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IN MEMORIAM 

H. AARDOOM, geboren 25-11-1928, overleden 30-11-1969 

Het overlijden van onze collega Aardoom op 41 -jarige leeftijd kwam onver
wacht. Het kwam zeer hard aan voor ieder, waarmee hij dagelijks omging. 
In de eerste plaats denken we dan vanzelfsprekend aan zijn vrouw en drie 
kinderen. 
Ook „Effatha" leed een gevoelig verlies. 
In 1956 benoemd als leraar fi jnmetaalbewerken, nam hij al spoedig een grote 
plaats in in ons instituut. 
Hij was een vindingri jk en technisch begaafd mens, ad rem en een goed 
organisator. 
Zijn belangstelling betrof niet alleen de technische school (waarvan hij in 
1957 de leiding kreeg), maar het gehele instituut ging hem ter harte. Hij 
aanvaardde dan ook graag verantwoordeli jkheid op breder terrein. De vak
opleiding werd op steeds hoger niveau gebracht, het leerlingenstelsel ge
ïntroduceerd en ui tgebouwd. Zijn streven was voortdurend gericht op ver
betering en uitbreiding van het technisch onderwijs. 
Vol interesse nam hij deel aan de activiteiten van onze Vereniging. 
Hij was een ijverig lid van de commissie Onderwijsnazorg. 
Uit dit alles blijkt, dat w i j een goede collega verloren, die met hart en ziel 
heeft gewerkt voor het welzijn van het dove kind. 

Naar menselijk inzicht een te korte periode. Maar in eeuwigheidsperspectief 
valt elke tijdsperiode in het niet. Wat blijft is de geest, waarin werd geleefd en 
gewerkt. 
De rusteloze werker is in rustig vertrouwen op de Heer ontslapen. 

De betekenis van het Volkshogeschoolwerk voor doven 

Toespraak, gehouden door Mevrouw W. J. Schouten- Voors, ter gelegenheid 
van de uitreiking van de „Zilveren Pluim" aan de Heer M. Droge, op 16 febru
ari 1970 te Rotterdam. 

Graag wi l ik gehoor geven aan het verzoek van de direkteur van de Neder
landse Centrale Vereniging ter Bevordering van de Revalidatie om op deze, 
ook voor de Volkshogeschool zo bijzonder feestelijke middag, iets te zeggen 
over de betekenis van het Volkshogeschoolwerk voor doven. 
U hebt reeds gehoord, dat de Heer Droge niet alleen het initiatief daartoe 
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genomen heeft, maar ook aan de voorbereiding en begeleiding ontzaglijk 
veel heeft bijgedragen. Na zoveel jaren van zeer intensieve samenwerking 
als secretaresse van de „Commissie Volkshogeschoolwerk voor doven", 
weet ik van zeer nabij, wat de Heer Droge voor dit werk heeft betekend. Als 
ik daarover iets zeg, spreek ik indirect over de Heer Droge en dat zal hem nog 
wel zo lief zijn. 
Toen de Heer Droge in 1955 bij de Volkshogeschool aankwam met de vraag 
naar een cursus voor doven, kwam hij niet met een klaargemaakt programma. 
En ook de Volkshogeschoo! kon hem dat niet aanbieden: het was voor alle 
betrokkenen in dit kader nieuw en onbekend terrein, een experiment. Van 
beide kanten moesten er wegen worden gezocht en aarzelingen overwonnen 
worden; er werden fouten gemaakt en waar mogelijk hersteld en het duurde 
wel een paar jaar voor we duidelijk zagen, welke richting de Volkshoge
school moest inslaan, om ook deze groep een blijvende plaats in haar werk 
te kunnen aanbieden. 
Hóe boeiend op zichzelf de geschiedenis van 15 jaar Volkshogeschoolwerk 
voor doven ook is, ik ga U hier nu niet vertellen op welke manier en langs 
welke wegen we gewerkt hebben om uiteindelijk met hulp van vele deskun
digen, van de Instituten, van de maatschappelijke werkers en in de allereerste 
plaats van de doven zelf, een cursusprogramma te verwezenlijken, dat een 
groep doven, jongeren en ouderen, elk jaar naar de Volkshogeschool doet 
komen. 
Waar het vanmiddag om gaat, is duidelijk te maken waarom het juist de 
Volkshogeschool kon zijn, die een bijdrage ging leveren aan de vorming van 
doven. 
De Volkshogeschool wil, zoals U weet, aan alle volwassen mensen, on
geacht hun afkomst, beroep, levensovertuiging of politieke gezindheid, 
mogelijkheden bieden, om hun plaats in de samenleving in te nemen en 
nader te bepalen. Zij wil belangstelling wekken - wakker maken - en activi
teiten stimuleren die de mensen op de plaatsen die zij in het leven innemen 
tot bewustere leden van die samenleving maken. 
Zij kiest hiervoor de internaatsvorm, omdat het samen wonen en samen op
trekken een week lang in hetzelfde huis, mogelijkheden biedt tot een wezen
lijke confrontatie met elkaar en met verschillende levenspatronen. 
Een cursus voor doven heeft hetzelfde doel, werkt op dezelfde manier, ge
bruikt dezelfde middelen, maar dient zich aan te passen aan de handicap 
van de dove mensen. 
En wat vinden onze cursisten dan op de Volkshogeschool, waardoor het 
meemaken van een cursus voor hen belangrijk wordt? 
In de eerste plaats: 
Andere doven - deels bekenden, deels onbekenden - met wie het contact 
onmiddellijk is gelegd. Deze ontmoeting geeft de bevrijdende ontspanning 
van direct begrepen te worden, geen moeizame uitlegging te hoeven geven 
van naam, beroep, woonplaats. Een enkel gebaar, een paar woorden zijn 
voldoende om elkaar te plaatsen en thuis te brengen. 
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In de tweede plaats: 
Bekende figuren uit de dovenwereld, hetzij uit het onderwijs, hetzij uit het 
maatschappelijke werk, die met de leiding van de Volkshogeschool het pro
gramma voorbereiden (zoals de Heer Droge deed). Deze persoon geeft hen 
de geruststelling, dat de noodzakelijke hulp bij het overbrengen van de 
cursus-stof aanwezig is. 
Maar niet alleen als hulp in de cursusleiding is deze figuur noodzakelijk: Het 
is de wetenschap, dat er iemand is die de dovenwereld kent en weet wat de 
doven ontbreekt. 
Met deze persoon als tussenschakel kan het avontuur van een verblijf op 
de Volkshogeschool begonnen worden. Want de doven zijn op de Volks
hogeschool niet geïsoleerd van de horenden. Weliswaar hebben zij hun 
eigen programma, maar zij leven deze week vaak samen met een andere 
groep mensen, die óók een cursus volgen, en waar zij gedurende de maal
tijden en tussen de programma's door, gesprekken mee hebben, een kopje 
koffie mee drinken, of een partij schaak of voetbal mee spelen. Zij zien en 
spreken andere Volkshogeschool-leiders, helpen de huishoudelijke staf met 
hun werk in de keuken of in het huis, en komen tot de ontdekking dat er in 
wezen geen verschil is tussen hun eigen cursus en die van de horenden om 
hen heen. 
Wel is het noodzakelijk om met bepaalde zaken in Volkshogeschoolcursussen 
voor doven rekening te houden: Zo is het tempo, het peil en de inhoud van 
een Volkshogeschoolcursus voor doven afgestemd en aangepast aan de 
dove mens: 
De inspanning, die de deelnemers zich moeten getroosten om het gesproken 
woord af te lezen, is groot. 
Het niveau van het gebodene zal altijd getoetst moeten worden aan dat
gene wat de gemiddelde dove mens in zijn mars heeft. En zijn geestelijke 
bagage is anders genuanceerd dan die van een horend mens, anders samen
gesteld. Zijn honger naar en zijn gevoeligheid voor vermeerdering van kennis 
en informatie zijn echter veel groter dan bij de horende cursisten. Door die 
grote openheid en gretigheid komen vragen en antwoorden zeer snel ter 
tafel, en hiermede doet precies als in de cursus met horenden, de discussie 
haar intrede, die van bijzonder groot belang moet worden geacht. 
De instituten voor dove kinderen moesten tot nu toe zich veelal beperken tot 
het bijbrengen van kennis die brood- en broodnodig is. De schooljaren zijn 
te kort, de beroepsvorming tè gericht op de noodzakelijke vakkennis. 
Zo vindt dan het vormen en verdedigen van een eigen mening, het luisteren 
naar de mening van een ander, het gezamenlijk praten over een urgent pro
bleem op de Volkshogeschool plaats, en blijkt aan een enorme behoefte te 
beantwoorden. 
Hieruit komt voort het leren samenvatten van wat in een kleine groep is 
besloten. De conclusies van een werk- of discussiegroep in verschillende 
vormen naar voren gehaald (ik denk aan het maken van collages of affiches, 
aan mime, aan het schrijven van een rapport) geeft een stuk oefening voor 
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deelname aan de samenleving als een volwaardig mens, en niet als uitsluitend 
behorend tot een groep gehandicapten. 
En hiermede ben ik aan het belangrijkste doel van een Volkshogeschool -
cursus voor doven gekomen: De cursus geeft mogelijkheden tot betere 
communicatie met de samenleving - omdat een week lang geprobeerd 
wordt méér van de eigen tijd te weten te komen, beter te begrijpen wat an
deren, doven en horenden, bezielt, om op die manier wat meer ruimte en 
distantie te verkrijgen, zo brood nodig voor ieder mens, maar misschien nog 
meer voor de gehandicapten onder ons. 
Het stelt de Volkshogeschool voor de opgave de cursisten zó te informeren 
over die samenleving, over de tijd waarin wij leven met al zijn aspecten, dat 
er belangstelling en begrip komt voor wat onder de krantenkoppen in de dik
wijls moeilijke artikelen wordt geschreven - wat de achtergrond is van de 
televisie-informatie, die niet op doven ,maar op horenden is afgestemd - wat 
de beweegredenen zijn van sociale en politieke acties. En dan niet in kinder
lijke en simplistische verklaringen, maar door samen hard te werken en de 
moeilijke begrippen niet uit de weg te gaan om dan door te dringen in de 
gecompliceerde constellatie van onze samenleving waar ieder mens midden 
in dient te staan en niet er naast. 
Een Volkshogeschool-programma heeft als regel een thema. Om U er enkele 
te noemen: „Hij en Zij in de Maatschappij"-„Leven in de Toekomst"-
„Communicatie". Om dit thema heen groeperen wij enkele inleidingen, 
veelal door deskundige sprekers uit het doven-onderwijs of daaraan ver
want en andere deskundigen gehouden. Werk- en discussiegroepen, films 
zijn mede onderdelen van het programma, evenals sport, handenarbeid en 
vrije expressie. Belangrijk zijn de excursies naar een doel, verwant aan het 
onderwerp dat behandeld wordt. Met zijn eigen ogen ter plaatse zien, be
spaart veel tijd en moeizame explicatie en de beleving van een dag samen 
uit is een waardevol element in de cursusweek. 
Na dit alles is het zonder meer duidelijk, dat een cursus voor gezinnen van 
dove ouders met hun kinderen van groot belang is. Verleden jaar ging er 
een grote wens van de Heer Droge in vervulling: In Bakkeveen werd de 
eerste gezinscursus gehouden. 
De ouders bespraken in eigen kring onder deskundige leiding de problema
tiek van: Zelf doof zijn en horende kinderen hebben - opvoeding - vrije 
tijdsbesteding - sexuele voorlichting - onderwijs en informatie waren de 
voornaamste onderwerpen, terwijl de kinderen onder leiding van kleuter
en jeugdleiders een avontuurlijk programma hadden, waarvan ze hun ouders 
aan de maaltijden en bij het naar bed gaan, konden vertellen. 
Dit alles en nog veel meer is het, waaraan de Heer Droge, geheel onbaat
zuchtig, zijn gaven van hoofd en hart gegeven heeft. 
Maar hij heeft meer gedaan: 
Hij heeft ons heel praktisch een weg gewezen om gehandicapte mensen te 
helpen een volwaardige plaats in de samenleving te doen krijgen. 
De doven en de Volkshogeschool zijn hem daarvoor dankbaar. 
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SURDUS LUDENS 

Lezingen gehouden ter gelegenheid van de algemene vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het onderwijs aan Doven te Beekbergen 1969 

Openingswoord door de Voorzitter: J. L. v. d. Have 

Zo zijn we dan als Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan doven 
voor de tweede maal bijeen in het Troelstra-oord. 
Vijf jaar geleden waren we hier voor het eerst en wel om het 50-jarig bestaan 
van onze Vereniging te vieren. 
Dat betekende afwijking van de regel, onze jaarlijkse bijeenkomsten in één 
van de instituten te houden. Als motief werd o.m. aangevoerd, dat de zelf
standigheid van de Vereniging zou worden geaccentueerd, als de viering van 
ons gouden jubileum niet aan een bepaald instituut zou worden gekoppeld. 
Het samenzijn in het Troelstra-oord werd vijf jaar geleden als zeer feestelijk 
ervaren en uit de vergadering werd met veel klem het verzoek gedaan, vaker 
in een conferentie-oord samen te komen. 
Met algemene stemmen werd toen besloten om de vijf jaar in een confe
rentie-oord samen te komen. De consequentie van dat besluit is onze aan
wezigheid hier voor de lustrumviering. 
Ik heb de opmerking horen maken: „Jammer, dat het schoolbezoek dan 
moet vervallen". Bij het eerste horen is men geneigd deze opmerking te 
beamen. Het schoolbezoek is altijd gezien als een wezenlijk onderdeel van 
onze jaarlijkse bijeenkomsten. Toch vraag ik me af, of een deel van de 
attractie van het bijeenkomen in een conferentie-oord niet is gelegen in het 
feit, dat we bij elkaar komen zonder schoolbezoek, d.w.z. zonder de con
crete aanwezigheid van onze leerlingen. 
Hier en nu hebben we ook in letterlijke zin distantie genomen van ons dage
lijks werk. Juist tijdens het schoolbezoek zaten we er weer midden in - zeker 
als ontvangende collega's, maar ook als bezoekers. 
Een groot deel van onze problemen manifesteert zich in onze leerlingen. 
Zij demonstreren immers voor een deel onze fouten. Ons spreek- en taai
geweten zit in de klas tegenover ons, het spreekt in de prestaties van onze 
leerlingen - en het spreekt soms maar al te luid. 
Deze dagen zijn we daarvan even los en dit geeft een gevoel van vrijheid en 
onbezorgdheid. Het bijeenzijn in een conferentie-oord bevat op zichzelf al 
een speels element. 
Mensen, die conferenties leiden, hebben de ervaring, dat het gevoel van 
bevrijding meestal duidelijk aan de dag treedt: Allerlei speelse activiteiten 
komen weer boven en bewijzen, dat het kind in de volwassene nog niet is 
gestorven. 
In onze jaarlijkse bijeenkomsten is geleidelijk een element van efficiency 
geslopen, zodat de beschikbare tijd voor onderling contact steeds is afge-
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nomen. De tijd wordt zoveel mogelijk benut en het nuttigheidsaspect ge
doogt weinig verspilling. 
Was het de vorige keer in Beekbergen misschien ook zo aantrekkelijk, omdat 
er meer tijd was voor ogenschijnlijk niet nuttige zaken. En konden we daarom 
bijeenzijn in een meer ludieke, een meer speelse sfeer? 
Ik hoop, dat U het met mij eens bent, als ik beweer, dat in het dovenonderwijs 
het gevaar aanwezig is, dat het ludieke aspect wat wordt verwaarloosd. 
Natuurlijk moeten we oppassen ook deze zaak niet in een wit-zwart schema 
te bezien. 
In het licht van het programma van deze vergadering zou ik hierover een 
enkele inleidende opmerking willen maken. 
Vorig jaar in Amsterdam werd o.a. aandacht besteed aan de spreekmethode. 
Drie oud-leerlingen hebben er het hunne van gezegd. De heer Berkhout 
schreef in ons tijdschrift over het werk van Amman: Surdus loquens - de 
sprekende dove. 
Als ik het goed zie, moeten we in het licht van de totale maatschappelijke 
ontwikkeling steeds meer aandacht gaan besteden aan de Surdus ludens -
de spelende dove. 
In de geschiedenis van het dovenonderwijs hebben we tal van wijzigingen 
en accentverleggingen meegemaakt. 
Er is het moment geweest, waarop men ontdekte, dat de dove hand- en 
spandiensten kon verrichten: de surdus faber - de werkende dove - werd 
een feit. 
De ontwikkeling schreed voort, het verwerven van taal en begrippen bleek 
mogelijk en de doven leerden zich daarvan sprekend bedienen: Amman 
schrijft zijn Surdus loquens. 
De doven leren spreken. 
Maar dat is geen spel. 
Het is bittere ernst en misschien valt het accent nogal eens op bitter. 
Dovenonderwijs maakt op buitenstaanders een ernstige en moeizame in
druk. Het is wel vergeleken met het doorbreken van muren en dat is zwaar 
werk. 
Het gratuite - dat wat men schijnbaar toekrijgt - gaat teloor. Toen een in
leider op het Internationale congres in Groningen in een lezing waagde te 
beweren, dat bepaalde klanken „vanzelf" zouden komen, reageerde onze 
oud-collega Van der Kolk op felle wijze: „Er komt niets vanzelf, alleen de 
fouten en nog eens de fouten". Wij krijgen dus niets cadeau. 
Daarbij komt, dat men in het contact met doven zich dikwijls tot de hoofd
zaken beperkt. Dit heeft een concentratie, een compactheid tot gevolg, 
waardoor alweer het zg. overtollige en het gratuite achterwege blijft. 
Het contact met doven, ook in de onderwijssituatie, is sterk gericht, regel
recht op de man af. Dit is technisch al noodzakelijk i.v.m. het liplezen. Het 
gesprek vindt duidelijk vis-a-vis plaats. Het lipleescontact is een visueel ge
beuren, dat geen afdwalen gedoogt. Even opzij kijken betekent een ver
broken contact. 
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Snel iets in het voorbijgaan zeggen, is praktisch onmogelijk. Het en-passante 
is vrijwel afwezig. Het contact met doven draagt in veel opzichten het ka
rakter van opzettelijkheid, nadrukkelijkheid en gerichtheid. De franje wordt 
weggelaten. 
In ditzelfde verband wil ik wijzen op de voortdurende klacht over tijdnood. 
Het is niet verwonderlijk, dat we ons dan gaan beperken tot het allernood
zakelijkste - en zo komt weer het gratuite, het niet verplichte, het ogen
schijnlijk overbodige op de achtergrond. Deze totaalsituatie kan een be
lemmering gaan betekenen voor het doorbreken van het ludieke moment in 
ons werk. 
Natuurlijk weet ik, dat ons onderwijs geen spel is - het is zelfs geen kinder
spel. 
De uitdrukking uit de vorige eeuw, de eeuw van het intellectualisme, „Mijn 
leren is spelen" heb ik altijd dubieus gevonden. Als ik over de „Surdus 
ludens" spreek, heb ik het oog op de dove, die iets van het speelse moment 
in zijn leven kent. En dit acht ik meer, dan een dove die op zijn tijd ook eens 
speelt, hoewel dat er natuurlijk ook bij hoort. 
Een oude onderscheiding in de didactiek is, dat men een activiteit kan be
oefenen als leervak en als leervorm. Beide activiteiten zijn belangrijk, maar 
ik heb nu het accent willen leggen op de leervorm. Ik dacht dat het belangrijk 
was, dat het speelse moment impliciet aanwezig is in al ons doen en laten. 
Ondanks alle beperkingen, die wij dag in dag uit ervaren is het noodzakelijk, 
dat naast het opzettelijke spel, in onze omgang met de dove en dus ook in 
ons onderwijs iets aanwezig is van het speelse, van het niet verplichte, van 
het gratuite, dat het leven zo de moeite waard maakt. 
Het samenzijn in een conferentie-oord is een goede gelegenheid om deze 
problemen aan de orde te stellen. 
Ik hoop, dat deze dagen een ludieke mentaliteit aanwezig zal zijn - niet 
alleen vanavond tijdens het gezellig samenzijn - en dat die mentaliteit door 
alles heen zal spelen. 

