons slechts de 

toekomst van de slechthorende jongen te belichten, die weliswaar het on

derwijs op de U.L.O.-afdeling zou kunnen volgen, maar o.i. meer gebaat is 

met een vakopleiding. De slechthorende jongen, die, naar we menen, met 

meer dan normale inspanning het programma van de Lagere School heeft 

doorwerkt, wordt op de U.L.O.-afdeling voor leerstof geplaatst die bestemd 

is voor de méér dan middelmatige leerlingen. Het afwerken van het 

U.L.O.-programma zal een jaartje meer vergen en het kind zal zich meer 

dan normaal moeten inspannen. Op zichzelf is dit geen bezwaar, maar, 

wanneer het gezin jubelt om de uiteindelijke prestatie van deze gehandi

capte jongen: het behalen van het diploma, zal toch de vraag rijzen: 

,.In hoeverre is de gedane moeite evenredig aan de mogelijkheden, die de 

hedendaagse maatschappij te bieden heeft?" 

Welke mogelijkheden staan voor deze jongen na het U.L.O. open? 

1. Verdere studie. 

Dit zal dan via de dagschool voor normaalhorenden moeten gebeuren. 



97 

Wij vragen ons af: „Wie zal deze jongen, die „didactisch verwend" is, 

verder begeleiden?" 

2. Ambachtsonderwijs. 

Het komt ons voor, dat een jongen die tot zijn achttiende jaar heeft 

gestudeerd, zich niet meer aangetrokken voelt tot een ambacht, tot arbeid 

met de handen. 

3. Dan blijft over de hoofdarbeid: het kantoor, de administratie. 

De administratieve wereld biedt echter alleen aan degene financieel pers

pectief, die bereid is diverse diploma's te behalen, wat veelal een grote 

opgave blijkt. Vervolgens zal de slechthorende jongen gelijkwaardige pres

taties moeten leveren en tenslotte zal hij zich moeten handhaven tussen 

zijn goedhorende collega's. Dit zijn, lijkt ons, geen geringe eisen voor een 

slechthorende jongen, die steeds gehandicapt zal blijven. 

Het zou ons niet verwonderen, wanneer dit het klimaat bleek, waarin deze 

jongen gespannen en wantrouwend gaat worden. De hypothese is wellicht 

te weinig genuanceerd. Als wij echter bedenken, dat overbelasting in het 

werk, dikwijls in het gezin wordt afgereageerd, dan heeft het naar onze 

mening zin U deze vraag ter overweging te geven: „Is he t geluk van de 

meerderhe id der intell igente jongens inderdaad gediend met Uitge

breid Lager Onderwijs aan eigen schoo l?" 

Heerlen. 

J. Goossens. 

(Wij staan wel positief tegenover „verdere studie" mits ze plaats vindt 

via een U.L.O.-school of V.H.M.O.-school voor normaalhorenden.) 
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ELEKTRONISCHE APPARATUUR IN EEN DEENSE 
SCHOOL VOOR SLECHTHORENDEN. 

Van de heer K. Borrild, M. Sc , werkzaam aan de Statens Kostskole 

for Tunghore og Dove te Fredericia in Denemarken ontvingen wij een 

verslag van de lezing, die hij vorig jaar te Stockholm heeft gehouden. 

Het onderwerp van zijn lezing was; De problemen van ringleidingen en 

een manier om deze op te lossen. 

Het artikel in Het Gehoorgestoorde Kind van februari 1964, waarin ik 

een overzicht gaf van verschillende onderzoekingen en hun resultaten werd 

door de heer Borrild in zijn lezing aangevoerd als bewijs van het nut 

van de ringleiding voor het onderwijs aan slechthorende kinderen. 

Na elkaar worden in het verslag de verschillende uitvoeringen van klasse-

aparatuur beschreven, zoals die in de school te Fredericia werden gebruikt. 

Kort samengevat: 

a. Individuele microfoons, 

Individuele koptelefoons. 

Bezwaren: De kinderen zijn aan hun plaats gebonden door de 

koptelefoons en microfoons. 

Er moet voor en na het spreken aan de microfoon 

geschakeld worden. 

De koptelefoons geven een ander „soort" geluid dan 

waaraan het kind gewend is. 

De koptelefoons zijn warm en zwaar op het hoofd. 

b. 1 centrale microfoon, 

Individuele koptelefoons. 

Bezwaren: Hetzelfde als boven met uitzondering van het scha

kelen aan de microfoons. 

Aantekening van mij : 1 centrale microfoon geeft ondanks een bekleding 

van het lokaal met geluidabsorberend materiaal een 

vrij ongunstig signaal/ruis verhouding.* 

c. 1 centrale microfoon, 

Een halslusmicrofoon voor de onderwijzer, 

Een enkele lus ringleiding voor induktieve overdracht van het 

signaal. 

Met signaal/ruis veihouding wordt in deze terminologie de verhouding be
doeld tussen de luidheid van de spraak en alle storende geluiden die er 
doorheen klinken. Hoe sterker de storende geluiden, hoe ongunstiger wij de 
signaal/ruis verhouding noemen. 
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Bezwaren: Het is moeilijk in meerdere lokalen ringleidingen te

gelijk te gebruiken zonder dat de signalen door elkaar 

te horen zijn. 

Aantekening van mij : Het signaal van de onderwijzer is nu beter dan in 

de voorgaande situatie, daar de mond van de onder

wijzer zich dichter bij de microfoon bevindt. De 

centrale microfoon blijft echter alle omgevingsla

waai meeversterken, zodat een ongunstige signaal/ 

ruis verhouding blijft bestaan. 

De heer Borrild ontwikkelt in het verdere deel van zijn lezing de op

lossing, voor het belangrijkste probleem, zoals ook wij dat kennen: de sto

ring naar andere klassen. 

In Fredericia werden de zelfdempende lussen van Multitone Ltd en 

Siemens Reiniger Werke beproefd. Er werd nauwelijks enige verbetering 

geconstateerd. De demping, die in de eigen klas optrad, moest door een 

verhoging van de veldsterkte gecompenseerd worden, waardoor de uitstra

ling naar andere klassen weer toenam. 

Vervolgens werd de werking van individuele lussen bekeken, zoals die 

in Kopenhagen gebruikt worden (ik begreep uit het verslag, dat hier lus

sen boven het hoofd van de leerling worden gebruikt) en zoals Philips 

Nederland N.V. die voor onze scholen ontwikkelde. Bij deze systemen zijn 

de leerlingen aan hun plaats gebonden, indien zij van de klasseapparatuur 

willen profiteren. Dit werd als een te groot bezwaar gevoeld. 

