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De heer J. T. Albronda Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau 

De uitdrukking „welverdiende rust" wordt vaak misbruikt. Wanneer men 
echter 41 jaren van zijn leven heeft gewijd aan de opvoeding en scholing 
van het dove kind, kan men deze woorden met een gerust hart gebruiken. 
Op 26 juni nam de heer J. T. Albronda, hoofd van de school voor V.B.O. aan 
het Koninklijk Instituut voor Doven te Groningen, afscheid. Het is een zeer 
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waardig afscheid geworden. Eerst waren natuurlijk de kinderen aan de beurt. 
Verschillende, door de leerlingen zelf gemaakte kado's, werden „Oom Jaap" 
(zoals velen hem noemden) aangeboden. Het officiële deel begon na het 
vertrek van de kinderen met een toespraak door de heer Delhez. 
Deze memoreerde de opdracht, die de heer Albronda indertijd had gekregen 
ter oprichting van een school voor V.B.O., zoals deze sinds enkele jaren met 
succes bestaat. 
Hierna kreeg de heer Hendriks, loco-burgemeester van Groningen, het 
woord, die, tot veler verrassing meedeelde, dat het de Koningin had be
haagd, de heer Albronda te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
De heer Hendriks herinnerde bij deze gelegenheid tevens aan de houding 
van de heer Albronda gedurende de bezettingsjaren. Het daverende applaus 
van de aanwezigen bewees, dat een ieder het eens was met deze daad van 
Hare Majesteit de Koningin. 
Namens de hoofddirectie sprak de heer Addens, namens de Vereniging 
„Ouders van dove kinderen", de heer Miedema, namens „de" vereniging 
voorzitter Breeman, terwijl de heer van Beers sprak als opvolger van de heer 
Albronda. 
Dat alle sprekers hun woorden vergezeld deden gaan van kado's, spreekt 
vanzelf. Voor mevrouw Albronda waren er fraaie bloemen. 
Na afloop dankte de heer Albronda in de eerste plaats Hare Majesteit de 
Koningin voor de onderscheiding, verder alle sprekers en alle gevers en 
geefsters voor kado's en bloemen. 
Hierna drukten tientallen vrienden, collega's en oud-leerlingen de heer 
Albronda persoonlijk de hand ten afscheid. 

W. 

Selectie van gehoorgestoorden voor de verschillende 
scholen voor gehoorgestoorden in Groningen 

Door Prof. Dr. R. J. Ritsma. 

Het onderwerp dat schijnbaar onder deze titel aan de orde wordt gesteld, 
is niet nieuw. Op 3 mei 1969 werden ter gelegenheid van de 10e dag der 
akoepedie te Utrecht een viertal voordrachten gehouden met betrekking tot 
de schoolkeuze voor kinderen met gehoorstoornissen. 
De sprekers waren achtereenvolgend N. Y. Vlietstra, hoofdinspecteur voor 
het B.L.O.; drs. A. W. de Vos, directeur Ammanstichting te Rotterdam, 
drs. J. Th. Bonnema, directeur van het paedo-audiologisch centrum van de 
Nederlandse Stichting voor het Dove- en Slechthorende Kind, en drs. 
F. Delhez, directeur van het Koninklijk Instituut voor Doven „H . D. Guyot" 
en het Instituut voor Slechthorenden te Groningen. Alle voordrachten wer
den gepubliceerd in het tijdschrift „Het gehoorgestoorde kind", 1970. 
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In wezen zou ik mij kunnen beperken tot een nieuw te geven samenvatting 
van de vier voordrachten. Doordat in de titel expliciet Groningen wordt 
genoemd, zou ik deze samenvatting kunnen toespitsen op de werkelijke 
situatie zoals deze in Groningen bestaat. 
Hiermee zou ik echter niet voldaan hebben aan het verzoek mij door uw 
bestuur gesteld. Immers, er wordt in de titel niet gesproken over school
keuze maar over selectie: het uitzoeken van personen naar geschiktheid 
voor een bepaalde opleiding (van Dale). 
Dit is een zaak die nog niet te maken heeft met de toelatingscommissie, 
die wettelijk aanwezig behoort te zijn bij iedere school voor gehoorgestoor
den maar met de werkers in het veldl 
Het audiologisch instituut behoort tot deze categorie: de medewerkers zijn 
werkers in het veld, maar evenzo goed de huisarts, de schoolarts, de kinder
arts en de KNO-arts. Zij allen werken mee aan de selectie, een ieder op zijn 
eigen terrein. 

