
Welkom in de hoofdstad 

Het doet mij genoegen, dat de Algemene Vergadering van de vereniging 
voor leraren bij het onderwijs aan dove kinderen dit jaar in Amsterdam 
wordt gehouden. 
Naar ik heb vernomen zullen enkele zeer belangrijke didactische pro
blemen worden besproken, problemen rond de opleiding van de leer
krachten, rond het taalonderwijs en rond het spreekonderwijs. 
Het lijkt mij, dat hiermede de drie meest centrale facetten van het 
onderwijs aan doven aan de orde worden gesteld. 
Ik heet U van harte welkom in de hoofdstad en hoop dat U enkele 
prettige, maar vooral ook nuttig bestede dagen zult hebben, opdat U 
opnieuw een stapje nader wordt gebracht tot het beoogde onderwijs- en 
opvoedingsdoel. 

Prof. dr. L. B. W. Jongkees 
Voorzitter van het college van 
curatoren van de openbare 
scholen voor slechthorende 
en dove kinderen 

Programma Algemene Vergadering 
donderdag 22 mei 1969: 

9.15—12.15 uur: Schoolbezoek. 
In de pauze zal in de Mensa, naast de school gelegen, 
koffie worden geserveerd ( ± 11 uur). 
Het voortgezet onderwijs wordt gegeven in de Gra
ham Bellschool, waar men ook van harte welkom is. 
Voor het verdere programma komen we bij elkaar 
in de congreszaal van ,,Krasnapolsky", Dam 9. 

14.00-± 16.00 uur: Inleiding en discussie over de opleiding. 
Sprekers: 
Hr. J. J. D. v.d. Vliet, Amsterdam 
Broeder Josefo, St. Michielsgestel 
Hr. K. Breeman, Groningen 
Na de korte inleiding wordt per school gelegenheid 
gegeven hierop nader in te gaan. 
(Zie kort overzicht in het tijdschrift) 

18.30 uur: Algemene Vergadering. 

20.30-±24.00 uur: Gezellige avond. 
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Vrijdag 23 mei 1969: 

We komen weer bij elkaar in „Krasnapolsky". 

9.30—10.30 uur: „Het begrijpen van passieve zinnen door dove kin
deren". Prof. B. Th. Tervoort, lid van onze taaicom
missie, brengt rapport uit van de werkzaamheden 
van deze commissie. 

10.30—11.00 uur: Koffie. 

11.00—12.00 uur: „De Spreekmethode". Drie oud-leerlingen spreken 
over dit onderwerp. 
Mej. W. Hendriks 
De heer C. Bal 
De heer J. Rodenburg 

12.30 uur: Koffiemaaltijd. 

De opleiding 
Het ligt in de bedoeling de donderdagmiddag van onze Algemene Ver
gadering te besteden aan een uitvoerige bespreking over de inhoud 
van onze opleiding. 

Een korte inleiding zal worden gehouden door de heer Van der Vliet 
uit Amsterdam; hierop zal worden ingegaan door Broeder Josefo uit 
St. Michielsgestel en ten slotte zal de heer Breeman uit Groningen zijn 
mening ten beste geven. Broeder Josefo heeft kennis kunnen nemen 
van de inzichten van de heer Van der Vliet, en de heer Breeman van 
zowel die van de heer Van der Vliet als van Broeder Josefo. 

Na deze drie (korte) inleidingen krijgt iedere school gelegenheid een 
vraag te stellen of zijn mening tegenover die van de inleiders te stellen. 
Allereerst zal een collega uit Groningen — het oudste instituut — de 
gelegenheid krijgen namens de gehele Groningse school te spreken-
daarna Gestel enz. 

De spreektijd is echter zeer beperkt; U kunt dus het beste vooraf met 
elkaar overleggen wat gezegd of gevraagd zal worden. 

Nadat de scholen aan het woord zijn geweest, zal door de inleiders 
worden geantwoord. 

Een overzicht van de inleidingen vindt U hierna. 

P. R. Berkhout 
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Enkele ideeën over de opleiding 
door de heer J. J. D. van der Vliet 

1. Er bestaat een duidelijk onderwijsdoel, nl. het kind, dat ten gevolge 
van doofheid stom is gebleven te ontstommen en wel zó dat het, 
volwassen geworden, zelfstandig in staat is tussen zijn medemensen 
zonder vereenzaming te leven en zich aan en met hem verder te 
ontwikkelen. 

2. De vraag is nu, of dat kind bij dat proces gespecialiseerde hulp 
nodig heeft of dat het aan lekenhulp, die bij het te boven komen van 
de fysiologische stomheid zo buitengewoon effectief blijkt, genoeg 
heeft. Deze vraag is telkens weer beantwoord: er is specialistische 
hulp nodig. We hebben nooit ergens één uitzondering geconstateerd. 

3. Specialisme veronderstelt specialisatie: dus studie en dus misschien 
opleiding. En de aard van die opleiding is vrijwel het enige interes
sante voor de naastbetrokkenen: de kinderen. Duur, plaats, hono
rering; het zijn allemaal bijkomstigheden. 

4. Deze aard wordt weleens misduid in die zin, dat men de speciali
satie opschuift tot na de opleiding door deze te doen bestaan uit 
een serie min of meer uitvoerige inleidingen in hulpwetenschappen, 
waaruit de specialist geacht wordt later te nemen wat dan nodig 
blijkt. 

5. De echte specialisten krijgt men echter door een opleiding, die 
gegeven wordt, door hen, waarvan wij vinden, dat ze het vak blijken 
te beheersen, ook als mocht blijken, dat het vak zelf nog niet zo 
veel voorstelt. 

6. We hebben nl. zó weinig geslaagde oud-leerlingen, geslaagd in 
onder 1 geschetste zin, dat het heel voorbarig zou zijn precies te 
zeggen, waaruit de opleiding moet bestaan. Het enige wat we 
kunnen doen, is nagaan hoe die heel goede oud-leerlingen onder
wezen zijn, dat overdragen aan wie in opleiding is en gaandeweg, 
met elkaar nauwkeurig kijkend, tot betere methoden trachten te 
komen. 

7. Wat zo overgedragen moet worden, laat zich gevoeglijk in twee 
delen onderscheiden: een meer articulatorisch en een meer lingua-
pedisch deel. 

8. Daarnaast zijn er heel wat dingen waarvan we moeten aannemen, 
dat de nieuwe leerkracht zich op de hoogte houdt van de ont
wikkelingen, omdat zij of hij een beschaafde leek is en van weer 
andere dingen, omdat zij of hij een leerkracht is: medische weten
schappen, psychologie, pedagogie enz. 

9. Sommige dingen blijken thuis te horen op de kweekschool: statis-
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tiek bijvoorbeeld, zozeer verweven met elk soort wetenschap te
genwoordig. 

Audiologie dient daar bij fysica en biologie beter voorbereid te 
worden, waarna een blad als „Fenestra" uitstekend werk kan doen. 

10. Er zijn maar twee hoofdvakken, die voor een uitvoerige opleiding 
in aanmerking komen. Deze consequentie is niet moeilijk te trekken 
Wel is het een ervaringsfeit, dat het heel lang kan duren eer een 
bepaalde leerkracht tot een juist besef van de taak en de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden komt, ongeacht het theoretisch 
weten op een examen. Zou men toch over de duur van de opleiding 
willen spreken, dan kan dat alleen op deze basis. 

11. Een ander logisch gevolg van het niet-af-zijn van ons beroep is de 
wenselijkheid, dat er originele scripties gemaakt worden. 

12. Ten slotte een vraag: Moet de aankomende leerkracht zelf leren 
liplezen, een gebarentaal leren of het vingeralfabet leren? 

Beknopt commentaar bij „Enkele ideeën 
over de opleiding" van J . J . D. van der Vliet 

door Broeder Josefo 

1. In plaats van onderwijsdoel zou ik liever spreken van vormingsdoel 
Zo ook in plaats van: verder te ontwikkelen: verder te vormen 
Bij: een duidelijk onderwijsdoel: de duidelijkheid van het doel zal in 
zon algemene omschrijving toch wel zeer betrekkelijk verstaan 
moeten worden. 

Verder meen ik, dat de hele omschrijving van de doelstelling zeer 
relativerend verstaan moet worden in verband met de gegeven 
mogelijkheden. (Ik wijs hierop o.a. in verband met punt 6.) 

2. Voor mij is dit geen echte vraag meer en draagt het in Frage" 
stellen van deze kwestie — het al of niet nodig zijn van gespe
cialiseerde hulp — meer een retorisch karakter, gezien de sterke 
bevestiging die ze krijgt in de algemene opinie. 

3. Misschien: zou ik willen weglaten; en opleiding dan niet beperkt 
willen verstaan als het volgen van een officiële cursus. Er zijn ook 
andere mogelijkheden. 
Specialisatie alleen door studie lijkt mij eenzijdig en niet zo efficiënt 
Duur van de opleiding zou ik toch niet zonder meer als bijkomstiq 
willen honoreren. 

4. Als de aard van een opleiding op een dusdanige wijze misduid zou 
worden als in punt 4 gesteld wordt, menen wij dat dit alleen kan 
voortkomen uit een niet zien of onderschatten van de eigen aard, 
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die een specialistische opleiding dient te hebben of mede ook uit 
een onjuiste programmering. 
Hetgeen in punt 4 gezegd wordt, lijkt mij toch overtrokken ten 
opzichte van de realiteit voor zover mij bekend. 

waaruit de specialist geacht wordt later te nemen wat dan 
nodig blijkt. Deze specialist moet er één tussen aanhalingstekens 
zijn. Als specialisatie tot na de opleiding verschoven wordt, dus 
geen specialisatie geeft, kan ze moeilijk echte specialisten afle
veren. 

5. Misschien is het toch dienstig hierbij op te merken, dat specialist 
worden niet alleen een kwestie is van weten maar ook van doen, 
van leren door ervaring in de praktijk. Dit lijkt mij een punt, dat 
mede de aard van de opleiding dient te bepalen. 

6. We hebben nl. zo weinig geslaagde oud-leerlingen, geslaagd in 
onder 1 geschetste zin. 
Dit lijkt mij toch wel een vrij subjectieve interpretatie van het wel 
of niet geslaagd zijn, getoetst aan een ideale doelstelling, die voor 
veel van onze leerlingen wel ideaal, maar tegelijkertijd irreëel ge
noemd mag worden. 
Het is duidelijk, dat het bereiken van de doelstelling niet alleen 
afhankelijk is van de aard van de opleiding; wat niet wegneemt dat 
wij ons, hier wat de opleiding betreft, hebben te bezinnen op moge
lijkheden, die deze het meest effectief maken. 

7-8 en 10. Ik ga akkoord met de grote nadruk, die gelegd wordt op de 
twee hoofdvakken spreken en taal. Maar ik krijg uit deze punten 
toch de indruk, dat het specialisme iets te veel verabsoluteerd wordt 
in het kader van de totale orthopedagogische en orthodidactische 
aanpak van het gehandicapte kind. Algemene orthopedagogiek en 
-didactiek dienen toch als fundamenteel gewaardeerd te worden. 
Ook in algemeen pedagogisch opzicht dient het gevaar voor iso
lement, waartoe specialisme leiden kan, vermeden te worden. Ge
durende de opleiding dient een basis gelegd te worden voor die 
vakken, die men nodig acht. In optimisme mogen we dan verwachten, 
dat men zich van de ontwikkelingen op eigen en aanverwante ter
reinen op de hoogte houdt. 

9. Uit mijn commentaar op de voorgaande punten moge duidelijk zijn, 
dat ik moeilijk met de strekking van punt 9 kan meegaan. 

11. Met de wenselijkheid, van het maken van originele scripties kan ik 
instemmen. Ik zou originaliteit in strikte zin niet als eis willen stellen. 

12. De in dit punt gestelde vraag meen ik ontkennend te mogen be
antwoorden. Het verwerven van deze vaardigheid vereist veel tijd 
en inspanning en het blijvend beheersen ervan voortdurende oefe
ning. 
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Een aantal opmerkingen naar aanleiding van: 
„Enkele ideeën over de opleiding" 
van J . J . D. van der Vliet 

door de heer K. Breeman 

— Het ontstommen van het dove kind is slechts een van de vele facetten 
van het werk met dove kinderen. Uiteraard is het een bijzonder belang
rijk facet van het veel meer omvattende onderwijsdoel, waarbij het kind 
zodanig moet worden onderwezen, opgevoed en gevormd in algemene 
zin, dat wij hierbij het doel, dat wij stellen bij de opvoeding van en 
het onderwijs aan horende kinderen, zoveel mogelijk trachten te be
naderen. 

— Zeer zeker zal het zonder gespecialiseerde hulp niet gaan. Er zijn 
te veel elementen in het onderwijs geven aan dove kinderen, die een 
gespecialiseerde studie zowel van de handicap van de doofheid als 
van de didactische en methodische aanpak van dit onderwijs noodzake
lijk maken. 

— De specialisatie zal toch in het algemeen de vrucht zijn van een 
studie, die via een goed geplande opleiding verloopt. 
Een opleiding, waarbij deskundigen, die ervaring in de praktijk hebben 
verworven èn door hun kennisoverdracht èn door hun stimulerende 
houding ertoe kunnen bijdragen, dat de opleiding aan het gestelde doel 
beantwoordt. 

— Specialisatie en opleiding moeten m.i. van het begin af samengaan. 
Het zijn niet twee los van elkaar te denken zaken. 

— Het vak beheersen wil in ons geval zeggen: 
Onder goede leiding de technieken leren: b.v. die bij het spreekonderwijs 
kunnen worden toegepast. 
Voorts het op de juiste wijze hanteren van de inzichten t.a.v. taaldidac
tiek en -methodiek. 

— De opmerking, dat wij zó weinig geslaagde oud-leerlingen hebben, 
is bijzonder negatief en pessimistisch gesteld. Deze bewering doet zelfs 
wat fatalistisch aan. Zijn dove kinderen alleen dan als „geslaagd" te 
beschouwen, indien zij zover zijn gekomen dat ze voldoen aan het in 
punt 1 gestelde doel? Heel veel oud-leerlingen voldoen hier bepaald 
niet aan, maar voelen zich zeker niet slecht geslaagd. 
Natuurlijk, dat is hun visie, maar laten we wel bedenken, dat we reëel 
moeten blijven. Stel de eisen redelijk hoog, stem ze af op het individu 
of de groep, maar eis het onmogelijke niet. Het leidt naar teleurstelling 
en in sommige gevallen zelfs naar die vereenzaming, die we zo ( i n 
consequent hebben trachten te ontlopen. 
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— Bij de opleiding dienen het spreektechnische aspect en het taal
verwervingsproces als tweede aspect als twee hoofdvakken duidelijk 
naar voren te komen. 

— Het is wenselijk en animeert zeer zeker in hoge mate in eigen en 
buitenlandse literatuur datgene op te zoeken en te bestuderen, wat 
dienstig is om tot een beter inzicht te komen t.a.v. de taalverwerving 
en om tot betere methodes te komen. Op de eigen vindingrijkheid wordt 
voorts een optimaal beroep gedaan. 

— Wanneer het vakken betreft, die na de kweekschool overal weer 
opduiken, is een populaire voorbereiding op die school misschien 
nuttig. 
Toch gaat het wel wat ver, om datgene wat op de kweekschool bij 
fysica en biologie behandeld wordt, te willen beschouwen als een basis 
voor verdere specialisatie t.a.v. audiologie, elektro-akoestiek of fysio
logie. 
Dat zou wel een erg smalle basis worden, die bovendien als zodanig ook 
nog ongemotiveerde verwachtingen zou kunnen wekken. 
Het lijkt me toe, dat de omvang van het vakkenpakket op de kweek
school een dergelijke opzet niet gedoogt. 

— Veel in de praktijk oefenen, onder leiding van ervaren leerkrachten 
zélf doen, zowel wat betreft het articulatorisch gedeelte als het geven 
van lessen in taal. Dit animeert en stimuleert. 

— De ervaring is wel, dat ook de maker van een scriptie, naarmate 
hij/zij dieper in het onderwerp dook, er steeds meer door werd geboeid. 
Het was de neerslag van een zich verdiept hebben in een stuk onder
wijsproblematiek of in de problemen, die zich met een bepaalde leerling 
voordeden. 

— Hoeveel tijd zal het kosten om zelf te leren liplezen, zelf een gebaren
taal (welke?) te leren en het vingeralfabet? Daarna moet het frequent 
worden geoefend en onderhouden. Dit is een andere zaak dan het 
maken van een enkel gebaartje, hetgeen vooral bij de kleintjes ertoe 
kan leiden, dat er spoedig een (onmisbaar) contact ontstaat. Ook het 
spellen van een enkel woord op de vingers tijdens een klassikale 
taalles kan juist die hulp bieden, die o.a. een individuele leerling soms 
nodig heeft. 
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(vrijdag 23 mei 9.30-10.30 uur) 

Het begrijpen van passieve zinnen 
door dove kinderen 

Aan 43 dove proefpersonen, in leeftijd variërend van 10 tot 18, leer
lingen van 4 scholen, werden 40 plaatjes getoond, met het verzoek om 
uit 5 elk plaatje begeleidende zinnen telkens de juiste zin aan te wijzen. 
Bij 10 plaatjes was dit een actieve, bij 30 een passieve zin (zie voor
beelden). Laatstgenoemde keuze bleek moeilijker (42% goed) dan de 
eerste (58% goed). Het gemiddelde aantal goede antwoorden per 
proefpersoon (25) nam toe met de leeftijd, met name vanaf het 14e 
levensjaar. Per school verschilden de resultaten aanmerkelijk. Uit de 
foutieve scores bleek de centrale moeilijkheid te liggen in het feit, dat 
de identificatie van grammaticaal onderwerp en reëel agens — regel 
in de actieve zin — in de passieve zin niet aanwezig is; de analyse van 
de verschillende typen foutieve oplossingen toonde dit duidelijk aan. 
Van één type: het kiezen van een ongrammaticale actieve zin, werd een 
detail-analyse ondernomen. 

Prof. Dr. Bernard Th. Tervoort 
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1. De auto wordt gestrooid. 
2. Er wordt een auto gestrooid. 
3. Het zand strooit. 
4. Er wordt zand gestrooid. 
5. De auto is gestrooid. 

1. Het koren werd gemaaid. 
2. De boer wordt gemaaid. 
3. Het koren maait. 
4. De boer maait het koren. 
5. De zeis wordt gemaaid. 
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(vrijdag 23 mei 11.00-12.00 uur) 

De spreekmethode 

Aan drie oud-leerlingen werd gevraagd, om op onze vergadering te 
vertellen hoe ze over de spreekmethode denken, dit in verband met 
het feit, dat Amman 300 jaar geleden werd geboren. 
Uiteraard werd dit aan 3 zeer „geslaagde" oud-leerlingen gevraagd. Er 
werd verzocht enkele persoonlijke gegevens te willen verstrekken. Door 
2 mensen werden die schriftelijk en door 1 telefonisch, via een tolk, 
doorgegeven. 

