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In memoriam C.G. Postma 

Op 1 februari overleed op 82-jarige leeftijd de heer C. G. Postma, oud-
collega van het Groninger Instituut. Meer dan veertig jaren is Postma ver
bonden geweest aan de Groninger school. 
Op 1 april 1916 werd hij benoemd tot „tijdelijk onderwijzer der 2e klasse", 
op 1 september 1956 bereikte hij de pensioen gerechtigde leeftijd. 
Postma was nationaal en zelfs internationaal bekend. Hij was één van de 
eerste Nederlandse dovenonderwijzers die (samen met zijn vriend en collega 
Fröhlich) dovenscholen in het buitenland bezocht. Hij behoorde tot de beste 
onderwijzers, die het dovenonderwijs ooit heeft gekend. Hij was de eerste 
die in ons land spreekonderwijs gaf aan zeer jeugdige leerlingen. Postma 
was van mening dat er in algemene zin geen moeilijke en gemakkelijke 
klanken bestaan voor dove kinderen. Wel heeft elk kind individuele moeilijk
heden. De methode Postma is bekend geworden als de methode van het 
„klanken vangen". 
Aan het Groninger Instituut zijn talloze, al dan niet ware, verhalen over deze 
begenadigde dovenonderwijzer in omloop. 
Tot op hoge leeftijd had Postma grote belangstelling voor alles wat er in de 
wereld gebeurde en tot op de laatste dag is zijn geest helder gebleven. 
Postma is gestorven op een wijze, die geheel bij hem paste. Zonder te lijden, 
zonder een lang ziekbed, is hij zacht en kalm heengegaan. 
Dat hij ruste in vrede. 
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De kwetsbaarheid van dove kinderen in het algemeen 

Drs. A. van Uden pr. 

wer3ifnSCh T Ï 9 V a n e e " l e 2 i n 9 ' 9 e h 0 U d e n v o o r d e maatschappelijk werkenden van de doveninstituten in Nederland op 14-3-1973. 

Dames en Heren, 

Inleiding: 

Op het punt: „kwetsbaarheid in de opvoeding" staan dove kinderen er veel 
slechter voor dan alle andere gehandicapte kinderen K m a e r e n e r veel 

U zult wellicht denken dat ik een te donker beeld ophang. Toch is deze 

z ? w l | ^ ° h 9 t T mJJ f :arhe id, ' k h G b a ' V e e ' ^holen'voor'doven bezocht 
zowel ,n het binnenland als m het buitenland. Als ik die alle overzie meen 
ik te moeten zeggen dat zeker 60% van de dove kinderen mislukt n d£ zin 

? Ü T « H H G V 0 " e ° n t p l ° o i i n 9 v a n h«n capaciteiten komen, meer con
creet gezegd, dat ze met tot d,e communicatie komen waartoe ze op grond 
van hun capaciteiten in staat zijn. Dit is een erg donker beeld. Een doof k°nd 
is overgeleverd aan de mensen die het opvoeden: valt het in goede handen 
heeft het ouders die de problemen verstaan, een goede school enz dan kan 
het tot volle ontwikkeling gebracht worden, verloopt de opvoeding goed 
wordt het een moo. mens. Talrijke volwassen doven zijn goed on w'kkeTde 

tTvTn H'! me;sen ze e r „ n i e r : a c h t e r staan bjj h o r - d - - Toch rook du 
m»»S"H • K T d m 9 m l s l u k t - D l t 2 i t h«m niet in de doofheid als zodanig maar altijd in bijkomende moeilijkheden *w«mig, 

We moeten allereerst ophouden te spreken van de doven. De dove bestaat 
gewoonweg met. Je kunt ze niet allemaal bij elkaar doen. .edere dove moe 
volgens zijn eigen capacteiten opgevoed en tot mens ontwikkeld worden 
Hier raken we een punt van verschil tussen de houding van de opvoeder en 
d . . van de maatschappelijk werk(st)er in de nazorg. In de nazorg nMs er va" 
opvoeding geen sprake meer; die is dan al voltooid. De opvoeder van kTnde-
en echter moet anders ingesteld zijn. Hij kan niet een misgroei accepteren 

zoals d,e ta en kan met zeggen: „Die dove is nu eenmaal zo". Hij moet zich 

kmd'haH ? " d r i v t o o r t d u r e n d , a f v : a 9 f : : -Wat zou * «•wi"- * * ™£* 
kind had? of beter nog: „als ik zelf eens doof was?" Het dove kind heef 
rechtop een goede opvoeding. Het moet niet blij hoeven zijn dat we iets 
voor hem doen, maar onze hele mste.ling moet zijn hem zijn rechten te geven 
Dat is de waarachtige liefde. a 

m L n ï i ! O S O f i e V a n ° n f e ° p v o e d i n g m o e t e n ™ dus niet ophangen aan de 
mislukkingen, maar altijd opnieuw moeten we proberen nieuwe methodes 

Ü 2 T Ü o m d e z e
n

k i n d e r e " z o ™ mogelijk te brengen: ze moeten gehuma
niseerd worden Op grondslag hiervan komt dan het christianiseren, of
schoon ook dit laatste weer op het humaniseren terugkoppelt. 

26 



I . W a a r o m zijn de dove k inderen zo kwetsbaar? 
Volgens mij zijn zij het meest kwetsbaar van alle kinderen, ook meer dan 
andere gestoorde kinderen, zoals blinden en debielen, ledere fout of mis
lukking m hun opleiding nl. benadeelt de communicatie en als de commu 
nicatie gestoord is wordt de hele opvoeding benadeeld. Men kan de doven 
enigszins vergelijken met de kinderen van LO.M.-scholen. Deze zijn ook 
enorm kwetsbaar want zij hebben ook meteen moeite met de communica
tie. Het verschil bestaat hierm dat LO.M.-k inderen kunnen horen en aldus 
gemakkelijker te helpen zijn. 

N.B Met doven bedoel ik in deze lezing: echt prelinguaa. doven. Onze oud-
eerlmgen zijn lang met altijd echt prelinguaal doven. Er zijn ook veel op latere 

leeftijd doofgewordenen bij en ook zwaar slechthorenden. Vroeger waren er nl 
met zoveel speciale slechthorendenscholen als nu. De eerste katholieke slecht 
hondenschool (,n Eindhoven) is pas in 1950 opgericht. In de eerste jaren van 
het bestaan van deze school is dan ook 25% van onze leerlingen afgevloeid naar 
die slechthorendenschool. We wilden ons nl. sindsdien beperken t o t T ech 
prelmguaal doven A.leen op onze L.T.S., Huishoudschool en onze VB O zitten 

"m L T e X oend e n d e " " ^ ^ " " s l - - " ° - n d e n s c h o l e n a l m e n 
om hier verder onderw,JS te volgen. Dit komt hier vandaan dat ze te veel hoor-

L a T r ? 3 ï V e e ' m e e r V O U d i 9 * « * * * " " hebben om een verdere o P l 

T^eZsoZT'^r"001 " * S t 3 a n ° P 6 e n 9 6 W O n e ho renden-scL , 

LMS erde aanoak d e l Z " T , * ^ ^ ^ ' ^ h e b b e n ' ° m b>> <™ W cianseeroe aanpak de nodige diploma's te halen. 

I I . Verschi l lende onderzoekingen 

kindderee
n

r e n i 9 d e S t a t e " W ° r d t h e t m e 6 S t g r ° n d i g o n d e r z o e k a e d a a n ° P dove 

Enkele voorbeelden: In 1962 werd er een leestest geijkt op dove kinderen 

doava
e;aDTtnwma:eHdan ' T d ° V e k i n d e r e " b U b e t r 0 k k e " OP 72 s c h o l d J o t 

echt P r ° n r a a | H S 6en b 'ZT c
d e r 9 r0 te S t e e k p r ° e f - H ° e v e e l ° r o c e n t v a" de 

de strikte * n 1 T , l 6 J a a r k ° n d e n V O l g e n S d a t ° n d e r 2 0 e k ' « e n in 
herhaaS mi? h t ^ ° ° r S ? D , t W 3 S S ' e C h t S 6 % " l n 1 9 6 9 i s d i t onderzoek 
betekem H P M P ° V 6 r e r e S U ' t a a t U z e n i n d e S t r i k t e z i n d e s w o ° r d s 
Een kfnd van q T n V a n n ° r m a ' e ' h ° r e n d e k i n d e r e n V a n 1 1 j a a r e n ° u d e r . 
non n ? f h ! l ? J a a r g ' S t m e e r n a a r w a t e r s t a a t dan dat het leest; dit is 

Xam^j? N i e t
1 ' ? e e r dan 6% dUS Va" de 16"jarige dove kinde 

van d e T n l T a U V a n 1 1 " J a r i g e h 0 r e n d e k i n d e r e n - M e e r dan de helft 
r 0 ; e n d kindd0Vveank,8djeaaern " " " ^ *"» "" — * » " * " " " n o " ™ « ' 

noZZ°et ! f h t ! r ' n d e z e 0 0 k d e h o r e n d e Populatie niet overschatten- het 

ZTöTeZ'r^ da!,kan 'eZen " dG Strikte Zin d6S W00rds is *™ uie andere 40 /0 lezen bijv. alleen maar in de krant wat ze al weten of wat ze 

er gebeurd S n S i e e
d

h e b b e n " " ^ * * " ^ ^ * W a t V 0 0 r o n g e , u k k e " 
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Op ons Instituut kan 40% der kinderen op 16-jarige leeftijd lezen in de 
strikte zin des woords. De genoemde 6% moet dus wel een gevolg zijn van 
slechte toestanden in het onderwijs. Als ik u een paar cijfers mag noemen. 
In ons land zijn veel B.L.O.-scholen. Hoeveel % van de onderwijzers van 
deze B.LO.-scholen is gequalificeerd in het vak dat hij geven moet? Niet 
meer dan 27%. 73% is dus niet gequalificeerd. Bij het dovenonderwijs in ons 
land is dit gelukkig niet zo. De meesten hebben het vakdiploma of zijn er 
voor aan het studeren. In Amerika echter is meer dan de helft van het perso
neel in scholen voor doven niet gequalificeerd doven-onderwijzer. Daar 
zitten ze op dit gebied tevens met nóg een probleem: er zijn 150 dove leer
krachten (meestal doofgewordenen, of slechthorenden) die les geven aan 
dove kinderen. 

Men realisere zich wat dit percentage van 6% in feite betekent. Als u een 
dovenclub in de Verenigde Staten bezoekt en de doven daar druk met elkaar 
bezig ziet, moet u wel bedenken dat een goede 90% van deze mensen niet 
echt kan lezen. Dus kan men zich afvragen op wat voor een niveau deze 
gesprekken moeten liggen! 
Op mijn tour in de Verenigde Staten van april-mei vorig jaar nam een lector 
van de Universiteit van Urbana mij mee uit eten. Hij was één der docenten 
in de opleiding der leerkrachten. Hij droeg een badge waar een d en een p 
op stond. Toen ik vroeg wat dit betekende, zei hij: „deaf power". De horen
den, die met doven werken, wilden dit veranderen in „deaf pride", omdat het 
zo veel leek op de apartheid van de „black power". Dat de doven dit echter 
propageren drukt meteen het ressentiment uit dat deze mensen bezielt t.o.v. 
de horende maatschappij. Is dit nu humanisering? 
Een feit is nu het volgende: doven die kunnen lezen, kunnen beter differen
tiëren en vermijden in het algemeen dit soort van dovenclubs. 

I I I . De tijd van de diagnose 
1. Een doof kind kan ernstig gekwetst worden als te laat ontdekt wordt dat 
het doof is. Dit kan allerlei redenen hebben, waarop we hier niet verder in
gaan. 

