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Veranderingen in de Redactie 
van de sector S.H. 

O D 1 januari 1965 vond een nogal drastische redactie-wijziging plaats. 
In de eerste plaats trad de heer A. Eendebak af als Eindredacteur. De 
Administrateur, de heer P. Smit deed zijn functie over aan de heer 
G van Riet en de redactie van de afdeling slechthorenden werd gecon
centreerd in Amsterdam, terwijl mevrouw N. M. Gelijns-Moleman de 
functie van Eindredactrice op zich nam. Nu komen er weer wijzigingen: 
Aan de binnenkant van de omslag van het Tijdschrift kunt U lezen dat 
de redactie van de sector s.h. overgeplaatst is naar Rotterdam. Op de 
laatste Algemene Vergadering werd tot deze wijziging besloten. 
Alvorens tot vermelding van de nieuwe redactieleden over te gaan is 
een welgemeend woord van dank op zijn plaats tot de aftredende leden, 
dank voor het vele werk dat zij verrichtten op een zo enthousiaste en uit
stekende wijze. In het bijzonder mag ik namens het bestuur en alle leden 
mevrouw Gelijns hartelijk danken voor het vele verrichte werk als Eind
redactrice. 
De nieuwe redactie is als volgt samengesteld: 

Eindredacteur: G. J. ter Haar, 
Rotterdamsedijk 33, Schiedam, 
telefoon 010-263865. 

Leden: Mej. G. Huitema, Barendrecht. 
A. C. Schilperoort, Delft. 
H. Verbeek, Rotterdam. 

Wij wensen de nieuwe redactie-sector veel succes, veel copij en dus 
veel vreugde in zijn niet eenvoudige taak. 
Namens het bestuur van de „Vereniging ter bevordering van het onder
wijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen in Nederland", 

A. Breve. 

Notulen Algemene Vergadering 
VAN DE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET ONDER
WIJS AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KIN
DEREN IN NEDERLAND', GEHOUDEN OP VRIJDAG 27 OKTO
BER 1967 IN HET EVERT KUPERSOORD TE AMERSFOORT 

Om half elf opent de heer Pille de Algemene Vergadering met een 
woord van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder de heer H. Rede-
meijer, voorzitter van de sectie b.o. van de A.B.O.P. 
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Hierna stelt de Voorzitter de Algemene Vergadering voor de helaas zo 
jong overleden heer W. C. Andreae posthuum tot erelid van de Vereni
ging te benoemen wegens de zeer grote verdiensten welke de overle
dene had bij het onderwijs aan het slechthorende en spraakgebrekkige 
kind. Door een plechtige stilte gaf de Vergadering blijk het voorstel van 
het bestuur te ondersteunen. 

De notulen van de Algemene Vergadering van 21 oktober 1966, gepubli
ceerd in het Tijdschrift 7e jaargang nr. 6 (december 1966) worden ter 
goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen vragen of opmerkingen over, zodat 
deze zijn goedgekeurd. 

Het jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1967 wordt 
voorgelezen. Naar aanleiding van dit verslag merkt de heer Van der 
Engh op, dat het hem verheugt dat de belangen van de leden door de 
onderwijs-organisaties behartigd kunnen worden. 
De heer Pille geeft een korte uiteenzetting over het contact met de heer 
Redemeijer, waarbij de nadruk wordt gelegd op het informatief karakter 
van de bespreking. Met andere onderwijs-organisaties zal het waar
schijnlijk tot een dergelijk contact komen. Wij moeten het initiatief ech
ter afwachten. 

Het jaarverslag van de penningmeester, mej. W. I. M. Vermeulen, wordt 
besproken en goedgekeurd. Eveneens de begroting voor het jaar 1967. 
De kascontrole-commissie geeft bij monde van de heer Kortschot ver
slag over de controle van het boekjaar 1966. Er zijn geen opmerkingen, 
alles is in orde bevonden. Alvorens tot voorstel van décharge over te 
gaan wil de heer Kortschot verzoeken de contributie op eenvoudiger 
wijze te innen. Dit zal de penningmeester zeer veel werk besparen. Kun
nen in het begin van het jaar lijsten aan de scholen worden verzonden, 
waarop alle leden per school hun naam en adres opschrijven en de 
contributie over het hele jaar betalen? 

Dit voorstel wordt aangenomen en de Algemene Vergadering verleent 
mej. Vermeulen onder dankzegging décharge over het jaar 1966. 
De nieuwe kascontrole-commissie wordt benoemd: de dames Neerings 
en Reye en de heer Spanhoff (allen uit Nijmegen). 

Benoeming bestuursleden. Aan de beurt van aftreden zijn: mej. W. I. M. 
Vermeulen en de heren W. Bosman, F. Decates, L. J. Pille en J. H. C. Ver
schoor. Allen stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegencandidaten. De 
aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. 
De heer H. Koops ziet zich om gezondheidsredenen genoodzaakt als 
bestuurslid af te treden. Voorzitter wil, ondanks afwezigheid van de heer 
Koops, zijn dank uitspreken voor het werk door deze verricht. Hij 
spreekt de wens uit dat de heer Koops nog jaren van zijn helaas te 
vroeg ingegaan pensioen mag genieten. Namens de Vereniging zal een 
boekenbon worden aangeboden. 
In de ontstane vacature zal moeten worden voorzien. Mej. G. Lindeman 
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van de Dr. Roosendaalschool te Amsterdam verklaart zich bereid deze 
functie op zich te nemen. Het is haar echter niet mogelijk een gedeelte 
van het secretariaatswerk over te nemen. 
Het bestuur vraagt aan de Vergadering wie de functie van 2e 
secretaris op zich zou willen nemen, liefst wonend in de buurt van Rot
terdam i.v.m. de samenwerking met de secretaris. De heer H. Vrielink 
van de L. W. Hildemisseschool stelt zich beschikbaar. Bij acclamatie 
worden beide nieuwe bestuursleden benoemd. 

Vervolgens deelt de heer Pille mede, dat er eigenlijk nog een punt op 
de agenda had moeten staan, namelijk: Redactie Tijdschrift. 
Indertijd heeft Amsterdam (i.e. de Prof. H. Burgerschool en de Mgr. Her-
musschool) de redactie op zich genomen. Dit was ongeveer drie jaar 
geleden en dit was slechts een tijdelijke maatregel om uit de impasse 
te komen. Het zou nu aan te bevelen zijn dat een andere stad de redac
tie overneemt. Voorzitter deelt mee reeds informatief contact hierover te 
hebben gehad met Rotterdam en vraagt of de Rotterdamse scholen be
reid zijn de redactie over te nemen van Amsterdam. Aangezien het ant
woord bevestigend is, wordt de Algemene Vergadering gevraagd of zij 
met het voorstel van redactie-wijziging accoord gaat. Niemand heeft be
zwaren. Namen kunnen nog niet worden voorgelegd. Dit is echter ook 
geen dringende zaak. Het is de bedoeling dat de nieuwe redactie bij de 
aanvang van 1968 gaat functioneren. De interne verdeling van de redac
tie zal aan Rotterdam worden overgelaten. 
De heer Pille wil dit onderwerp niet afsluiten alvorens een woord van 
dank te hebben gesproken tot de scheidende redactie en wel in het 
bijzonder tot mevrouw N. M. Gelijns-Moleman, de eindredactrice. Zij 
heeft wel bijzonder veel werk gedaan. Met een zeer enthousiast applaus 
onderstreept de Vergadering de woorden van de Voorzitter. 

Rondvraag. 

De heer A. Grendel vraagt of het bestuur wil aandringen op spoedige 
invoering van de verlaagde leerlingenschaal, zoals genoemd in het nieu
we K.B. Hoe lang kan de verlaging nog op zich laten wachten? 
De heer Moraal vraagt zich af of het niet gewenst zou zijn dat onze 
Vereniging, juist omdat het een „algemene" is, vertegenwoordigers had 
in het A.N.O.F. Heer Pille zegt dat dit organisatorisch wel niet mogelijk 
zal zijn. 
Heer v. d. Engh stelt voor dat hij in het Tijdschrift het een en ander zal 
schrijven over het Overlegcentrum b.o. Verder zegt spr. dat er in het 
K.B. helemaal niet wordt gesproken over de logopaedisten. De Inspectie 
heeft geen idee welke de taak is van de logopaedisten in onze scholen. 
Heer Breve merkt naar aanleiding hiervan op, dat reeds in het D.B. over 
deze kwestie is gesproken en dat het de bedoeling is dat over de logo-
paedie met de inspectie zal worden gesproken. 
Heer Delhez zegt, dat op de scholen voor dove kinderen de mogelijk-

3 



heid bestaat voor individuele bijstand door een extra leerkracht. Kan dat 
dan ook niet voor de scholen voor s.h. en spr. kinderen. 
Heer v. d. Engh meent dat we daar niet op moeten ingaan. Beter zal zijn 
als deze functie door het Rijk wordt genoemd en dus erkend. 
Heer Evertse beschrijft hoe ons onderwijs is gegroeid en hoe langzamer
hand de logopaedie is ingeschakeld. Hoewel we er nog lang niet zijn: we 
zijn ontegenzeggelijk op de goede weg. Maar publiceer er over, vooral in 
ons eigen Tijdschrift. Vakverenigingswerk is belangrijk, maar niet voor 
onze vereniging. Haar taak is anders maar voor ons even belangrijk. 
Heer Delhez haalt een artikel aan uit ,,De Hoeksteen", nl. een persbe
richt van de Ned. Veren, van S.H. waarin wordt gesproken over het op
leiden van wijkzusters en maatsch. werkers voor begeleiding van slecht
horenden met een hoorapparaat. Hij is daar niet gelukkig mee. Hoe 
staat het bestuur hier tegenover? 
Heer Pille antwoordt, dat dit hem niet bekend was, doch dat een en 
ander met argusogen door het bestuur zal worden gevolgd. 
Heer Oostinga constateert dat onze Vereniging steeds groter wordt, 
maar dat de voorzitter de Algemene Vergadering nog moet openen met 
het kloppen van een asbak op de tafel. Wordt het geen tijd dat er een 
voorzittershamer wordt aangeschaft of aangeboden. 
Met luid applaus valt de Vergadering de heer Oostinga bij. Mevrouw 
Gelijns zal geld inzamelen. 
Tenslotte vraagt heer v. d. Engh over de Wet Geneeskundige risico's. 
Niets over bekend. 
Met de mededeling aan de heer Oordijk, over diens vraag betreffende 
de urgentieleergang, dat deze opleiding niet realiseerbaar is, sluit de 
voorzitter om half een de zeer geanimeerde Algemene Vergadering. 

A. Breve. 

Jaarverslag 
VAN DE „VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET ONDER
WIJS AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KIN
DEREN IN NEDERLAND" OVER HET VERENIGINGSJAAR 1966 

Dames en Heren, 

Met enigszins gepaste vreugde kan ik dit jaarverslag beginnen: niet 
omdat ik zo blij ben weer een Jaarverslag te kunnen maken, maar omdat 
elk jaar weer het ledental van onze vereniging toeneemt. Eindigden 
we het jaar 1965 met 217 leden, een jaar later was dit uitgegroeid tot 
233. Met andere woorden: wéér is het aantal kinderen, dat aangepast 
onderwijs ontvangt, uitgebreid door de betere onderzoekingsmethoden, 
terwijl daarnaast het aantal vakleerkrachten, ik denk bv. aan Logopedis
ten, toeneemt. Verheugend is het ook te constateren, dat de resultaten 
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van ons onderwijs steeds beter worden hetgeen valt af te leiden uit het 
feit dat het vervolgonderwijs, in welke vorm danook, dé grote plaat-
singsmogelijkheid is geworden voor onze leerlingen. Directe plaatsing 
in de maatschappij komt nog maar weinig voor. 
Dat het grote aantal leden van onze vereniging (in 1967 zal het de 250 
gepasseerd zijn) alleen zorgenrimpels geeft voor Uw secretaris, komt 
doordat hij de opdracht heeft al deze mensen een slaapplaats te geven 
tijdens de jaarlijkse conferentie. 

Uw bestuur kwam in het jaar 1966 vier maal bijeen. Daarnaast was 
regelmatig contact van het dagelijks bestuur. Onderwerpen van bespre
king waren o.a.: 

het Maatschappelijk werk, de Studie-conferentie 1966 en de taak van 
onze vereniging. 

Over het Maatschappelijk werk werd een laatste bespreking gehouden. 
De onderhandelingen met het Departement waren namelijk in het sta
dium gekomen, dat verdere stappen gedaan konden worden door de 
diverse besturen van scholen om tot het aanvragen van een Maatschap
pelijk Werker over te gaan. De principiële medewerking van het De
partement is verzekerd. Aan alle schoolbesturen en hoofden van scholen 
werd hiervan door Uw bestuur mededeling gedaan. 

De taak van onze vereniging. Reeds tijdens de laatste algemene verga
deringen kwamen in de rondvraag vragen naar voren die betrekking had
den op de activiteiten van vakverenigingen. Salariskwesties en derge
lijke zijn natuurlijk van groot belang maar kunnen door onze vereniging 
moeilijk behartigd worden. Toevalligerwijze werd een schrijven ontvan
gen van de sectie b.o. van de A.B.O.P. Hierin werd gevraagd om een 
onderhoud met ons bestuur. Deze bespreking vond plaats in 1967. Voor
uitlopend hierop kan reeds nu gesteld worden dat de personeelsbelan
gen dienen te worden behartigd door de bestaande onderwijzers-ver
enigen of -bonden. Onze vereniging kan slechts werkzaam zijn bij de 
bevordering van het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen en wel in de meest letterlijke zin van de woorden „bevorde
ring van het onderwijs". 
Dit houdt dus in dat, het wenselijk zou zijn dat al onze leden lid waren 
van een of andere onderwijzers-organisatie. 

Studie-conferentie: 
Op de algemene vergadering 1965 werd vastgesteld dat de conferentie 
zou worden gehouden op 20 en 21 oktober 1966. Het principe van 1965 
zou worden voortgezet, namelijk sectiebesprekingen over diverse onder
werpen. Reeds geruime tijd tevoren konden alle leden suggesties doen 
betreffende de te bespreken onderwerpen. Van deze gelegenheid werd 
ruimschoots gebruik gemaakt. De Bertha Mullerschool uit Utrecht bood 
aan een demonstratie te geven van de mogelijkheden bij de vrije expres-
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sie m woord en gebaar. Dit aanbod werd gaarne aanvaard. De ochtend 
van de 20e oktober werd hieraan besteed. In een vijftal korte inleidingen 
werd aangetoond hoe in de verschillende groepen, dus op verschillende 
leeftijden, de expressie toe te passen is. Op vaak boeiende wijze werd 
hierover gesproken. Ook de demonstratie werd niet vergeten. Een uit
voerig verslag werd gepubliceerd is het tijdschrift van december 1966. 
De middag en de volgende ochtend werden besteed aan sectiebespre
kingen, waarbij in verschillende gevallen de expressie uitgangspunt 
werd. Aangezien in 1965 was gebleken dat verschillende groepen te 
groot waren geworden, werd nu afgesproken dat een sectie niet groter 
moest zijn dan 15 deelnemers. Gebleken is dat hierdoor de discussies 
levendiger werden. 

