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CLASSIFICATIE EN OPVOEDING VAN 
GEHOORGESTOORDE KINDEREN 

Lezing op 2 september 1962 in Dublin gehouden door Rev. M. Nicholas 

O.P.. Directrice van de Audiologische Kliniek en de St. Mary's School lor 

deaf girls. Cabra, Dublin. Ierland. 

Wij meenden, dat deze lezing de moeite waard was om te vertalen, niet alleen 
wegens de kijk die zij ons geeft op de toestanden in Ierland maar ook om de vele 
wijze dingen die zij zegt, waar natuurlijk niet mee gezegd is, dat de vertaler met 
alles 100% acroord moet gaan. A. v. Uden pr. 

Enige tijd geleden vertelde een Amerikaanse onderwijzeres, die meer 

dan 30 jaar had gewerkt bij geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, 

mij, dat zij nergens zoveel frustratie, verhitte discussies en controversen 

tussen ouders en leerkrachten gevonden had als op het gebied van het 

dovenonderwijs. 

Om dit bevestigd te zien hoeven we alleen maar enkele hedendaagse 

tijdschriften welke de habilitatie en rehabilitatie van de dove behandelen, 

door te kijken. Het staat dan ook bij voorbaat al vast dat het onderwerp 

van overweging voor vanmorgen ons materiaal voor een langdurige dis

cussie zal verschaffen. 

Alvorens verder in te gaan op het onderwerp van classificatie, moet ik 

zeggen dat classificatie identificatie van hoorverlies vooronderstelt. Tot 

voor zeer kort echter hing vaststelling van hoorverlies onder kinderen 

in ons land in de eerste plaats af van het ontdekken hiervan door ouders, 

familieleden en misschien leerkrachten. Hoewel deze ontdekkingsbronnen 

altijd een belangrijke plaats in zullen blijven nemen, weten we dat ze 

volkomen ontoereikend zijn. Nog veel teveel kinderen worden pas naar 

speciale scholen en audiologische klinieken verwezen wanneer ze vier. vijf 

en zelfs al zeven jaar oud zijn. Zelfs wanneer ouderlijke argwaan doofheid 

aantoont bij een jong kind, bestaat er onveranderlijk een neiging het 

beroep op medisch onderzoek uit te stellen in de hoop dat het falen van 

het kind in het reageren op geluid of spraak te wijten is aan een vertraagde 

ontwikkeling. Ongetwijfeld kan de ontdekking van doofheid bij een kind 

door een ouder zo'n schok zijn, dat hij zich te machteloos voelt om aan

gepaste maatregelen te nemen. Dan ligt er ook het feit dat enige ouders 

aarzelen om toe te geven dat hun kind doof is. Deze problemen kunnen 



158 

natuurlijk overwonnen worden door middel van een bredere informatie 
aan het publiek, en hiermede bedoel ik geen „publiciteit", maar een 
georganiseerde poging op nationaal niveau, om het publiek het probleem 
te doen onderkennen, het te doen begrijpen wat de handicap hoorverlies 
inhoudt en aan te tonen in hoeverre opvoeding de nadelige gevolgen kan 
opheffen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, dat de grote behoefte aan een 

adequaat systeem voor het vaststellen van hoorverlies onder kinderen inzag, 

organiseerde vorig jaar een audiometriekursus voor inspekteurs van de 

gezondheidsdienst van elk van de 26 graafschappen. Deze zijn reeds aan het 

werk. zodat we nu apparatuur voor het vaststellen van doofheid onder voor

schoolkinderen en schoolkinderen hebben. Deze inspekteurs, geleid door 

provinciale artsen van de geneeskundige dienst, voeren gehooronderzoeken 

uit op kinderen, wier leeftijd varieert van 4 jaar tot de leeftijd waarop ze 

de school verlaten. In de meeste provincies, waar adequate anamneses 

beschikbaar zijn, worden alleen die kleine kinderen onderzocht die doof 

zouden kunnen zijn door hereditaire, prenatale of perinatale oorzaken. 

Deze werkwijze is gevolgd, omdat de bevindingen van inspekteurs in 

Engeland aantonen dat, wanneer genoemde groep kinderen wordt onder

zocht, de resultaten lonender zijn. aangezien in zo'n groep het aantal 

ontdekte kinderen met hoorverlies wel 9.06 per 100 kan zijn, terwijl wan

neer een willekeurige groep wordt onderzocht het voorkomen van hoorverlies 

niet meer dan 0.65 per 1000 kan zijn. De inspekteurs van de gezondheids

dienst onderzoeken ook kinderen in lagere scholen. In Dublin werden van 

september tot december 1961 4737 schoolkinderen onderzocht door een 

inspekteur van de gezondheidsdienst. In deze groep werd een aantal gevallen 

van hoorverlies gevonden van 43.7 per 1000. Dit stemt overeen met de 

bevindingen van Xewley, die schat dat „4 tot 5 % van de schoolkinderen 

medisch significante gehoorverliezen hebben". De meeste van deze kinderen 

konden baat vinden bij medische behandeling, zodat ze werden behoed voor 

de onvermijdelijke achterstand in de opvoeding, gevolg van zelfs het 

geringste hoorverlies, maar velen hadden verdere hulp nodig. Hun identifi

catie heeft een van de meest verwaarloosde behoeften van Ierland aan het 

licht gebracht, namelijk opvoedingsmogelijkheid voor slechthorende kin

deren van allerlei typen. Een onderzoek van de rapporten van St. Mary's 

Audiologic Clinic vanaf mei 1962 toont aan dat zulke kinderen van 4 tot 

18 maanden oud konden worden aangemeld als resultaat van onderzoek

programma's door inspekteurs van de gezondheidsdienst. Ik geloof dat het 
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werk van deze inspekteurs, tezamen met de gekombineerde pogingen van 

artsen van de geneeskundige dienst, K.N.0.-artsen, kinderartsen, psycho

logen, psychiaters en dovenleerkrachten, een ommekeer in Ierland teweeg 

zal brengen in de benadering van het probleem hoorverlies. 

Wanneer hoorverlies bij het kind is aangetoond, worden we gekonfron-

teerd met het probleem het te classificeren. Een studie van de beschikbare 

literatuur over de opvoeding van de gehoorgestoorde levert een overvloedig 

bewijs op van de uiteenlopende meningen over de definities van de handi

cap. Vele werkers hebben belang gesteld in het dove kind: artsen, psycho

logen, onderwijzers en maatschappelijk werkers — en ieder heeft zijn eigen 

classificatie en terminologie. Geen enkele classificatie is in z'n geheel 

geaccepteerd, zodat de nieuweling op dit terrein verbijsterd raakt door de 

voortdurende overlapping van kategorieën en definities. We kennen de 

termen: doof, slechthorend, zwaardoof. totaal doof. sub-totaal doof, maar 

deze betekenen niet altijd hetzelfde wanneer ze gebruikt worden door 

verschillende werkers. Onlangs bekeek ik een samenvatting van antwoorden 

op een vragenlijst welke werd uitgereikt aan delegaties van verschillende 

Europese landen die een kongres over de lichamelijke opvoeding en sport 

voor dove kinderen bijwoonden in Nederland, St. Michielsgestel, mei 1962. 

In een van de genoemde landen werden kinderen met een gemiddeld 

gehoorverlies groter dan 60 db. op het beste oor als doof beschouwd, 

terwijl in een ander land alleen de kinderen met verliezen groter dan 90 db. 

in de frequenties van 500 tot 2000 Hz. als doof werden geclassificeerd. 

Drie landen plaatsten de scheidingslijn tussen doof en slechthorend op 70 db. 

gehoorverlies. Indien het echter al mogelijk zou zijn tot op de decibel tot 

overeenstemming te komen wat betreft het plaatsen van een kind in de 

ene kategorie of de andere, dan zouden we nog rekening moeten houden 

met het feit dat verschillende audiometers zijn geijkt naar verschillende 

standaards van de normale gehoorgrens. Een aflezen van een audiometer 

welke geijkt is volgens de Britse standaard betekent niet hetzelfde als een 

aflezen van een audiometer welke geijkt is volgens de Amerikaanse stan

daard. Deze moeilijkheid zal, naar wij hopen, worden overwonnen wanneer 

de International Electro-Technical Commission ons voorziet van een systeem 

van internationale audiometrisehe ijking en standaardisatie. 

Als dovenonderwijzers in ons land zijn wij vertrouwd met het Britse 

classificatie-systeem, zoals beschreven in het „Rapport over gehoorgestoorde 

kinderen", uitgegeven door de Britse Onderwijskommissie in 1938, en later 
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onderschreven door de Onderwijs Advieskommissie in Schotland. Volgens 

dit systeem staan de graden I. II en III in verband met de mate van gehoor-

verlies in db.: kinderen in Klas I hebben een hoorverlies tot 35 db., die in 

Klas II hebben een verlies tussen 35 en 60 db. en de kinderen in Klas III 

hebben een verlies groter dan 60 db. Het rapport legde er de nadruk op 

dat geen overdreven waarde moest worden gehecht aan deze maten van 

hoorverlies bij de indeling van het kind in een van deze klassen. Het legde 

er de nadruk op dat behalve met de mate van hoorverlies, ook met andere 

faktoren als taal • en spraakontwikkeling, vermogen tot liplezen. opvoeding, 

leeftijd en algemeen geestelijk vermogen, rekening moet worden gehouden. 

Dank zij de grote technische vooruitgang zijn de kansen voor dove kinderen 

aanzienlijk veranderd sinds 1938. zodat het met de dag duidelijker wordt 

dat genoemde verhouding tussen hoorverlies in decibels en klasse-indeling 

niet meer gerechtvaardigd is. Ofschoon het zuivere toon-audiogram ons 

belangrijke inlichtingen verschaft met betrekking tot het hoorvermogen 

van het kind, is het in geen geval een gevoelige indicator voor het ver

mogen van het kind om taal te leren. Degenen onder ons die met voor

schoolkinderen werken vinden dat kleuters met weinig hoorresten zeer 

dikwijls belangrijk profijt hebben van het gebruik van een gehoorapparaat 

in de ontwikkeling van hun taal. Het uitkomen van het individuele 

transistor hoorapparaat — hetwelk op zo'n capaciteit is gebracht dat de 

nieuwste modellen een frequentie-respons geven tot 7000 Hz. met een uit

gangsvermogen van 140 db. — leidt tot een herwaardering van de waarde 

van gehoorresten. Een onderzoek en definiëring van de terminologie op 

internationaal niveau is daarom noodzakelijk. 

Een indeling van kinderen met hoorverlies moet in eerste instantie 

medisch zijn, daar zo spoedig mogelijk moet worden vastgesteld of een kind 

hoorverlies heeft en zo ja, of het ontvankelijk is voor medische of operatieve 

behandeling. Alleen in gevallen waar speciale opvoedkundige behandeling 

wordt geïndiceerd is verdere classificatie vereist. Het lijkt me dat alle 

kinderen die vanaf hun geboorte of van voor de tijd, waarin ze normaliter 

spraak begrijpen en verwerven, opvoedkundig en psychologisch in twee 

hoofdgroepen kunnen worden ingedeeld: slechthorenden en doven. ') 

' I \\ ij volgen hier ongeveer de gedachtengang van Rev. A. v. Uden, het eerst 
gepubliceerd in het Ned. T. v. Doofstommenonderwijs 1951 p. 27—32: „De 
begrippen doofstom, doofstom-met-gehoorresten en slechthorend". 
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1. De slechthorenden verwerven spraak en taal hoofdzakelijke door middel 

van horen, met of zonder hoorapparaat. De meesten hebben aanzienlijke 

gehoorresten, maar velen zijn zo doof dat ze praktisch geen spraak verstaan 

zonder het gebruik van een hoorapparaat en liplezen. 

2. Doof zijn degenen, die ook met deskundige training en het continu 

gebruik van een hoorapparaat van jongsaf, spraak en taal niet hoofd

zakelijk door middel van horen kunnen verwerven. 

Het slechthorende kind heeft meestal voldoende auditief onderschei

dingsvermogen om enige spreektaal door middel van horen te verwerven, 

maar het heeft training nodig in het leren interpreteren van zowel auditieve 

als visuele patronen om voldoende taal te verwerven. Het dove kind 

daarentegen moet zijn taal hoofdzakelijk door middel van visuele patronen 

verwerven, hoewel met gebruikmaking van elk mogelijk bijkomend hulp

middel van hoorresten en geluidsperceptie. De slechthorenden zijn hoofd

zakelijk „auditief ingestelde personen", terwijl de doven „visueel inge

stelde personen" zijn. Voor de slechthorende is een indruk van spraak 

auditief-visueel-kinaesthetisch, terwijl voor een doof kind deze visueel-

kinaesthetisch-auditief is. Dove kinderen kunnen hun eigen spraak niet 

horen en, wanneer hun hoorverlies in lage tonen groter is dan 60 db., 

ook hun eigen stem niet. Ze kunnen deze daarom ook niet kontrolcren 

zonder een krachtig hoorapparaat en zonder speciale training. Von Békèsy 

heeft aangetoond dat deze kinderen hoorverliezen hebben van meer dan 

90 db. in de frequenties 500, 1000 en 2000. Kinderen met geringer hoor

verlies die, wanneer ze in onze scholen worden opgenomen, hoofdzakelijk 

door middel van zien met hun omgeving kommuniceren, kunnen, wanneer 

ze uitgerust worden met een hoorapparaat en een goede orale en au rale 

opvoeding krijgen, eerder opgroeien tot slechthorenden dan tot doven. 