Toen is men weer bij het begin begonnen. Een enkele lus ringleiding 

langs de wanden van het lokaal. Metingen wezen uit, dat op een afstand 

van ongeveer 10 meter een demping van 34 db gerealiseerd werd. Hieruit 

werd de conclusie getrokken, dat in de lokalen naast elkaar om en om van 

een enkele lus ringleiding gebruik gemaakt kon worden, waarbij in die 

klassen een homogeen magnetisch veld opgewekt zou kunnen worden zon

der te grote storing naar andere klassen met dit ringleidingsysteem. 

Daar een demping van 34 db als een minimum werd beschouwd, stel

de men, dat in de klassen met minimale veldsterkten gewerkt zou moeten 

worden. De waarden van de veldsterkten werden vastgesteld. Als conse

quentie van deze minimale veldsterkte wordt dan gesteld, dat de luister

spoelen in de hoortoestellen gestandaardiseerd moeten worden om tot een 

redelijk luid signaal te komen. 

De vraag is voor mij hoe de minimale veldsterkte bepaald moet wor

den. De veldsterkte zal zo groot moeten zijn, dat alle kinderen in de school 
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tot maximale verstaanvaardigheid komen. Zover ik aan onze school kon 
nagaan betekent dit, dat een versterker van 12 W., die een enkele lus ring
leiding voedt, zijn volle output moet leveren. Horizontaal is de uitstraling 
groot en vertikaal is de uitstraling zeer groot. Wij krijgen nu de volgende 
situatie: In klas —A— is de veldsterkte gelijk aan de veldsterkte in klas 
— B — . De stem van de onderwijzer in klas —A— is in klas — B — te horen, 
maar door de afstand 34 db verzwakt. Dit verschil van 34 db bestaat on
afhankelijk van de veldsterkten. Als de veldsterkten maar gelijk zijn in alle 
klassen. Het heeft naar mijn idee geen nuttig effect een zo gering mogelijke 
veldsterkte als norm vast te leggen, daar dit de verstaanvaardigheid niet in 
positieve zin kan beinvloeden. 

Heeft het standaardiseren van de luisterspoelen betekenis? 

Het is waar, dat er op het ogenblik oorhangers in de handel zijn met 
te kleine luisterspoelen. Het gevolg is, dat er versterkers van groot vermo
gen gebruikt zouden moeten worden om een enkele lus ringleiding in een 
klas te voeden. Kinderen met een kasttoestel met grotere luisterspoel hebben 
geen voordeel van de zeer grote veldsterkten. Het is dus wel van belang 
er op toe te zien, dat de fabrikanten niet te ver gaan bij het miniaturiseren. 
ten koste van de eigenschappen van het toestel. Dit houdt niet in, dat alle 
luisterspoelen gelijk moeten zijn. 

Indien ik een kasttoestel voor grote versterking en een oorhanger ver

gelijk dan kan de output van het kasttoestel groter zijn dan de output van 

de oorhanger. De versterking door de versterker van het kasttoestel is 

groter dan de versterking door de versterker van de oorhanger. De afge

geven signaalsterkte van de (grote) microfoon van het kasttoestel zal in 

het algemeen groter zijn dan de afgegeven signaalsterkte van de (kleine) 

microfoon van de oorhanger. Het uiteindelijk verschil in output wordt dan 

bepaald door microfoon en versterker. Indien nu de microfoons vervangen 

worden door gelijke luisterspoelen, wordt het verschil tussen de output van 

kasttoestel en oorhanger kleiner. Dit is niet nodig, want de toestellen waren 

aan verschillende gehoorverliezen aangepast. De luisterspoel van de oor

hanger mag dus gerust wat minder signaalsterkte afgeven dan de luister-

spoel van het kasttoestel. Als het maar niet te ver gaat. Standaardiseren 

van de luisterspoel zou moeten plaats vinden in verhouding met de afge

geven signaalsterkte van de toegepaste microfoons. Door een standaard 

van de luisterspoelen op deze wijze te omschrijven, geven wij de fabrikant 

alle mogelijkheden kleinere hoortoestellen te ontwikkelen, die in de school 

met ringleidingsysteem optimaal kunnen functioneren. 

Het lijkt mij juist als wij met de heer Borrild stellen, dat et vanuit de 
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scholen toezicht moet zijn op de bouw van hoortoestellen. Door de normen 

op te stellen, waarbij een samenwerking tussen physicus-audioloog en on

derwijzers voorwaarde is, kan de slechthorende steeds meer profiteren van 

zijn hoortoestel. Deze gedachte leeft in Nederland en door de wet van 

vraag en aanbod kan een gedeeltelijke correctie gerealiseerd worden. Een 

meer gerichte instructie aan de fabrikant zou verbeteringen misschien 

kunnen versnellen. 

De heer Borrild deelt in zijn verslag mee, dat men geadviseerd heeft in 

Denemarken alle veldsterkten in scholen, bioscopen, kerken en theaters 

gelijk te maken. Het lijkt mij niet denkbeeldig, dat in de toekomst grotere 

veldsterkten nodig zullen zijn om de steeds kleinere toestellen voldoende 

energie toe te voeren. Indien er in een gebouw slechts één ringleiding ge

bruikt wordt, is het voldoende te stellen, dat de veldsterkte zo groot moet 

zijn, dat alle hoortoestellen voldoende energie krijgen toegevoerd, om een 

behoorlijk signaal te kunnen afgeven. Veldsterkten, die groter zijn, zodat 

alle hoortoestellen slechts een deel van hun versterking behoeven te leveren, 

kunnen goed functioneren. Ik zou dus voor de gebouwen, waar één ring

leiding gebruikt wordt wel een grens naar beneden willen stellen, maar niet 

naar boven. Door op het ogenblik een standaard te fixeren op basis van 

hoortoestellen, die nu gebruikt worden, zou het kunnen zijn, dat de tech

nische ontwikkeling, die in het voordeel van de slechthorenden kan zijn, 

wordt tegengehouden. 

Nadat zoveel mogelijk klassen in de school te Fredericia van een klasselus 
waren voorzien, bleven er zes klassen over, waar geen magnetisch veld voor 
de communicatie bruikbaar was door de te geringe demping naar de aan
grenzende lokalen. 

Men is er toen toe overgegaan deze zes klassen te voorzien van appa
ratuur voor hoog-frequente signaal overdracht. De onderwijzer heeft in 
deze klassen een halslusmicrofoon met kleine draagbare F.M.-zender. In 
een kamer van de school staan ontvangers, die de F.M. signalen omzetten 
in A.M.-signalen. De kinderen hebben een ontvanger aan een halslus bij 
zich. Het signaal wordt via het eigen hoortoestel beluisterd. 

De frequenties, die men gebruikt, zijn de volgende: 

F.M. A.M. 