Onderwijzen is vooruitzien 

De zin van ons werk met het oog op de toekomst 

Drs. Th. M. van Doesum 

Dames en Heren, 

De vraag naar de zin van uw werk is een belangrijke vraag. Immers, wie de 
zin van zijn werk niet ziet, heeft er op den duur geen zin meer in. Het zou 
onzin zijn te beweren, dat u niet de zin van uw werk ziet. Het zou ongeveer 
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betekenen, dat u kritiekloos uw werk doet. Dat kan, dacht ik, niemand u 
aanwrijven. 
Toch bent u niet helemaal zeker meer van uzelf. 
Gelukkig is niemand dat tegenwoordig meer, zodat u zich in dat opzicht niet 
hoeft te verbazen. U bent niet de enige, die het niet meer precies weet. 
Ik weet het ook niet. Het lijkt wenselijk om dat van tevoren duidelijk te 
stellen. U vraagt immers om een blik in de toekomst. Welnu, een psycholoog 
is geen waarzegger, al probeert hij het gedrag van de mensen te voorspellen. 
De ervaring als beroepskeuze-adviseur van het Instituut voor doven te 
St. Michielsgestel heeft me echter bewust gemaakt van de problemen, die 
u in het onderwijs aan doven hebt te overwinnen. Van deze ervaring kan ik 
gebruik maken om vandaag voor u een aantal zaken te signaleren die, naar 
ik meen, belangrijk zijn om het werk wat u doet zinvol te houden. De be
doeling van mijn opmerkingen is niet om een panklaar toekomstbeeld voor 
te schotelen. Wel is het de bedoeling u enkele problemen en mogelijke op
lossingen te noemen. Deze staan ter diskussie, al betekent een gesugge
reerde oplossing doorgaans, dat ik er zelf achter sta. 
Een paar opmerkingen over het gedachtenschema van deze voordracht 
moeten nog volgen... Het dove kind moet een integrerend en geïntegreerd 
lid worden van de maatschappij. Daarin ligt, formeel gezien, de zin van uw 
werk. Welnu: de maatschappij stelt zijn eisen aan het kind, voordat het wordt 
geaksepteerd; aan deze eisen (zoals kontaktvaardigheid, beroepsopleiding) 
zal het kind moeten voldoen; anderzijds zal de maatschappij toleranter 
moeten zijn voor de gehandikapte, c.q. het dove kind, dan voor de niet-
gehandikapte. Dat hier problemen liggen, die niet zo maar opgelost zijn, is 
aan ieder van u bekend. 

Deze voordracht tracht enige veranderingen in het maatschappelijk leef
patroon te verwoorden, om van daaruit aandacht te schenken aan de konse-
kwenties ervan voor het onderwijs aan doven. Zinvol blijft uw werk slechts 
dan, wanneer u nu reeds rekening houdt met deze veranderingen. Het motto 
is dan ook: goed onderwijzen is vooruitzien. 

Veranderingen in de maatschappij 

a. het gezin 
o het gezin wordt opengelegd; het staat minder centraal als kleinste volledige 
gemeenschap binnen de grote maatschappij. 
o de taak van de ouders wordt voor een groot deel overgenomen door onder
wijsdeskundigen en beroepsopvoeders; dit geldt al jaren lang voor de zorg 
aan het gehandikapte kind. 
o de kinderen worden eerder zelfstandig, zijn vroeger sexueel rijp, hebben 
minder last van oude taboes. 
o de grotere rijpheid brengt ook mee, dat er een grotere gerichtheid is op 
leefgroepen buiten het eigen gezin. 
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b. de opleiding 
«de schooltijd wordt langer: het ziet er naar uit dat tot 18 jaar minstens 
part-time onderwijs verplicht wordt; bij handhaving van de bestaande 
onderwijsvormen ligt een botsing tussen de grote behoefte aan vrijheid en 
het langer op school zitten voor de hand; dit geldt zeker ook voor het door
gaans langdurige internaatsleven van het gemiddelde dove kind. 
o vooral in de industrie gaat de automatisering voort: dit doet de behoefte 
aan gespecialiseerde beroepsopleidingen kleiner worden; in de toekomst 
doet vooral de handarbeider (ook van „geschoold" niveau) meer met een 
brede algemeen-technische opleiding. Deze maakt wisseling van werk en 
plaats, waar gewerkt wordt, mogelijk; dit is hard nodig, omdat het funktie-
patroon in de industrie voortdurend wisselt. 
o in de dienstensektor stijgt het aantal arbeidsplaatsen en de specialisaties 
voortdurend; hier is naast een brede algemene ontwikkeling vaak een verre
gaand specialisme nodig; hierdoor is het wenselijk om de begaafde dove 
leerlingen een bredere skala van opleidingsmogelijkheden te bieden. 
o speciale aandacht verdienen de opleidingsmogelijkheden voor de meisjes; 
méér technisch onderwijs is nodig; tevens zal het verschijnsel van de ge
huwde werkende vrouw ook zijn neerslag moeten vinden in de opleidingen. 

c. de verhouding arbeid-vrije tijd 
Over 10 è 20 jaar wordt er nog maar 4 of 3 dagen per week gewerkt. De 
mentaliteitsverandering, die hierdoor zal ontstaan is wezenlijk: het gevoel 
van eigenwaarde en de maatschappelijke status worden niet meer uitsluitend 
ontleend aan de aard van het werk, de funktie en de hoogte van het inkomen. 
De salariëring zal voor grote bevolkingsgroepen steeds minder afhankelijk 
worden van de aard en het niveau van de verrichte werkzaamheden. 
De eigenwaarde en het besef zinvol bezig te zijn komen steeds meer tot 
stand in de vrije tijd, die ten opzichte van de arbeid in een steeds gunstiger 
verhouding komt te staan. Daarom wordt het spel straks bittere ernst. 

Konsekwenties voor het onderwijs 

zoveel mogelijk toegespitst op het onderwijs aan doven. 

a. het probleem van de integratie 
De vraag doet zich voor of het dove kind niet (nog) vroeger geleerd moet 
worden, hoe het in de maatschappij toegaat. Zo ja, hoe kan dat dan ver
wezenlijkt worden. Moet daarvoor het internaat in zijn oude vorm blijven 
bestaan, of zou bv. gestreefd kunnen worden naar een gezinsinternaat, met 
zoveel mogelijk gemengde groepen kinderen van diverse leeftijd. Bij het 
dove kind zullen hieraan grenzen gesteld zijn door de grote verschillen in 
kontaktvaardigheid op verschillende leeftijden. Maar is dit bezwaar zo groot 
als het vaak gevoeld wordt ? Een andere oplossing zou een internaatsperiode 
van 4 è 5 jaar kunnen zijn (van de leeftijd van 4 tot ongeveer 9 jaar), die 
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direkt gevolgd wordt door opname in pleeggezinnen. Het onderwijs blijft 
daarbij in handen van de specialisten op de instituten. Beide suggesties 
leveren handenvol organisatorische, financiële en ook theoretische pro
blemen, die uiteindelijk hun grond vinden in het impliciete beeld, dat uit
gewerkt wordt in de konkrete aanpak. 
o dit laatste geldt heel sterk voor de vorm, waarin het leven buiten de strikte 
onderwijssituatie wordt gegoten. Naar mijn mening zal er gestreefd moeten 
worden naar een zo vroeg en zo intens mogelijke integratie van de doven 
in het verenigingsleven van de horenden. 
o er is een groot verschil tussen de dove kinderen onderling in (verbale) 
kontaktvaardigheid; ook is, afgezien van de kontaktvaardigheid in tech
nische zin, de ene dove sterker sociaal geremd dan de andere. Voor de sterk 
geremde dove is het in de toekomst nog wezenlijker dan vroeger om uit zijn 
isolement te komen. Hiervoor zou de specialistische hulp van sociaal
psychologen, orthopedagogen en vooral groepswerkers uit het maatschap
pelijk werk ingeroepen moeten worden. Een apart leervak „techniek van het 
groepsgebeuren" is in beginsel voor het doven-onderwijs te ontwerpen. 

b. de beroepsopleiding 
o Nijverheidsonderwijs: zowel voor jongens als voor meisjes is een brede 
algemene basis nodig, die voor velen ook als eindonderwijs kan gelden; deze 
basis zou gelegd moeten worden in 3 è 4 jaar nè het basisonderwijs; specia
lisme zou hier taboe zijn, zodat vermeden wordt dat een jongen voor bakker 
leert en direkt na het verlaten van de school de autosloperij ingaat. Dit be
tekent een wezenlijke verandering van opvatting vergeleken met vroeger en 
vaak nog nü, waarbij de dove zich juist en bijna uitsluitend door zijn erkende 
goede vakmanschap staande diende te houden. Het specialistisch opleiden 
van doven betekent nü echter, dat hij nog kwetsbaarder wordt. 
o na de algemeen technische basis kan specialisatie volgen voor diegenen 
die dat willen en kunnen. Te denken is voor meisjes aan de verdere opleiding 
tot huishoudkundige; hiervoor is het echter nodig dat de huishoudschool 
niet zonder meer de verzamelplaats wordt van de intellektueel minder be
gaafden; ook de meer begaafden zouden er zich thuis moeten voelen. 
Voor jongens èn meisjes is te denken aan verdergaande opleiding in hout
en metaalbewerken, schilderen met inbegrip van kleurchemie, kleuren-
specialist etc, een volledige typografische opleiding, tenslotte een opleiding 
in procestechniek: de bewaking en beheersing van industriële processen 
vanachter een schakelbord vandaan. Het aksent kan voor de dove dan gaan 
liggen op visuele signalering. 

Het is denkbaar dat alle instituten de nijverheidsbasisopleiding gaan geven, 
maar dat er voor de specialistische opleiding één of twee centrale scholen 
komen. Door een uitgebreid stage-systeem zou de overgang van instituut 
naar de horende bedrijfswereld misschien vlotter gemaakt kunnen worden, 
o Administratief onderwijs: rekening dient te worden gehouden met het 
feit, dat er veel behoefte is aan laag- en zeer hoog geschoolde administra-
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tieve medewerkers. De middengroep valt door de computerisering uit. De 
huidige kantooropleidingen leveren vooral de laag-geschoolden, maar de 
zeer hoog-geschoolden nog niet. Het zou heel dienstig zijn zowel jongens 
als meisjes voor te bereiden op het MEAO en HEAO, zeker daar het bekend 
is, dat doven vaak zeer nauwkeurig werken en numeriek begaafd zijn. 
o Overig beroepsonderwijs: het is mogelijk meer meisjes èn jongens voor te 
bereiden op sociaal-dienende taken zoals verpleging en fysiotherapie. Door 
de sterke toename van het gebruik van elektronische apparatuur is het 
minder vlotte verbale kontakt een geringere handikap. 

c. het algemeen-vormend onderwijs 
Een belangrijke vraag lijkt hier of het mogelijk is om het huidige UDO 
officieel MAVO en HAVO te laten worden, zij het met een beperkte en aan
gepaste groep vakkenpakketten. 

d. vrije-tijds onderwijs 
Het zal nodig zijn om op de instituten alle mogelijke vrije tijdsbestedingen 
te onderwijzen, eventueel in kursorische opzet, maar in ieder geval verplicht 
voor iedereen. Zoals een kind nu geleerd wordt te lezen en te schrijven, zo 
zal het nodig zijn hem te leren zich te vermaken. De ekspressie-vakken, de 
technische hobbies en de sporten zullen in dit opzicht even zwaar wegen. 
Vrije-tijds onderwijs dient veel plaats te krijgen, ook al, omdat de moderne 
mens sterk op zoek is naar andere vormen van kommunikatie dan op het 
verbale en daarmee deels rationele vlak. Er ligt voor de dove een kans in de 
maatschappij, die minder gewicht legt op „pra ten" en „zaken doen" , en 
meer let op emotioneel kontakt zonder noodzakelijke verbaliteit. 

e. De Staf en de werkwijze van een instituut 
Tot slot nog enige gedachten over de Staf en de werkwijze van een Instituut. 
Naast de vanzelfsprekend uitgebreide onderwijsstaf en internaatsstaf dient 
een grote staf van specialisten te staan. De meesten zijn er al wel , maar de 
(ortho)pedagoog, de vaste psychiater, de vaste beroepskeuze-annex vrije 
tijdsadviseur en de specialistische groepswerker zouden een plaats verdie
nen. De voor- en nazorgstaf zouden uitgebreid moeten worden, vooral om 
meer aandacht te kunnen schenken aan de individuele gevallen. De ouders 
zullen meegevormd moeten worden, om zoveel mogelijk de ontwikkel ingen 
bij hun kinderen te kunnen bi jhouden. Voorts zou een grotere voor- en 
nazorgstaf intensievere kontakten met het onderwijzend personeel kunnen 
onderhouden, en samen met een sociaal-psycholoog of socioloog weten
schappelijk onderzoek kunnen verrichten naar de verdere karrière van de 
leerlingen. 