2. Hierbij speelt echter ook een ander punt een rol: heel veel zo niet de grote 
meerderheid van onze dove kinderen hebben nare ervaringen met zieken
huizen. Bijv. een kindje krijgt meningitis op een leeftijd dat juist de taal
ontwikkeling op gang komt. Het moet dan ineens naar het ziekenhuis en 
komt doof terug. Dit is een traumatische ervaring en kan het kind zijn hele 
leven dwars zitten, meestal onbewust. Ditzelfde geldt een opname voor 
hooronderzoek voor 5 of 6 weken. Ook dat kan een traumatische ervaring 
zijn, die het kind er bij de doofheid nog bij krijgt. Het vroeger niet bestaan 
van hometraining bracht meestal tevens een traumatische ervaring mee bij 
de opname op school, vooral op een internaat. 
Kunnen dergelijke traumatische ervaringen voorkomen worden? 
In 1955 is men op ons Instituut begonnen met de hometraining. Daarvóór 
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was er geen hometraining. Toen ging het zo: de ouders ontdekten dat hun 
kind doof was en gingen er meer naar een K.N.O.-arts. Deze adviseerde de 
ouders dan te wachten tot het kind oud genoeg was om naar een „doof
stommeninstituut" te gaan; tot zo lang moesten ze maar zien hoe het ging. 
Dan kwam de dag van het „afleveren" aan school. Ik herinner me een gang 
van zaken als volgt, slechts één voorbeeld uit honderden, misschien een 
extreem voorbeeld van ouders, die zelf ook niet meer wisten wat te doen. 
Op een dag kwamen die ouders met hun kind op ons Instituut om het meteen 
te brengen. Ze waren nl. zojuist bij Prof. Quix in Utrecht geweest, die gead
viseerd had het kind zo spoedig mogelijk op een „doofstommeninstituut" te 
plaatsen. De ouders kwamen in onze spreekkamer en werden uiterst vrien
delijk ontvangen. Maar waar was het kind ? Het zat buiten te wachten, opge
sloten in de auto. Het kind kwam dus hier op de voorschool, en ineens zon
der voorbereiding waren vader en moeder wegl Vanzelfsprekend waren toen 
de eerste paar maanden op de voorschool alleen maar wennen... 

Nu is dat gelukkig niet meer zo. Hoe gebeurt het nu op ons Instituut? Een 
instructrice heeft de zorg voor een bepaald gezin met een doof kind. Zij 
bezoekt dat gezin geregeld, verzorgt enkele poliklinische bezoeken aan onze 
audiologische afdeling, dit alles zo, dat het kind aan haar gewend raakt. Als 
zij ongeveer 3 of 4 kinderen van ongeveer gelijke leeftijd in haar zorg heeft 
dan worden die samen voor observatie opgenomen, niet langer dan één 
week. Genoemde instructrice is geregeld bij „haar" kinderen, ze eet en 
slaapt met hen. Er kan wel een traantje vallen maar er ontstaan geen trauma
tische ervaringen meer die lang onbewust zouden kunnen blijven nawerken. 
3. Belangrijke perioden in het kinderleven kunnen onbenut verloren gaan. 
Uit rapporten van de hometraining heb ik gezien dat de datum van de eerste 
ontmoeting erg belangrijk is voor de gelaatgerichtheid. Hoe later een kind 
in behandeling komt, hoe meer gevaar er bestaat, dat het de oorspronkelijke 
gelaatgerichtheid verloren heeft. 
Die datum van de eerste ontmoeting is ook belangrijk voor het zo vroeg 
mogelijk ontdekken van meervoudige stoornissen, dus voor de diagnose van 
stoornissen. Een voorbeeld. 
Prechtl heeft onderzoekingen gedaan op normaal horende kinderen op nor
male scholen in Groningen en omgeving. Hij vond dat 18% van de kinderen 
enigszins motorisch gestoord was. Ongeveer 25% van de kinderen in ons 
Instituut hebben een zodanige motorische stoornis dat het spreken en lip-
lezen licht tot sterk bemoeilijkt wordt. Dit zijn de kinderen met spreek-
dyspraxie (apraxie), een vorm van dysfasie (afasie). Bij het onderwijs van 
deze kinderen moet bijv. het schriftbeeld een grotere rol spelen. Om deze 
kinderen zo goed mogelijk op te vangen is het dus belangrijk dat hun stoor
nissen zo vroeg mogelijk ontdekt worden. Er bestaan, grofweg gesproken, 
3 graden van deze stoornis, resp. 10 en 10 en 5% van de dove kinderen. 
10% van de kinderen blijft gewoon in de klas van de gewone dove kinderen, 
waar ze met extra hulp voldoende kunnen worden behandeld. 10% zijn zo-
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genaamde orale dysphatici die in kleine groepjes van 3 of 4 kinderen moeten 
worden opgevangen en zo met succes volgens de zuivere spreekmethode 
kunnen worden opgevoed. Slechts 4% van de kinderen kan het voor de 
dagelijkse omgang niet af met praten alleen. Zij gebruiken geen gebarentaal, 
maar een of andere vorm van vingerspelling. Bij deze kinderen moeten we 
ergens de zuivere spreekmethode loslaten. 1 % van de kinderen kan helemaal 
niet tot spreken komen. 
Het beste is, deze stoornis minstens op 2-3-jarige leeftijd te ontdekken. 
Maar hoe ontdekt men dit zo vroeg? We hebben inderdaad methodes ont
wikkeld om deze stoornis vroeg te ontdekken. 
Een typisch gedrag is het volgende: het kindje kijkt de moeder, als deze 
spreekt, maar even aan en kijkt dan weg. Zo ontstaat er geen liplezen. Wat 
kun je dan doen ? Het kind het schriftbeeld geven. Meestal komt dan het lip
lezen toch op gang, evenals de taalverwerving. 
Daarom is het zo belangrijk deze stoornis vroeg te ontdekken. Zo gauw als 
de moeder weet dat haar kindje dysphatisch is, dient ze te gaan werken met 
het schriftbeeld. Als ze dit nog niet weet, blijft ze maar tot het kind praten 
en begrijpt niet waarom er geen reactie van het kind komt, terwijl ze andere 
dove kinderen ziet die al wel wat kunnen liplezen. Hierdoor kan de moeder 
gefrustreerd raken en dit benadeelt de ontwikkeling van het kind. 
Deze stoornis wordt hier als een voorbeeld gegeven. Er zijn echter nog ande
re moeilijkheden, die hier niet behandeld kunnen worden, bijv. het hysteroïde 
karakter, dyslectische stoornissen etc. 

IV. Het gevoelsleven van dove kinderen 
a. Utley heeft een liplees-onderzoek gedaan op dove kinderen en gevonden 
dat de verhouding tot de ouders en in het algemeen met thuis een belang
rijke rol speelt in het goed liplezen. Liplezen is voor een heel stuk motoriek 
en overgave. Als de verhouding van het kind tot de moeder niet helemaal 
goed is, komt het moeilijker tot liplezen. Dan wordt het liplezen geen echt 
signaal. Hier ligt weer een punt, waar dove kinderen kwetsbaar zijn. 
Het beginnend liplezen is signaal-vorming. Hoe gaat dit in zijn werk? 
Hiervoor moet de moeder eerst een lijstje aanleggen van activiteiten die het 
kind graag doet of dingen die het graag heeft. Bijv. een bepaald kind ging 
graag wandelen (dit voorbeeld is van Mevr. Ewing). Moeder ging dan met 
het kind wandelen op een bepaalde tijd van de dag, zodat het kind iets zou 
gaan verwachten. Vóór ze weg ging zei de moeder telkens: „Pak je muts en 
je mantel", maar er kwam vanzelfsprekend eerst nog geen reactie. Na verloop 
van tijd echter ging het kind globaal liplezen, pakte zelf vol blijdschap muts 
en mantel. Toen „dit schaap over de dam was", kon het liplezen steeds 
verder ontwikkeld worden. 

Als de verhouding met de moeder echter niet goed is, bestaat het gevaar dat 
het liplezen niet op gang komt. Dit kan het kind voor zijn hele leven benade
len: mislukkingen in de hometraining kunnen tot zelfs in de nazorg toe nog 
moeilijkheden opleveren. 
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b. Het verlatenheidssyndroom. Er zijn 4 fouten die de ouders kunnen maken: 
1. Het kind verwennen. 
2. Het kind overeisen. 
3. Het kind verwaarlozen. 
4. Het kind overbeschermen. 
Dit zijn allemaal vormen van niet geheel accepteren. 
Hoe kun je zien of de ouders het kind goed accepteren? Als ze aandacht 
hebben voor wat het kind interesseert, als ze luisteren naar wat het vertelt. 
Soms is het moeilijk te onderkennen, want sommige ouders doen heel veel 
voor het kind: maken er dagboeken voor etc. etc. Maar als ze niet echt naar 
het kind kunnen luisteren, is het duidelijk, dat ze het kind niet helemaal 
accepteren. 
Als een kind zich niet goed geaccepteerd voelt, ontstaat het verlatenheids
syndroom. Een andere term hiervoor is affectieve verwaarlozing, maar daar 
spreek ik niet graag van omdat deze term schuld laadt op de ouders. Dit 
hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Het verlatenheidssyndroom kan bijv. 
ook ontstaan bij een ziekenhuisopname. Er zijn ook kinderen die zo gevoelig 
geboren worden dat geen enkele moeder hen kan geven wat ze eisen, 
„ook al was ze een heilige", (Prick) waardoor ook een verlatenheids
syndroom kan ontstaan. 
Hoe weetje nu dat een bepaald kind een verlatenheidssyndroom heeft? Dit 
kun je meestal uit het gedrag concluderen. Als een klein kindje in de eerste 
3 jaar van zijn leven (de meest kwetsbare periode) niet goed geaccepteerd 
wordt, ontstaat er een honger naar liefde. 
Bijv. een kindje eist altijd ontzettend veel aandacht. Als er bezoek is dringt 
het zich meteen op; het is ook erg wedijverig. Dit verraadt een vrij lichte 
vorm van verlatenheidssyndroom. Het wordt erger als het ook aggressief is 
t.o.v. andere kinderen. Men kan het ook heel goed ontdekken als het kind 
niet echt vrolijk lacht, maar alleen of vaak schamper. Dit is een diepere vorm. 
Een nog diepere vorm is aanwezig als het kind gaat vervallen in primitieve 
gedragingen, zoals bijv. wiegen en duimen, „last but not least" als het kind 
zich aggressief gedraagt t.o.v. volwassenen. 

Wat kun je nu doen ? Voor dit soort kinderen is het gesprek enorm belangrijk, 
vooral met het intieme gesprek kan men goede resultaten bereiken. Het is 
wel duidelijk dat een constructieve methode van lesgeven (d.i. met te weinig 
gesprek) zich bizonder nadelig uitwerkt op deze kinderen. Dit soort kinderen 
worden vaak de meest lastige personen in de nazorg. Men moet dan nagaan 
waar dit verlatenheidssyndroom vandaan komt. 

c. Kinderangsten. Enkele psychologen hebben een onderzoek gedaan om 
uit te vinden of het mogelijk is totaal geen angsten op te wekken bij kinderen. 
Ze namen hiervoor een groep kinderen die nooit iets angstigs te horen kregen 
of angstige plaatjes te zien etc. Toch kregen ook deze kinderen angstdromen. 
Dit zit blijkbaar „in de aard van het beestje"! Als een horend kind een angst
droom krijgt kun je er mee praten om het eroverheen te helpen, bijv. „Zal ik 
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dan eens kijken of er een wolf onder het bed zit... nee hoor, nu kun je weer 
rustig gaan slapen". Op deze wijze gaat het kind gerustgesteld weer slapen. 
Bij dove kinderen gaat dit niet zo gemakkelijk en ten einde raad nemen de 
ouders het kind dan maar bij zichzelf in bed. Dit is helemaal verkeerd want 
het kind moet leren zijn angsten in zijn eigen bedje te overwinnen. Hier op 
het Instituut zijn kinderen gevonden die zelfs op 9-10 jarige leeftijd nog bij 
de ouders in bed slapen. Dit kan en moet in de hometraining door een juiste 
aanpak voorkomen worden. Want dit schept nerveus-angstige kinderen. 
Een voorbeeld van hoe kinderangsten kunnen ontstaan die lang doorwerken: 
een ongehuwde moeder stond haar dochtertje kort na de geboorte af. Het 
kwam toen in een pleeggezin. Toen het kind een jaar of 2 was, ontdekten de 
pleegouders dat het kind doof was. Toen wilden ze het kind niet meer hebben 
en brachten het terug naar het kindertehuis en verdwenen meteen. Daar 
vloog het kind letterlijk tegen de gordijnen omhoogI Het kwam nu in een 
ander pleeggezin, waar het uitnemend werd opgevangen. Maar zelfs nu, nu 
het kind een jaar of 10 is, heeft dit kind nog emotionele moeilijkheden, over
gehouden van de gebeurtenissen van vroeger; er leeft een voortdurende 
angst bij dit kind, zelfs voor de schaduw van een vlieg op de muur. 
d. Gedragsmoeilijkheden. Een boekje dat dit soort van problemen behandelt 
is het boekje „Problemen met kinderen" van Patterson en Mönks. Als u het 
nog niet kent, zou ik u aanraden het te lezen. 