Onderstaand vindt U de twee brieven en van Mej. Hendriks de monde
linge (telefonische) antwoorden. 

1. (mondeling) 

Mijn naam is Willy Hendriks. 
Ik ben op 19 februari 1941 te Eemnes geboren. 
Op 5-jarige leeftijd werd ik op de Ammanschool geplaatst. 
Na de lagere school bezocht ik het voortgezet onderwijs op de 
Ammanschool. 
Na het behalen van het diploma werd ik laborante op het Centraal 
Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst. 
Ik ben doof geboren, geheel doof en draag geen apparaat. 

2. C. A. Bal, 
Joh. Huizingalaan 237, 
AMSTERDAM. 17-3-1969. 

Geachte Heer Berkhout, 

De door U gevraagde gegevens zijn als volgt: 
1. Niet doof geboren, maar op l'/s-jarige leeftijd doof geworden 

door ziekte (bof?). 
2. Draagt geen gehoorapparaat. 
3. Opleiding: Joh. C. Ammanschool 

Chr. Mulo School (dipl. B) 
Hogere Technische School voor Bouwkunde 
Academie voor Hogere Bouwkunstonderricht. 

Met vriendelijke groeten, 
hoogachtend, 
C. Bal 

66 



Voorburg, 16 maart 1969, 
Jacob van den Eijndestraat 25. 

Zeer geachte Heer Berkhout, 

In antwoord op uw brief van 7 maart j . l . , ben ik gaarne bereid om 
mee te werken aan de „Spreekmethode" op de jaarvergadering. 
Alleen ben ik wel een beetje huiverig vanwege het feit, dat ik als 
een dove leek kom te staan tegenover een uitgelezen gezelschap 
doorgewinterde vaklui. 
Bovendien weet ik nog maar weinig over Amman en zijn spreek
methode. Daar zal ik wel over praten op donderdagavond a.s. (U 
bedoelde toch niet donderdagmorgen 7.40 uur?) 

Hieronder volgt mijn curriculum vitae: 
Geboren 15 april 1923 te Ter Aar uit horende ouders. 
Totaal doof van geboorte af. 
Bezocht „Effatha" van 1927-1938. 
Volgde avondcursus meubelmaker. 
Na de school in dienst van de B.P.M, tot het uitbreken van de 
oorlog. 
Tijdens de oorlogsjaren werkzaam op een rijksbureau. 
Na de bevrijding weer bij de B.P.M., waar ik nu nog werk. 
Door zelfstudie en schriftelijke cursussen enige diploma's ver
worven (Nederlandse en Engelse handelscorrespondentie en boek
houden), en ook bekwaamd in het Frans en Duits (wat in mijn 
jonge jaren door de onderwijzers voor onmogelijk gehouden werd). 
Leest zeer veel boeken en tijdschriften. Heb een carrière gemaakt 
van jongste bediende op de stencilkamer, telexoperator, senior
operator, confidential assistent, momenteel als corrector-indicateur. 
Volgt een computercursus (door het bedrijf zelf) in verband met 
de aanstaande automatisering van de telexafdeling. 
Na afloop cursus waarschijnlijk benoeming tot supervisor. 
Ben gehuwd met een totaal dove vrouw, en heb drie horende 
dochters, waarvan er twee gymnasium bezoeken. 
Hobby's in vrije tijd: fotografie, timmeren, puzzelen en kamperen. 
Functies in het verenigingsleven: 
Lid van het hoofdbestuur N.C.B.D. 
Voorzitter van ,,Bondsblad"-commissie 
Lid van de voorgangerscommissie. 

Ik hoop U hiermee naar genoegen te hebben ingelicht, en verblijf 
met de meeste hoogachting, 

J. Rodenburg 
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Dr. Johann Conrad Amman 

Inleiding 

Op 16 februari van dit jaar was het 300 jaar geleden, dat Amman in 
Schaffhausen werd geboren. 
Op deze Algemene Vergadering willen we aan dit feit aandacht be
steden, door enkele oud-leerlingen hun mening te laten uitspreken 
over de door Amman ontwikkelde en hier in ons land door hem voor 
de eerste maal toegepaste spreekmethode. 
In dit programmanummer treft U verder een artikel aan, niet over 
Amman, maar van Amman. Ik heb getracht allerlei bekende en minder 
bekende uitspraken van Amman tot één geheel samen te voegen, 
waardoor in kort bestek een inzicht in zijn methode kan worden ver
kregen. Ter oriëntering enkele gegevens uit zijn leven: 

1669 Op 16 februari te Schaffhausen geboren. 
1687 Op 9 december gepromoveerd in de medicijnen te Bazel op een 

proefschrift getiteld: „Een onderzoek over een geval van longont
steking". 

1692 Uitgave van „Surdus Loquens". (Uitgegeven bij de Weduwe van 
Michiel van Leeuwen in den Anegangh te Haarlem.) 

1694 Op 5 maart huwelijk te Amsterdam met Maria Birrius. 
1694 Vertaling van „Surdus Loquens" in het Engels: „The talking deaf 

man" door Dan Foot. 
1700 Uitgave van „Dissertatio de Loquela". (Uitgegeven bij Wolters.) 
1715 Woont te Warmond op hofstede Oostergeest, waar hij een kruiden

tuin aanlegde. 
1724 In november overleden te Warmond. Amman liet 4 kinderen na: 

Dorothea, Elias, Johan, Aleida. 
1726 De weduwe verkoopt op 15 mei voor ƒ2600,— Oostergeest en 

vertrekt dezelfde dag naar Amsterdam. 
1747 Vertaling van „Surdus Loquens" in het Duits: „Redende Taube 

oder Abhandlung von der Sprache" door Georg Venzky. 

„Wis-konstige Beschryvinge Op wat wysse Doofgeborene sal konnen 
leeren spreken" 

„Hier heb je, goedgunstige Leser, desen mynen geringen arbeid, welken 
ik ten gemeenen beste in 't Licht heb willen geven, anders soude hy 
noch lang by my verscholen blyven, want om een naam te maken, 
kenne ik dese weinige bladen heel onbequaam toe; so gy iets beters 
weet voor te dragen, sal ik 't altyd met danksegging aannemen en 
gy suit misschien ter werelt niemand meerder verplichten als den 
Auteur." 
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„Het eerste, dat ik in mynen Doofgeborenen Leerling vereissche, is, 
dat hy niet dommelyk maar van eenen leersamen aard sy, tamelyk 
van memorie voorsien, en niet al te jong." 

(Verband doof-stom) 

..Dat de Doof-geborene stom blyven, komt nergens van, als datse, 
niet tegenstaande dat sy uit haar selven Geluids genoeg maken, even
wel het beeld der stemme, dat andere van haar uitgeven, by gebrek 
van Gehoor niet ontfangen konnen." 

Burger: „Onder doofstomheid verstaat men aangeboren of in de eerste levens
jaren ontstane doofheid van zodanige graad, dat het normale spreken achterwege 
is gebleven of de reeds aangeleerde spraak weer verloren is gegaan." 

(Geluid en Stem) 
„De Stem is een Mensch so natuurlyck en eigen, dat de Doven selfs, 
die noyt het beeld der selver ontfangen of gehoord hebben, evenwel 
by de meeste voorvallen krachtig geluid van haar geven; want sy 
lachen gelyk andere, sy huilen, sy suchten, sy roepen, sy kermen etc, 
ja sy beduiden selden iets met wysen of sy voegen'er een geluid by, 
't welk na de verscheidenheid der saken mede heel verscheiden is." 
„De menschelyke Stem dan is een van ons levendig gemaakte en klin
kende Lugt, die onder het uitblasen sodanig tegen de werktuigen van de 
Spraak aanstoot, datse daar van dreunen; want sonder dese dreuning 
en word, ook buiten ons, geen Stem noch Geluid voortgebracht, 't Is 
wel aan te merken, dat de Menschen op tweederhande manieren spreken 
konnen, als wanneerse van elk een, niet te verre van haar afstaande 
willen gehoort en verstaan worden, of datse iemand stilletjes in 't oor 
fluisteren sonder Geluid te maken, 't welk ik een stomme of niet 
klinkende Lugt heete." 
„Maar dat stomme en niet klinkende gesuis, 't welk wy maken, wanneer 
wy malkander iets in d'ooren fluisteren, is anders niet dan enkelde 
Lugt, sonder aanstoot door de opening van de Mond of der Neus 
uitgeblasen, 't welk geen waar Geluid is, maar alleen een onluydend 
Getsisch mag genoemd worden, 't Is seker, dat dit stomme Gesuis 
seer veel verschilt van een ware stem en nog vry wat meer dan ver
schelde graden; want hoe sterk ook dat we de Lugt uitblasen, so wy 
beletten, dat se tegen de strotbeentjes niet aan en stoot, sullen wy 
nooit het minste Geluid maken, 't geen nochtans anders met weinig 
moeite te doen is." 

Eykman: „Een stemgeluid ontstaat steeds in een engte, in het normale geval 
de stemspleet. De opstuwende luchtstroom geraakt daarin in regelmatige tril
ling die zich aan de randen daarvan meedeelt. 
In de subglottale ruimte heerst de druk, die met het verplaatste luchtvolume 
bepalend is voor de energie, welke ter beschikking van het stemorgaan wordt 
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gesteld en voor een klein deel in geluidsenergie kan worden omgezet. Het deel 
van de stromingsenergie bedraagt ternauwernood een duizendste deel. Al het 
overige gaat in wrijving op of als wilde lucht verloren. De oorzaak van de stern-
vorming, dit weet men sinds de ontdekking van de keelspiegel wel zeker, ligt 
dus in de door de stemlippen veroorzaakte trilling van de lucht in de stern-
spleet en zijn omgeving." 

(Spreken) 

want de Stem is den adem des levens, ja de Stem is een 
levendige geboorte onses herten, 't welk de Setel is van onse tochten 
en begeerl i jkheden. Daarom konnen wy dikmaals de drift ige bewegingen 
onser hertstochten niet bedwingen, maar de mond spreekt uyt den 
overvloed des herten, al eer wy 'er om denken. Desgelyks so wy iets 
garen seggen wi lden, 't geen wy nochtans schromen te doen, is het 
hert benauwd en gelyk in barensnood, maar so ras wy 't selve in den 
boesem van een vertrouwde Vr iend uytgestort hebben, voelen wy ons 
merkelyk ontlast, en ons heele leven gaat in rust en sti lte. Het leven, 
't welk onmiddelbaar uyt het herten queld, gaat so krachtig in de stem 
over, dat er geen so harden arbeid is, die een Mensch so moede maken, 
als het spreken " 

F. Grewel: „De stem heeft ook een belangrijk aandeel in ons taalgebruik. Al 
naar gelang van de stembuiging, de intonatie verandert een zelfde stuk „taal" 
van betekenis, van inhoud of slaat in omgekeerde betekenis om. „Dat heb Je 
mooi gedaan" heeft geheel verschillende betekenis, al naar de toon en kan be
tekenen dat er weer niets van deugt. „O jij deugniet", „Kom es hier" enz. 
wat al betekenissen, en wat een nuances van communicatie. Men kan zeggen: zonder 
stembuiging, zonder intonatie geen communicatie. Ze is een deel — en een 
in de studie verwaarloosd deel — van de taal. Maar het engere taai-deel van 
de taal is op zichzelf ook niet zoiets eenvoudigs. 
Wij gebruiken de taal voor uiterst verschillende doelen: een mededeling, een 
beroep, een bevel, een vraag, een afwijzing, een loftuiting. Taalgebruik is een 
persoonlijke uiting — b.v. als wij „au" zeggen, of „nee" — maar het is ook 
een contact maken door klank, met de ander, mededelend, vragend, gebiedend." 

(Verdeling van de klanken) 

„Let ter Tafel welke ik raadsaam gevonden heb hier by te voegen, om 
dat iemant de letters in haar ordre te gelyk souden oversien konnen. 
De Letters altemaal syn: 

KLINKERS, die met Geluid uytgesproken worden en dese 

I Enkelde, en sonder vermenging, gelyk de 
1 Keelkl inker a 
2 Tandklinkers e. i. j . ij of y. 
3 Lipkl inkers o. oe. w. 

II Gemengde, en dat 
1 Uit een Keel- en een Tandklinker, ae. 
2 Uit een Tand- en een Lipklinker, eu, ue, u. 
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HALFKLINKERS, welkers geluid doffer is als dat van de ware Klinkers; 
Dese worden uitgesproken, 
1 Neus, en dese syn alweer 

a. een Lip-neus-letter, als m 
b. een Tand-neus-letter, als n 
c. een Keel-neus-letter, als ng of nk. 

2 Mond, 
a. dat de tong daar of dreunt, gelyk in r 
b. of niet, gelyk in I. 

MEDE-KLINKERS, die sonder geluid uitgesproken worden, dese syn 
wederom 
I Enkelde, en dese 

1 Tsisch-letters, die worden so langsaam uitgesproken, als iemant 
begeert; 
a. door de Keel, gelyk h, g, ch. 
b. door de Tanden, gelyk z of s 
c. door de Lippen en Tanden, gelyk v, f. 

2 Slag-letters, die wederom geformeert worden 
a. in de Keel, gelyk c. k, q 
b. omtrent de tanden, gelyk d, en t. 
c. voor aan de lippen, gelyk b en p. 

II Samen-gesette, hiervan is'er maar één in de Nederduitse Tale, als 
x of ks." 

,,De Klinkers of Vocalen syn anders niet, als een Geluyd of Stem, die 
door de verscheide openingen des Monds verscheide Gedaantens krygt." 

Linthorst: „Klinkers zijn stemklanken, resonerende in het aanzetstuk, dat vol
doende vernauwd is om de klank kleur te geven, maar niet voldoende, om 
een zelfstandig wrijvingsgeluid naast de klank te doen ontstaan. Het allernodigste 
is dus de stem." 

,,De Mede-klinkers of Consonanten syn maar een stomme en niet 
klinkende Lugt, die evenwel op de weg, die sy passeert, verscheide 
gedaantens aanneemt." 
Eykman: „Medeklinkers (consonanten) zijn spraakklanken, die voortgebracht wor
den, wanneer de wanden van het spreekkanaal elkander ergens zo dicht naderen, 
dat de uitstromende lucht aldaar een belemmering ondervindt en daardoor In 
de regel geruisen veroorzaakt, ofwei geheel gestuit wordt. BIJ ledere configu
ratie, die geschikt is een of meer medeklinkers te vormen, kunnen die zowel 
stemhebbend als stemloos en gefluisterd zijn." 

„De Half-Klinkers of Semi-Vocalen zyn iets middelslagtig tusschen de 
ware Klinkers en de stomme Mede-klinkers en konnen ook gelyk de 
ware Klinkers naar believen uitgerekt worden: men spreekse of door de 
Neusuit; gelyk m, n, ng; of door de Mond, gelyk I en r." 

Eykman: (de bilabiale w b.v. in „bouwen" en de j b.v. in „drieën") „De grens 
tussen een klinker en een medeklinker is niet te bepalen. Als ik (u) langgerekt 
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uitspreek en intussen de lippen in loodrechte richting naar elkander toebreng, 
zal er een ogenblik komen, dat ik de ademstroom aan de lippen voel, hoewel 
de hoorder hem waarschijnlijk nog niet waarneemt. Er is dan een medeklinker 
ontstaan, door beide lippen, dus bilabiaal gevormd. Die klank, phonetisch 
voorgesteld door (u), vervangt in sommige streken van ons land de gewone W 
van woorden als ..wiel" Iets dergelijks geldt voor J (drieën)," 

(Voorbeeld behandeling afzonderlijke klanken) 

„ A is een Keel-Kl inker of die eigentlyk in 't achterste deel des Monds 
geformeert word, het is d'eenvoudigste en lichtste van allen en daar 
om ook by alle Volkeren de eerste, uitgenomen de Abissynen, by 
welken hy, na 't Getuygenis van M. Ludolph, de veert iende is. Men kan 
hem met meer als eenderly situatie van de Tong uytspreken, want die 
doet 'er niet toe, maar de gemeenste en welvoegendste is, dat de 
Tong in de plaatse van haar rust sy, dat is matig uytgestrekt, en tegen 
de onderste Tanden niet of heel weinig aanstote; want so doende 
heeft men maar de Mond so verre open te doen, dat het Geluid in de 
keel verwerkt noch tegen de tanden, noch tegen de lippen aanstote, 
so sal men een helder en open a horen ui tkomen." 

Eykmam „De vonrnaamste articulatorische kenmerken van de aa zijn: 
1. de mond kan wijder geopend zijn dan bij enige andere klinkerreeks; 
2. de stand van de gehele tongmassa is in hoofdzaak neutraal, voor zover die 

niet de invloed ondervindt van het dalen van de kaak; 
3. de tongwortel vertoont neiging om zich in achterwaartse richting te ver

plaatsen, wellicht door de sterke daling van de kaak. In ieder geval gaat 
vaak een vernauwing van de keelholte er mede gepaard; 

4. het verbindingskanaal tussen vóór- en achterholte is bijna even wijd als 
deze holten zelf, zodat de fauces als zodanig dienst doen, en de gehele 
resonator het midden houdt tussen de gebogen trechter- en cylindervorm; 

5. de velumstand is de allerlaagste van de klinkers." 

„ D e r is een dikmaals afgebroken Geluyd, dat met een ongemeene 
Geswindigheid gins en weer dryft ; sy wordt geformeert, wanneer het 
voorste en buigsaamste deel van de Tong in een oogenbl ik verscheide 
Reisen tegen het Verhemelte aanslaat en wederom te rug springt, want 
so moet de Stem in de Strot uytgewerkt, niet glad en effen, maar by 
stoten en brokken ui tbreken." 

(De z of s) 

„ D e z of s krygt syn Gedaante, wanneer men de Tong en de Tanden 
sodanig by malkander voegt, dat de Lucht alleen door de tusschen-
wydtens der Tanden doorbreken kan; daarom spreken oude en tand-
lose Lieden dese Letter heel bedompt uit." 

(Waarom deze fonetische kennis) 

„Niemand hoefd sig te verbeelden dat hy tot de regte kennisse deser 
konst, die ik hier beschryve, geraken sal, ten sy hy de Natur der 
Letters, so in 't algemeen als in 't bysonder volkoment lyk kennet; 
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want wat is ons spreken anders als een konstige 't samenvoeging 
van verscheurde woorden, en dese wederom van Letters? So dat het 
daar eindelyk altemaal op aankomt." 