Het lijkt belangrijk om meer te doen aan voorlichting van het publiek in de 
vorm van artikelen in kranten en ti jdschriften, interviews voor radio en t .v„ 
brochures die naar de direkties van bedrijven kunnen worden gestuurd, etc. 
Voorts lijkt het wenselijk om ook de werknemersorganisaties voor te lichten 
en intensieve kontakten met de arbeidsbureau's te leggen, voor zover de 
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laatste nog niet bestaan. Voor deze dingen lijkt de landelijke koördinatie van 
de instituten voor uitbreiding in aanmerking te komen. 

Slot. 

In het bovenstaande is geprobeerd kritisch te staan ten opzichte van wat er 
aan onderwijs op de instituten voor doven is, maar ook ten opzichte van de 
snel veranderende maatschappij. De gesuggereerde oplossingen staan ter 
diskussie. Het is onmogelijk om nu het laatste woord te spreken, maar de 
diskussie is noodzakelijk. Juist in het onderwijs geldt, dat ook de ouderen 
modern moeten zijn. Zo niet, dan lopen de jonge volwassenen straks verder 
achter dan strikt nodig is. Daarom is goed onderwijzen vooruitzien. 

De Dove op de grens van school en maatschappij 

A. M. van Weele 

Inleiding 
Het bestuur van de Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan Doven 
in Nederland heeft aan de commissie maatschappelijk werk gevraagd om een 
bijdrage voor deze conferentie. Daar het moeilijk is om 20 maatschappelijk 
werkers tegelijk aan het woord te laten, heeft men mij gevraagd deze inleiding 
te verzorgen. U moet het volgende zien, deels als neerslag van hetgeen in de 
driejaar, dat de groep maatschappelijk werkers nu bij elkaar komt, werd ver
zameld, deels als eigen inbreng. 
Dit houdt dus in, dat niet allen van de groep het met het gestelde eens zullen 
zijn. Dit hangt uiteraard samen met de principiële uitgangspunten, die er op 
de onderscheidene instituten bestaan omtrent de dove in de maatschappij. 
Verder komt voor het eerst de „stem" van het maatschappelijk werk in onze 
vereniging naar voren. Het is nog niet zo lang geleden, dat werd gezegd 
t.a.v. „Het Doofzijn Beluisterd", dat daarin het maatschappelijk werk wel 
vertegenwoordigd werd door een psycholoog. Nu moet u niet concluderen, 
dat we iets tegen psychologen hebben, integendeel I Maar ik zou het wel een 
miskenning van het eigene van het maatschappelijk werk willen noemen, als 
we ook niet zelf onze ideeën naar voren brachten. 

Maatschappelijk werk 
Voor ik aan mijn eigenlijke onderwerp toe kom, lijkt het nodig u eerst ons 
standpunt te geven t.a.v. de taak van het maatschappelijk werk bij de op
voeding en de verdere begeleiding van de dove. 
Zoals u wellicht bekend is, kunnen we het maatschappelijk werk in drie 

60 



groepen indelen: voorzorg - zorg - voortgezette zorg of nazorg. 
Voorzorg en nazorg zijn nu toch wel reeds jaren erkende begrippen bij de 
doven-instituten. 
Het is anders gesteld t.a.v. de zorg, dus het maatschappelijk werk tijdens de 
schoolperiode. 
Wanneer het schoolmaatschappelijk werk in de grote steden van ons land 
een aanvaarde zaak is voor horende kinderen, van hoeveel meer belang lijkt 
me dit voor het gehandicapte kind. 
De schoolmaatschappelijk werker heeft tot taak in het geheel van de multi
disciplinaire benadering, zoals we die langzamerhand leren kennen, de aan
dacht te richten op het milieu van het kind en op de latere plaatsing van dit 
kind in de maatschappij. 
De verhouding onderwijzer-ouder-kind is principiëeel anders, dan die van de 
maatschappelijk werker-ouder-kind. 
In een gesprek tussen onderwijzer en ouders gaat het in eerste instantie om 
de leerprestaties van het kind. 
In een gesprek tussen maatschappelijk werkers en ouders gaat het in eerste 
instantie om de relatie ouders-kind, om de verhouding van het kind tot zijn 
omgeving. 
Dit wil zeggen, dat in het gesprek tussen onderwijzers en ouders geen andere 
punten naar voren komen dan het onderwijs; uiteraard wordt ook gesproken 
over hoe het kind thuis is. Zo zal aan de maatschappelijk werkers worden 
gevraagd, hoe de prestaties van het kind op school zijn. 
Het accent van het gesprek ligt echter anders. 
Het is belangrijk, dat de school-maatschappelijk werkers op de hoogte zijn 
van de laatste gebeurtenissen op school, voor zij op huisbezoek gaan. Het 
is even belangrijk, dat de onderwijskrachten weten van belangrijke gebeur
tenissen thuis. Ik zou willen pleiten voor een goed direkt kontakt tussen 
maatschappelijk werkers en leerkrachten. 
Vanuit de Groningse situatie, waar dit school-maatschappelijk werk al enige 
gestalte heeft gekregen, zouden legio voorbeelden te geven zijn van het 
belang van dit werk voor ouder en kind. 
Ik weet zeker wel namens allen te spreken, als ik de wens naar voren breng, 
dat op alle scholen dit school-maatschappelijk werk tot stand zou komen, 
daar het ons insziens de vorming van het kind tot volwassene ten goede komt. 

De overgang van school naar maatschappij, wat betreft de werksituatie 
Allereerst zou ik de algemene visie van futurologen naar voren willen 
brengen, dat we rekening moeten houden met verdergaande vermindering 
van de arbeidstijd en het waarschijnlijk meerdere malen wisselen van beroep. 
Dit betekent voor de dove een enorme belasting, daar toch van oudsher de 
dove bekend stond als een goed vakman. Juist op dit terrein, waar een dove 
zich het beste kon laten gelden in werksituatie, komen nu grote verande
ringen. 
Als uitgangspunt nemen we de opleiding: ik zou willen pleiten voor een 
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zolang mogelijk uitstel van de definitieve beroepskeuze. Laat men zich echter 
wel, zodra het kind op de school voor voortgezet onderwijs komt, gezamen
lijk beraden op een toekomstvisie, die echter nog steeds gewijzigd kan 
worden. 

Ik denk hier aan de inbreng van de schoolleerkracht, die tot taak heeft de 
leerling individueel zover mogelijk te brengen, ingepast in de mogelijkheden 
van de school. 
De leerkracht handvaardigheid geeft zijn mening over de resultaten van het 
uitproberen van diverse materialen en diverse gereedschappen. 
De psycholoog kan diagnostische aanwijzingen geven en hulp bieden bij 
paedagogische problemen. 
De beroepskeuze-adviseur hoeft niet dezelfde te zijn als de psycholoog en 
komt m.i. pas aan bod, als het kind een jaar of 16 is. 
De maatschappelijk werker dient in het geheel de belangen van het kind sec 
naar voren te brengen in samenhang met zijn milieu, met de wensen van de 
ouders en met de plaatselijke of regionale mogelijkheden. Of het nu de 
maatschappelijk werker van de voortgezette zorg of van de zorg is, die hierin 
meespeelt, hangt geheel af van de organisatie en de persoon van de maat
schappelijk werker. Ik kan alleen vanuit de Groningse situatie, waarin we 
dit gesprek al een beetje kennen, meedelen, dat het voor mij als nazorg
werker erg belangrijk is reeds in een vroeg stadium kontakt te hebben met 
de ouders en het dan nog schoolgaande kind. Het zal de eerste tijd nog niet 
zo intensief zijn, maar in het gehele laatste schooljaar moeten de ontslag-
leerlingen en de ouders al veel kontakt hebben met de maatschappelijk 
werker. 
De leerling moet langzamerhand de maatschappelijk werker met zijn andere 
manier van werken dan de leerkracht leren kennen en gezamenlijk (ouders, 
leerling, leerkracht en maatschappelijk werker) moet men tot een beroeps
plaatsing of verdere opleiding komen. 
Met het oog op de nog zo vage toekomst voor wat betreft het beroep zou ik 
willen pleiten voor een andere opzet van het beroepsonderwijs en wel op de 
volgende 3 punten: 
1. Laat de dove jongen of het meisje op school vooral de eerste tijd leren 

omgaan met allerlei materialen en allerlei gereedschappen. 
2. Wanneer er enig inzicht is in de mogelijkheden van het kind, laat men dan 

gaan oefenen in de praktijk met machines. 
3. Leer het kind werken in groepen. 
Mag ik u vanuit de Groningse situatie een voorbeeld geven uit de admini
stratieve sector? 
Na een zo breed mogelijke opleiding - algemene ontwikkeling en Udo-
examen - is nu een groepje bezig met het volgende: 
1. Verdere vergroting van de algemene ontwikkeling door studie voor een 

IVIO-examen. 
2. Praktische kantoorkennis. 
Om dit laatste gaat het. 
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Gedurende 3 è 4 middagen per week heeft men geen les, maar werkt men 
op school, in teamverband. Er worden door de groep 2 kranten uitgegeven, 
die beide getypt, gestencild, gebundeld en verstuurd worden. Het werk moet 
klaar en men gaat nu zelf tot werkverdeling over. 
De leerlingen merken hoe duur administratief werk is door zelf de werkuren 
bij te houden en deze uren ook uit te betalen; dit betekent loonberekening 
in de praktijk. 
De administratie, de boekhouding, moeten ze zelf bijhouden, niet alleen 
door op naam te boeken, maar ook door met codes te leren werken. 
Daar het geen fictief werk is, moet de zaak kloppen; dit houdt overwerk in 
als men niet klaar komt. Ook dit regelen ze zelf. 
Dat de groep verantwoordelijkheid bezit moge het volgende feit illustreren. 
Tijdens bepaalde werkzaamheden besloot de groep één der werknemers weg 
te sturen. Reden: hij werkte niet voldoende mee om de zaak op tijd klaar 
te krijgen! Aan de leerkracht was het nu om deze zaak verder op te vangen 
en in goede banen te leiden, maar welk een vormende waarde heeft zo'n 
voorval. 
Terug naar mijn 3 uitgangspunten: 
Leren omgaan met materiaal: in ons voorbeeld: welke bewerkingen moet je 
volbrengen om een adresverandering aan te brengen, om een binnengeko
men betaling te boeken? Hoe ruim je de stukken op in een archief, zodat ze 
ook weer terug te vinden zijn? 
Leren omgaan met machines: allerlei kantoorapparatuur is aanwezig, die 
men moet kunnen bedienen. 
Leren werken in een groep spreekt hier voor zichzelf. 
Dit is een voorbeeld uit één sector, maar het is ook van toepassing te brengen 
bij het technisch onderwijs. 
Laten we, als u in de discussie straks terug mocht komen op mijn voorbeeld, 
nu niet vragen of een kantooropleiding nog past in deze ti jd; de bedoeling 
van het voorbeeld was om u te vertellen hoe deze leerlingen een enorm aan
passingsvermogen krijgen, snel leren reageren en in verschillende situaties 
doelmatig leren handelen. 
Wij zijn van mening dat deze leerlingen worden opgeleid tot „bruikbare" 
mensen in de maatschappij. Ze hebben al geleerd dat het werken in de prak
tijk heel iets anders is dan het zitten in een schoolbank en het opdoen van 
kennis Ze merken, dat ze tijd verknoeien door te wachten op een opdracht; 
ze gaan zelf initiatief tonen en nemen werk ter hand, dat er ligt. 
Dan het laatste punt wat betreft de dove, zijn werk en zijn opleiding, wat 
tegelijk de overgang is naar het tweede deel van deze inleiding: de vrije tijd. 
Men spreekt tegenwoordig al veel over permanente educatie, de scholing 
moet steeds doorgaan. 
Juist dezer dagen verscheen een landelijke nota van het Nederlands centrum 
voor volksontwikkeling over de functie van het vormings- en ontwikkelings
werk met volwassenen. 
Doel van dit vormingswerk is de mens in staat te stellen de uitdaging van de 

63 



veranderde maatschappij aan te kunnen door zijn persoonlijke mogelijk
heden te ontwikkelen in voortdurende kennisverwerving en bepaling van 
standpunten. 
Wanneer dit voor horenden geldt, van hoeveel te meer belang is deze voort
durende vorming voor doven. Aan de huidige mogelijkheden op dit terrein 
voor horenden kan de dove vrijwel niet deelnemen; vanuit de scholen ge
beurt er nog maar heel weinig op dit terrein. Er wordt door een aantal leer
krachten van de instituten wel enorm veel tijd besteed aan onderwijsnazorg, 
maar dit is bijna geheel individueel en dus incidenteel, niet gestructureerd 
en vaak van toevallige omstandigheden afhankelijk. 
Ik zou er voor willen pleiten, dat de instituten zich gingen beramen op mo
gelijkheden om het vormings- en ontwikkelingswerk meer toegankelijk te 
maken voor doven. Hoe belangrijk zou het zijn als we konden komen tot één 
landelijke raad, die dit werk kan stimuleren. 
In de door mij aangehaalde nota wordt gesteld, dat dit werk eerder bij onder
wijs hoort dan bij maatschappelijk werk. 
Met de door mij genoemde raad zouden we er dus nog niet zijn, daar lande
lijk het dovenonderwijs nog erg verschilt. Ik zou er voor willen pleiten, dat er 
dan ook een landelijk opleidingsinstituut komt voor doven. 
Een school, waar allen terecht kunnen die na hun vooropleiding nog verder 
kunnen studeren, hetzij via volledig onderwijs, hetzij via part-time onderwijs. 
Op een dergelijke school zou het kunnen lonen een aparte onderwijskracht 
te hebben voor opleidingen tot laborant of analist. Op een dergelijke school 
zou het part-time onderwijs van het leerlingenstelsel gegeven kunnen wor
den aan tandtechnici, grafici enz. 
Zou er een dergelijke school zijn, dan waren er ook ineens mogelijkheden 
voor oud-leerlingen, die omgeschoold moeten worden, iets, waar we in de 
praktijk rekening mee moeten houden voor de toekomst. 
Op dit moment creëert ieder instituut nog via de onderwijsnazorg eigen 
mogelijkheden, die van één of meer leerkrachten enorm veel eisen en gezien 
de vele moeite te weinig effect afwerpen voor het gehele dovenonderwijs. 

De overgang voor wat betreft de vrije tijd 
Ook hier zou ik willen beginnen met de schooltijd, de opleiding. Dit echter 
slechts kort, daar we morgen hier veel uitgebreider en deskundiger over 
zullen horen. 
Het lijkt mij van zeer groot belang, dat er al tijdens de schooltijd, wat niet 
hoeft in te houden tijdens de schooluren, veel aandacht wordt besteed aan 
het ontwikkelen van hobby's en sportaktiviteiten. 
Naast verplichte gymnastiek moeten er mogelijkheden zijn om diverse 
sporten te leren beoefenen. 
Naast de uren handvaardigheid moeten de kinderen kunnen kiezen uit één 
of meer hobby's: fotografie, werken met motoren, met electriciteit (jongens 
en meisjes). 
Ik zou hierbij een pleidooi willen houden voor het inschakelen van oudere 
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doven, die zelf sport en hobby's bedrijven. 
In Groningen zijn we gestart met een dovenjeugdsportvereniging, geleid 
door dove oud-leerlingen. 
Het is een succes wat betreft het aantal deelnemers (60 leden, begin-
leeftijd 14 jaar). 
Het is een succes als we kijken naar de reacties van de ouders, die nu hun 
kind niet met tegenzin naar een vereniging hoeven te sturen. 
Het is een succes als we de reacties horen van de leidende oud-leerlingen, 
waarvan één zich als volgt uitdrukte: Door dit leiding mogen en kunnen 
geven aan een groep jongeren, voel ik me meer en vollediger mens dan 
vroeger. 
Natuurlijk zijn er wel eens strubbelingen, maar mogen de doven ook moeite 
hebben met het leiding geven in de praktijk? 
U merkt wel, dat ik een sterk accent leg op eigen voorzieningen voor doven, 
daar uit de praktijk blijkt, dat er tot 12 è 13 jaar geen problemen zijn, maar dat 
daarna onze kinderen zich terugtrekken uit het verenigingsleven. Slechts de 
enthousiastelingen blijven, de uitblinkers. 