V. Gevaren van de gebaren 
Deze zijn bizonder gevaarlijk voor het denken van dove kinderen. Ik wil 
graag aanknopen bij een onderzoek gedaan door Quigley in de Verenigde 
Staten. 80-85% van de scholen aldaar gebruiken het „combined system" 
wat nu „total communication" genoemd wordt (dit is in theorie wel niet 
hetzelfde, maar het komt in de praktijk op hetzelfde neer). In 1958 heb ik 
al de belangrijkste scholen in de Verenigde Staten bezocht. Er was toen een 
stroming om de kinderen te gaan onderwijzen in spreken tesamen met vin
gerspelling. In tegenstelling tot gebaren maken is dit in ieder geval engels 
leren (Rochester methode): toen Westervelt dit ± 1870 probeerde in te 
voeren werd er tot hem gezegd dat dove kinderen helemaal geen engels 
konden leren! 
Quigley nu zocht drie scholen uit, die het „combined system" behielden, 
en drie andere scholen die tot de Rochester methode waren overgegaan. Op 
deze scholen heeft hij volkomen gelijkwaardige klassen uitgezocht van kin
deren in de leeftijd van 6-12 jaar. Hij is die van jaar tot jaar gaan heronder
zoeken, 4 jaar lang. Ik vermeld hier nu alleen maar de resultaten van het 
lezen. In het eerste jaar van het onderzoek lagen alle kinderen gelijk. In het 
tweede jaar waren ze allemaal vooruitgegaan, maar de scholen met de 
Rochester-methode iets meer. In het derde jaar was het verschil in vooruit
gang al significant en in het vierde jaar hoogst significant. Conclusie: de 
scholen die de gebaren hadden weggelaten kwamen dus tot beter lezen dan 
de scholen waar de gebaren nog volop gebruikt werden. 
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Een ander onderzoek (Heider) heeft aangetoond dat gebarentaal niet de 
moedertaal is van dove kinderen. Een gebarentaal is een beeldtaal en doven 
zijn sterk visueel ingesteld maar daarom hoeft het nog niet hun moedertaal 
te zijn. Het is wel zo dat als doven in een omgeving komen waar veel gebaren 
gemaakt worden, zij die gauw overnemen. - Men propageerde in 1938 de 
opvatting dat de kleintjes van de hometraining en voorschool nog geen taal 
hoefden te leren, alleen maar spelen en liplezen. Over deze kinderen ging het 
onderzoek van Heider. Bij wijze van experiment werden die zogenaamd 
nieuwe gedachten op 3 scholen voor dove kleuters toegepast. Er werd zorg
vuldig gezorgd, dat deze kinderen helemaal geen contact hadden met oudere 
doven. Het experiment liep over 2 jaar. Heider vond nu, dat aan het einde 
van deze 2 jaar er nog geen gebarentaal voor de dag gekomen was. Wel 
pantomimiseerden, wezen en dramatiseerden deze kinderen omdat zij zich 
toch op een of andere manier moesten kunnen uiten. Er waren echter slechts 
8 uitingen die misschien een gebaartje zouden kunnen genoemd worden. 
Het is de vraag of die toch niet ergens van buiten af zijn binnengedrongen 
(aldus Heider). 
Als dus een moeder de opvoeding goed doet, ontstaat er ook geen gebaren
taal. 
Het grootste gevaar van de gebarentaal is, dat het het denken van de kinderen 
vastschroeft. Ik moge dit aan de hand van enkele voorbeeldjes duidelijk ma
ken. De zin: „De auto vloog over de weg" werd niet begrepen, omdat het 
gebaar voor vliegen met armen bewegen was. „Je hebt de pop van je vrien
din verloren" werd ook niet begrepen: verloren betekende in gebaren: een 
wedstrijd verloren. Toen ik dit probeerde uit te leggen door te doen alsof 
ik mijn balpen kwijt was, zei het kind meteen „Kwijt?" Ik zei: „Ja, ik ben 
mijn balpen verloren". Maar het ergste was, dat, toen ik de hoger genoemde 
zin nog eens aan het kind voorlegde, het deze nog steeds niet begreep. Het 
zat helemaal vastgeschroefd aan de betekenis van „verloren" als „wedstrijd-
verloren". Het kind kon dus niet overschakelen, een duidelijk teken van 
vastgeschroefd denken. 
Door deze gebaren verstaan de doven zich onder elkaar ook zo vaak mis, al 
lijkt het voor een buitenstaander, die ze bezig ziet, alsof het een heel leven
dige conversatie is. Bijv. een dove probeerde aan een andere uit te leggen 
dat hij verwachtte dat er op een bepaald kruispunt nog wel eens een ongeluk 
kon gebeuren. De ander begreep er uit dat er al een ongeluk gebeurd wès, 
en zo ontstond er een heftige discussie omdat ze elkaar telkens mis verston
den. Voor een buitenstaander lijkt dit een bizonder levendig gesprek, maar 
in feite is het allesbehalve een echt „gesprek". 
Als we de kinderen in de klas niet leren gesprekken te voeren met hun mond, 
dan gaan ze natuurlijk in de vrije tijd gebaren ontwikkelen. Dit gevaar is 
bizonder groot als men les geeft in de constructieve methode, dit is een 
methode van taalverwerving als bij het leren van een vreemde taal. Een an
dere oorzaak van gebarentaal ontstaat als de kinderen slecht taal- en spreek -
onderwijs krijgen. Ze hebben dan niet genoeg uitingsmogelijkheid in de 
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spreektaal en gaan zo gebaren ontwikkelen. Ook het vaak wisselen van leer
krachten kan een oorzaak van dergelijk slecht onderwijs zijn. 

V I . Het nivellerend effect in de klas 
In één klas zitten altijd zeer verschillende kinderen. Er zijn bizonder intelli
gente bij en wat minder intelligente. De leerkracht geeft onwillekeurig die 
minderen meer aandacht, door ze vaker een beurt te geven etc. Zo wordt en 
blijft het taalniveau van alle kinderen in zo'n klas nagenoeg hetzelfde. De 
meer intelligente kinderen worden dus niet zo goed ontwikkeld als eigenlijk 
mogelijk was. Als er bijv. een nieuw kind in een klas bijkomt, eist dit kind 
vooral in het begin alle aandacht van de leerkracht op, vooral als het een 
kind betreft wat nooit hometraining heeft gehad en dus ook nog geen taal 
heeft. 
Dit alles wordt wel het beste geïllustreerd door het uit meerdere onderzoe
kingen gebleken feit, dat in het 3e leerjaar het effect van de hometraining 
meestal weg is. Dat wil zeggen: er is geen verschil meer tussen kinderen die 
hometraining hebben gehad en die dat niet hebben gehad. Dit nivellerend 
effect moet voorkomen worden. Het is eigenlijk onrechtvaardig als er kinde
ren in de klas komen die de anderen in hun ontwikkeling remmen. Het kan 
natuurlijk zijn, dat de kinderen die een goede hometraining en/of voorschool 
hebben gehad, toch wel een goede invloed op de achterblijvers hebben. Dit 
is echter nog niet aangetoond, al lijkt het aannemelijk. Desniettegenstaande 
blijft een gang van zaken als boven geschetst onrechtvaardig. Mijn voorstel 
is: een overgangspaviljoen creëren, waar achterblijvers zo worden bijgespij
kerd, dat ze hoewel wat ouder, met een bepaalde klas mee kunnen zonder 
de andere kinderen te benadelen. 

V I I . Performaal en Verbaal I.Q. 
Wij onderscheiden het handelings (performaal) I.Q. en het verbaal I.Q. Bij 
de kinderen op ons Instituut scheelt dit op 7-8-jarige leeftijd wel 30 punten. 
Dit verschil wordt echter in de hogere klassen veel minder, tot ongeveer een 
verschil van 10 punten (op 17-jarige leeftijd). Als kinderen op 13-jarige 
leeftijd en ouder, met een performaal I.Q. van 120 en meer, beneden een 
verbaal I.Q. van 90 blijven hangen, geeft dit altijd moeilijke kinderen. Ze zijn 
met name zeer egocentrisch en rigide. Dit kan tot in de nazorg toe nog pro
blemen geven. 

Slot 
Het hele doel van onze opvoeding is om de dove kinderen gelukkig te maken. 
Maar wat is nu eigenlijk geluk? Is geluk plezierig leven? Dit is in elk geval 
iets wat we allemaal nodig hebben. Maar alleen maar plezierig leven is het 
geluk van een imbecil en een dier. Er is echter een andere vorm van geluk: 
het geluk van het idealisme, wat het geluk is van de persoonlijkheid. Helaas 
zijn er 2 dingen die voor een dove zeer moeilijk zijn: leren lezen in de strikte 
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zin des woords en tot echt idealisme komen. En toch alleen door idealisme 
is het voor hem mogelijk om het geluk van de persoonlijkheid te bereiken. 
Ik hoop dat wij zo veel mogelijk doven tot dit geluk zullen brengen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Studiedagen voor Doven en Horenden in Oisterwijk 

De commissie Volkshogeschoolwerk voor Doven organiseerde de studie
dagen van 7 t/m 9 maart 1973. De aanleiding hiertoe was dat zowel de dove 
als de horende gesteld wordt voor de problemen die het doof-zijn in een 
samenleving van horenden met zich brengt. Deze problemen moeten dus 
ook van twee kanten benaderd worden. In het gesprek hierover moeten do
ven en horenden gelijkwaardige gesprekspartners zijn, die bereid zijn veel 
van en aan elkaar te leren. 

Hieraan namen deel: 
Leidster Mw. R. Canneman 
Onderwijzers aan dovenscholen Heren A. Bouwmeester 

K. Koenen 
R. Pronk 
H. J. de Snoo 
J. J . Stoel 

Psychologe van dovenschool Mw. B. Schippers 
Maatsch. werksters van dovenscholen Mw. A. Berger 

Mw. T. Hortensius 
Oudleerlingen van dovenscholen Dames D. Brinkman-v. d. Vliet 

B. Visser 
C. van Vulpen 
B. Wagenaar-Jansen 

Heren J. F. N. Backer 
H. Betten 
H. Buter 
A. de Goede 
J. Rodenburg 
H. Terpstra 
A. Tiersma 

Doofgeworden deelnemer Dhr. C. Steigenga 

Horende vrouw van hem Mw. H. Steigenga-de Roock 

Nadat wij aan elkaar waren voorgesteld, werd er over de plannen gesproken. 
De vraag werd gesteld wat het Lhoofddoel is van deze studiedagen . Na 
enig heen en weer gepraat, werd gesteld dat er gezocht moet worden naar 
de oorzaak van de muur tussen de horenden en de doven en of deze muur 
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weggebroken kan worden om tussen beiden betere communicatie te bevor
deren en contact te kunnen verkrijgen. Dus de horenden geven informaties 
over het horend-zijn en de doven over het doof-zijn om daardoor voor elkaar 
begrip te kweken. Sommigen vonden het bezwaarlijk om in een grote groep 
hierover te praten. Daarom werd besloten voor discussie af en toe werk
groepen van circa 5 personen te vormen. 