Deze kinderen moeten dus niet alleen voor verstomming maar ook voor 

doofheid behoed worden. Een doof kind daarentegen zal nooit dit stadium 

bereiken, maar velen kunnen, met deskundige training, zo worden opgevoed 

dat geluidsperceptie een machtige invloed in hun leven wordt. Ik denk 

hierbij aan een meisje dat een zodanig hoorverlies had, dat men haar 

onder de congenitaal doven moet rekenen. Onlangs vertelde ze mij dat ze 

zo afhankelijk was van haar hoorapparaat dat ze zich zonder dit hulpmiddel 

verloren voelde. „Zonder mijn hoorapparaat", zei ze, „weet ik nooit wat 

voor soort stem ik heb! Bovendien is mijn hoorapparaat een hulp bij het 

aflezen van andermans spraak, omdat ik soms hun stemmen ook kan 

horen." 
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Er zijn drie andere kategorieën kinderen die dikwijls naar onze scholen 

en audiologische klinieken worden verwezen, omdat ze een spraak- en 

taalhandicap hebben. 

1. Dove of slechthorende kinderen die een bijkomende handicap hebben. 

Gehoorgestoordheid. al dan niet in ernstige graad, kan gepaard gaan met 

een of meer van de volgende handicaps: geestelijke afwijking, cerebrale 

verlamming of gebrekkig zien. Indien het hoorverlies de dominerende 

handicap is, dan hebben deze kinderen recht op een opvoedkundige behan

deling door dovenleerkrachten. 

2. Kinderen die doof of slechthorend worden na de ontwikkeling van 

spraak en taal. Deze kinderen worden gewoonlijk ingedeeld bij de slecht

horenden, maar in feite hebben ze een specifiek probleem. Het eventueel 

plotseling ontstaan van doofheid zal zeer waarschijnlijk een emotionele 

schok veroorzaken welke ongetwijfeld de opvoedkundige en persoons

ontwikkeling op een geheel andere manier nadelig zal beïnvloeden dan 

die, veroorzaakt door een handicap welke dateert van voor de tijd waarin 

het kind tot spraak kon komen. 

3. Kinderen wier taal- en spraakhandicap eerder te wijten is aan een 

stoornis in het centrale zenuwstelsel dan aan een stoornis in het perifeer 

gehoormechanisme. Van tijd tot tijd komen we deze kinderen in onze scholen 

tegen. Hun reactie op geluid is niet consequent en in feite kan hun gehoor 

normaal zijn. Hoe paradoxaal het moge klinken — ze kunnen horen en 

toch zijn ze doof. Ze hebben het fysiologisch vermogen om te horen, maar 

ze verstaan geen spraak. Ze zouden afatisch en cerebraal gestoord genoemd 

kunnen worden. In deze gevallen is een grondige differentiële diagnose 

noodzakelijk, voordat ze kunnen worden ingedeeld. Een zorgvuldige sociale 

en ontwikkelingsvoorgeschiedenis, gedragsobservatie, psychometrische 

waardering, neurologisch en psychiatrisch onderzoek zijn alle noodzakelijke 

voorwaarden voor een volledige diagnose. Geen enkele van deze benade

ringen maakt de andere onnodig. We hebben nu in onze Ierse Child Guidance 

Clinics een uitstekend team van werkers die de noodzakelijke onderzoeken 

kunnen uitvoeren en ons op deze manier helpen de kinderen, die zo'n 

probleem vormen, te classificeren. 

Hoewel ik geprobeerd heb gehoorgestoorde kinderen in het algemeen 

te classificeren, moeten we in de praktijk elk kind als individu beoordelen. 

Wij beschouwen het hele kind en proberen in elk geval het effect van de 

gehoorgestoordheid op zijn opvoedkundige mogelijkheid en op zijn per-
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soonlijke sociale ontwikkeling vast te stellen. Geen twee kinderen zijn gelijk. 

Voor de classificatie van elk kind moeten de volgende voornaamste 

faktoren in acht worden genomen: 

(a.) De leeftijd van het kind bij het begin van de doofheid; (b.) zijn 

intellectuele functionering; (c.) de etiologie van de handicap. Het is ge

bleken dat kinderen wier gehoorgestoordheid verbonden is met zekere 

pathologische condities, waarschijnlijk een armere spraakperceptie hebben 

dan die wier gehoorgestoordheid te wijten is aan een andere etiologie. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij doofheid tengevolge van kernicterus, of 

de kernicterus nu het gevolg is van de rhesusfaktor ofwel van een vroeg

tijdige geboorte; wat zijn oorzaak ook is, hij wordt gekarakteriseerd door 

schade aan de basale kernen, (d.) De leeftijd waarop de behandeling 

begon. Wanneer het zwaar dove kinderen betreft moet men pas over 

classificatie beslissen wanneer het kind vele jaren hoortraining gehad heeft. 

(e.) De achtergrond van thuis en de houding van de ouders ten opzichte 

van de handicap van hun kind. 

Nu zijn we toe aan het beschouwen van de opvoedkundige behandeling 

van kinderen met gehoorstoornis. Ik heb met opzet de term gehoorstoornis 

gebruikt met de klemtoon op „gehoor", omdat ik geloof dat zelfs de 

geringste hoorresten nuttig kunnen worden gemaakt door systematise hc 

training in geluidsperceptie. Onze houding moet zijn: hoe nuttig kan deze 

hoorrest of zelfs dit vibratievoelen worden gemaakt? Onlangs vroeg ik 

een kind dat een verlies heeft van 70 dl>. op 500 Hz. en 130 db. daar

boven: „Wat hoor je met je hoorapparaat?" Zij antwoordde: „Ik hoor mijn 

stem — ik hoor vader's lage stem en moeder's hoge stem — ik hoor een 

vliegtuig". Zelfs indien het geluid de sterkte van 130 db. moet bereiken 

voordat het kan worden verwerkt, doet zij ervaringen op, welke haar tot 

een normaler menselijk wezen maken. 

Op het terrein van de opvoedkundige behandeling vinden we de meeste 

tegenstelling onder dovenleerkrachten. Dit is het slagveld van de methoden-

oorlog. Hier ontwikkelen velen van ons zo'n phobie voor een of andere 

methode, dat we vergeten te doen te hebben met een menselijk wezen. Het 

moet geen kwestie van enig bepaalde methode zijn. Het kind moet ons 

probleem zijn. De onderwijzer is vanzelfsprekend ook een zeer belangrijke 

faktor welke in aanmerking moet worden genomen, omdat een goede 

leerkracht een succes kan maken van elke methode. 

De meesten van ons kunnen het eens zijn over het soort opvoedkundige 
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behandeling welke nodig is voor het slechthorende kind. We denken mis

schien dat het licht slechthorende kind — zeg met een verlies tot 40 db., — 

(als zijn handicap op tijd is gediagnostiseerd, medische behandeling is 

toegepast en zijn leerkracht op de hoogte is gesteld van zijn handicap, 

zodat het een gunstige positie in de klas krijgt), — in staat moet zijn zeer 

goed mee te komen in een gewone school. Dit is helaas niet het geval, 

daar een onderzoek van 60 slechthorende kinderen in de laatste 2 jaren 

op onze kliniek heeft uitgewezen dat allen, met uitzondering van twee kin

deren, een grote achterstand in hun opvoeding hadden. Velen van deze 

kinderen wier spraak normaal was. hadden verliezen van niet meer dan 

30 db.. toch waren enige van hen, tussen de leeftijd van 9 en 13 jaar, 

zelfs nog niet in staat te lezen. Kinderen wier verliezen lagen tussen 40 

en 60 db. hadden een grote achterstand in lezen en rekenen. Het werk 

van Johnson 2) in Engeland en Brereton in Australië heeft aangetoond dat 

de verlichting van de handicap van hoorverlies ofwel alleen door medische 

behandeling, of een plaats vooraan in de klas of door gebruik van een 

hoorapparaat, de achterstand in ontwikkeling niet kan opheffen. Johnson 

vond dat 66% van de onderzochte groep een achterstand van 1 tot 7 jaar 

had in lezen. Hoewel deze studies beperkt blijven tot kleine groepen, zijn 

de resultaten significant. Verschil in het ontwikkelingspeil kan in sommige 

gevallen worden toegeschreven aan de soort van het hoorverlies. Degenen 

met een perceptieverlies hebben een geringere spraakwaarneming dan de 

kinderen met een geleidingsverlies. De eerstgenoemden hebben ook een 

grotere neiging tot vermoeidheid. Nogmaals, het kan niet anders of de 

kinderen met perceptieverlies hebben een achterstand in ontwikkeling, 

tenzij ze zeer speciale hulp ontvangen. 

Er zijn in Ierland enkele faktoren die een speciaal nadeel betekenen 

voor kinderen die slechthorend zijn en worden opgevoed onder kinderen 

wier gehoor normaal is. 

De eerste faktor is de omvang van het onderwijs welke in het Iers 

wordt gegeven, speciaal in de kleuterschool en eerste klassen van de lagere 

school.3) Het leren van een tweede taal voor een kind dat tengevolge van 

zijn hoorstoornis reeds in het nadeel is bij het leren van een moedertaal, 

levert vele problemen op. Het kan niet anders of het geeft het kind een 

achterstand in ontwikkeling. Daar Iers eerder een gutturale taal is dan een 

?> ..Educating children with impaired hearing in ordinary schools", Manchester 

s) Dit is een maatregel van de Ierse regering, om te voorkomen, dat het Iers geheel 
door het Engels wordt verdrongen (Vert.). 
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labiale, is het moeilijk deze af te lezen. Slechthorende kinderen die het 

horen met liplezen moeten aanvullen staan in het nadeel wanneer het 

onderwijs door middel van het Iers wordt gegeven. Dit geldt speciaal voor 

kinderen met een perceptieverlies. Velen van deze laatstgenoemde kinderen 

horen dan ook niet de zachte hoge-toon consonanten, tengevolge van 

hun hoorverlies in de hoogste frequenties, zelfs als ze een hoorapparaat 

gebruiken. 

De tweede faktor is: de grote klassen. Degenen van ons die begeleidend 

onderwijs geven aan slechthorende kinderen vinden dat kinderen van het 

platteland betere resultaten boeken dan stadskinderen, waarschijnlijk wegens 

kleinere klassen en het feit dat de leerkrachten de kinderen intiemer en 

meer persoonlijk kennen dan mogelijk is in de grote klassen in stads-

scholen. 

Punt drie: het grotendeels mondelinge onderwijs in de eerste klassen 

van onze lagere school moet wel een speciale last opleggen aan deze 

kinderen die voortdurend moeite hebben de spraak te volgen. 

Punt vier: in onze lagere scholen bestaat de neiging liever klas-

onderwijs dan groepsonderwijs te geven. Indien de nadruk gelegd zou 

worden op de groepsmethode, zouden de slechthorende kinderen een betere 

kans hebben op extra hulp welke ze nodig hebben teneinde het peil bij te 

houden. 

Punt vijf: er is gebrek aan begrip van het probleem dat een gehoor-

stoornis met zich meebrengt aan de kant van vele leerkrachten. Alle 

leerkrachten, zowel die in aktieve dienst als die in opleiding zijn, zouden 

voorlichting moeten ontvangen van specialisten omtrent de problemen 

welke hoorverlies mei zich meebrengt en omtrent de opvoedkundige be

handeling van slechthorenden in gewone scholen. Zij zouden scholen voor 

doven moeten bezoeken en speciaal leren luisteren naar de spraak van 

slechthorende kinderen. Spraakgebreken worden, naar mijn mening, door 

onderwijzers zelden toegeschreven aan hoorverlies. De nasale spreekwijze 

van de slechthorende b.v. wordt gewoonlijk door hen geassocieerd met 

misvorming van het gehemelte. Weinigen van hen realiseren zich ook dat 

voor deze slechthorende kinderen opvoedkundige behandeling belangrijker 

is dan behandeling van het spraakgebrek. Ik heb echter ervaren dat, 

wanneer de leerkrachten zich eenmaal bewust zijn van de aard van de 

handicap van het kind, hun houding geïnteresseerd, sympathiek en mede

werkend wordt. 

Tenslotte ligt er het feit dat het dragen van een hoorapparaat in 

Ierland vooralsnog niet als vanzelfsprekend aanvaard wordt, zodat een kind 
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dat een hoorapparaat draagt en een gewone school bezoekt dikwijls als 

..vreemd" wordt beschouwd. De akoestische kondities in enige van onze 

scholen zijn ook niet bevorderlijk voor het dragen van een apparaat. Om 

deze redenen dragen de kinderen hun apparaten niet in school. Onder

zoeken in onze kliniek verricht, tonen aan dat jongens de grootste over

treders zijn in dit verband. 