Groepswerk met en van Doven 
Het lijkt me voor geen enkele dove mogelijk deel te nemen aan een groeps
gesprek met horenden. Noch het werk dat gebeurt op vormingscentra, noch 
het verenigingswerk, waarbij het om het onderling gesprek gaat, biedt mo
gelijkheden voor de doven. Daarom is men vanuit de volkshogescholen en 
de Stichting Dovenzorg al zo'n 12 jaar geleden begonnen met vormings
werk voor doven. 
Een eigen programma, door kundige sprekers gebracht, waarbij kundigheid 
in het duidelijk spreken veel meer wordt gewaardeerd dan deskundigheid 
inzake het onderwerp. 
De doven hebben nu dus mogelijkheden voor verdere vorming en mede door 
het uitgebreide dovenonderwijs is de belangstelling de laatste jaren voor dit 
werk enorm toegenomen. 
Het belangrijkste punt is, dat de dove in een dergelijke cursus als volwaardige 
wordt aangesproken en behandeld; op zo'n cursus staat de mens-mens 
relatie voorop. Doven overkomt het zelden, dat ze in de maatschappij als 
gelijkwaardigen worden aangesproken en dat hetgeen zij te zeggen hebben 
even serieus wordt behandeld als wat een horende zegt. 
Ik geloof in dit verband, dat het voor iedere onderwijskracht van belang is 
zich in gesprekken met oud-leerlingen te realiseren, dat ze graag als vol
wassenen worden benaderd. Wilt u bedenken, dat u een dove volwassene 
anders moet aanspreken dan een kind in de klas. 
Na dit intermezzo terug naar het groepswerk met doven. Er wordt al heel wat 
georganiseerd voor en door doven. Vooral de NCBD is heel aktief. 
Weet u echter dat er al vrouwenverenigingen zijn voor doven, waar gespro
ken wordt over huishoudelijke voorlichting, opvoeding van de kinderen enz. 
Weet u dat er vakantieweken worden georganiseerd voor dubbel-gehandi-
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capte doven. Er zijn winteravonden met lezingen, de ontwikkelingsdagen 
van de Heer v. d. Horst van St. Michielsgestel enz. 
In Groningen zijn we nog een stap verder gegaan: we willen trachten veel 
plaatselijk werk te bundelen in een Stichting Clubhuis voor Doven. Bestuur
ders zijn doven door plaatselijke verenigingen aangewezen; men gaat een 
eigen clubhuis beheren en er komen kansen voor allerlei vormingswerk, 
naar gelang de doven zelf wensen. 
U ziet hoeveel nadruk ik steeds weer leg op de doven zelf. Laten we inzien 
dat ze zelf het recht hebben om te beslissen hoe en waar ze hun vrije tijd 
doorbrengen. Dat de doven ook in staat zijn zelf hun zaken te regelen, 
kunnen we zien aan de KNDSB, het overkoepelend orgaan van alle doven-
sportverenigingen in Nederland, waar alleen doven in het bestuur zitting 
hebben. Deze organisatie bestaat reeds jaren en ze maakt het mede mogelijk 
dat éénmaal per 4 jaar een groep nederlandse dove sportlieden deelneemt 
aan de Internationale Sportspelen voor Doven. 
Wanneer de mogelijkheid om in eigen kring sport te beoefenen er niet was, 
zouden maar weinig doven tot sportaktiviteiten komen. Want het is toch een 
erkend feit, dat tegenover het handjevol enthousiasten, die het louter om de 
sport te doen is, vele anderen staan, die sporten voor de gezelligheid, voor 
het gelijkwaardig kontakt met anderen. 

Vergaderen met Doven 
Vergaderen met doven vraagt een enorm aanpassingsvermogen van de 
horenden, maar het is mogelijk; het kost alleen veel ti jd! Ik dacht, dat hier de 
handicap van de dove het meest schrijnend naar voren komt. Er wordt in 
Nederland in vergaderingen, in commissies, in bijeenkomsten heel veel be
slist, maar vaak staat de dove hier buiten en moet hij van een welwillende 
buurman horen waar het om gaat. 
Veel groepen van doven werken met een horende secretaris; de meest effi
ciënte oplossing, maar wel erg afhankelijk van de figuur van de secretaris. 
Wanneer deze zich niet weet in te tomen en zich zoveel mogelijk weet te 
beperken, zal hij gauw de vereniging gaan beheersen en met zijn vertrek zal 
de zaak gemakkelijk in elkaar ploffen. 
Zouden er geen mogelijkheden zijn om de oudste dove kinderen op school 
al iets van vergaderingen en verenigingen bij te brengen, misschien ook 
weer in de doe-het-zelf vorm, zodat de leerlingen later in het verenigings
leven beter beslagen ten ijs komen. 
Naast het leren werken in groepen, zouden de leerlingen dus ook moeten 
leren werken met groepen, door zelf bij toerbeurt leiding te geven aan een 
groepje mede-leerlingen. 

Kerkelijk werk 
Ook op kerkelijk terrein is er eigen werk onder de doven ontstaan, zowel van 
R.K.-, als van Prot.Chr. zijde; beide kennen eigen zielzorgers voor doven. 
Het grote verschil ligt hierin, dat de R.K. zielzorg zeer nauw verweven is met 
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het instituut, wat bij de Prot. Chr. zielzorg zeer zeker niet het geval is. In 
eerste instantie heeft de al eerder genoemde NCDB zich erg beijverd voor het 
tot stand brengen van eigen kerkdiensten voor doven in deze sector. De 
laatste tijd zien we echter de gelukkige ontwikkeling, dat de Prot. kerken 
samen vanuit plaatselijke Interkerkelijke Raden de verantwoording voor dit 
werk op zich gaan nemen. 
Mede verheugend in deze ontwikkeling is dat de doven nu ook zelf tot mee
spelen in het geheel kunnen komen, doordat er nu doven worden gekozen 
als ouderling of diaken met als speciale opdracht: het werk onder hun lot
genoten. 

Dames en Heren. Ik heb getracht een aantal zaken naar voren te brengen 
rondom school en maatschappij. 
Ik wil besluiten met hetgeen volgens mij het belangrijkste is: 
Laten we bij al het werk aan de opvoeding en de vorming van het dove kind 
voor ogen houden waartoe we opvoeden. 
Spraak en taal zijn uitermate belangrijk, maar ik zou graag evenveel aandacht 
willen vragen voor de opvoeding tot mens, wat m.i. inhoudt, dat de dove 
zodanig moet worden opgeleid, dat hij, volwassen geworden, in staat is zelf 
beslissingen te nemen en zelf zijn standpunt te bepalen tegenover de vragen, 
die het leven ons stelt. 

Mogelijkheden tot ontwikkeling van creativiteit 
in dove kinderen 

A. van Uden pr. 

Inleiding 
Toen de Russen in 1957 voor het eerst een ruimtevaartuig de ruimte in 
schoten, schrok de publieke opinie in de Verenigde Staten wakker uit haar 
gemoedsrust, dat ze als machtigste natie wel verzekerd was van haar vrijheid. 
Dit had een hausse van onderzoekingen tot gevolg, om de begaafde, de 
meest creatieve kinderen, reeds jong uit te kiezen en bijzondere kansen tot 
studie, opleiding en ontwikkeling te geven. Terwijl er vóór 1950 slechts 180 
studies over creativiteit waren gepubliceerd, en dit er in 1956 nog slechts 
400 waren, was dit getal in 1965 gegroeid tot 4176 (Barron 1969). In 1967 
werd het eerste Tijdschrift in deze opgericht: „Journal of creative behavior" 
(New York). 
Deze onderzoekingen hebben belangrijke resultaten opgeleverd, waarover 
ook de eerste samenvattende studies reeds verschenen zijn (zie literatuur
lijst). We willen nu eerst beknopt de resultaten tot op heden samenvatten, 
om dan tot toepassingen op onze dove kinderen te komen. 
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1 . Algemene gegevens 

1. leder mens is in meerdere of mindere mate creatief. Dit is gebaseerd op 
zijn spontaneiteit en uniciteit. 

o. Omschrijving 
We zullen ons niet aan wijsgerige of phenomenologische beschouwingen 
wagen; laat ons een soort operationele definitie van „creativiteit" opstellen, 
zoals we die in deze studie verstaan. Heel kort gezegd dan: het vermogen 
iets nieuws als zodanig te ontdekken en evt. voort te brengen. 
Dit nieuwe kan op vele soorten gebieden liggen, niet alleen op dat van 
expressiviteit en schoonheid, maar ook op technisch gebied, op sociaal ge
bied, bij het denken en uitdenken, het naar voren brengen van ideeën enz. 
Het echt creatieve gedrag houdt m.i. ook een weten om dit nieuwe in; daar
om zei ik „het nieuwe als zodanig". Ook een dier kan iets nieuws ontdekken 
en misschien voortbrengen,- een aap b.v. is een zeer „nieuwsgierig" dier-, 
maar uit niets blijkt, dat het reflexief weet om dit nieuwe. Creativiteit is dus 
iets typisch menselijks: de mens creëert in zekere zin zichzelf en ook zijn 
wereld. 

We zeiden ontdekken en evt. voortbrengen. We beperken creativiteit dus 
niet tot alleen voortbrengen (hetzij inwendig of uitwendig), maar we zien 
ook iets nieuws ontdekken als een creatief gedrag, zoals Emerson (cit. Barron 
1969) zegt: „Degene, die iets nieuws ontdekt, kan even creatief zijn als 
iemand die iets nieuws maakt; en wanneer iemand iets nieuws geproduceerd 
heeft, dan is ook diegene creatief, die dit als iets nieuws weet te verstaan". 

b. Het creatieve proces 
Ja, wij moeten het creatieve verstaan zelfs uitdrukkelijk vooropstellen. Dit 
verstaan omvat dan tevens: begrijpen, ontdekken, vinden, genieten. Zelfs bij 
het produceren door een kunstenaar, wat wel het hoogste menselijke maken 
genoemd kan worden, is het flexibele, creatieve verstaan primair: het is 
a.h.w. de ontmoeting (May 1959, cit. Landau 1969) van zijn zoekend ge
drag met de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn materiaal, tot, op 
een gegeven moment, hij „het" gevonden heeft, het moment van de volle 
inspiratie, wat een menselijke vorm van „heurèka-gedrag" (Barron 1969) is, 
een „Aha-erlebnis" (K. Bühler 1923). 
Door Guilford (1967, cit. Barron 1969, Landau 1969), en met hem komt 
Lowenfeld (1960, cit. idem) een heel eind overeen, wordt het creatieve pro
ces in 4 phasen beschreven (deze phasen werden door meerdere experimen
ten bevestigd): 
1. Voorbereidingsphase, welke een zekere spanning meebrengt, in een in
dividu of ook in een groep, welke spanning ontstaat, doordat zich vele moge
lijkheden, die elkaar in meerdere of mindere mate schijnen uit te sluiten, 
voordoen, en tevens door het dynamische karakter van de zoekende, dé 
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vragende en probleemstellende mens. Hij noemt dit de phase van de 
„divergence", evt „divergent thinking". 
2. Incubatie-phase, waarbij reeds een zekere profilering in de mogelijk
heden wordt aangebracht, en ook de draagwijdten van de mogelijkheden 
verdiept worden. Deze phase verloopt, zowel bewust alsook onbewust, 
loopt zelf tot in de slaap door, onder invloed van de dynamische, de zoek-
tendenties van het leven. 
3 Inzichtsphase, het toppunt van de „inspiratie", de „heurèka-phase", het 
„Aha-erlebnis". 
4. De bezinning, de zelfcritiek, de phase van de „convergence", „convergent 
thinking". 
Op de eerste phase nu, het zich aan de mens voordoen van vele mogelijk
heden, d.i. vele gegevens in vele verbindbaarheden, moet bijzondere nadruk 
worden gelegd. Meerdere onderzoekingen hebben bevestigd, dat dit inder
daad de bron is van de creativiteit. Hoe meer een geest gefixeerd is, rigide is, 
hoe minder hij verbindbaarheden onderkent, hoe minder die geest tot crea
tiviteit in staat is. 

c. De drijfveren van het creatief proces 
De techniek van de „operant-conditionering" in het leerproces, zal u wel 
bekend zijn (Skinner, o.a. 1957). Wanneer b.v. een gesprekspartner als 
proefpersoon een naam van een persoon gebruikt, en de andere gespreks
partner als onderzoeker een goedkeurend „eh'm" laat horen, dan gaat die 
proefpersoon steeds meer namen van personen in zijn uitingen betrekken, 
volkomen onbewust. Dat noemen van een naam was eerst een nagenoeg 
toevallig gedrag,-wat door Skinner een „operant" is genoemd*-, maar 
krijgt door de goedkeuring (bevestiging, „reinforcement") een steeds hogere 
frequentie, welke niet meer toevallig is: de waarschijnlijkheid van verschijnen 
van dit gedrag neemt significant toe. De proefpersoon en zijn operant blijken 
dan „geconditioneerd" te zijn. Skinner is terecht van mening, dat deze inter
acties bij de taalverwerving van een kind een grote rol spelen (ofschoon niet 
zo groot als hij meent, zie onder1). De moeder b.v. vangt voortdurend wat het 
kind zegt of zeggen wil, en geeft het in de juiste vorm terug (Uden 1955-
1957, 1968, Brown and Bellugi 1964). 
Deze conditionering als zodanig geeft nog geen creatief gedrag. Ook een 
dier kan men conditioneren. Temmen is niets anders dan een vorm van con
ditioneren. We zullen echter aanstonds zien, dat dit vangen, dit accepteren 
wat de ander spontaan geeft, bij de ontwikkeling tot creativiteit een grote rol 
speelt. 
Ook de aard van de „beloning", de „reinforcement", speelt bij de ontwikke
ling tot creatief gedrag een grote rol. Huil (1940, cit. Hilgard 1956) sprak van 
de „primary needs", d.i. honger, dorst, sexuele behoefte e.d. De bevredigin
gen hiervan zijn als zodanig (bij de mens zijn dit zelden zuiver primaire 

1) Het is wel duidelijk, dat de pure "operant" niet bestaat. 
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bevredigingen) „behoudzuchtig". Er zijn echter ook andere „needs" ont
dekt, als b.v. 
„novelty need" (behoefte naar het nieuwe, Hebb 1946 cit. Allport 1964); 
„exploration need" (behoefte om te onderzoeken, Ryan '58, cit. Allport '64); 
„affiliation need" (behoefte om er sociaal bij te horen. Trotter 1920 cit' 
Kretch 1962); 
„need for consonance" (behoefte om het eens te zijn met zichzelf, met zijn 
omgeving, Frenkel-Brunswik 1949, cit. Kretch 1962, Festinger 1957; inte
gratie dus van Umwelt, Mitwelt en Innenwelt; Gestalt-psychologen spreken 
van „closure tendency"); 
„need to believe" (behoefte om te geloven in het bestaan van het Geheim, 
Ostow and Scharfstein 1954). 
Men kan nu ook een dier conditioneren met als enige beloning, dat het eens 
door een luikje in een andere ruimte mag kijken, of dat het een doolhof mag 
onderzoeken, of dat het bij zijn soortgenoten of in een „gemeenschap" mag 
verblijven, e.d. Bij de mens treedt echter iets typisch op, wat begint bij de 
functional autonomy" (Allport 1937, 1964). Men heeft wel gedacht, dat 
men een chimpansee echt gierig kon maken, d.i. leren geld als geld te willen 
verzamelen, dat dus bij hem het bezit als zodanig kon geautonomiseerd 
worden. Inderdaad bracht men hem zo ver, via een operant conditionering, 
waarbij hij door middel van een muntstuk voedsel kon krijgen, dat hij munt
stukken als zodanig ging verzamelen, maar toen het benutten hiervan enige 
tijd geen succes opleverde, hield dit verzamelen op: het was geen echte 
autonomisering. 
Bij de mens echter treedt deze wel op: Vincent van Gogh ging schilderen om 
het schilderen, om de schoonheid en de uitdrukking; Mendel raakte bezeten 
van zijn onderzoekingen naar de werkelijkheden van erfelijkheid; Galileo van 
het quantificerend benaderen van de natuur; Edmond Campion raakte ge
grepen door het besef, dat hij alles moest offeren, zelfs zijn leven, om trouw 
te blijven aan zijn geloof, etc. De mens komt tot waardebesef. Hij kan dit zelfs 
op platonisch overdreven wijze doen: streven naar het goede, het ware en 
het schone, alsof dat op zich staande werkelijkheden waren. 
Dit waardebesef is dus een drijfveer, die typisch menselijk is. Het openbaart 
zich waarschijnlijk het eerst in het illusie-spelVan het kind, het doen-alsof, 
het spelen om het spel: een lucifersdoosje, wat in het geheel niet op een 
poes gelijkt, kan door een kind in een poes gemetamorfoseerd worden. 
Stern (1952) heeft uitgelegd, hoe deze ontwikkeling ten nauwste samen
hangt met het ontwikkelen van taal in het symboolbesef, in het weten om het 
teken als teken, welk laatste ontwaakt als het kind de homoniemen (cf. Ter-
voort 1969) en synoniemen in woorden en zegswijzen ontdekt, vooral echter 
de metaforische zegswijzen. In het sprookje, dat mondeling verteld moet 
worden (niet in een film vertoond), leert het kind spelen met de verbind-
baarheden van de dingen. Het illusie-spel en het illusionistisch omgaan met 
de taal en de fantasie kan men beschouwen als de bakermat van alle creativi
teit (cf. Burkhart1962). 
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d. Graden van creativiteit 
Taylor (1959, cit. Landau 1969) heeft hier uitgebreide onderzoekingen over 
gedaan, en hij komt tot deze graden: 

A. Nog blijvend binnen de ervaringswereld: 
1e graad: de manipulerende expressiviteit, reeds bij het kind (het kind kiest 
b.v. spontaan blauw om zijn „schilderen" bot te vieren). Deze is niet alleen 
de 1 e graad, maar tevens fundamenteel en onmisbaar in de ontwikkeling tot 
creativiteit (zie Burkhart, boven geciteerd). Zie onder. 
2e graad: de ontwikkeling van techniek en vaardigheid, het kunnen. 
3e graad: de vondst, nog binnen de gewone ervaringswereld. 