Woensdagmiddag 
Wij werden in 5 groepen verdeeld. In elke groep werd gepraat over de com
municatie én contacten tussen horenden en doven. De algemene conclusie 
van de doven was dat doven altijd eerst moeten beginnen met het leggen 
van de contacten met de horenden, daar horenden niet zo goed durven te 
gaan praten met doven. Doven beginnen „met een blanco blad" bij contac
ten met horenden wat de achtergrond, informaties, e.d. betreft. Horenden 
horen sneller welke belangstelling iemand heeft. Daar kun je dan op ingaan. 
Een andere groep heeft gesteld: aan goede communicatie gaat oriëntatie 
vooraf. Dit vereist elkaar vrijheid te geven, het geeft het gevoel „samen" 
bezig te zijn. Er zijn verschillende barrières: weerstand om te durven praten 
- maskers zoals: onverschilligheid, autoriteit, autoritair, vooroordelen -
elkaar etiket opplakken. 
Een andere groep heeft het over begripscommunicatie, = aandacht voor 
elkaar hebben en bevoogding geeft blijk van gebrek aan vertrouwen. 
De volgende groep heeft gesteld dat communicatie inhoudt: contact van 
mens tot mens, zichzelf te zijn. Oriëntatie is het begin. Elkaar eerst voorzichtig 
bekijken. Jezelf vertonen. Sommigen durven dat en de anderen houden meer 
afstand. Spontaniteit is nodig. 
Eén van de onderwijzers zei dat hij eens op een forum heeft vernomen: „De 
horenden begrijpen de doven nooit". Hij is toen zelf meer bewust geworden 
van de noodzaak tot verandering van zijn eigen instelling. 
De vierde groep vraagt zich af of de onderwijzers altijd met de leerlingen 
moeten communiceren of dat kennisoverdracht voldoende is. Liplezen en 
gebaren zijn hulpmiddelen tot communicatie. 
De vijfde groep vindt de taal van doven met een laag I.Q. zeer moeilijk te 
begrijpen. De ontwikkelde doven moeten ook met hen spreken en in contact 
komen. Moeten daardoor eigen tempo inhouden. Irriterend om langzaam te 
moeten praten. Heeft slechte invloed op communicatie. Neemt veel tijd. 

Woensdagavond 
Op deze avond werd een soort studiespel gedaan. Wij werden in twee groe
pen verdeeld. Van de ene groep moesten 5 personen in het midden gaan 
zitten en elk hiervan kreeg een enveloppe met stukjes (pieces). Die midden
groep moest proberen om daarvan 5 vierkanten te vormen. Niemand van 
deze middengroep mocht praten, gebaren, enz. en ook niet een stukje van 
een ander wegpakken maar wel een stukje weggeven. De personen erom
heen moesten observeren hoe de middengroep samen kan werken zonder 
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woorden en gebaren. Zodra de middengroep 5 vierkanten had gevormd, 
werd er door elk persoon van de observerende groep een rapport gemaakt 
en medegedeeld wat zij ervan dachten (goed of niet goed samengewerkt, 
alles overgelaten aan een persoon of alles zelf alleen gedaan). Elk persoon 
van de middengroep kan zichzelf beoordelen en voelen of het wel goed was 
of niet. Voordat de personen eromheen hun oordeel gaven over de personen 
in de middengroep hebben dezen eerst zelf gezegd wat zij dachten en voel
den onder het spel. Het interessante van het spel was dat men daaruit kon 
leren hoe verschillend de mensen over eikaars gedrag konden denken metals 
mogelijke resultaten misverstanden, wrijving en wantrouwen in het gewone 
leven. 
Wat we ervan geleerd hebben is dat wij voorzichtig moeten zijn met ons 
oordeel over andermans handelen en beter eerst contact met de ander moe
ten opnemen om zijn motieven te weten te komen voordat we met beschul
digingen bij buitenstaanders aankomen. 

Donderdagmorgen 
Er werd eerst een nabespreking gehouden over hoe het gisteren was gegaan. 
Algemene conclusie was goed, maar het gesprek kwam eerst wel wat moei
zaam van de grond en later ging het heel wat beter en vlotter. Het was vol
gens sommige deelnemers een moeilijker opgave dan zij dachten. 
Hierna kwam Pater Van Beers (St. Michielsgestel-dovenschool) die verge
zeld was van mej. De Vos, maatsch. werkster, aan het woord. Hij zou zijn 
persoonlijke visie geven over het begrip communicatie, waarin uiteraard 
wel de gedachten, die hierover in zijn instituut leven verwerkt waren. Hij 
stelde allereerst dat de horende mens de dove mens moet beschouwen als 
een mens die doof is en niet zoals dikwijls de praktijk is, als een dove die 
toevallig ook mens is. 

Voor het contact later is volgens hem belangrijk, vanuit de dove mens gezien. 

1. De opleiding op de school is belangrijk voor het leggen van contacten 
met de horenden wanneer men volwassen is. 
Hij ging bij dit punt in op de bezwaren van de gebarenmethode of de 
gecombineerde methode (gebaren + vingeralfabet) bij de opleiding in 
Amerika. De communicatie daar is, als gevolg van gevolgde methodiek, 
tussen doven en horenden moeilijk. 

2. Opvoeding en karaktervorming van het dove kind thuis én op de school 
is zeer belangrijk. 

3. De manier waarop de dove mens zijn handicap aanvaardt. De vraag is 
namelijk „ziet een dove mens zijn mogelijkheden en zijn beperktheden?". 

4. Het openstaan voor goede raad en goede voorlichting. 
Hij adviseert: „Grijp elke kans of verdere ontwikkeling aan". 
Het lezen van boeken en tijdschriften helpt bij onze ontwikkeling, maar 
let op „tegenwoordig wordt van alles geschreven en gepubliceerd". 
Het kritisch lezen moet bevorderd worden. 
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Belangrijk voor het contact vanuit de horende mens is: 

1. De opvang thuis, voor de leerlingen die de school verlaten, is belangrijk. 
2. De opvang en omstandigheden in werkkring moeten goed zijn. 

Bijvoorbeeld: verhouding tussen collega's en personeelschef. 
3. De voorlichting aan de horende maatschappij over de contactmogelijk-

heden met doven. 
4. Voorlichting aan de ouders van dove kinderen. 

Dit is niet alleen een kwestie van het overbrengen van techniek om met 
het dove kind om te gaan maar vooral dat de ouders het hebben van een 
doof kind kunnen aanvaarden. 

Henk Buter betreurt dat hij een heel belangrijke punt gemist heeft namelijk 
„De dove moet serieus genomen worden door de horende wereld". Hij zet 
een vraagteken achter de houding van St. Michielsgestel ten aanzien van dit 
punt. Dhr. Van Beers gaat volkomen akkoord met dit punt en wijst er op, dat 
doven vanuit het instituut gewezen worden op hun eigen verantwoordelijk
heid. Doven moeten in hun leven en ook voor hun ontspanning onder de 
horenden verkeren. Op het punt dat Henk Buter naar voren bracht dat „de 
Vriend" een schoolblad is met weinig inspraak van doven ging hij jammer 
genoeg niet in. 

Henk Betten brengt naar voren dat hij in het voetbalveld gelijk is met horen
den maar dat hij zich daar buiten niet thuis voelt bij hen. 
Naar aanleiding van punt 2 vraagt Anne Bouwmeester of de dove zo nodig 
opgevangen moet worden. Beter gesteld: Anne vroeg zich af of de dove dat 
opvangen op prijs zou stellen. Dit moet toch eigenlijk eerst van de dove uit
gaan, dat opgevangen willen worden of niet. 
Alte Tiersma uit kritiek op de onderwijssituatie. Het accent lag altijd op leren, 
op het voorbereiden van het leveren van prestaties in de maatschappij. Men 
heeft nagelaten de doven te leren kritisch te denken en zelfstandig te kunnen 
zijn. Nu wordt weer gesproken over goede raad en opvang. 
Bé Schippers zegt: „Ik ben een horende en wij horenden weten het altijd 
zo goed. Maar... je hebt het recht om fouten te maken. Je leert het meeste 
van je eigen fouten, zo ook de niet-horende. Wij horenden moeten niet altijd 
goede raad willen geven. 
Henk Buter is ook van mening dat de horende de dove altijd nog te veel 
als de „ontvangende" ziet. 
Bea Visser stelt naar aanleiding van het openstaan voor goede raad aan Pater 
Van Beers de vraag hoe hij denkt over dovenverenigingen met een uitsluitend 
dovenbestuur. Pater van Beers vindt het niet nodig dat daar een horende 
adviseur is, indien het bestuur goed is. Volgens de deelnemers is dit een niet-
toelaatbare vorm van bevoogding. Doven hebben net als iedereen recht op 
vrije keuze van zijn bestuur. De tijden veranderen volgens Pater Van Beers 
en de houding van St. Mich, school ten opzichte van zijn oudleerlingen zal 
ook wel anders worden. Eén der deelnemers zei hiervan: „dit is geen com
municatie, maar éénrichtingsverkeer". 
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Jan Backer vraagt zich af of de ontwikkelingskansen voor horenden niet 
groter zijn geworden dan voor doven door de ontwikkeling van de commu
nicatie-middelen. Pater Van Beers is daar niet zo bang voor; er is wel een 
snellere confrontatie met toestanden in het buitenland door middel van t.v. 
Dit heeft waarschijnlijk geen invloed op de ontwikkelingskansen maar wel 
worden veel zekerheden weggeslagen. Hij heeft angst voor verwarring en 
botsingen van meningen. 

Donderdagmiddag 
Op het programma staat vermeld „non-verbale communicatie": communi
catie gaat niet altijd met woorden. Wij moeten dit gaan oefenen. Twee per
sonen moeten tegenover elkaar gaan zitten: de ene gaat een houding aan
nemen, die de ander dan moet overnemen, waardoor dus een spiegelbeeld 
van elkaar verkregen wordt. Eerst stonden de personen wat onzeker tegen
over elkaar (houterig, stijf). Zij voelden de onnatuurlijkheid. Later ging het 
wat vlotter, maar niet allen zijn tevreden over de non-verbale communicatie. 
Dit onderdeel heeft toch wel belang in ons leven. Na de pauze werden wij 
erop gewezen dat wij mensen neiging hebben om taal, woorden of gespro
ken gebaren te gebruiken om ons er achter te verschuilen. Deze oefeningen 
zijn bedoeld om achter die muur vandaan te komen. Gebaar te maken als 
directe uitdrukking van ons als persoon is de bedoeling van dit soort contact. 
Gevoel wat uit ons zelf komt, van binnenuit wat dus niet versluierend is. Je 
kunt je afvragen waarom je die muur zou willen optrekken. Het kan zijn dat 
wij niet geleerd hebben om ons direct tot de ander te wenden. Wel hebben 
we geleerd om bescheiden te zijn, niet op de voorgrond te treden. Wij zitten 
hier een beetje in een laboratoriumsituatie. Wij kunnen bij deze oefeningen 
ontdekken dat we 't best kunnen, maar over een drempeltje heen moeten 
komen. 
Onze pogingen op deze middag tot non-verbale communicatie gaven heel 
makkelijk aanleiding tot verbale communicatie. Dat hebben wij nu zelf on
dervonden. 

Donderdagavond 
Wij werden weer in 5 groepen verdeeld om dan in elke groep een stelling te 
bedenken. De bedenktijd werd bepaald op 15 minuten. Als in elke groep 
een stelling is opgesteld, wordt de stelling verwisseld met een andere groep. 
In elke groep wordt dan over de stelling van een andere groep van gedachten 
gewisseld gedurende drie kwartier. Daarna kwamen wij weer bij elkaar en 
de vijf stellingen werden doorgepraat. 
De vijf stellingen luiden als volgt: 

1. De horenden die voor het eerst met doven in contact komen, zien er vaak 
zeer tegenop. 
Juiste voorlichting „op de juiste manier" is dan noodzakelijk. Misschien 
kan een dove als raadsman aangesteld worden. 
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2. Bij de voorlichting aan horenden over doven en doofheid moeten doven 
zelf ingeschakeld worden. 

3. De communicatie tussen doven en horenden wordt dikwijls belemmerd 
in emotionele situaties door het ontbreken van verbaal contact op het 
momen van de beleving. 
Voor de horende is dit probleem groter dan voor de dove. Denk aan-
de boosheid, verdriet, huilen, schoonheidsbeleving, schaterlachen 
woordspeling. ' 

4. „De dove mens heeft zelfbeschikkingsrecht" evenals de horende. Dat be
tekent ook zelfverantwoordelijkheid dragen. 

5. Méér voorlichting over doofheid. Wie doet het? 

Er werd besloten om morgen verder te gaan met deze stellingen Hierna 
gingen wij een nachtwandeling maken (aha .. . I I I) . 