De sectie-verslagen, uitgebracht in de middag van 21 oktober zijn alle 
gepubliceerd in de tijdschriften van december 1966 en de nummers 1 
2 en 3 van 1967. 

De algemene vergadering vond plaats op vrijdag 21 oktober 1966 Notu
len hiervan en het jaarverslag 1965 werden opgenomen in het tijdschrift 
van december 1966. 
Rest mij nog te vermelden dat het aantal deelnemers aan de conferentie 
218 bedroeg. 

Tot slot van dit jaarverslag wil ik namens de redactie U allen dringend 
verzoeken Uw ervaringen en meningen op papier te stellen en daardoor 
mede te werken aan de niet eenvoudige taak van de eindredactrice- zij 
schreeuwt, zij het logopedisch verantwoord, om copij. Het tijdschrift 
doet mij momenteel denken aan een gedicht: „Het Geuzenvendel" Met 
een variatie hierop zou ik kunnen zeggen: „Zij kwamen na jaren in het 
tijdschrift weerom." 

Wij vragen ons af: heeft nu niemand een frissere kijk op deze niet be
paald recente opvattingen? 

A. Breve, secretaris. 

Studieconferentie 4 en 5 november 1968 
Op onze conferentie 1967 hebben we nog eens duidelijk gesteld- onze 
vereniging is niet in de eerste plaats vakorganisatie, maar heeft veeleer 
het karakter van een studieverband. 
Dit bepaalt voor een groot deel de opzet van onze jaarlijkse conferen
ties. Daarvan was de conferentie 1967 geen goed voorbeeld. 
Er werd ons lof toegezwaaid over het niveau van deze bijeenkomst over 
de goede sfeer, ondanks het grote aantal deelnemers, maar toch'is dit 
niet wat wij ons ervan voorstellen. 
In 1968 beginnen wij aan onze vierde periode van vijf jaar. Wij stellen 
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ons voor daarin een aantal onderwerpen aan de orde te stellen, die 
zowel in de vernieuwing van het gehele onderwijs als in de vernieuwing 
en verdieping van het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen passen. 
Voor 1968 willen wij centraal stellen het rekenonderwijs. Dit is op onze 
bijeenkomsten nauwelijks aan de orde geweest. 
Het is een onderwerp van groot belang voor alle facetten en differen
tiaties van ons onderwijs. Kleuterschool, basisschool en voortgezet 
onderwijs hebben er mee te maken. 
De problemen t.a.v. het rekenonderwijs aan onze scholen komen voor 
een groot deel voort uit taalproblemen. 
Dit zou dus aan kunnen geven langs welke weg wij ons onderwerp moe
ten gaan benaderen. 
Toch lijkt mij dit niet geheel voldoende. Waarschijnlijk moet de opzet 
breder zijn. 
Wij zullen eerst de didactiek van het rekenonderwijs in 't algemeen 
moeten beschouwen. Daarbij is het van belang goed op de hoogte te 
zijn van de moderne inzichten op dit terrein. Misschien is daarbij na te 
gaan welke ballast over boord gegooid kan worden. Daarbij kan tijd vrij 
komen voor het verwerven van inzicht in getalstructuren en van reken
vaardigheden, die van wezenlijk belang zijn. 
Daarnaast dienen we na te gaan, waar en hoe onze leerlingen te maken 
krijgen met specifieke problemen. In hoeverre zijn nl. rekenproblemen 
gebonden aan taalmoeilijkheden? Hoe is hier iets aan te doen door een 
speciale didactiek? 
Het uiteindelijke doei van de bestudering van dit onderwerp, moet m.i. 
zijn het funderen, en gedeeltelijk uitwerken van een eigen didactiek voor 
onze scholen. 
Daartoe is verzamelen, ev. bundelen van wat reeds gedaan werd op 
dit terrein, van het grootste belang. 
Misschien kunnen we ooit eens komen tot het vastleggen van metho
dieken, speciaal voor onze leerlingen. 
Dit is geen hint voor boekjesschrijvers, die een goede bijverdienste zoe
ken. Als we zover eens zouden komen, moeten we trachten specialisten 
op dit terrein, die we toch wel zullen hebben, bijeen te brengen om op 
waarlijk moderne wijze dit alles vast te leggen. 
En dit geldt uiteraard niet alleen voor het rekenonderwijs. 
Tot nu toe zijn alle pogingen de didactiek verder te brengen te inciden
teel en ik heb het idee, dat veel verloren dreigt te gaan. 
Natuurlijk is het hier opgesomde werkprogramma te veel voor de enkele 
uren, die ons op de conferentie ter beschikking staan. 
Wij denken ons in grote lijnen de opzet als volgt: 
Voor het algemeen didactische gedeelte vragen we informatie van een 
hoogleraar in dit onderwerp. In één of meer artikelen in ons tijdschrift 
zou de stand van zaken op dit terrein aangegeven kunnen worden. 
Naast deze algemene informatie zouden een aantal vragen of onder-
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werpen aangegeven kunnen worden, die per school bestudeerd worden. 
Op de conferentie zelf zou naast een korte algemene inleiding voor het 
geheel in kleine groepen het specifieke van ons onderwijs doorgenomen 
kunnen worden. 
Van tevoren zullen dan discussie-leiders en notulanten gekozen moeten 
worden, die enkele malen bijeenkomen om de conferentie zo soepel 
mogelijk te doen verlopen. 
Een uitgebreide rapportage op de conferentie is door het grote aantal 
groepen wellicht ook niet meer mogelijk. Wenselijk zou zijn dat de didac
ticus van de algemene inleiding, onze gehele conferentie bijwoonde. 
Misschien is wel een samenvatting in grote lijnen mogelijk. Gedetail
leerder uitwerking zou in ons tijdschrift kunnen geschieden. 
Mocht blijken, dat enkelen onder ons belangwekkende experimenten op 
dit gebied gedaan hebben, dan is daar uiteraard plaats voor op onze 
conferentie. Korte voordrachten over eigen werk bleken in het verleden 
tot de meest gewaardeerde onderwerpen te behoren. 
Zodra wij onze plannen nader uitgewerkt hebben ontvangt U bericht, 
via de scholen of in ons tijdschrift. 
Misschien kan dit artikeltje nu reeds enkelen aan het werk zetten. Mocht 
in dit plan aanvulling of wijziging nodig zijn, dan rekenen wij op bericht 
van U. 

L J. Pille. 

Moderne inzichten betreffende 
het gehooronderzoek 

LEZING DOOR PROFESSOR DR. L. B. W JONGKEES 
OP 27 OKTOBER TE AMERSFOORT 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. 
Het heeft een voordeel om de titel van je voordracht door een ander 
te laten neerschrijven. Je kunt dan altijd zeggen: „Geëerd publiek, wat 
hier staat is onzin. Daar wil ik helemaal niet over praten." 
Dat zal ik niet doen, want ik zal het vandaag al moeilijk genoeg hebben. 
Ik ben gewend college te geven over dit soort onderwerpen en dat is 
heel eenvoudig. Ik sta dan tegenover vierdejaars studenten en die 
weten niets. Je praat dan gewoon maar. Als ik echter hier moet gaan 
spreken over moderne inzichten betreffende het gehooronderzoek, dan 
weet ik van tevoren, dat ik niemand van U iets nieuws vertel. U zit 
er de hele dag midden in en ik leef maar zo'n beetje langs de rand van 
het probleem. Ik ben tenslotte maar een oorarts en ik kijk naar trom
melvliezen. Als het nodig is, prik ik daar doorheen. 
Hoe dan ook dames en heren, belofte maakt schuld. Ik heb gezegd, 

8 



dat ik zou spreken over het onderwerp, dat Uw bestuur mij zou opgeven 
en het is dit onderwerp geworden. Misschien mag ik dan eerst wat 
teruggaan in de historie. Dat is voor een oudere man altijd makkelijk. 
Laat ik teruggaan tot ongeveer het jaar 1950. 
In het jaar 1950 was er in Nederland een heel rijke mijnheer. Dat 
kwam toen nog voor. Die heel rijke mijnheer kwam een tikje ontsteld 
bij enkele oorartsen in Amsterdam. Hij zei: „Nu moeten jullie toch eens 
even naar mij luisteren. Het is toch te gek. Ik ontmoet zojuist Dingetje 
Die en Die, die ouders zijn goede vrienden van mij en die mensen zijn 
volslagen in de put. Die weten het niet meer." 
En die mijnheer vertelde verder, dat zijn vrienden eerst bij de huis
dokter zijn geweest. De huisdokter zei: „Dat kind van jullie praat al
leen een beetje laat. Dat kind is wat lui. Als het een jaar of achttien 
is, dan praat het jullie de oren van het hoofd." Zij namen daar echter 
geen genoegen mee en zijn naar een oorarts gegaan. Die oorarts was 
van mening dat er wel iets gedaan moest worden. Hij nam de aman
delen weg. Maar het gehoor werd niet beter en er kwam ook geen 
spraak. Toen zijn zij naar een andere oorarts gegaan en die zei: „Dat 
kind is doof. Daar moet iets aan gebeuren. Gaan jullie eens naar een 
school toe." Inmiddels kwamen er vrienden, die hen aanraadden toch 
eerst nog eens naar dokter Zus en Zo te gaan, een uitstekende psy
chiater. Deze zag het kind en zei: „Dat kind is helemaal niet doof. 
Dat is eenvoudig..." Ik weet niet meer welke diagnose er op geplakt 
werd, maar het was een of andere heel eenvoudige psychische zaak. 
Je moest het kind met liefde tegemoet treden en dat was alles. „Enfin", 
zegt die man tegen mij, „kunnen wij daar nu niets aan doen? Ik heb die 
mensen naar Amerika gestuurd en daar werd direct de hele zaak rond 
gemaakt en wij weten het nu. Het is een kind met vrijwel geen gehoor-
resten en het moet naar de school voor doven." 
U kent het verhaal en ik hoop, dat het nu nooit meer voorkomt. 
Toen heeft die rijke mijnheer gezegd: „Jongens, als jullie naast deze 
ton, die ik hier op tafel leg, nog een ton op tafel weet te leggen, dan 
moeten jullie eens zien, dat je een stichting opricht, die nagaat, wat je 
met slechthorende kinderen kan doen. En dan maken, dat het niet tien 
verschillende adviezen krijgt." 
Dat was het begin van de Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind en dat was niet alleen dat stichtinkje, dat opgericht werd, maar 
dat was iets heel anders. Het was namelijk het moment, dat wij in een 
gezelschap al degenen bij elkaar kregen, die iets te maken hebben met 
kinderen met een gehoorstoornis. Het was een lichaam, dat zich kon 
richten tot de overheid en kon pretenderen, dat het de stem was van 
de doven- en slechthorenden-behandelaars in welke zin van het woord 

dan ook. 
Als wij de situatie van nu met die van voor 1950 vergelijken, dan zien 
wij toch wel grote vooruitgang. Misschien niet zo zeer in de technieken 
en mogelijkheden als wel in de aanpak, zoals die zich ook vandaag 
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uit; men komt bij elkaar en er worden inlichtingen uitgewisseld over 
wat er met dove kinderen gebeuren kan. Kortom, wat er met doofheid 
gebeuren kan. Om hierover te kunnen praten zul je de doofheid of 
de slechthorendheid, moeten kunnen vaststellen. 
Dames en heren, als wij het gehoor onderzoeken, dan zijn wij tegen
woordig wel eens wat erg geneigd om te denken aan al die mooie kre
ten van decibels en herzen. Wij hebben dan een mooie curve voor ons 
en dan zeggen wij: „Wel, dat is het gehoor van dat kind, of die vol
wassene." Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is maar één aspect 
van dat gehoor. Een aspect, waar wij ons op het ogenblik erg op rich
ten. Een aspect, dat wij dan objectief noemen. Dat is natuurlijk ook niet 
waar, want in wezen geef je niet anders weer, dan wat het kind aan
geeft. Het is dus zo subjectief als je maar denken kan. En in wezen is, 
wat wij willen weten, niet wat dat kind volgens een lijntje op een pa
piertje hoort, maar wat het werkelijk in de praktijk van het leven horen 
kan. Wij zijn daarom veel beter al, wanneer wij weten, hoe het kind 
reageert op hem aangeboden spraak. 
Op deze essentiële achtergronden wil ik toch even ingaan. Wij kunnen 
het gehoor vastleggen in het audiogram. Het audiogram zegt echter 
beslist niet alles over het gehoor. Het is er maar een heel banaal bui
tenkantje van. Het audiogram is een lijntje, dat aangeeft bij welke 
drempel wij bepaalde zuivere tonen waarnemen. Dat kunnen wij links en 
rechts bepalen, dat kunnen wij met luchtgeleiding doen en dat kunnen 
wij met beengeleiding doen. Uitermate praktisch en zeer geschikt 
om tot een diagnose te komen over de aard van het hele geval, maar 
je zou zelfs kunnen zeggen: ,,ln wezen minder goed, dan de fluister-
spraak." 
Pas opl Ik hoorde zojuist, dat mijn woorden op de band worden opge
nomen voor een verslag in Uw tijdschrift. In zo'n geval moet je altijd 
verschrikkelijk oppassen met wat je zegt. Als iemand mij gaat citeren 
en zegt: ,,Ja, ik heb het zelf van hem gehoord. Hij zei zelf, dat fluister-
spraak beter is dan een audiogram." U begrijpt, dat ik dan door de 
grond zink, want dat heb ik natuurlijk niet zo bedoeld. Ik heb er daarom 
heel geraffineerd de woordjes ,,je zou zelfs kunnen zeggen" voorgezet. 
,,Je zou zelfs kunnen zeggen", want wat meet ik met de fluisterspraak? 
Daar meet ik een van de functies mee, waarmee de mens in de maat
schappij moet leven. Het beroerde is alleen, dat je met dat fluisteren 
zo bijzonder slecht maat en getal kan weergeven. Er zijn wel bepaalde 
regels voor. Een heel ervaren fluisteraar kan in zijn eigen kamer met 
zijn eigen fluisterstem heel aardig een indruk krijgen hoe slecht een 
kind hoort. Maar als hij aan zijn collega schrijft, dat het kind vorig 
jaar drie meter fluisterspraak hoorde en de collega doet het over en 
hij vindt maar één meter fluisterspraak, dan hoeft hij echt niet bang te 
zijn, dat het kind plotseling twee meter fluisterspraak minder hoort. 
Het betekent soms eenvoudig, dat de een veel harder fluistert dan de 
ander. En het is niet eenvoudig de fluistertechniek op een dergelijke 
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manier te beheersen, dat je allemaal hetzelfde geluid voortbrengt. 
De dove weet ook heel goed, dat hij de een veel beter verstaat dan de 
ander Dat heeft soms helemaal niets met het geluid te maken, maar 
eenvoudig met de wijze, waarop het gepresenteerd wordt, het gezicht 
de articulatie. We moeten dus meteen al weer waarschuwen bij het 
onderzoek met fluisterspraak goed op te letten, dat we niet op andere 
manieren door laten schemeren, wat wij eigenlijk zeggen. Bij voorbeeld 
het liplezen Bij voorbeeld een veel te kleine stock van woorden, waar
uit wij kiezen. Ik herinner mij nog heel goed, dat bij ons op de lagere 
school de schoolarts kwam en ons verstaan van fluisterspraak opnam 
met de woorden vijf en zeven. Nu geeft het eerste woord beslist een 
andere uitdrukking op het gezicht dan het tweede. Zelfs voor kinderen, 
die niet kunnen liplezen. Het was dan ook geen wonder, da bij ons 
op de lagere school, zoals tot een jaar of vijftien geleden op alle lagere 
scholen, geen kinderen voorkwamen met gehoorstoomissen 
Als wij nu onderzocht hebben met fluisterspraak en wij hebben daarbjj 
ook een audiogram, weten wij dan precies, wat dat gehoor eigenlijk 
doet? Nee, dat weten wij nog altijd niet. Want er komen nog andere 
dingen bij. Wij horen in het normale leven niet bij de drempel WIJ horen 
daar boven. En nu is het niet zo, dat de waargenomen s temverhou
dingen bij de drempel en bij een niveau van laten wij zeggen 30, 40, 
50 of 60 db. boven de drempel bij iedereen gelijk zijn. Wij hebben hier 
het fenomeen, dat in Nederland wel regressie wordt genoemd, regres
sieve doofheid, wat in het algemeen in de wereld recruitment wordt 
genoemd. Het feit dus, dat de subjectieve sensatie van de luidheid 
sneller stijgt dan de intensiteit van het aangeboden geluid. Met ander 
woorden, men krijgt een grotere luidheidsperceptie bij een lagere stij
ging boven de drempel. En zo kan het zijn, dat mensen met een derge
lijk recruitment, in het algemeen mensen met een stoornis In het 
binnenoor, veel beter horen, dan U zou afleiden uit de gegevens bij de 