(Een voorbeeld van zijn methode) 

„Wanneer ik dan een bequaamen Leerling gekregen heb, is myn eerste 
werk, dat ick hem naar believen Geluid of Stemme leere van sich 
geven, want sonder dat, was de meeste moeyte ver loren" , „en hy soude 
noyt verstaanlyk en met luyder stemme spreken: 
Maar dit, waar by de Doof-geborene een ware Stem van een simpele 
en niet kl inkende Lucht weten t 'onderscheyden, is het groote Geheim 
van de Kunst, en, mag men so spreken, der Dooven Gehoor" ; 
„daarom neme ik syn Hand en houde die tegen myn Strot aan, opdat 
hy t 'Gedreun, t 'welk ik met het maken van Geluid verwekte, voelen kan: 
Dan heet ik hem deselvige tegen syn eigen Strot aanduwen, en doen 
't geen ik hem voorgedaan hebbe." 

(De Spiegel) 

„ W y hebben alle de Spiert jes van ons Lichaam soo in ons Macht niet, 
dat wy die so ten eersten souden naar ons believen buigen en be
wegen konnen, daarom moet den Leerling de geseide Bewegingen 
voor de Spiegel nadoen." 

(Tegen de spelmethode) 
„Dat ik in het derde Hoofdstuk van myn Latynse Boekje, aangaande de 
Half- en Mede-Kl inkers geseit hebbe, wil ik hier vooraf bedingen, dat 
men deselve namelyk niet met hare overal bygevoegde Klinkers, gelyk 
em, en, ka, pe, ef, enz., maar sympelyk m, n, k, p, f, enz. ui tspreke; 
want de kl inker e of a doet 'er ter wereld niet by en 't is niet te ge-
looven, wat gemak dat het naderhand in 't lesen veroorzaakt." 1) 

(Gelijktijdige aanbieding van het schrift) 

„Maar het is wel aan te merken, dat ik de Dooven eiken Letter, dien 
ik haar leer uytspreken, eerst op een Papier schryve, want anders 
souden sy het Denk-beeld, het welk sy van die Letter nootwendig 
hebben moeten, nergens aan vast knopen noch onthouden konnen, 
't welk evenwel van de uiterste nootsakelykheid is." 

Hermus: „Het articulatie-onderwijs gaat hand aan hand niet alleen met het 
afzien, maar ook met het lezen en schrijven. Zoodra dus een klank of ver
binding genoegzaam is ingeoefend, worden zij op het bord geschreven en de 
leerlingen schrijven die over. Zoo beschikt de onderwijzer ook over een uit
stekend middel, om de kinderen tegen verveling te vrijwaren, terwijl hij bij 
andere leerlingen aan de verbetering en bevestiging der klanken werkt." 

Kaiser 1955: „Geschrieben wird also nur, was lautlich erworben ist, d.h. die 
Fertigkeit im Ablesen und Sprechen gent stets der Schreibfertigkeit voraus." 
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Vatter 1840-1916: „Unmittelbare Aneignung des lauten Wortes." 

Individueel gemakkelijke klanken) 

„Maar so sy, gelyk somwylen gebeurd, de eene Kl inker voor den 
anderen komen uit te spreken, als een i voor een e, een oe, eu of u voor 
een o, een u voor een eu enz., so berispe ik haar in 't eerste niet, 
maar toone my heel voldaan. Evenwel laat ik haar de klank diese by 
geval van haar gegeven hebben, verscheide malen hervatten, ende 
wyse haar meteen Character of Teiken, daar deselve mede beduid word. 
Dese Konst-greep is heel wel in acht te nemen; want so verkrygt men 
veelmaals een Letter sonder moeite, die anders so gemakkelyk niet 
vallen soude." 

Het Gehoorgestoorde Kind juni 1966: 
„Het articulatieonderwijs, zoals zich dat in Groningen na 1932 ontwikkelde, 
week op de volgende punten af van de vroegere methodes: 

2. De volgorde was niet meer van wat men algemeen gemakkelijk achtte tot 
wat men algemeen moeilijk vond. Men ging uit van datgene wat het kind 
het gemakkelijkst bleek te liggen." 

(Afzien van de spraak) 

„A ls myn Leerling iets gelesen heeft, laat ik hem na myn Mond sien, 
dan spreek ik het eigenste noch eens uit, en laat hem enige reisen 
herhalen; want so leert hy de menschelyke Spraak uit het bloote 
Gesicht namaken maar omdat het hem in eerst vry moeyli jk valt, so 
plaag ik hem daar niet veel mee." 

(Voorbeeld aanleren afzonderlijke klanken) 

„ D e Letter r is byna de swaarste van allen, evenwel van ses Dooven, 
die ik heb leeren spreken, konden hem Vier seer l icht en gemakkelyk 
uytspreken, maar de twee andere spraken hem in de keel uit, gelyk de 
gene die gesegt worden te brouwen; dit is ook de eenigste Letter, dien 
ik seggen kan, niet in myn macht te hebben om heel wel te leeren uitspre
ken. Evenwel leere ik hem, wanneer ik de Hand van myn Leerl ing dan 
aan myn Strot, dan voor de Mond houde, en hem de huppelende en 
gebroken uitgang van dese klank gelyk als te tasten geve: Ik laat hem 
ook meenigmaal in de Spiegel sien, opdat hy de dreunende en rasse 
beweging van de Tong sien mach, edoch komt het meest op 't gevoel aan. 
Maar niemant beloove sich, dat hy dese Letter aan een Doove voor de 
eerste reis sal uitspreken leeren, ik rade ook, dat men hem in het eerst 
daar niet te veel meê plage, want het komt naderhand veelmaals van 
selven." 

„ D e h is d'eenvoudigste van allen, en is maar een enkelde Lucht of 
Aessem, die wat rasser en geweldiger door de Mond uitgeblasen word . 
De g of ch is een h, die wat harder en gedwongener gaat, daarom wyse 
ik den Leerling slechts hoe hy syn Tong behoorlyk moet setten, dat 
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het achter-deel sodanig tegen 't Verhemelt aankome, dat den Aessem 
door een heel nauwe opening doorgaan moet en dan geve ikse hem 
te voelen." 2) 
„Kan ik hem de Mede-Klinkers sonder veel moeite doen begrypen; want 
sy syn anders niet als een stomme en niet klinkende Lugt, die na de 
verschelde Opening of Sluiting des Monds of wat langsaam of heel 
schielyk uytgeblasen word, en ik kanse hem meest altemaal met de 
Hand, die ik aan myn Mond houde, gemakkelyk leeren." 

(Enkele aanwijzingen) 
„Maar men moet de Dooven met alle naarstigheid wennen, datse dese 
Half-Klinkers m, n, r, I, gelyk meê de volgende Mede-klinkers h, g, s, 
k, t, met allerley opening des Monds leren uitspreken, want anders 
souden sy die met eenige Klinkers niet onmiddelbaar verknopen kon-
nen, 't welk doch de aardigheid van 't lesen en 't spreken is, maar sy 
souden een middel-klank tusschen invoegen, en in plaats van wil seggen 
wiel of voor al seggen aël en dergelyken. Maar als sy de geseide 
Letters met alle openingen des Monds konnen uitspreken, heeft men 
daar niet voor te vrezen." 
„Ondertusschen moet men sorgvuldig sien te beletten, dat een Doove 
wanneer een Consonant volgt op een andere Consonant, gelyk ps, kt, 
ks, sch, enz. of op een Semi-vocal, gelyk Is, It, rk, rs, enz. hy deselve 
onmiddelbaar t'samenvoege, dat men geen e of i tusschen beide hoore, 
't welk, so 't niet verhoed word dikmaals geschied: maar 't kan verhoed 
worden, wanneer men hem de even-genoemde Semi-vocalen en Con
sonanten met alle openingen des Monds leert uytspreken." 3) 
„Het gebeurt ook gemeenelyk in 't eerst, datse de Klinkers niet kort 
genoeg met een bystaande Half-Klinker of Mede-Klinker uitspreken, 
maar dat leer ik haar, metse by sulke Consonanten of Semi-vocalen 
te voegen, die ik met myn Vingers regeeren kan: By voorbeeld, in 
dese Woordekens: kam, stem, stoff, papp, enz. word de a, e, en o seer 
geswind uitgesproken; op dat sy nu niet souden seggen kaam, steem, 
stoof, paap, so sluit ik haar seer schielyk de Lippen en sodanig leeren 
sy deselve so ras uytspreken als ik selve begeer." 

Mol: „De lengte-veranderingen (van het aanzetstuk) zijn natuurlijk onderhevig 
aan individuele schommelingen, maar het kan door berekening worden vast
gesteld, dat b.v. de oppositie aa-a, sleutelwoorden kaas-kas, alleen kan worden 
verkregen door de lengte van het aanzetstuk te vergroten." 

(Iets over taal) 
„Wanneer nu myn Leerling lesen, en ook andere, sose spreken, enig-
sints verstaan kan, so handele ik denselven gelyk een nieuw geboren 
Kind, dat nergens noch van weet, ik leer hem eerst de namen van de 
bekendste en noodsakelykste dingen, so wel Selfstandige, als By-
voegwoorden, dan de Tyd-woorden of Verba, eindelyk de Stop-woorde-
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kens. En so leer ik hem van langsamer hand, na ik het hem altyd 
eerst met gesten gewesen hebbe, al dat ik hem nodigst en meest 
dienstig oordeel, om syn Gebrek te eysschen. Godsdienstig tegen syn 
Schepper, Rechtvaardig en Beleeft tegen andere te syn, etc. Maar om 
hem de heele Tale kort en op een aangename wyse te leeren, heb ik 
de Vyf-dubbelde Denkkring van de Duytse Moeder-Taal, die by Sven-
terus in syn Mathematische Verquikstonden te vinden is, ook op de 
Nederduitse Tale toegepast." 

(Zelf niet helemaal tevreden) 

„Ik beken 't, daar syn noch andere dingen, als hoe men de Dooven 
leeren kan, hoedanig sy eenige Letters, als sy van een ander uitge
sproken worden, van malkanderen moeten onderscheiden, gelyk de 
m van de p en b, de n van de t en d, de ng van de k etc. 
Item hoe men den Accent moet dirigeeren, dat sy fatsoenelyk en aan
genaam spreken, maar dese en diergelyke dingen konnen beswaarlyk 
als al leerende geleert worden; daarom hoop ik, dat een verstandige 
Leser hier genoeg sal gezegt syn." 

J. C. Amman 
Gegevens uit: „Surdus Loquens" 

..Dissertaties de Loquela" 

1) Tot ongeveer 1800 onderwees men in ons land algemeen het 
lezen, door voor de tekens de alfabetische letternaam te leren: 
aa, bee, cee, enz. 
Konden de leerlingen de tekens benoemen, dan leerden ze spellen; 
ik werd b.v. gespeld op de volgende wijze: 
ie, ka, ik, d.w.z. van eenlettergrepige woorden werden de tekens 
met de letternaam genoemd en daarna werd het woord uitgesproken. 
Van meerlettergrepige woorden werden achtereenvolgens de letter
grepen gespeld en daarmee het gehele woord genoemd: bee, oo, 
oo -boo- em, ee, en -men- boomen. 
Deze leerwijze of methode heet de spelmethode. 

2) Dat Amman de r de „swaarste" noemt en de h „d'eenvoudigste", doet 
een beetje vreemd aan. De oorzaak van zijn bewering zal wel aan 
zijn „geringe ervaring" liggen. 
Het zal gegolden hebben voor de 6 leerlingen, die hij in 1692 had 
onderwezen. Het lijkt me, dat de moeilijkheden van de „ r " niet 
vergelijkbaar zijn met die van de „h " . 
Amman is trouwens niet erg consequent als hij even later zegt: 
„want het komt naderhand veelmaals van selven". 

3) Zou Amman hier zijn eigen uitgangspunt zijn vergeten: 
Bij de overbodige klanken speelt immers vooral ook stem of geen 
stem een grote rol. 

P. R. Berkhout 
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Personeel J . C. Ammanschool 

(De cijfers geven de plaats aan, waar de betrokken onderwijzer(es) les 
geeft; zie plattegrond.) 

tweede verdieping 

plat 1 8 ^ - ^ 17 

derde verdieping 

begane grond 

1. Mevr. Bouwmeester 
2. Mevr. Huizinga-Mulders 

3. Mej. Kolthek 
4. Administratie 

Speelgroep ± 3 jaar 
Kleuterklas ± 4 a 5 jaar 

Kleuterklas ± 4 è 5 jaar 
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5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

Mevr. Furler 

Mej. Schaap 

Mevr. Regtien 
Natuurkundelokaal 

Hr. Niewenweg 
Mej. Jannes 

Mej. Geluk 
Handenarbeidlokaal 

Hr. Hoogervorst 
Hr. Coene 

Hr. Cramer 
Mevr. Storm 

Articulatie 
Opnemen audiogrammen 

Articulatie 

Articulatieklas ± 7 jaar 

1e klas ± 8 jaar 
Articulatie 

Speciaalklas I ± 8 jaar 

2e klas ± 8 è 9 jaar 
Speciaalklas II 

Articulatie 
5e klas (A-groep) ± 14 jaar 

H.A. Hr. v.d. Vliet 
17. Hr. Bergshoeff 

18. Godsdienstonderwijslokaal 
19. Hr. Clason 

20. Hr. Oud 

6e klas ± 14 jaar 
5e klas B ± 14 jaar 

Individuele hulp 

3e klas ± 11 jaar 

Hoe kan ik er komen? 

J. C. Ammanschool, Hortusplantsoen 2. 
Graham Bellschool, 3e Kostverlorenkade 34. 
„Krasnapolsky", Dam 9. 

Centraal Station - Hortusplantsoen 
buslijn 11, uitstappen Muiderstraat. 
tramlijn 9, uitstappen Plantage Parklaan. 

Centraal Station - 3e Kostverlorenkade 
tramlijn 1, uitstappen Overtoomse Sluis. 

Hortusplantsoen - „Krasnapolsky" 
tramlijn 9 tot aan de Dam. 

3e Kostverlorenkade - „Krasnapolsky" 
tramlijn 1 tot aan de Dam. 
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Verslag van de 50ste Algemene Vergadering 
van de Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Doven in Nederland 
Gehouden op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 1968 te Voorburg. 

De eerste ontmoeting lag evenals voorgaande jaren in het sportieve 
vlak. In het fraaie sportcentrum ,,De Vliegermolen" te Voorburg vond 
weer het volleybal-toernooi plaats tussen ploegen van de diverse 
instituten. 
Daar in 1967 de beide bekers definitief waren gewonnen, resp. door het 
damesteam van Voorburg en de herenploeg uit Groningen, waren er 
nu twee nieuwe bekers, die beschikbaar waren gesteld door het be
stuur van „Effatha" en door onze vereniging. 
Verscheidene spannende wedstrijden werden er gespeeld en als win
naars 1968 kwamen naar voren: de damesploeg van „Effatha" en het Gro
ninger herenteam. Aan het eind van de avond werden de bekers uit
gereikt door de heer J. L. v.d. Have. 

Op donderdagmorgen was er een grote belangstelling voor het school
bezoek. Het was goed georganiseerd en dank zij de in het programma
boekje opgenomen plattegrond kon ieder tijdig in de verschillende 
lokalen aanwezig zijn. Voorts bestond de mogelijkheid werkstukken 
van de leerlingen te bezichtigen, vervaardigd in het kader van de hand-
werklessen en het Nijverheidsonderwijs. 

Donderdagmiddag om 14.00 uur opende de voorzitter de vergadering 
in de aula op het terrein van ,,Effatha". Hij heette namens het bestuur 
van „Effatha" alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord 
van welkom richtte hij tot de heer Jonkeren, inspecteur lichamelijke 
opvoeding bij het buitengewoon onderwijs, die tevens de Inspectie 
vertegenwoordigde. Dit welkom gold eveneens de verschillende ver
tegenwoordigers van bevriende organisaties en een groep van 35 
collega's uit België. Elk jaar zien wij de belangstelling voor onze 
jaarvergadering van de zijde van onze zuiderburen groter worden. 
Vervolgens richtte de voorzitter zich tot de spreker van deze middag, 
Prof. Fred. L. Polak. „Het hoeft geen verwondering te wekken, dat de 
keus op u is gevallen", aldus de voorzitter, „omdat vooral in de laatste 
tijd de futurologie steeds meer in het centrum van de belangstelling 
komt, mede door diverse publikaties van de hand van Prof. Polak". 
Daarna hield Prof. Polak zijn lezing, die als onderwerp had: „Toekomst
visie, automatisering en onderwijs". In een bijzonder duidelijke en 
interessante lezing werden genoemde drie punten aan de orde gesteld. 

Het team „Toekomst" van „Effatha" had een aantal vragen opgesteld, 
die bedoeld waren om als basis te dienen voor de discussie in groepen. 
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Deze groepen, elk met een gespreksleider en zijn notulant(e), bestonden 
uit circa 20 personen. De vragen, die aan de orde werden gesteld, 
luidden als volgt: 

Onderwijs 

1. Denkt u, dat de algemene verwachtingen voor de toekomst conse
quenties zullen hebben voor het dovenonderwijs? 
Blijft rekenonderwijs noodzakelijk, als de automatisering zo blijft 
toenemen? 
Acht u een optimale ontwikkeling van de dove mogelijk, zonder al 
te veel taalonderwijs? (Ontwikkeling in exacte richting dus.) 
Moet het vak „toerisme" worden ingevoerd? 

2. Vindt u, dat we nieuwe typen leermiddelen nodig hebben? 
Welke typen kunnen we nog ontwikkelen? 

3. Zal een groter aantal doven in de toekomst hogere vormen van 
onderwijs kunnen volgen? 
Moeten we een „universiteit" voor doven oprichten? 

4. Heeft beroepsonderwijs nog zin voor de doven in de toekomst, of 
moet dit ingrijpend gewijzigd worden? 

5. Zal het onderwijs aan doven nog zó verbeterd kunnen worden, dat 
doven in aanmerking zullen komen voor hogere beroepen? 

Vrije tijd 

1. Zal een toename van de vrije tijd voor de doven werkelijk zulke 
problemen scheppen, dat de scholen zich ermee moeten bemoeien? 
Zo ja, zal dan het accent moeten vallen op creativiteit en handvaar
digheid of op de activiteiten die in de studiesfeer liggen? 

2. Tot welke dimensies zullen sport en spel uitgroeien en welk aandeel 
kunnen doven hierin hebben? 

Leerlingen 

1. Verwacht u, dat de verbeterde medische zorg en verbetering van 
de apparatuur op den duur het probleem van de doofheid volledig 
zullen oplossen? 

2. Zullen de medische ontdekkingen en technische verbeteringen van 
de apparatuur het karakter van de scholen ingrijpend wijzigen? Is 
het nodig nu al schooltypen te creëren voor meervoudig gehandi
capten? 

Gezin 

1. Zal het gezin in de toekomst meer voor de doven gaan betekenen 
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of zullen de scholen nog meer van de taak van de ouders moeten 
overnemen? 

2. Als de school steeds meer verantwoordelijkheid van de ouders 
overneemt, hoe zal dan het gezin de plaats zijn, waar het kind 
zich thuis voelt en adequaat wordt opgevangen? 