B. Tredend buiten de ervaringswereld, creativiteit, die de betekenis-wereld 
verandert: 
4e graad: het uitvinden van totaal nieuwe dingen: b.v. het wagenwiel, de 
telefoon, de stadsgemeenschap, het parlement, enz. 
5e graad: baanbrekende ideeën, b.v. bij Giotto, Einstein, Pestalozzi, Christus 
(ik stel deze allen natuurlijk niet op één lijn). Etc. 
Ofschoon dus wel alle mensen tot een bepaalde graad van creativiteit kunnen 
komen, komen ze niet allemaal tot de hoogste graden. Veel, zeer veel mensen 
blijven op de 2e of de 3e graad hangen. Wij zullen onder zien, dat de opvoe
ding, evt. her-opvoeding, werkelijk iets aan deze ontwikkeling kan doen, 
negatief en positief. 

e. Het meten van creativiteit. De creatieve persoonlijkheid. 
Een korte bespreking van de Test-methoden en hun resultaten, opent ons 
tevens de mogelijkheid creativiteit van verschillende kanten te belichten. 
1. Om een test voor creativiteit op te stellen (evt. om te kunnen prediceren 
of een bepaald kind zich bijzonder creatief kan ontwikkelen) zou men 
kunnen uitgaan van een theorie, zoals Mednick (1962, cit. Landau 1969, 
Barron 1969) gedaan heeft, in dit geval de associatie-theorie. In zijn „Remote 
Association Test" vraagt hij de proefpersonen zoveel mogelijk associaties te 
noemen bij een woord, b.v. bloem. Statistisch kan dan worden nagegaan, 
welke associaties buiten de frequenties vallen van wat Jan-en-allemaal zegt. 
Als iemand veel ongebruikelijke en originele associaties weet te vinden, kan 
dit als een teken van creatieve begaafdheid worden uitgelegd. 
2. Beter is het, zeer veel variabelen in het onderzoek te betrekken en dan een 
factor-analyse toe te passen, zoals Guilford (1967) en Lowenfeld (1960) 
hebben gedaan (cit. Barron 1969, Landau 1969); daarbij ging Guilford uit 
van intellectuele gedragingen en Lowenfeld van kunst-gedragingen. De 
resultaten echter gelijken zeer op elkaar. 
Guilford ontwikkelde aldus zijn D(ivergent) P(roduction) T(est). B.v. wordt 
gevraagd: „Welk van deze voorwerpen kan zonder verder instrument ge
bruikt worden om vuur te maken? Touw, tafel, horloge, vis, spijker?" Men 
ziet dat de proefpersoon gevraagd wordt gewone gebruiksvoorwerpen in 
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ongebruikelijke verbindbaarheden te denken. Guilford noemt dit „divergent 
thinking". Men vraagt dus niet, zoals in de gewone intelligentie-tests naar 
inzicht in wat gebruikelijk is,-Guilford noemt dat „convergent thinking"-, 
maar men laat de proefpersoon zich inventief gedragen. Een origineel ant
woord op de gestelde vraag is b.v. horloge, omdat men het glas als brandglas 
kan gebruiken.- Een ander voorbeeld: men vraagt proefpersonen te beden
ken, wat de gevolgen zouden zijn, als er iets werd uitgevonden, waardoor 
men niet meer hoefde te eten. 
Torrance (1962) heeft deze methode voor kinderen omgewerkt. Hij komt 
dan tot dit soort vragen: 
Wat zou er gebeuren als de vogels eens konden praten net als de mensen? 
Zou je deze speelgoed-auto op een heel andere manier kunnen gebruiken? 
Vertel mij eens over: „De vliegende aap", of „De leeuw die niet wou brullen". 
Veronderstel eens, dat niemand ooit naar school hoefde, wat zou er dan 

gebeuren? 
Kinderen krijgen gekleurde stukjes papier, die zij op een groot vel kunnen 

plakken, met de opdracht: „Maak hier eens een plaatje meel" 
Vreemde geluiden laten horen op een tape. Dan vragen: „Kun je hier iets bij 

bedenken?" Etc. 
3. De meest diepgaande onderzoekingen zijn wellicht door Barron (1968, 
1969) en zijn medewerkers uitgevoerd. Deze betreffen speciaal de persoon
lijkheid en de ontwikkeling van werkelijk hoogbegaafde mensen. De methode 
is ingrijpend. Algemeen erkende hoogcreatieve persoonlijkheden werden 
uitgenodigd enkele dagen, dag en nacht, (en soms werd dit nog enige keren 
herhaald) in een soort quarantaine met een staf psychologen door te 
brengen. Een broedershuis werd hiervoor afgehuurd. Het lukte inderdaad 
hoogcreatieve Amerikaanse personen voor dit onderzoek te winnen: „living-
in-assessment"- methode genoemd. Zo werden hoogbegaafde architecten 
onderzocht, ook schrijvers, wiskundigen, business-men, wetenschappers. 
Telkens 30 è 40 personen. Niet alleen werden series tests afgenomen, maar 
ook observatie-rapporten opgesteld, zelfbeoordelingen gevraagd enz. 
De karaktertrekken nu, die telkens en telkens weer bij deze hoogbegaafde 
mensen terugkwamen, kunnen als volgt worden samengevat: 
Een leven met alle zintuigen, dus volop leven, in zekere zin genieten van alles 

wat waargenomen wordt. 
Sterk zelfbewustzijn: een overzien van eigen leven als geheel tot en met de 

dood, sterk gevoel voor de toekomst („sense of destiny") ook voor de hele 
wereld. 

Een zeer brede interesse, ook sociaal. Een sterk communicatieve instelling. 
In het denken veel mogelijkheden omvattend en integrerend. Openheid 
voor gevoelens van anderen, het meer accepterend dan beoordelend 
tegenover anderen staan. Ook het onbewuste, b.v. droomleven, wordt 
positief aanvaard. 

Een persoonlijke grote onafhankelijkheid in opvatting en oordeel, handel en 
wandel. Een non-conformistische levensstijl. 
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Een sterke ik-functie, waardoor men als één persoon geïntegreerd reageert, 
tevens ook zichzelf accepteert. Grote zelfbeheersing en flexibiliteit, over
gave aan de werkelijkheid. 

Een vermogen zich te verwonderen, en een ontgroeid zijn aan onbewuste 
vooroordelen, die het denken gevangen houden. 

Het bleek nu, dat juist op deze punten hoog-creatieve personen significant 
van laag-creatieve verschilden. 
Eender tests van Barron (1958) willen we hier kort bespreken. Het betreft 
zijn test voor metaforen, welke een zeer goede maat voor creativiteit is ge
bleken. De proefpersoon krijgt b.v. als opdracht een metaforische betekenis 
te bedenken bij „lege boekenkast". De antwoorden worden gescoord naar 
originaliteit en passendheid (d.i. elegant in zich, en passend bij de situatie), 
op een 5-punts-schaal (1 laagste, 5 hoogste waardering). Een en ander is 
geijkt naar een beoordeling door een onafhankelijke jury. Zo werden b.v 
deze antwoorden gescoord als volgt: 

Antwoord: score: 
„een leeghoofd" 
„onbewoond land" 
„verlaten kamer" 1 
„een verlaten bijenkorf" 4 
„lege ogen van een idioot" 3 

Het bleek mogelijk (Torrance 1962) genoemde karaktertrekken ook bij kin
deren terug te vinden. Golann (1962 cit. Landau 1969, Torrance 1962) b.v. 
deed voorkeurproeven bij kinderen: voorkeur voor het kleuren van vakken, 
of voor zelfs iets tekenen; voorkeur voor nabouwen of zelfs iets uitwerken, 
enz. Tevens werden deze kinderen getest met de „Welsh Art Scale" (1949), 
een test om de voorkeur voor figuren te meten welke correleert met creativi
teit; zij discrimineert goed tussen hoge en lage creativiteit. De hoog-creatieve 
kinderen nu gaven er significant de voorkeur aan, zelf iets te doen. 
4. Een en ander doet de vraag rijzen, of er verband bestaat tussen intelligentie 
en creativiteit. Onder „intelligentie" moeten we hier verstaan, dat wat door 
een intelligentie-test gemeten wordt. Het meest uitgebreide onderzoek in 
deze is geschied door Getzel en Jackson (1962). Vooral de Wechsler Intel
ligentie-test en de DPTest van Guilford werden benut. Proefpersonen waren 
leerlingen van Middelbare scholen van 16-18 jaar. Het bleek mogelijk hierin 
twee groepen te onderscheiden: 
A. Kinderen met hoge creativiteit en matige intelligentie. 
B. Kinderen met hoge intelligentie en matige creativiteit. 
De resultaten zijn belangwekkend. Wij vatten ze als volgt samen: 
aa. De verbale intelligentie correleert hoger met creativiteit dan de per

formance-intelligentie. 
bb. Wat feitelijke schoolvorderingen betreft was er geen verschil tussen 

beide groepen. 
cc. De analyse van de opstellen liet zien, dat de hoog-creatieve kinderen een 

ruimere fantasie vertoonden, minder vertelden in (chrono)logische volg-
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orde, meer metaforen gebruikten, ook meer humor, meer met speelse 
ideeën en een onverwacht slot voor de dag kwamen. 

dd. De voorkeur van de leerkrachten echter ging significant meer uit naar de 
hoog-intelligente, maar minder creatieve kinderen. Het bleek ook, dat de 
meer creatieve kinderen gemiddeld meer strafwerk e.d. kregen... 

ee. De huisgezinnen, waaruit de B-kinderen stamden, bleken een strakkere 
levensstijl te volgen: avontuurlijke gedragingen en afwijkend gedrag 
werden minder geaccepteerd. 

Torrance (1962) vond onafhankelijk van Getzel en Jackson ongeveer het
zelfde bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Zeer creatieve kinderen bleken wel altijd 
een bepaalde maat van intelligentie te hebben (d.i. meer dan 115 I.Q.), maar 
niet ongekeerd: zeer intelligente kinderen kunnen zeer rigide typen zijn. 
Torrance kwam tot de alarmerende ontdekking, dat 70% van de zeer crea-
kinderen, wegens de eenzijdige screening middels intelligentie-tests, niet 
voor beurzen en toelagen voor verdere studie en opleiding in aanmerking 
kwamen! 
Er is later wel enige critiek op deze onderzoekingen gekomen, echter niet 
van dien aard, dat de essentiële vondsten ontzenuwd werden.— Op de druk, 
die cultuur, schoolsfeer en huiselijk milieu op creatieve kinderen kunnen uit
oefenen, komen wij onder terug. 

/. Iedereen creatief? 
Volgens Freud en Adler (cit. Landau 1969) en i.h.a. de psychoanalytici die 
de creativiteit alleen als een sublimering zien tot ontsnapping uit een con
flict, is creativiteit slechts tot weinig mensen beperkt. Die dan niet tot creati
viteit komen, komen tot een neurose, wordt beweerd! Dit alles wordt uit
drukkelijk ontkend door alle hoger genoemde onderzoekers, ledere mens is 
op een of andere wijze uniek, en ieder mens heeft iets spontaans; ieder mens 
komt op basis hiervan tot enige creativiteit. Het gaat er maar om dit te waar
deren en te stimuleren. 

2. Phasen van creativiteit in individu en cultuur 
Het is uit het bovenstaande onmiddellijk duidelijk, dat creativiteit aan groei 
onderhevig is. De hogergenoemde graden van creativiteit van Taylor (1959) 
zijn tevens phasen in de groei hiervan. Hier volgt dan tevens uit, dat op alle 
leeftijden enige vorm van creativiteit kan gevonden worden, en dat ook alle 
culturen, ook de meest primitieve, hiervan in meerdere of mindere mate blijk 
geven. 
a. Wat de kinderlijke groei tot creativiteit betreft,-„nature" niet „nurture"-
moet op enkele phasen in het kinderleven gewezen worden, die bijzonder 
creatief-gevoelig zijn: 
1. De baby-leeftijd. We zeiden reeds, dat creativiteit begint met verstaan, 
dus in zekere zin met „passiviteit", d.i. openheid, flexibiliteit in opname en 
assimilering, genieten kunnen van het leven. Het merkwaardige nu is, dat 
dit alles weer afhangt van de mate waarin het kind door de ouders en de on-
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middellijke omgeving verstaan en geaccepteerd wordt. De longitudinale 
studie van Kagan en Moss (1962) heeft dit m.i. overtuigend aangetoond. Het 
belang van de eerste voeding en de toilet-training is ook door verschillende 
andere studies wel duidelijk geworden. Zo ook is de manier, waarop het kind 
de moedertaal leert, zeer belangrijk. Dit wordt hier niet zozeer structureel 
maar inhoudelijk bedoeld, en ook naar de levenshoudingen die het kind 
daarin ontmoet en overneemt. D.w.z. gaat de moeder accepterend in op de 
opmerkingen en vragen van het kind, of beschouwt ze die, min of meer 
hautain, als „kinderpraat". M.a.w. staat ze accepterend tegenover het kind 
of dominerend. Zoals boven reeds gezegd, begint alle leren, dus ook opvoe
ding, met vormen van operant-conditionering. Deze profileren het gedrag 
van het kind reeds van jongsaf, remmend en bevorderend. M.a.w. iedere 
opvoeding gaat per se uit van spontaan gedrag van het kind. Het hangt er 
maar vanaf hoe dat geaccepteerd wordt. Wordt het kind in zijn uniciteit ge
accepteerd, dan wordt het zelf ook geopend, flexibel, om het leven te accep
teren. Zo niet, dan sluit het kind en later de volwassene zich min of meer af, 
verliest spontaneïteit, fixeert zich en wordt een rigide persoonlijkheid. Dit 
alles is natuurlijk in grote lijnen zo bedoeld. 

2. De leeftijd van het vragen, vooral de vragen om zichzelf. We zagen boven 
reeds, dat hoog-creatieve personen het Zelf sterk in hun leven integreren, 
d.i. „Waar kom ik vandaan?" „Waar ga ik heen?", dus het antwoord op de 
vraag: „Wie ben je?" Zoals b.v. de manier waarop antwoord gegeven wordt 
aan deze vraag van het kind: „Waar komen de kindjes vandaan?" en even
eens de reactie op de verwondering om de ontdekte dood, enorm belangrijk. 
Deze zaken hangen nauw samen met de ik-wording van het kind. 
b. Wat de cultuur betreft: vooral de anthropologe Margret Mead (1959) 
heeft op dit gebied van cultuur en creativiteit belangwekkende onderzoe
kingen gedaan. Samengevat komen haar bevindingen hierop neer: de 
grootste creativiteit werd gevonden bij die (primitieve) culturen, die open 
stonden voor de spontaneïteit van hun kinderen, die hun initiatieven wisten 
te waarderen, hun een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid gaven, en 
die het product niet allereerst beoordeelden om zichzelf, maar vooral in 
functie van de maker: een hypertrophie van het nutstreven bleek belemme
rend op de ontwikkeling van creativiteit te werken. 