Vrijdagmorgen 
Er wordt dieper op de vijf stellingen ingegaan. Opgemerkt wordt dat van de 
vijf stellingen er drie over de voorlichting aan het publiek over de doven gaat 
Daarom werd besloten om eerst in zijn totaliteit over de voorlichting te spre
ken. Deze voorlichting is bedoeld om de kloof tussen de horende en dove 
mens kleiner te maken. Unaniem wensen wij dat er een goede voorlichting 
komt door middel van bijvoorbeeld televisie. De gedachte van één onzer 
ging uit naar „Een klein uur U" van Koos Postema, maar dan moeten de 
doven zelf ook ingeschakeld worden, daar zij zelf beter kunnen voorlichten 
Men stelt dat voorlichting niet alleen informatie moet geven. Het moet ruimer 
gezien worden. De kinderen zo'n opvoeding geven, dat zij een bepaalde 
levenshouding krijgen. De horende schrikt van de stem van een dove Als 
hij als klein kind geleerd heeft, dat het andere niet raar is als hij heeft leren 
zien wat er achter zit, zal hij, zoals Pater Van Beers gezegd heeft, niet de 
dove ontmoeten, maar een ander mens die doof is. Die levenshouding moeten 
we aan elkaar en de kinderen leren. Het kan ook hen helpen in hun verdere 
leven. Als er informatie gegeven moet worden aan volwassenen moet er 
een team gevormd worden. Horenden en doven samen moeten een voor
lichtingsteam gaan vormen. Bé Schippers: Kinderen geven we vaak een 
voorbeeld in hun opvoeding, maar dat voorbeeld wordt bij dove kinderen 
door horenden gegeven. Kinderen willen zich spiegelen aan volwassenen 
maar dan moeten we ook dove volwassenen in contact brengen met dove' 
kinderen. Er blijft verschil. Het dove kind kan nooit worden als de horende 
volwassene. Voorlichting moet beginnen bij de opvoeding. Goed om de 
dove mens als voorbeeld te stellen. De academische mensen, zoals medici 
gaan met veel mensen om. Zij hebben echter geen idee hoe zij moeten han
delen met de doven, daar zij geen voorlichting hierover hebben gekregen 
Jaap Rodenburg vindt dat de onderwijzers op dovenschoien aan de leer-
hngen over het werkelijke leven in de maatschappij moeten vertellen, zodat 
dove kinderen later niet in de kou staan. 
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Henk Buter ziet er geen nut in om in het dovenblad over de problemen van 
de doven die ze zelf wel kennen te schrijven. Het „Dovenorgaan" wordt het 
meest gelezen door de doven zelf. 
De voorlichting moet aan een groot publiek worden gedaan Forums op 
televisie van doven en horenden, communicatie, is een indringende voor
lichting. 

Jan Backer vertelt dat 3 jaar geleden een cursus werd gegeven over de mo 
gelijkheid van communicatie door de Volkshogeschool van Doven Er werd 
toen een t.v.-programma gemaakt, maar het kon niet worden uitgezonden 
in verband met de te hoge kosten. Er werd opgemerkt dat er een voorlich 
tmgscentrum van alle vijf dovenscholen in Nederland samen met doven ge 
vormd moet worden. Jan Stoel vertelt dat in Engeland de gezondheidszorg 
genationaliseerd is. Dovenorganisaties hebben daar gebruik van gemaakt 
door samen met diverse ministeries folders over doofheid en over de wijze 
van communicatie samen te stellen. Deze folders worden op alle arbeids
bureau^ beschikbaar gesteld aan bedrijven die doven in dienst nemen. 
Truus Hortensius stelt de vraag hoe de doven het zouden vinden als er in hun 
bedrijf een folder aanwezig is over de doofheid. Voor een bepaalde dove 
zou dat wel goed zijn. Dit moet dus per individuele dove bekeken worden 
Nu komt aan de orde het onderwerp „zelfbeschikkingsrecht". Bij doven 
komt zelfbeschikkingsrecht later dan bij horenden. Volwassen zijn begint 
volgens de wet bij 21 jaar. Sommigen zijn dan echter nog niet volwassen 
mede door hun gerichte en beschutte opvoeding. Wij kunnen ook zeggen 
dat een klein kind een volwassen is op een klein gebied. Hij weet reeds wat 
hij wel mag en wat hij niet mag doen, dus eigen verantwoordelijkheid. Zelf
beschikkingsrecht wordt groter naarmate hij ouder wordt. Het gevoel bij de 
doven bestaat dat zij later zelfbeschikkingsrecht krijgen dan de horenden 
Die stelling vinden wij juist. Anne Bouwmeester zegt dat bij opvoeding in 
het algemeen het gaat om „het kind eerst vasthouden en dan langzaam los
laten". Dit geldt evengoed voor doven. Dit geldt ook voor andere facetten 
van het leven. 

Er werd gezegd dat de ontplooiing van de volwassen dove vaak wordt ver
hinderd omdat de goedhorende de verantwoordelijkheid overneemt Het is 
bevoogding. 
Nu de derde stelling. Bea Visser vond dat onderwerp heel moeilijk, want het 
heeft te maken met de gevoelens. De gevoelens zijn verschillend Bij de 
baby's beginnen de emotiegevoelens te groeien. Bij de horende baby bestaat 
al een band, want die hoort de woorden, de voetstappen, het rommelen in 
de keuken bij het klaarmaken van het eten en de troostwoorden van een 
moeder. Deze baby voelt de band duidelijk aan, zij verwacht en hoort de 
voetstappen en de troostwoorden naderbij komen en dan verschijnt de moe
der en die lacht. Bij de dove baby is dit niet het geval. Die hoort niets van de 
geluiden die de horende baby's wel horen en verwacht de moeder derhalve 
niet en plots verschijnt de moeder boven de wieg en abrupt verdwijnt het 
gezicht van de moeder weer als zij weggaat om bijvoorbeeld een schone 
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luier te halen en weer plots dat gezicht van de moeder. Zo ontplooit zich de 
gevoelsbelevmg van de horende baby intenser dan bij de dove baby Zijn 
de horende en dove baby's opgegroeid tot volwassenen dan verschillen de 
gevoelsbelevmg bij beiden hierdoor. Een en ander heeft invloed op hun hele 
leven. 

Het bleek dat de groep de stelling niet goed heeft begrepen, wat de bedoe
ling daarvan was. Het ging om het feit dat een horende op het moment van 
de beleving van een emotie lang niet altijd in staat is dit in woorden mee te 
delen aan een dove door communicatiemoeilijkheden en dat er dan gewacht 
moet worden, dikwijls tot de beleving reeds verleden tijd is. Sommige ho
rende deelnemers stelden echter dat deze moeilijkheid niet zo speciaal tussen 
horenden en doven geldt, het is ook net zo tussen horenden onderling Men 
zegt immers in bepaalde emotionele ogenblikken: „Ik heb er geen woorden 
voorl". 

De groep die over bovengenoemde stelling moet discussiëren heeft door de 
slechte formulering van de stelling maar besloten over verschil van emotio
naliteit tussen horenden en doven in het algemeen te spreken en was daarbij 
ook over de baby gaan spreken. 
Bé Schippers stelde dat als 2 horenden iets samen beleven, beleef je het op 
hetzelfde moment. Wel is het belangrijk om langer te praten over emotionali
teit. Als je begint bij een baby, is de emotionaliteit bij het dove en horende 
kind gelijk. Maar als een horende baby groter wordt, leert het praten over 
zijn gevoelens. Als je praten kunt over je gevoelens, dan kun je je gevoelens 
hanteren. Doven, die ook gevoelens hebben, moeten ook leren om over hun 
emoties te praten. Ook hoe je je emoties leert uiten. Op het ogenblik is hier 
een groot verschil te zien. Doven komen er later toe om over hun emoties 
te praten. 

Algemene conclusie is dat dit onderwerp heel moeilijk is en dat het niet een 
onderwerp is om zomaar even af te doen. Het zou een onderwerp kunnen 
zijn voor een hele cursus, bijvoorbeeld een volkshogeschoolcursus. 

Vrijdagmiddag 
Aan ons werd een circulaire uitgereikt met de volgende inhoud: 

I. Woensdagmiddag hebben we als gezamenlijk doel voor deze dagen ge
kozen: 

Ontmoeting tussen horenden en doven op gelijkwaardig niveau, maar 
ieder met een eigen inbreng; met elkaar proberen eerlijk bezig te zijn. 
Vind je dat we voldoende aan dit doel hebben gewerkt? 

II. Vind je dat het programma het doel ondersteunde, of vind je dat er onder
delen weggelaten konden worden. Welke en waarom. 

III. Was er communicatieof éénrichtingsverkeer, wanneerwei en wanneerniet. 
IV. Vind je dat er meer van deze cursussen moeten komen? Zo ja, hoe dan. 

I. Wat punt I betreft achtte ruim de helft van de deelnemers de studiedagen 
nuttig en dat aan het doel ervan gewerkt was. Enkelen vonden wel dat er 
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teveel gepraat werd over doven alleen, over horenden werd bijna niet 
gesproken. 
Velen vonden het aantal studiedagen (3) wel te weinig, er was te weinig 
gelegenheid dieper op de zaken in te gaan. 
Betreffende de gelijkwaardigheid van niveau tussen horenden en doven 
was er algemeen wel tevredenheid. 

II. Unaniem was men van oordeel dat het programma in grote lijnen het doel 
ondersteunde. Enkelen vonden wel dat het onderdeel non-verbale com
municatie beter kon vervallen, een paar vonden het wat te gevaarlijk in 
de consequenties, anderen vonden het niet aangenaam of men werd er 
geen cent wijzer van. Weer anderen vonden dit onderdeel wel nuttig 
maar moeilijk of niet bepaald aangenaam. 
Sommigen vonden de lezing van Pater Van Beers niet in deze studiedagen 
passend, er was b.v. geen sprake van communicatie. Anderen vonden 
toch deze lezing van nut om de gedachtenwisseling die erop volgde. 
Sommigen vonden het programma wat te geconcentreerd, b.v. zagen ze 
graag wat meer sport of andere ontspanning bijgevoegd. Maar een gelijk 
aantal deelnemers vond het programma juist goed zoals het was. 

III. Bij de beantwoording van punt III vonden zeer velen dat er communicatie 
was, al was voor velen in de kleine groep meer communicatie dan in de 
grote groep. 

Sommigen zeiden wel dat men bij Pater Van Beers van éénrichtings
verkeer kon spreken. 

IV Bijna iedereen was er voor dat er in de toekomst meer van dergelijke 
studiedagen georganiseerd worden. Velen wilden met dezelfde groep 
weer bijeenkomen, maar ook anderen zulke studiedagen laten bijwonen. 
Een paar vonden dat er ook groepen van doven en horenden (die nooit 
iets met doven te maken hebben) bijeen moesten komen. Eén had het 
over het uitnodigen van Vonhoff, vertegenwoordigers van politieke par
tijen of Tweede Kamerleden en andere mensen van het ministerie van 
CRM. Een ander vroeg zich wel af of zulke groepen voor de deelnemende 
horenden van zoveel belang zouden zijn, immers als die horenden verder 
nooit omgang met doven hebben kunnen ze later van de opgedane kennis 
al heel weinig in praktijk brengen. Of het moet zijn dat ze in sleutel
posities zitten, zoals journalisten, schrijvers, T.V.-mensen. De doven 
zouden in zulke groepen wel meer kunnen opsteken door confrontatie 
met ideeën van anderen, die geen contact hebben gehad met doven. 
Sommigen vonden wel dat de ervaringen van de cursus aan anderen 
doorgegeven moeten worden. 

Dora Brinkman-v. d. Vliet had nog iets op haar hart; zij vergeleek wat in het 
verleden en nu, voor de doven wordt gedaan. De jongere doven mogen wel 
dankbaar zijn met de hedendaagse situatie en zij sprak haar dank uit voor het 
bijwonen van deze cursus met name aan de leiding voor het leiden van deze 
studiedagen. 