drempel. . . . . . . n. * 
En tenslotte is er dan nog een ding, wat wij niet bekeken hebben. Da 
is de nagalm. Het is een heel moeilijk te grijpen fenomeen, maar U 
kent het ongetwijfeld allemaal wel. Als U tenminste nog wel eens met 
de trein gaat en in een groot station overstapt. De omroepbenchten 
zijn luid genoeg, maar je verstaat er geen woord van. Eenvoudig, omdat 
het ene woord door het andere heenloopt. U hebt ongetwijfeld wel 
eens meegeluisterd als er mensen om de aarde cirkelen en men praat 
met ze De meeste mensen, die daar niet in geoefend zijn, verstaan 
daar niets van. Ook hier lopen de woorden door elkaar heen en dat
zelfde kan ook voorkomen bij het horen van de mens in het gewone 
leven. De stationshal kan hij — vergeeft U mij het wilde beeld — in zijn 
cochlea verborgen houden. 
Dan spreek ik nog niet eens over het verwerkingsmechanisme. Ook dit 
is namelijk een factor, die wij niet mogen vergeten. Er kan wel geluid 
op dat oor vallen en dat geluid kan wel worden opgenomen. Het ge-

11 



luid kan worden overgedragen op de zenuw en vandaar worden 
geleid naar de hersenen. Het kan dan naar het stuk van de hersen-
schors worden gebracht, waar het tot een sensatie moet worden 
verwerkt. In dat hele domein kunnen gekke dingen gebeuren. Wij heb
ben hier de zogenaamde centrale stoornissen en een van de eenvou
digste centrale stoornissen is het onvermogen van die hersenschors 
om optimaal te werken. Wij komen dan in gebieden, die ook liggen in 
de sfeer van de debilitas mentis, de zwakzinnigheid. Er is een bepaalde 
hoeveelheid vermogen van die verwerkende organen nodig wil dat 
aangeboden geluid tenslotte gepercipieerd worden. En dat zijn in de 
alleruiterste vorm de kinderen, die misschien wel een goed functione
rend gehoororgaan hebben, maar die volslagen idioot zijn. Daar komt 
ook geen spraak uit. Daar komen hoogstens wat schrikreflexen uit 
en of je daar van horen moet praten dat is een kwestie van definitie. 
Het is in ieder geval niet het horen, waar wij in de praktijk van het 
dagelijkse leven iets mee beginnen kunnen. 
Dat is, zeer in het algemeen gesproken dat, wat je moet weten van 
iemand, die je gaat behandelen wegens een stoornis van het gehoor. 
En hoe doen wij dat nu tegenwoordig in de praktijk? 
Laat ik het van twee kanten trachten te benaderen. In de eerste plaats 
wil ik weer even terug gaan in de historie en die lieve vriendelijke dokter 
met die grote snor en baard, die tegenwoordig weer heel modern is, 
in Uw herinnering brengen, die vijf en zeven in het oor fluisterde. Dat 
was de schoolarts en hij maakte uit of de kinderen doof waren, zoals 
zij op hetzelfde ogenblik uitmaakten, of je geen breuk had en of je 
goed keek. Deze zelfde dienst is bezig zich te ontwikkelen op een wijze 
die ik, juist wat betreft het gebied van het onderzoek naar de slecht
horendheid, in hoge mate verheugend vind. Het aantal zeer belangstel
lende schoolartsen is toegenomen en het aantal uitstekend werkende 
schoolartsen is ook toegenomen. Dat betekent, dat op het ogenblik 
een kind, dat in de eerste klassen van de lagere school zit, er vrijwel 
zeker van kan zijn op een gegeven ogenblik te worden onderzocht. 
Wij kunnen er dan heel aardig op rekenen, dat degenen, die werkelijk 
zwaar gehandicapped zijn er wel uitgezeefd worden. Ik hoef U geen van 
allen te vertellen, dat het dan wel een beetje laat is. Want het is nog niet 
zo vreselijk lang geleden, dat de fysicus Klijn van het Instituut voor het 
Dove en Slechthorende Kind eens heeft nagegaan hoe dat nu eigenlijk 
zat met het „ontdekken" van kinderen met een slecht gehoor en de 
plaatsing van die kinderen op een voor hen geschikte school. Nu laat 
ik even daar, of het de school voor doven of de school voor slecht
horenden was, maar het schrikbarende was, dat daar een periode van 
vier tot vier en een half jaar tussen lag. De eerste stap van de ouders 
om te komen tot een visite aan de dokter en het moment, dat dit kind 
op een school terecht kwam, waar het hoorde. En ik heb U al terloops 
in mijn inleiding gezegd hoe dat komt. Iedereen probeert zijn eigen 
stukje te doen en op die manier gaat er veel kostbare tijd verloren. 
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Als men eens probeert om die amandelen eruit te halen, dan is dat 
prachtig, maar als je dan niet tegelijkertijd de verzorging verder over 
dat gehoor uitstrekt, dan is er iets mis. En gelukkig, die vier en een 
half jaar begint terug te lopen. Maar de tijd, die nu nog nodig is, is nog 
altijd niet kort genoeg. Je zou zeggen, dat het kind bij wie een gehoor-
verlies geconstateerd wordt, het eerstvolgende schooljaar op de schoo 
voor doven of slechthorenden geplaatst moet worden. En in ieder geval 
moeten er maatregelen genomen worden als het kind jong is om het zo 
goed mogelijk op weg naar de school te leiden, te begeleiden of hoe 
men dat dan ook in de moderne terminologie wil noemea Vandaar dan 
ook dat er door de schoolartsen zelf enorm op aangedrongen wordt 
om 'het onderzoek van de kinderen niet alleen te laten plaats hebben op 
de lagere school, maar ook al op de kleuterschool Bovendien, dat is 
geloof ik belangrijk, is dat een van de momenten, dat wij de kinderen 
allemaal bij elkaar hebben. En als je een beetje uitvoerig wilt onder
zoeken, en iedereen een kans wilt geven om er uitgepikt e worden, 
dan moet je de bevolking van Nederland ongeveer volledig, althans voor 
aen belangrijk percentage, bij elkaar brengen. Maar ja, het is toch al
tijd nog op ongeveer vijfjarige leeftijd, voordat zij dan te pakken ge
nomen worden. In het algemeen betekent dit, dat zij zes jaar zullen 
zijn voordat zij naar de school toe gaan. Dit is laat en in sommige 
gevallen te laat. In enkele gevallen zelfs gewoon rampspoedig. Je zou 
ze dus graag jonger willen onderzoeken. Nu is dat jonger onderzoeken 
niet zo vreselijk makkelijk. Vroeger wel. Vroeger was het vreselijk 
makkelijk. Bij mij in de kliniek ligt nog altijd zon autotoeter. Als 
je daar in toet, dan springt iemand, die daar niet op verdacht is, een 
kleine meter van zijn stoel op. Als een kind dus een kleine meter van 
zijn stoel opspringt, dan hoort het, doet het dat niet, dan hoort het niet. 
Dat is toch heel eenvoudigl 

Ja dat vonden wij vroeger allemaal. Nou is het alleen zo allemachtig 
vervelend dat wij soms van die psychologen hebben, die ons dan op 
de vingers tikken. Wij hadden anders nog altijd in een heerlijk paradijs 
van onwetendheid doorgeleefd en wat is heerlijker dan dat. Nee, het 
bleek al heel gauw, dat er uitstekend horende kinderen waren, die dit 
zo'n rot geluid vonden, dat zij zich voorgenomen hadden dit niet te ho
ren en er niet op te reageren. Vooral, wanneer deze truc al meermalen 
was toegepast. Wij hadden dan een heel charmante variatie en dat 
was vlak achter degene, die onderzocht werd, in de handen klappen. 
Nou ja daar gold ongeveer hetzelfde voor. Maar dat mag ook niet van 
de psychologen. En het ellendige is, dat zij gelijk hebben. Je vindt 
inderdaad een vrij groot aantal kinderen, dat niet reageert op brute 
geluiden, die geen betekenis voor hen hebben. Zij reageren wel als je 
hun betekenishebbende geluiden aanbiedt. Je moet ze dan echter te 
pakken nemen op een zeer speciale leeftijd. En in de praktijk blijkt 
dat de leeftijd van ongeveer negen maanden te zijn. Zeg maar zes 
maanden tot een jaar, waarbij er wel eens een zal zijn, die het op vijf 
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maanden ook al goed doet en een kind van anderhalf jaar, dat het ook 
goed doet. 
Wel, U weet natuurlijk allemaal, dat voor het kind vooral die geluiden 
van betekenis zijn, die het hoort als moeder in huis bezig is en dan voor
al die geluiden, die iets prettigs aanduiden. En voor Nederlandse kin
deren betekent dat iets te eten. Als die kinderen geluiden horen, die iets 
met eten of drinken te maken hebben, dan plegen zij daarop te reage
ren. Dan is hun belangstelling gewekt en dan oefenen zij daarop die 
reflex uit, die daarop gebruikelijk is; zij richten hun blik in de richting 
van dat geluid. En dat is eigenlijk de hele essentie van het onderzoek 
bij kinderen van een maand of negen. Wanneer je ze dus screenen 
kan met, wat ik graag noem, dierbare geluidjes. En wat dat nu voor 
dierbare geluidjes zijn, dat is niet zo belangrijk. Het moeten wel ge
luidjes zijn, waar kinderen in geïnteresseerd zijn. Het gaat er om, dat 
een kind op moeders schoot zich draait naar het aangeboden dier
bare geluidje. 
En dan kan je nog kiezen. Je kunt hoge geluidjes nemen en lage ge
luidjes en zo kun je een aardige indruk krijgen van het kind, zoals het 
hele zachte geluidjes waarneemt. Reageert het kind goed, dan zijn er 
toch hoogstwaarschijnlijk geen vreselijke dingen aan de hand. En als 
je het aan beide kanten doet, dan kun je bovendien nog links en rechts 
met elkaar vergelijken. En dan heb je die kinderen als zij negen maanden 
oud zijn. Waarom nu juist op die negen maanden? Ja, daar durf ik niet 
veel van te zeggen. Het schijnt, dat het kind zich op dat moment nog 
gemakkelijk uit andere sferen terugtrekt en zich richt op een nieuw 
effect, dat te maken heeft met zijn instandhouding. Sommige mensen 
zeggen tenminste, dat het later veel gecompliceerdere wezens worden 
en dat dan die reflex verdwijnt. Zodat je, wanneer het kind wat 
ouder is dan een jaar, dat kind op deze manier niet meer voor de gek 
kunt houden. 
Nu kunnen wij zeggen, dat het al een flinke vooruitgang is, dat wij die 
kinderen met negen maanden hebben, maar nu komt toch wel een 
probleem bij. Als ik werkelijk op deze manier alle kinderen moet 
onderzoeken, hoeveel kinderen heb ik dan gehad voor er een bij is, 
waar wat aan mankeert? En laten wij nu eens zeggen, dat een op de 
honderd of anderhalf op de honderd een gestoord gehoor heeft. 
Dan moet je dus negen en negentig of acht en negentig en een half 
kind onderzocht hebben, voordat je eindelijk eens resultaat hebt. Dat 
is een beetje zenuwslopend voor de onderzoeker. Ik zal U een voor
beeld geven. Er zijn hele goede fabrieken voor kogels uit kogellagers. 
Kogellagers voor hele fijne apparaten. De kogeltjes, die gemaakt 
worden, moeten allemaal gecontroleerd worden. Nu blijken er drie op 
de duizend niet goed te zijn. Dat is de ervaring in die fabriek. En dan 
zitten er aan het eind meisjes te kijken naar die duizend balletjes, 
die voorbijgaan en waar er drie fout van zijn en zij halen die drie foute 
kogeltjes er niet uit. Want het is zo stomvervelend. Nooit vang je wat 
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en dan vang je ook niets als er wel wat komt. Wat doen wij nu m dit 
geval? Wel, dat is heel eenvoudig, je moet het aantal fouten opvoeren 
tot twaalf per duizend. Je gooit er dus eenvoudig een stuk of tien 
foute kogeltjes bij. Dan worden zij er alle dertien uitgehaald. Je moet 
voor het onderzoek dus ook op een of andere manier proberen te con
centreren. En hoe kun je nu concentreren, zodat het voor een ploeg 
onderzoekers, die niet heel speciaal in dit probleem geïnteresseerd is, 
mogelijk wordt de kinderen met een gestoord gehoor te ontdekken. Je 
kunt het misschien concentreren door je speciaal bezig te houden met 
de zogenaamde „at risk"-groep. Dit is de groep, waarvan gezegd wordt 
dat er een grotere kans is gehoorstoornissen te hebben dan normaal 
Vroeggeboren kinderen, kinderen uit families, waar erfelyke vormen van 
slechthorendheid voorkomen. (Naar otosclerose hoeft U bij kinderen n 0 g 
niet te zoeken). Kinderen, die bepaalde ziekten hebben, kinderen die 
gevallen zijn, kortom je kunt een reeks dingen opnoemen Dan heb 
ik de helft nog niet genoemd. Ik heb de rode hond nog met genoemd 
en ik weet zeker, dat U er zelf nog wel een bij kunt noemen. Waar he 
om gaat is, dat ik een lijst opmaak en zeg: „Die mensen w, ik nou 
hebben." Zitten er nu in die concentratiegroep voldoende kinderen? 
Krijg je inderdaad negentig tot vijfennegentig procent van de slecht 
horende kinderen? We zijn bang, dat zij er lang met allemaal matten 
en dan is het natuurlijk onvoldoende. Deze werkwijze heeft alleen, zin 
als Ik een verantwoord percentage van de gehoorgestoorde kinderen 
vang. Ik moet bij het opstellen van mijn lijst om die „at risk -groep 
te selecteren twee doelen in het oog houden; a. het moet economisch 
verantwoord zijn en b. de mensen, die het onderzoek uitvoeren, moeten 
het qoed doen. Dit is een vraag, die op het ogenblik in bewerking is. 
Maar wij zijn nooit tevreden. Als wij een vinger krrjgen. willen w,j de 
hele hand Wij willen zo allemachtig graag nog verder terug. En U kent 
waarschijnlijk het verhaal, dat men op het ogenblik al probeert de 
qehoorreactie van kinderen in de baarmoeder te onderzoeken. Of dat 
nu een erg juiste methode van handelen is, dat weet ik niet. Het is 
misschien een geweldig boeiend spel voor degene, die het onderzoek 
uitvoert maar het nut ervan voor de praktijk zie ik nog niet direct. 
Wel is het belangrijk in bepaalde gevallen bij pasgeborenen na te gaan 
hoe het met het gehoor staat. Dat betekent echter, dat je iets moet 
qaan onderzoeken, waarbij de patient geen medewerking geeft. Dat wil 
zeqqen je moet naar een echte objectieve methode van gehoormeting 
toe En' ook daarin hebben wij alweer een verleden. Het is een dertig 
iaar qeleden dat in de werreld van de perceptie de psychogalvanische 
reflex een grote rol speelde. Hij is nog niet dood, maar hij stuiptrekt 
wel Wat is dat nu eigenlijk? Wel, het blijkt, dat als men aan de huid 
elektrische metingen verricht, dat onder invloed van tot bewustzijn ko
mende prikkels in de sfeer van de waarneming de huidweerstand ver
andert En die verandering zou je moeten kunnen meten. En dat schijnt 
ook inderdaad wel te gaan. Het vervelende is alleen, dat je die meting 
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niet kunt herhalen. Als je de proef opnieuw uitvoert, dan zijn de uit
komsten anders, of wat vandaag wel gaat dat gaat morgen niet. Met 
zo'n methode kun je natuurlijk nooit een betrouwbaar onderzoek doen. 
Als er geen duidelijke veranderingen in deze methode komen, dan is hij 
niet geschikt om hele kleine kinderen te onderzoeken. 