Opvoeding 
1. Lijkt het u gemakkelijker of moeilijker de doven in de toekomst 

op te voeden tot geïntegreerde mensen in de maatschappij? 
Zullen wij hen kunnen helpen bij de bevrijding uit hun egocentrisch 
isolement? Hoe kunnen daarbij doven worden ingeschakeld? 

2. De wereld gaat ten onder, als de mens niet inziet, dat zijn goede 
levensomstandigheden afhangen van de ander. 
Zullen de doven ook aan de eisen kunnen voldoen, die aan de 
„nieuwe mensen" van morgen gesteld worden? 

3. Gelooft u, dat het door de toenemende visualisering (in het alge
meen bedoeld) voor de dove gemakkelijker of moeilijker wordt, zich 
in de toekomstige maatschappij te handhaven? 

Organisatie 
1. Is het gewenst in de scholen meer ruimte te krijgen voor experiment 

en research? 
Is bundeling van krachten noodzakelijk? 

2. Zijn er ingrijpende wijzigingen in de opleiding van de onderwijzers 
voor doven nodig, of is deze opleiding zó progressief, dat we het 
wel aankunnen? 

3. Hoe kunnen we de regering beïnvloeden, om ons onderwijsstelsel 
soepeler te maken? 

Een voorstel 
Is het niet noodzakelijk, nu reeds teams te organiseren, die intensief 
studie gaan maken van futurologische problemen bij het dovenonderwijs? 

De discussieleiders waren na afloop uitermate tevreden over de wijze, 
waarop in de verschillende groepen de tongen los waren gekomen over 
deze serie belangrijke vragen. Door gebrek aan tijd kon maar een 
klein deel hiervan worden behandeld. Duidelijk was naar voren ge
komen, dat men een open oog moet hebben voor de ontwikkelingen 
in de naaste toekomst. 

Huishoudelijke vergadering 
Op donderdag 30 mei opende de voorzitter om 19.00 uur de huishoude-
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lijke vergadering. (Deze werd gehouden in de concertzaal van het ge
bouw „Op Gouden Wieken".) Hij heette de aanwezigen van harte 
welkom, inzonderheid de in het lopende jaar aan de diverse instituten 
benoemde collega's, die een vergadering als deze voor de eerste maal 
meemaakten. Het was moeilijk hen allen persoonlijk te noemen, omdat 
er de laatste jaren een steeds groter aantal nieuwe leerkrachten bijkomt. 
De voorzitter sprak de hoop uit, dat ze zich spoedig thuis zouden 
voelen in onze kring. Een apart woord van welkom richtte hij tot de 
heer Roozeboom, oud-leerkracht van „Effatha", die 81 jaar geworden, 
nog altijd een verheugende belangstelling aan de dag legt voor het 
werk, waaraan hij zo vele jaren heeft mogen meebouwen. 

Voorts deelde de voorzitter mee, dat de secretaresse, mej. N. Rog, door 
ziekte verhinderd was deze vergadering bij te wonen. De heer Breeman 
zal haar functie waarnemen en de notulen en het verslag van deze 
vergadering verzorgen. 

De notulen van de huishoudelijke vergadering van 1967, die op 11 en 
12 mei te Rotterdam werd gehouden, en die in het aprilnummer van 
het tijdschrift waren verschenen, werden ter discussie gesteld. Daar 
iedereen er kennis van had kunnen nemen, achtte men het niet nodig, 
dat ze gelezen werden. Naar aanleiding van deze notulen werden er 
geen op- of aanmerkingen gemaakt en dus werden ze goedgekeurd. 

Na deze notulen vroeg bij het agendapunt „Ingekomen Stukken" de 
heer J. van Eijndhoven het woord. Hij had 's middags een bezoek ge
bracht aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en was 
daar enigszins teleurgesteld vandaan gekomen. De heer Van Eijndhoven 
stelde: „Al staat dan deze vergadering in het teken van de futurologie, 
wij zitten t.a.v. verschillende problemen met een weinig bevrediging 
schenkend „heden". De kwestie van de extra-leerkrachten ligt erg 
moeilijk. Het is, alsof men in Den Haag plotseling aan de noodzaak, 
hen te continueren, is gaan twijfelen. Antwoorden op brieven blijven 
uit. Men kan ons niet inlichten. Wel is een algemene tendens duidelijk 
merkbaar en wel deze: Men wil bezuinigen en dat dreigt te resulteren 
in een vermindering van het aantal extra-leerkrachten. En juist deze 
leerkrachten, die in diverse gespecialiseerde sectoren van ons onder
wijs werkzaam zijn, kunnen we niet meer wegdenken uit onze scholen. 
Om een voorbeeld te noemen: Aanvaardt men de orale methode, dan 
zal men de articulatie-leerkrachten niet bij wijze van gunst elk jaar 
opnieuw moeten toewijzen, maar zij horen er in dit systeem gewoon 
bij. Duidelijk is wel, dat 

1e het onderwijs aan doven in een moeilijke hoek zit; 
2e het besluit buitengewoon onderwijs '67 ten aanzien van dit onder

wijs op essentiële punten veranderd moet worden; 
3e wij bij alle te nemen beslissingen meer inspraak moeten hebben." 
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De voorzitter merkte op, dat het bijzonder belangrijk is, dat wij recht
streeks inspraak zullen kunnen krijgen in het Georganiseerd Overleg. 
Via A.B.O.P. - K.O.V. en P.C.O.V. kan worden geprobeerd of er in 
dit opzicht iets te bereiken is. Als mogelijke manieren werden genoemd: 
1e Een motie aan de minister sturen. 
2e Ons richten tot de Onderwijs-Commissie uit het Parlement. 
3e Vragen in de Kamer laten stellen. 
4e Een verzoek aan de minister zenden, waarin wordt gevraagd, de 

besturen van de instituten een audiëntie te verlenen. 
5e Vanuit de besturen van de instituten een brief aan de minister sturen. 
6e De pers op de hoogte brengen van deze situatie. 
Men was het erover eens, dat naast de brieven, uitgegaan van de ver
schillende instituten, er bepaald meer zal moeten gebeuren. 

Bij punt b: „Opleiding Leerkrachten", informeerde de heer S. Miedema, 
hoe het hiermee stond. De voorzitter deelde in antwoord hierop mede, 
dat er in Rotterdam in 1967 wel over gesproken was, maar dat dit moet 
worden gezien als een particuliere aangelegenheid van Rotterdam. 
De heer Cok had toen voorgesteld een motie in te dienen. Dit is niet 
geschied. Maar na die tijd is er contact gekomen tussen de R.K. Leer
gangen en de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs. In onderling 
overleg zal worden onderzocht of het mogelijk is tot een uniforme op
leiding te komen. Mocht men nog behoefte hebben een commissie te 
vormen, die dit onderwerp in studie zal nemen, dan kan dat worden 
overwogen. Het is echter wel zo, dat het niet wenselijk is doublures 
te maken, aldus de voorzitter. Er waren in het verleden en er zijn ook 
nu nog oneffenheden in de opleiding, die gladgestreken dienen te wor
den. Daar zal alle aandacht aan worden besteed. 

Punt f: de heer Van Eijndhoven stelde de vraag of er, zoals in 1958 
(Manchester) en in 1963 (Washington) is gebeurd, ook in 1970, wanneer 
een Internationaal Congres in Stockholm wordt gehouden, een bij
drage uit de verenigingskas zal worden gegeven aan deelnemers aan 
dit congres. Indertijd is een totaalbedrag van ƒ6000,— ten goede ge
komen aan een aantal deelnemers aan het congres in Washington. Het 
bestuur zal nagaan welke financiële mogelijkheden er zijn en daarna 
zal het bestuur met een voorstel komen. 

Daarna volgde bij punt 5 de bespreking van het „Financieel Overzicht 
1967". Het gestencilde financiële verslag was vooraf aan alle leden 
toegezonden. De heer J. van Doorn stelde de vraag, waarom het bedrag 
per commissie zo verschillend is. De voorzitter antwoordde hem hierop, 
dat niet alle commissies even groot zijn, dat de frequentie, waarin 
men vergadert varieert en dat daardoor de bedragen per commissie 
verschillend zijn. Daarna vroeg de heer Van Doorn of het niet mogelijk 
zou zijn een subsidie te vragen aan het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen ter dekking van een deel der kosten van onze jaar-
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vergadering. Hetzelfde wordt n.l. wel gedaan door de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorenden. De voorzitter ant
woordde, dat deze vergaderingen niet geheel vergelijkbaar zijn. De 
S.H.-scholen komen, omdat het niet anders kan, samen op een con
ferentie-oord, terwijl onze vereniging de vergadering kan houden aan 
één der instituten. 

De kascommissie, bestaande uit de heren J. Uitdenbogaard en W. 
Landman van „Effatha", had de bescheiden gecontroleerd en legde 
een schriftelijke verklaring af, waaruit bleek, dat de heren alles in goede 
orde hadden bevonden. De penningmeester werd dank gebracht voor 
zijn accuraat beheer en gedechargeerd. Daarna werd een nieuwe kas
commissie gevormd. Deze commissie, bestaande uit de Amsterdamse 
leden mevrouw M. K. Huizinga en de heer S. J. Niewenweg, zal in 
1969 de financiële stukken controleren. 

Verder werd een woord van dank gebracht aan de heer H. A. Landman 
(Rotterdam) voor het vele werk, dat hij als administrateur van het 
tijdschrift verricht. 

Als punt 7 kwam een voorstel aan de orde, ingediend door de leer
krachten van het Groninger instituut. Het luidde als volgt: 

„De leden van de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, werkzaam aan het Groninger instituut, in ver
gadering bijeen op grond van artikel 9-a van het Huishoudelijk 
Reglement op maandag 22 april 1968, stellen voor het aantal leden 
van het bestuur van de vereniging uit te breiden tot 10, waardoor 
volgens artikel 7 van de nieuwe Statuten elk instituut door twee 
leden in het bestuur vertegenwoordigd is". 

Dit voorstel was vooraf aan alle scholen toegezonden met het verzoek 
het aan de leden mee te delen, opdat zij zich erover konden uitspreken 
op deze vergadering. Het voorstel werd met algemene stemmen aan
vaard. Dit houdt in, dat in het nieuwe bestuur elke school door twee 
leden vertegenwoordigd zal zijn. 

Bij het punt: ,,Bestuursverkiezing" deelde de voorzitter mee, dat de 
buitenleden aan de beurt van aftreden zijn. — De heer J. J. Stoel stelde 
zich niet herkiesbaar. Broeder Augustinus en de heren Delhez en Bree
man waren wel herkiesbaar. 
Als kandidaten waren aangemeld: voor Amsterdam: de heer P. D. Oud; 
voor Rotterdam: mej. J. M. Koch en de heer M. F. Pronk; voor St. 
Michielsgestel: Broeder Augustinus en de heer G. H. van Riet; voor 
Groningen: de heren F. Delhez en K. Breeman. De bestuurskandidate 
mej. J. M. Koch, maatschappelijk werkster van de Rotterdamse school, 
was weliswaar nog buitengewoon lid, maar na overleg met de notaris, 
die de Koninklijke goedkeuring voor de Statutenwijziging heeft aange
vraagd, mochten we hierop zonder enig bezwaar anticiperen en aan-
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nemen, dat die Koninklijke goedkeuring wordt verkregen. Mej. Koch 
is daarna gewoon lid en kan een bestuursfunctie aanvaarden. Indien zij 
wordt verkozen, zal zij voorlopig worden benoemd en dadelijk na het 
verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring, zal haar worden meegedeeld, 
dat zij definitief in het bestuur is opgenomen. 
Daarna volgde de verkiezing. De tijd, nodig voor het tellen van de 
stemmen, werd nuttig besteed, doordat tijdens de werkzaamheden van 
het stembureau woordvoerders uit de diverse commissies verslag uit
brachten van het werk in elk der commissies over het afgelopen jaar. 

De heer P. R. Berkhout deelde een en ander mee over het werk in de 
Taaicommissie. In overleg met de instituten zijn testjes voor doven 
in voorbereiding. Later zullen de gegevens uitgewerkt worden in de 
vorm van een rapport en aan de vergadering worden aangeboden. 

De heer A. Cok stelde, dat de Udo-commissie minder vaak bijeen was 
geweest, dan in voorgaande jaren het geval was. Dit kwam, doordat 
de commissie al enige jaren werkt, er een zekere stabiliteit is gekomen 
en men nu eerst wil afwachten of er misschien veranderingen op komst 
zijn in verband met de invoering van de mammoetwet. 

Mej. Y. Kruis memoreerde, dat de werkgroep „Maatschappelijk Werk" 
al enkele jaren in ontwikkeling was en dat nu de Commissie Maatschap
pelijk Werk gestalte heeft gekregen. De groep maatschappelijk werk-
(st)ers telt 22 leden. Verschillende malen kwamen zij bijeen. Punten 
van discussie op de vergaderingen waren: internaat-externaat; het zeer 
jonge dove kind; vrijetijdsbesteding; de meervoudig gehandicapte oude
re doven; gespecialiseerde opleiding voor maatschappelijk werkers 
bij de doven e.d. Voorts werd literatuur besproken, terwijl in overleg 
met elkaar werd besloten feitenmateriaal en cijfers te verzamelen, 
waardoor een zo goed mogelijk inzicht kan groeien in de diverse pro
blemen, waarvoor men zich gesteld ziet. 

Ten slotte vertelde de heer J. J. Stoel iets over de jongste, onlangs in 
het leven geroepen gespreksgroep „Onderwijs-nazorg". Het is niet de 
bedoeling hier een blijvende commissie van te maken, maar in een 
aantal vergaderingen documentatie op te stellen, uit te wisselen en te 
bundelen. Er zal worden nagegaan, wat er aan de diverse instituten 
op dit gebied al gebeurt, door wie het moet worden gedaan, hoe het 
gefinancierd moet worden, of er contact moet worden opgenomen met 
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen of met het ministerfe 
van Curema. Hoe lang deze onderwijs-nazorg moet duren en of die 
misschien ook het karakter moet krijgen van „education permanente". 
Te zijner tijd zal er een eindverslag worden uitgebracht. 

Na deze verslagen, die de vergadering een duidelijk beeld gaven van 
de verheugende en zeer verantwoorde activiteiten van de diverse com
missies, schorste de voorzitter de vergadering tot vrijdagmorgen 10.00 
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uur, aangezien het stembureau nog niet gereed was gekomen met 
het tellen der stemmen. De uitslag zou de volgende morgen worden 
bekendgemaakt. 
De voorzitter nodigde de aanwezigen daarna.uit zich naar de schouw
burgzaal te begeven, waar een ontspanningsprogramma zou worden 
gebracht. 

Vrijdagmorgen 31 mei heropende de voorzitter de vergadering om 10.00 
uur. Als gasten op deze bijeenkomst werden verwelkomd: de heer 
Schermers, bestuurslid van „Effatha", de heer Bus, namens het ministerie 
van Curema aanwezig, en het erelid, de heer Droge, de oud-penning-
meester. 

Het eerste punt voor deze morgen was het bekendmaken van de uitslag 
van de bestuursverkiezing. Deze luidde als volgt: het aantal uitge
brachte stemmen bedroeg 113. De bestuurskandidaten werden alle 
zeven gekozen en wel als volgt: de heer P. D. Oud, 108 stemmen; 
Broeder Augustinus, 109 stemmen; de heer G. H. van Riet, 108 
stemmen; Mej. J. M. Koch, 109 stemmen; de heer M. F. Pronk, 
108 stemmen; de heer F. Delhez, 107 stemmen en de heer K. Breeman, 
107 stemmen. 
In aansluiting op de bestuursverkiezing richtte de heer Van der Have 
zich tot het afgetreden bestuurslid, de heer J. J. Stoel. De voorzitter 
bracht hem dank voor de positieve bijdrage, die hij steeds heeft ge
leverd bij de besprekingen in het bestuur, gedurende 17 jaren. 

De heer J. C. Cramer, die als redactielid van het Tijdschrift aan de 
beurt van aftreden was, maar zich herkiesbaar had gesteld, werd voor 
een derde ambtsperiode in deze functie benoemd. Na zijn benoeming 
vroeg hij het woord om er bij de vergadering op aan te dringen hem 
regelmatig kopij te zenden. 

Bij de plaatsbepaling van de volgende Algemene Vergadering stelde 
de heer Berkhout voor deze in Amsterdam te houden. 

Verder werd op deze morgen een tweetal films vertoond, n.l. „Automa-
nia" en „De Grobotmoeder". Beide films pasten volkomen in het thema 
van deze bijeenkomsten, de futurologie. 

De heer J. de Lange hield een inleiding, getiteld: „Voorspellen, voor
zien, voorbereiden", terwijl de heer J. L. v.d. Have een slotwoord sprak, 
dat hij noemde: „Vandaag is morgen gisteren". 

Daarna volgde de sluiting, waarbij de voorzitter dank bracht aan het 
Team van „Effatha", aan de sprekers, kortom aan allen, die hadden 
meegewerkt om deze vergadering te doen slagen. 

Groningen K. Breeman 
wnd. secretaris 
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Uit de didaktiek van het rekenen I I 

Ons eerste artikel zou samen te vatten zijn In de daar aangehaalde 
definitie: „Rekenen is een handelen in relatie tot het kwantitatief aspekt 
van de werkelijkheid met behulp van een in de kuituur aanwezig reken
systeem". 
We waren al tot de konklusie gekomen, dat het nodig zou zijn ons 
eigen inzicht in dat rekensysteem te verdiepen. We willen daartoe nu 
het getalbegrip aan de orde stellen. We beperken ons daarbij voorlopig 
tot de zogeheten natuurlijke getallen; dat is de rij (0), 1, 2, 3, 4 
Daarmee komen we op het terrein van de wiskunde. Getalbegrip is 
zeker niet van louter mathematische aard; van de andere kant maken 
de getallen wel deel uit van het wiskundig denken en zal een beschou
wing in die richting zeker een verheldering van ons inzicht bewerken. 
In het volgende zullen we ons beperken tot wat kwasi-wiskunde; eens
deels om het voor velen leesbaar te houden, anderdeels om verschil
lenden van U te bewegen deze stof wat ernstiger en uitvoeriger te 
bestuderen uit daartoe meer geëigende boeken en artikelen. 
We rukken zó links en rechts wat termen uit de algebra los — die 
staan telkens als kop boven het betreffende onderdeel — trachten die 
te verduidelijken, om op die manier zo rechtlijnig mogelijk op ons doel 
af te .stevenen. 