Dit uitgangspunt als basis nemende, voel ik mij gerechtigd een voordracht 
te houden. Ik wil daarbij meteen een kanttekening maken: als hoogleraar 
in de audiologie zal mijn streven erop gericht zijn uw scholen zoveel mogelijk 
te ontvolken. 
Het behoort tot mijn taak niet alleen tot scherpere diagnoses te komen in 
audiologische zin, maar ook dusdanige revalidatiemethodes te ontwikkelen 
opdat de slechthorende zo weinig mogelijk hinder ondervindt van zijn han
dicap in de horende maatschappij. 
In dit opzicht sta ik geheel achter Ewing, die in 1958 schreef: 
„Tegenwoordig dienen kinderen met een gestoord gehoor die op natuurlijke 
wijze spraak hebben verworven, een speciale opvoeding te krijgen die erop ge
richt is, zoveel mogelijk van hen terug te laten komen in de gewone scholen". 
Schrikt u echter niet: die ontvolking zou voor u wel eens niet zo'n vaart 
kunnen lopen. Er zijn ook doveninstituten in ons land. Slaag ik in de mij 
opgedragen taak, dan zal het verlies wat u lijdt ten gunste van het g.l.o. 
wel eens aangezuiverd kunnen worden ten kosten van het dovenonderwijs. 

Laat ik u in het kort schetsen hoe de huidige toestand is: 
De ouders met een kind met klachten over zijn gehoor, zullen zich in eerste 
instantie wenden tot zijn huisarts. Dit is ook de weg die gegaan moet 
worden, als de schoolarts degene is die een slechthorendheid bij een kind 
vermoedt. 
De huisarts is de man die de verdere stappen inluidt. Hij kan het kind verwij
zen naar een KNO-arts, naar een audiologisch instituut of het kind zelf 
behandelen. 
Veel hangt hierbij af van de grootte van de deficiëntie en van zijn eigen 
belangstelling en instelling ten aanzien van het gehoororgaan bij een kind. 
Jammer genoeg vindt hier nog maar al te vaak overschatting plaats van eigen 
kunnen, gezien de regelmaat waarmee bij het audiologisch instituut kinderen 
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van 6- tot 7 jaar worden aangeboden met beiderzijds een audiogram, dat 
normaal is tot 500 Hz, waarna een abrupte sterke daling van de gehoor-
scherpte. 
Dit zijn de kinderen waarbij men bij oppervlakkige inspectie normale ge
luidsacties vindt en waarbij de optredende ernstige spraakretardatie aan 
andere dan hooreigenschappen wordt toegeschreven. Veelal zijn het de 
meer intelligente kinderen die hiervan het slachtoffer zijn: zij hadden zelf 
het vermogen te komen tot aanpassing en gedeeltelijke compensatie van 
hun handicap. Zij zijn een sprekend voorbeeld van kinderen die reeds hun 
eerste falen wat schoolprestaties betreft, aan den lijve hebben ondervonden, 
emotioneel goed in de knoei geraakt zijn en waar de SH-school vervolgens 
maar moet zien, hoe de zaak weer in goede banen te leiden. 

Een tweede categorie kinderen waar u als zij op de SH-school zijn geplaatst, 
veelal over klaagt, zijn de kinderen met wisselende geleidingsverliezen. In 
wezen zijn ze goedhorend, hun discriminatie is minstens zo goed als die 
van u en van mij. Helaas moet het gesproken woord vaak veel luider klinken 
voordat zij het ook goed verstaan. Normaliter zijn deze kinderen vrijwel per
manent onder behandeling van een KNO-arts. Het defect is in principe 
medisch herstelbaar. Aan een hoortoestel wordt daardoor meestal niet ge
dacht. Na paracentese of een andere ingreep neemt de gehoorscherpte weer 
toe om na verloop van 1 of 2 maanden weer op zijn oude waarde terug te 
komen! 