Er is iets anders, waar het wel mee kan. Dat is het elektro-encefalogram. 
Een mooie kreet, die niet anders betekent dan dat wij op de een of 
andere wijze de elektrische verschijnselen noteren, die aan de opper
vlakte van de schedel optreden en die verwekt worden door de aktivi-
teiten van de hersenen. Nu heeft dat E.E.G. een moeilijke kant. Het 
geeft een buitensporig ingewikkeld geheel van op en neer gaande be
wegingen. Op het ene plekje van de schedel is het anders dan op het 
andere plekje. Nu kun je allerlei dingen uit het E.E.G. aflezen. Als je 
bepaalde lichtflikkeringen geeft, dan kan je de reacties hierop aan
tonen in het E.E.G. En als je het gehoor prikkelt, kun je ook hiervan 
de reactie terugvinden in het E.E.G. Bij hardere tonen is de reactie 
groter en bij zachtere tonen is de reactie minder. Als het geluid niet 
gehoord wordt, dan is er geen reactie. Ik zeg dit nu zo eenvoudig, 
maar in werkelijkheid is het iets moeilijker dan ik vertelde. Want het 
effect, dat ik krijg door een prikkeling van een of ander zintuig, be
staat uit een wir war van op en neer gaande lijntjes. De fysici zeggen: 
„Het signaal, waar het om gaat, verdrinkt in de ruis." Je kan het signaal, 
waar het om ging niet meer terugvinden. Het is zoiets als een man, die 
door een heel dicht bos loopt. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. 

Hier komt de moderne computer ons te hulp. Als je zo'n sein een aantal 
keren geeft en je laat de computer steeds de lijn, die begint op het 
moment, dat je de geluidsprikkel geeft, optellen, dan komt er een 
mooie curve, die ons iets te zeggen heeft. Als ik volkomen willekeurige 
bewegingen bij elkaar optel, dan krijg ik na verloop van tijd een rechte 
lijn. Alleen op die plaatsen, waar een zekere regelmaat optreedt, zal 
die lijn naar boven of naar beneden gaan uitwijken. Door de geluids
prikkel ontstaat er steeds eenzelfde reactie. Door die zeer kleine, re
gelmatige reactie steeds weer op te tellen bereik ik na verloop van tijd, 
50 maal of 100 maal, dat mijn curve mij uitsluitsel geeft over het ge
hoor. Het is een toverachtig gezicht om langzamerhand uit de brei van 
op en neergaande lijntjes een mooi patroon tevoorschijn te zien komen. 
Dit is dus op het ogenblik zeer wel mogelijk en ik geloof wel, dat deze 
methode van onderzoek een oplossing biedt. Er zit echter een hoop 
werk aan om die „leesbare" curve op te stellen. Als je dan bovendien 
1000 kinderen moet onderzoeken om er 10 te vinden met een gehoor-
verlies, dan begrijpt U wel, dat het probleem ook hier meer ligt bij de 
selectie van die „at risk"-groep, dan bij de techniek van het onderzoek 
zelf. De technieken zijn er vaak wel, maar hoe pas ik die toe, zodat 
inderdaad de dove kinderen uit de massa tevoorschijn getoverd 
worden. 
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Misschien stoppen we nog eens alle kinderen zelf in de computer en 
vallen de doven er aan de onderkant uit. 
Hoe dan ook, dames en heren, ik wil nog even naar iets anders terug
gaan. Het moderne onderzoek. En dan moet ik toch nog even over een 
paar kleinigheden praten. Ik zal echt niet proberen diep op al de din
gen in te gaan. Ik wil er alleen op wijzen, dat vroeger keurig het verschil 
gemaakt werd tussen aandoeningen van het middenoor en aandoeningen 
van het binnenoor. Men sprak van middenoordoofheden en binnenoor-
doofheden Langzamerhand is duidelijk geworden, dat deze termen niet 
juist zijn. Het zijn termen, die berusten op het gebruik van stemvor-
ken De beengeleiding en de luchtgeleiding gedroegen zich verschil
lend Later is het onderscheid nauwkeuriger geworden. Men sprak toen 
van geleidingsstoornissen en perceptiestoornissen. Zo bleef het een 
honderd jaar tot ongeveer de laatste wereldoorlog. Daarna is er een 
grote ontwikkeling gekomen. Er kwam een onderverdeling van de 
perceptiestoornissen. In de eerste plaats het vaststellen van recruit
ment die regressieve doofheid, die verhoudingsgewijs boven de drem
pel minder erg is dan bij de drempel. Het is een typisch verschijnsel 
bij aandoeningen van het binnenoor. Wij hebben een methode van 
onderzoek, waarbij de recruitment o.a. direct blijkt. Meneer Von Bekésy 
heeft o a. voor de apparatuur, die hij ontwikkelde voor gehooronder-
zoek de Nobelprijs gekregen. Hij was elektrotechnisch ingenieur b.j de 
PTT in Boedapest. In de laatste oorlog is hij via Zweden naar Amerika 
gegaan en op het ogenblik leeft hij als een soort kluizenaar op Haïti. 
Hij houdt zich zelfs op Haiti alleen maar bezig met de functie van het 

HU heeft een zeer eenvoudig idee gehad. Hij heeft gezegd: „Je moet 
het geluid van de audiometer niet zo nu en dan aanbieden. Je moet een 
toon aanbieden op een bepaalde sterkte en die toon langzaam hoger 
of lager laten worden. De patient heeft een knop in zijn hand, waarmee 
hij het geluid in sterkte kan laten toenemen en afnemen. De sterkte van 
het geluid varieert dus van wel horen naar niet horen en van niet horen 
naar wel horen. Nu kan het wezen, dat wij een patroon krijgen, waar
bij de grenzen van niet horen en wel horen ver uit elkaar liggen en het 
kan wezen, dat deze grenzen dicht bij elkaar liggen. Het onderzoek 
duurt per uitgezette curve ongeveer 10 minuten. Je kunt dit onderzoek 
nu uitvoeren met een doorlopende toon en met een onderbroken toon. 
Je krijgt dan soms verschillende curven. Met deze Békésy-audiometer 
kan men bijzonder fraaie verschillen vinden tussen de ouderwetse gelei
dingsstoornissen, en de doofheden van het binnenoor. Bij deze laatste 
ziet men hele speciale curven. In het begin gaat alles prachtig en dan 
plotseling ploft de lijn naar beneden. Dit is een methode, die op een 
hele boel manieren is uitgewerkt. Als U op het ogenblik een Amerikaans 
studieboek opslaat over dit onderwerp, dan ziet U allerlei mooie kre
ten als de Sissitest, de Jerger 3, de Jerger 6, enfin er zijn er eindeloos 
veel. Nu is er een troost. Als U twee jaar wacht zijn ze allemaal ver-
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dwenen. Dat is precies als bij geneesmiddelen. De gemiddelde leeftijd 
van een geneesmiddel is een jaar en dan is het verdwenen. Als U na 
tien jaar kijkt, dan is er van alle geneesmiddelen ik geloof 2,7% over en 
dat zijn dan de geneesmiddelen, die er twintig jaar tevoren ook al wa
ren. Daar blijft echt niet veel van over. Laat ik U troosten, als U aan
delen hebt; in een halfjaar is de winst binnen. 
Dames en heren, door het oor op een andere wijze te belasten dan 
wij tot nu toe gewend waren, is het mogelijk een grotere differentiatie 
te maken tussen de verschillende stoornissen. En wat hebben wij daar 
aan? Ik weet het niet op dit moment. Ook of de mensen, die zich met 
de problemen van de kinderen bezig houden er veel aan hebben weet 
ik niet. Bij de volwassenen zijn er al bijzonder belangrijke ontwikke
lingen uit tevoorschijn gekomen. Om U een voorbeeld te geven. Als er 
zich achter het binnenoor een gezwelletje bevindt, dan hebben wij te 
maken met een toestand, die uiterst gevaarlijk is, en die leidt tot ver
lammingen aan alle kanten en doodgevaarlijke operaties. De eerste ver
schijnselen zijn uiterst gering. Het is niet meer dan een toenemende 
slechthorendheid en suizen. Bij deze mensen vinden wij tegenwoordig 
die kleine tumors als ze zo klein zijn, dat zij zonder gevaar kunnen 
worden weggenomen. Dit is een enorme vooruitgang. Vroeger waren 
dit neurologische patiënten. Als het tegenwoordig neurologische pa-
tienten zijn, dan is er een fout gemaakt. De oorzaak had al bij de 
K.N.O. arts gevonden moeten worden. Dit is iets, wat niet bij kinderen 
voorkomt. Deze ontwikkeling hebben wij de laatste jaren mee gemaakt 
en wie weet wat er zich de komende jaren door een steeds grotere 
samenwerking nog zal ontwikkelen. 
Ik ben begonnen met U te vertellen over de samenwerking in de Stich
ting voor het Dove en Slechthorende Kind, waar eigenlijk ieder, die iets 
met dove en slechthorende kinderen te maken had in vertegenwoordigd 
was. Dat waren de scholen voor doven, de scholen voor slechthoren
den, de pedagogen, de psychologen, kortom van alle kanten was men 
vertegenwoordigd. En dat is geweldig goed geweest. Wij zien deze ont
wikkeling nu ook buiten de Stichting. Nederland is het eerste land ge
weest, waar fysici zich met het gehoor gingen bemoeien. Ik kan met 
trots zeggen, dat wij op dit punt de spits hebben afgebeten. Op het 
ogenblik zijn er in Amerika al vele fysici, die met het gehoor bezig zijn. 
De samenwerking tussen fysici en medici leidt tot opmerkelijke ont
wikkelingen en ik geloof, dat wij hier aan het begin staan. Ik heb zo'n 
stille hoop, dat ik hierover na een jaar of tien, als ik dan nog eens 
mag, voorzitter, nog wel eens iets leuks kan vertellen. 
Ik dank U. 
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Toespraak door de heer IM. Y. Vlietstra 
TIJDENS DE STUDIECONFERENTIE OP 26 OKTOBER 1967 
TE AMERSFOORT 

Toen in oktober 1*23 het onderwijs aan slechthorenden officieel bij 
het buitengewoon onderwijs werd ingedeeld, telde het drie echo en 
namelijk in Amsterdam. Rotterdam en Den Haag en aan deze scholen 
waren in totaal 20 leerkrachten verbonden. Deze scholen d.e zich dus 
bemoeiden met kinderen die op grond van Sehoorveri.ea belemmerd 
werden in hun ontwikkeling leken zelf behept met ontw.kkel.ngsbelet-
sel. Bijna gedurende een kwart eeuw bleek er geen groei in te zitten. 
Uit de jaarverslagen kreeg men de indruk dat het onderwijs aan slecht
horenden leefde in de schaduw van het doofstommenonderwije zoals 
ook vele jaren lang het onderwijs aan slechtzienden niet de belang
stelling kreeg die het onderwijs aan blinden genoot. 
In 1947 waren er nog steeds drie scholen voor slechthorenden met sa
men amper 300 leerlingen en met totaal 22 leerkrachten. In da jaar 
kwamen de heren Evertse, Andreae en Den Duik, de dne schoolhoof
den de nood van het onderwijs aan slechthorenden in de Ramstraat 33 
te Utrecht uiteenzetten en de heer Broeren en ik werden getroffen door 
hun pleidooi voor kinderen in nood. De slechthorende kinderen in Ne
derland hebben het voorrecht gehad goede en kundige pleitbezorgers 
te vinden, mensen die hun enthousiasme wisten mee te delen en hun 
deskundigheid wisten door te geven. Persoonlijk denk ik daarbij met 
dankbaarheid terug aan de heer Andreae van wie ik in lange gesprek
ken zo veel heb mogen leren. Voor mij zullen Andreae en Evertse de 
pioniers blijven van een onderwijszorg die zich thans zo duidelijk mani
festeert en die niet meer weg te denken is in het grote geheel van het 
buitengewoon onderwijs. Zij hebben nagelaten wat Longfellow noemt 
footsteps in the sand of time en als U in het volgen van hun voetspoor 
misschien eens ontmoedigd mocht worden - hetgeen betekenen zou 
dat U een goed en serieus werker bent — luister dan eens naar hun 
verhalen van vroeger. Luister eens naar wat zij kunnen vertellen van 
onverstand en misverstand, van een tijd zonder bandrecorder of audio
meter, maar wel met de geurtjes van lopende oren. 