Er is dringend behoefte aan enige vorm van begeleidende opvoedkundige 

behandeling voor kinderen die licht- of matig slechthorend zijn en gewone 

scholen bezoeken. De onderwijzers in de drie Units die vorig jaar toe

gevoegd werden aan gewone lagere scholen, op initiatief van het Ministerie 

van Onderwijs, proberen in hun bepaalde werkgebieden aan deze behoefte 

te voldoen. De resultaten tot op heden zijn bemoedigend. Ik zou deze 

l nits graag zien als rehabilitatie-centra, waar sommige slechthorende 

kinderen voldoende, individuele, speciale behandeling kunnen ontvangen om 

naar hun eigen klassen terug te keren en hun opvoeding in een normale 

schoolomgeving voort te zetten. Het is te hopen, dat in de toekomst, bij 

vroege vaststelling van hoorverlies. begeleiding van de ouders en mogelijk

heden voor speciale behandeling voor kinderen op kleuterscholen en in de 

eerste klassen van de lagere school, hoe langer hoe meer slechthorende 

kinderen in staat zullen zijn mee te komen in gewone scholen. Er zal 

echter altijd een groot percentage gevallen zijn. waarvoor deze voorziening 

volkomen ontoereikend is. Voor deze kinderen zullen we klassen nodig 

hebben, toegevoegd aan lagere scholen, welke zij gedurende de volledige 

of gedeeltelijke schooltijd kunnen bezoeken. Deze scholen moeten speciaal 

uitgezocht worden. Ze moeten centraal gelegen zijn, zodat de vervoers

problemen niet te groot zullen zijn. De hoofdonderwijzer en het personeel 

van deze scholen moeten sympathiek staan tegenover de slechthorende 

kinderen en geloven in de voordelen welke het kind kan behalen uit de 

integratie in de horende maatschappij. 

Voor de kinderen van het platteland echter zullen centrale kostscholen 

nodig zijn. Op het ogenblik zorgen wij voor zulke kinderen in onze doven-

scholen. Hoewel wij hen behoeden voor een achterstand in de opvoeding 

en misschien voor een emotionele stoornis, vind ik dat we hun een onrecht

vaardigheid aandoen wanneer we hen laten omgaan met kinderen die een 

ernstiger taalhandicap hebben. De gebrekkige taalkundige omgeving van 

<l Bedoeld zijn de „Units for Partially Hearing", zoals die, op initiatief van Prof. 
Ewing. ook in Kngeland steeds meer aan Gewone Lagere Scholen verbonden 
worden. Zie Johnson (boven) en Jaarverslag Instituut voor Doven St. Michiels
gestel 1960 p. 111—117 (Vert.). 
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een school voor doven, waar gebaren en onvolledige zinskonstrukties worden 

gebruikt, is volkomen ongeschikt voor kinderen die door hun aanzienlijke 

gehoorresten zelfs terloops een beduidend deel van de normale taal kunnen 

opvangen. Indien we voorlopig gedwongen worden om deze kinderen 

op onze dovenscholen te blijven toelaten, moeten we ervoor zorgen dat 

zij minstens in een geheel afzonderlijke afdeling ondergebracht worden 

om er zeker van te zijn dat zij geen aanleiding hebben om om te gaan 

met zwaar dove kinderen, noch in school noch daarbuiten. Een van onze 

grootste behoeften in Ierland is dus momenteel, afzonderlijke scholen en/of 

klassen voor slechthorenden welke een nauw kontakt onderhouden met 

gewone scholen. Elk jaar zouden dan steeds meer van deze slechthorende 

kinderen terug kunnen gaan naar gewone scholen. 

Het grootste probleem voor de onderwijzer vormt echter eerder de 
opvoeding van het dove kind dan van het slechthorende kind. Door de jaren 
heen zijn tijdschriften over het dovenonderwijs gevuld met diskussies over 
de waarde van verschillende opvoedingsmethoden. Vier methoden worden 
voorgestaan. 

Een richting die de nadruk legt op integratie zou alle dove kinderen 

liever in gewone scholen willen plaatsen dan in speciale scholen. Men 

beweert dat een kind dat een gehoorapparaat gebruikt, veel voordeel heeft 

van de normale taalomgeving in een gewone school. Van tijd tot lijd 

ontmoeten we ouders die geadviseerd zijn hun kinderen naar gewone 

scholen te zenden, waar ze geen speciale hulp, in welke vorm dan ook, 

ontvangen. Niet zo lang geleden ontmoette ik een moeder, die men verteld 

had dat het gebruik van een hoorapparaat haar kind zou behoeden voor 

een verblijf van jaren in een school als de onze in Cabra. Het betreffende 

kind was congenitaal doof met een verlies groter dan 100 db. in de midden

frequenties. Dit is zeker een geval waar de waarde van een hoorapparaat 

is overschat. Een kind dat op een leeftijd van 6 maanden een hoorapparaat 

krijgt aangemeten mag dan „gevaccineerd zijn tegen doofheid", zoals een 

audioloog die onze school onlangs bezocht het uitdrukte, maar het is daarom 

nog geen normaal-horend kind. Kinderen die gedurende enige jaren zijn 

blootgesteld aan de spanning die veroorzaakt wordt door het trachten 

mee te komen in een gewone school, blijken dikwijls een bijkomende 

handicap te hebben wanneer ze op onze scholen komen. nl. een emotionele 

stoornis. Ik keur de nadruk op integratie niet af. Onze dove oud-leerlingen 

moeten leven in een horende samenleving en wij moeten ervoor zorgen dat 

zij op deze overgang voorbereid zijn. In 1959 had ik de gelegenheid een 
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systeem van integratie te bestuderen welk wordt toegepast op de Public 

School 47 — een dagschool voor doven in New York City. Volgens dit 

systeem bezoeken zwaar slechthorende (dus niet de volgens ons echte dove) 

kinderen, die daarvoor speciaal uitgezocht zijn, de school voor doven in 

de eerste jaren. Wanneer ze een zeker taalpeil hebben bereikt, worden ze 

voor de volledige of gedeeltelijke schooltijd overgeplaatst naar een gewone 

school welke in nauw kontakt staat met de school voor doven. Terwijl ze 

deze school bezoeken worden ze geregeld speciaal onderwezen door zgn. 

„peripatetische" (d.i. „rondwandelende") dovenleerkrachten. De resul

taten waren indrukwekkend. Het systeem verdient onze aandacht en ik 

geloof dat het in bepaalde gevallen in dit land zou kunnen worden toegepast. 

In onze school hier hebben we het met succes toegepast in gevallen van 

slechthorende kinderen wier ouders erin geïnteresseerd waren hen thuis te 

helpen en die het zich konden veroorloven hen naar privé-scholen te zenden 

waar de aantallen in de klassen buitengewoon klein waren. Ongetwijfeld 

leent het milieu van de gewone school met de gelegenheid welke deze het 

slechthorende kind biedt om met normaalhorende kinderen om te gaan, zich 

tot de ontwikkeling van een aanzienlijk vloeiender spraak. In zo'n omgeving 

móet het duidelijker spreken, teneinde zichzelf verstaanbaar te maken, 

en het móet langere zinskonstrukties accepteren. De bevindingen tot op 

heden tonen echter aan dat de ervaring opgedaan in de gewone school moet 

aangevuld worden, wil het slechthorende kind zelfs maar de lagere school -

kennis verkrijgen. 

De drie overige denkrichtingen zijn allen van mening dat dove kin

deren opvoedkundige behandeling in speciale scholen nodig hebben, maar 

zij zijn het onderling niet eens over het kommuniekatiemiddel dat in deze 

scholen gebruikt moet worden. 

Degenen die de gekombineerde methode voorstaan houden vol dat dove 

kinderen conventionele handgebaren, vingerspelling, lezen, schrijven, spre

ken en liplezen nodig hebben voor de spraakverwerving. 

De pure manualisten — die vrij zeldzaam zijn in deze dagen — sluiten 

spraak en liplezen uit. terwijl pure oralisten gebaren en vingerspelling 

uitsluiten. 

Ik heb les gegeven in een puur manuele school, een puur orale school 

en in een school welke als een gekombineerde school werd beschouwd. 

De ervaring heeft me ervan overtuigd dat er geen gekombineerde methode 

voor kleine dove kinderen bestaat. Degenen die gebaren en vingerspellen 

gebruiken van jongsaf, blijven in gebaren denken en daar gebaren pre-
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domineren in hun gedachtenprocessen, is hun spraak zelden spontaan en 

hun lipleesvermogen is arm. In de vroege dagen van het oralisme in onze 

school hier »), werd nooit spontane spraak gehoord, noch in school, 

noch daarbuiten, omdat de kinderen gebaren van onze oudere leerlingen, 

die via de puur manuele methode waren onderwezen, hadden overgenomen. 

Onze kleuterschool en de eerste klassen van de lagere school moeten één 

medium van gedachte en uitdrukking hebben — hetzij manueel óf oraal — 

indien we die verwarring willen verminderen welke het onvermijdelijke 

gevolg is van een vroeg zwaar gehoorverlies. Het dove kind moet in de 

eerste plaats één taal ontwikkelen zoals een horend kind een moedertaal 

moet ontwikkelen. Om deze reden worden gebaren en vingerspelling tegen

gegaan in de orale school. De kinderen worden altijd toegesproken en zij 

worden zowel buiten als in school geholpen om een spontaan spreken te 

ontwikkelen. In elke dove persoon bestaat een blijvende behoefte met zijn 

medemensen te kommuniceren. Spraak is het normale kommunikatiemiddel 

en, aldus redeneren de oralisten, moet alles worden gedaan om de dove 

in staat te stellen te spreken en spraak te verstaan. De dove zal wel nooit 

normaal spreken, maar indien zijn spraak althans verstaanbaar is voor zijn 

ouders, vrienden en medewerkers, is er iets waardevols bereikt. Het leven 

van het dove kind en de dove volwassene is dan verrijkt. De doven zelf 

willen spreken en liplezen leren. In juli van dit jaar werd een questionnaire 

uitgereikt aan 200 van onze oud-leerlingen die een retraite bijwoonden 

die hier werd gehouden. Terwijl zij allen voorstanders waren van het gebruik 

van gebaren teneinde met de doven te kommuniceren, (ze hadden in hun 

jeugd niet anders geleerd) wilde de meerderheid spreken en liplezen als 

kommunikatiemiddel thuis en op hun werk. 

Spreken en liplezen zijn echter niet voldoende voor de doven. Hun peil 

van geschreven expressie en hun vermogen tot liplezen moet hoog zijn. 

Eens schreef een van onze doofstomme oud-leerlingen, wier nichtje was 

opgenomen in onze orale school, mij : „Leer haar spreken, maar wees er 

zeker van dat U haar ook leert haar eigen gedachten neer te schrijven". 

1 ndien onze orale scholen de zekerheid zouden kunnen geven dat alle oud-

leerlingen in staat zijn zich in korrekt geschreven Engels uit te drukken, 

dan zouden vele strijdbare artikelen uit onze tijdschriften voor opvoed

kunde kunnen verdwijnen. Ik geloof echter dat dit doel inderdaad bereikt 

kan worden voor het gemiddelde dove kind, op zekere voorwaarden. Vroege 

5) Deze school (Cabra, Dublin) is in 1950 van de gebarenmethode overgegaan 
naar de spreekmethode (Vert.). 
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vaststelling van de doofheid en vroege behandeling daarvan, begeleiding 

van de ouders welke nadruk legt op instruktie aan de moeder, ouders-

lerarenverenigingen wier doel is ouders op te voeden, klassen waar de 

verhoudingen van onderwijzer tot aantal kinderen nooit minder is dan een 

op acht. scholen goed uitgerust met efficiënte hoorapparaten en geholpen 

door technici, waar te allen tijde een orale sfeer wordt bevorderd, moeten 

het hunne bijdragen tot de groei van orale en geschreven taal onder onze 

leerlingen. Bij afwezigheid van een goede onderwijzer is het echter niet 

waarschijnlijk dat dove kinderen een hoog taalpeil bereiken. In de orale 

school is de onderwijzer het allerbelangrijkste. Een middelmatige leerkracht 

zou mee kunnen komen in een manuele school, maar hij zal onherstelbare 

schade aanrichten in een orale school. Het personeel van een succesvolle 

orale school, overtuigd dat hun methode het beste is voor de kinderen welke 

zij onderwijzen, werken tezamen als een team onder begeleiding van een 

hoofdonderwijzer welke de lesrooster opstelt en die kontakt onderhoudt 

met het personeel en de kinderen, zowel in als buiten school. Aan klasse

leerkrachten, vooral aan degenen die nieuw zijn in het werk, geeft hij 

speciale begeleiding in het opstellen van klasprogramma's en hij houdt hen 

op de hoogte betreffende ontwikkelingen, niet alleen in het dovenonderwijs, 

maar ook op het gebied van het onderwijs in het algemeen. Als dovenleer-

krachten zijn we soms geneigd onszelf af te snijden van actuele ideeën 

in de opvoedkunde en dat is jammer, omdat we voortdurend in staat moeten 

zijn het peil van onze dove leerlingen te vergelijken met dat van hun 

horende leeftijdsgenoten. (Misschien kunnen hier vooral onze opvoedkun

dige psychologen en onze schoolinspekteurs helpen). 

Orale scholen moeten, willen ze succes hebben, nadruk leggen op de 

cybernetische methode van onderwijs aan dove kinderen. Deze methode, 

welke een van de grootste bijdragen is op ons gebied sinds de oorlog, is 

gebaseerd op het principe dat zelfs zwaar dove kinderen een verzwakte 

vorm van feed-back kunnen opbouwen door een systematische hoortraining 

van jongsaf — auditief en/of kinaesthetisch — welke, volgens mannen 

als Wiener die het principe van de cybernetica toepassen op de menselijke 

ontwikkeling, essentieel is voor de spraakontwikkeling in horende kinderen. 