Zo'n behandeling kan zich over jaren uitstrekken. Uiteindelijk komt het wel 
in orde. Ondertussen heeft het kind veel gemist. 
Het heeft maar een deel van zijn kort bestaan goed gehoord. Is het vreemd 
dat bij dit kind een duidelijke verbale achterstand bestaat, waardoor het 
onderwijs op de g.l.s. dreigt te mislukken? 
Het zijn overigens wel de kinderen waar u bij de plaatsing op een SH-school 
eer mee kunt behalen. 
Deze categorie neemt in aantal echter steeds meer af. 

Algemeen dringt het besef door, dat tijdelijke prothetisering veel moeilijk
heden in de ontwikkelingsgang van het kind voorkomt en tevens dat de 
prothese geen uitingsvorm meer is van medische onkunde. 
Ik kan u verzekeren dat ik deze ontwikkeling zoveel mogelijk zal bevorderen. 

Laten wij ons nu concentreren op het reguliere geval, een slechthorend 
kind, dat op zeer jonge leeftijd audiologisch volledig is onderzocht, en waar
van de diagnose onomstotelijk vaststaat. 

Wordt dit kind een potentiële kandidaat voor de SH-school of niet? Hoe 
daarin te beslissen? 

Uit de voordrachten betreffende de schoolkeuze in 1969 gehouden, komt 
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duidelijk naar voren waarom er een toelatingscommissie is, samengesteld 
uit deskundigen van verschillende disciplines. 
Wat velen van u vaak zo graag zouden willen is het aangeven van een aantal 
vaste criteria, aan de hand waarvan duidelijk is vast te stellen: wel of geen 
toelating. 
Het werk van de toelatingscommissie zou dan in wezen bijvoorbeeld ook 
door de conciërge verricht kunnen worden als men een afstreepkaart met 
een aantal vermelde feiten zou invoeren. 

Vlietstra start zijn voordracht op zeer duidelijke wijze: 

„Alle deficiëntie-begrippen hebben een relatief aspect. Een ontoereikend
heid staat nooit op zichzelf, er is altijd sprake van een samenhang met iets 
anders en daarom moet deze ontoereikendheid worden bezien in de totali
teit, waarin zij zich voordoet. Men is niet klaar met het meten van het 
gehoorverlies (en het IQI). 
Het vaststellen van aard en graad van een gehoorstoornis moge belangrijk 
zijn, uiteindelijk gaat het om de betekenis die een bepaalde gehoorstoornis 
heeft voor een bepaald kind. Daarbij geldt dat aard en graad van stoornis 
niet correleren met de betekenis of de ernst van de stoornis." 

Een toelatingscommissie zal daarom steeds een aangeboden kind in zijn 
totaliteit moeten bezien. Op een tweetal vragen zal de commissie een con
creet antwoord moeten geven. 

Deze vragen zijn: Zal het kind wel of geen gewoon lager onderwijs kunnen 
volgen. Zo een B.L.O.-school noodzakelijk is, is dan een school voor kinderen 
met gehoorstoornissen de optimale keuze? 

De ervaring heeft ons geleerd dat voor het beantwoorden van deze vragen 
onder meer belangrijk zijn: de mate van het gehoordefect, de gehoor-
scherpte en het discriminatieverlies als veel belangrijker gegeven, zijn ver
standelijke aanleg, het vermogen tot aanpassing en compensatie van de 
handicap, het doorzettingsvermogen, de sociale aanpassing, de algehele 
gezondheid, de wijze waarop het milieu waaruit het kind komt, reageert op 
de handicap. 
Al deze faktoren vinden hun weerspiegeling in de samenstelling van de 
toelatingscommissie: de otoloog, de audioloog, de psycholoog, de peda
goog, de maatschappelijk werker. Slechts als team is men in staat antwoord 
op de gestelde vragen te geven. 