Toen Uw werkgemeenschap in 1952 werd opgericht, naar ik meen te 
herinneren in het Meenthuis te Blaricum, waren er 4 scholen voor s A 
met 44 leerkrachten en 600 leerlingen. Bij het eerste lustrum in 1957 
juichten we over 9 scholen, 1100 leerlingen en 86 leerkrachten. Dat was 
dus een verdubbeling en thans bij het 3e lustrum kunnen we in verge
lijking met 1957 opnieuw van een verdubbeling spreken: 20 scholen, 
2400 leerlingen en 212 leerkrachten. 
Bij het eerste lustrum in 1957, dat nog in het knusse Maarten Maar-
tenshuis, het jarenlange pied a terre van Uw werkgemeenschap kon 
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worden gevierd, mocht ik constateren dat de scholen voor slechthoren
den nadat ze jarenlang op het statistische overzicht van soorten van 
buitengewoon onderwijs op de onderste plaats hadden gestaan toen, 
in 1957, van de 12 soorten van buitengewoon onderwijs de zevende in 
grootte was geworden. Mijn voorspelling in 1957 dat U eenmaal de der
de plaats zou bezetten in die lange lijst van soorten van buitengewoon 
onderwijs is bewaarheid geworden. De laatste statistische cijfers ge
ven als grootste soort aan de scholen voor zwakzinnigen, daarna ko
men de scholen voor kinderen met leer en opvoedingsmoeilijkheden en 
als derde komt, wanneer we zien naar de aantallen leerlingen en leer
krachten het onderwijs aan slechthorenden. Ik weet dat het fout is om 
naar cijfers te kijken, ik wil U niet met getallen verblinden, het is altijd 
beter te wegen dan te tellen, maar op dit derde lustrum wilde ik Uw 
werkgemeenschap toch met deze opmerkelijke groei confronteren. 
Wij zijn gegroeid met ons onderwijs aan slechthorenden, niet alleen sta
tistisch zichtbaar, maar ook op andere wijze. Het voortgezet onderwijs 
werd in onze scholen geïntroduceerd en leidde tot grote successen. 
Het kind dat slechthorend is verspeelt daarmede niet de kans op een 
ontwikkeling die boven het basisonderwijs uitgaat. Er zijn thans twee 
zelfstandige scholen voor voortgezet onderwijs aan slechthorenden en 
in algemeen toegankelijke examens wordt reeds vele jaren bewezen 
dat slechthorende jeugd zich kan meten met horende jeugd. Het onder
wijs aan slechtorenden heeft samen met het onderwijs aan blinden 
de meeste differentiatiemogelijkheden van alle soorten van buitenge
woon onderwijs. Een school voor elementair onderwijs kan hebben een 
afdeling voor zeer jeugdigen, een afdeling voor ernstig spraakgebrek-
kigen, een afdeling voor zeer jeugdige ernstig spraakgebrekkigen, een 
afdeling voor voortgezet onderwijs en straks ook een afdeling voor 
meervoudige gestoorde slechthorenden. In het kaartsysteem van scho
len voor slechthorenden en van scholen voor blinden moet met zes 
verschillende kleuren worden gewerkt. Het zou interessant zijn eens uit 
te werken wat het optimale getal leerlingen is voor een school voor 
slechthorenden. Dat ligt ongetwijfeld ver boven het stichtingsgetal 27. 
Ook de outillage van de scholen werd geleidelijk verbeterd en we 
bezitten in 1967 twee schoolgebouwen die speciaal voor het onderwijs 
aan slechthorenden werden gebouwd. Dit is beslist, ook procentueel, 
te weinig. Moge in 1977 dit aantal tot minstens tien zijn gestegen. De 
vraag mag gesteld worden waaraan deze opzienbarende ontwikke
ling van het onderwijs aan slechthorenden is te danken. Ik meen deze 
vraag reeds gedeeltelijk te hebben beantwoord. Het zijn de werkers bij 
het slechthorenden onderwijs die onder goede leiding de stuwkracht 
hebben gevormd die nodig was om dit onderwijs op te tillen en voort 
te duwen. Uw werkgemeenschap heeft er in belangrijke mate toe bij ge
dragen dat de waarheid omtrent slechthorendheid bij kinderen aan het 
licht trad, gezien werd en ook geaccepteerd werd. Daarbij kan dank
baar gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke arbeid van ande-
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ren. De ouderen onder U zullen zich herinneren hoe ik in 1957 gewezen 
heb op enkele merkwaardige prenten die in het Maarten Maartenshuis 
waren te bezien. Ze hingen aan de wand en stelden op het eerste ge
zicht niets anders voor dan een boom of een plant of een landschap. 
Maar als de gids er op wijst, in letterlijke zin er met zijn vinger langs 
gaat, dan zien we in het geheel van de prent een gelaat. Als onze aan
dacht er eenmaal bij bepaald is dan herkennen we het gelaat van een 
oranjevorst verscholen in de prent. Ik heb dit toen symbolisch ge
noemd voor hetgeen er in Uw werkgemeenschap is gebeurd. Bijna 
niemand zag in de zorg voor het gehandicapte kind het gelaat van het 
slechthorende kind. Het slechthorende kind ging in die zorg volkomen 
schuil. Men ging er aan voorbij zoals men in het Maarten Maartenshuis 
zonder gids voorbij gaat aan wat er in die boom, die plant, dat land
schap verborgen zit. Wel gij, leden van de werkgemeenschap, zijt het 
geweest die in die weelderig groeiende boom van het buitengewoon 
onderwijs gewezen hebt op het beeld, op het gelaat van het slecht
horende kind. 
Gij hebt het naar voren gehaald door het scherp in zijn contouren te 
tekenen. Wie door de niet aflatende bemoeienis van de werkers van het 
slechthorende onderwijs eenmaal het beeld van het slechthorende kind 
duidelijk heeft gezien (zo is het mij tenminste persoonlijk vergaan) kan 
het evenmin kwijt raken als zij die het verborgen portret in het zoek-
plaatje hebben gevonden. Men blijft het zien en verwondert zich er over 
dat men het niet eerder heeft gezien. Ja, maar daar was goed en duide
lijk gidsenwerk voor nodig, daar waren mensen voor nodig die onze 
ogen openden. Uw werkgemeenschap heeft de gidsen geleverd en heeft 
van het begin af aan geweten dat men het niet zonder deskundigen van 
buiten af kon stellen. Het programma van deze lustrum-bijeenkomst 
getuigt daar vanmiddag weer van. 
De zich snel ontwikkelende hulp aan het slechthorende kind is zeker 
ook te danken aan het feit dat deze hulp reeds vroeg multi-discipli-
nair werd opgezet. Overeenkomstig de besluiten van de Internationale 
Conferentie over Revalidatie gehouden te Wenen in 1955 moet onder 
revalidatie verstaan worden een complex van maatregelen dat er op 
gericht is de fysieke psychische en sociale capaciteit van de gehandi
capte tot het hoogst mogelijke niveau op te voeren. Dat complex van 
maatregelen houdt in het samengaan van mensen uit verschillende vak
gebieden: het vakgebied van de geneeskunde, de para-geneeskunde 
en de psychologie, van het onderwijs van de sociaal-werker en van de 
arbeidsdeskundige. Dit samengaan van vele disciplines is het kenmerk 
van de revalidatie. Er moet geconstateerd worden dat men bij 
het onderwijs aan slechthorenden zeer spoedig begreep dat men de 
medicus nodig had, dat men het niet zonder psycholoog en logopedist 
af kon, dat er een sociaal-werker verbonden moest zijn aan een school 
en dat ook de arbeidsdeskundige om raad moest worden gevraagd. 
De opgang van het onderwijs aan slechthorenden kan mede verklaard 
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worden aan het bijtijds weten, dat men het in de scholen voor slecht
horenden met onderwijsmensen alleen niet klaar speelde. Voordat het 
woord revalidatie bestond werd in deze scholen het begrip gekend. Ik 
meen dat men in de kringen van de werkers onder zintuiglijk gestoor
den en lichamelijk gebrekkigen nooit erg gelukkig is geweest met de 
kreet die bedoelde het gehele buitengewoon onderwijs onder één noe
mer te brengen, namelijk buitengewoon onderwijs is kinderbescher
ming. Voor velen was dit woord kinderbescherming te justitieel getint. 
Afgewacht moet worden of de kreet: „Buitengewoon onderwijs is reva
lidatie" beter zal inslaan. Men zal het begrip revalidatie dan echter 
moeten afstemmen op de reeds genoemde definitie van Weenen en 
goed moeten begrijpen dat als daar in gedoeld wordt op verschil
lende vakgebieden dit beslist niet inhoudt dat de accenten steeds op 
dezelfde wijze worden gelegd. Op een school voor slechthorenden is het 
onderwijsaccent het sterkste. In een audiologisch centrum zal dit wel 
niet het geval zijn, hoewel het onderwijsaccent daar wel degelijk aan
wezig kan zijn, namelijk als de patient moet leren horen. 
Revalidatie betekent altijd samenwerking tussen verschillende disci
plines. Volgens de definitie van Weenen kunnen dus de medici nimmer 
op hun eentje revalidatie bedrijven, evenmin als de onderwijzers. De 
medici zullen wel altijd bij de revalidatie betrokken zijn, soms zelfs met 
een sterke inslag b.v. in een revalidatiecentrum als de Johanna-Stich-
ting, waar dan ook een medicus aan het hoofd staat. Maar om te 
revalideren heeft deze medicus de hulp nodig van onderwijsmensen, van 
sociaal-werkers, van psychologen en logopedisten. Alleen kan deze 
medicus niet revalideren. 