Verzameling 
Een fundering van de natuurlijke getallen vinden we in de verzame
lingenleer. Dat zal ons niet verbazen, als we bedenken, dat we 
getal niet toe kunnen kennen aan los staande dingen, maar pas aan 
een ,,stel". Van een enkel ding kunnen we praten over kleur, gewicht, 
smaak en dergelijke, maar van de eigenschap getal is pas sprake, als 
het over een groep, een heel stel, een verzameling gaat. 
Met een verzameling bedoelen we dus een stel dingen die we om een 
of andere reden als bij elkaar behorend wensen te beschouwen. Zo 
kunnen we spreken over: De verzameling der Nederlanders; de ver
zameling van de stikstofmolekulen in onze dampkring; de verzameling 
der hele getallen; de verzameling van de leerlingen in onze klas. 

De meest fundamentele relatie hier is die van lidmaatschap: U bent 
lid van de verzameling van lezers van dit tijdschrift; I behoort tot de 
verzameling van de letters op deze regel; een vierkant is een element 
van de verzameling van vierhoeken met gelijke zijden. De verzameling 
van de even getallen die op een drie eindigen is „leeg". 

We zeggen dat twee verzamelingen gelijk zijn aan elkaar als elk lid 
van de ene ook lid van de andere is, en omgekeerd. 
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De verzameling van de getallen die eindigen op 0, 2, 4, 6, of 8 is 
gelijk aan de verzameling van de even getallen. De verzameling van 
de letters waarmee we het woord „raket" schrijven is gelijk aan die 
waarmee „kater" gespeld wordt. 

Een verzameling is deel (verzameling) van een andere, als elk element 
ervan ook element van die andere verzameling is. 
De verzameling van de Europese hoofdsteden is een deelverzameling 
van die der Europese steden. 

Om een en ander wat konkreet voor te kunnen stellen gebruikt men 
vaak „het ei", door sommigen liever Venn-diagram genoemd. 

• e 

fig. 1 

a 19 een element van de verzameling A; 

b behoort tot A; 

e is geen element van A. 

a is een element van A, maar niet van B; 

d is een element zowel van A, als van B; 

B is deelverzameling van A. 

fig. 2 

Afbeelden 

Een voor ons doel belangrijke relatie is die van afbeelding. 
We moeten daar enkele onderscheidingen in maken: 
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We spreken van een afbeelding van A in B, als er een relatie bestaat, 
De afbeelding heet op, als elk element van B als beeld van een element 
van A optreedt. 
die aan elk element van A één element van B toevoegt. 
De afbeelding heet éénduidig (1-1), als aan verschillende elementen 
van A ook verschillende elementen van B zijn toegevoegd. 

Dat behoeft zeker nog enige verduidelijking. Daartoe eerst een paar 
„eieren". 

De afbeelding van A in B 
is niet ,,op" en evenmin 
„1 -1" . 

De afbeelding van A in B 
is wel 1-1, maar niet ,,op". 

De afbeelding is 1-1 „op" 

En nu nog enkele voorbeelden: 
a. A is de verzameling van alle auto's en B die van de mensen. De 

afbeelding voegt aan iedere auto zijn eigenaar toe. 
Als we van de veronderstelling uit mogen gaan, dat iedere auto 
een eigenaar heeft, kunnen we zeggen, dat dit een afbeelding van 
A in B is. Het is evenwel geen afbeelding van A op B, aangezien 
er toch nog wel mensen voorkomen, die geen auto bezitten (niet 
ieder element van B treedt als beeld op). De afbeelding is even-
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min eenduidig: er zijn lieden, die meerdere auto's de hunne mogen 
noemen (bij verschillende elementen van B behoren niet steeds 
verschillende elementen van A). Vergelijk fig. 3. 

b. De verzameling A is die van alle mensen (levend of overleden). B 
is ook die verzameling (dus A = B). De afbeelding wijst aan ieder 
mens zijn moeder toe. 
U zou na kunnen gaan, dat hier dezelfde opmerkingen gemaakt 
kunnen worden als bij a. en dat fig. 3 dus weer van toepassing is. 

c. A is de verzameling van gehuwde mannen, B is de verzameling van 
de vrouwen. De afbeelding voegt aan iedere man zijn vrouw toe. 
Als we het wat fijntjes willen houden, is deze afbeelding wel 1-1, 
maar niet ,,op", wat we in fig. 4 na kunnen gaan. 

d. A is weer de verzameling van alle mensen. B die van de mensen
hoofden. De afbeelding wijst aan ieder mens zijn hoofd toe. 
Als U bij het lezen van dit alles Uw hoofd erbij hebt kunnen houden, 
is hier sprake van een afbeelding 1-1 ,,op". 

Machtigheid 

We noemen twee verzamelingen gelijkmachtig, als er een afbeelding 
van de ene in de andere bestaat, die èn 1-1 èn ,,op" is. 
Dit was het geval bij voorbeeld d. 
De verzameling van de gehuwde mannen en die van de gehuwde dames 
zouden gelijkmachtig behoren te zijn. 
Vergelijk ook nog fig. 5. 
Bestaat er een 1-1 afbeelding, die niet ,,op" is, dan is er sprake van 
ongelijke machtigheid. Is bv. A 1-1 af te beelden op een deel van B, 
dan is B machtiger dan A. Een illustratie van dit geval vindt U in fig. 4. 

Ekwivalentierelatie 

De leer van de relaties met hun eigenschappen is een interessant 
hoofdstuk. Ervaart U ook, dat onze leerlingen met het zien van relaties 
en het uitdrukken ervan zo'n moeite hebben? 
We lichten er toch ook hier slechts die relatie uit, die we nodig hebben 
om tot ons doel — getalbegrip — te geraken. 
We doen maar eens „net echt" en stellen de relatie voor door R. 
Als die R nu aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet: 

1° a R a; 
2° als a R b, dan ook b R a; 
3° als geldt a R b èn b R c dan geldt ook a R c, 

dan noemen we de relatie R een ekwivalentierelatie. 
Dit kan er voor sommigen wat ingewikkeld uitzien, het is het in feite 
niet. U moet die drie punten nog eens opnieuw lezen, maar in plaats 
van a, b en c denkt U resp. Jan, Piet en Frits; en in plaats van R zegt 
U bij Uzelf ,,is even groot als". Oké? 
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Dan is „is even groot als" dus een ekwivalentierelatie. 
U kunt voor a, b en c ook fietsen invullen of schoenen en dan bij R denken 
„even duur" of „van hetzelfde merk". Kiest men voor a, b en c drie
hoeken, dan kan R betekenen: „is congruent met", of „heeft dezelfde 
oppervlakte als". o 

Bij de relatie „is ouder dan" klopt alleen het 3 punt en die is dus 
van een andere soort. 

Het moet U intussen wel duidelijk zijn — en dat hebben we verderop 
weer nodig — dat gelijkmachtigheid een ekwivalentierelatie is. Mocht 
dat niet zo vlug het geval zijn, dan zou U het voor Uzelf toch even 
na moeten gaan. 

Klassenindeling 
Het bijzondere van een ekwivalentierelatie is, dat ze een indeling in 
klassen toelaat. Als we namelijk „een hele boel dingen" hebben, dan 
kunnen we met een dergelijke relatie als uitgangspunt een indeling 
gaan maken, die de hele zaak opdeelt, en wel zo, dat alle dingen 
waartussen de relatie bestaat in eenzelfde klasse terechtkomen. 
Een voorbeeld: 
Er zijn honderd knikkers. 
Onze relatie is: „van dezelfde kleur". Dat is een ekwivalentierelatie 
(even nagaanl). 
Daardoor ontstaan er klassen: gele knikkers, rode, blauwe enz. 
De verdeling heeft twee belangrijke eigenschappen: 
1. Alle honderd knikkers worden erdoor opgedeeld. 
2. Elke knikker hoort in een klasse, maar ook slechts in één klasse. 
We zouden ook de relaties „even groot", of „even zwaar" hebben kun
nen hanteren. Dan zou er waarschijnlijk een andere indeling zijn ontstaan, 
maar wel een, die ook de twee genoemde eigenschappen heeft. 
Een eigenschap die ook benadrukt moet worden: Elk element kan als 
representant van zijn klasse optreden. Als ik de knikkers ingedeeld heb 
op grond van hun grootte, dan vertelt één knikker mij alles-wat-er-over-
grootte-te-zeggen-valt van de knikkers van zijn klasse. 
Nu hebben wij voor alle verzamelingen waartussen een 1-1 afbeelding 
mogelijk is de relatie gelijkmachtigheid gedefinieerd. Dan kan één zo'n 
verzameling ook als representant optreden voor de verzamelingen die 
er gelijkmachtig mee zijn. Die ene zegt dan weer alles-wat-er-over-de-
machtigheid-te-zeggen-valt van de verzamelingen van zijn klasse. 
Dat „alles zeggen" moet nog even tussen de aanhalingstekens blijven; 
in dit stadium van de uiteenzetting hebben we er immers nog geen uit
drukkingswijze voor. 
Daartoe heeft de mens zelf een verzameling ontworpen — en het is 
een boeiend stuk kultuurgeschiedenis, hoe dat in zijn werk is gegaan — 
die een welgeordende verzameling genoemd wordt. 

91 



De welgeordende verzameling 

Hebt U zich intussen verzoend met het gebruik van een paar letters 
en tekens? Dan durf ik het op de volgende manier aan: 
Een verzameling heet geordend als er voor elk tweetal elementen een 
ordeningsrelatie bestaat. Zo'n ordeningsrelatie moet aan drie voor
waarden voldoen (we duiden de relatie aan met het teken < ; U mag 
daarvoor lezen — als U per se iets wilt lezen — „is kleiner dan", of 
„komt voor", of „is er eerder dan", of iets dergelijks): 

1" . Als geldt a<b, dan geldt niet b<a; 

2°. Als geldt a<b èn b<c, dan geldt a<c; 

3°. Als geldt a ^ b , dan geldt óf a<b, 

öf b<a ( ^ betekent „ongelijk"). 

Een verzameling heet welgeordend als iedere deelverzameling ervan 
(die niet leeg is) een eerste element bevat. 

Voorbeelden: 
Een verzameling stokjes van ongelijke lengte is welgeordend („eerste" 
betekent hier dan „kleinste"). 
De verzameling van de natuurlijke getallen is welgeordend (1, 2, 3, 4, . . ) . 
De verzameling van de negatieve getallen is geordend, maar niet wel
geordend. 

Voor het vervolg is de verzameling van de natuurlijke getallen het 
belangrijkst. 
De verzameling die daarop, of op een deel ervan, af te beelden zijn, 
noemt men aftelbaar. 
Dat zijn verzamelingen die uit distincte elementen bestaan, die opvol
gend te rangschikken zijn. 
Aan de eindig aftelbare verzamelingen is een getal toe te voegen. 
Hoe dat mogelijk is, hopen we nu nog duidelijk te kunnen maken. 

Getal 
We bekijken de volgende verzamelingen, ingedeeld in klassen op grond 
van hun machtigheid. 

Klasse A 
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Klasse B ^^^ 

(JJ [ZJ {^J {^J {£) (™y)mi 

fig. 6 

Het is duidelijk, dat we wat de machtigheid betreft iedere verzameling 
kunnen gebruiken als representant van zijn klasse. Maar ook, dat het 
voor de hand ligt een welgeordende verzameling te kiezen: we kunnen 
dan volstaan met het laatste element te noemen om de machtigheid 
van zijn klasse uit te drukken. 
Ik las van een Papoeastam, die een te tellen verzameling „afbeelden 
op delen van het lichaam. Van de pink van de ene hand over de 
vingers, pols, elleboog en via het hoofd dezelfde weg naar de pink 
van de' andere hand: inderdaad een welgeordende verzameling. Met 
het aanwijzen van het betreffende lichaamsdeel, of het noemen ervan 
is de „hoeveelheid" te duiden. 
In onze voorbeelden van fig. 6 vinden we twee welgeordende verzame
lingen, die dus in aanmerking komen om als representant op te treden: 
het alfabet en de getallenrij. Kiezen we nu het alfabet, dan komen we 
met onze benoembare aantallen niet veel verder dan die Papoeastam. 
We kiezen de getallenrij! 

Het woord „verzameling" bestaat uit 11 letters. Dat betekent: er is 
een éénduidige afbeelding mogelijk van de letters waarmee men dat 
woord schrijft „op" de eerste 11 getallen van de getallenrij. Of: beide 
verzamelingen behoren tot dezelfde machtigheidsklasse. 

Het zou voor de hand liggen uit de gevonden wijsheden onze konklusies 
te gaan trekken voor de didaktiek. U mag! Ik wacht hiermee tot een 
volgend artikel, maar voeg er hier nog een klein stukje aan toe over 
het gebruik van getallen, dan kunt U ook dat alvast in Uw konklusies 
betrekken. 
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Het gebruik van getallen 

Als de getallenrij eenmaal ontworpen is, leent die zich tot velerlei ge
bruik. We kunnen de getallen in dit opzicht onderscheiden als: 

1. nomen 
Inderdaad vormen de getailen een rij namen of symbolen, systematisch 
opgebouwd, met een constante algemeen bekende volgorde. Dat maakt 
ze bij uitstek geschikt als naamgevers: 
De kapstokken in de garderobe, de huizen in de straat, de belasting
schuldige in het kohier, de artikelen in de wet enz. 
Vanwege hun systematiek zijn ze tevens geschikt om te kategoriseren, 
te klassifiseren, al of niet in combinatie met de letters van het alfabet. 
Als we er al eens over klagen een nummer geworden te zijn, bedoelen 
we, dat onze naam — dat is onze individualiteit — ondergedompeld is 
in de onpersoonlijke ,,naam"geving waartoe men met getallen in staat is. 

2. ordegetal 
Als een aantal elementen erom vraagt ze in volgorde te bekijken, 
passen de getallen uiteraard om die volgorde aan te duiden. Eigenlijk 
is het zo, dat we bij alle getalgebruik een (gedachte) orde opleggen. 
Vaak bedoelen we juist die rangorde uit te drukken en we gebruiken 
daarvoor getallen, al of niet in de vorm van een rangtelwoord. Ajax 
staat vijfde, we leven nu in 1969 en U leest dit op blz. . . . 
3. intervalgetal 
We gebruiken dit als gelijke verschillen in de werkelijkheid correspon
deren met gelijke intervallen tussen de getallen. 
We verklaren dit dadelijk nog nader, maar noemen eerst nog: 

4. ratiogetal 
Behalve dat gelijke intervallen tussen de getallen met gelijke verschillen 
in de werkelijkheid corresponderen, is nu ook de verhouding tussen de 
getallen gelijkwaardig met die in de realiteit. 

Om tijdstippen aan te duiden, gebruiken we getallen: het is drie uur; 
zes uur. Maar in het tweede geval is het niet tweemaal zo laat als in 
het eerste. Wel verstrijkt er tussen 6 en 8 evenveel tijd als tussen 
3 en 5 uur. 
Zo ook: tussen 5° en 10° stijgt de thermometer evenveel als tussen 
10° en 15°. We kunnen echter niet zeggen, dat het bij 15° driemaal zo 
warm is als bij 5°. We hadden hier met intervalgetal te doen. 
Is er echter sprake van „echte" aantallen, dan hebben we met ratio-
getallen te maken. En ook bij het meten van bv. lengte en gewicht. 
Een voorwerp, dat 10 kilo weegt, is inderdaad vijfmaal zo zwaar als 
een van twee kilo. 
Bij die ratiogetallen betekent ,,nul" ook inderdaad „niets". 0 kilo, 
0 gulden, dat is inderdaad helemaal niks; maar bij 0° en 0 uur kan men 
dat niet zeggen. Daar is vrij willekeurig ergens een „nul" afgesproken. 
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Ik zou me op het eind van dit artikel bijna willen verontschuldigen. 
Het lijkt amper in dit tijdschrift te passen. Toch blijf ik erbij, dat een 
zelfs uitgebreider studie van de behandelde onderwerpen dan hier 
geschetst is, noodzakelijk is voor verantwoord rekenonderwijs. 
Als we vanuit de hier gelegde basis een volgende keer weer wat dichter 
bij de lespraktijk komen, hoop ik, dat U tot dezelfde konklusie komt. 

St. Michielsgestel J- v a n Puyenbroek 

Nieuws van de scholen 
Op 24 januari j l . overleed na een langdurige ziekte onze collega me
juffrouw J. M. Breukink. Op 1 september 1957 werd zij als leerkracht 
aan onze school in Arnhem benoemd. 
Sinds 1962 gaf zij les aan de in dat jaar aan onze school verbonden 
Mulo-afdeling. Vooral het onderwijs in de handelsvakken, waarvoor zij 
de akte handelskennis behaalde, had haar grote voorliefde. 
Zij heeft het werk aan onze school altijd met grote toewijding gedaan 
en het belang van de haar toevertrouwde leerlingen stond bij haar 
altijd voorop. Ook beijverde zij zich oud-leerlingen te helpen, waar zij 
kon en hen eventueel in het bedrijfsleven geplaatst te krijgen. 
Zij zag haar werk vorig jaar bekroond, toen de leerlingen van de hoogste 
klas allen het Mulo-diploma behaalden. 
Wij hebben in haar een plichtsgetrouwe en toegewijde collega verloren. 

Ch. E. B. 

Een ingezonden artikel n.a.v. 
„Muzikale vorming . . . " 
De artikelen van Mejuffrouw E. J. Klöpping, die in de nummers 3, 4, 5 
en 6 van dit tijdschrift werden geplaatst, waren naar mijn mening zeer 
waardevol. De Van Gilseschool mag zich gelukkig prijzen, een leer
kracht met een Middeloo-muziekopleiding te bezitten. De kinderen van 
deze school blijven nu alle jaren bij muziek betrokken. 

In de uitwerking, zoals beschreven in genoemde artikelen, blijkt dat 
alle muziek-aspekten zoveel mogelijk aan bod komen. De indeling in 
groepjes, waarbij rekening gehouden wordt met de mate van gehoors-
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handicap, garandeert elk kind, dat het aan muziek deel kan nemen en 
dat er rekening gehouden wordt met zijn mogelijkheden. 

In het naschrift van de redactie werd opgemerkt dat we reacties, vragen 
en opmerkingen konden inzenden. 
Hiervan maak ik dan gebruik en hoop dat meerdere lezers dit zullen 
doen. Op deze wijze kunnen we tot een uitwisseling van gedachten 
komen of tot een persoonlijk kontakt, zoals Mej. Klöpping schrijft. 

1. Het blijkt steeds weer dat het gehoorgestoorde kind graag met 
muziek bezig is. Zijn concentratie op dit gebied blijkt groter te zijn 
dan bij het normaal horende kind. Dit is voor ons toch een aanwijzing 
om de muziek een goede plaats te geven. 