3. De groei van creativiteit kan bevorderd maar ook geblokkeerd worden 
door opvoedkundige ingrepen. 

a. Het milieu 
We zagen reeds, dat leren „niet zozeer het verzamelen van informatie, maar 
het ontdekken van informatie" is (Guilford 1967, cit. Landau 1969). Een 
milieu, dat het kind te weinig kans tot ontdekken geeft, verstikt de groei van 
de creativiteit. Men denke hier aan flat-bewoning, te grote orde in huis, te 
strakke opzet van internaten e.d. Het kind moet kans krijgen uit zichzelf veel 
ervaring op te doen en die in spontane expressiviteit te beleven. Ook het 
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contact met de natuur schijnt belangrijk te zijn: Ozinga (1969) citeert studies, 
die waarschijnlijk maken, dat de natuurlijke ontwikkelingsgang bij het kin
derlijke tekenen is: eerst de mens tekenen, dan ook natuurdingen, en dan pas 
ook cultuurdingen. Deze phasen zouden concentrisch gedacht moeten 
worden. 
Zowel door Helson (1967 cit. Barron 1969) als door Burkhart en Nitschke 
(1962 cit. Landau 1969), zijn studies verricht over het kinderleven van 
hoog-creatieve personen. Hun bevindingen komen sterk overeen. Samen
gevat komen ze hierop neer: niet zozeer intelligentie, maar vooral rijke er
varing in expressiviteit (1e graad van Taylor, zie boven) speelt de hoofdrol. 
Hoogcreatieve persoonlijkheden hielden als kind significant meer van ver
halen vertellen, schilderen, tekenen, boetseren, complexe situaties opbou
wen van alle mogelijke materiaal en daarin spelen, en - last but not least -
ze waren wild op lezen. 
Boven werd reeds gezegd, hoe het huiselijk milieu in de vroege kindsheid 
bleek samen te hangen met latere ontwikkeling van creativiteit. Ditzelfde 
moet ook gezegd worden van de sfeer op school. De meeste studies in dit 
opzicht zijn geschied door en onder leiding van Torrance van de Universiteit 
van Minnesota (de zgn. „Minnesota studies"). Hij vond (1964, cit. Barron 
1969) op Amerikaanse scholen, dat kinderen tussen hun 9e en 10e levens
jaar een significante daling in creativiteit vertoonden (eind 3e-4e school
jaar). Er waren echter uitzonderingen en wel per klas. Van die uitzonderingen 
is een speciale studie gemaakt, waaruit bleek, dat de leerkrachten van die 
klassen, waarin deze daling niet voorkwam, van een speciaal type waren, 
dat nl. voortdurend de fantasie van de kinderen wist te stimuleren. Deze uit
komsten hebben tot gevolg gehad, dat men wegen ging zoeken niet zozeer 
om de kinderen tot hogere creativiteit aan te zetten, maar om de mentaliteit 
van de leerkrachten te veranderen (zie onder). 
Men moet dit echter niet zo zien, dat men de kinderen zomaar vrij moet laten. 
Het gaat vooral om de wijze van accepteren. Ook weten we reeds, dat zelf-
critiek, d.i. objectief staan tegenover zichzelf, een typische eigenschap van 
creatieve personen is. M.a.w. meer vrijheid en spontaneïteit moeten met 
voldoende ze//critiek (d.i. niet opgelegde critiek) gepaard gaan. Liënard 
(1960, cit. Landau 1969) heeft hierover een goed onderzoek gedaan. Kin
deren werden gevraagd te tekenen en dan zelf een oordeel over eigen teke
ning te geven. Dit oordeel werd op band opgenomen en geanalyseerd door 
een onafhankelijke jury. Deze analyse liep uit op een bepaalde score van 
„gezonde zelfcritiek" per kind. Daarna werd het tekenen van de kinderen een 
heel jaar lang gevolgd, en werden de producten wederom door een andere 
onafhankelijke jury beoordeeld. Het bleek toen, dat de kinderen met hoge 
scores in „gezonde zelfcritiek" het meest in tekenen waren vooruit gegaan. 
Hoezeer het onjuist is, kinderen aan het lijntje te houden zodat ze geen 
fouten kunnen maken, in plaats van ze kans te geven zelf hun weg te vinden, 
wat uiteraard tot fouten aanleiding geeft, wordt aardig aangetoond door dit 
onderzoek van Waters (1930, cit. Guillaume 1936). Kinderen moesten de 
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weg leren vinden in een zeer moeilijke doolhof (op papier getekend). Een 
groep kinderen werd de juiste weg gewezen keer op keer, een andere groep 
kinderen werd eerst een tijdlang de weg gewezen en daarna kans gegeven 
ze zelf weer te vinden, en een derde groep kinderen moest van het begin af 
zelf de weg vinden. Het bleek nu, dat deze 3e groep uiteindelijk de weg het 
beste leerde. 
Tot „milieu" behoort ook de vaak ongrijpbare „sfeer" waarin een kind leeft, 
de opvattingen, de houdingen en de waarderingen van de omgeving. Zo 
vond Torrance (1962), dat zeer creatieve kinderen meer geplaagd werden 
dan andere kinderen: ze werden beschuldigd van „malle invallen", „on
berekenbaarheid", „flauw en vreemd doen" e.d. MacKinnon (1962 cit. 
Landau 1969) vond typische dingen die wellicht een verklaring van dit alles 
kunnen geven. Hij vond dat hoogcreatieve mensen hoog scoorden in voor-
stellingsleven, fantasie, kleurbeleving, gevoel voor dichterlijkheid, muziek en 
tederheid. Torrance wijst erop, dat dit juist de trekken zijn die in de Ameri
kaanse samenleving (volgens de M M PI -schaal) als feminien worden geduid. 
Van een meisje accepteert men dit, niet van een jongen. Omgekeerd gelden 
trekken als gedurfdheid, zelfstandigheid, non-conformisme en onafhanke
lijkheid - ook trekken van hoog-creatieve persoonlijkheden - meer als man
nelijk, welke trekken minder in een meisje geduld worden. Hij suggereert dit 
als een verklaring voor het feit, dat creatieve kinderen jongens en meisjes, 
onder een speciale cultuurdruk op amerikaanse scholen moeten leven, 
welke voor de ontwikkeling van creativiteit niet bevorderlijk is (zie boven 
9-1 Oj. leeftijd). 

b. Heropvoeding 
Zoals we reeds zeiden, onderneemt men in de USA pogingen om speciaal 
de leerkrachten (maar ook anderen, als researchemen, technici, e.a.) tot 
grotere creativiteit her op te voeden. Vooral twee methodes zijn hiervoor 
ontwikkeld: 
aan de Universiteit van Buffalo onder leiding van Osborn (1957, cit. Landau 
1969, Barron 1969): de methode van „Brain-storming"; 
aan de Universiteit van Cambridge (Mass.) onder leiding van Gordon 
(1945, 1961, cit. idem): de methode van „Synectics". 
Beide methoden worden wel het meest in groepsverband toegepast,-d.i. 
5-6 personen maximaal en tevens bij voorkeur-, maar het kan ook indivi
dueel. 
Beide methoden omvatten cursussen van enkele maanden. 
1. „Brainstorming" 
Eerst worden de cursisten mentaal beïnvloed om zich van alle perceptieve, 
emotionele, sociale belemmeringen te bevrijden. De gevaren, verbonden aan 
overdreven autoriteitsgeloof, perfectionisme, en zgn. logica worden be
sproken. Als zo een bepaalde open mentaliteit is gekweekt, begint de 
„brainstorming". Men legt de groep een probleem ter oplossing voor De 
cursisten worden nu aangespoord, volkomen oncritisch maar ideeën tot op-
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lossing te spuien. Geen critiek op elkaar, geen uitlachen enz. Men stelt alle 
critiek uit tot later („deferred judgment"). Doel is vooral alle blokkering te 
vermijden. Alles wordt op band opgenomen en later geanalyseerd. Dan volgt 
de evaluatie en de schifting om tot een oplossing te komen. De cursisten 
ervaren dan, dat aanvankelijk „gekke" ideeën vaak lang niet zo gek zijn, en 
dat flexibel denken een belangrijke ontwikkelingsfactor is. Bruner (1962) 
die deze methode ook toepaste beschrijft het "innerdrama" dat optreedt in 
de evaluatie-phase: de tendenties om de ideeën bij elkaar te brengen onder 
de drang van het probleem. 
2. „Synectics" 
Hiermee wordt bedoeld het bijeenbrengen („syn-") van wat niet bij elkaar 
hoort („ectics"), en daar toch een zin voor te vinden. Het begint met „making 
the strange familiar", b.v. bijeenbrengen van horloge en trein-coupé. Daar 
kunnen veel ideeën op komen, b.v. uitrekenen waar je bent, kijken of alle 
stationsklokken gelijk zijn, haast helpt je niet, enz. Wanneer dit een tijdlang 
beoefend is, gaat men over naar de 2e phase, „making the familiar strange", 
d.i. leren opmerken hoe vele zaken, die „iedereen" doet en accepteert, toch 
eigenlijk niet zo gewoon en vanzelfsprekend zijn. 
Van beide methoden worden goede resultaten gemeld. 
Barron (1969) paste de „synectics" toe op 29 leerkrachten op L Scholen 
van California, die zich hiervoor interesseerden en vrijwillig aanmeldden. 
Niet alleen de creativiteit van de leerkrachten werd gemeten, ook die van de 
kinderen die onder hun leiding stonden. Het bleek nu, dat de leerkrachten 
winst boekten in creatieve mentaliteit, en ook dat ze dit wisten over te dragen 
op hun kinderen. 
Drews (1961 cit. Barron 1969) paste de „brainstorming" toe op kinderen. 
Hij vond niet alleen dat de kinderen het leuk vonden, en ook weer winst 
boekten in creatief gedrag, maar bovendien, dat er een selectie van leerlingen 
moest plaats hebben bij het toepassen van de methode: de groepjes leer
lingen moesten van ongeveer gelijke capaciteit zijn. 
Coleman (1961 cit. Barron 1969) vond, dat kinderen die na de les, het 
thema van de les samen „brainstormend" bespraken, winst boekten in 
creativiteit. Ze groeiden in „nieuwsgierigheid" en kwamen tot betere op
lossingen. 

c. De rol van het onbewuste 
M.i. geven de resultaten vooral van „brainstorming" en „synectics" ons een 
oplossing om de vraag te beantwoorden, welke rol het onbewuste bij crea
tiviteit speelt. Volgens de psycho-analytici speelt dit zelfs de hoofdrol. We 
zagen boven dat hoogcreatieve personen positief staan tegenover het on
bewuste leven. Barron (1964) paste psychedelische middelen toe op vrij
willig zich aanbiedende proefpersonen: LSD, mescaline, psylocibine e.d. 
Ook Leary (1964, cit. Landau 1969) deed onderzoekingen in deze geest. Het 
bleek, dat deze middelen hielpen om de innerlijke creativiteit van zichzelf te 
ontdekken, niet eigenlijk om ze te ontwikkelen. Een proefpersoon b.v. drukte 
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zijn ervaring aldus uit: „Ik wist niet dat ik dit allemaal kon ervaren en denken". 
Ook ontspannings-hypnose werd toegepast (Kankeleit 1959 cit. Landau 
1969), met hetzelfde resultaat. 
M.i. kan dit alles enigszins herleid worden tot een soort „brainstorming". 
Immers de onderzoekingen bevestigen, dat na zulk een behandeling de 
evaluatie van de opgedane ideeën en ervaringen nog moet volgen. Die 
evaluatie wordt noch door de psycho-analyse, noch door psychedelische 
middelen, noch door hypnose gegarandeerd. M.a.w. het bewuste gaat dat 
wat uit het onbewuste, of onderbewuste „naar boven" kwam, bevruchten, 
en zo komen ze samen tot een hoger resultaat. Het „ Ik" moet daar dan ook 
accepterend tegenover staan. 

I I Toepassingen op dove kinderen 

Révèsz (1946) beweert, dat doofgeboren (en ook blindgeboren) kinderen 
nooit tot echte creativiteit komen. Ch. M. de L'Epée (1783 cit. Büchli 1948) 
beweerde, dat doofstommen nooit verder konden komen dan een soort 
copiïsten. Het moge reeds uit wat we boven hebben gezegd, duidelijk zijn, 
dat we met dit defaitisme niet instemmen. Als bovendien een doofgeboren 
meisje (Annemarie Kusters; ze heeft nooit hoorapparatuur gedragen; heeft 
wel opleiding gehad in voelmuziek en dans) cum laude als beeldhouwster 
slagen kan op een Kunst-academie (Maastricht, 1955), dan is daarmee 
meteen aangetoond, dat althans in principe ook een prelinguaal dove echte, 
hoge creativiteit bereiken kan. 

1. Afgrenzing van het probleem 
Wij zullen in het nu volgende spreken van élite-vorming. Dit moet goed ver
staan worden. Wij bedoelen niet alleen hoogstbegaafde leerlingen, maar ook 
meervoudig gebrekkige leerlingen. M.a.w. wij willen zeer speciaal ieder 
kind, individueel, zien in zijn eigenheid. 

2. Consequenties van het princiep: „Geen gunst maar recht" 
Dit principe confronteert ons m.i. onmiddellijk met een streven naar het 
optimaal mogelijke, en dit wel voor het dove kind zelf alsmede voor zijn 
ouders. Wanneer we willen spreken over de creativiteit van het dove kind, 
moeten we tevens het oog gericht houden op dit optimaal mogelijke. Het 
creatieve is daar immers de bloem van. 
Terecht heeft de Vereniging van Orthopedagogen het Gedenkboek bij haar 
60-jarig bestaan (1965) getiteld: „Van Gunst naar Recht". En in de Verkla
ring van de rechten van het kind (de zgn. Verklaring van Genève 1948), op 
de eerste bladzijde afgedrukt, lezen wi j : „De mannen en vrouwen van alle 
volkeren erkennen, dat de mensheid aan het kind het beste wat ze heeft moet 
schenken, en zij aanvaarden dit als een op hen rustende verplichting". Dit 
wil dus niet langer zeggen, dat het gehandicapte kind blij mag zijn, als wij er 
iets voor willen doen, maar dat het rechten heeft overeenkomstig zijn eigen-
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heid en de stand van de cultuur geholpen te worden. En hoe minder dit kind 
in staat is, zijn recht te doen gelden, hoe meer de verplichting op ons valt. 
Dit eist echter vóór alles, dat het kind in zijn eigenheid ook begrepen wordt. 
Er moet dus selectie worden toegepast. Het wil mij voorkomen, dat juiste 
selectie op dit moment de eerste eis is, die men aan een moderne school 
voor doven moet stellen. Immers onder de dove kinderen komen minstens 
dezelfde schakeringen voor als onder de horende kinderen: dus begaafde 
dove kinderen, maar ook debiele dove kinderen, ook kinderen die slecht zien, 
ook kinderen die manifeste motorische stoornissen hebben, en ook wat ik 
zou willen noemen „dove L.O.M.-kinderen" zoals ik enige tijd geleden ge
sproken heb van „slechthorende L.O.M.-kinderen". Daar bedoel ik die 
gehoorgestoorde kinderen mee, die, wanneer ze niet gehoorgestoord zouden 
zijn, wellicht toch niet de gewone school zouden kunnen volgen maar in een 
LO.M.-school zouden moeten worden opgenomen. Vooral deze laatste 
soort kinderen wordt vaak niet of niet op tijd onderkend en dienovereen
komstig behandeld. Evengoed nu, als men horende kinderen selecteert, zo 
moeten we ook onze dove kinderen juist selecteren en niet in één mengel
moes in school of ook buiten school opvoeden. Men verwijt de Clarke-
school in Northampton (USA) en de St. Josephs-school in St. Louis (USA), 
beide dovenscholen die in de zuivere spreekmethode uitzonderlijke resul
taten bereiken, dat ze de kinderen selecteren. Inderdaad ze passen een 
strenge selectie bij de opname van de kinderen toe, en niet alleen t.o.v. de 
kinderen maar ook t.o.v. de medewerking van de ouders. M.i. echter mag 
men hen hiervan geen verwijt maken. Men zou hen alleen kunnen verwijten, 
dat ze niets doen voor de kinderen die ze niet opnemen. De vraag is echter in 
hoeverre dit verwijt gerechtvaardigd is.-We moeten dus m.i. ophouden van 
te spreken over de dove. Want de dove bestaat eenvoudig niet. Men heeft 
geen pasklare oplossingen voor de dove. 