Bea Visser, Henk Buter 
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Computer onderwijs voor doven? 
J. F. N. Backer 

In het congrescentrum te Amsterdam werd van 24 tot en met 28 augustus 
1970 onder auspiciën van het IFIP (International Federation of Information 
Processing) de eerste wereldconferentie gehouden over het onderwerp: „de 
betekenis en toepassing van de computer in het onderwijs." 
Op deze conferentie waren vele belangstellenden bijeen om kennis te nemen 
van de nieuwste ideeën en toepassingen van de moderne ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijsmethoden met gebruik van computers. 
Shell Benelux Computing Centre, waar ik als technisch systeemontwerper/ 
programmeur werk achtte het van belang, dat ik naar Amsterdam ging, om 
diverse demonstraties o.a. over onderwijscomputers bij te wonen en tevens 
om met dit soort computers zelf te werken. 
Op woensdag 26 augustus 1970 heb ik daar dan ook verschillende onderwijs 
computers nader bekeken. 
Deze computers kunnen lessen geven in verschillende vakken. Het gebruik 
van deze computers kan men vergelijken met een vraag- en antwoordspel. 
Ik heb enkele van de onderwijscomputers gebruikt; een daarvan gaf mij on
derricht in het verkeer. Daarbij moest ik antwoorden op de door die computer 
gestelde vragen. Bij de beëindiging van het onderricht kreeg ik een rapport 
van de computer, dat mijn antwoorden op die vragen ruim voldoende waren. 
Na de onderwijscomputers bekeken te hebben kreeg ik de indruk, dat deze 
computers m.i. veel betekenen kunnen voor doven, die verder willen stude
ren. Vele doven worden als gevolg van communicatiestoornissen belem
merd verdere opleidingen te volgen. 
Is er op de dovenscholen een behoefte aan een vernieuwing van het be
roepsonderwijs en liggen hieraan belangrijke overwegingen ten grondslag? 
De dovenscholen, die van doofstommen waardige doven voorde maatschap
pij maken, kunnen zich m.i. niet gemakkelijk aanpassen aan de snelle ont
wikkelingen in de maatschappij, want op die scholen dient men meer aan
dacht te besteden aan leren spreken en liplezen. Leren spreken en liplezen 
hebben daar prioriteit, waardoor er weinig tijd is om onderwijs te geven in 
exacte-, technische- en administratieve vakken, die echter toch belangrijk 
zijn voor de maatschappij. Als een tweede factor noemt men het probleem 
van de selectie, waardoor vaak een verkeerde schoolkeuze werd gedaan 
en lof tussentijds de school werd verlaten. Nu is de belangrijkste factor het 
feit, dat men in het onderwijs te weinig rekening hield en nog houdt met de 
verschillen in aanleg van de dove leerlingen. 
Hiervoor is een meer gedifferentieerd onderwijs noodzakelijk. De oplossing 
van dit probleem is door het tekort aan bekwame leerkrachten moeilijker 
geworden. Daarom is het duidelijk, dat als een leraar in de toekomst het 
persoonlijk kontakt met zijn leerlingen handhaven en verbeteren en het on
derwijs afstemmen wil op de individuele prestaties van een leerling, nieuwe 
hulpmiddelen nodig zijn. Deze nieuwe hulpmiddelen zijn onderwijs machi-
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nes, die het onderwijs in diverse vakken kunnen geven en daarbij worden 
computers ingeschakeld. 

Onderwijssysteem 
Over het systeem van de onderwijs machine wordt het volgende beschreven: 
Alvorens een leerstofprogramma in gebruik te nemen, moet er eerst een proef-
programma samengesteld, geredigeerd en ingedeeld worden door de cursus
leiders en leraren om vast te stellen in hoeverre een computer voor het indi
viduele leren - van lager tot hoger beroepsonderwijs - kan worden inge
schakeld. Tempo en opbouw van een leergang worden geheel aangepast 
aan de opnamecapaciteit van de leerling. Is het proefprogramma in orde, dan 
wordt het als leerstofprogramma opgeborgen in het geheugen van de com
puter en kan tenslotte gebruikt worden voor het geven van onderwijs. Voor 
het volgen van een te kiezen leerstof wordt gebruik gemaakt van een op een 
schrijfmachine gelijkend in- en uitvoerstation met beeldscherm, dat via een 
normaal telefoonverkeer met een informatie verwerkend systeem, waar de 
computer met de opgeborgen leerstoffen staat, verbonden is. 
De leerling geeft met behulp van de schrijfmachine zijn naam, inschrijf-
nummer en de titel van de cursus op aan de computer. Deze controleert 
automatisch de gegevens en gaat na, hoe ver de leerling met zijn studie is 
gevorderd. Pas daarna levert hij de volgende les af en wel in vorm, die past 
bij de aanleg en het prestatievermogen van de betrokken leerling. Hierna 
ontwikkelt zich tussen de computer en de leerling een soort dialoog. De 
computer drukt op de schrijfmachine een aantal vragen af, die de leerling 
met behulp van het toetsenbord van dezelfde machine moet beantwoorden. 
Deze antwoorden worden aan de computer doorgegeven. Deze vergelijkt 
de antwoorden met de juiste oplossingen, die in het geheugen van de com
puter vastgelegd zijn. Bovendien worden de individuele vorderingen in het 
geheugen geregistreerd. Zijn de vragen goed beantwoord dan geeft de com
puter het volgende lesonderdeel door. Is de beantwoording van de vragen 
niet goed, dan geeft de computer aan hoe ver de leerling in de verstrekte 
leerstof moet teruggaan voor het opneiuw bestuderen van het onderwerp. 
Tevens is het mogelijk door middel van extra tussengevoegde vragen dit 
gedeelte van de leerstof in verschillende fasen door te nemen. 
Ongeveer tien leerlingen kunnen gelijktijdig op deze wijze met de computer 
verbonden zijn. 

Handleiding geprogrammeerd onderwijs 
Voor leerkrachten, die kennis met deze nieuwe onderwijsmethode willen 
maken en deze methode onderzoeken willen, is er een programma hand
leiding. Daarmee kan de leraar nieuwe cursussen voor zijn leerlingen schrij
ven en testen. 
De programma handleiding is zodanig opgesteld, dat voor het werken met 
deze onderwijsmethode geen computer deskundigen nodig zijn, doch dat 
de leerkrachten dit werk zelf kunnen doen. 
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Voordelen: 

Uit een psychologisch onderzoek is gebleken, dat men van hetgeen men 

doet TOT66' °nth0Udt' Van ^ ^ h00ft 2°% en Van Wat men 2e" 
Een leerling komt bij klassikaal onderwijs slechts af en toe aan het woord 
i t t Z , ^ l / , T t G r g e ! t u u r d e i n s t r u c t i e h e e f t «en leerling geen keuze. Hij 
ZnJJn f Bn Gn ï"J9t dUS individuee' * * • Hij kan zijn eigen tempo 
TntThaZ n T U r ^ T r "* *" h m "***' Ve"°ren ^ is gemakkelijk 
in te halen. De leerling heeft een grote vrijheid in de formulerino van zin 
antwoorden. Hij kan ook direkt het resultaat zien. TOrmulenn3 van **> 

Veel psychologen zijn er van overtuigd, dat deze onmiddellijke kennis
neming van het resultaat het onderwijs efficiënter maakt, omdat de leerlinq 
voortdurend kan worden bijgestuurd. Daarbij is de computer objectief 
waardoor een foute interpretatie van de antwoorden wordt voorkomen Voor 
de leraren biedt deze methode tevens vele voordelen. Zij worden ontlast van 
geestdodenden werkzaamheden. Dit schept de mogelijkheid beter bij te 
blijven en de cursusstof te veranderen of aan te passen, zodra dat nodiq is 
Tevens is er meer tijd beschikbaar voor persoonlijk kontakt tussen leraar en 
teerling. Daarbij is er een snelle controle op de vorderingen van de leerlingen 
Privé les via een in- en uitvoerstation (schrijfmachine met beeldscherrn) is 
inderdaad spotgoedkoop. ^ " o m ; n> 

Het computer onderwijs zal m.i. levensgeluk aan doven geven die verder 
willen studeren zonder belemmeringen. 

Mijnheer Miedema, Mijnheer Miedema!! 

Dat is nou jammer. Het artikel, dat U in het dubbelnummer 3/4 van januari 

£ w,,«e 'Ü6 ' ' i E n k e l e a s p e c t e n v a n "et vormingswerk onder volwassen 
doveri VII schreef, wordt ontsierd door een onjuiste visie, die, mild gezegd 
pijnlijk aankomt. y 

Een simpele omissie is het om niet te memoreren dat zo'n twintig jaar lang 
naast de N.C.B.D. ook van instituutswege godsdienstige bijeenkomsten ten 
behoeve van volwassen doven zijn georganiseerd in b.v. Groningen 
Leeuwarden, Hoogeveen, Emmen, Almelo (en wellicht in nog meer plaat
sen). Instituutsfunctionarissen gingen hier vele jaren lang voor. En met U 

geTeeTt" (b°z°f 9 0 r " ^ V6'e ^ ^ d ie"Sten t 0 t ee" Hjke Ze^ z i J " 

Maar het was niet deze omissie, die voor die pijnlijke beleving zorgde Nee 
die kwam op rekening te staan van wat U op blz. 98 onder 2 en 3 bij de' 
Conclusies schreef. ' 
U vermeldt daar: 
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2. T.a.v. de integratiegedachte van doven en het recht op eigen groeps
vorming is er een fundamenteel verschil in visie tussen Rooms-Katholieke 
agogen enerzijds en Prot. christelijke en humanistische anderzijds. Wij wijten 
dit aan de structuur en het denkpatroon van de R.K. kerk, dat sterk hierar-
chisch-paterna/istisch was/is, waardoor o.a. eeuwenlang de mondigheid 
van leken is belemmerd. Dit werkt nog typisch na t.o.v. doven. Vanuit een hou
ding van suprematie van horenden wordt gekozen voor de doven. De andere 
instituten hebben beter begrepen dat de maatschappelijke verheffing van 
doven niet gebaat is door bevoogding. Zij bereiden de doven zo goed moge
lijk voor op de horende maatschappij en begeleiden hen waar zij hulp vragen 
of stellen hulp voor, maar laten de doven in hun eigen waarde door hun 
eigen leven zin en inhoud te laten geven onder eigen verantwoordelijkheid 
en keus. 

3. Emancipatie van doven is in het verleden sterk geremd door het gemis 
aan „mondigheid", opgevat in de zin van zich onvoldoende oraal kunnen 
uitdrukken. 
We zien thans dat als resultaat van verbeterde onderwijs- en opvoedings
methoden de emancipatie van de doven snel toeneemt. Evenwel, we mogen 
onze ogen er niet voor sluiten dat er nog veel „nood" is onder de doven: 
achteruitzetting, spot, vereenzaming, te weinig promotiekansen. 

Toen ik dat las, schoten de volgende beoordelingen door me heen: dikke 
onzin, de klok en „de klepel". Mijnheer Miedema verwart het Vaticaan met 
de agogische staf van het Gestelse instituut. Hij heeft dus nooit gesnapt op 
wat voor motieven de Gestelse tegenstand tegen de groepsvorming van do
ven stoelde. Hoe durft hij te beoordelen dat de andere instituten BETER 
hebben begrepen dat de maatschappelijke verheffing van doven niet gebaat 
is door bevoogding. En dan: Zij (de andere instituten) bereiden de doven zo 
goed mogelijk voor op de horende maatschappij enz. ... alsof de mensen in 
Gestel dat huns inziens niet zouden doen. 

Nee, met zulk soort beweringen over het werk van instituten op ontoerei
kendheid en inzicht gebaseerd wordt de zaak van onze dove medemens be
slist niet gediend. 

Het feit, dat de mensen van het Gestelse instituut zwaarder tillen aan de 
groepsvorming van doven heeft niets te maken met hun Rooms Katholiek 
zijn. Kijkt U maar naar instituten en instellingen voor dovenzorg in R.K. 
landen (België, Frankrijk, Italië) dan zal het U opvallen hoe daar de groeps
vorming van doven een alleszins vanzelfsprekende zaak kan zijn. 

De voor en tegens wat betreft het gemeenschappelijk sport bedrijven en ont
spanning zoeken van doven heeft überhaupt niets met geloof uitstaande 
maar met de accentuering van grondgedachten in de opvoeding en het 
onderwijs van doven. Deze accentuering mondt uit in een methodische 
stellingname met duidelijke practische consequenties. 
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Als je de taaiwerving zo accentueert, als in Sint Michielsgestel gebeurt, is 
het strikt logisch om b.v. niet verrukt te zijn van zwemwedstrijden tussen de 
instituutsleerlingen onderling. Zouden we daarentegen voorstellen om een 
soort gesproken taaiwedstrijd tussen de leerlingen van de diverse instituten 
te organiseren, dan verwacht ik geen afzegging van Gestel. 