2. Het uitgangspunt bij Mejuffrouw Klöpping is: De kinderen moeten 
leren zich op muziek vrij en soepel in de ruimte te bewegen. Hierop aan
sluitend deze ervaring: 
Enige tijd geleden werden in Groningen vier kinderen in de leeftijd 
van zeven en acht jaar overgeplaatst van het doven- naar ons slecht
horenden-instituut. Deze zwaar gehoorgestoorde kinderen waren gewend 
om zich op muziek vrij in de ruimte te uiten. Geabsorbeerd vond ieder 
zijn wijze van vormgeving. Ze voelden geen behoefte de bewegingen 
van anderen over te nemen. Voor deze creatieve bezigheid dient men 
over voldoende ruimte te beschikkenI 

3. In het tweede artikel wordt vermeld dat een zwaar slechthorend 
meisje zuiver leerde zingen. Mijn ervaring is dat dit sporadisch ge
beurt. Een kind met een hoorverlies groter dan 50 dB over de gehele 
toonschaal, kan met prothese alle toonverschillen leren onderscheiden. 
Soms zingt het een toon, voorgezongen door een ander kind, zuiver 
na. Een eenvoudige melodie zelfstandig zingen blijkt een te moeilijke 
opgave. 
De zuivere zangers hebben vaak een klein hoorverlies tot 500 tr./sec. 
Dit is de groep met het abrupte audiogram. Zij blijken, volgens mijn 
ervaring, meestal redelijk te kunnen zingen. In de kleuter-periode hebben 
ze waarschijnlijk wel gezongen. Ze horen immers de gondtonen van de 
melodie (C" is een hoge toon in het kinderlied; trillingsgetal 529). De 
eerstgenoemde groep heeft het kleuterlied overgeslagen, als zij geen 
hoorapparaat droegen. Zou dit de oorzaak zijn, waarom de zangstem 
niet meer tot zijn recht kan komen? 

4. Wij vormden ook een groep van zuiver zingende kinderen. Zij zongen 
gedurende vijf jaren in dit verband. Het was bijzonder plezierig om 
met hen te werken. Zij bevonden zich in een uitzonderingspositie. We 
vinden evenwel dat deze kinderen de gelegenheid moeten hebben om 
fijn samen te kunnen zingen. 
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5. Wij schaften ook verschillende „Orff'-instrumenten aan: een alt
xylofoon (omvang C' tot A"), een bas-metallofoon (F-klein tot C"), 
twee stellen klankstaven (C tot C", diatonisch, met cis', fis' en bes'), 
een handtrom en een schellenstokje. Het geluid van dit laatste instru
mentje blijkt te hoog en te doordringend. Deze laatste eigenschap 
is hinderlijk voor kinderen met regressie-verschijnselen. De sopraan
blokfluit blijkt dezelfde bezwaren te hebben. De boventonen zijn 
zo luid dat bovengenoemden dit niet kunnen verdragen. 
Een sopraan-bamboefluit vindt ieder aangenaam. Hij klinkt milder; is 
armer aan boventonen en deze zijn minder sterk. Bij bewegingslesjes 
gebruikte ik bij voorkeur dit fluitje. De alt- en tenorblokfluit worden 
algemeen gewaardeerd. , 

6. Tijdens de lezing van de Heer van Uden op 1 mei 1954, gepubliceerd 
in dit tijdschrift van februari 1967, zei deze: „De geluidswereld bereikt 
bij de muziek zijn meest intense werking: een werking n.l. op ons ge
moedsleven, ons ritme-gevoel en ons sociaal gevoel". 
Het muziek-onderwijs, gericht op het auditief gehandicapte kind, dient 
daarom ook therapeutisch gezien te worden. Behoort de docent bij 
het onderwijs aan slechthorenden zich met deze belangrijke materie 
bezig te houden? 
Is het een taak voor een musicus? 
Dient deze de problematiek van het gehoorgestoorde kind te kennen? 

G. H. Toppen, 
Tine Marcusschool, 
School voor Slechthorenden, 
Groningen. 
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Verslagen van de 9e Dag der Akoepedie, 1968 

Spraakverstaan in klaslokalen 
Drs. J. Tolk 

Bij elk slechthorend kind dient zo tijdig als mogelijk vastgesteld te 
worden, of het wel of niet in voldoende mate deel kan hebben aan het 
mondelinge contact waarop het klassikale onderricht van het gewone 
onderwijs is gebaseerd. Bij matig slechthorende kinderen, die buiten 
school zich redelijk kunnen handhaven op het peil van de horende 
leeftijdgenoten, is dit vaststellen een moeilijke zaak, en wel omdat zo 
vele factoren in onderlinge wisselwerking een rol spelen. 

Het mondelinge contact kan in diverse aspecten ontleed worden, bij
voorbeeld zoals hieronder schematisch is aangegeven in termen van 
het dagelijks spraakgebruik: 

spreker 

fysische 
ruimte 

formuleren 

articuleren en foneren 

overdracht van het fysisch 
signaal door de ruimte 

luisteraar 

storing door 
de omgeving 

horen 

herkennen^ ) 

begrijpen - ^ \ / 

abstraheren J 

De pijlen geven de richtingen aan van de activering en sturing. 
Men ziet in dit schema o.a. de rol van het spraakafzien aangeduid en 
ook de mogelijkheid van het optreden van stoorsignalen tengevolge 
van het doorkruisen van de ruimte door het fysische signaal. Het meest 
opvallend zijn de teruggaande beïnvloedingen: De spreker tracht zo 
te spreken dat de luisteraar hem begrijpt — een bepaald geluid dat 
tegelijk met het lawaai aangeboden wordt zal slechts opgemerkt, ge
hoord, worden als men het (her)kent als iets dat niet deel uitmaakt 
van het lawaai — op grond van informatietheorieën en de uitkomsten 
van experimenten stelt men tegenwoordig, dat het herkennen van 
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spraakgeluiden niet onbeperkt snel kan geschieden en dat daarom een 
luisteraar van lopende spraak slechts zoveel opneemt en herkent als 
voor het begrijpen nodig is. 

Slechthorendheid heeft in het schema zijn invloed op het niveau van 
horen en verstaan en, indirect, ook op de volgende niveaus. Het is wel 
duidelijk, dat bij een bepaald slechthorend kind in een bepaalde klas 
het audiogram niet alléén de mate van vaardigheid in mondeling contact 
bepaalt, en dat dus per individueel kind niet het audiogram alleen als 
criterium voor verwijzing naar een school voor slechthorende kinderen 
gebruikt mag worden. 
Wij zijn echter nog niet zo ver, dat wij van een kind, op grond van de 
resultaten van een beperkt aantal kortdurende onderzoeken, objectief 
de vaardigheid van mondeling contact in zijn klas kunnen aangeven. 

Een van de factoren die een rol spelen bij het mondelinge contact, de 
invloed van de ruimte van de klas op de geluidsoverdracht naar de 
luisteraar, is enige jaren geleden door de spreker samen met de 
akoestikus Ir. Peutz onderzocht. In verschillende ruimten werd voor 
verschillende afstanden tussen geluidsbron en luisteraar het verstaan 
van fonetisch gebalanceerde lijsten van nonsenswoorden gemeten. 
Hierbij bleek dat de nagalm van de ruimte van invloed is op het per
centage goed door de luisteraar gereproduceerde spraakklanken. Zeer 
dichtbij de spreker is de storing door de nagalm gering. Deze neemt 
toe met grotere afstand, maar voorbij een critische afstand is dit niet 
meer het geval: De invloed van de nagalm op het spraakverstaan buiten 
die critische afstand is constant. Deze afstand is afhankelijk van het 
volume van de klas en de zogenaamde nagalmtijd (d.i. de tijd in secon
den waarin de sterkte van het geluid van een korte knal 60 dB zwakker 

wordt. 
Bij een 50-tal klaslokalen van G.L.O. scholen werden daarop de 
volumina en nagalmtijden gemeten en het bleek dat de kritische af
stand spreker-luisteraar, waarbuiten de ongunstige invloed van de na
galm maximaal en constant is, voor alle lokalen — met een geringe 
spreiding — 2,5 m bedraagt. 
Het percentage spraakklanken, dat goed wordt gehoord, in het gebied 
buiten de kritische afstand, is afhankelijk van alleen de nagalmtijd en 
bedraagt voor een GLO klaslokaal ongeveer 80%. 
Dit onderzoek geschiedde m.b.v. luisteraars met 2 goede oren. De uit
komsten betekenen dat in een gewone klas de meeste leerlingen het 
grootste deel van de tijd gemiddeld slechts 8 op de 10 fonemen her
kenbaar aangeboden krijgen. Met monauraal horen was het resultaat 
der experimenten nog wat ongunstiger en met binauraal horen via 
een niet-breedbandig hoortoestel werden slechts 3 op de 4 fonemen 
verstaan. 
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In hoofdzaak afhankeli jk van de eigenschappen van het gehoor van 
een slechthorende zal dit resultaat, voor een goed geoefende slecht
horende, wat beter of slechter kunnen zijn. 

Naast de nagalm zal het omgevingslawaai zeker een ongunstige rol 
spelen. 

Ons schema laat zien dat de aangetaste schakels in de keten om
geven zijn met compenserende mechanismen. Het hangt mede van de 
kwaliteit van deze compenserende mechanismen af in hoeverre een 
slechthorend kind hierdoor gehandicapt is, of hij het peil van vo l 
doende mondeling contact bereikt of niet. 
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Praktische ervaringen met moderne 
elektro-akoestische hulpmiddelen 

K. W. Kortschot 

Dames en heren, 

De communicatie in een klas slechthorende kinderen verloopt minder 
gemakkelijk dan in een klas met normaalhorende kinderen. Als voor
naamste oorzaken kunnen wij noemen: de taaltekorten en het gehoor-
verlies. De taaltekorten trachten wij te verminderen door een aange
paste didactiek. Het gehoorverlies kunnen wij compenseren door het 
aanpassen van een of twee hoortoestellen. Wij bereiken hiermee, dat 
het kontakt met de omgeving en in de meeste gevallen ook het ver
staan verbeteren. Indien een slechthorend kind met de akoepediste 
meegaat naar een vertrek, waar geen geluiden van buiten doordringen 
en daar met behulp van het eigen hoortoestel naar de akoepediste 
luistert, dan blijkt de verstaanvaardigheid in alle gevallen beter, dan 
wanneer het kind in de klas met het hoortoestel luistert. Om U een 
indruk te geven van de verschillen in deze twee situaties geef ik 
U de volgende percentages, die gescoord werden bij het aanbieden 
van een PHB-lijst, een woordlijst, die voor onze school werd opgesteld. 
Het is een lijst van 50 woorden. Ik geef U de percentages aan de hand 
van een telling van de fonemen: 

bij de akoepediste 
92% 
8 1 % 
8 1 % 
76% 
95% 

Dit zijn 5 voorbeelden, die ik als willekeurig rijtje uit mijn overzicht 
heb gehaald. Dit betekent, dat het kind in de klas niet optimaal van de 
aanwezige mogelijkheden van het gehoor gebruik maakt, of beter gebruik 
kan maken. 
Met behulp van meer uitgebreide apparatuur kan ik het verstaan van 
de kinderen in de klas trachten te verbeteren. Voor de kinderen zou 
de school een geringere belasting betekenen. Het rendement van het 
onderwijs zou hoger kunnen worden. 
Wij zijn gaan onderzoeken, welke apparatuur voor onze school geschikt 
is, waarbij wij de volgende algemene voorwaarden opstelden: 
a. een duidelijke verbetering van de verstaanvaardigheid, 
b. het eigen hoortoestel blijft in de school het middel om te horen, 
c. meerzijdige communicatie moet in de klas mogelijk zijn, 

in de klas: 
78% 
46% 
57% 
64% 
80% 
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d. het kind moet in de hele klas optimaal te bereiken zijn, 
e. de verschillende klassen mogen elkaar niet storen, 
f. een klassesituatie, of lessituatie, die door de apparatuur sterk af

wijkt van de omstandigheden, zoals wij die bij het gewoon lager on
derwijs aantreffen, moet vermeden worden. 

Toelichting bij -a-; een duidelijke verbetering van de verstaanvaardig
heid. 
Om een duidelijke verbetering van de verstaanvaardigheid te kunnen 
vaststellen, waren wij genoodzaakt op een of andere wijze een norm 
aan te houden. Wij hebben deze norm opgesteld aan de hand van 
een enkele lus ringleiding in een lokaal met akoestische bekleding. De 
begrippen „ringleiding" en „akoestische bekleding" zullen worden toe
gelicht door de heer De Boer. 

Rekening houdend met de voorwaarden, die ik noemde onder de pun
ten -b- tot en met -f-, mochten wij aannemen, dat geen beter resultaten 
in de klas te verkrijgen zijn. 

Toelichting bij -b-: het eigen hoortoestel blijft in de school het middel 
om te horen. 
Wij zijn van mening, dat kinderen, die de kleuterafdeling en de lagere 
school bezoeken, aan het hoortoestel moeten wennen om zich in de 
maatschappij van de normaalhorenden te kunnen aanpassen en hand
haven. 

Toelichting bij -c-: meerzijdige communicatie moet in de klas mogelijk 
zijn. 
Wij achten het van belang, dat de kinderen behalve de onderwijzer of 
onderwijzeres ook de medeleerlingen optimaal kunnen horen. 

Toelichting bij -d-: het kind moet in de hele klas een optimale ver
staanvaardigheid hebben. 
Wij wilden de verbetering van de verstaanvaardigheid niet ten koste 
van de bewegingsvrijheid van de leerlingen realiseren. Deze voor
waarde bleek problemen op te leveren. De heer De Boer zal hier nader 
op ingaan. 

Toelichting bij -e-: de verschillende klassen mogen elkaar niet storen. 
Bij een optimale verstaanvaardigheid in de hele klas trad bij bestaande 
systemen naar onze mening hinderlijke storing naar andere klassen op. 

Toelichting bij -f-: een klassesituatie, misschien is het beter hier te 
spreken van lessituatie, die door de apparatuur sterk afwijkt van de 
omstandigheden, zoals wij die bij het gewoon lager onderwijs aantreffen, 
moet vermeden worden. 
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Het leek ons mogelijk, dat zich bij sommige kinderen negatieve ge
voelens ten aanzien van het gehoor ontwikkelen, indien te uitgebreide 
apparatuur hen doorlopend met de handicap confronteert. 

Het opstellen en aanvaarden van deze eisen beperkte onze keuze 
aanzienlijk. Wij gingen toen na op welke wijze de verschillende groepen 
kinderen, die de school bezoeken naar specifieke problemen en moge
lijkheden in de les kunnen worden ingedeeld. Als globale indeling, 
die voor de keuze van apparatuur gehanteerd kan worden, kwamen 
wij tot: 
een groep bestaande uit de kleuterafdeling, de jongere leerlingen van 
de lagere school en oudere groepen van de lagere school, waar 
ernstiger taaltekorten voorkomen, 
een tweede groep bestaande uit de oudere leerlingen van de lagere 
school, en als derde groep de afdeling MAVO. 

Bij die eerste groep, de kleuters, de jonge lagere school leerlingen 
en de leerlingen met ernstiger taaltekorten, hebben wij te maken met 
kinderen, die nog weinig taal bezitten. Hier zal het regelmatig nodig 
zijn samen een situatie als toneelstuk op te voeren om op die wijze 
tot een duidelijk begrip te komen. Bij dit dramatiseren van de taal wordt 
het hele lokaal gebruikt. De belangrijkste voorwaarde, die hier geldt, 
is: het kind moet in de hele klas een optimale verstaanvaardigheid 

hebben. 
Bij de oudere groepen van het lager onderwijs krijgt het studeren de 
nadruk. De lessituatie vinden wij hier als regel bij de tafel van de 
onderwijzer. Het zou mogelijk zijn in deze lessituatie verschillende 
voorwaarden te laten vervallen en ons te concentreren op de optimale 
verstaanvaardigheid. Bij de afdeling MAVO geldt dit in nog sterkere 
mate. De bewegingsvrijheid is hier niet zo belangrijk meer. 
De optimale verstaanvaardigheid is bij het MAVO van bijzondere be
tekenis. De leerlingen worden opgeleid voor, wat nu nog heet, het 
Ulo-diploma. Hier wordt grote aandacht geschonken aan de moderne 
talen. Om het onderwijs efficiënt te geven, hebben wij voorwaarde -b-, 
het eigen toestel blijft het middel om te horen in de school, in zoverre 
verzwakt, dat wij naast speciale voorzieningen, waarbij het hoortoestel 
gebruikt wordt, koptelefoons aan de kinderen geven, die zij naar eigen 
inzicht kunnen benutten. De mogelijkheid is aanwezig, dat een aantal 
leerlingen door het grotere frequentiegebied, dat doorkomt, tot een 
betere uitspraak van de moderne talen komt. Onderzocht is dit punt niet. 
Wij hebben een aantal voorwaarden opgesteld, die ons belangrijk leken 
en hebben die voorwaarden getoetst aan de klassesituatie in verschil
lende afdelingen van onze school. Onze conclusie was, dat de eisen, 
die wij stelden, in de verschillende groepen een ander accent hebben. 
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Als eerste schema stelden wij op: 

via: eigen hoortoestel 
speciale ontvangapparatuur 

1. kleutergroepen 
niet plaatsgebonden: 2. jongere groepen L.O. 

fl 3. oudere leerlingen met 
draadloos ernstiger taaltekorten 

keuze van de 
apparatuur: 

via de draad 

plaatsgebonden: 1- o u d e r e groepen L.O. 
2. MAVO-afdeling. 

via: eigen hoortoestel 
koptelefoons 
stoellussen. 

Voor de kleuterafdeling, de jongere groepen van het L.O. en leer
lingen met ernstiger taaltekorten in oudere groepen van het L.O. 
volledige bewegingsvrijheid als eerste eis. Ook de onderwijzer of onder
wijzeres zal in deze situatie volledige bewegingsvrijheid moeten hebben 
om op de juiste wijze met de kinderen bezig te kunnen zijn. Wij heb
ben een onderwijzeres in een groep met ernstiger taaltekorten laten 
werken met een halslusmicrofoon, die via de draad met de ver
sterker verbonden was. De draad bleek tijdens de les een hinderlijk 
ding. Het leek mij beter de leerkrachten een draagbare zender met 
halslusmicrofoon te geven. Voor privé communicatie zijn twee fre
quenties beschikbaar gesteld door de P.T.T. Na overleg met de 
betreffende dienst kregen wij behalve deze twee frequenties nog 
twee extra golflengten, zodat wij met vier frequenties konden gaan 
experimenteren. Een paar proefjes bewezen ons al, dat het mogelijk 
was in ons betonnen gebouw de frequenties zo te verdelen, dat geen 
hinderlijke uitstraling optrad naar klassen die met dezelfde frequenties 
werken. Het betreft hier frequentie modulerende zenders, die niet 
kristal gestuurd zijn. Er is enig verloop geconstateerd, maar bij regel
matige controle is dit niet hinderlijk. 
In de groepen, waar de bewegingsvrijheid een primaire eis is, hebben 
wij nu de volgende apparatuur: 

voor de onderwijzer of onderwijzeres een halslusmicrofoon met een 
draagbare zender, 
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een microfoon op een standaard, die verplaatst kan worden, zodat 
activiteiten steeds rond deze microfoon kunnen plaats vinden, 
een homogeen magnetisch veld in praktisch de hele klas, zodat 
een optimale verstaanvaardigheid overal gewaarborgd is. 