Een eerste eis is dus, dat ieder doof kind in zijn eigenheid begrepen wordt en 
dan in die eigenheid als mens voor medemensen wordt opgevoed. Nu meen 
ik, dat we werkelijk zo ver zijn, dat we minstens reeds in de voorschool die 
eigenheid van ieder doof kind behoorlijk kunnen diagnostiseren. En dit 
brengt m.i. gewichtige consequenties mee voor de opzet van dovenscholen 
en internaten. 
Het allerbelangrijkste is echter - en nu komt er een delicaat punt- , dat we 
naast de juiste diagnose ook zicht verkrijgen en behouden op de optimale 
mogelijkheden, eigen aan dit kind, evt. ondanks een meervoudige handicap. 
Misschien mag daarvoor het volgende in overweging worden gegeven. 
Men zal wel niet willen beweren, dat alle leerkrachten op de scholen voor 
doven even bekwaam zijn en even berekend voor hun taak. Sommigen 
hebben nog te weinig ervaring, anderen, ofschoon voldoende waardevol, 
missen toch de optimale bekwaamheid die men zou wensen, en ze zijn ook 
niet allen even ijverig. M.a.w. ook de dovenschool kampt in zijn werkzaam
heden en zijn personeel met de menselijke onvolkomenheden die men overal 
vindt. Alleen mag men misschien zeggen, dat geen gehandicapt kind zo 
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kwetsbaar is als het dove kind, juist omdat het in zijn communicatie belem
merd is, dus de grondslag van alle contact en van alle opvoeding. 
Nu zou ik me deze personeels-politiek kunnen voorstellen: als het hoofd 
ergens een klas ziet mislukken of onder de maat blijven, zal hij ofwel trachten 
zelf bijzonder vaak in die klas in te springen, met voorbijgaan van andere 
werkzaamheden die ook belangrijk zijn, of hij zal bij een nieuw schooljaar 
een bepaalde zeer bekwame leerkracht vragen die klas over te nemen om 
hem weer op te halen. Een gevaar van een dergelijke politiek lijkt mij, dat er 
eigenlijk geen of te weinig klassen optimale kansen krijgen, en het gevaar 
hiervan is weer, dat speciaal jongere leerkrachten te weinig zicht krijgen op 
de optimale mogelijkheden bij dove kinderen, wel te verstaan ieder kind in 
zijn eigenheid. 
Nu vraag ik me af, of op de duur een andere politiek niet beter zou zijn, nl. 
een goede leerkracht zijn volle kans te geven en één bepaalde klas, goed 
geselecteerd naar de mogelijkheden van de school, vele jaren te laten behou
den, om langs die weg optimale resultaten te krijgen, in welk soort dove 
kinderen dan ook, en aldus het zicht op de werkelijke mogelijkheden te ver
duidelijken. M.i. kan dit een élan en een creativiteit bij het personeel opwek
ken, dat uiteindelijk bevruchtend op de hele school kan werken. 
Nogmaals gezegd: ik bedoel deze elite-vorming niet alleen voor hoogst -
begaafde leerlingen, maar ook voor minder begaafde, en ook voor meer
voudig gebrekkige kinderen, ieder kind in zijn eigenheid. M.i. zullen op deze 
wijze meer kinderen „tot hun recht komen" dan door de hele school op een 
lager pitje te zetten. 

3 Consequenties voor het opvoedingswerk 

a. De opvoedkundige houding 

Boven hebben we verschillende onderzoekingen aangehaald, welke aan
tonen, dat de opvoedkundige grondhouding welke tot creativiteit voert, is 
die van het waarderen en accepteren en het verstaan van het kind. Dit wil 
niet zeggen, dat we tevreden moeten zijn met zijn stunteligheid, integendeel 
we moeten belangstelling tonen voor zijn uitingen en verlangens en presta
ties, om die juist dóór die belangstelling op te heffen tot hogere niveaux. 
We zouden deze instelling als de „vang-methode" willen kenschetsen: 
vangen wat het kind geeft, en dus voortdurend aandacht hebben voor wat 
het spontaan geeft, meer dan (ofschoon uiteraard óók) voor wat wij van plan 
waren het kind te geven. Dit geldt voor taai-uitingen; het geldt voor de ma
nier van spreken leren waarbij allereerst de leerkracht probeert het kind na te 
doen, te vangen wat het kind geeft, om daarna pas het ertoe te brengen de 
leerkracht na te doen; het geldt voor de beeldende expressie, voor het ont
wikkelen van speelliedjes en dansen enz. 
Daarbij zouden de beloningen voor de kinderen niet steeds snoepjes hoeven 
te zijn, maar b.v. ook even in een mooi platenboek te mogen kijken, een 
sterretje of iets anders op het voorhoofd geplakt te krijgen, even een mooie 
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viltpen mogen hanteren enz. M.a.w. we zouden beloningen moeten zoeken, 
die niet zozeer aan primaire behoeften appelleren, maar aan behoeften van 
nieuwsgierigheid, van onderzoeksdrang enz. zoals boven is uiteengezet. 
Het ontwikkelen van tijds-begrip, d.w.z. het gericht zijn op de toekomst, via 
„lichtweek", „lichtklok", kalender enz. moet ook onze voortdurende zorg 
hebben. Dus de verwachting. Het is juist menselijk, in verschil met dierlijk, 
zich op de toekomst te richten, en we zagen boven, dat dit juist een karakter
trek is van creatieve geesten. 
Daarbij moet kind ook tot zelfcritiek komen. We weten immers, dat bij kinder
lijke uitingen, b.v. tekenen en schilderen niet alles echte expressie is. Er is 
zeer veel puur toeval bij, ook wel bij soms zeer geprezen kindertekeningen. 
Die marge van toeval moet door zelfcritiek verkleind worden. We zagen 
immers boven, dat zelfcritiek het sluitstuk is van het creatieve proces. Hier 
moeten we echter oppassen. Het moet immers ze//-critiek zijn, geen opge
legde critiek van buiten af! Hoe wordt die nu verkregen? De leerpsychologie 
zegt ons, dat dit niet verkregen wordt door afkeuring bij mislukking, maar bij 
bijzondere goedkeuring van wat werkelijk goed gelukt is. Dus via operant-
conditionering. Ditzelfde geldt in principe voor alle terreinen van de opvoe
ding. Zo wees reeds Ewing erop, dat men hinderlijk schreeuwen niet moet 
afleren door het af te keuren, maar juist door er geen aandacht aan te schen
ken, en integendeel het kind bijzonder accepterend tegemoet te treden als 
het zijn stemmetje goed gebruikt. Ook hier komt het kind dan tot juiste zelf
critiek. Dezelfde techniek geldt voor het afleren van verwenning, dwingen enz. 
De wortels van dit alles, liggen reeds, en daar vooral, in de hometraining. 
Daar vooral moeten de principes van de operant-conditionering worden toe
gepast. De ouders moeten volop accepterend tegenover de spontaneiteit 
van hun kindje komen staan. Dat is heel iets anders dan verwennen, want 
verwennen is juist een vorm van verwaarlozen. Maar het is wel het tegen
gestelde van forceren. Dèt maakt juist rigide en gefixeerde mensen voor wie 
de weg tot creativiteit meer en meer geblokkeerd wordt. 

b. Wijze van gespreksvoering en taalverwerving 

1. Gebaren? 
Allereerst moet opgemerkt worden, dat gebaren die woorden vervangen of 
daarmee vergroeid zijn, in plaats van de flexibiliteit te bevorderen, juist 
fixering in de hand werken. 
Een voorbeeld ter illustratie, vooral bedoeld voor degenen die nog onvol
doende met de gebaren vertrouwd zijn en er wellicht de gevaren niet van 
inzien. Een kind maakte bij boven te vaak een gebaar van naar boven wijzen. 
Het gevolg was, dat „naar boven" begrepen werd, ook „Jan is boven", maar 
„boven het huis" werd begrepen als „zolder", en „de getallen hierboven" 
werd je reinste rimram, want hier wees omlaag en boven omhoog. M.a.w. de 
gebaren, juist omdat ze uitbeelden of aanwijzen wat ze uitdrukken beperken 
de verbindbaarheden in de taal. 
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Door de gebaren bij de kinderen onder elkaar toe te laten, of beter door niet 
genoeg moeite te doen ze te voorkomen (want dat is werkelijk mogelijk), 
blokkeren we de volle uitgroei van de creativiteit. Gebaren immers zijn meer 
onomatopeisch dan willekeurig, meer „signalistisch" dan symbolisch. 
Behalve dat ze verbindbaarheden verengen, missen ze ook juist die elemen
ten van de spreektaal, die het denken vrij maken, welke we boven hebben 
gezien. Er is nl. geconstateerd (zie b.v. Tervoort 1953, 1960; Hirsch 1954; 
Kainz 1954; Jones 1968; v. Beek 1828) dat in de spontane gebaren van de 
kinderen, en ook in de officiële gebarentalen die horenden hebben opge
bouwd, nagenoeg geen homoniemen voorkomen, ook geen synoniemen, 
dat figuurlijke betekenissen en metaforen (dus de overdrachtelijke taal) veel 
moeilijkheden geven, en dat de gebaren niet onderling in ritmische gehelen 
verbonden worden. Dus juist de ontwikkeling van het hoogst menselijke 
spel, het spelen met symbolen, wordt door gebaren geblokkeerd. 
We staan dan ook voor het merkwaardige feit, dat dove kinderen van dove 
ouders, die van jongsaf in gebaren waren opgevoed, die met 11/2 a 2 jaar 
reeds volop gebaren-contact hadden met hun dove ouders, en wel in een 
min of meer gestandaardiseerde taal, toch niet of zeer bemoeilijkt tot lezen 
kwamen (Stuckless 1966): op 14-jarige leeftijd bleken deze kinderen, ook 
bij goede intelligentie, een lees-achterstand te hebben van 5 jaar, wat veel te 
veel is. Het niveau wat ze haalden mag eigenlijk nog geen strikt receptief 
lezen genoemd worden (Furth 1966). Overigens kwamen dove kinderen 
van horende ouders van diezelfde scholen, die onderling hoofdzakelijk in 
gebaren communiceerden, en waarbij thuis èn in de klas spreken werd ge
bruikt, nóg lager uit de bus... M.i. is dit een gevolg van bilingualisme. 
Bij dit alles moet nog opgemerkt worden, dat een „gebaren-gesprek" in feite 
lang niet zo vlot verloopt, als het voor de buitenstaander lijkt. In feite komen 
ontzettend veel misverstanden voor, speciaal als de twee kinderen spreken 
over iets wat één van hen niet heeft meegemaakt. Dit dwingt hen voortdu
rend om het niveau van het gesprek primitief te houden. Ook langs deze weg 
blokkeren de gebaren de ontwikkeling van de creativiteit. 

2. De orale en grafische gespreksvoering 

Zoals boven is gezegd, moeten we niet allereerst en zelfs niet hoofdzakelijk 
bedacht zijn op wat wij de kinderen willen leren (speciaal bedoeld voor de 
eerste leerjaren natuurlijk) maar op wat de kinderen willen zeggen endaaraan 
de juiste vorm geven, zoals een moeder ook met het horende kind doet. We 
moeten dus zeggen, dat een moeder met haar jonge kind in feite de brain-
stormingsmethode toepast, en zoals deze methode zich effectief getoond 
heeft voor ontwikkeling, evt. heropvoeding tot creativiteit, zo is ook geble
ken, dat een accepterende houding van de ouders en de opvoeders de crea
tieve ontwikkeling gunstig beïnvloedt. M.i. dus komen al deze onderzoeks
resultaten in wezen op hetzelfde neer. Wij kunnen dit m.i. op de gespreks
voering met dove kinderen toepassen. M.a.w. de vangmethode, een soort 
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brain-storming bij de gespreksvoering, zal de beste grondslag voor een crea
tieve ontwikkeling zijn. 
Daarbij zal onze aandacht méér moeten uitgaan naar een rijke verbindbaar-
heid van de woorden, dan naar vaste zins-structuren. Het verstaan van een 
ruime verbindbaarheid moet m.i. belangrijker worden geacht dan het ge
bruik van vaste structuren. Het gevaar is immers, dat men met dit laatste het 
denken van het kind vastschroeft, de flexibiliteit belemmert, en de ontwikke
ling van het lezen benadeelt. Wat wel voortdurend bij het gesprek aandacht 
moet hebben m.i., is de ritmische verbinding van de woorden, dus de accen
ten, de pauzes en de groeperingen. 

3. De taalverwerving 
De taalverwerving van het horende kind is niet hoofdzakelijk een imitatief 
maar een creatief proces, in zoverre dat het kind de taai-structuren hoofd
zakelijk zelf ontdekt (Lewis 1963). M.a.w. de opvatting van Skinner (1957) 
dat de taalstructuren door operant-conditionering geleerd worden, klopt niet 
met de feiten. 
M.i. is deze zelfde weg bij dove kinderen ook mogelijk, en wel vooral via het 
lezen, het ideo-visueel lezen en het receptief lezen, zoals wij in onze reflec
terende methode hebben voorgesteld (Uden 1955-1957, 1968). 
We moeten dus m.i. zorgen, dat onze gesprekslessen die ik „gesprekslessen 
van hart tot hart" zou willen noemen, niet met de wind wegfladderen, maar 
vastgelegd worden in leesstukjes, steeds meer en steeds ruimer. Daarbij gel
den de woorden niet als stenen waarmee men een huis opbouwt, maar het 
geheel van het leesstukje, het globaal-intuïtief verstaan van het geheel moet 
m.i. voorop staan. Het gaat hier dus over het ontwikkelen van een bepaalde 
leeshouding bij het kind, niet van stukje op stukje, maar meteen zoveel mo
gelijk uitziend naar het geheel. We moeten o.a. voorkomen, dat het kind 
meteen, vast, woorden en uitdrukkingen interpreteert; het moet integendeel 
vaak de interpretatie kunnen opschorten om alleen te interpreteren in functie 
van het geheel. - Deze leeshouding kén ontwikkeld worden , als de lees
stukjes de uitdrukking zijn van wat in de gespreksles werkelijk is doorleefd: 
de beleving immers is ook een globaal-intuïtief geheel. 
Door reflectie dan wordt langzamerhand tot gedifferentieerd verstaan voort
geschreden, welk gedifferentieerd verstaan weer de grondslag vormt voor 
het leren van beheerst productief taalgebruik. Bij dit laatste moet m.i. ook 
weer het ritmische juist groeperen voorop staan. 
De opbouw van dit leesstukje moet m.i. aan bepaalde eisen voldoen: 
aa. normale, geen geprogrammeerde taal gebruiken, waarin dus een ruime 

verbindbaarheid van de woorden tot zijn recht komt; 
bb. veel zeg-zinnen (directe aanhalingen) en directe omgangstaal; 
cc. niet steeds de (chrono)logische volgorde aanhouden; 
dd. het gevoelvolle van de taal, uitroepen, weifelingen, sociale houdingen 

etc. („orectic language" Lewis 1968) volle kansen geven. 
Er zijn nog enkele taai-aspecten, die sterk met de ontwikkeling van creativi-
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teit samenhangen: het ontdekken van homoniemen (bv. bord voor school
bord en eetbord) en synoniemen (poes en kat) en vooral de metaforen en de 
figuurlijke betekenissen (bv. de motor loopt), m.a.w. het doen-alsof in de 
taal. 

c. Ontwikkelen van illusie-spel en inventiviteit. 

Hobbies. „Problem-solving". 

1. Het illusie-spel 
Het is bekend dat het dove kind vaak te laat komt met het illusie-spel (Heider 
1941). Het spelen blijft vaak te lang hangen op manipuleren en imiteren. We 
zeiden boven reeds dat dit samenhangt met taai-achterstand. Behalve echter 
goede taal doen verwerven, zullen we m.i. méér moeten doen, nl. het zal 
nodig zijn, dat we moeite doen het illusie-spel in zekere zin op gang te bren
gen, door zelf in die geest met het kind te gaan spelen. Zo heb ik eens gezien 
dat een kinderverzorgster aldus met een dove kleuter aan het spelen was. 
Beiden hadden een blokje in de hand. Dat was de autol De auto van de ver
zorgster botste tegen de auto van het kind. Op een gegeven moment zei het 
kind, tevens met een gebaar, „grote autol" en het ging zich een grote blok 
halen. M.i. is het mogelijk dergelijk soort spelletjes te bedenken om het doen-
alsof te stimuleren. - Een tijd als carnaval leent er zich wel heel bizonder toel 

2. Inventiviteit 
We weten allemaal hoeveel plezier kinderen kunnen hebben op een rommel-
zolder, waar ze alle conventionaliteit kunnen afleggen, veel „schatten" kun
nen ontdekken, toneelspelen, tenten opbouwen van oude lakens enz. enz.. 
M.i. moeten we wegen zien te vinden, waarbij we de kinderen in situaties 
brengen, waar ze zonder moeilijkheden te duchten, hun inventiviteit con
structief maar evt. ook destructief kunnen botvieren. Zo wordt kapot speel
goed vaak opgeruimd. Misschien heeft dat toch nog waarde juist om nog 
meer kapot gemaakt te kunnen worden ... - Ik denk hier ook aan een inter-
naatswinkel, een schoolwinkel e.d. waar ze zelf kunnen kiezen, i.pl.v. dat 
hun het een en ander mooi in rijtjes wordt voorgelegd en geschonken. 