Een terugkoppelingssysteem moet opgebouwd worden tussen het oor en de 

stem. Wanneer dove kinderen, door middel van individuele mikrofoons en 

door voortdurend gebruik van individuele hoorapparaten, in staat worden 

gesteld hun eigen stemmen te horen of te voelen wordt dit terugkoppelings

systeem ook bij hen ingeschakeld. De stimulans van auditieve en tactiele 

percepties kweekt een verdere drang tot vokaliseren, en de auditieve per-
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ceptie van dit vokaliseren oefent op zijn beurt een kontrolerend effekt 

uit op stem en spraak. Ook het gebruik van een spiegel gedurende de 

spreeklessen zal eraan medewerken een noodzakelijke schakel te smeden 

tussen zien. horen en spraakontwikkeling. Myklebust vond een verband 

tussen vermindering van gehoor en stoornissen in de visuele ontwikkeling. 

Training, waarneming van geluid in het oor en het lichaam helpt het dove 

kind zijn aandacht op geluid te vestigen. Het is klaar voor het geluids-

effekt en het wacht er als het ware op. Het is waakzaam, het is zekerder in 

zijn omgeving, omdat het in kontakt staat met de geluidswereld. Toen 

training in geluidsperceptie werd ingevoerd in onze scholen in 1953 was 

het eerste effekt dat opgemerkt werd, een verbetering in het lopen van de 

kinderen. De sloffende gang die zo karakteristiek is voor de zwaar dove 

is nu praktisch van onze school verdwenen. De gevolgen van de geluids

perceptie voor de persoonlijkheidsontwikkeling. het liplezen en de ritmische 

spraakontwikkeling zijn zeer groot. Een ander aspekt van de cybernetische 

benadering is de nadruk die gelegd wordt op hel gesprek in ons taal

onderwijs aan jonge dove kinderen. In sommige scholen wordt uitsluitend 

de dagboekenmethode toegepast. In andere wordt taal formeel onderwezen 

door middel van taaischema's. Reide zijn kunstmatige middelen tot taal

verwerving. Voor onze kleine kinderen hebben we de natuurlijke benadering 

nodig met nadruk op het gesprek in verband met het dagelijks leven van 

het kind. Hier kan ons opvoedkundig personeel van enorme hulp zijn. 

Indien we ouders, kinderverzorgers of huismoeders hebben die de taai

behoeften van de kinderen bestuderen en die voldoende geïnteresseerd zijn 

om enige tijd in onze klassen door te brengen om te observeren, kunnen 

we hopen dat een hoger taalpeil bij onze kinderen bereikt wordt. Mondelinge 

taal moet in de allereerste plaats informeel worden onderwezen; langzamer

hand wordt een zekere grammatikale vorming ingevoerd en tenslotte moeien 

onze oudere leerlingen de formele grammatika worden geleerd, willen ze 

grammatikaal korrekt leren spreken en schrijven. 

Er zijn enige kinderen, die ondanks ideale kansen geen vooruitgang 

vertonen, wanneer ze volgens de orale methode worden onderwezen. DOM 

kinderen moeten aan het einde van de 3e klas zorgvuldig worden onder

zocht door een psycholoog die ervaring heeft met dove kinderen. Wij 

hebben redenen aan te nemen dat enige van deze kinderen voordeel zouden 

kunnen hebben van orale opvoeding indien één onderwijzer per vier kin

deren beschikbaar zou kunnen zijn. Het is helaas niet waarschijnlijk dat 

we de eerstkomende tijd in Ierland zulke hulp zullen krijgen. In deze 
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tussentijd verplaatsen we deze kinderen in onze school naar een aparte 
afdeling, waar de manuele kommunikatiemethoden worden gebruikt, zowel 
in als buiten school. Ons doel in deze aparte afdeling is van deze kinderen 
althans door gebaren succes te boeken. Zij worden onderwezen in spreken 
en liplezen evenals in gebaren en vingerspelling, doch slechts enkelen van 
hen verwerven werkelijk het vermogen met enig gemak af te lezen. Hun 
spreken dat soms duidelijk geartikuleerd kan zijn, is zelden spontaan. 
Zij leren echter zich in schrift uit te drukken en wij hopen dat zij als 
volwassenen in staat zullen zijn dit kommunikatiemiddel met de horende 
wereld te gebruiken. Degenen die slecht zien worden onderwezen in typen 
en brailleschrift als bijkomende kommunikatiemiddelen. In deze afdeling 
hebben we nu 25 kinderen welke als volgt ingedeeld kunnen worden: 

Geestelijk gehandicapt, doch onvoedbaar 15 
Kinderen opgenomen na hun 12e jaar 3 
Kinderen met gebrekkig gezichtsvermogen 2 
Kinderen met ernstige hersenbeschadiging 4 
Kinderen met cerebrale verlamming 1 

Het ajatisch kind vormt een speciaal probleem. Tot de tijd dat we 
speciale klassen zullen hebben voor zulke kinderen, kunnen ze worden 
opgevoed in klassen voor slechthorenden, mits zij speciale hulp ontvangen 
voor hun kommunikatieprobleem. volgens de methode voorgesteld door 
Miss McGinnis van het Central Institute for the Deaf, St. Louis, Missouri. «) 
Een opmerkelijke karakteristiek van deze kinderen is een stoornis in de 
perceptie van een temporele volgorde. Om deze reden beweert Miss McGinnis 
dat een elementen- of analytische benadering moet worden geprefereerd 
boven een globale benadering, teneinde de zwakte van het kind in temporele 
konstrukties te verbeteren. 

Hoorverlies levert vele problemen op. Voor de leerkrachten is het 
altijd een ..uitdaging". Het vraagt geduld, edelmoedigheid, een voortdurend 
zichzelf geven. Degenen echter die geven zijn gelukkige mensen. Werkelijk 
ondanks de indruk van mijn Amerikaanse vriendin die het werk op ons 
terrein zo frustrerend vond. moeten we tot in de grond gelukkig en 
optimistisch zijn. Mogen wij blijven geven, zodat wij, geholpen door Hem 
.,die doven deed horen en stommen spreken", hen die gehandicapt zijn 
door een gehoorstoornis in staat mogen stellen een vollediger en rijker 
leven te leiden, niet alleen hier, maar ook in het hiernamaals. 

«) Deze methode kan men beschreven vinden in lift Jaarverslag van St. Michiels
gestel 1958 p. 59—62, alsmede in haar jongste boek: „Aphasic Children" Volta 
Bureau Washington D.C. 1963. 
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Studieconferentie van de Vereniging tot bevordering 

van het onderwijs aan slechthorende en spraakge-

brekkige kinderen in Nederland op 28 en 29 oktober 

1965 in het Evert Kupersoord te Amersfoort. 

Openingswoord door de heer L. J. Pille. 

Dames en heren genodigden, kollega's; weer is een jaar voorbij en 

weer zijn we met praktisch alle werkers aan onze scholen voor s.h. en s.g. 

kinderen bijeen. Het is een voorrecht U allen welkom te mogen heten. 

Zonder iemand te kort te doen, wil ik een speciaal woord van welkom 

richten tot de volgende genodigden: de heer Vlietstra, hoofdinspecteur 

B.L.O., de heer Stoel, vertegenwoordiger van de Vereniging voor Doof

stommen Onderwijs. Bericht van verhindering van de heer Jansen, de 

heer Dekkers. 

Het aantal deelnemers ligt thans in de buurt van de 200. Het aantal 

scholen is thans 20. Ik waag het erop dit een verheugend verschijnsel te 

noemen, verheugend omdat hieruit blijkt dat de zorg voor het s.h. en s.g. 

kind toeneemt. En ik meen te mogen signaleren, dat deze toename niet 

alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve is. Het duidelijke 

streven naar kwaliteitsverbetering is enigszins af te leiden uit het feit dat 

er regelmatig geconfereerd wordt. (Hierover straks wat meer). Bovendien 

is thans de opleiding van leerkrachten dusdanig georganiseerd, dat zowel 

op theoretisch als op praktisch gebied een behoorlijk niveau te halen is. 

Dit werd bereikt door een meer op ons onderwijs gerichte opleiding. Het 

is dus niet meer nodig van de op zichzelf goede opleidingen voor logo

pedist of akoepedist gebruik te maken, om dan via een aanvulling te 

komen tot een volledige bevoegdheid. 

Tijdverlies door studeren op zijpaden en een niet op onderwijsmensen 

afgestemd studietempo is daardoor voorkomen. Tot voldoening stemt 

het, dat de diploma-honorering thans wettelijk geregeld gaat worden. 

Ondanks de bedenkelijke rimpels, die ik thans op verschillende voorhoof

den zie ontstaan, wil ik nogmaals verklaren dat deze zaak verschillende 

goede kanten heeft, nl.: 

• een gelijkwaardig diploma voor de beide typen scholen (s.h. en 
doof); 

• een landelijke regeling; 

• een erkenning van de noodzakelijkheid van een vooropleiding. 
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Dat er voor verschillende kollega's als onrechtvaardig gevoelde bepa

lingen in voorkomen is duidelijk bij een nauwkeurige bestudering van 

het geheel van maatregelen. Of deze onrechtvaardigheden te vermijden 

zouden zijn geweest is een vraag die ik hier niet kan beantwoorden. (Dit 

is trouwens mijn taak niet). Indien er aan een en ander te sleutelen valt 

zal l w bestuur op zijn post zijn en L w belangen bepleiten. Dit laatste is 

echter geen eenvoudige zaak, gezien de hoeveelheid wensen en het enorme 

verschil daartussen. Voorlopig wil ik volstaan met nogmaals te zeggen, dat 

het van een enorm groot belang is dat er een regeling is. Verder is de 

bemoeienis met onze kinderen in het sociale vlak beter mogelijk geworden. 

Dat wij bij het bereiken van deze zaken een belangrijke bemidde

lende rol hebben kunnen spelen stemt Uw bestuur tot voldoening. 

Te signaleren valt verder de voortgaande differentiatie in de scholen 

zelf, met o.a. een betere outillage van verschillende audiologische centra. 

Verder het uitbreiden van het aantal afdelingen of scholen met vervolg

onderwijs, waarvan het ULO op zeer goede resultaten kan bogen. Het 

part-time technisch onderwijs blijkt een mogelijkheid, ja een succes te 

zijn. Hiermede wil niet gezegd zijn. dat we alleen maar stralen van tevre

denheid. Vele problemen zijn nog niet opgelost. Het schijnt b.v. dat de 

leerlingenschaalkwestie nog niet in orde is. En zo zijn er meer problemen, 

waarvan ieder van U er wel enkele kan noemen. 

Overzien we echter het geheel, dan mogen we geloof ik toch trots zijn 

op ons onderwijs. Naar wat ik vernomen heb kan het zeker een vergelij

king met het buitenland doorstaan. Maar, kollega's, veel is er nog te doen. 

We zijn pas tevreden, als we het beste voor de ons toevertrouwde jeugd 

bereikt hebben, want ze is het waard. Wij wensen de beste leerkrachten, 

de beste hulpmiddelen en dan zullen wij de maatschappij mensen afleve

ren, die ondanks hun handicap, een plaats (en dan een goede) in het 

geheel waard zijn. 

Het feit, dat we bijeen zijn om te konfereren is sierend voor ons 

onderwijs. Dat dit „onverzuild" geschiedt is een bewijs dat de problema

tiek centraal staat en dat is m.i. verheugend. Veel niet genoemde zaken 

wil ik naar de algemene vergadering verplaatsen en met deze enkele 

woorden onze conferentie 1965 voor geopend verklaren. 
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Toelichting op de conferentie 1965. 

Het houden van conferenties wordt door de mens blijkbaar als een 

belangrijke bezigheid gezien. Het niveau kan verschillen (ministers

conferentie - happening), maar het verschijnsel is zeer frequent. De moti

vering kan ook zeer verschillend zijn, hoewel daarbij waarschijnlijk van 

een openlijke en een bedekte motivatie gesproken moet worden. De veel 

naar buiten tredende verantwoording is een vorm van collegiale instructie 

en informatie. Als zodanig wordt een en ander toegepast bij grote bedrij

ven, takken van onderwijs enz. 

Via een centraal gesteld onderwerp (of onderwerpen) tracht men 

dan in bv. gespreksvorm te komen tot het duidelijk stellen van problemen 

eventueel tot het (zij het vaak gedeeltelijk) oplossen ervan. Een vaak 

minder duidelijk uitgesproken aanleiding tot confereren kan zijn: het 

verstevigen van de teamgeest door het gezamenlijk in een andere omge

ving en sfeer verkeren. Daartoe draagt dan bij het gezamenlijk gebruiken 

van maaltijden en het samen ontspannen in actieve vorm (zelf iets pres

teren) of passief door het genieten van wat outsiders de groep te bieden 

hebben. Beide stromen die tot confereren leiden zijn voor het werk van 

zo'n groep mensen zeer belangrijk. 

De praktische uitwerking van dit alles kan uiteraard zeer verschillen. 

Er bestaan conferenties, waarbij prominente figuren — specialisten op 

bepaalde gebieden — hun voordrachten houden voor de werkelijk of in 

schijn luisterende massa. Hierdoor tracht men dan de totale kennis te 

verhogen. Meestal komt het erop neer dat slechts een klein gedeelte wer

kelijk geïnformeerd wordt. Vaak zijn dat dan degenen die al behoorlijk 

op de hoogte zijn en dus gemakkelijk te informeren zijn. Goedwillende 

anderen horen aan en lezen later het verslag wel na. 