33.80 Mc. 39.06 Kc. 

34.20 Mc. 54.68 Kc. 

35.— Mc. 70.31 Kc. 

35.40 Mc. 86.03 Kc. 
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38.20 Mc. 

38.60 Mc. 

101.66 Kc. 

117.28 Kc. 

In schemavorm ziet de apparatuur er als volgt uit: 

HALSMICR. 

\D 
F. M.-ZENDER 

V} HOORT0ESTEL 

AM-ONTVANGER 

F.M.-ONTVANGER 

V 

AM-ZENDER 

DE KLAS 
DE KAMER VOOR DE 
ONTVANGERS ,n ZENDERS 

Is dit een systeem, wat wij kunnen overnemen ? 

Het lijkt mij de moeite waard het eens te proberen. De apparatuur is 

vrij eenvoudig. Een probleem is wel, dat er vrij veel golflengten nodig zijn. 

Wij hadden een onderhoud met een functionaris van de P.T.T. in Den 

Haag over dit onderwerp. Het contact was zeer goed. Men toonde begrip 

voor de communicatieproblemen, waarmee wij zitten. Het uitgeven van 

meer dan vier frequenties in de F.M. band in de buurt van 40 Mc. bleek 

echter zeer bezwaarlijk. Boven de 100 Mc. kon men wat meer doen. Hier

bij doen zich echter grote technische problemen voor, die niet zonder meer 

zijn op te lossen. Over de lange golven hebben wij niet gesproken. 

In de school bleek het mogelijk met niet meer dan vier frequenties 

alle onderwijzers en onderwijzeressen met een zender uit te rusten. 

Door in de klassen om en om horizontaal en vertikaal met dezelfde fre

quentie te laten werken en de ontvanger in de lokalen op te stellen, bleek 

de demping door de afstand, de betonnen tussenmuren en vloeren met be

tonijzer voldoende om de iets verstemde zenders in de andere lokalen prak

tisch geheel „weg te drukken". De ontvangers stemmen automatisch af op 

het sterkste, dus dichtsbijzijnde, signaal. 

Om onze vijfentwintig klassen met bovenomschreven apparatuur te la

ten werken, zouden dus nog vijfentwintig golflengten in het lange golf 
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gebied nodig zijn. (Dit getal van vijfentwintig impliceert vaklokalen en 

speellokalen). 

Voor de lokalen gelijkvloers zijn wij er in geslaagd een oplossing te 

vinden door gebruik te maken van speciale ringleidingapparatuur, waarbij 

horizontaal geen uitstraling naar het naastliggende lokaal optreedt. 

Alleen voor de bovenverdiepingen zouden dus golflengten nodig zijn. 

Het aantal golflengten is hiermee voor onze school gereduceerd tot twaalf. 

Het lijkt mij van belang te onderzoeken, of wij met het Deense sys

teem tot resultaten kunnen komen. De kinderen zouden zich vrij door het 

lokaal kunnen bewegen en daarbij steeds via de apparatuur blijven luiste

ren (Hun spreken blijft gebonden aan de tafelmicrofoon). Ons onderwijs 

waarbij een individuele aanpak voorwaarde is om tot resultaten te komen, 

zou hiermee gediend zijn. 

Uit het verslag van de heer rWrild blijkt, dat ook in Denemarken 

grondig wordt onderzocht, welke mogelijkheden ons op technisch gebied 

bij het onderwijs geboden worden. 

Ik dank de heer Borrild voor de toezending van zijn verslag. 

De verschillende scholen in Nederland ontvingen het verzoek een 

overzicht van de apparatuur, die men gebruikt, naar de redaktie van dit 

blad te zenden. Wij ontvingen inmiddels van zeven scholen een antwoord. 

In een der volgende nummers van dit blad wil ik hier op ingaan. 

K. W. Kortschot. 
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3e NATIONAAL KONGRES VAN DE NEDERLANDSE 
VERENIGING VOOR LOGOPAEDIE EN FONIATRIE. 

Op 29 en 30 mei organiseerde bovenvermelde vereniging een congres 
dat was gewijd aan het kind met gehemelte en/of lippenafwijkingen. Zon
der in te willen gaan op de inleidingen welke werden gehouden en die van 
uitstekende kwaliteit waren, voldoe ik gaarne aan het verzoek van de Re
dactie iets over dit congres te melden. 

Het was een gelukkige greep van de organisatoren om het kind met 
gehemelte-afwijkingen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. 
De wijze waarop praktisch alle facetten van dit onderwerp werden belicht 
verdient alle lof. l i t e raa rd werd de meeste aandacht besteed aan de me
dische en logopaedische zijde van het onderwerp. Des te feller was daarom 
het contrast welk de heer Evertse gaf aan het onderwerp door zijn lezing 
onder de titel: „De betekenis van de school voor spraakgebrekkigen voor 
kinderen met lip- en gehemeltespleten". Hier kwam namelijk een heel 
andere benadering van het kind naar voren. Natuurlijk is de medische 
orthodontische en logopaedische aanpak van groot belang, of liever van 
primair belang, maar duidelijk bleek uit de lezing van de heer Evertse dat 
er naast het medische „geval" ook een mensenkind bestaat dat opgevangen 
moet worden. 

De Vereniging voor Logopaedie zal te zijner tijd alle lezingen in een 
boekje aanbieden. Ik kan bij voorbaat ieder die in dit onderwerp geïn
teresseerd is deze verslagen aanbevelen. 

De behandelde onderwerpen waren: 

„De wording en vormen van lip- en gehemeltespleten", Prof. Dr. J. 
van Limborgh. 

„De primaire chirurgische behandeling van lip- en gehemeltespleten", 
Prof. Dr. J. W. A. Tjebbes. 

„De secundaire behandeling van patiënten met lip- en gehemelte

spleten", Dr. C. A. Honig, mede namens Dr. P. H. Damsté. 

„De orthodontische behandeling van patiënten met lip- en gehemelte
spleten", tandarts A. J. W. v. d. Laar. 

„De taak van de logopaedist in het onderzoekteam voor patiënten met 

lip- en gehemeltespleten"', Mevr. A. J. Moolenaar-Bijl. 

„De betekenis van de school voor spraakgebrekkigen voor kinderen 

met lip- en gehemeltespleten". P . J. Evertse. 
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De originele en geestige manier waarop de voorzitter van de Vereni

ging, Prof. Dr. Ir. H. Mol, de leiding van het congres had zorgde voor een 

uitstekende sfeer. 

Al mei al een congres waarop de Vereniging voor Logopaedie met 

trots mag terugzien. 

A. Breve. 
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BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN RUBRIEK 

Research Deafness in Children, Edited by L. Fisch. 