3. Hobbies 
M.i. zou het geen overbodige weelde zijn, als aan ieder internaat en school 
(via huisbezoek) iemand verbonden was, die zich speciaal op het ontwikke
len van hobbies toelegt; op dezelfde wijze als zich iemand toelegt op gym 
en sport e.d.. Bij hobbies komt nl. het persoonlijke, individuele interesse 
meer aan bod. De inventiviteit wordt er voortdurend door gestimuleerd. -
Voor een dove, die ondanks het beste onderwijs, toch enigszins meer alleen 
moet leven dan andere mensen, heeft een hobbie ook langs die kant een 
bizondere waarde. 
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4. „Problem-solving" 
We kennen allen de redactie-som, die inderdaad een oefening is in „p ro 
blem-solving", alleen nog te eenzijdig op het kwantitatieve gericht. Ik zou 
me kunnen voorstellen, dat er boekjes worden samengesteld die andere 
soorten problemen voorleggen om het denken te stimuleren, bv. 
Wat zou je doen, als je trein te laat is? 
Wat zou je doen, als je thuis komt en er is niemand thuis om je open te doen ? 
Noem eens verschillende methoden om een cadeautje in te pakken. 
Je hebt 100 gld. Daarvoor ga je twee dagen op reis naar Breda. Wat zou je 

daar allemaal mee doen? 
Je zit in een diepe droge put. Hoe kom je eruit? 
Er is een mooie ring van vader gestolen. Zou je kunnen achterhalen wie dat 

gedaan heeft? Enz. 
„Brainstorming" toepassen, bv. bij VBO-leerl ingen. Men geeft een probleem 
op en laat dit door de kinderen zonder hulp, in onderling overleg bespreken, 
volgens de hoger beschreven brainstormings-methode. 

d. Ontwikkelen van expressiviteit in diverse richtingen 

1. Misschien denkt men hier allereerst aan beeldende expressie, tekenen, 
schilderen, boetseren enz. Ik zou echter bizonder wil len denken aan de ex
pressieve dans. Het verschil met beeldende expressie is, dat men bij dit laatste 
iets maakt buiten zichzelf. Bij de dans echter „maakt men zichzelf". De danser 
is zijn eigen kunstmateriaal. 
Barron (1969) vond bij hoogcreatieve personen, dat ze de inktvlekken van 
Rorschach significant meer in termen van menselijke beweging duidden dan 
laagcreatieve personen, die meer bij dieren, voorwerpen en stilstaande 
mensfiguren bleven hangen. Het wi l mij voorkomen, dat de dans de dyna
mische kijk op de mens kan stimuleren, en daarmee de creativiteit. 
Men zal dan echter bij het ontwerpen van dansen van de ideeën en de inval
len van de kinderen moeten uitgaan, zo veel mogelijk. Echter zal men van 
jongsaf ook hierbij het doen-alsof moeten stimuleren. Wanneer men bv. een 
speelliedje maakt over vissen vangen, zullen de kinderen gemakkelijk een 
visser en zijn handelingen kunnen nadoen, maar men zou ook kunnen zeg
gen: „Nou Piet, ji j bent de v is ! " Zelfs nog verder gaan en zeggen: „En Jan, 
jij bent de haak!" En inderdaad men zou zover moeten zien te komen, dat de 
keuze van de kinderen niet te zeer op het imitatieve blijft hangen. 
Wanneer de kinderen enkele speelliedjes geleerd hebben, lijkt het belangrijk 
in kort tijdsbestek die liedjes achter elkaar uit te voeren, zodat de kinderen 
snel van de ene verbeelding in de andere moeten overgaan, van de ene 
situatie in de andere, van de ene expressie in de andere. Dit lijkt mij belangrijk 
voor de soepelheid en de flexibiliteit van de aanpassing. 

2. Ik denk hier verder aan het dramatiseren in de klas. 
3. Hogergenoemde speelliedjes en het dramatiseren zijn bedoeld als door
drenkt van taal. Nu vraag ik me af, of ook de beeldende expressie niet met 
taal doordrenkt zou kunnen, evt. moeten worden. We zagen boven reeds hoe 
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gezonde zelfcritiek kennelijk iets te maken heeft met de ontwikkel ing van 
beeldend vermogen. Zo zou men de producten van de beeldende expressie 
met de kinderen kunnen bespreken. Men zou ook dat produceren door taal 
kunnen inleiden, bv. eerst eens vertellen wat een haan eigenlijk is, of wat een 
race-auto doet, vóór ze dat gaan tekenen. - Thema's die in dans goed door
leefd zijn, of die in gesprekken behandeld zijn, lenen zich misschien bizonder 
goed voor beeldende expressie. 

e. „Schouwende creativiteit" 

We hebben reeds herhaaldelijk gezien, hoe creativiteit primair is een verstaan 
van verbindbaarheden. Een schouwer en ontdekker van nieuwheid kan even 
of meer creatief zijn dan die zoiets voortbrengt. M.i. zou de opvoeding toch 
ergens moeten uitmonden in schoonheids-beleving, overgave, gegrepen 
zijn. Dit kan de schoonheid zijn van een doorleefd verhaal, de schoonheid 
van taal (orale mimiek, de metafoor enz.), de schoonheid van een dans en 
van andere kunsten, de elegantie van een gevonden oplossing, enz. — 
M.i. moeten we ook de grote levenswaarden van het begin en het einde van 
ons leven niet als een soort taboe behandelen maar deze juist alle kansen 
geven, zicht geven op vragen als „Wie ben j e? " „Waar kom je vandaan?" 
„Waar ga je naartoe?" 
Zo zien we dat verstaan niet alleen de bron is van creativiteit, maar tevens zijn 

uiteindelijke doel. 

I I I . S l o t 

U heeft mij zelf gevraagd om over creativiteit van het dove kind te praten. 
Dat is dus over het hoogste van de mens bij dit gehandicapte kind. U mag 
mij nu niet kwali jk nemen, dat ik punten genoemd heb, waarvan sommigen 
van U misschien zeggen: „Onmoge l i j k l " M.i. moeten we dit niet te gauw 
zeggen. Laten we zelf creatief zijn, d.w.z. vol élan en vol optimisme, vol 
inventiviteit. Dén, en niet als we zelf a priori grenzen gaan stellen, zal dit kind 
volop „ to t zijn recht komen" d.w.z. dat we steeds meer de tocht voleinden: 
„Van Gunst naar Recht". Ik dank U. 
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De spreker en de eekhoorn 

(Beekbergen, 5 en 6 februari) 

L K. Werkman, Kon. Inst. voor Doven „ H . D. Guyot", Groningen 

De zon verwarmde de zaal, toen de spreker het spreekgestoelte beklom. 
Hij rommelde wat in een veelbelovende hoop papieren, verstelde de micro
foon iets en schraapte z'n keel. 
Het was een nog jonge spreker en waarschijnli jk trad hij voor het eerst op 
voor zo'n select gezelschap. 
De volle zaal zakte eens fl ink onderuit en richtte z'n ogen welwi l lend op de 
persoon op het spreekgestoelte. 
De leden van het bestuur gingen rechtop zitten en draaiden hun stoelen een 
weinig, zodat ze het gezicht van de spreker konden zien. 
Een enkel (al te ijverig) bestuurslid plaatste zelfs z'n linkerhand achter z'n 
linkeroor. De spreker begon en werkelijk, hij sprak aardig. De zinnen waren 
goed geformuleerd, hij articuleerde vrij normaal en hij deed zelfs iets (niet 
veel) aan gelaatsexpressie. 

Het is waar, hij vertelde weinig nieuws, maar hebt U wel eens een spreker 
ontmoet die werkelijk iets nieuws vertelde? 
Verschillende aanwezigen maakten aantekeningen. Ze waren tenminste in 
de weer met pen en papier, maar het kan ook zijn dat ze alleen maar een brief 
naar huis zaten te schrijven. 
En toen kwam de eekhoorn. . . 
Een vrouweli jke collega uit Voorburg ontdekte hem het eerst, buiten in een 
spar op enkele tientallen meters afstand van de zaal. Ze stootte haar buurman 
aan en wees voorzichtig naar buiten. Deze buurman was een Amsterdammer. 
Hij had waarschijnli jk nog nooit een eekhoorn gezien. De man uit Amsterdam 
waarschuwde een Rotterdammer en het duurde niet lang of veler ogen waren 
gericht op het prachtige diertje. Het rende van boven naar beneden en van 
links naar rechts. 
De spreker sprak voort. Vaag drong z'n stem door tot degenen die gespannen 
en met een vertederde glimlach op het gelaat de openluchtvoorstell ing 
volgden. 
Toen greep de Voorzienigheid i n . . . 
Op hetzelfde ogenblik dat de eekhoorn met een fraaie sprong z'n optreden 
beëindigde en tussen de struiken verdween, zei de spreker: „ I k dank U." 
Het daverende applaus, dat volgde, moet hem ten zeerste verbaasd hebben. . . 
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Beschamend . . . . 

G, J . Geilheit. Congres van de Vereniging ter bevordering van het 

onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen. 

Zo karakteriseerde de Heer Pille op vrijdag 6 maart de situatie, dat drie kwart 
van de leden verstek liet gaan op de algemene vergadering, die het jaarlijkse 
tweedaagse congres van de vereniging van leerkrachten, verbonden aan 
scholen voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen afsloot. 
Des te beschamender was dit, omdat op deze middag afscheid werd geno
men van een penningmeesteresse en een secretaris, die achttien jaar lang -
van de oprichting af - hun beste krachten hebben gegeven aan „de vereni
ging met de lange naam" om met de secretaris te spreken. 
Beschamend was het, dat er geen cadeaux klaar stonden voor deze nijvere 
werkers van het eerste uur en dat de Heer Evertse - onze engelbewaarder -
hiervoor met een initiatiefvoorstel moest komen. 

Het is zeker niet uit antipathie tegen de aftredende bestuursleden, dat de 
zaal zo leeg was. Men is gewoon niet op het idee gekomen, dat men op deze 
manier z'n dank het best tot uiting kon brengen. Is dit een teken aan de 
wand? 
Hoewel ik veel sympathie heb voor de opwekkende woorden van de Heer 
Evertse aan het slot van de vergadering, kan ik helaas z'n enthousiasme over 
de afgelopen conferentie niet delen. Ik heb helaas alleen vrijdag de sfeer 
kunnen proeven. Het spijt me, maar er zat weinig smaak aan. Ik meende een 
vrij grote ongeïnteresseerdheid te bespeuren in wat zich in de sprekershoek 
afspeelde. Zelfs aan een zekere beleefdheid jegens de sprekers ontbrak het. 
Het leek er een beetje op, dat men er was uit sleur of omdat het moest. 
Heeft de studie-conferentie zichzelf overleefd? Wat mij persoonlijk betreft 
vind ik dat te betreuren, maar als deze conferentie de jongeren niet meer 
aanspreekt en alleen nog maar dient voor een gezellig contact van de oude
ren, dan schiet ze voor mij toch wel ernstig tekort. Dan hoeft het voor mij niet 
meer. 
Het gedeeltelijk verjongde bestuur van de vereniging wacht geen eenvoudige 
taak. Er is een algemene aversie waar te nemen tegen grote vergaderingen 
en congressen. De laatse dienen dan ook met de grootste zorg te worden 
voorbereid. En of dat ieder jaar kan? 
Op de vergadering in Beekbergen werd het voorstel ingediend te bevorderen, 
dat de scholen bij elkaar op bezoek kwamen. Een prijzenswaardig initiatief. 
De Alexander Roozendaalschool gaat dit plan uitwerken. Ik wens deze 
enthousiaste club veel succes. 

Is het bovendien niet mogelijk om bv. regelmatig aparte conferenties te hou
den voor de logopedistes, de V.B.O.-groep, de kleuterafdelingen enz.? Als 
hier een goede inleider is en men het practisch houdt, dan komen de tongen 
wel los. 
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De problematiek rondom ons onderwijs is groot. De jongere leerkrachten (en 
ook de oudere) schreeuwen om hulp. Het aantal probleemgevallen op onze 
scholen voor slechthorenden neemt hand over hand toe. En ons slechthoren
de kind heeft geen tijd. Elke gemiste kans kan fataal zijn voor zijn verdere 
ontwikkeling. En er zijn nog zoveel vragen, zowel op organisatorisch als op 
didactisch gebied. Er een opsomming van te geven zou het intrappen zijn 
van open deuren. 
De school voor slechthorenden van de toekomst zal bovendien een nog 
meer specialistische aanpak vragen, zowel op didactisch als op orthopeda
gogisch gebied. De concurrentie-positie t.o.v. de lagere school zal worden 
verscherpt. Het lager onderwijs zal - en terecht - meer mogelijkheden krijgen 
om lichtere gevallen op te vangen. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs 
aan slechthorenden maar voor heel het buitengewoon onderwijs. 
Alleen door studie, bezinning en samenspraak zullen we het specialisme in 
onze scholen kunnen uitbreiden en onze naam werkelijk waar maken. We 
zullen moeten beginnen met eerst beter naar elkaar te gaan luisteren. We 
zullen vastgeroeste meningen moeten durven prijsgeven voor betere. 
Voor het bestuur van de vereniging ligt, zoals gezegd, een moeilijke, maar 
ook een dankbare taak. Vooral nu de vereniging steeds meer het karakter van 
een „verkapte vakvereniging" krijgt (blijkens een mededeling van het be
stuur zal men binnenkort 't recht krijgen om zelf voorstellen in te dienen bij 
het georganiseerd overleg, 'n recht, dat tot nu toe voorbehouden was aan de 
B.O.-organisaties), wordt de verantwoordelijkheid groter en stijgt de waarde 
van de vereniging. 
Met de Heer Evertse zou ik daarom alle leden en niet-leden op willen roepen 
om er samen de schouders onder te zetten. Nog steeds geldt de zegswijze, 
dat de beste stuurlui aan wal staan. 

Mededelingen 

Groningen, Kon. Inst. voor doven „H. D. Guyot". 
Op donderdag 21 mei j . l . werd het examen in de franse taal afgenomen. De 
volgende collega's slaagden: 
Mej. D. A. Redingius en de Heren A. v/d Hey, J. P. Ketelaar, G. J. Sissing en 
W. H. Thies. 
Hiermee hebben bovengenoemde collega's hun studie voltooid. 
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Mutaties in het Dagelijks Bestuur van de "Vereniging ter Bevordering van het On
derwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland". 

Tijdens de Algemene Vergadering van 6 maart 1970 is het dagelijks bestuur van 
onze Vereniging als volgt gewijzigd: 

Mej. W.I.M. Vermeulen stelde zich niet meer herkiesbaar en is vervangen door de 
Heer 

J.G.G. Spanhoff, Cymbaalstraat 60 te Nijmegen, tel. 08800-74279. 
Het nieuwe gironummer voor de penningmeester van de Vereniging is 
nog niet bekend. 

Ook de Heer A. Breve stelde zich niet herkiesbaar en is vervangen door de Heer 

K.W. Kortschot, Max Havelaarlaan 64 te Amstelveen tel. 020-411637. 

Alle zaken betreffende de Vereniging moeten dus van heden gestuurd worden naar 
de heer Kortschot. 

Belangrijke mededeling: 

De ledenadministratie wordt verzorgd door de tweede secretaris, de Heer 
H. Vrielink, Zuidplein 239 te Rotterdam, tel. 020-279279. 
Nieuwe leden, afschrijvingen en adreswijzigingen moeten van heden 
worden opgegeven aan de Heer Vrielink. 
Adreswijziging bovendien opgeven aan de Administrateur van het Tijd
schrift, de Heer H.A. Landman. 
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