De ,,one man business" heeft in het gehele buitengewoon onderwijs af
gedaan. Niet langer treedt het hoofd van een school voor debielen op 
als gezinsdeskundige of speelt hij ook voor directeur van een so
ciale werkinrichting. Ik dacht dat in de geschiedenis van het slechtho
rende onderwijs een dergelijke tendens ook is aan te wijzen. En dat is 
dan heus niet omdat men zich wil aanpassen aan de definitie van Wee
nen en jaagt naar dat epitheton ,,revalidatie", want nogmaals reeds 
vroeg beseften de werkers in de scholen dat communicatie nodig was 
met artsen, psychologen, audiologen, logopedisten, akoupedisten, so
ciaal-werkers. Het kind in de school voor slechthorenden lijdt aan een 
communicatie stoornis, de werker in de school heeft zich daarvoor wil
len hoeden en heeft aansluiting gezocht bij andere disciplines. Daarmede 
werd zijn horizon verruimd en kreeg hij meer kansen de wereld van het 
gehoorgestoorde kind te vergroten. 
Ik ga er hier niet verder op in wat de leerkracht in de scholen voor slecht
horenden moet weten van medicijnen, van psychologie en van maat
schappelijk werk. Het is duidelijk dat hij niet voor dokter moet gaan 
spelen, niet moet gaan rorschachen of de gezinsdeskundige uithangen. 
Hij moet leren de taal van de ander te verstaan en deze verstaanbaar
vaardigheid moet dienstbaar gemaakt worden aan het vergroten en ver-
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fijnen van zijn eigen vakmanschap. De eisen die gesteld worden aan het 
vakmanschap zijn zeer groot, juist omdat men bij zoveel verschillende 
deskundigen te rade moet gaan en van zoveel deskundigen de gespreks
partners moet zijn. Dit moet echter de jongeren onder U niet ontmoe
digen, Keulen en Aken werden niet op één dag gebouwd en een leer
kracht in de school voor slechthorenden is niet door één opleidings
cursus tot leidende figuur in deze tak van buitengewoon onderwijs ge
vormd. De gestage studie moet het doen en opzienbarend succes bij 
deze vorming tot vakmens is er vaak niet bij. 
Ik moge aan de jongeren nog eens voorhouden de diepe wijsheid ver
borgen in het volksrijmpje uit de 16e eeuw, dat men placht te zeggen 
bij het dobbelspel. Het rijmpje luidde als volgt: deux aes en heeft het 
niet, six cinque en geeft het niet, quatre drij, die maken vrij. 
Als men de dobbelstenen werpt dan zijn de tweetjes en de eentjes, de 
deux en de aes van weinig nut. Daar schiet je niet mee op. Deux, aes en 
heeft het niet. De hoge ogen, de zes en de vijf daar moet je niet op 
rekenen, dat komt zo weinig voor. Six cinque en geeft het niet. Maar 
het gewone, de drietjes en de viertjes die brengen het aan, dat telt 
pas goed op, die doen het hem. Quatre, dry die maken vrij. 
Lauwheid en slapheid daar moeten we ons van distanciëren. Deux aes 
en geven nergens. Dat is duidelijk voor ons allemaal. Maar nu komt 
het. We kunnen niet allemaal tot de corypheen behoren. Hoge ogen 
worden in het leven zo weinig gegooid. We zijn niet allemaal een An-
dreae of een Evertse. Six cinque is het in Uw werkgemeenschap ook 
niet algemeen. Maar ten slotte behoeft dat ook niet; zouden we met 
zoveel sterren eigenlijk wel raad weten? De drietjes en de viertjes die 
brengen als het er op aan komt de zaak vooruit en die schragen deze 
zaak van het gehoorgestoorde kind, zoals het ook altijd de midden
groepen zijn, die de steunpilaren vormen van de maatschappij. 
Quatre dry dat gaat dus over de niet vooraanstaanden in de werk
gemeenschap, de gewone man en de vrouw in de groep, de drietjes en 
de viertjes, die zijn nodig om het gelaat van het slechthorende kind vrij 
te maken uit het gewirwar van zorg. Gij werkgemeenschap met Uw 
vele vijfjes en zesjes en met Uw gelukkig aanwezige drietjes en viertjes 
hebt tot taak om ook buiten Uw kring de drietjes en de viertjes te mo
biliseren, ginds een wethouder en hier een inspecteur. 
Ik meen dat gebleken is, dat ge daarvoor over een image beschikt 
dat overtuigend werkt. Ja, wat is Uw imago? Het imago van de werk
gemeenschap wordt bepaald niet alleen door de veelheid der beroepen 
die er in is vertegenwoordigd maar ook door het samengaan van 
bevolkingsgroepen, die juist op het terrein van het onderwijs scherp 
gescheiden plegen te marcheren. In Uw werkgemeenschap vindt men 
kerkelijken en niet-kerkelijken, protestanten en katholieken, voorstan
ders van openbaar en van bijzonder onderwijs. Dit moet de buitenwereld 
aan het denken brengen en dit moet hen doen afvragen: ,,Wie is dit 
slechthorende kind, ten behoeve van wie men deze concessies doet 
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dwars tegen gangbare Nederlandse gewoonten in." Het spreekt de grote 
massa aan wanneer mensen van verschillend beroep en van verschil
lende levensovertuiging samen iets voorstaan. Uw werkgemeenschap 
werpt een duidelijk en helder licht op de zaak van het slechthorende 
kind. 
Misschien zijt gij de voorloper van een nieuw tijdbeeld zoals ik in Uw 
werk ook het begin heb willen zien van het realiseren van de moderne 
revalidatie-gedachte. Op onderwijsgebied zullen we in de toekomst min
der scherp gescheiden van elkaar optrekken dan decenniën lang het 
geval is geweest. Reeds komt op een Christelijke school voor slecht
horenden de kapelaan godsdienstlessen geven aan kinderen uit katho
lieke gezinnen en verschijnt de protestantse dominee op een katholieke 
school voor lichamelijk gebrekkigen. Gemeenschappelijke zorg van het 
gehandicapte kind brengt ons dichter bij elkaar. Deze zorg fungeert als 
nationale smeltkroes. De scherpe kanten gaan er af, we leren 
elkaar beter kennen en dat betekent dat we elkaar beter leren waar
deren. Revalidatie dat is de multidisciplinaire zorg voor gehandicapten, 
waarbij in het onderwijs aan jeugdigen de zorg voor slechthorenden de 
derde plaats inneemt, gaat passen in het eigentijdse beeld van de sa
menleving. 
Het was Prof. Kurt Lindemann die in het voorwoord van het programma 
van het 10e Internationale Congres over Revalidatie dat in 1966 te Wies-
baden werd gehouden, opmerkte dat, revalidatie in de zin zoals ik hier 
uiteenzette volledig in overeenstemming is met moderne maatschappij 
gedachten. Het behoort tot de karakteristiek van onze tijd, dat belang
rijk werk de aandacht vraagt van meer dan één discipline. De rechter 
kan geen recht spreken zonder hulp van de psychiater, de geneesheer 
is dikwijls niet in staat de gezondheid van zijn patient te bevorderen 
zonder de biochemicus te hulp te roepen. Als een college van B. en W. 
beleid wil bepalen is het mogelijk dat ze de hulp moet inroepen van een 
socioloog. We raken er van overtuigd, dat samenwerking van verschil
lende vakmensen een voorwaarde is voor succes. 
Maar een technische voorwaarde is nooit doorslaggevend en zeker 
niet wanneer mensen met mensen te maken hebben, wanneer mensen 
met kinderen hebben te maken. In het onderwijs aan slechthorenden 
moogt ge nog zoveel de regels van de revalidatie in acht nemen en 
moogt ge dus nog zoveel de aansluiting met andere disciplines be
ogen, terwijl gij ook op Uw eigen terrein er in geslaagd bent een des
kundig gesprekspartner te worden van medicus, psycholoog, audioloog 
en maatschappelijk werker, als gij geen liefde kunt opbrengen voor 
het aan U toevertrouwde kind dan zijt gij volgens een bekend bijbel
woord een lawaai makend stuk ijzer geworden. 
Een engels dichter verhaalt van een Arabische sheik, een voorspoedig 
heerser over een stam, die op zekere nacht ontwaakt uit een vredige en 
diepe slaap en die dan aan het hoofdeinde van zijn bed een engel ziet 
zitten, schrijvend in een boek van goud. ,,Wat schrijft gij daar," vraagt 
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Abou Ben Adhem en de engel antwoordde: ,,ik schrijf de namen op van 
hen die God liefhebben". „En is de mijne daar ook bij?" vraagt Abou 
Ben Adhem. "Maar natuurlijk niet," zegt de engel. 
„Welnu," herneemt Abou Ben Adhem, „Schrijf mij dan op, als iemand 
die zijn medemensen liefheeft.' De engel verdwijnt en de volgende nacht 
komt hij weer met een verblindend alles wakker makend licht, met in 
zijn hand een lijst van namen van hen, die door Gods liefde gezegend 
zouden worden. 
En ziedaar Abou Ben Adhem's naam stond helemaal boven aanll 

Mijnheer de Voorzitter, het is mij een eer geweest om bij het derde 
lustrum een enkel woord te mogen zeggen. Ik eindig met de wens dat 
wanneer eenmaal het gouden jubileum van Uw werkgemeenschap wordt 
gevierd en zijn geschiedenis opgetekend moet worden in het grote boek 
van de historie van de zorg voor het gehandicapte kind, daarin vermeld 
kan worden dat Uw werkgemeenschap zich liet noteren als een groep 
die aan het slechthorende kind zijn hart verpandde. 

De Werkgroep Maatschappelijk Werk 

Het ontstaan 

De eerste bijeenkomst van maatschappelijk werkers van de diverse 
Instituten voor Doven, waar iets van op schrift is gesteld, werd reeds 
gehouden in december 1958. 
Een wat geregelder contact ontstond in september 1963. Toen is ook 
voor het eerst de vraag geopperd of het niet mogelijk zou zijn in het 
kader van de Vereniging een werkgroep van maatschappelijk werkers 
te vormen. 
Er werd een commissie van drie personen (de heren H. Kloppenburg, 
T. Teunissen en K. Vos) gevormd en deze commissie werd gevraagd 
voorbereidingen te treffen voor nieuwe besprekingen en indien mogelijk 
te komen tot een min of meer officiële „Werkgroep Maatschappelijk 
Werk". 
Bij nog latere besprekingen werd de samenstelling van de commissie 
veranderd en uitgebreid tot vijf personen, te weten: mej. T. Hortensius, 
mej. J. Koch en mej. Y. Kruis en de heren T. Teunissen en K. Vos. 

De voorbereidende commissie heeft steeds een goed contact gehad met 
het Bestuur van de Vereniging en hierdoor kon 18 januari 1966 te Zwolle 
de eerste officiële bijeenkomst plaatsvinden van alle maatschappelijk 
werkers van de vijf instituten in het kader van de Vereniging. 
Er is dat jaar nog een bijeenkomst geweest, maar het lukte niet om 
tot geregelde bijeenkomsten te komen. Door de grote afstand tot elkaar 
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(in de commissie zat een vertegenwoordiger van elk instituut), had men 
als commissie onderling te weinig contact. 

Op de vergadering van 2 februari 1967 te Zwolle is dit probleem aan 
de orde gekomen en kwam men tot het voorstel een bestuur van drie 
leden samen te stellen. Het voorzitterschap en het secretariaat moesten 
in handen komen van de maatschappelijk werkers van één instituut. 
Alle leden gingen met dit voorstel akkoord en als eerste werd aan Gro
ningen gevraagd de twee bovengenoemde functies op zich te nemen: 
de heer A. M. van Weele als voorzitter en mej. Y. Kruis als secretaresse. 
Mej. T. Hortensius van Voorburg werd gevraagd als penningmeesteresse. 
Voorlopig voor de tijd van twee jaar zou men deze functieverdeling 
aanhouden en dan zien of de werkgroep als geheel nu inderdaad beter 
zou functioneren. 

Oe plannen 

Er is in de loop der jaren heel wat afgepraat over het doel van de com
missie/werkgroep, over de taken van het maatschappelijk werk aan de 
Doveninstituten, enz. 
Juist van deze vele, meest informatieve gesprekken profiteert het hui
dige bestuur van de werkgroep. Door de bijeenkomsten in de loop 
der tijd is een openheid voor elkaar tot stand gekomen, een wederzijds 
vertrouwen gegroeid, waardoor de besprekingen nu veel doeltreffender 
kunnen zijn. 

We hebben een jaarprogramma opgesteld voor wat betreft het aantal 
bijeenkomsten: 

— 2 bijeenkomsten per jaar in Zwolle van een hele dag voor de 
gehele groep maatschappelijk werkers. 

— 2 bijeenkomsten per jaar per sectie, waarmee we bedoelen, dat 
de werkgroep dan is opgesplitst in twee delen; voorzorg/zorg en na
zorg. Deze bijeenkomsten per sectie vinden plaats op de diverse in
stituten en duren ook de gehele dag. 

— Dan is er nog een bijeenkomst tijdens de Algemene Vergadering, 
maar het programma hiervan wordt niet door het bestuur van de 
werkgroep opgesteld, maar door het ontvangende instituut zelf. 

Dus buiten de Algemene Vergadering van de Vereniging om ontmoeten 
de maatschappelijk werkers elkaar nog viermaal per jaar een hele dag. 
Hierdoor ontstaat een goed onderling contact, worden ervaringen uit
gewisseld en gezamenlijke gevallen intensiever besproken. 

Na één jaar op deze manier gewerkt te hebben, dacht ik wel te kunnen 
zeggen, dat het bij alle leden van de werkgroep goed bevallen is. De 
reacties naar de kant van het bestuur van de werkgroep zijn althans 
van dien aard geweest, dat we als bestuur gezegd hebben in 1968 
op dezelfde voet door te zullen gaan als in 1967. 
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Onderwerpen van discussie 

In beide secties bespreken we de mogelijkheid van het coördineren en 
dan later combineren van gegevens, die door de maatschappelijk wer
kers zelf verzameld worden en welke cijfers in de toekomst mogelijk 
ertoe kunnen leiden, dat we meer inzicht krijgen in de problematiek van 
de doofheid. 
Dan heeft de sectie voorzorg/zorg gesproken over de kwestie intern
extern-pleeggezin, over home-training en een bezoek gebracht aan een 
audiologisch centrum. 
Bij de nazorg is er o.a. gesproken over meervoudig gehandicapten, over 
bejaarde doven en over de vrijetijdsbesteding van doven. 

In de gehele groep hebben we aan de hand van een bepaald artikel 
gesproken over reactiepatronen van ouders van gehandicapte kinderen, 
en over de opleiding van maatschappelijk werkers voor doven. 

Er staan nog vele punten op het programma, welke indertijd door de 
gehele groep zelf naar voren zijn gebracht en we hopen, dat al deze 
punten en nog veel andere kwesties te zijner tijd ter sprake zullen 
komen. 

We zijn als groep blij door het Bestuur van de Vereniging in staat 
gesteld te worden op deze manier en in deze frequentie bij elkaar te 
kunnen komen en we stellen het bijzonder op prijs, dat bij de bijeen
komsten van de gehele groep ook steeds een bestuurslid van de 
Vereniging (drs. F. Delhez) aanwezig is. 

Groningen, december 1967 
A. M. van Weele 

Waarnemen, onthouden en vergeten 
ONDERZOEK OVER HET ONMIDDELLIJK GEHEUGEN AAN HET 
PSYCHOLOGISCH LABORATORIUM VAN DE NIJMEEGSE 
UNIVERSITEIT.1 

DRS. A. J. W. M. THOMASSEN. 

De mens neemt voortdurend zijn omgeving waar: sommige details daar
uit onthoudt hij, terwijl andere details worden vergeten. Hoewel er voor
al de laatste dertig jaar een grote hoeveelheid kennis is verzameld over 
de waarnemings- en geheugenprocessen bij de mens, weten we eigen
lijk nog maar weinig van wat er zich precies binnen hem afspeelt bij het 
leveren van deze alledaagse prestaties. 
1 Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Nieuws Katholieke Universiteit Nijmegen, 
3, (8) 126-129, 1967. 
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Alleen al het probleem van de herkenning van bepaalde objecten en de 
vraag hoe er zo ontzaglijk veel uit die voortdurende stroom van infor
matie kan worden vastgehouden, vormen een ware uitdaging aan het 
adres van de psychologie. Hoe doelmatig maar ook hoe complex men 
zich deze basisfuncties moet denken, moge blijken uit de intense 
belangstelling die voor deze vraagstukken bestaat bij computer-tech-
nici. Aan een nauwkeurige kennis van de elementaire processen van 
waarnemen en onthouden bij de mens hopen zij ideeën te ontlenen voor 
het ontwikkelen van zodanig verfijnde apparatuur, dat de beste com
puters van vandaag er nog maar als primitieve voorlopers van kunnen 
worden beschouwd. 

Op de afdeling Functieleer van het Psychologisch Laboratorium aan de 
Nijmeegse Universiteit wordt gewerkt aan verschillende vraagstukken 
op dit gebied van de elementaire informatie-verwerking bij de mens. Eén 
research-project wordt gevormd door het onmiddellijk geheugen. Er is 
reden om aan te nemen dat bij het onthouden over een langere periode 
— zoals dat b.v. bij het voorbereiden van een examen wordt nage
streefd — andere mechanismen een rol spelen dan bij het opnemen van 
„leerstof" die we binnen enkele seconden alweer kunnen vergeten. Om 
bijvoorbeeld een telefoonnummer te draaien is het voldoende dat men 
het nummer eenmaal aandachtig leest als men het dan ook maar on
middellijk kan draaien. Voor een dergelijke geheugentaak is geen in
zicht of ordening naar betekenis vereist en we hebben bij een nummer 
van vijf of zes cijfers geen behoefte aan ezelsbruggetjes. We bevinden 
ons hier a.h.w. op het grensvlak tussen waarneming en geheugen. Hoe 
komen nu dergelijke prestaties tot stand? 

In de eerste plaats schijnt er zo iets te bestaan als een heel ruime op
slagplaats, waarin bijna alles terechtkomt wat we horen, zien of op een 
andere wijze ervaren. De opslag hier is nog maar zeer voorlopig en 
heel onsystematisch en van een echt waarnemingsproces is eigenlijk 
nog geen sprake, o.m. omdat genuanceerde niet-reflexmatige reacties 
op deze ervaringen nu nog niet mogelijk zijn. In sommige gevallen, met 
name wanneer de aandacht geheel door iets anders wordt opgeëist, 
dringt de aldus voorlopig opgeslagen ervaring niet verder door. Als 
men b.v. een spannend boek leest — zo weet iedere echtgenoot — zal 
zijn bevestigend antwoord op de aanbieding van een kop koffie dik
wijls beschamend minder genuanceerd klinken dan in minder „belas
tende" omstandigheden. 