Uitg.: London: The National Deaf Children's Soc. Blackwell Scientific 
Publications Oxford. 

Het is een verslag van de conferentie, georganiseerd door de N.D.C.S. en 
gehouden te Oxford. 

Wat dit boekje zo waardevol maakt is, dat het niet alleen de gehouden 
voordrachten letterlijk weergeeft, maar ook de voornaamste punten uit de 
discussie zeer duidelijk vermeldt. 

Ik geef U hieronder een overzicht van de inhoud: 

1. Causes of Deafness, by G. Livingstone. 

Hierin wordt o.a. vermeld, dat bij de congenitaal doven van ± 30 a 40% 
van de doofgeborenen de oorzaak onbekend is. Dat het aantal multiple ge
stoorde kinderen toeneemt door de grotere kans op in leven blijven van de 
pasgeborenen door de betere medische verzorging vóór en na de geboorte. 

In 1959 werden in Groot-Brittannië 750.000 kinderen geboren, waar
van 22.500 gehandicapt waren. Hieronder waren alle soorten van gehan
dicapten begrepen. Jaarlijks worden daar 750—1500 kinderen met een 
ernstig gehoorverlies geboren. Preventieve maatregelen zijn gewenst maar 
daarvoor is een grondiger onderzoek vereist. 

2. Genetics and Congenital Deafness, by C O . Carter. 

3. A Study of Causes of Deafness amongst 2355 Children in Special 

Schools, by G. R. Fraser. 

Bij minstens de helft van de kinderen is de oorzaak van de doofheid 

het gevolg van een ziekte, te vroege geboorte, of de behandeling daaraan 

verbonden. 

4. The Incidence of Known and Unknown Causes of Deafness and the 

Verification of Causes, by L. Fisch. 

Ik citeer hieruit: „In any case when they talk about centrally 'deaf 

children' it transpires that usually they mean children whose hearing is 

normal but have difficulties in learning to communicate by speech or 
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comprehend verbal symbols and this difficulty probably arises form a dis

turbance outside the auditory system". Hij zegt nl.: „We know very little 

about the possibility of damage to the hearing system above the level of the 

cochlear nuclei or the olivary complex. 

Hij wijdt uit over de factoren, die een verificatie van de gegevens, die 

men bij het onderzoek verkrijgt uiterst moeilijk zo niet onmogelijk maken. 

5. National Surveys, by Neville Butler. 

6. Discussion on Causes and Pathology of Deafness. 
Deze discussies zijn uiteraard van medische aard. Toch zijn ze voor de 

belangstellende goed te volgen door de zakelijk gehouden weergave ervan. 

Het tweede gedeelte gaat over de methodes van onderzoek van het 

gehoor. 

De eerste voordracht daarover is: 

1. Hearing Test as practised at Present by L. Fisch. 
Hij gaat hier uitvoerig in op deze materie. Hij stelt hier duidelijk de be
perktheid van het testen in de vrije ruimte en de moeilijkheden daaraan 
verbonden. Ik acht deze voordracht zeer de moeite waard voor al de men
sen, die met het gehoor onderzoek van kleine kinderen te maken hebben! 

2. Reactions of Infants to sound, by K. P. Murphy. 

Eerst bespreekt hij de voorwaarden, die gesteld moeien worden aan het 

gehooronderzoek van het jonge kind. Hij neemt hierbij in aanmerking de 

leeftijd vanaf 12 weken. 

Dan het gebruik van zuivere tonen bij het onderzoek. De telefoon geplaatst 

in een pop. De reacties nu zeer bevredigend. De kinderen bleken in staat 

te reageren op zuivere tonen vanaf 250 tot 11.000 Hz naar onderen toe tot 

sterkte van 35 db. in de vrije ruimte. Men moet altijd rekening houden 

met achtergrond geruis van 28—45 db. van kleren, haar, plastic broekje 

van de baby. 

In „soorten van reacties" vertelt hij o.a. dat een kindje dat juist ge

voed is, veel minder geschikt is voor het onderzoek, dan een baby, die aan 

voeding toe is. 

Verder gaat hij uitvoerig in op de aard van de reacties o.a. in verband 

met de leeftijd. 

Voorts bespreekt hij een zevental gevallen van abnormale reacties. 

Het artikel van Murphy is werkelijk zeer de moeite waard. 
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De volgende voordracht is: 

The Need for Hearing Tests in Newborn Infants, by J. A. Davis. 
Davis bespreekt daarin o.a. de grote omzichtigheid, die betracht moet 

worden bij de interpretatie van de gedragingen. 

De laatste voordracht is: 

Some Problems in the Interpretation of E.E.G. and other Electro
physiological Changes in Response to Auditory Stimuli, by G. Pampiglione 

Tenslotte een uitvoerig, doch zakelijk verslag van de discussies. Als 
ik U bovendien vertel, dat er steeds een vermelding van de geraadpleegde 
literatuur wordt gegeven, dan kunt U zelf wel inzien, dat dit boekje zeer 
de moeite van bestuderen waard is. 

Motto : Wordt eikeschors bij 't pond gewogen, 
men weegt kaneel bij 't lood 

The Modern Educational Treatment of Deafness. 

Report on the International Congres held at the University of Manchester, 
edited by Sir Alexander Ewing. 

In vergelijking met het verslag van de conferentie, gehouden in Ox
ford in 1963, dat ik hierboven besprak, de volgende opmerkingen: 

1. De waarde van de inhoud van dit verslag haalt het op geen stukken 

na bij dat van het verslag door L. Fisch van het congres gehouden te Ox

ford. Qua volume en kwaliteit zijn beide verslagen omgekeerd evenredig 

aan elkaar. 

Dit verslag is enorm groot en dik, maar kan een vergelijking met het 

werkje van Fisch, wat de inhoud betreft, niet doorstaan. 

2. Een groot congres, met een enorm aantal medewerkers. Het gevolg is, 
dat zo'n tiental specialisten evenzovele malen hetzelfde staan te beweren. 

3. De voordrachten gehouden te Oxford beperkten zich tot één bepaald 
onderwerp. Dit leidde er toe, dat hier diep op dit onderwerp ingegaan 
werd. 
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Het veel grotere terrein dat in Manchester door de mensen bestreken 

werd heeft geleid tot veel meer oppervlakkig gehouden, meer de richt

lijnen aangevende, voordrachten. Dit brengt met zich mee, dat je een 

steeds weer verkondigen van hetzelfde krijgt. Dit geldt vooral het niet me

dische gedeelte. 

Het ontbreken van discussies, maakt het geheel weinig interessant. 

Het verslag van het congres te Oxford is juist zo waardevol door de daarin 

ook weergegeven discussies, die na elk onderwerp volgden. Men moet wer

kelijk zoeken, om hier en daar iets nieuws, iets fris te vinden. 