We kunnen deze vorm van confereren m.i. zonder bezwaar als passief 

betitelen. Het kan ongetwijfeld bijdragen tot verhoging van het kennis

niveau, vooral als de keus der referenten en de onderwerpen door de groep 

zelf gedaan is. Bezwaar blijft de passiviteit ter conferentie zelf en de moge

lijkheid tot missers bij degenen die een lezing houden. Of dit komt door

dat zij de groep over- of onderschatten of dat zij niet ter zake kundig zijn 

doet minder ter zake. Een andere vorm, enigszins gelijkend op de vorige, 

is het beurtelings behandelen door één der deelnemers van een bepaald 

onderwerp (uit eigen praktijk of resultaat van eigen studie). Dit komt, 

naar ik meen te weten, nogal eens voor in akademische groepen. 

Ongetwijfeld zitten er aantrekkelijke kanten aan deze wijze van con-
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fereren. Het passieve tijdens de conferentie is daarbij slechts gedeeltelijk 

ondervangen. Groot voordeel is het feit, dat de meesten te zijner tijd aan 

de beurt komen en dat de onderwerpen over 't algemeen wel de belang

stelling van de meeste deelnemers zullen hebben. Heterogeniteit qua werk 

en ervaring kunnen hier echter sterk belemmerend werken. Daarbij komt 

dan nog, dat de vorm van voordragen, nl. de lezing of voordracht lang 

niet ieder ligt en dus lang niet altijd aangenaam is voor producent en 

toehoorder. 

Om aan genoemde bezwaren te ontkomen heeft men de probleem

stelling wel getracht te veranderen. Dus niet zo zeer theoretiseren, maar 

het naar voren brengen en het laten beleven van de praktijk. Dat kan zijn: 

het zelf onder leiding beoefenen van een stuk praktijk wat velen niet uit 

eigen ervaring kenden. Voorwaar een aantrekkelijke vorm van confereren, 

maar uiteraard slechts voor bepaalde onderwerpen geschikt. Het kan ook 

betreffen het demonstreren van een stuk praktijk. Hetzij dat men de prak

tijk naar de conferentie brengt- of dat men een bijeenkomst houdt daar 

waar de praktijk is. 

Echter nogmaals: De min of meer theoretische problemen, die toch 

overal aanwezig zijn komen op deze manier slechts gedeeltelijk aan de 

orde. 

Gezegd moet worden, dat een gedeelte van de bezwaren gereduceerd 

wordt door een goed geleide discussie. Vaak ziet men dan ook, dat dit 

gedeelte het meest instructief is en de belangstelling van veel deelnemers 

heeft. Deelnemen aan een discussie is echter lang niet ieders werk. En dus 

wordt het algemeen gestelde doel: instructie en informatie nauwelijks 

bereikt. 

Natuurlijk bestaan er nog andere vormen die aan de gestelde bezwa

ren gedeeltelijk tegemoet komen. Ik denk aan films over bepaalde proble

men, opnamen op de band en allerlei combinaties van visuele en akoes

tische hulpmiddelen. (Eventueel is hierbij te noemen: tentoonstellen van 

bepaalde resultaten (in welke vorm dan ook)- Deze vormen zonder dis

cussie hebben slechts betrekkelijke waarde. Maar ook met een goede 

discussie lijkt mij het rendement zeer betrekkelijk. 

Een aantrekkelijke vorm is het in punten aangeven van een te houden 

bespreking. Waarbij dan de opdracht kan bestaan: het formuleren van de 

mening van bepaalde groepen. Deze meningen kunnen dan in een alge

mene zitting voorgedragen en besproken worden. 

Als modeverschijnsel is ook nog te signaleren de forum-vorm. Enkele 

prominente figuren zijn dan bereid om als sprekende encyclopedie te 
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fungeren. Afhankelijk van de forumleden is de levendigheid van het 

geheel. Het moet echter gezegd worden dat de resultaten over het alge

meen zeer matig zijn. Er zit meestal weinig samenhang tussen de verschil

lende vragen en de relatie: dom jongetje vraagt-1 knappe meester ant

woordt, is lang niet voor iedere groep de geschikte vorm van informatie. 

Bovendien is het lang niet ieder gegeven om a prima vista een juist 

antwoord te geven. Daarbij komt dan nog dat het aantal vragenstellers 

meestal zeer gering is, hetgeen door het van te voren schriftelijk vragen 

stellen nauwelijks beter wordt. Discussie is bij de forum-vorm nauwelijks 

mogelijk; het is al moeilijk de forumleden hun zegje te laten zeggen. 

Wij hebben met onze conferenties sinds de eerste bijeenkomst in het 

Meenthuis alle mogelijke vormen beproefd. En in eerste instantie hadden 

wij ook echt wel behoefte aan informatie door deskundigen op allerlei 

terrein. Ik moet daarbij zeggen dat er voordrachten geweest zijn, die èn 

door vorm èn door inhoud ieder van ons ten zeerste geboeid hebben. Vele 

discussies heb ik bijgewoond, waar het vuurwerk afspatte. 

Naarmate echter onze groep zich uitbreidde (van ± 5 0 tot ± 2 0 0 ! ) en 

de opleiding verbeterd werd en de ervaring groter, werd deze vorm niet 

meer als de beste gezien, werd ook het actief deelnemen aan het denk

proces percentsgewijs geringer. Daartoe droeg natuurlijk ook bij, dat de 

heterogeniteit in het aantal functies aan de scholen steeds groter werd. 

Velen van U zullen zich nog allerlei hoogtepunten uit de andere vormen 

van confereren weten te herinneren. Ik denk aan het gezamenlijk beoefe

nen van de handenarbeid, tekenen, enz. Ik denk ook aan demonstraties 

met leerlingen: muziek en zang, kleuteronderwijs, gymnastiek! Het was 

vaak een toetsen van eikaars kunnen, een herkennen en dus bevestigen 

van een bepaalde methodiek, kortom een zeer aantrekkelijke vorm. 

Maar toch, collega's, één ding valt op, als men deze zaken achteraf 

kritisch overziet. Hoe vaak zijn het niet dezelfde figuren, die wat te vragen 

of te zeggen hebben. Li heeft allen gemerkt hoe vaak een discussie moei

zaam op gang komt. Soms in het geheel niet lukt! Of, ander uiterste, als 

het wel gelukt is de tijd veel en veel te kort om er werkelijk alles uit te 

halen! En waar is de psychologische mogelijkheid voor de beginnelingen 

in ons onderwijs om iets te vragen of op te merken. (Een probleem dat 

meen ik aanwezig is in vele organisaties! Hoe vaak is het niet zo, dat in 

een vakorganisatie de bij uitstek ervaren en deskundige oudere collega's 

de jongeren onbewust het actief deelnemen beletten?) Bij deze gelegen

heid wil ik voor U nogmaals het speciale karakter van onze vereniging 

aanstippen. 
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Doel is: Het gezamenlijk (met de nadruk op dit woord) bespreken 

en naar vermogen oplossen van onze paedagogische en didactische onder

wijsproblemen. En dit — en nu spreek ik nadrukkelijk een overtuiging 

uit — op democratische grondslag. Ieder van ons, beginner of routine, 

draagt bij tot de vorming van de aan ons toevertrouwde jeugd en kan dus 

bijdragen in het streven het werk beter te doen. En dit mogelijk te maken 

is de opzet van eerst de Werkgemeenschap, later onze Vereniging. Dat wij 

daarbij ook andere taken hebben doet minder ter zake op dit ogenblik. 

Maar dat dit bijna 15 jaar mogelijk is, zonder verzuiling is iets, waar ik 

persoonlijk altijd trots op ben geweest. 

Terug naar onze conferentie. Om de problemen, die ik U schetste te 

lijf te gaan, hebben we dus alle conferentievormen ondergaan. Voor deze 

maal (en ik hoop niet de laatste) hebben we dus gemeend de discussie

vorm als uitgangspunt te nemen. 

Nogmaals ter verduidelijking de organisatie: Alle deelnemers zijn 

— naar keuze — ondergebracht in een sectie. Het aantal deelnemers ligt 

maximaal in de buurt van de 30. Een aantal dat Uw bestuur nog vrij 

groot vindt, maar dat om technische redenen zo moest zijn. Verkleining 

tot bv. 15 deelnemers per groep, zou nl. het aantal groepen zo groot 

maken, dat de eindbespreking een aparte conferentie zou vergen, (en om 

onze bijeenkomst tot 4 dagen uit te breiden is iets wat nu nog niet kan) . 

Elke groep heeft een gespreksleider (leidster). De keus daarvan is een 

willekeurige. Velen van U zouden dit kunnen zijn en wij hopen in de 

toekomst een beroep op die velen te mogen doen. 

Hun taak is ervoor te zorgen, dat in die kleine groepen de discussie 

centraal is en dat de groepsleden ook werkelijke discussiedeelnemers zul

len zijn. We hebben daarbij onderwerpen gevraagd en we meenden uit de 

weinige ingezonden vragen te mogen opmaken, dat het taalonderwijs min 

of meer het centrale probleem is. Daar hebben we ons dan op gericht. 

Nadrukkelijk wil ik hierbij betogen dat dit geen voorschrift is. Het zou 

echter wel prettig zijn, als het resultaat van deze conferentie o.a. een uit

voerig verslag over de taalproblematiek zou zijn. Daarnaast is er misschien 

tijd voor ev. andere urgente problemen. 

Elke groep adviseren wij één of twee notulanten te vragen de bespre

king te verslaan. Morgenochtend vóór de algemene vergadering is er tijd 

uitgetrokken om deze verslagen samen te vatten tot een aanhoorhaar 

rapport, dat in ± 10 minuten voorgedragen kan worden. In de middag

zitting van morgen kan dit voordragen plaats vinden. Als elke groep 

iemand aanwijst, die in staat geacht mag worden, dit op prettige wijze te 
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brengen, dan zou dat een mooi besluit van onze conferentie kunnen zijn. 

Mocht de inhoud van de bespreking zodanig zijn dat de samenvatting in 

feite te kort is, dan zou het zeer prettig zijn als enkele mensen een avond 

gebruiken om samen een puhlikatie-rijp verslag te maken. 

Want. kollega's, nog steeds zijn we publikatie-schuw! Waarschijnlijk 

begrijpelijk want als je dagelijks je onderwijs en opv. problemen in de 

praktijk te lijf moet, dan grijp je niet zo gauw naar de schrijfmachine 

om dit aan anderen door te geven. En toch is dit nodig! Wat we indivi

dueel bereikten mag niet in vergetelheid wegzinken. Zelfs zou het mogelijk 

moeten zijn een samenvatting uit onze conferentie-verslagen te bundelen 

en te publiceren! Mocht uit onze bijeenkomst dus een publikatie op niveau 

resulteren, dan heeft hij aan zijn doel beantwoord. Ik mag hierbij de wens 

uitspreken dat onze bijeenkomst een goede mag zijn in die zin dat ieder 

van ons ook werkelijk deelnemer is. Bescheidenheid is daarbij beslist geen 

sier! 

Tot slot van deze inleiding tot de activiteit wens ik U een zeer prettige 

conferentie toe. 
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NABESCHOUWING 

Het organiseren van een conferentie geeft het bestuur elk jaar weer een 
gevoel van spanning: hoe zal het lopen? U kunt zich voorstellen, dat het 
dit jaar nog veel spannender was. In de eerste plaats kwamen we in een, 
voor onze vereniging, nieuwe omgeving. Vanzelfsprekend was dit niet onze 
grootste zorg. Het Evert Kupersoord was reeds bij enige bestuursleden 
bekend om zijn uitstekende accomodatie en verzorging. Slechts de kamer
indeling zou nog moeilijkheden kunnen opleveren. Gelukkig is gebleken 
dat de zorgen hierover alleen maar voorbarig waren. Het enthousiasme 
onder de deelnemers was al direct zodanig dat we overtuigd konden zijn 
van een „goede greep". 

Hoe zou echter de conferentie zélf verlopen? (onze tweede en grootste 
zorg). We zouden immers een totaal nieuwe vorm van confereren krijgen, 
waarbij als voornaamste doel gesteld was: het meer actief doen zijn van 
alle deelnemers en daardoor tot meer uitwisseling komen van problemen 
en meningen. 

Mocht deze nieuwe vorm van confereren tot succes leiden, dan lag daarin 
tevens de mogelijkheid de volgende bijeenkomsten op dezelfde wijze op te 
zetten. Veel zou afhangen van de manier waarop de gespreksleider van 
elke „sectie" zijn of haar deelnemers tot spreken kon krijgen, en daarnaast 
het gesprek in de juiste richting kon leiden of houden. 

Wanneer we nu op onze conferentie van 28 en 29 oktober terugzien, kun
nen we daaruit besluiten dat we de juiste weg hebben gekozen. 
Opvallend was, dat practisch iedereen vond dat de tijd veel te kort was 
geweest, dat er nog veel meer besproken moet worden, dat de opgedragen 
onderwerpen aan de verschillende groepen té omvattend waren geweest 
waardoor de onderdelen te oppervlakkig besproken moesten worden, enz. 

enz Allemaal bezwaren die wij verwachtten, mits alles zou gaan zoals 
wij ons voorstelden. 

Daarom nogmaals onze dank aan alle gespreksleiders en zeker niet in de 

laatste plaats aan alle deelnemers aan de conferentie. 

Met het volste vertrouwen kan het bestuur de conferentie van 20 en 21 

oktober 1966 tegemoet zien. De terreinverkenning heeft plaats gevonden, 

het eigenlijke „spel" gaat nu beginnen. 

A. Breve. 
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Verslag van de besprekingen in de U.L.O.-sectie tijdens de Studieconfe

rentie van de Ver. tot bev. v. h. onderwijs aan slechthorende en spr. gebr. 

kinderen. 
H. Klaasen 

Het totaal aantal deelnemers aan de sectie-bespreking was 20. Zij 

waren afkomstig uit: Amsterdam, Arnhem, Enschede, Groningen, Den 

Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. 