In alle klassen van het lager onderwijs: 
voor de onderwijzer of onderwijzeres een halslusmicrofoon met een 
draagbare zender, 
indien de groep dit nodig heeft een verplaatsbare microfoon, 
een microfoon op de tafel van de onderwijzer of onderwijzeres 
voor de lessen, die bij deze tafel gegeven worden, 
microfoons op alle tafels van de leerlingen, zodat zij ook elkaar 
via de apparatuur optimaal kunnen bereiken vanaf hun plaats, 
een homogeen magnetisch veld in praktisch de hele klas. 

Bij het MAVO hebben wij in de klassen: 
de halslusmicrofoon met draagbare zender, 
tafelmicrofoons voor leerlingen en onderwijzer of onderwijzeres, 
koptelefoons en stoellussen. 
De stoellussen zullen in de voordracht van de heer De Boer 
behandeld worden. 

De bediening van de apparatuur is uiterst eenvoudig. In de kleuterafde-
ling niet meer dan een schakelaar om de apparatuur in bedrijf te 
stellen. 
In de lagere school komt daar de controle van het gebruik van de 
tafelmicrofoons bij. De signaal/ruis verhouding, ruis hier op te vatten 
als alle storende geluiden, bleek wat ongunstiger te worden als meer
dere microfoons gelijktijdig zijn ingeschakeld. Dit zou de verstaanvaar
digheid ongunstig beïnvloeden. Voordat het kind gaat spreken moet 
het eerst de microfoon inschakelen, wat de onderwijzer kan zien, daar 
er bij het inschakelen een rood lampje gaat branden. Als het kind 
klaar is, schakelt het de microfoon en daarmee ook het lampje uit. 
Bij het MAVO hebben wij ook het inschakelen van de apparatuur en 
het controleren van de microfoonlampjes. 
In alle groepen geldt, dat de zender ingeschakeld moet worden. Regel
matig controleert de leerkracht of de hoortoestellen ,,op luisterspoel" 
staan. 
Deze laatste controle is speciaal in de jongere groepen belangrijk. Wij 
hebben vastgesteld, dat sommige oudere leerlingen hun toestel niet 
omschakelen, ondanks de betere verstaanvaardigheid, die zij daarmee 
verkrijgen. 
Op het ogenblik treden er nog regelmatig storingen op. Het is nodig, 
dat de onderwijzer of onderwijzeres zelf met behulp van een hoor-
toestel doorlopend het signaal beluistert. 
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Als tweede schema het volgende overzicht: 

K.O. '• halslusmicrofoon onderwijzeres, 
2. centrale microfoon, 
3. homogeen magnetisch veld. 

samenstelling:*^ LO. 1. halslusmicrofoon onderwijzer(es), 
2. tafelmicrofoons leerlingen en onderwijzer(es] 
3. eventueel een centrale microfoon, 
4. homogeen magnetisch veld. 

MAVO 1. halslusmicrofoon onderwijzer(es), 
2. tafelmicrofoons leerlingen en onderwijzerfes] 
3. koptelefoons, 
4. stoellussen. 

Tot slot geef ik U een overzicht van de verbetering van de verstaan-
vaardigheid, zoals die in de oudere groepen van het L.O. werden ge
meten. 
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Toename van de verstaanveardigheid door een 
fyateem van induktieve geluldaoverdracht 

Toelichting bij de grafiek: 

In de grafiek verbinden de lijnen de punten, die de percentages aan
geven, die gescoord worden zonder en met gebruik van apparatuur. 
Het betreft hier 35 leerlingen, die in de oudere groepen van het L.O. 
zitten. Zij kregen in beide gevallen een lijst van 50 woorden zonder 
lipbeeld aangeboden. De fonemen, die goed gescoord werden, telde ik 
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en bepaalde aan de hand daarvan het percentage. In alle gevallen is er 
een verbetering van de verstaanvaardigheid door het gebruik van 
apparatuur. 
De vergelijking is in zoverre onjuist, dat wij niet de normale les
situatie hebben tijdens het aanbieden van de lijsten. Wij eisen stilte, 
zodat het omgevingslawaai geringer is, dan in de normale lessituatie. 
Daar het in deze vergelijking alleen kinderen met perceptieverliezen 
betreft, mogen wij aannemen, dat de apparatuur in werkelijkheid meer 
voor ons doet. 

Tot dusver sprak ik alleen over klasseappartuur. Willen wij onze 
elektro-akoestische hulpmiddelen uitbreiden, dan komt daarvoor in 
de eerste plaats apparatuur in aanmerking, waarmee wij beeld en 
geluid gelijktijdig aanbieden. Ik denk aan de video-recorder, daglicht
projector en overhead-viewer. Slechts incidenteel is het gebruik van 
bandrecorder, pick-up, radio en film tijdens de les van werkelijk nut. 

Mej. R. Hornstra: Pedagogische en didactische problemen bij het slechthorende 
kind. „Het gehoorgestoorde kind", 8e jaargang nr. 6. 

E. de Boer, C. Kruidenier en K. W. Kortschot: Communication systems in 
schools for the hard-of-hearing. Acustica 19, 170-177. (1968) 

H. Müller-Eckhard: Kinderen vragen begrip. Spectrum, prisma nr. 474. 

J. E. Hochberg: Psychologie van de waarneming. Prisma-Compendia nr. 37. 
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Technische mogelijkheden van 
ringleidingsystemen Dr. E. de Boer 

Voordracht, te houden op de Dag der Akoepedie 1968. 

Doel van een speciaal communicatiesysteem in een slechthorenden-
school is het overbruggen van een afstand. Waarom is zulks nodig of 
nuttig? Laten we eens aannemen dat een kind is uitgerust met een 
hoortoestel dat optimaal is aangepast en ingesteld. Spreken we van 
dichtbij tot het kind dan wordt bijvoorbeeld een verstaanvaardigheids-
score van 80% gehaald. Dat betekent dat 20% van de aangeboden 
woorden niet of niet goed worden verstaan, ten dele omdat fragmenten 
van die woorden componenten bevatten waarvoor het oor van dat 
kind niet gevoelig is of die het niet kan onderscheiden. De woorden 
die wel goed worden teruggezegd zijn ook niet verstaan met die 

fig. 1. Dradenloop in de vloer van een klasselokaal. 
Getrokken lijnen (1-e, 2-e, 3-e, 4-e, 5-e, 6-e, 7-e en 8-e): 

het „even" lussysteem. 
Gestreepte lijnen (1-o, 2-o, 3-o, 4-o, 5-o, 6-0 en 7-o): 

het „oneven" lussysteem. 
Gestippeld: projectie van het lokaal. 
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zekerheid die een normaal gehoor kenmerkt. Fragmenten ervan zijn 
misschien niet geheel duidelijk geweest en de goede score is wel
licht voor een deel door raden tot stand gekomen. Dat dit een labiele 
toestand is kunnen we snel inzien. Laten we in het gegeven voorbeeld 
het aangeboden spraaksignaal eens 20 dB verzwakken. Was het eerst 
60 dB abs. (d.i. ten opzichte van het eenheidsniveau van 0,002 n bar) 
dan is het nu 40 dB. Voor een normaalhorende is dit nog goed te 
verstaan, althans zonder stoorgeluiden. In de meeste gevallen zal een 
slechthorende echter aanzienlijke moeilijkheden krijgen. Zelfs met de 
versterking die het hoortoestel geeft komt het totale signaal al gauw 
terecht op de stijgende tak van het spraakaudiogram. Dat wil zeggen 
dat de score aanzienlijk minder wordt dan de zojuist aangenomen 80%. 

Nu zal het in de praktijk niet veel voorkomen dat een zeer zacht signaal 
in de stilte moet worden verstaan. Het boven geschetste geval illustreert 
echter het feit dat een slechthorende, al is hij/zij met een optimaal 
hoortoestel uitgerust, maar heel weinig reserve aan verstaanvaardigheid 
heeft. De beste score wordt bereikt in een rustig vertrek met een af
stand van bijvoorbeeld 1 m tussen de mond van de logo-akoepediste 
en de microfoon van het hoortoestel. In de praktijk zal de situatie 
slechter zijn. Wat is nl. het geval? 

In een typerend geval wordt het kind toegesproken vanaf een zekere 
afstand, 3 of 4 m bijvoorbeeld. Het spraaksignaal is dan wat zwakker 
geworden, weliswaar geen 20 dB, maar dan nog altijd 10 of 12 dB. 
Dat geldt nu echter alleen voor het directe geluid. Alle stoorgeluiden 
die normaliter heersen zijn even sterk als op 1 m van de spreker 
(spreekster). Ten opzichte van het stoorgeluid is het gewenste signaal 
er aanzienlijk slechter op geworden. Dat komt duidelijk tot uiting 
wanneer men in een normale klasse-situatie eens de verstaanvaardig
heid van de leerlingen bepaalt. Het zal blijken dat de score in de klas 
vaak duidelijk lager is dan de score bij de logo-akoepediste (zie de 
voordracht van de heer Kortschot). Dit is dan het gevolg van het 
gebrek aan reserve-hoorvermogen, dat ik boven al illustreerde. 

Dit punt leidt tot een ernstig dilemma. De situatie in de klas is karak
teristiek voor onze maatschappij, waar de communicatie via het — nor
male — gehoor zo perfect is dat een grote hoeveelheid stoorgeluid kan 
worden getolereerd. De slechthorenden zullen er van hun jeugd af aan 
moeten wennen in deze voor hen zo extra ongunstige situatie te ver
keren. Ze moeten er aan wennen dat optimaal horen via hun hoor
toestel alléén in uitzonderlijke situaties mogelijk is en dat gewoonlijk 
de mensen op zo'n grote afstand spreken dat het horen slechts een 
hulp kan bieden aan het liplezen. Anderzijds bestaat er in de school 
de noodzaak het toch reeds in z'n communicatie gehandicapte kind 
zoveel mogelijk te leren, juist op het gebied van de taal waar er 
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zovaak een tekort bestaat. Men wil dus in de klas ter wille van het 
onderwijs graag een situatie creëren waarin de overdracht zo gunstig 
mogelijk is. 

i 

fig. 2. De twee orthogonale signalen (getrokken lijn en gestreepte lijn) 
Als voorbeeld is een bandruis genomen. 
De stippellijnen stellen voor de (denkbeeldige) omhullenden. 

Er is slechts één ideale oplossing: alle stoorgeluid — en daaronder 
begrepen de nagalm — uitschakelen. 
Niemand zou meer enig geluid, met opzet of per ongeluk, mogen maken 
en de wanden zouden alle geluidsgolven die erop vallen moeten absor
beren. Voorwaar een onhoudbare en nauwelijks invoelbare situatie! We 
kunnen, waar het de wering van ongewenst geluid betreft, maar tot 
op zeker punt voortgaan. Meubilair, deurposten etc. kunnen zo uitge
zocht worden dat het schuiven van stoelen, het openen en sluiten van 
kastdeuren en andere deuren zo weinig mogelijk storend geluid geeft. 
De kinderen zélf zullen van nature enigszins (!) rumoerig blijven, daar 
valt niet veel aan te verbeteren. De wanden kunnen we met speciale 
tegels bedekken zodat de nagalm flink wordt onderdrukt. Toch zal de 
ideale situatie dan nog niet eens worden benaderd. Dat wil zeggen 
dat de verstaanwaardigheid, als het kind in de klassesituatie wordt 
toegesproken, niet zo hoog is als men wel zou willen. 

Om hier een redmiddel te verschaffen zijn allerlei vormen van electro-
nische communicatiesystemen uitgedacht en toegepast. Al deze syste-
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men hebben hun specifieke voor- en nadelen. Een keus hieruit te maken 
is een zeer moeilijke zaak. 
Voor de Prof. Burgerschool te Amsterdam is de keus gevallen op het 
systeem van de ringleiding. Het principe hiervan is als volgt. Het 
geluid van de spreker — dat kan de onderwijzer(es) zijn of één van de 
leerlingen — wordt door een microfoon opgevangen en gestuurd naar 
een versterker. Deze levert een laagfrequente stroom die een lus, de 
ringleiding genaamd, doorloopt. De stroom is in z'n golfvorm een elec-
trische versie van het signaal dat de microfoon opving. De ringleiding 
is gelegd rondom het klaslokaal in kwestie. De stroom wekt een magne
tisch veld op dat opnieuw in z'n golfvorm een getrouwe replica is van 
het door de microfoon opgevangen geluid. In het hoortoestel is een 
klein spoeltje, luisterspoel of telefoonspoel genaamd, opgesteld dat 
een inductiespanning opwekt die weer samenhangt met de verande
ringen in het magnetisch veld. Wordt deze luisterspoel ingeschakeld 
dan vervangt zij de microfoon van het hoortoestel. Aldus krijgt de 
hoortoestelversterker een signaal toegevoerd dat direct samenhangt 
met het geluid dat de het eerste genoemde microfoon bereikte. De 
grote akoestische afstand tussen de mond van de spreker (spreekster) 
en het hoortoestel van de leerling is overbrugd en daarmee is het 
voornaamste doel bereikt. 

Aan het systeem van de ringleiding zijn grote voordelen verbonden. 
Voor het onderwijs is het belangrijkst, dat de kinderen zich vrij door 
het lokaal kunnen bewegen en dat ze voortdurend „bereikbaar" blijven. 
Verder is de omschakeling van het „normale horen" naar het „ring
leiding-horen" zeer snel en eenvoudig uit te voeren. Er kleeft aan het 
systeem echter een groot nadeel: het magnetische wisselveld van de 
ringleiding breidt zich over een grote ruimte uit. Niet alleen in het 
klasselokalen tegelijk in gebruik kan hebben. De klassen zouden elkaar 
bovenliggende lokalen is goede ontvangst mogelijk. Dat betekent dat 
men in een school niet enige ringleidingsystemen in verschillende 
klasselokalen tegelijk in gebruik kan hebben. De klassen zouden elkaar 
hevig storen. 

Dit inherente nadeel heeft al veel hoofdbrekens gekost. De oplossingen 
werden meestal gezocht in de richting van het concentreren van het 
veld. Zo paste Philips het systeem van de stoellussen toe: de ring
leiding is opgesplitst in een groot aantal kleine ringleidinkjes: één onder 
elke stoel. De leerlingen, op hun stoel gezeten, hebben goede „ont
vangst" terwijl op grotere afstand de stoor-veldsterkte gering is aan
gezien de microringleidingen elkaar, vanuit de verte gezien, tegen
werken. Om dit laatste te bereiken loopt de stroom in de helft van de 
ringleidinkjes in de ene en in de andere helft in de tegengestelde 
richting. Het voordeel van de vrije beweeglijkheid van de leerlingen 
blijft in principe bestaan, echter zijn de leerlingen slechts bereikbaar 
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als ze op hun stoel zitten. Staat een leerling op, dan wordt het veld 
zo klein dat hij moet omschakelen op z'n hoortoestelmicrofoon. Een 
andere oplossing wordt gepropagandeerd door Siemens en Audium: 
hierbij wordt de hoofdlus in de vloer van het lokaal in een aantal 
windingen gelegd die het gebied omsluiten dat door de zitplaatsen der 
leerlingen gevormd wordt. Men zou het anders kunnen stellen: de 
stoellussen van het Philips-systeem zijn vergroot en in de vloer onder 
de stoelen terecht gekomen. De eigenschappen laten zich gemakkelijk 
voorspellen: de leerlingen kunnen zich over een wat grotere afstand 
bewegen en toch in contact blijven; anderzijds is de isolatie tussen 
naburige lokalen wat geringer, maar toch meestal wel voldoende. 

Bij het ontwerpen van het ringleidingsysteem voor de Prof. Burger
school werden zeer strenge eisen gesteld. De leerlingen moesten zich 
vrij door nagenoeg het hele lokaal kunnen bewegen en steeds via 
het systeem bereikbaar blijven, terwijl toch de isolatie tussen naburige 
lokalen voldoende moest blijven. 

Op het eerste gezicht leek het alsof aan al deze eisen door een ring
leidingsysteem zonder meer niet zou kunnen worden voldaan. Op in
stigatie van Prof. Ir. T. van Oosterom (Nationaal Lucht- en Ruimte
vaartlaboratorium, Amsterdam) werd het hele probleem gezamenlijk 
in studie genomen door de heren Ir. D. Bosman, Ir. L Joosten en 
ondergetekende. Uitvoerige discussies en proefnemingen werden aan 
allerhande mogelijkheden gewijd. De conclusie was, dat toch een ring
leidingsysteem, zij het van een ongewone structuur de beste kansen 
bood. Bosman en Joosten leverden de oplossing van de voornaamste 
ontwerp-problemen •}. Het bepalen van de juiste dradenconfiguratie 
leverde een wiskundig probleem op, dat door schrijver dezes werd 
opgelost. Het electronische ontwerp van de versterker is van de hand 
van de heer Chr. Kruidenier, Fysisch Laboratorium, K.N.O.-Kliniek, Wil-
helmina-Gasthuis, Amsterdam. 

Het nieuwe ringleidingsysteem ziet er als volgt uit. 
In plaats van één lus zijn er twee van elkaar onafhankelijke draad
systemen in de vloer van het lokaal gelegd. We bekijken eerst één 
daarvan, zie de getrokken lijnen in Fig. 1. De draden zijn gelegd in 
een aantal (hier 8) rechthoeken, die tezamen nagenoeg het gehele lokaal 
omspannen. De stroom, afkomstig van de versterker, wordt rondorp 
elk dezer rechthoeken gevoerd. Op een bepaald ogenblik is de stroom 
bijvoorbeeld zo dat ze rond een van deze rechthoeken met de wijzers 
van de klok meeloopt. In de naastliggende rechthoek loopt de stroom 
dan andersom: tegen de wijzers van de klok in. Zie ook de pijlen in 
de dwarsdraden van Fig. 1. die de stroomrichting aangeven. Op deze 
wijze zijn een aantal lussen ontstaan waarvan het magnetisch veld, 
van de ene naar de andere lus gaande, steeds van teken wisselt. 
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Binnen elke lus kan de luisterspoel in het hoortoestel het signaal goed 
ontvangen. Gaat men met een hoortoestel van de ene rechthoek naar 
de andere dan gaat de sterkte van het ontvangen signaal door nul. 
Dat komt omdat de velden in de naast elkaar liggende rechthoeken 
tegengesteld van teken zijn. Op een grote afstand van het systeem 
hebben al deze, onderling tegengesteld gerichte, magnetische velden 
de neiging elkaar tegen te werken zodat daar de veldsterkte zeer klein 
wordt. Dit dradensysteem, alleen genomen, heeft bij een goed ont
werp al veel van de gewenste eigenschappen. Over een groot deel van 
het klasse-oppervlak is goede „ontvangst" mogelijk. 