Toch herbergt deze eerste ruwe opslag een voorname hoeveelheid in
formatie, die — mits we er vlug genoeg bij zijn — nog goed kan worden 
gebruikt. De lezer van zo juist zal b.v. plotseling merken dat de klok 
bezig is te slaan; zonder dat hij de eerste slagen bewust heeft waar
genomen, zal hij in staat zijn verder mee te tel len... vier, vijf, zes. De 
eerste drie slagen waren dus nog even beschikbaar in de voorlopige 

28 



opslagplaats en hij kon er bij zijn latere, meer bewuste, waarnemings
proces gebruik van maken. Men kan o.a. hierom stellen dat, strikt ge
nomen, de waarneming dikwijls pas volgt na — en berust op — een 
vorm van onthouden. 

Ook andere menselijke prestaties danken hun vlotte verloop aan een 
dergelijke voorlopige opslag, die men ook de „nawerking" van de erva
ring zou kunnen noemen. Vlot spreken, schrijven en typen, maar ook 
luisteren en muziek genieten, bijvoorbeeld, zijn ondenkbaar zonder dat 
de indrukken van de laatste paar ogenblikken voortdurend meespelen. 
Waar het successief binnengekomen informatie betreft is het waar
schijnlijk zo, dat niet-verwerkte geluidservaringen een langere nawer
king hebben dan niet-verwerkte visuele ervaringen. Als zodanig zou er 
langer en meer betrouwbaar een beroep kunnen worden gedaan op een 
na-klank dan op een na-beeld. In beide gevallen is de nawerking echter 
binnen enkele seconden geheel verdwenen. 

Zodra men zijn volle aandacht schenkt aan binnenkomende informatie, 
worden er weer andere processen in gang gezet. De wakkere politie
agent die het kenteken van een snel optrekkende verdachte auto wil 
noteren, zal het — in een flits — gelezen nummer voor zichzelf op
zeggen,' terwijl hij zijn boekje trekt. Na het opschrijven zal en mag hij 
het nummer weer vergeten. Hetzelfde geldt voor het aangehaalde voor
beeld van het telefoonnummer, dat na een enkele lezing lang genoeg 
wordt onthouden om het direct te draaien. Het lijkt er dus op of er een 
tweede opslagplaats in het onmiddellijk geheugen bestaat, waar de bin
nengekomen informatie t.g.v. onze aandachtige waarneming vele se
conden langer wordt vastgehouden dan in de eerste opslagplaats. 

Dat de omvang van deze tweede ruimte echter nog maar klein is 
blijkt b.v. uit het feit, dat men in het algemeen moeite zal hebben als 
men meer dan zeven volgens het toeval gekozen cijfers ineens wil op
schrijven na slechts een enkele lezing. En als we kortere getallen niet 
blijven herhalen, is de duur van hun aanwezigheid bovendien toch 
altijd nog vrij beperkt, zoals blijkt wanneer we tussen lezen en op
schrijven door iemand worden aangesproken. Onze ergernis bij het 
horen van de bezettoon — als we de telefoongids vóór het draaien van 
een vreemd nummer al hebben dichtgeslagen — is minstens ten dele 
een gevolg van deze zelfde beperktheid. 

Uit het feit dat het materiaal ook uit deze tweede opslagplaats vrij snel 
kan verdwijnen volgt o.m. het voordeel, dat ondanks de beperkte om
vang toch veel informatie kan worden verwerkt. Zo hoeft een telefoniste 
niet tot wanhoop te geraken door vele nummers die tegelijk door haar 
hoofd blijven spoken. Zij heeft na het doorverbinden het ene nummer 
alweer vergeten als ze het verzoek om het volgende nummer in behan
deling neemt. Dit geheugensysteem kan dus ongeveer zoveel opnemen 
als in één keer kan worden afgewerkt en het houdt de informatie mees-
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tal juist lang genoeg vast om deze verwerking — nu dus in de vorm 
van een genuanceerde reactie — te voltooien. 

Deze voordelen t.o.v. de eerste voorlopige en onsystematische opslag 
moeten dus worden gekocht met een aandachtige actieve waarneming. 
Bij voorkeur maakt men in de waarneming gebruik van categorieën en 
ordeningsprincipes, welke we doeltreffend kunnen gebruiken b.v. omdat 
we er al veel mee hebben gewerkt. De herkenning van een gebogen 
visueel patroon als het cijfer 6 of van een korte klank als de klinker e 
zijn hiervan de meest eenvoudige voorbeelden. In de belangrijkste er
varingen uit de omgeving (of in hun nawerking in de eerste voorlopige 
opslagplaats) wordt aldus bij de waarneming orde aangebracht door 
een vorm van coderen, d.w.z. door er vertrouwde eenheden op van 
toepassing te verklaren. Gemiddeld zijn het zeven van dergelijke een
heden die tegelijk in de tweede opslagplaats kunnen worden onder
gebracht. 

Het is niet verwonderlijk, dat de belangrijkste coderingsetiketten bij de 
mens overeenkomen met het begrippensysteem, waarmee hij het meest 
vertrouwd is geraakt in zijn ontwikkeling: de taal. Zo worden woorden 
en bomen als zodanig herkend en opgeslagen, maar ook driehoeken 
en de wijzerstand op een klok. Het actieve element in de waarneming van 
materiaal dat voor nadere opslag in het onmiddellijk geheugen in aan
merking komt, kan men dan omschrijven als een codering m.b.v. 
spraakeenheden: spraak als de actieve vorm van het herkenningsproces 
dat door de taal wordt bemiddeld. 

Nu is het merkwaardigerwijs niet nodig dat er tijdens dit coderingspro
ces inderdaad hardop gesproken wordt; uit een nauwkeurige analyse 
van geheugenfouten zal desondanks blijken, dat men a.h.w. naar zijn 
eigen spraakreactie heeft geluisterd. Bovendien blijkt voor het onmid
dellijk geheugen de betekenis van het materiaal veel minder belangrijk 
dan voor het onthouden op lange termijn. Enkele voorbeelden kunnen dit 
verduidelijken. Men laat iemand eenmaal stilzwijgend een rijtje woorden 
lezen die een heel verschillende betekenis hebben en die er uiterlijk sterk 
verschillend uitzien, maar die bijna een gelijke uitspraak hebben (in het 
Engels is dit gemakkelijker te verwezenlijken dan in het Nederlands) 
en men vraagt hem het rijtje direct na het lezen op te schrijven. De 
proefpersoon zal veel moeite hebben met de opdracht, omdat de 
woorden op grond van hun overeenkomstige ,,klank"-eigenschappen zo 
gemakkelijk onderling worden verward. Moeilijkheden treden niet op 
als men soortgelijke woorden aanbiedt met onderlinge overeenkomst 
naar vorm of naar betekenis, maar nu met verschillende klankeigen
schappen. 

Door dergelijke bevindingen wordt tevens het gebruik van beteke
nisloos materiaal in het laboratorium min of meer gerechtvaardigd 
voor dit soort proeven. Ons tweede voorbeeld is daaraan ontleend. Men 
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kan een groot aantal letters, die één voor één op de band zijn vastge
legd laten beluisteren terwijl men een flinke hoeveelheid storende ruis 
aan 'het geluidsignaal toevoegt. De proefpersonen worden gevraagd 
elke gehoorde letter direct te noteren. De luisterfouten die als gevolg 
van de ruis optreden, kunnen aldus worden geanalyseerd. 
In een tweede proef biedt men eveneens letters aan, maar deze 
keer in series van zes na elkaar en nu visueel met een filmprojector. 
Het betreft nu een geheugenprestatie, want de proefpersonen moeten 
wachten tot ze de zesde letter hebben gezien: pas dan mogen 
ze de serie opschrijven. Ook nu worden de fouten geanalyseerd, en 
het blijkt dat de twee soorten fouten zeer sterk met elkaar overeen
komen. Als men b.v. bij het slecht verstaan van de letter P meestal 
meent een T te horen in de luisterproef, dan zal men zeer waarschijnlijk 
ook in de geheugenproef een halfvergeten P, hoewel die visueel was aan
geboden vervangen door een T, juist vanwege de klankovereenkomst. 
Op grond van de vormeigenschappen zou men eerder een R hebben ver
wacht, zoals uit een afzonderlijke analyse van visuele waarnemingsfou-
ten valt op te maken. 

Deze proeven geven ons dus enig inzicht in de aard van het coderings
proces in het onmiddellijk geheugen. Ze onderstrepen de primaire 
rol die de klank hier speelt, met name óók waar het hele proces zich 
stilzwijgend voltrekt. Een vreemde afkorting als P.N.G.T.R.V. wordt blijk
baar duurzamer in het onmiddellijk geheugen als we haar in gedach
ten omzetten in de klankcode „pé - en-gé - té - er - vé". Deze omzet
ting gebeurt vrijwel automatisch in de waarneming zelf, zeker als de 
letters na elkaar verschijnen. Als we de boodschap bovendien langer 
willen vasthouden, kunnen we haar op deze wijze telkens stilzwijgend 
herhalen - dat is wat we onze politieagent zagen doen vóór hij zijn pot
lood op het papier kon zetten. 

Intussen zal het belang duidelijk zijn geworden van de studie van het 
onmiddellijk geheugen: het neemt een centrale plaats in bij de theorie
vorming over de wijze waarop de mens informatie verwerkt. In deze theo
rie maar ook in de praktijk, is een onderscheid tussen twee op
slagplaatsen binnen het onmiddellijk geheugen zinvol. Met name is er 
boeiend onderzoek gaande over het coderingsproces, dat beide op
slagplaatsen scheidt, en dat men dus kan omschrijven als een actief, 
selectief waarnemingsproces waarin gebruik wordt gemaakt van de 
spraak, en wel als een systeem van klanken veeleer dan van betekenis
sen. 

De vraag waarom het nu juist klanken zijn (en vaak nog enkel voor-
gestelde klanken), waardoor vooral successief aangeboden materiaal op 
korte termijn beter wordt onthouden dan de visuele vorm of zelfs de 
betekenis van de boodschap, is nog lang niet volledig beantwoord. 
Maar het antwoord op deze vraag staat waarschijnlijk niet los van de 
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sequentiële eigenschappen die nu eenmaal kenmerkend zijn voor klan
ken enerzijds, en anderzijds van de hierboven geformuleerde 
vermoedens over de grotere duurzaamheid van de akoestische naklank 
dan van het visuele nabeeld in de eerste opslagplaats. Verder zijn er 
zeer waarschijnlijk afzonderlijke aandachtsprocessen nodig om de bete
kenis van een boodschap te achterhalen en later deze boodschap weer 
letterlijk te reconstrueren. Waar de taak deze extra informatie niet 
vereist, zal de proefpersoon de vereiste extra aandacht achterwege 
laten. 

Uitgaande van de voorname rol van de akoestiek, is het van belang 
de wijze van functioneren na te gaan bij mensen die nooit goed over 
spraak hebben kunnen beschikken. Bij doven blijken inderdaad afwij
kende processen in het onmiddellijk geheugen te bestaan. Met name waar 
het verbaal materiaal betreft schieten ze te kort. Het d.m.v. liplezen 
volgen van middelmatig lange zinnen in de conversatie levert eveneens 
moeilijkheden op. Hoewel er bij hen kleine compensaties bestaan voor 
zover het bepaalde visuele en motorische geheugentaken betreft, wordt 
het nu duidelijk dat we bij doven — naast de gebrekkige taalbeheersing 
en de daaruit resulterende slechte coderingsmogelijkheid naar bete
kenis — een nog meer fundamentele handicap op het spoor zijn. Dit is 
dan het feit dat zij onvoldoende de actieve beschikking hebben over 
(de voorstellingen van) klanken, hetgeen voor horenden juist zo'n belang
rijke steun vormt bij het opnemen en verwerken van allerlei soort erva
ringen. 

Nu de oorzaak is opgespoord, is een oplossing voor dit extra gemis 
niet langer ondenkbaar. Dit is een van de stimulerende opgaven die 
alweer vele nieuwe vragen stellen, nog lang vóór de oude vragen ook 
maar enigszins bevredigend zijn beantwoord. 