Laten we hopen, dat het contact, dat de diverse specialisten op dit 

congres met elkaar gehad hebben belangrijker gevolgen zal hebben, dan 

het zeer omvangrijke verslag van al het aldaar naar voren gebrachte. 

H .W. Schuts 

In de reeks: 
„Orthopaedische Geschriften" verscheen verleden jaar het werk: Mul

tipel Gestoorde Dove Kinderen, van dr. F. Crewel en Hannie Bos. 

Voor degenen, die in een doof- of slechthorend kind méér zien, dan 

alleen maar een kind met een defect, is dit boekje de moeite van het goed 

doornemen waard. Het is daarom zo aantrekkelijk, omdat de beschouwin

gen uitgaan van zo goed mogelijk beschreven gevallen uit de praktijk. De 

schrijver is uiterst voorzichtig in zijn beweringen, als hij poogt verklaringen 

te vinden voor de gedragingen en reacties van de betreffende kinderen. 

Hij pretendeert geen moment de verschijnselen te kunnen verklaren. In 

tegendeel, door zijn beschrijvingen en beschouwingen doordringt hij de 

lezer er juist van, hoe gecompliceerd het beeld is, en met hoe weinig zeker

heid er iets over gezegd kan worden. 

Degenen, die met zwaar slechthorende kinderen te maken hebben moe

ten er beslist kennis van nemen. Ik 1 H-doel hier met „zwaar slechthorende" 

niet 'n categorie van gehoorgestoorde kinderen, die primair door 'n verlies, 

uitgedrukt in een zeker aantal db's bepaald wordt, maar kinderen die 

moeilijk aanspreekbaar, moeilijk via 't spreken bereikbaar zijn, moeilijk 

om er goed contact mee te maken. Dit alles wordt niet altijd in de eerste 

plaats en alleen door het aantal db's gehoorverlies bepaald. Dit geldt even 

zo voor de begrippen licht slechthorend en matig slechthorend. Nog steeds 

zijn er volksstammen, die menen aan de hand van het audiogram alleen 

even te kunnen bepalen in welk vakje het kind hoort. Het doet zo naïef aan 
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als je zoiets leest, zo dilettanterig. Helaas voor het betreffende kind. tra

gisch, want dat wordt het dan kwalijk genomen, als het niet aan de ver

wachtingen, die men op grond van die dilettanterige indeling koestert, vol

doet. Dan is het al gauw debiel of iets dergelijks. Het is vaak moeilijk, ja 

zelfs onmogelijk om uit het totaal beeld, dat de onderzoeker zich van 't kind 

vormt te kunnen onderkennen in hoeverre de waargenomen verschijnselen 

als gevolgen van de hoorstoornis zijn aan te merken of dat neurologische- of 

milieufactoren eraan ten grondslag liggen of mede van invloed zijn. Ook 

is het onmogelijk de mate waarin zij van invloed zijn te bepalen, of... dat 

neurologische verschijnselen èn de hoorstoornis gevolgen zijn van een die

per liggende, onbekende oorzaak, üa t dit alles van grote invloed is op de 

ontwikkeling, de persoonlijkheid van het kind, het gedrag t.o. van de om

geving is aan te nemen. Vandaar, dat het niet zo simpelweg te zeggen is, 

tot welke categorie zo'n kind hoort. 

Het hoofdstuk: „Nadere analyse der taaiwerving bij deze groep" vind 
ik zéér de moeite van 't bestuderen waard. Vooral de daarin gemaakte op
merkingen moet men eens goed overdenken. Ook het hoofdstuk: „Thera-
peutisch-didactische beschouwingen" acht ik belangrijk. 
Uit dit hoofdstuk blijkt duidelijk, dat een school voor gehoorgestoorde 
kinderen een zodanige omvang moet hebben, dat een ver doorgevoerde 
differentiatie van de kinderen daardoor mogelijk wordt. Op een te kleine 
school is zoiets veel moeilijker te realiseren. Het kind wordt daarvan dan de 
dupe. 

Een uitgebreide literatuurlijst volgt aan het eind. Trouwens na ieder 
onderwerp volgt ook een literatuuropgave. 

Beslist prettig is de „Verklarende Woordenlijst" achterin. 

Natuurlijk moet het critisch gelezen worden. Maar in ieder geval lezen 
èn goed overdenken ! 
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DE NIEUWE OMSLAG 

is een hele verbetering. De oude was totaal onwetenschappelijk, met dat 

kind en die zon en die beesten. Je zou denken dat het leven een lolletje 

was! Deze omslag is tenminste een bijdrage tot de orthopedagogiek en 

aanverwante artikelen: vóór alles zijn ze GESTOORD. Waarmee ze staan 

in de rij van de gezichtsGESTOORDE mens (met bril), de kauwGE-

STOORDE mens (met vals gebit), de houdingsGESTOORDE mens (met 
steunzool en corset), en nog zo'n paar GESTOORDEN die hier of daar 

wat mankeren. 

Want dat is wat onze omslag vooral duidelijk wil maken: dat ze ge

stoord zijn. Heel fijntjes. En wij maar proberen met z'n allen om ze in de 

samenleving een volwaardige plaats te doen innemen. Net als die andere 

gestoorden, waarvan sommigen het zelfs tot orthopedagoog gebracht heb

ben. Hoe dat kon? Omdat een mens in de samenleving beoordeeld wordt 

naar dat wat hij wél kan en wél doet, dus naar zijn positieve verrichtingen. 

Het interesseert toch niemand, dat Sjoukje Dijkstra zo slecht schaakt, dat 

Euwe niet goed kan zwemmen, en dat de werkster op school zo'n slechte 

steno-typiste is. 

Die nieuwe omslag is dan ook alleen maar negatief, ondanks alle 

verklaringen van de symbolieken. Is dat „gestoord" zo belangrijk? Zeker, 

maar het belangrijkste, het „kind", bungelt achteraan. En dat kind willen 

we ergens brengen, in positieve zin. We hebben dan ook meer bewonde

ring voor een Engels blad: Een paar silhouetjes van kinderen, die een 

ladder opklimmen, met bovenaan het woord „talk". Daarmee zijn meteen 

doel en aard van het werk aangegeven. 

Dat „gestoord" is de verdienste van de arts die het vastgesteld heeft. 

Dat is het minste. Maar dan begint het werk pas. Daarbij inbegrepen het 

geven van zoveel zelfvertrouwen, dat de gehoorgestoorde de goedhorende 

als volwaardig partner tegemoet durft treden. Maar laat Uw verenigings

blad dan niet op Uw tafeltje liggen, waar het ze tegemoet schreeuwt dat ze 

gestoord zijn. Als ze nog niet doordrongen zijn van hun eigen tekort, zullen 

de orthopedagogische ontwerpers ze dat wel even flink duidelijk maken. 