De sectie gaat ervan uit, dat ieder gehandicapt kind, indien het de 

mogelijkheden in zich draagt, recht heeft op onderwijs dat met de spe

ciale behoeften van dat gehandicapte kind rekening houdt. Een volledige 

aanpassing in deze zin is bij het gewone U.L.O. uitgesloten. 

Voor de pauze stond duidelijk de organisatie van de U.L.O.-scholen 

voor S.H. kinderen in het middelpunt van de discussie. Het hoofdaccent 

viel op de wettelijke belemmeringen, die bij het aantrekken van een vol

doende aantal bevoegde onderwijzers, gevoelig optreden. Gevoelig, vooral 

voor de scholen die met een U.L.O.-programma starten en voor de scholen 

met een klein aantal leerlingen. Oplossingen om dit tekort enigszins te 

ondervangen, zijn: 

1. Combinaties van verschillende leerjaren. 

2. Het aantrekken van vakleerkrachten. 

3. Een voor een bepaald vak bevoegde collega van de lager onderwijs-

afdeling geeft dit vak enkele uren op de U.L.O.-afdeling. 

4. Een collega op de lager onderwijs-afdeling wordt voor de U.L.O.-

afd. door een boventallige leerkracht vrijgemaakt. 

Deze oplossingen zijn echter niet ideaal, omdat: 

— Combinaties van verschillende leerjaren didactisch niet altijd verant

woord zijn. Met het oog op het examen is een strenge programma

indeling noodzakelijk, vooral bij het onderwijs in de vreemde talen. 

— Bij het aantrekken van vakleerkrachten ondervindt men niet altijd 

direct de spontane medewerking van de plaatselijke autoriteiten. 

Daarbij komt ook nog de vraag: „Waar haalt men de vakleerkracht 

vandaan?" De meeste Ulo's worstelen al met een overbelast rooster. 

— Een collega van de lager onderwijs-afdeling voor één vak kan in 

noodgevallen een oplossing geven. Voor de sfeer in zijn groep, die hij 

geregeld enige uren per week moet verlaten, is dit niet bevorderlijk. 
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— Het vrijmaken van een collega door een boventallige leerkracht kan 
alleen met succes op grote scholen geschieden, in andere gevallen is 
zijn positie te wankel. 

De sectie l .L .O. spreekt de hoop uit dat het nieuwe Besluit voor het 

B.O. in de oplossingen voor deze moeilijkheden zal voorzien. De vooruit

zichten zijn gunstig, vooral lettend op de verlaging van de klasse-deler. 

Het volgende discussiepunt was de Mammoetwet. In welke mate zal 
deze wet ons U.L.O.-werk beïnvloeden? Het grootste deel van de sectie 
was het erover eens dat deze beïnvloeding gunstig zal zijn. De keuze
mogelijkheid wordt groter. Voor kinderen die in bepaalde vakken onover
komelijk zwak zijn zal deze vorm een voordeel zijn. De Mammoetwet zal 
dus geen vereenvoudiging bieden, doch een verruiming, waarmee het 
S.H. kind zeker gediend zal zijn. 

In de discussie na de pauze werd het onderwijs in de talen centraal 
gesteld. 

1. Moeten wij onze leerlingen voor zgn. gewone of zwaardere vertalin
gen opleiden. 

2. Is een flinke aanpak van de Nederlandse grammatica nodig of niet. 

3. Uitwisseling van gedachten over methoden en hulpmiddelen. 

Een van de sectieleden bepleitte de zwaardere vertaling. Dit houdt in dat 
de candidaat op het examen een vertaling vanuit de vreemde taal in het 
Nederlands maakt. Zijn argumenten waren: 

a. Men is constant bezig de leerlingen te dwingen goed Nederlands te 
produceren. Het verdient dan wel aanbeveling in de twee laatste 
leerjaren naar de zwaardere vertaling toe te werken. De vertaling 
vanuit het Nederlands in de vreemde taal mag niet verwaarloosd 
worden. 

b. De leerlingen zullen na hun schooltijd het meest met gedrukte teksten 
in de vreemde taal geconfronteerd worden. Het zich mondeling uit
drukken in de vreemde taal zal zeker voor een slechthorende minder 
vaak nodig zijn. 

u. De examenresultaten van de laatste jaren zijn op de school waar hij 

werkt, zeer bevredigend voor de vakken Frans en Duits. 
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Een groot deel van de sectie was het hierover eens, hoewel het een 

bezwaar kan zijn, dat, wanneer een candidaat zich moeilijk in het Neder

lands uitdrukt, zich dit zeker drie maal, en wel in het Frans, Duits en 

Engels, herhaalt. 

Grammatica. Deze moet zeker behandeld worden. Men moet er 

echter voor waken dat hier niet overdreven wordt. Grammatica moet niet 

om de grammatica gegeven worden, maar wel om die begrippen bij te 

brengen die noodzakelijk zijn bij het leren van vreemde talen. Onderling 

overleg wordt vanzelfsprekend aangeraden, ook met de collega's die in 

hun eindgroep adspirant ulo-leerlingen hebben. 

Voor het bespreken van methoden bleef weinig tijd over. Als hulp

middel werd de apparatuur voor het talenpracticum genoemd, doch aange

zien niemand goed geïnformeerd was en weinig ervaring met deze wijze 

van lesgeven had, was de gedachtewisseling hierover weinig vruchtgevend. 

Het zal zeker aan te bevelen zijn dat de sectieleden zich zoveel mogelijk 

zullen oriënteren op het talenpracticum, opdat zij elkaar op één van de 

volgende conferenties van hun ervaringen op de hoogte kunnen stellen. 

Tot slot vraagt de U.L.O.-sectie voor de volgende punten de speciale 

aandacht van het bestuur van onze vereniging: 

1. Wil het bestuur haar invloed aanwenden om eraan mede te werken 

dat de regeling, dat leerlingen, die de achttienjarige leeftijd bereikt 

hebben, geen deel meer uitmaken van het totale leerlingenaantal 

opgeheven wordt? Het behoeft zeker geen nader betoog dat deze 

toestand op onze scholen onhoudbaar is. 

2. Juist omdat het U.L.O.-onderwijs een tamelijk nieuwe tak in het 

S.H.-onderwijs is, kampen vele collega's met moeilijkheden die het 

gevolg zijn van te weinig ervaring. Sectiebijeenkomsten als deze zijn 

van grote waarde. Zij zijn stimulerend en wekken initiatief op. De 

U.L.O.-sectie vraagt het bestuur deze conferentievorm zoveel moge

lijk te handhaven. Tevens vraagt de sectie U of U eraan mee wilt 

helpen onderlinge werkbezoeken te organiseren. Elkaar praktisch 

bezig zien, aangevuld met besprekingen in de sfeer van de sectie-

bijeenkomsten, ziet de sectie als een onmisbare aanvulling op deze 

gedachtewisseling op hoofdzakelijk theoretische basis. 
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OVER DE CURSUSSEN VOOR DOVEN AAN EEN 
VOLKSHOGESCHOOL 

Het is mij gebleken, dat vele leerkrachten bij het doofstommenonder-

wijs totaal onbekend zijn met het bestaan van genoemde cursussen. Toch 

worden zij reeds vanaf 1954 gehouden. En daar aan dit werk uitbreiding 

zal worden gegeven, (waarover later meer) en wij een beroep op U willen 

doen medewerking te verlenen, vond ik het nodig en nuttig over de cur

sussen wat te vertellen. Eerst een stukje geschiedenis. 

Zoals gezegd begon de Ie cursus voor doven aan de Volkshogeschool 

te Bergen (N.H.) reeds in 1954. Reeds lang voor die tijd was uit de kring 

van de doven zelf de wens naar voren gekomen, mogelijkheden tot verdere 

ontwikkeling van de doven te scheppen, nadat de school was verlaten. Aan 

deze verdere ontwikkeling van de dove werd hoegenaamd niets gedaan. 

Op een enkele uitzondering na, hebben de meeste doven niet de moed en 

het vermogen om zich na de dagelijkse arbeid aan zelfontwikkeling te 

zetten. Het is trouwens haast een onmogelijkheid. Zonder speciale hulp 

kunnen zij b.v. een schriftelijke cursus erg moeilijk volgen. Kranten lezen 

valt ook niet mee. En dit bestaat dikwijls uit kennisnemen van de sport

berichten, overlijdens- en huwelijksberichten, advertenties, ongelukken 

e.d. Pessimistisch gezien? Ik geloof het niet. 

En toch staat er zoveel in kranten en tijdschriften, wat ook voor de 

doven waarde heeft, om gelezen te worden. Zij zijn ook wereldburgers. 

Maar zonder uitleg begrijpen velen van hen verschillende artikelen niet 

b.v. die op het gebied van de politiek, de economie, kunst, cultuur enz., 

kortom allemaal onderwerpen, waarvan zij toch iets moeten weten, om tot 

een algemene ontwikkeling, tot een „te kunnen meepraten" te komen. Op 

de scholen wordt natuurlijk wel al iets over deze onderwerpen aan de 

oudste leerlingen verteld. Maar dat is zeer summier. Bovendien heeft men 

er niet zoveel tijd beschikbaar voor en zijn de leerlingen voor de behande

ling van bedoelde onderwerpen nog niet rijp. En later komen er telkens 

weer andere onderwerpen, die dan actueel zijn. 

Dus vóór 1954 waren er enkele doven en ook enige leerkrachten van 

het dovenonderwijs, die inzagen dat er iets aan gedaan moest worden. Men 

maakte plannen om in enkele grote steden des winters cursussen algemene 

ontwikkeling voor doven te doen houden. Er is heel veel over gesproken 

op enige vergaderingen maar helaas is er niets uit voortgekomen. 

In 1953 kwam uit een briefwisseling tussen Mevrouw M. v. d. Lugt-
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Binnerts (zelf doof), in die tijd Administratrice van het „Dovenorgaan", 

en de heer van Mierlo van de Amsterdamse dovenschool het idee naar 

voren om te komen tot een cursus voor doven aan een Volkshogeschool. 

Zij gaven dit idee door aan het bestuur van de Stichting „Dovenzorg" en 

dit voelde er wel wat voor. Als gevolg van het één en ander kreeg ik 

begin 1954 het verzoek als leider van een cursus te willen optreden en de 

zaak voor te bereiden. Er werd een commissie ingesteld (bestaande uit 

2 doven en 2 horenden) genaamd de commissie voor Volkshogeschoolwerk 

voor Doven. De werkzaamheden van de commissie hebben echter alleen 

maar bestaan uit het verspreiden van circulaires betreffende de cursussen 

en is later dan ook in die vorm ter ziele gegaan. Ik heb aan bovengenoemd 

verzoek niet direct voldaan. Ik zag verschillende moeilijkheden: 

Ie. Zou er een volkshogeschool te vinden zijn, die zo'n cursus voor doven 

onder haar hoede zou willen nemen. 

2e. Zouden er voldoende geschikte docenten te vinden zijn, die de ver

schillende onderwerpen voor doven zouden willen en vooral kunnen 

behandelen en door hen begrepen zouden worden. 

3e. En niet het minst belangrijke. Zou er een voldoend aantal deelnemers 

komen? Zij moesten immers een week van hun vakantie opofferen 

en bovendien nog cursusgeld en reiskosten betalen. 

Na rijp beraad besloot ik het er maar op te wagen en ik heb er nooit 

spijt van gehad. Er kwam een samenwerking tot stand met de Volkshoge

school te Bergen (N.H.). Doordat er geen week vrij meer was op de 

2 gewone volkshogescholen in Bergen, maar er wel nog een week vrij was 

op de school voor Europees Volkshogeschoolwerk kwamen we op deze 

laatste terecht. 

Ik denk nog steeds met grote dankbaarheid aan het feit, dat de heer 

en mevrouw Schouten, de leiders van genoemde Volkshogeschool, onze 

cursus met open armen hebben ontvangen en dat deze armen tot op de 

huidige dag wijd open zijn blijven staan. Die dovencursus was toch voor 

hen ook een vraagstuk en een waagstuk- Zij hadden nog nimmer kontakt 

gehad met een gezelschap doven. Dit was iets heel anders dan hun gewone 

werk. 

In overleg met de heer en mevrouw Schouten werd er een voorlopig 

programma opgesteld. Dit was de Ie cursus aan een Volkshogeschool, 

waarvan de docenten niet alle vanwege de Volkshogeschool werden aan

gewezen. Gelukkig slaagde ik erin de nodige mensen te vinden, die een 

inleiding wilden houden. 
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Na het verzenden van circulaires was het nu maar afwachten hoeveel 

opgaven tot deelname binnen zouden komen. Maar dat was niet overwel

digend. In totaal kwamen er zegge en schrijve 10 opgaven binnen. Nu is 

het minimum aantal deelnemers aan een Volkshogeschool altijd 15. Maar 

de heer en mevrouw Schouten streken de hand over het hart en zeiden: 

„Laten we toch maar beginnen, wie weet wat het nog wordt". En zo kwa

men op 8 juni 1954. 10 dove cursisten naar Bergen. Zou de cursus slagen? 