Ter vermijding van misverstand: het gaat mij niet om de zienswijze van het 
Gestelse instituut te verdedigen (daartoe is men in Gestel zelf meer dan in 
staat) maar wel om een onjuiste en ongewenste verdachtmaking van het 
geloofsfundament van een zusterinstelling te niet te doen. 

Zo er sprake zou zijn van onjuiste, bevoogdende houding ten opzichte van 
de doven door Gestelse agogen, dan is dat een fout in hun opstelling als 
cfoveninstituut maar niet in hun opstelling als Rooms Katholiek instituut. 

En wat betreft die vergelijking welk instituut het beter doet in de voorberei
ding van zijn leerlingen voor de volwassen maatschappij, alleen de vragen: 
opjbasis van welke criteria kan men komen tot oordelen als „beter" en 
„slechter" en welk onderzoek heeft de juistheid van Uw oordeel „beter" 
bewezen? Denkt U niet, met mij, dat alle instituten hopen de voorbereiding 
van hun leerlingen op een zinnige plaatsvervulling in de wereld zo goed 
mogelijk te doen, dat een voortdurende bezinning op en zo nodig bijstelling 
van de eigen werkwijze een duidelijk bewijs zou zijn van de goede wil der 
instituten in deze, en dat die bezinning vraagt om een houding van studie, 
van kritisch durven kijken naar eigen werk en taakvervulling. 

Aan de effectuering van die studie en het in de praktijk brengen van studie
resultaten valt af te lezen dat men daar in Sint Michielsgestel uiterst serieuze 
zaak mee maakt, zichtbaar voor iedereen en zichtbaarder dan in welk ander 
instituut. Ik geloof niet zo hard in die „slechtere" voorbereiding van Gestel 
tegenover een „betere" door de andere instituten. 

F. Delhez 
Koninklijk Instituut voor Doven 
„H. D. Guyot" 
Groningen 

Het maatschappelijk werk op zoek naar de gehandicap
tenorganisaties V.V. 

G. F. Hoekstra 

Sinds twee jaar is een gesprek op gang tussen enerzijds vertegenwoordigers 
van gehandicaptenorganisaties, anderzijds het Landelijk Overleg Maat
schappelijk Werk Revalidatie (LOMARE). 
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De gesprekspartners 
De lezer zal in het algemeen wel weten wat hij zich bij een gehandicapten
organisatie moet voorstellen. Wat hij wellicht niet weet is dat er ± 25 van 
dergelijke landelijke organisaties bestaan die óf een algemeen bijvoorbeeld 
de Algemene Nederlandse Invalidenbond, de Gehandicapten Organisatie 
Nederland (voorheen N.K.I.B.) - of een specifiek karakter dragen (bijvoor
beeld Cystic Fibrosis Vereniging, Vereniging Spierdystrofie Nederland, 
BOSK- bond van motorisch gehandicapten, Nederlandse Multiple Sclerose 
Stichting, blinden- en doven-organisaties). 
Al deze organisaties zijn voor een deel op dezelfde wijze, voor een deel 
anders gestructureerd. De ene vereniging is opgebouwd uit regionale afde
lingen, een andere heeft plaatselijke afdelingen, weer andere werken uit
sluitend vanuit één landelijk punt. Kortom een verscheidenheid van organi
saties met uiteenlopende structuren. 
Door een aantal gehandicaptenorganisaties werd hoe langer hoe meer de 
noodzaak onderkend meer onderling samen te werken omdat een aantal be
langen gelijkluidend waren. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een Federatie 
van Gehandicapten Organisaties is ontstaan, waartoe op dit moment 12 
ledenorganisaties zijn toegetreden. 

Een enkele inleidende opmerking over wat LOMARE is en beoogt, is even
eens op zijn plaats. Dit orgaan is twee jaar geleden ontstaan onder verant
woordelijkheid van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de 
Nederlandse Vereniging voor Revalidatie en is in hoofdzaak samengesteld 
uit vertegenwoordigers van landelijke en provinciale samenwerkingsorganen 
voor maatschappelijk werk. Het doel van dit overleg is o.m. dat genoemde 
maatschappelijk werk organen door onderling overleg en door het maken 
van afspraken met elkaar bevorderen dat de maatschappelijk werk hulp aan 
gehandicapten beter tot zijn recht komt. 

Vraagstelling 
Toen dan ook enkele jaren geleden door één van de gehandicaptenorgani
saties de vraag op tafel werd gelegd „hoe kunnen ouders op het spoor van 
de sociale dienstverlening worden gezet" lag het voor de hand dat LOMARE 
zich in die vraag voelde aangesproken en deze oppakte. Spoedig bleek dat 
de vraag, weliswaar in een andere formulering, bij een groot aantal andere 
gehandicaptenorganisaties ook leefde. En op 22 september 1971 zaten ver
tegenwoordigers van LOMARE en de gehandicaptenorganisaties om de 
tafel om te trachten een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
e wat zijn de behoeften van de gehandicapten ten opzichte van het maat

schappelijk werk? 

• hoe ervaren de gehandicapten de sociale dienstverlening? 
• welke veranderingen achten zij met betrekking tot het functioneren van de 

sociale dienstverlening noodzakelijk? 
• welke mogelijkheden ziet men om gewenste veranderingen te realiseren? 
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• welke mogelijkheden ziet men voor een samenwerken tussen professionele 
dienstverleners (d.w.z. mensen die er hun beroep van hebben gemaakt 
anderen te helpen) en plaatselijke, regionale, provinciale en/of landelijke 
gehandicaptenorganisaties ? 

Hoe ziet de gehandicaptenorganisatie het maatschappelijk werk? 
In het gesprek dat er tussen de maatschappelijk werkorganen en de gehan
dicaptenorganisaties is ontstaan bleek al spoedig dat de gehandicapten-
bepaald geen eensluidende verwachtingen van het maatschappelijk werk 
hebben. Bovendien werd in de discussie de veronderstelling gewekt dat ge
handicapten de activiteiten welke functionarissen van overheidsorganen 
(Gemeentelijke Sociale Dienst, Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond
heidsdienst etc.) ontplooien en advies van uitvoeringsorganen van de sociale 
verzekering (Raden van Arbeid, Gemeenschappelijke Medische Dienst, Be
drijfsverenigingen etc.) ook als maatschappelijk werk bestempelen als ge
volg waarvan een vertekend beeld van wat maatschappelijk werk beoogt 
ontstaat. Het moge zo zijn dat hiermee het „echte" maatschappelijk werk 
onrecht wordt gedaan, maar het bewijst wel eens te meer dat het maatschap
pelijk werk er nog niet in geslaagd is zijn eigen identiteit - zo u wilt zijn eigen 
gezicht - voor de buitenwereld duidelijk te maken. 

Een ander aspect is de doelstelling van het maatschappelijk werk. Deze is 
voor een aantal gehandicaptenorganisaties kennelijk een andere dan voor 
het maatschappelijk werk zelf. Sommigen verwachten van de maatschappe
lijk werker dat hij „vakbekwaam sleutelt aan sociale pijn", anderen daaren
tegen zien hem als een soort ombudsfiguur waar de gehandicapte en zijn 
ouders met al hun vragen en klachten terecht kunnen. Iemand, die ten be
hoeve van de gehandicapte, zonodig door ambtelijke muren heenbreekt, 
voor je in beroep gaat, hogere uitkeringen voor je in de wacht sleept, maar 
ook wordt hij gezien als de persoon bij wie je letterlijk en figuurlijk kunt uit
huilen. 

En dan ten slotte de steeds in allerlei verbanden terugkerende vraag „hoe 
vind ik de weg naar de juiste figuur?". Het revalidatieveld is kennelijk zo on
overzichtelijk en ondoorzichtig dat naast allerlei andere voorzieningen ook 
de maatschappelijk werker niet vindbaar is. Ook de maatschappelijk werk-
adviseur in de revalidatie blijkt een onbekende figuur te zijn, terwijl hij juist 
bij uitstek degene is die overzicht heeft in de provincie welk maatschappelijk 
werk beschikbaar en waar het vindbaar is. Overigens willen de revalidatie-
adviseurs binnenkort aan die onbekendheid wat doen. Zij hopen zich door 
middel van een folder beter aan den volke bekend te maken. 
Als dan de gehandicapte - al of niet via een gehandicaptenorganisatie - op 
het spoor van de revalidatie maatschappelijk werk adviseur gekomen is en 
via hem/haar in contact met een maatschappelijk werker is gebracht voelt 
deze laatste zich dan aangesproken en is hij dan in staat met zijn hulp aan te 
sluiten bij de behoefte van de gehandicapte? 
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Het maatschappelijk werk heeft ook zijn vragen 
Het laat zich verstaan dat de communicatiestoornis niet door één partij 
wordt veroorzaakt waarbij het er niet toe doet of deze met of buiten zijn 
schuld is ontstaan. 
Het maatschappelijk werk heeft ook zijn vragen naar de kant van de gehan
dicaptenorganisaties. De belangrijkste is wel - en dat onderkennen de ge
handicaptenorganisaties erg goed - dat zij slechts als afzonderlijke organisa
tie aanspreekbaar zijn. Wil je afspraken maken dan moet je met ik weet niet 
hoeveel organisaties tegelijk praten. Niemand is bevoegd namens anderen 
te spreken of te handelen. Het lukt gewoon niet om een representant te vin
den. Bovendien bestaat er bij de maatschappelijk werk organen het gevoel 
dat de gehandicaptenorganisaties niet goed weten wat zij willen en voor
zover daarover bij enkelen wel duidelijkheid aanwezig is, zijn de onderlinge 
verschillen weer zo groot, dat het maatschappelijk werk geen kans ziet en 
geen mogelijkheden heeft er adequaat op in te spelen. 

Samenvatting en appèl 
Kortom, getracht is een aantal knelpunten te noemen die de samenwerking 
tussen maatschappelijk werk en gehandicaptenorganisaties in de weg staat. 
Wanneer je deze probeert samen te vatten, dan kun je als hoofdoorzaken 
onderscheiden: 
• de verschillen in structuur tussen LOMARE (het maatschappelijk werk 

veld) en de gehandicaptenorganisaties; 
• het feit dat de gehandicaptenorganisaties zich meer richten op voor hen 

voor de hand liggende zaken, zoals ledenwerving en hun plaats in de 
maatschappij; 

• dat het maatschappelijk werk onvoldoende zicht geeft in zijn organisatie
vorm en doelstelling, maar bovendien zijn werkwijze wellicht onvoldoende 
afstemt op de behoeften van hen die op het maatschappelijk werk een 
beroep willen doen; 

• dat de gehandicaptenorganisaties elkaar niet kunnen representeren omdat 
zij de specificiteit van de handicap moeilijk kunnen relativeren. 

Beide partijen hebben echter de behoefte en ook de intentie eikaars wensen 
nauwer op elkaar af te stemmen. Op dit moment ontbreekt helaas de visie 
op welke wijze dit zou zijn te realiseren en te structureren. Het overleg dat 
daarover tussen LOMARE en de gehandicaptenorganisaties op gang was 
gekomen heeft hooguit geleid tot een stukje bewustmaking van de vragen 
waarmee beide partijen zaten. Tot dusver is het echter niet gelukt de vragen 
zodanig te kanaliseren dat zij uiteindelijk in een gezamenlijke bedding terecht 
kwamen. 
De behoefte is dan ook ontstaan om anderen mee te laten denken in de 
vraagpunten die hierboven zijn gesignaleerd onder het kopje „vraagstelling". 
De vraag aan de lezer is dan ook: Wat is uw visie op het aan de orde gestelde 
probleem? Misschien ziet u oplossingen voor enkele of misschien wel alle 
vragen. Daarin zijn LOMARE en de gehandicaptenorganisaties erg geïnte-
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resseerd. Uw reactie wordt dan ook met meer dan gewone belangstelling 
tegemoet gezien bij ondergetekende, p/a Eisenhowerlaan 142, Den Haag, 
opdat hij de reacties naar de betrokken partijen kan doorspelen. 

G. F. Hoekstra 

Het afscheid van de heer A. Eendebak op 27 febr. j . I. 