En dat maakt leerlingen en leerkrachten het werken zo makkelijk. Mooi 

etiket, hoor, die nieuwe omslag. Voor orthopedagogen en. . . kinderen. Be

halve dan voor degenen die zich met spraakgebrekkigen bezighouden, 

want die horen er kennelijk niet bij. Echt een verenigingsblad. 

Proficiat, redaktie, met deze vondst. 

H. Weber. 
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DE NIEUWE SALARISREGELING 

De meeste kollega's zullen vlak voor het begin of anders aan het eind 
van hun vakantie kennnis genomen hebben van de nieuwe salarisregeling 
voor het b.l.o. 

Enerzijds is nu voldaan aan een lang gekoesterde wens: de overheid 
erkent hiermee het belang van speciaal-studie ten behoeve van het onder 
wijs aan gehandicapte kinderen en zij wil deze studie derhalve belonen. 
Een ernstige discriminatie ten opzichte van andere onderwijsvormen is 
hiermee principieel uit de weg geruimd en daarover kunnen we ons allen 
verheugen. 

We zouden met deze dankbare vermelding waarschijnlijk hebben vol
staan, indien aan deze zaak niet een keerzijde was. 

De verenigingen, die bij ons tijdschrift betrokken zijn stellen zich 
de bevordering van een bepaalde vorm van onderwijs ten doel en niet de 
materiële belangen van de onderwijzers. Met dat laatste houden zich de in 
de ANOF samenwerkende onderwijzersorganisaties bezig en de meesten 
onzer zullen wel bij een van deze verenigingen aangesloten zijn. Daarom 
hebben nóch het vroegere „Tijdschrift voor Doofstommen onderwijs" in 
zijn dertigjarig bestaan, nóch ons tegenwoordige tijdschrift „Het gehoor

gestoorde Kind" ooit aan salarismaatregelen aandacht geschonken. Het is 
de bedoeling en opzet van dit blad niet. 

Toch stappen we even van die regel af. Niet alleen, omdat we van de 

principiële erkenning van de z.g. niet wettelijke akten, de erkenning van 

de waarde van een bijzondere studie voor verschillende takken van het 

b.l.o. dankbaar nota willen nemen. Zoals gezegd, dan zouden we met een 

korte vermelding volstaan hebben. Maar omdat aan deze gehele regeling 

een heel onaangename kant zit, geven we er wat meer aandacht aan. 

Laten we om te beginnen noemen de grens: de diploma vergoedingen 

kunnen maximaal 5 punten bedragen. 

Dat men een grens wil stellen, in ieder geval onbeperkte cumulatie van 

gehonoreerde diploma's wil voorkomen, is te billijken. Ook bij het u.l.o. 

kent men dat. Maar daar begint pas bij het bezit van 2 l.o.- of 1 m.o.-akte 

(8 a 9 punten) een lagere waardering per akte. En een absolute bovenste 

grens is zelfs niet gegeven. Waarom nu bij het b.l.o. een grens gesteld van 

slechts vijf punten? 

De opmerking, dat de man (vrouw) bij het b.l.o. reeds „zo maar" de 

bl.o. marge (max. 6 pnt) meekrijgt, snijdt geen hout. Want die marge 

is geen beloning voor volbrachte studie, maar is altijd gegeven uit geheel 

andere motieven, waarvan één in ieder geval is, dat men bij (verreweg 
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de meeste takken van) het b.l.o. veel minder gelegenheid heeft tot positie
verbetering dan bij het gewone onderwijs. Wie bijv. bij v.g.l.o. of u.l.o. 
werkt, kan na verdere studie eventueel overstappen naar 't middelbaar on
derwijs. Wie zich aan 't b.l.o. wijdt (ik denk nu vooral aan 't onderwijs aan 
debielen, imbecielen, doven, blinden enz.) specialiseert zich op zodanige 
wijze, dat er geen „uitloopmogelijkheden" zijn. Men legt zich als het ware 
voor zijn verdere leven vast: de weg loopt dood. Dat zeer velen door het 
onderwijs aan deze kinderen zo geboeid en gegrepen zijn, dat ze er niet 
meer van los kunnen en willen, is een geheel andere zaak. 

Waarom dan slechts vijf punten maximaal? Het lijkt er op, dat bij het 
ontwerpen van de nieuwe regeling op het ministerie steeds de gedachte 
heeft meegespeeld: ze mogen bij het b.l.o. in géén geval boven het u.l.o. 
uitkomen. Of heeft die gedachte al rondgespookt bij het georganiseerd 
overleg ? 

We kunnen begrijpen, dat veel kollega's met de nieuwe regeling in 
hun schik zijn. Vroeger kregen ze (vrijwel) niets voor hun studie. Nu is 
er althans een zekere beloning. 

Bij het doofstommenonderwijs ligt de zaak geheel anders. Reeds lang 
voordat er een vakstudie b.o. was, kenden de doofstommeninstituten hun 
eigen opleidingen vijf o) zes jaar studie, waarna men in het bezit was van 
twee diploma's (A en B), die door de besturen zoveel in hun financieel 
vermogen was werden gehonoreerd, omdat zij het belang inzagen. Een 
studie van vijf jaar, die bovendien een groot aantal uiteenlopende vakken 
omvat: anatomie en physiologie van gehoor- en spraakorgaan, artikula-

torische en akoestische fonetiek, stem- en spraakontwikkeling, liplezen, lin

guïstiek, geluidsleer, audiologie, psychologie van het gehoorgestoorde kind, 

psychopathologie, orthopedagogiek, geschiedenis van de methodiek van het 

dovenonderwijs, vakstudie's in de drie moderne talen. 

Is een beloning van 8 punten ( = één m.o. akte) hiervoor te veel ge
vraagd? 

In zijn gevolgen druist dit salarisbeleid ook nog in tegen de bevorde
ring van de studiezin, die de minister blijkens verschillende maatregelen 
toch wel na aan het hart ligt. 

We nemen het geval, waarin verschillende kollega's verkeren. Zij zijn 
in het bezit van diploma A. Maar voor het behalen van A was vroeger 
vereist het bezit van het dipl. logopedie. Deze kollega's krijgen nu 5 punten, 
dus het maximum, terwijl hun studie nog niet voltooid is!! Voor B. krijgen 
ze straks niets meer! 
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Dat een paar in deze situatie verkerende kollega's de opmerking maak

ten, dat ze hun studie evengoed wel af maken, verraadt gelukkig een 

goede mentaliteit in ons corps. Maar het maakt de foute regeling niet 

goed. En sneu is het voor de kollega, die in de zomervakantie hard werkte 

om zijn studie voor B af te ronden. Na zijn „vakantie" moest hij ontdekken, 

dat die moeite niet nodig was geweest. 