Tot onze grote voldoening kon aan het einde gezegd worden, dat ze vol

komen geslaagd was. De stemming was opperbest, de cursisten hadden de 

lezingen met belangstelling gevolgd en velen zeiden: „Wij komen het vol

gende jaar terug". Wij, de leiding, hebben van deze Ie cursus veel ge

leerd. We zagen wat we wel en wat we beter niet konden doen. Mijzelf 

leerde het nog, en ik was toen al 34 jaar aan het dovenonderwijs verbon

den, dat je nog een verkeerd oordeel kan hebben over de soort belangstel

ling van de doven. Er stond b.v. op het programma een lezing over de 

schilderkunst, te houden door Jaap Sax, kunstschilder te Bergen. Daaraan 

was verbonden een bezoek aan zijn atelier. Eerlijk gezegd, ik stelde mij 

daar niet veel van voor, ik had werkelijk geen hoge dunk van de belang

stelling van doven voor de kunst. Na afoop van lezing en atelierbezoek is 

mijn mening grondig gewijzigd. Ik zie nog altijd voor mij het tafereel van 

het atelier van Jaap Sax, de cursisten verspreid zittende op stoelen en 

en bankjes temidden van de her- en derwaarts verspreid staande of 

hangende, gereed zijnde of half afgewerkte panelen. Jaap Sax vertellende 

en tot mijn grote verbazing de cursisten steeds maar vragende, 't Spijt me 

nu nog, dat ik toen mijn camera niet bij me had. 

Jaap Sax vertelde mij, dat hij erg tegen die lezing had opgezien, maar ook 

hij was na afloop enthousiast. Tussen haakjes zij verteld, dat hij voor dat 

vis a vis met de doven zijn snor had afgeschoren, terwille van het liplezen. 

Door verschillende omstandigheden kon in 1955 geen doven-cursus 

worden gehouden, maar in 1956 begonnen we weer en toen begon ook 

tevens de victorie. We hadden 29 deelnemers en wel oud-leerlingen van 

Groningen, Rotterdam, Voorburg en Amsterdam. En later hebben we 

altijd een ruim aantal deelnemers aan de cursussen gehad. 

In 1958 hebben we weer eens wat anders geprobeerd. Er werd toen 

een cursus gehouden op het kasteel Meridon, ten zuiden van Parijs. Dit 

kasteel is eigendom van de Stichting voor Europees Volkshogeschoolwerk 

te Bergen (N.H.). Dit was een schitterende cursus met 27 deelnemers. 

De directeur van Meridon is doktor in de kunstgeschiedenis. U zult be

grijpen, dat door zijn lezingen en door zijn rondleidingen b.v. in het 
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Louvre, het paleis van Versailles, de prachtige kathedraal van Chartres en 

Parijs zelf, de cursisten hiervan meer opgestoken hebben dan de door-

snee-tourist. 

In 1959 staken wij voor de eerste keer per vliegtuig over naar 

Engeland, voor een cursus in het Residential Centre for Adult Education 

op „Knuston Hall" te Irchester (Northumberland). Ook deze cursus is 

zeer goed geslaagd mede door de zeer prettige en hartelijke medewerking 

van de directrice Miss Smith. 

In 1960 hebben we een cursus gehad op de Volkshogeschool te Eer

beek. Maar wat de cursussen in Nederland betreft, is Bergen voor de dove 

cursisten een begrip geworden. 

En in 1963 kwam het zover, dat we helaas een tiental aanmeldingen 

tot deelname moesten weigeren, omdat het aantal cursisten te groot zou 

worden. Het maximum aantal deelnemers is n.l. 35. Wanneer er meer zijn, 

werkt dat een zekere intimiteit tegen, de groep is geen geheel meer en de 

discussies en gedachtenwisseling worden geremd. Dat heeft de ervaring 

geleerd bij de cursussen voor horenden. En mede hierdoor hebben we in 

1964 2 cursussen georganiseerd n.l. weer één in Engeland op Knuston 

Hall en één in Bergen. Het maximum aantal deelnemers voor Engeland 

was gesteld op 20. We hadden echter 22 aanmeldingen, maar miss Smith 

zei: „Laat ze allen maar komen". 

De cursus in Bergen had 30 deelnemers, wat een verschil met 1954. 

Toen 10 deelnemers en nu in 1 jaar 52. Er is een aantal doven, dat vele 

malen de cursussen meemaakt. Een deelneemster heeft het gepresteerd om 

11 maal tot de cursisten te behoren. Zo'n vaste kern van deelnemers is 

wel aardig, maar wij streven ernaar om steeds nieuwe gezichten te zien. 

De deelnemers komen uit alle delen van het land; er zijn oud-leerlingen 

van de scholen in Groningen, Rotterdam, Voorburg, Amsterdam en enige 

van St. Michielsgestel. De leeftijden variëren van 18 tot ± 70 jaar. Velen 

hebben elkaar nog nooit gezien, ze leren elkaar kennen, ze nemen kennis 

van eikaars moeilijkheden in hun beroep, privéleven, ze discussiëren over 

allerlei dingen. Ze brengen een prettige week met elkaar door, ze leren 

veel en.. . ze hebben veel plezier. 

Er zijn, dat blijkt herhaaldelijk, nog veel doven, die ook graag willen 

komen, maar verhinderd worden door allerlei oorzaken. Eén van die oor

zaken is b.v. dat ze geen vrij kunnen krijgen van hun werkzaamheden. 

Er zijn nog veel werkgevers die denken, dat een week volkshogeschool 

een gewone vakantieweek is. Dit jaar b.v. werd een doof meisje, werk

zaam op een bank, een week extra vakantie geweigerd. Zij stelde de 
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maatschappelijke werker van de school waar zij het onderwijs gevolgd 
had hiervan in kennis. Deze ging met de chef van het meisje praten. 
Verwonderd zei de bedoelde chef: „O, ik dacht dat het een gewone 
vakantieweek was." Het gevraagde extra verlof werd dan ook prompt 
verleend. 

Evenals dit het geval is met de gewone cursussen voor horenden aan 

een volkshogeschool wordt extra verlof met behoud van salaris gegeven 

door verschillende rijks-, provinciale- en gemeentelijke diensten, particulie

re bedrijven enz. Ik heb het eens meegemaakt, dat een doof meisje, werk

zaam op een textielfabriek in Twente, van de betreffende firma de vol

gende faciliteiten verkreeg: een week extra verlof met behoud van loon, 

het verschuldigde cursusgeld, de reiskosten naar Bergen heen en terug, 

plus nog extra zakgeld. Dit mogen wij natuurlijk niet verlangen van een 

werkgever. Er wordt wel eens gezegd: Ze moeten maar een deel van hun 

vakantie opofferen. Er zijn er ook wel die dit doen, maar men zal begrij

pen, dat dit van gehuwde doven met kinderen teveel gevergd is. 

Wat wordt er nu alzo gedaan op zo'n cursus? Laat ik b.v. eens het 

programma geven van de cursus in Engeland in 1964. 

Zaterdag: Aankomst in Harwich ± 6 uur. Per touringcar naar Knuston 

Hall. Avondmaal onderweg in Haverhill, aankomst op Knuston Hall 

± 1 1 uur. 

Zondag: 's Morgens vrij. 

's Middags lezing over Coventry. 
's Avonds bijwonen van de dienst in St. Mary's Church in Ruskden. 
Dit werd gevolgd door een samenkomst met de jonge leden van de 
kerk onder het genot van de Engelse tea. 

Maandag: Bezoek aan Coventry. 

Bezichtiging van de prachtig herbouwde Cathedral en lunch in de 

Cathedral Refectory. 

Dinsdag: Bezoek aan een schoenfabriek in Ruskden. 

's Avonds inleiding over Ely en Cambridge. 
Woensdag: 's Morgens bezoek aan Ely. 

's Middags bezoek aan Cambridge met bezichtiging van verschillende 

colleges. 

Donderdag: 's Morgens bezoek aan een Secondary Modern School. We 

gebruikten de warme maaltijd temidden van de leerlingen der school. 

's Middags bezoek aan het kasteel Ashby, het tehuis van de markies 

van Northampton met zijn enorm aantal kunstschatten. We werden 
rondgeleid door een deskundige. 
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's Avonds werden de cursisten verdeeld in groepjes van vier. Elke 

groep werd per auto afgehaald door een bewoner van Irchester om 

de avond bij een Engelse familie door te brengen. Het doel hiervan 

was, de cursisten kennis te laten maken met het leven en de gewoon

ten van een Engels gezin. 

Ik verbaas me er telkens over, hoe betrekkelijk gemakkelijk het con

tact tussen die Engelsen en de doven tot stand gebracht wordt door 

middel van gebaren en een mondje vol Engels. Ik kan U verzekeren, 

dat alle cursisten enthousiast waren over deze avond in een Engels 

gezin. 

Vrijdag: Bezoek aan Bedford. 

's Avonds Country Dancing. Hiervoor kwam een Engelse Volksdan-

groep uit de omtrek naar Knuston Hall. Ze gaven niet alleen een 

demonstratie van verschillende volksdansen, maar betrokken ook de 

cursisten erin. 

Zaterdag: Zeer vroeg vertrek per touringcar naar Londen. Na aankomst 

in de stad hebben we eerst een uur rondgetourd en hebben daarna 

verschillende gebouwen bezichtigd, ook van binnen b.v. het Hoger-

en Lagerhuis, St. Pauls Kathedraal enz. Om 8 uur 's avonds vertrok

ken we per trein naar Harwich om ons in te schepen op de boot naar 

Hoek van Holland. Daar kwamen we om 6 uur Zondagochtend aan. 

moe, maar zeer voldaan. 

En nu b.v. het programma van de cursus gehouden in Bergen, van 

18—25 sept. 1965. Elke ochtend na het ontbijt werd er praktisch werk 

verricht, zoals afwassen, tuinarbeid, schoonmaken van lokaliteiten enz. 

Om 10 uur, na de koffie, begonnen dan de inleidingen. Op het programma 

stond b.v. vrij werken onder leiding van de beeldhouwer L. Elzinga o.a. 

linoleumsnijden. Een inleiding door de Heer H. Buter te Amsterdam (zelf 

een dove) over „Evolutie". Idem door de heer P. Berkhout te Amsterdam 

over „De dove in de wereld van vandaag". De heer J. J. Stoel te Rotter

dam sprak over de politieke partijen in Nederland. De heer A. Cok te 

Rotterdam hield een inleiding over: Het belang van het voortgezet onder

wijs voor doven. 

Drs. Gosker te Groningen zou spreken over: Dove ouders met horende 

kinderen. Door plotselinge ziekte was hij verhinderd. In plaats daarvan 

hield de heer Menke van Groningen een inleiding over vakantiehouden in 

het algemeen en meer in het bijzonder sprak hij over Majorca. Daarbij 

werden mooie dia's vertoond. Op zondag wordt er altijd een kerkdienstje 
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gehouden voor hen die dit willen onder leiding van Mevrouw J. van Wijk 
uit Hilversum (ook zelf een cursist). Zij heeft dit op alle cursussen ge
daan. Op een middag werden kleine excursies gemaakt in groepen naar 
keuze. 

a. Het atelier van de kunstschilder Jaap Sax. 

b. Het atelier van Mevrouw Marijke Visser, beeldhouwster en kunst-
smid. 

c. Boerderij Fam. Blaauw te Heer Hugowaard. 

d. De fabriek van Smith's Potatoes te Broek op Langendijk. 

Des avonds werd dan door een cursist van elke groep een verslag 

uitgebracht. Er werd ook een grote excursie van een dag gemaakt naar de 

Hoge Veluwe en het Openlucht Museum te Arnhem. De heer Jasperse van 

Amsterdam gaf de cursisten uitleg bij de verschillende schilderijen in het 

Museum van de Hoge Veluwe. Verder had er nog een duinwandeling 

plaats en werden enige uren besteed aan openluchtsport. 

Een belangrijk onderdeel van het programma zijn altijd de dicussies 

welke na een inleiding of een excursie ontstaan. Deze discussies zijn 

meestal zo geanimeerd dat we er bijna nooit mee klaarkomen. En dan nog 

een zeer belangrijk punt is de vragenbus. Bij het begin van de cursus 

wordt ergens een doos gezet. In de loop van de week kunnen de cursisten 

daarin schriftelijke, niet ondertekende i ragen deponeren, welke dan op één 

of meer avonden besproken en beantwoord worden. Altijd weer worden 

er veel vragen gedaan en het is ons bijna nooit gelukt om alle vragen te 

behandelen. Er ontstaan dikwijls zeer lange discussies, waarbij het soms 

warm toegaat, hoewel toch altijd in een vriendschappelijke sfeer. Ik doe 

een greep uit de vragen welke gesteld werden op de laatste cursus. 

Wat betekent .,Pro Juventute" en wat is het doel? 

Wat is het beste. Moeten de ouders streng tegen de kinderen zijn, of 

moeten zij hun kinderen hun eigen gang laten gaan? 

Wilt U iets vertellen over oecumene? 

Wilt U een gedachtenwisseling organiseren tussen de ouderen en de 
jongeren over de opvoeding van de moderne jeugd. Ik bedoel b.v. dat een 
paar getrouwde mannen en vrouwen zelf kunnen vertellen, wat ze van de 
moderne ideeën en het leven van de jongeren vinden. En ook kunnen een 
paar jongeren vertellen, wat ze van de oudere mensen denken, of ze hun 
ideeën afkeuren. 

Is er verschil in zelfstandigheid tussen de doven en de horenden. 
Amerika moet een basis vinden voor coëxistentie in Azië. Wat is 

coëxistentie? 
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Wat is het belangrijkste voor de doven, mondtaal of gebarentaal 

(vingeralfabet) ? 

Wat is het verschil tussen krankzinnig en psychopaat? 