Buiten het klaslokaal neemt de sterkte van het veld zeer snel af, 
zodat het in principe mogelijk is, twee ringleidingsystemen van dit type 
in twee naast elkaar liggende lokalen te gebruiken. 

Het feit, dat slechts binnen de lussen het veld sterk is, vormt nog een 
onvolkomenheid van dit systeem. Om dat te verhelpen is het tweede 
systeem geprojecteerd. Dit is verschoven t.o.v. het eerste; men zie de 
gestippelde lijnen in Fig. 1. Op zichzelf bekeken, heeft dit systeem 
dezelfde eigenschappen als het eerste. Zou dit systeem met stroom 
worden gevoed dan is binnen de gestippelde rechthoeken de veld
sterkte voldoende. Zou men echter met een hoortoestel zich weer 
van de ene naar de andere rechthoek begeven, dan ontmoet men op
nieuw een punt waar de ontvangst nul is. De twee draadsystemen 
moeten nu tot samenwerking worden gebracht zodat het ene a.h.w. 
de gaten van het andere opvult. Dat kan niet gebeuren door dezelfde 
stroom door beide draadsystemen tegelijk te sturen. Dan zou, hoe 
men het wendt of keert, toch dezelfde situatie weer ontstaan. Daarom 
worden de twee lussystemen met verschillende stromen bekrachtigd. 
De twee stromen zijn beide afgeleid van het oorspronkelijke signaal, 
maar op zo'n manier dat ze bijna onafhankelijk van elkaar worden. 
Ze hebben hetzelfde spectrum maar bij elke frequentie verschillen ze 
ongeveer 90° in fase. Dan zullen ook de magnetische velden door de 
twee lussystemen voortgebracht ten opzichte van elkaar een fase
verschil van ongeveer 90° vertonen. 
Fig. 2. geeft een indruk van de golfvormen van deze twee velden. De 
luisterspoel vangt beide velden op en reageert dus op de som. Pas
seert men nu een der stroomdragers (hetzij een der getrokken, hetzij 
een der gestippelde lijnen) dan keert een van de twee magnetische 
velden van teken om. Passeert men vervolgens een andere stroom-
drager dan keert ook de andere component van teken om. Het is ge
makkelijk na te gaan dat in geen enkel geval de twee componenten 
van het magnetische veld elkaar kunnen tegenwerken. 
Er kan dus geen punt ontstaan waar de totale veldsterkte nul wordt. 
Op deze wijze is bereikt dat het gehele oppervlak van het klasselokaal 
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goede ontvangst toelaat. Door Bosman en Joosten is dit door hen ge
vonden principe, het voeden van de twee lussystemen met stromen 
die 90° in fase verschillen, het principe van de „orthogonale velden" 
gedoopt. 
Of een dergelijk systeem aan de gestelde eisen kan voldoen hangt 
nog af van de dimensionering. Het is daarbij gebleken dat de draden 
op een zeer bepaalde wijze over de vloer van het lokaal moeten worden 
verdeeld. 2) De stroom, door de versterker geleverd, moet ook niet 
gelijkelijk over alle draden van elk der lussystemen worden verdeeld. 
Tenslotte is een stromen- en dradenconfiguratie gekozen, die naar de 
mening van de ontwerper het beste compromis bewerkstelligt. De eigen
schappen van het ontstane veld zijn beschreven in referentie no. 3. 
In dit bestek moge het volgende volstaan. Over de gehele „luister-
ruimte", d.i. het grootste deel van het klasseoppervlak is het veld 
gelijkmatig verdeeld. Het is, op een zekere hoogte boven de vloer 
gemeten, echter niet overal even groot. Het is onvermijdelijk dat de 
veldsterkte afneemt naar de randen van het totale lussensysteem toe. 
Even verder, buiten het lokaal, moet de veldsterkte zeer snel gaan dalen 
en deze tendens doet zich reeds binnen het lokaal voelen. Dat is de 
prijs die men moet betalen in ruil voor een bijna volmaakte isolatie 
tussen twee naast elkaar liggende lokalen. In verband hiermee bleek 
het onmogelijk om ook in verticale richting een voldoende isolatie tussen 
lokalen te krijgen. Een gegeven lokaal zal dan kunnen worden gestoord 
door lokalen er boven en er beneden. Aangezien de leerlingen hun 
hoortoestel dragen op enige hoogte boven de vloer is voor hen de 
storing vanuit het bovenliggende lokaal het hinderlijkst. De storing is 
niet sterk (ongeveer 30 dB beneden het niveau van het eigen systeem) 
maar sterker dan getolereerd kan worden. Pogingen om door inciden
tele wijzigingen in het ontwerp of door een uitbreiding dit nadeel teniet 
te doen hebben tot nog toe gefaald. Men kan lang discussiëren over 
de vraag hoe men de systemen in de verschillende „lagen" van een 
gebouw moet gebruiken om deze geringe storing te vermijden. Worden 
de systemen niet voor 100% van de tijd gebruikt dan is er altijd wel een 
schema van wisselingen te vinden waarmee de storing tot een minimum 
is te reduceren. 

De wensen die naar voren gekomen zijn uit de ervaringen, met dit 
systeem opgedaan, zijn voor het grootste deel al behandeld in de 
voordracht van de heer Kortschot. Afgezien van de klachten over de — 
uit het ontwerp reeds te voorspellen — onvoldoende isolatie in ver
ticale zin zijn de volgende punten van voldoende belang om genoemd 
te worden. 
a) Het veldverloop naar de randen van het veld is in geringe mate 
hinderlijk. Boven is reeds uiteengezet dat aan deze terugloop prin
cipieel niets valt te doen. Het ontwerp van het systeem was gebaseerd 
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op een iets andere configuratie van de zitplaatsen der leerlingen (nl. 
in twee gebogen rijen) dan die welke gekozen is (de bekende U-vorm 
van de rij tafeltjes). Ten dele hangt dit samen met het uitblijven van een 
verlaging van de leerlingenschaal. 
b) De maximale veldsterkte is wat aan de kleine kant. Het systeem 
vraagt van nature vrij zware versterkers en levert een veldsterkte die, 
van de vloer af gerekend, vrij snel afneemt met toenemende hoogte. 
Het beste veld heerst bij de vloer, een plaats waar het niet benut wordt. 
In dit opzicht is het systeem vrij inefficiënt. Hieraan valt weinig te doen. 
Het tegenwoordige versterkersysteem is in staat 52 Watt te leveren en 
verdere vergroting van het vermogen is weinig praktisch. 
c) Bij het bord is de veldsterkte klein. Het bord ligt buiten de „luister
ruimte", vooral omdat de lokalen met de bordwand aan elkaar grenzen. 
Om hieraan te ontkomen zijn draagbare lussen bij het bord opgehangen. 
Is de onderwijzer(es) dicht bij, dan kan men in dit geval ook overgaan 
op de gewone akoestische communicatie. Een goed contact is aldus 
verzekerd. 
d) De versterkers werken, electronisch gezien, onder van het normale 
zeer afwijkende omstandigheden. 
Bij de constructie van de versterkers is dit onvoldoende onderkend, 
reden waarom goed onderhoud van de versterkers veel meer moeite 
kost dan was voorzien. 
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Enige opmerkingen over een 
stereo klasse-apparatuur 

Drs. L. M. Grobben 

Op deze dag der Akoepedie, die speciaal is gewijd aan apparatuur, 
voor onderwijs in een slechthorenden school, kan niet voorbij worden 
gegaan aan een klassikale apparatuur, die zeer recentelijk op de 
Nederlandse markt is gebracht door de firma Siemens. 

Sinds korte tijd is in de „Bertha Muller" school voor slechthorende kin
deren te Utrecht, deze apparatuur in één klas voor een proefperiode 
aanwezig; reden waarom op dit moment nog geen verslag kan worden 
gedaan van uitgebreide ervaringen. 
Het onderwerp van vandaag, maar nog veel meer de omvang en samen
stelling van het auditorium, vormen zeer gerede en welkome redenen 
met U over genoemd systeem te spreken en van gedachten te wisselen. 
Vooreerst zal een beschrijving der apparatuur worden gegeven, waarna 
aan enkele aspecten ervan (vóór- en nadelen) speciale aandacht zal 
worden besteed. 
Tenslotte hoop ik Uw oordeel te horen over de toepassing van deze 
apparatuur, wellicht vergeleken met ervaringen met andere systemen. 

Beschrijving van de apparatuur. * 

In de lessenaar (bureau) van de leerkracht bevindt zich een twee-
kanaals transistor-versterker met klankregeling, begrenzing en derge
lijke. Tevens kan in deze lessenaar eenvoudig een radio-tuner, een 
platenspeler en een bandrecorder worden geplaatst. 
Deze versterker voert het signaal van microfoon of radio e.d. naar 
stereo-hoofdtelefoons, die bij iedere leerlingenplaats zijn aangebracht. 
Men kan ook een ringleiding met de versterker voeden. Hierbij is dan 
echter sprake van monorale signaaloverdracht. 
Geluidsoverdracht met microfoons kan op diverse wijzen geschieden. 

a. Met een beugel is aan ieder stel hoofdtelefoons een microfoon 
bevestigd, die tot vlak voor de mond van de leerling gebracht kan 
worden. 
b. De leerkracht kan worden uitgerust met een ,,microport" microfoon
zender; in bovengenoemde versterker is een ontvanger ingebouwd. 
c. Op een standaard zijn twee richtinggevoelige dynamische microfoons 
aangebracht. Het geheel is verplaatsbaar. 

* Zie voor gedetailleerde beschrijving de Siemens-brochure. 
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In figuur 1 is aangegeven hoe de opstelling gebruikelijk zal zijn: 

n.b. het aantal leerlingen is flexibel. 

Enkele aspecten van dit systeem. 

a. Het gebruik van hoofdtelefoons. 
Zonder twijfel is de geluidsweergave door hoofdtelefoons beter dan 
door hoortoesteltelefoontjes. Mits de overige apparatuur adequaat 
wordt ingesteld en bediend, kan de situatie aldus ontstaan onder 
zekere condities wedijveren met de situatie bij hoortraining of spraak
les door de logo-akoepediste. Als nadeel kan echter worden aange
merkt dat na verloop van tijd het oor en hoofd van de telefoondrager 
warm zullen worden, hetgeen uit hygiënisch en pedagogisch oogpunt 
niet toegejuicht zal worden. Bovendien is de leerling aldus min of 
meer aan zijn plaats gebonden (de hoofdtelefoons kunnen ook elders 
worden ingeplugd). Bij het door dr. E. de Boer toegepaste en ook 
vandaag door hem behandelde systeem is dit probleem opgelost. Ten
slotte zijn er mensen (voornamelijk ouders) die de aanblik van een 
„astronautje" afwijzen. 

b. Inbouw van leermiddelen. 
Zoals reeds gezegd kunnen enkele elektro-akoestische hulpmiddelen 
worden ingebouwd. Het zal van de onderwijsmethode afhangen of en 
zo ja, welke apparaten men gewenst acht. Door een te rijk versierd 
schakelpaneel bestaat het gevaar, dat de instelling van het instrumen
tarium en hierdoor het aan de leerling aangeboden geluidssignaal 
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niet optimaal is. Er zal veel ervaring en begrip voor de apparatuur 
nodig zijn om de samengestelde instrumenten te bedienen. 

c. Mono- of stereohoren. 
Men kan dit systeem zowel mono als stereo gebruiken. Bij radio, pick-up 
of bandrecorder zal de mogelijkheid tot toepassing van het stereo 
effect bij bepaalde lessen dienstig zijn en bij leerlingen met een niet 
te zeer gestoord gehoor goed tot zijn recht kunnen komen. In hoeveel 
lesuren echter nuttig gebruik van deze hulpmiddelen zal worden ge
maakt en of dit de aanschaf van deze kostbare instrumenten recht
vaardigt wil ik als niet-pedagoog gaarne in het midden laten. Bij het 
gebruik van het stereo effect in de ,,life"-situatie met behulp van de 
stereomicrofoon wil ik echter het volgende opmerken. Doordat de 
afstand van de geluidsbron (mond van leerling of leerkracht tot de 
microfoons) groot is (2 è 4 meter) zal de signaalruis verhouding erg 
ongunstig kunnen zijn. Als het stoorniveau in de klas (stoelen schuiven, 
geroezemoes, boeken neerleggen, straatlawaai) niet met zeer drastische 
en dus kostbare middelen zoals dubbelglas of het bouwen van de 
school in een rustige omgeving alsmede het aanbrengen van akoestische 
materialen tegen wanden en plafond en tapijten op de vloer laag ge
houden wordt, zal de spraak slechts gebrekkig kunnen worden verstaan. 
Een veel beter resultaat ten aanzien van de signaalruis verhouding wordt 
verkregen als de microfoon zeer dicht bij de geluidsbron is gesitueerd 
en aldus spraak zeer sterk en stoorniveau zeer zwak worden opge
vangen. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd met de veel gebruikte 
zwanenhalsmicrofoon op de lessenaars van leerlingen en leerkracht. 
Bij het hier besproken systeem echter is dit effect op wellicht meer 
elegante wijze tot stand gebracht met reeds genoemde beugelmicrofoon 
die op een zeer kleine en constante afstand van de mond is aange
bracht. Hierbij echter bevindt men zich in de mono-situatie. 

Vermeld dient ook te worden, dat stereohoren bij zeer veel typen van 
slechthorendheid (of bezwaarlijk aantoonbaar) kan worden gerestau
reerd met behulp van hoortoestellen (Kuyper en Kapteyn tijdens inlei
dingen op de vorige dag der akoepedie). Onder meer is een te grote 
asymmetrie van de slechthorendheid hiervan de oorzaak. 

Zoals ook naar voren komt in bovengenoemde voordracht van Kuyper 
zijn twee factoren in hoofdzaak bepalend voor wel of niet aantoonbare 
winst van het stereohoren ten opzichte van mono. 
1e Het cocktail party effect 
2e (Beter) richtinghoren. 
Juist omdat het eerstgenoemde moeilijk aantoonbaar is laat staan te 
kwantificeren, werd door Kuyper als verklaring voor de subjectief 
veelal overduidelijke voorkeur voor stereo laatstgenoemde factor als 
zeer belangrijk aangeduid. Ten aanzien hiervan moet geconstateerd 
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worden, dat bij de hier besproken klassikale apparatuur slechts weinig 
leerlingen in één klas optimaal van dit profijt genieten kunnen. 

In figuur 2 is dit schematisch verduidelijkt. 

" ^ ^ 

Uit de aard van het systeem zullen alle leerlingen het door micro
foon 1 ontvangen geluidssignaal in het linker en microfoon 2 in het 
rechter oor aangeboden krijgen. Fictief zitten alle leerlingen met het 
hoofd tussen de twee microfoons (gestippeld). Dit nu stemt het meest 
overeen met leerling nummer 7 en zijn onmiddelijke buren, doch de 
leerlingen 1, 13 en hun buren verkeren in een veel ongunstiger positie; 
hun reële en imaginaire positie zijn 90° in strijd. Ter verduidelijking 
het volgende. Als de leerkracht zich in punt C bevindt, zal het signaal 
bij de microfoons 1 en 2 dus ook — bij juiste instellingen — in de 
twee oren van de leerlingen gelijk zijn. Dit correspondeert dan tevens 
met een voorwaartse localisatie door de leerlingen, hetgeen in ver
band met de halfcirkelvormige opstelling der leerlingen, de juiste is 
(het onderscheid voor - achter wordt gerealiseerd door de richtkarakte-
ristieken van de microfoons, waardoor de schaduwwerking van het 
hoofd geïmiteerd wordt). 
Bevindt de onderwijzer zich echter in punt A, dan zal leerling 13 
toevallig heel goed, leerling 7 ten naaste bij, maar leerling 1 onjuist 
localiseren. Juiste, localisatie vindt slechts plaats door de imaginaire 
leerling tussen de microfoons. Analoog geldt dit voor punt B. Het zal 
duidelijk zijn dat een en ander tot verwarring inzake plaatsbepaling kan 
leiden. . 
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d. Het financieel aspect. 
Hoewel het gehandicapte kind aanspraak mag maken in onze maat
schappij op wat voor hem het allerbeste is — zeker wanneer het om 
zijn educatie gaat — en hoewel het ook voor ons bij deze zaak be
trokkenen een secundaire factor zou moeten zijn, kan toch gesteld 
worden dat men een zeer kostbare apparatuur als de hier genoemde 
eerst op zeer goede gronden kan aanschaffen c.q. adviseren. 

e. De eenheid hoortoestel-dragen. 
Bij sommige andere klassikale systemen (o.a. dat van De Boer) wordt 
centraal gesteld, dat het kind in de klas akoestisch in zoveel mogelijk 
dezelfde omstandigheden moet verkeren als buiten schooltijd. Dit wil 
zeggen, dat het kind ook in de lessituatie zijn toestel moet dragen. 
Hierbij kan dan zowel individueel (microfoon van het toestel ingescha
keld) als klassikaal (luisterspoel-ringleiding kombinatie) gewerkt worden. 

Men ziet zich geconfronteerd met een interessante, doch dure en we
tenschappelijk en gebruiktechnisch diskutabele klassikale apparatuur, 
waarvan ik enkele aspecten naar voren heb willen brengen. 
Ten aanzien van vele te berde gebrachte factoren kan gesteld worden, 
dat er voor- en nadelen en aldus voor- en tegenstanders zijn. Vooruit
lopend op de discussies, die ik hoop te hebben geprovoceerd, zou ik 
willen opmerken dat ,,geloof" in een bepaald klassikaal systeem wel
licht in niet onbelangrijke mate het succes en zodoende weer de keuze 
ervan meebepaalt. 

Diskussie 
Uit de diskussie bleek, dat de audiologen deskundigen (De Boer, Van 
Ligtenberg, De Vos e.a.) het gebruik van de hier besproken apparatuur 
niet adviseerden, op grond van theoretische redenen alsmede na eigen 
ervaringen met soortgelijke apparatuur. 

De aan de diskussie deelnemende leerkrachten bij het slechthorenden 
onderwijs, waren in hun opinies allesbehalve gelijkgericht. Ten opzichte 
van de stereo apparatuur waren slechts enkelen positief. 
Een en ander hangt sterk samen met de opmerking hierboven over het 
„geloof" in een bepaald systeem. 

Bij het ter perse gaan van dit geschrift kan als ervaring tijdens de 
proefperiode worden vermeld, dat het stereo-horen vrijwel uitsluitend 
in combinatie met recorder, pick-up of radio wordt toegepast; de stereo 
microfoon wordt zelden gebruikt. Naar alle waarschijnlijkheid zal in de 
nieuw te bouwen Bertha Muller school een combinatie van dit systeem 
met het ringleidingssysteem De Boer worden geïnstalleerd, waarbij 
enige theoretisch acceptabeler en kostenbesparende modificaties in het 
Siemens systeem zullen worden aangebracht. 

Drs. L M. Grobben 
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