Nog een punt: de willekeurige, grillige waardering van het diploma 

logopedie. 

In de nieuwe regeling wordt hiervoor twee punten gegeven. Maar in 

de door het rijk gegeven salarisnormen van de gemeentelijke vakleerkrach

ten wordt het diploma logopedie beschouwd als een middelbare akte en als 

zodanig ook gewaardeerd, wat op ongeveer acht punten neerkomt • ) . 

En omdat de opklimming volgens deze normen ook nog sneller gaat, krijgt 

men de volgende uitermate vreemde zaak. 

Een logopedist (met normale schooldagtaak), zonder onderwijs be-

voegdhe id( l ) , heeft na 11 dienstjaren z'n maximumsalaris: / 1077.- per 

maand. 

Een onderwijzer met hoofdakte dus volledige onderwijs bevoegd

he id) en dipl . logopedie heeft bij het b.l.o. met 11 dienstjaren nog maar 

/ 1028.- p. maand. 

Verder is geen rekening gehouden met het feit, dat aan de grote 

doveninstituten een algemeen directeur is verbonden, wiens taak in be

langrijkheid vèr uitgaat boven die van een b.l.o. hoofdonderwijzer. Hier

voor is geen oplossing gegeven. Hun honorarium komt geheel of gedeelte

lijk ten laste van de besturen. De waardering van hun functie zou op het 

peil moeten staan van rector van een lyceum bijv. Maar hiervoor zijn hele

maal geen punten voorradig klaarblijkelijk. Een lintje is goedkoper. 

Het zou niet juist zijn kritiek te leveren en niet tevens een paar sug

gesties voor verbetering te geven. Hier zijn ze dan: 

1. Een behoorlijke verhoging van het maximum, waardoor het minstens 

mogelijk is de diploma's A en B samen te honoreren als één m.o. akte. 

2. Bij de punten vaststelling make men gebruik van het begrip: parallelle 

combinatie. Ik bedoel hiermee bijv. het diploma A en dipl. logopedie. 

De leerstof voor deze diploma's is voor een deel gelijk. 

* Ik laat hier even buiten beschouwing de vraag of hiermee het dipl. logo
pedie niet veel te hoog is aangeslagen. Ik meen dat dit inderdaad het 
geval is. 
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Stelt men bijv. diploma A op 4 punten en dipl. logopedie ook op 4 pun
ten, dan zou het bezit van beide diploma's (die een „parallelle com
binatie" vormen) niet met 8 punten, maar met 6 punten gehonoreerd 
moeten worden. 

Is de combinatie van akten niet parallel bijv. A en B) dan zou geen 

„korting" toegepast moeten worden. 

3. Een speciale regeling voor de honorering van de direkteuren. Hier 

zitten nog wel enige voetangels en klemmen (o.a. het feit dat de direk-

teurstaak ook zaken omvat, die buiten het eigenlijke onderwijs en meer 

in de sociale sector liggen), maar er zal hier toch naar een bevredi

gende oplossing gestreefd moeten worden. Een nieuwe b l o . wet, die 

deze zaken regelt (wanneer? wanneer?) , is dringend nodig. 

4. Ook voor de voltooiing van de aan de doveninstituten reeds bestaande 

z.g. vooropleiding zou een vergoeding gegeven moeten worden. 

Waarom we dit stukje schrijven? 

Omdat aan de belangen van een vrij kleine groep onderwijzers te 

kort wordt gedaan? Ook. 

Maar - en dat is in de grond van de zaak véél erger - in deze veel te 

lage waardering openbaart zich een negatie van de ernst van de prelin-

guale doofheid. Het blijkt voor de buitenstaander toch wel heel erg moeilijk 

niet alleen om in te zien welke geestelijke inspanning het eist om elke dag 

met deze gehandicapte kinderen om te gaan, maar ook, om te beseffen en 

te erkennen dat pas langdurige ervaring en nauwgezette en indr ingende 

bestudering van alle zich voordoende problemen voor de man of vrouw 

voor de klas de mogelijkheid scheppen, deze kinderen geheel te geven wat 

zij nodig hebben. 

A.E. 
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

175 JAAR DOVENONDERWIJS te Groningen. 

Woensdag 14 april herdacht het Kon. Instituut voor Doofstommen zijn 

175-jarig bestaan. 

's Middags was er een feestelijke herdenkingsbijeenkomst in de smaakvol 

versierde gymnastiekzaal van het instituut, waarbij vele vooraanstaande 

personen en afgevaardigden van de zusterscholen, alsmede het eigen on

derwijzend personeel, aanwezig waren. 

De voorzitter van de hoofddirectie, dr. J. de Graaf, sprak een wel

komstwoord. Hij wees erop, dat het eerst niet in de bedoeling had gelegen 

van het 175-jarig bestaan een groot feest te maken, maar vooral ook op 

aandringen van de oud-leerlingen is het uitgegroeid tot verschillende fes

tiviteiten. Daar de gebouwen van het Instituut niet meer voldoen aan de 

eisen van deze moderne tijd en nodig aan vernieuwing toe zijn, heeft de 

hoofddirectie er van afgezien aan dit 175-jarig bestaan een internationaal 

congres te verbinden. 

De directeur van het instituut, Drs. F. Delhez hield een warm pleidooi 

een nieuwe school te stichten aan de nog te voltooien rondweg, aan de 

rand van de stad. Zou hier de school gebouwd worden, dan zouden meer 

kinderen dan tot dusver kunnen worden gebracht en gehaald. Meer kin

deren kunnen dan in het ouderlijk huis blijven en het aantal pleeggezinnen 

kan worden beperkt. 

Verder besteedde de directeur aandacht aan de nieuwe vorm, die het 

voorgezet onderwijs zal krijgen. Deze vernieuwing is nodig, omdat de laat

ste jaren is komen vast te staan, dat voor de dove veel meer beroepen open

staan dan men aanvankelijk dacht. 

Vervolgens kreeg een nieuw experiment de aandacht. Zo vertelde de 

directeur van het instituut, dat men momenteel bezig is een aantal jonge 

leerlingen van vijf tot acht jaar, met goede hoorresten een zeer intensieve 

hoortraining met spreekoefening te geven, die in haar uitvoering doet den

ken aan een talenpracticum. Hoewel men nog aan het begin staat van dit 

door prof. Huizing uitgedachte experiment en men de consequenties nog 

niet in zijn geheel kan overzien, bewijzen een natuurlijker stemgebruik en 

een beter taalgebruik, dat men op de goede weg is. 