Kunnen de Dovenbonden meer samenwerken of moet elke bond zijn 

eigen weg gaan? 

En zo waren er nog meer. 

Van de tot heden gehouden cursussen kan ik nog enige onderwerpen, 

welke behandeld zijn noemen: 

Hoe wordt ons land bestuurd. 

De betekenis van Willem de Zwijger. 

Het leven van Rembrandt. 

Beter fotograferen. 

Kennedy en Chroestjow. 

Vincent van Gogh. 

De Nederlandse Zeesleepvaart. 

De E.E.G. 

Cursus en demonstratie pantomime door Rob van Rijn. 

Excursies naar de Deltawerken, de N.O.-polder, de landaanwinning 

langs de Wadden in Friesland, het eiland Texel. 

Kleine excursies naar Ringers Chocoladefabrieken, een jachtscheeps-

werf, kaasfabriek enz. 

En nu iets over de docenten. Deze zijn veelal afkomstig uit het doven-

onderwijs, maar ook zijn het anderen. Maar zonder uitzondering zijn ze 

allen enthousiast na een gehouden inleiding. Zij roemen de aandacht van 

de cursisten en het gehalte van de discussies. Ik herinner mij een uitlating 

van de heer Kuipers, iemand die reeds 2 maal en met groot succes theo

retisch en practisch een inleiding gaf over creatief koken en ook over 

verschillende kaassoorten. Hij is zelf leraar bij het M.O. Hij vertelde mij. 

dat hij er erg tegenop gezien had om voor doven te spreken, maar na 

afloop was hij zeer enthousiast. „Wat een belangstelling, wat een vragen, 

wat een mooi werk hebt U. Als ik weer moest beginnen, ging ik bij het 

doofstommenonderwijs." 

Ik hoop U hiermede een indruk te hebben gegeven van het doel en 

het werk voor de cursussen voor doven aan een volkshogeschool. Maar er 

is meer. 

In 1964 is in Bergen aan het eind van de 11e cursus het 10-jarig 

bestaan van de cursussen voor doven aan een volkshogeschool feestelijk 

gevierd. Hiervoor waren ongeveer 70 oud-cursisten en enige officiële 
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personen naar Bergen gekomen. Bij die gelegenheid is er ook een forum 

gehouden. Toen is uit de kringen van de doven zelf de wens naar voren 

gekomen, om uitbreiding van het volkshogeschoolwerk voor doven te 

geven, door in enige grote steden winteravondcursussen te organiseren. 

Bij wijze van proef hebben wij in de winter 1964—1965 winteravond

cursussen georganiseerd in Amsterdam, Voorburg en Rotterdam en wel in 

elke stad 2 avonden. Deze proef is zo goed geslaagd, dat we deze winter 

4 avonden in Amsterdam, 4 avonden in Voorburg, 4 in Rotterdam en 2 

in Groningen zullen hebben. Maar door de uitgebreidheid van dit werk 

en mede met het oog op de propaganda hebben we nu een commissie voor 

het volkshogeschool voor doven in het leven geroepen, die bestaat uit: 

a. enige leden voortkomende uit het dovenonderwijs. 

b. een maatschappelijk werker van Groningen, Rotterdam, Voorburg en 
Amsterdam. 

c. 2 doven. 

d. Mevrouw Schouten namens de volkshogeschool 
en ik. 

Mevrouw Schouten en ik treden op als leiders van de cursussen. 

Op deze plaats nog onze hartelijke dank aan de directeuren van de scholen 

in Groningen, Rotterdam, Voorburg en Amsterdam voor hun welwillende 

medewerking door het beschikbaar stellen van een lokaal. 

Er zijn verder nog plannen voor: 

Ie. Het houden van een 2 jaarlijkse cursus voor het Noordelijk deel van 

ons land op de volkshogeschool te Bakkeveen. 

2e. Het organiseren van een cursus voor doven, die moeilijkheden heb

ben met het afzien. 

3e. Een kadercursus voor doven met het oog om goede leiders te vormen 

voor de verschillende verenigingen. 

Voorts zullen er elk voorjaar z.g. afzwaaiweekenden worden gehou

den, d.w.z. een weekeind voor leerlingen die in het betreffende jaar de 

scholen zullen verlaten. Dit met het doel deze doven bekend te maken met 

het volkshogeschoolwerk. Het eerste weekeind is in dit jaar reeds met 

groot succes gehouden. Er waren 30 leerlingen van de scholen in Gronin

gen, Amsterdam en Rotterdam. 

U ziet dus, grote plannen. Zullen ze allen verwezenlijkt worden? We 

hopen het. Maar dames en heren, dit hangt ook voor een zeer groot deel 

van U af. Wij hebben U nodig. Wij moeten kunnen beschikken over een 

voldoend aantal docenten, die een inleiding willen houden over een be-
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langrijk onderwerp. O.a. op het gebied van de politiek, de economie, kui

tuur, kunst, een vraagstuk speciaal de doven betreffende en dergelijke. Ik 

nodig U dringend uit, U beschikbaar te willen stellen, hetzij voor een 

inleiding op de jaarlijkse cursus, hetzij voor een avond van de winter-

avondeursussen. U doet er voor de doven, die ons toch werkelijk allemaal 

na aan het hart liggen, een goed werk mee en ik verzeker U, dat U er 

zelf de grootste voldoening van zult hebben. Bovendien, maar ik weet dat 

een rechtgeaard doofstommenonderwijzer(es) daar niet in de eerste plaats 

op let, wordt er in het vervolg een redelijke vergoeding voor gegeven. 

Ik hoop dat er veel aanmeldingen voor het willen houden van een inleiding 

bij mij binnen zullen komen, graag met opgave van het onderwerp. Bij 

voorbaat hartelijk dank, mede namens de commissie Volkhogeschoolwerk 

voor doven. 

M. Droge. 

Samuel Muilerstraat 25b 

Rotterdam 6. 
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BOEKEN-TIJDSCHRIFTEN RUBRIEK 

Het Doofzijn Beluisterd. 

Opstellen uitgegeven door de Ver. ter Bevordering v. h. 

Doofstommenonderwijs in Nederland ter gelegenheid 

van het 50-jarig jubileum. 1914—1964. 

Dit keurig verzorgde en met zorg samengestelde gedenkboek is 

gedrukt en uitgegeven door de drukkerij-uitgeverij St. Michael te 

St. Michielsgestel. 

Het bevat een aantal bijdragen van deskundigen, die direct of 

zijdelings met het probleem van de dove te maken hebben. 

De inleiding tot dit boek is van de heer J. L. v. d. Have. Na de 

inleiding volgt een bijdrage van de heer N. Y. Vlietstra, waarin hij de 

organisatie van het onderwijs aan doven in Nederland behandelt. Uit 

deze bijdrage komt duidelijk waardering voor hetgeen verricht is op dit 

terrein naar voren. 

De heer drs. M. J. C. Biichli geeft een voortreffelijk overzicht van 

de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs aan het dove kind. 

Hij heeft zijn bijdrage rijk gedocumenteerd. 

Prof. dr. G. de Wit geeft in zijn bijdrage een prettig leesbare ver

handeling over geluid en gehoororgaan. Dit zo moeilijke onderwerp wordt 

beknopt, maar toch verhelderend, behandeld. Duidelijke, schematische 

illustraties zorgen voor een goede verduidelijking. 

De heer drs. H. van Mierlo schreef een opstel over taalkunde en 

dovenonderwijs. Dit onderwerp is zo gecompliceerd, dat hier natuurlijk 

veel meer over uit te wijden zou zijn. Maar ondanks de beperkingen, die 

de heer v. Mierlo i.v.m. de omvang van het boekje opgelegd waren, heeft 

hij toch, vooral voor de niet-ingewijde, een indruk gegeven van de enorme 

moeilijkheden, waarvoor de onderwijskracht staat bij zijn pogingen, het 

dove kind tot een sprekend mens op te voeden. 

Prof. dr. ir. H. Mol schreef: De Betekenis van de Moderne Fonetiek 

voor het Spreekonderwijs aan Doven. 

„Problemen van Doven-opvoeding in het Kader van de Algemene 

Orthopedagogiek" is de titel van de bijdrage van Prof. dr. W. E. Vliegent-

hart. 

Prof. dr. H. C. Huizing schreef: „Paedo-Audiologie, Thuis en in 

School". 
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Als ik U nu vertel, dat het boek verder nog de volgende bijdragen 
bevat: 

„Het dove kind in het veranderende gezin" door drs. A. P. J. M. 
v. d. Horst 

„De plaats van de dove in onze samenleving" door Prof. dr. H. C. J. 
Duijker 

„Taal en denken" door Prof. dr. J. Th. Snijders 

dan ziet U zelf, dat dit boek veel omvat. Het is een boek, dat voor de 

mensen, die met de problematiek van onderwijs aan- en opvoeding van 

dove kinderen te maken hebben, zeer veel biedt. 

Ik vind het een gelukkige gedachte van de Vereniging ter Bevordering 

van het Doofstommenonderwijs in Nederland om van haar 50-jarige 

jubileum door middel van deze uitgave naar buiten toe blijk te geven. 

Haus-Spracherzichung für hörgeschadigle Kleinkinder 

von Armin Löwe. Carl Marhold Verlachsbuchhandlung 

Berlin-Charlottenburg. 

Het werkje is als volgt ingedeeld: 

a. De organisatie van de home-training. 

b. Het onderzoek en de observatie van het jonge gehoorgestoorde kind. 

c. De methodiek van de home-training. 

d. Praktische voorbeelden van home-training. 

e. Aanhangsel. 

f. Literatuuropgave. 

Het is wel aardig om van de inhoud kennis te nemen. Bepaald 
oorspronkelijk is het niet. Wat praktische wenken betreft, kan men er 
wel het een en ander in vinden, dat men onderschrijven kan. Maar iets 
nieuws is er niet bij. Wat echter de theoretische-, wetenschappelijke 
fundering van de praktische denkbeelden betreft, daar is het werkje zeer 
aanvechtbaar. Daarover vindt men heel wat beweringen, die werkelijk 
op zijn minst zeer aanvechtbaar, maar vaak beslist onwetenschappelijk 
zijn. 

Wat hij bijv. verkondigt over het opnemen van een audiogram bij 

een jong kind (blz. 20) zou hem op een examen voor akoupaedist doen 

zakken als een baksteen! 

Op blz. 25 vindt hij het noodzakelijk, dat niet alleen het gehoor van 

net zeer jonge kind, maar ook de intelligentie onderzocht wordt. Ik laat 
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nu even buiten beschouwing, hoe moeilijk het onderzoek van beide factoren 

is en hoe weinig betrouwbaar de uitkomsten. Maar nu vindt hij, dat de 

ouders juist ook van de uitkomsten van het intelligentie-onderzoek op de 

hoogte gesteld moeten worden! Dus moet er dan gezegd worden bijv.: 

„U hebt een schat van een kindje. Jammer, dat het slechthorend is (of 

misschien erger) en het is ook weinig intelligent!" En nou maar opge

wekt aan de home-training beginnen! 

Wat hij op blz. 2 beweert over het kunnen stellen van een prognose 

over de spraakontwikkeling van een gehoorgestoord kind, wanneer men 

de uitkomsten van het audiologisch onderzoek en die van het intelligentie-

onderzoek heeft, doet wel zeer simplistisch aan. Gevaarlijk en tragisch 

voor het schaap, dat zo beoordeeld wordt! 

In zijn ijver, om de lezer van het belang van een hoorapparaat voor 

het jonge kind te overtuigen, gaat hij op blz. 48 over tot het neerschrijven 

van motiveringen, die absoluut niet te bewijzen zijn. Het zijn allemaal 

maar veronderstellingen, waarvan de juistheid nog nooit aangetoond is. 

Op blz. 50—51 somt hij op de mogelijkheden, die het hoorapparaat 

moet bieden voor het jonge gehoorgestoorde kind. Het mag dan wel 

een baby met volledige akoupedische bevoegdheid zijn! ! 

Verder geeft hij een aantal wenken voor de ouders, die het aanleren 

van de spraak aan het jonge kind bedrijven. Die omvatten de bekende 

voorschriften. 

De algemene indruk is, dat het wel de moeite waard is het te lezen, 

maar met zéér kritische instelling. Mijn grote bezwaar is, dat Armin 

Löwe gevolgen en uitwerking tè goed weet, te precies meent alles te 

kunnen beredeneren, waardoor het geheel een quasi wetenschappelijke 

indruk maakt. De nadruk vooral op „quasi". 

H. W. Schuts 
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Achter-het-oor 
apparaten 

A i u n
D : , ! , c h t " nauwelijks zichtbaar 

« » • Philips achter - het - oor -
a » n f f t e n 2 i<n voorzien van: 
aan/uit - schakelaar 
uiterst gevoelig luisterspoel 
i n J W Ü s e l b a r e Wankfilters voor 
Individuele aanpassing 
«cnarnierende batterijhouder 
Prijzen van f 425. - tot f 495,-

Door de grote verscheidenheid 
in Philips hoorapparaten 
is een optimale aanpassing aan 
vele vormen van slechthorendheid 
mogelijk! 

Conventionele apparaten 

PHILIPS 

Alle uitgerust met: 
toonregeling in 3 standen (w.o. anti-laweai-
stand) 
uiterst gevoelige luisterspoel 
regelaar voor volume-begrenzing 
speciaal opgehangen microfoon ter voor
koming van kledinggeruis 
economisch in gebruik 
prijzen van f 240,- tot f 405,-