Lezing gehouden door 
Zr. Mariëlla van den Hoven 

BIJ DE OPENING VAN HET PAVIUOEN VOOR ZEER ZWAK
BEGAAFDE DOVEN OP 2 OKT. 1967 TE ST. MICHIELSGESTEL 

Geachte aanwezigen, 
Een opening als deze mag zeker symbolisch genoemd worden, anders 
hadden de kinderen van 15 maart af op de stoep gezeten. Toen zijn we 
immers begonnen. 
Wij zouden met een klassieke vraag kunnen beginnen: Waarom sta 
ik hier? Het programma vermeldt: De activiteiten tot nu toe. Een histo-
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rische uiteenzetting eist een werker van het eerste uur en in die hoe
danigheid zal ik u iets daarvan vertellen. Het is een beetje moeilijk, nu 
er zulke eminente sprekers voorafgegaan zijn, maar we doen ons best. 
Mgr Van Overbeek vroeg in 1963 telefonisch aan ons Hoofdbestuur 
om de zorg voor zijn geliefde kinderen, die niet op het Instituut konden 
komen, op zich te nemen. In princiep werd het afgewezen, maar een 
gesprek werd toegestaan. „Als ik mag komen praten, dan hangt u , 
repliceerde Monseigneur. U ziet het gevolg. 
In 1964 kwam ondergetekende naar het Instituut. Met vier jongens 
begon ik in een klas van de voorschool. Het relaas van de eerste dagen 
zal ik u besparen. Ik ben ooit naar het hertenkamp gegaan om tegen 
deze dieren te praten; ik moest het toch ergens kwijt. Het meest ge
bruikte gebaar van de kinderen en mij was. . . (wat?). De eerste dag 
kwam er iemand in de klas, pakte de microfoon, probeerde de hoor-
apparaten van de kinderen, zei „papapapa" en vertrok. Mijn conclusie 
was- Dat is het dan! I Maar ik was de wanhoop nabij. Had ik enkele 
maanden tevoren het kweekschoolauditorium nog kunnen boeien in de 
lessen over literatuur met: „Trekt op, trekt op. gij Luciferisten", bij deze 
kinderen zou het moeten worden: Luisteren met het lichaam, gedachtig 
de versregel van Hans Andreus. 
Gelukkig kwam Br. Leo na enkele dagen in zijn vrije tijd me inleiden in: 
contact maken met dove kinderen, hen boeien, wat van hen vragen, en 
zo langzaam aan er wat meer mens van te gaan maken. Br. Leo was 
door de directie aangezocht om advies te geven en op te leiden in dit 
nieuwe werk. Van deze opdracht aan hem, mogen we nog steeds 
dankbaar gebruik makenl 
Wij moesten ook ervaring opdoen in het internaat. Er werd gewerkt 
aan een gezellige unit op de jongensafdeling. Na enkele maanden was 
die klaar. Tien jongens, allen met extra moeilijkheden, werden aan ons 
toevertrouwd. Wij, dat waren 2 leidsters en ondergetekende. Enig in 
zijn soort was de hulp van de broeders in alle opzichten. Er was een 
hechte samenwerking en dat nog vóór het conciliel 
En het leven ging verder. Wie schetst na enkele maanden de verba
zing van Mhr Van Eijndhoven bij een bezoek aan de klas: er werd hard
op gelezenl I Maar het had gekost! ! De atmosfeer in het spreekleska-
mertje was soms zo geladen van inspanning, dat er airwick aan te pas 
moest komen! Er waren twee jongens bij, die niet op het Instituut zou
den worden opgenomen. Nu bleken ze door een bepaalde didactisch-
pedagogische benadering zelfs in staat tot orale communicatie. Zonder 
de deskundige leiding van Br. Leo zouden we dit nooit bereikt hebben. 
Dr. Ten Brinck, toen figuratief Geneesheer-Directeur, was een graag 
geziene gast. ledere week begroetten de kinderen hem als iemand die 
erbij hoorde. 
Een merkwaardig intermezzo heeft de geschiedenis van dit werk ge
tekend. Door de verbouwing op de jongensafdeling werd onze unit in
genomen. Zeven van onze kinderen werden zolang verspreid over de 
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groepen van de broeders. Wij, vier kinderen en inmiddels vijf zusters, 
gingen wonen in een particulier huis, Plataanstraat 1, en werden 
parochianen van Pastoor De Vree. 
De huiskamer moest school zijn en tevens speel- en eetkamer. Van de 
straat af kon iedereen de bedoening gadeslaan. Aanvankelijk stonden 
de buren wat huiverig tegenover de nieuwe bewoners. Na enkele weken 
sloeg de huiver om in sympathie, ook van de kant van melkboer, groen
teman en zelfs Getuigen van Jehova. Toen het getal kinderen voor het 
klasje groeide tot vijf, werd de ruimte te klein en het zomerhuisje van 
de Directeur op het Instituut werd schoollokaal. Dit betekende einde
loze tochten met kinderen die moeilijk liepen. De heer Van Dijk, het 
hoofd van de Maria-school, hielp ons. 's Morgens kon hij zingen: Ik 
heb mijn wagen volgeladen. .. 
Het leven op de Plataanstraat had zijn charme, maar toen we weer 
met ons oude groepje op het Instituut in de unit boven zaten, was het 
toch een opluchting. 
De klas bleef in het zomerhuisje. Primitief, maar er werd intuïtief ge
werkt. Individuele hulp was nodig en de leidsters, die assisteerden, 
werden door ons heilig vuur aangestoken. 
Het knusse gebouwtje gonsde van activiteit èn van de drie straal
kacheltjes, die ons voor verkleuming moesten behoeden. Als de boog te 
strak gespannen werd, ontspanden we de kinderen en onszelf door de 
muziek van een geleende band en een afgetakelde tape-recorder. Het 
was ongelooflijk, dat je in zo'n kleine ruimte toch een polonaise kon 
uitvoeren. De angstkreten vanwege de entourage van het huisje be
reikten ons oor, maar in het vijvertje dat voor het prieeltje lag, is geen 
kind te water geraakt; broze voorjaarsbloempjes werden met liefde 
bekeken; de broedende eend werd gepasseerd met de vinger op de 
mond om niet te storenI 
Intussen naderde het nieuwe paviljoen zijn voltooiing. Als de ark van 
Noë lag het midden in het water. Jammer dat daardoor stagnatie kwam 
in het aanleggen van de riolering, die excuus en zondebok werd bij alle 
telefoontjes van ongeduldige ouders, gemeenten en leveranciers. 
De opleiding vroeg veel werk en tijd. De leidsters namen deel aan de 
cursus voor het internaat en studeerden Kinderbescherming. De leer
krachten volgden de praktijkopleiding en begonnen met de A-cursus 
voor gehoorgestoorden. 
De kinderen die in aanmerking kwamen voor het nieuwe paviljoen, 
moesten bezocht, geobserveerd en besproken worden met voorzorg 
en audiologische dienst van het Instituut. Dr. Burgering van Nieuw-Her
laar gaf deskundig advies. Selectie was noodzakelijk. Een zekere vorm 
van doofheid moest aanwezig zijn om opname te verzekeren. 
De exodus vanuit het Instituut en de entree in het nieuwe paviljoen op 
15 maart waren niet eenvoudig. Een beschrijving hiervan kunnen we 
misschien beter in onze memoires opnemen, als we de pensioenge
rechtigde leeftijd bereikt hebben. We begonnen met zestien leidsters, 
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waarvan vijf Z-verpleegsters en de anderen kinderverzorgsters; vier 
van hen waren al min of meer ingewerkt. 
Het paviljoen stond er en staat er nog, ondanks de vele waarschu
wingen dat zo'n gebouw met dit interieur niet bestand zou zijn tegen de 
destructieve aard van deze kinderen! Hebben we daarom zo lang ge
wacht met de officiële opening om u het tegendeel te bewijzen? 
Wij vonden het pedagogisch juister om het paviljoen niet meteen vol
ledig te bezetten. De opname werd daarom over enkele weken ver
spreid. 
Wij constateerden, dat luminal en aanverwante artikelen tot de dage
lijkse consumptie van verscheidene kinderen behoorden. Na ingewon
nen deskundig advies hebben wij de flesjes en doosjes opgeborgen, 
behalve die voor een epileptische jongen. Het is gebleken, dat een 
aangepaste pedagogische benadering deze medicijn kan vervangen. 
Wij meenden, dat onderwijs de therapie zou zijn voor deze kinderen. 
De eerste dag om half tien zaten ze al in school. De leidsters assis
teerden in de klas, zoals tot nu toe de gewoonte was geweest. Er moet 
een nauwe samenwerking zijn tussen school en internaat en dit is alleen 
op deze manier te realiseren. In de huiskamer wordt zo toegepast, wat 
met moeite in school aangeleerd is. Wordt er in de klas met papier
stroken gewerkt, waarop b.v. staat: „Pas op" of „Raap op" en derge
lijke, dan worden die ook in de huiskamer gebruikt. 
Uw vraag zal zijn: Hoe is jullie didactisch-pedagogische werkwijze? 
Heel eenvoudig zouden we kunnen antwoorden, zoals we dit laatst 
deden aan een hooggeleerde heer uit Nijmegen: „We frutten maar watl I" 
Dit doet u misschien iets aanvoelen van het intuïtieve en inventieve. 
En dan: niet op de eerste plaats geduld, maar volgens het devies van 
Br. Leo: NIET OPGEVENI 
Wij zullen trachten u een summier beeld van onze activiteit te geven. 
Dan komen de volgende aspecten aan de orde: 
Op de eerste plaats de motoriek. 
De meeste kinderen hebben motorische afwijkingen. Daarom ging en 
gaat onze eerste aandacht uit naar de ontwikkeling van hun motoriek. 
De kinderen vertonen stoornissen, zowel in hun lichaamskennis als in 
hun lichaamsactiviteitsbetrekkingskennis. 
Bewegingen als: met je vinger het wijsgebaar maken, wuiven, met de 
rechterhand de linkervoet aantikken, enz. kosten deze kinderen veel 
moeite en zijn voor ons meteen aanleiding om een heel repertoire van 
oefeningen op te stellen. Ook in dit vak moet men zijn les voorbereidenl 
Daarnaast gebruiken we plaatsjes, waarop lichaamsstanden staan aan
gegeven die de kinderen dan van de afbeeldingen moeten nadoen. Deze 
oefeningen zijn van groot belang in school en groep. Elke week komt 
een lerares lichamelijke opvoeding instructies geven. 
In de normale ontwikkeling van een baby gaat kruipen vooraf aan lopen; 
de meeste van onze kinderen hebben deze fase in hun motorische 
ontwikkeling overgeslagen. Met vele variaties worden deze en andere 
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bewegingspatronen doorgenomen, o.a. op de toestellen in deze hal. 
Dit geeft soms aanleiding tot luidruchtig verzet. Heilmassage en heil-
gymnastiek zijn voor praktisch al onze kinderen nodig. Het oefenen 
in spreken en schrijven, handvaardigheid en wat dies meer zij, moeten 
profiteren van deze voorbereidende oefeningen in grove en fijne moto
riek. 
Typisch is ook hun contactstoornis. 
Verscheidene kinderen lopen langs je heen, kijken je niet aan of ver
mijden zelfs je blik. In school en in de leefruimte wordt voortdurend 
appèl gedaan op gelaatgerichtheid. Informatie komt van de ander. Ge
laatgerichtheid en leren kijken zijn daartoe een eerste voorwaarde. 
Zijn die aanwezig, dan kan er op den duur sprake zijn van liplezen. 
De meest elementaire vormen van spreekonderwijs zien wij mede als 
therapie, o.a. voor de gelaatgerichtheid. 
We laten de kinderen b.v. mondstanden nadoen, tongbewegingen 
worden uitgevoerd, knipogen en andere mimische bewegingen worden 
geoefend. 
Het is een indringende wijze van contact zoeken, als we b.v. het hoofdje 
van het kind tussen de handen nemen; de lichaamsresonantie laten er
varen; lippen, kaak en wangen laten aftasten; onze ogen en mond 
zijn dicht bij die van het kind. Je moet er als het ware inkruipen. 
Voor de identificatie- en associatie-oefeningen nemen we het gebrui
kelijke materiaal van de kleuterscholen. Bij de meeste, ook grotere 
kinderen, zijn we met eenvoudige identificatie- en associatie-oefeningen 
moeten beginnen. Het zijn de eerste stappen op weg naar het sym
boolbegrip. Dit laatste opent nieuwe perspectieven naar betere com
municatie, waar het toch uiteindelijk om te doen is. Begrippen moeten in 
een gevarieerd veld beleefd worden met inschakeling van zoveel moge
lijk zintuigen. 
Willen we het kind b.v. bijbrengen, wat een hamer is, dan krijgt het 
verschillende soorten hamers te zien, het mag ze in de hand nemen, 
het koude staal tegen zijn wang drukken en er echt mee kloppen en 
timmeren; slaat het ermee op zijn duim, dan is het tevens een levens
ervaring rijker, zij het een pijnlijke. De leidsters zijn er zich van bewust, 
dat de beleving in de huiskamer en de ervaring, die wandelingen en 
tochten bieden, de mogelijkheden van de school kunnen aanvullen. 
Last but not least moeten we de expressie noemen. Deze heeft een 
belangrijke plaats in de didactisch-pedagogische benadering. Sommige 
kinderen uiten zich aanvankelijk niet of bijna niet door middel van taal. 
Ze moeten toch ergens een uitlaatklep hebben. Die vinden ze door: 
tekenen, schilderen, boetseren, plakken, beweging enz. Kinderen die 
autistisch zijn of autistiforme trekken vertonen, kunnen op deze manier 
soms „loskomen". Onze expressieleraar, die erg inventief is, heeft met 
beperkt materiaal al veel bereikt. Als u straks de werkstukken van de 
kinderen bekijkt, ziet u Picasso en Jeroen Bosch in spé; zelfs de dame 
met de rode hoed ontbreekt niet! Geluidsapparatuur zal op korte ter-
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miin aanqebracht worden. Ook hier liggen waardevolle ontplooungs-
moqemkheden We hebben er tot nu toe weinig gebruik van kunnen 
makel Wij bezaten maar één klankbox met toebehoren, maar d.e is 
Tl zo"nteni gebruikt dat hij bijna versleten isl I De hoogste vorm van 
expresse is het woord. We moeten bij deze kinderen anders te werk 
qaan dan b i j gewone dove kinderen. Toch streven we naar orale com-
gaan, dan WQ™ k i n d e r e n ook de oudere, zijn we met een aange-

ÏÏÏÏÜSJ " ^ onze ^ S ^ Ï Ï r * tl 
enkele kinderen al éénwoordzinnet es gebruiken, ook in de groep, we 

bben e r v a r " dat een kind, dat al enkele woordjes an spreken^p 
een hoger "^eau gaat functioneren med g . ^ het kind 

:rerisva
pp::rk°een zr^*,«^ s «*« ,„ 

taal communiceert, als het daartoe in staat is. 
Dit waren enkele aspecten van ons werk. Wij zouden er nog meer kun-

weSoCnd'aennks a L blij zijn met de ger ings tep^ ta t ie „ jn de leins e vor-
derina Toen een van onze ongens voor de eerste keer „Jan naa 
ferën zeqqen ging een overgelukkige leidster alle units van het Inst,-
uut af om hem te laten demonstreren. Wij hebben een moo, gebouw 

en een aardig^nterieur. Maar het zijn de mensen die het doen. ledere 
week komen we met de leidsters bij elkaar. Hoogstens vijf m.nuten 
I n HP7e btieenkomst die ongeveer een half uur duurt, worden besteed 
Z S s h o ï d e t e perike,en9De rest van de tijd gaat het steeds over 

W^wHIeThier een Schriftwoord waarmaken: „Wie één van deze klei
e n opneemt, neemt Mij op". Dit kanalleen in sfeer van goede ver
standhouding tussen leidsters, leerkrachten en le.d.ng. 
Moge Gods Geest ons hierbij helpen! 
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Nieuws van de scholen 
St. Michielsgestel: 

In 1 jan. '68: Oprichting van een zelfstandige school voor Voortgezet 
Buitengewoon Onderwijs voor dove jongens en meisjes. Tot hoofd der 
nieuwe school is benoemd de heer J. van Puyenbroek. 

5febr.-6 april: 

Door de „American Foundation for Overseas Blind" werd in samen
werking met het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel een cursus 
georganiseerd voor leerkrachten werkzaam bij het onderwijs aan doof-
blinde kinderen in Europa. 
De cursus begon op 5 febr. en duurt tot 6 april. 
Hij is bedoeld als een eerste aanzet; het is nog geen officiële cursus. 
In de komende jaren zullen er waarschijnlijk nog meer georganiseerd 
worden. 

Br.J. 

St. Michielsgestel 
Als lid van de Udo-commissie werd Br. Josepho opgevolgd door Br. 
Carloman. 

Voorburg 

Tot secretaris van de Udo-commissie werd in de plaats van de heer 
K. Koenen — die echter wel deel blijft uitmaken van deze commissie 
— de heer R. Hajer benoemd. 

J.C.C. 
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