Hierna kreeg de oud-directeur drs. M.J.C. Büchli het woord. In zijn 

referaat stond de stichter van het instituut Henry Daniël Guyot een-
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traal. Drs. Büchli liet duidelijk uitkomen, hoeveel het huidige dovenonder-

wijs aan Guyot te danken heeft. 

Na de rede van Drs. Büchli werden de hoofddirectie van het instituut 

gelukwensen aangeboden door de heer N.Y. Vlietstra, hoofdinspecteur van 

het buitengewoon lager onderwijs, loco-burgemeester de heer J. de Wilde, 

de heer Miedema, voorzitter der Vereniging Ouders van dove kinderen, 

afdeling Groningen, die een enveloppe met inhoud aanbood, mevrouw 

Van Hall-Nyhoff, echtgenote van de burgemeester van Amsterdam en be

stuurslid van de Ammanschool te Amsterdam en de heer J. L. v. d. Have, 

directeur van het Prot. Chr. Instituut „Effatha" te Voorburg, tevens voor

zitter van de Vereniging tot bevordering van het doofstommenonderwijs in 

Nederland. 

Daarna werd er een receptie gehouden ten huize van de directeur, 

waar onder anderen de Commissaris der Koningin van de provincie Gro

ningen, mr. C. L. W. Fock, aanwezig was. 

Op 19 mei j . l . bood de hoofddirectie aan het gezamenlijke personeel 

van het instituut een schouwburgvoorstelling aan. Na afloop van het toneel

stuk . ,0p blote voeten in het park" was er nog een gezellig samenzijn in het 

Concerthuis, waarbij heerlijke drankjes en hapjes niet ontbraken. 

De heer Staal bood namens het gehele personeel een envelop met in

houd aan, waarbij aan de hoofddirectie werd gevraagd, dit bedrag te 

willen voegen bij het bedrag, dat reeds beschikbaar werd gesteld voor een 

kinderfeest. Dr. de Graaf dankte hartelijk voor dit geschenk en aanvaardde 

het voorstel dankbaar. 

Vrijdag en zaterdag 28 en 29 mei j . l . waren er ± 650 oud-leerlingen 

naar Groningen gekomen om eveneens het 175-jarig bestaan van het Insti

tuut te vieren. 

Vrijdagsmorgens was de ontvangst in Het Tehuis. 's-Middags was er 

bezichtiging van het Instituut en nadere kennismaking. Tijdens een korte 

plechtigheid werd er een krans gelegd bij het monument op het Guyotplein, 

waarna een ontvangst van het Gemeentebestuur van de stad Groningen 

volgde. 

's Avonds traden voor de reünisten op o.a. de goochelaar en oud-loer-

ling Akugro en de pantomimespeler Rob van Houten. 

Zaterdagsmorgens was er een boottocht op de Eems en daarna in Het 

Tehuis een diner. 

Voor de vele oud-leerlingen zijn dit een paar onvergetelijke dagen 

geworden. 
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Op 6 juli zal het vieren van het 175-jarig bestaan worden besloten 

met een feest voor alle schoolgaande kinderen van het Instituut. Dit feest 

wordt zeer groots opgezet, opdat de 1.1. over 25 jaar zullen zeggen: „In 

1965 prachtig feest, nooit vergeten". 

A. G. K. 

GOUDEN MEDAILLE 

Dinsdagmorgen 1 juni '65 waren velen, waaronder enkele leden van 

de hoofddirectie, oud-directeur Büchli en prof. Huizing samengekomen om 

het feit te herdenken, dat collega Hendriks 40 jaar aan het Instituut ver

bonden was geweest. 

Drs. F. Delhez, die de samenkomst opende, gaf allereerst het woord 

aan de burgemeester van Groningen, de heer J. J. A. Berger. Deze wees 

erop, dat de heer Hendriks een benijdenswaardig mens is, omdat hij de 

zeldzame combinatie bezit van veel met de handen te doen en een groot 

natuurliefhebber te zijn. „Verstand en gevoel hebben bij U een harmo

nische kans gekregen om tot hun recht te komen. U bent echter niet in een 

rijke wieg gelegd, maar U hebt alles zelf moeten bevechten. Daarom ook 

is het mij een vreugde U te kunnen meedelen, dat het H. M. de Koningin 

heeft behaagd U de gouden medaille toe te kennen verbonden aan de orde 

van Oranje Nassau." 

Dr. J. de Graaf, die in zijn functie van voorzitter namens de hoofd

directie sprak, merkte onder meer op, dat er altijd op waarderende toon 

over de heer Hendriks gesproken werd. Hij bood hem een grote taart aan 

met de opmerking erbij, dat over een maand de rest volgt. (Collega Hen

driks verlaat namelijk de school met pensioen). 

Daarna sprak de heer Delhez de jubilaris toe. „Vrijwel ieder perso

neelslid is na U gekomen en leeft bij de gedachte: mijnheer Hendriks 

is er altijd. Het leven is maar tijdelijk, maar U zult tot in lengte van jaren 

—• er lopen onder het personeel al weddenschappen in welke eeuw dat nog 

zal zijn — in materiële vorm aanwezig zijn", aldus de heer Delhez. Hij 

bood de jubilaris een grote kist sigaren aan en een envelop met de door 

het Rijk toegekende gratificatie. Mevrouw Hendriks ontving een groot 

bloemstuk. 
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Een paar leerlingen van de heer Hendriks boden hierna nog geschen

ken aan. 

Daarna was het woord aan de jubilaris. Hij dankte in een kort 

speechje allen, die deze dag tot een onvergetelijke voor hem hadden ge

maakt. 

Een ijscoman op het schoolplein (besteld door collega Hendriks) had 

handen te kort om alle kinderen te voorzien van een ijsje. 

A.G.K. Groningen, 

De dames C. A. den Bakker, F. R. F. Loot, J. Schlecht en M. J. Vre-

denburg behaalden het diploma Akoepedie. 

\.<;.k. Groningen. 

ST. MICHIELSGESTEL 

Voor het „Getuigschrift voor goede practijk in het onderwijs aan dove 

kinderen" slaagden de volgende personen: 

Zr. Mariëlla, Br. Faustus, Br. Laurentius, de heer G. Cleyne, de heer l\\ 

Blume, Mej. E. v. d. Leur, Mej. R. v. d. Heuvel, Mej. M. Ros, Mej. I. 

Rekers, Mej. W. Jansen, Mej. J. v. d. Oord. 

Voor de akte handenarbeid slaagde de heer G. Cleyne. 

De heer Schoofs slaagde voor de akte N-IV en de heer v. Mil voor de 

akte V.O. 
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