Dit begon 's morgens al voor de kinderen, in de aula op een feestelijke wijze, 
waarbij veel cadeaux en attenties werden aangeboden, 
's Middags werd het afscheid voortgezet op de zelfde plaats. 
De voorzitter van het bestuur van Effatha, de heer Mr. R. J. Mulder, leidde 
deze bijeenkomst en opende de vergadering met een kort woord van wel
kom. De familie van kollega Eendebak, kinderen en kleinkinderen, een wel 
zeer representatieve groep van oud-leerlingen, talrijke ouders, die de reis 
naar Voorburg er graag voor over hadden om dit samenzijn bij te wonen, 
oud-kollega's en een groot aantal medewerkers van ons instituut in allerlei 
facetten van het werk, vulden de grote zaal die zeer smaakvol was versierd. 
Inzonderheid werd welkom geheten de heer H. L. Goudt, inspecteur bij het 
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b.o. en later op de middag kwam ook de burgemeester van Voorburg, 
Jhr. Mr. Feith, door zijn aanwezigheid blijk geven van z'n belangstelling. 
De voorzitter memoreerde het feit dat de heer Eendebak 34 jaar van zijn leven 
heeft gewijd aan het dove kind en daarvan is hij 12 jaar als staflid werkzaam 
geweest. Hier wordt een periode afgesloten, waarin zeer veel arbeid is ver
richt op een uitermate toegewijde en plichtsgetrouwe wijze, aldus de heer 
Mulder. 
Zal er nu op deze „splitsing van wegen" een vacuüm ontstaan? Spreker 
aarzelt niet, uit te spreken dat dit afscheid door de vele goede herinneringen, 
een feestelijk karakter mag dragen. Goede herinneringen hebben hier im
mers een waardevol en actief bezig zijn begeleid, God wees U een goede 
weg en Hij zal U ook zeer zeker verder een nieuwe goede weg wijzenll 
Namens het bestuur werd de heer Eendebak door de voorzitter een envelop
pe aangeboden. 
Vervolgens werd de heer Koenen nu officieel geïnstalleerd als opvolger van 
de heer Eendebok en hoofd van een der b.o. scholen. 
Een der inspecteurs van het b.o., de heer Goudt, vertelde graag op deze 
plechtigheid aanwezig te willen zijn en hij verzekerde met nadruk dat de 
scheidende functionaris bij de inspectie bekend stond als een all-round vak
man. 
Hij wilde z'n toespraak graag laten aansluiten bij het uitermate fijne bundeltje 
gedichten „Open vensters" van Mej. J. Verwaal, waarin hij enkele zeer mar
kante gedachten had gevonden, die alleszins en ook in dit geval, bekendheid 
verdienen: 
Eens opende Hij dove oren 
sprak Hij een krachtig „Effatha". 
De Heer die wonderen verrichtte 
liet bij dit woord een opdracht na. 
Gaat heen en brengt het Evangelie 
aan alle volken groot en klein 
En zou dan deze blijde boodschap 
ook voor het dove kind niet zijn ? 
't Was ook zeer zeker de heer Eendebak, die deze grootse taak heeft gezien 
en met toewijding vervuld. Het dove kind het Woord te leren kennen en te 
leren luisteren naar Het Woordll 
En nu dit alles verleden tijd wordt, zal hij ook de volgende woorden beamen: 
,,Het is voorbijl En aan de kust 
staan — als een blijvend monument — 
verdriet en vreugde, geluk en leed." 
De heer Goudt eindigde z'n speech met de wens uit te spreken dat het de heer 
Eendebak ook gegeven mag zijn, naast zijn teleurstellingen, ook de rijkdom 
van het geven te hebben leren verstaan: 
/'< dank U Heer, voor al de zegeningen 
Ik dank U, dat 'k in zwakheid U mag roemen 
en dat 'k bestaan mag voor Uw aangezicht". 
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Vervolgens sprak de directeur van Effatha, de heer J. L v.d. Have Hij memo
reerde eerst enkele historische gegevens. Na ais wachtgelder aan een veer
tiental scholen te hebben gewerkt, kwam de heer Eendebok in mobilisatietijd 
op „Effatha". Hij beleefde hier de roerige bevrijdingstijd van ons land en aan 
het instituut de fabelachtig snelle groei van de eerste „Timmer-periode" De 
ups en downs wisselden elkaar af en 't is moeilijk om hier een samenvatting 
te geven. Spreker wilde liever dan ook het werk van kollega Eendebok type
ren. We hebben hier te maken met een precisie-werker, een specialist En 
eigenlijk zegt dit woord het nog niet goed. Hij stond boven de methode en 
was zelf creatief bezig. Al stond de leervorm vast, hij wist de les wel over
dacht een inhoud te geven, die sprankelde van leven. 
De Methode-Timmer eiste in de latere jaren vernieuwing en evaluatie Dit 
was voor kollega Eendebak een aantrekkelijke bron van studie en een arbeid 
waarin hij zich kon uitleven. 

Hij is hier waardevol, in de volle zin van het woord, mee bezig geweest Is 
er geen dekking voor ons geld op de bank, dan dreigt devaluatiel De heer 
Eendebak heeft ons echter een waardevaste schat gegeven, waarbij basis 
en uitgangspunt, gedekt zijn door een degelijke studie en een rijke ervaring 
De heer F. Delmonte uit A'dam vertegenwoordigde de oud-leerlingen 
't Was bij de IJ. wel bekend dat „Effatha" een zeer grote plaats innam in 
't hart van hun onderwijzer. Een cadeau van blijvende waarde en een teke
ning van Gert Jan de Kleer concretiseerde de dankbaarheid van de jongelui 
De heer Koenen sprak tenslotte en dankte voor de fijne samenwerking, die 
als achtergrond een gezond gevoel voor kollegialiteit had. 
De heer Koenen sprak ook namens de Vereniging tot bevordering van het 
dovenonderwijs in Nederland. 
Dit was op verzoek van de heer Cok van Rotterdam, die tot z'n spijtjverhin-
derd was hier aanwezig te zijn. Van '56 tot '66 is dhr Eendebok hoofd
redacteur van ons Tijdschrift geweest. Dat was een goede tijd voor ons 
maandblad en indertijd is reeds met grote erkentelijkheid hierop gewezen. 
In zijn dankwoord merkte de heer Eendebak heel nuchter op, dat de z.g 
roeping voor het dove kind wel met een korreltje zout moest worden geno
men, 't Was in het begin een moeilijke tijd met bitter weinig idealisme, veel 
gestuntel met problemen die soms onoplosbaar schenen, 't Begon pas iets 
te dagen, toen hij werd gegrepen door de taai-problematiek. Dat was een 
arbeid die hij met steeds toenemende interesse heeft vervuld. 
En toch laat ik het samenvatten in deze woorden: 
„God, wat ben ik dankbaar dit te hebben mogen doen!" 
Hartelijk dank aan allen, die me hierbij hebben geholpen. Inzonderheid wil 
ik noemen mijn vrouw die me maar al te vaak moest afstaan voor het werk 
op Effatha. 

Hierna volgde een drukke receptie, die een gezellig en ongedwongen karak
ter droeg. 
Kortom, een waardig afscheid van een waardevol medewerker. 

C.T. 
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Afscheid mejuffrouw H. Lolkema 

31 Oktober 1972 nam juffrouw H. Lolkema afscheid van het Chr. Instituut 
voor dove kinderen Effatha te Voorburg. 
Zij was sinds 1957 in dienst van de Prot. Chr. Stichting voor Maatschappelijk 
Werk ten behoeve van doven; gezien deze 15 jaar en al het werk dat zij in 
deze periode heeft gedaan, ging haar afscheid niet onopgemerkt voorbij. 
Juffrouw Lolkema begon haar taak in Voorburg bij de nazorg. Omdat er 
vóór haar komst geen maatschappelijk werker aan het Instituut te Voorburg 
verbonden was, kunnen de beginjaren getypeerd worden door het woordje: 
„zoeken". Niet alleen moesten de adressen van veel oud-leerlingen opge
zocht worden, ook tijdens de bezoeken aan doven en hun horende familie
leden was er sprake van een zoeken naar een methode om de mensen op de 
meest adequate wijze te kunnen helpen. Maatschappelijk werk voor doven 
houdt immers allerminst een soort bevoogding in, maar een samen bezig 
zijn met het doel om als dove een plaats te vinden in een wereld van horen
den. Tenslotte was er het zoeken van een plaats als maatschappelijk werker 
binnen de onderwijsinstelling. 
Langzamerhand breidde het werk zich uit, en ging men ook nadenken over 
de mogelijkheden van maatschappelijk werk bij ouders, die een doof kindje 
hebben. Juffrouw Lolkema nam een overstapje naar de zogenaamde voor
zorg, en ook hier begon een periode van zoeken en bezoeken. 
Nu heeft juffrouw Lolkema ook dit werk beëindigd, om in een verpleeghuis 
voor langdurig zieken opnieuw het maatschappelijk werk gestalte te geven. 
De waardering voor al haar werk rondom Effatha bleek duidelijk tijdens haar 
afscheid. Er waren veel ouders gekomen om haar persoonlijk te bedanken, 
en er waren de gebruikelijke toespraken, kado's en bloemen. Een fotoalbum 
met daarin een foto van elk kind, dat zij in home-training heeft gehad, in 
totaal waren dat er 250, vergezeld van een eigengemaakte tekening van 
ieder kind, zijn ongetwijfeld de meest waardevolle herinneringen van een 
maatschappelijk werkster, die 15 jaar van haar leven gaf aan het mooie, 
maar moeilijke werk van bezig zijn met de toekomst van dove medemensen. 
Tenslotte moet nog vermeld worden dat juffrouw Lolkema de stimulerende 
figuur is geweest bij de vorming van de werkgroep maatschappelijk werkers, 
binnen de Vereniging ter Bevordering van het onderwijs aan Doven in Neder
land. Het was dan ook een goede gedachte om de collega's van de andere 
doveninstituten voor haar afscheid uit te nodigen. De werkgroep als geheel 
nam in een besloten bijeenkomst afscheid van haar en van de heer de Bruyn, 
twee trouwe werkers van het eerste uur. T. Hortensius 

Benoeming tweede stafmedewerker 
Het Bestuur van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs heeft met in
gang van 1 juni 1973 de heer G. Bolkestein te Driebergen - benoemd tot 
stafmedewerker van het Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist. 
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De heer G. Bolkestein (34) is thans hoofd van de school voor meervoudig 
gehandicapte kinderen „Bartimëushage" te Doorn en heeft ook als docent 
en cursusleider belangrijke ervaringen opgedaan voor zijn nieuwe taak 
Deze benoeming is mogelijk geworden omdat de Staatssekretaris alsnog de 
financiële ruimte heeft verschaft om in dit jaar een eerste uitvoering te geven 
aan het rapport Vliegenthart, dat een gefaseerde modernisering beoogt van 
de opleiding van leerkrachten werkzaam bij het buitengewoon onderwijs 
De beide stafmedewerkers, de heren H. Menkveld en G. Bolkestein zullen 
elk als belangrijkste taak hebben de persoonlijke begeleiding van twee 
cursussen-nieuwe-stijl. 
De realisatie van deze en andere plannen geschiedt in nauwe samenwerking 
met de opleidingen B.O. van de Katholieke Leergangen, waar overeen
komstige regelingen zijn getroffen. 
De heren F. H. J. Sohl en Dr. S. J. G. Duindam, psycholoog, zijn inmiddels 
aldaar tot stafmedewerker aangesteld. 
De integrale uitvoering van het Rapport Vliegenthart voorziet o.m. de aan
stelling van acht stafmedewerkers per opleidingsinstituut, zodat te zijner tijd 
zestien stafmedewerkers een 32-tal cursussen-nieuwe stijl zullen kunnen 
begeleiden. 
Afgezien nog van de mogelijkheden die een in het Rapport genoemde dag
opleiding zal kunnen bieden. 

Nieuws van de scholen 

Effatha 
Tot onderwijzeres resp. onderwijzer zijn benoemd: 
Mej. A. H. C. van der Kooij te Kamerik; dhr. H. Huijding te Leidschendam en 
dhr. H. Zwart te Den Haag. 

Van de redactie 

In het artikel van Prof. dr. Bernard Th. Tervoort in jaargang 14 nummer 1 zijn 
op blz. 3 enkele storende drukfouten ingeslopen. 
Daarom de volgende errata: 
14, 1) blz. 3 regel 4 van boven: 
aspectief moet zijn adjectief. 
regel 16 van onderen: 
de enkele pijlen worden dubbele pijlen. 
regel 6 van onderen: 
innatedness moet zijn innateness (ook in de rest van het artikel). 
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