Hoe ligt dit echter binnen het audiologisch instituut, waar de selectie plaats 
vindt. Immers, van hieruit moet een advies aan de ouders worden gegeven. 
Alle voornoemde punten komen eveneens ter sprake in het team dat advies 
moet uitbrengen. Ook hierin vindt u vrijwel dezelfde personen als in de 
toelatingscommissie van de scholen. Het is niet zo, dat alleen op audiolo-
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gische gegevens een kind wordt aangemeld bij een SH-school. Ik zou die 
verantwoordelijkheid niet durven en kunnen nemen. 
Zeer terecht merkt Vlietstra op, dat men zich goed moet realiseren, dat het 
plaatsen van een kind op een B.L.O.-school een plaatsen in de apartheid is 
en dat feit op zichzelf is psychisch ongezond. 
Het kind verliest het „Wi j " ; het hoort er niet meer echt bij. Het wordt als 
het ware uitgestoten uit het collectief waarin het is opgegroeid en als ab
normaal gekwalificeerd. 

Door Oldendorf is duidelijk aangetoond dat het voor ieder mens noodzakelijk 
is bij de eigen groep te horen. 
Kievit trekt hieruit de logische consequentie: het gehandicapte kind is in 
het algemeen niet langer in een uitzonderingspositie te houden dan strikt 
noodzakelijk is. Door de achterstand in leerprogramma gaat vrijwel geen 
kind weer de weg terug van B.L.O. naar g.l.o. 
De meeste ouders voelen dat intuïtief zeer goed aan en verzetten zich in de 
regel zeer tegen een advies voor plaatsing op een SH-school. Voor Groningen 
met zijn zeer groot achterland krijgt dit alles nog een extra reliëf, wat betreft 
de haalbaarheid van een advies, door de lange dagelijkse reistijden c.q. plaat
sing in een pleeggezin. 
Hierdoor lopen advies en haalbaarheid direct al door elkaar. Daarbij komt 
nog, dat vele ouders in deze tijd zich er van bewust zijn geworden, dat ze 
het recht hebben een advies niet op te volgen. 

Wat te antwoorden op de door iedere ouder te stellen vraag waarom het op 
de g.l.s. niet zal gaan. Het rapport is toch zeker voldoende en het kind 
zit emotioneel niet in de knoei? 
Onze filosofie is daarom, als het op de g.l.s. gaat, dan moet men het kind 
daar laten zitten. In deze filosofie worden wij gesterkt door vrij veel weten
schappelijk onderzoek. 

Zo stelt van der Wal, dat 52% van de ernstig slechthorende kinderen slechte 
prestaties leverden op de g.l.o.-school. Over 48% wordt geen opmerking 
gemaakt. 
Belgraver vindt dat 54% van de ernstig slechthorende kinderen de g.l.o.-
school kunnen volgen. Johnson constateert dat in de door hem onderzochte 
groep 34% normaal tot goed was met lezen en 44% normaal tot goed was 
met rekenen. 
Wat de emotionele stabiliteit en de sociale aanpassing van de slechthorende 
kinderen op het g.l.o. betreft, deelt hij mee, dat 53% als normaal aangepast 
kon worden beschouwd; 38% was „unsettled" en 9% „maladjusted". Van 
der Horst komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat het slechthorende 
kind op het g.l.o. tot betere prestaties komt dan het vergelijkbare kind dat 
aangepast onderwijs op een B.L.O.-school volgt. 
Echter het percentage sociaal normaal aangepaste slechthorende kinderen 
ligt op de B.L.O.-school duidelijk hoger dan op de gewone scholen. 
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Gezien deze resultaten is het daarom een hachelijke zaak in vele gevallen 
op voorhand te beweren dat een kind zich niet zal handhaven op de gewone 
school. 
Daarnaast zijn er natuurlijk kinderen waarvoor het duidelijk ligt, dat zij niet 
met goed gevolg de gewone school kunnen volgen. Veelal zullen dit kinde
ren zijn, waarbij de slechthorendheid niet de enige handicap is. Reden 
waarom het percentage kinderen met meerdere handicaps op een school 
voor slechthorende kinderen zo hoog ligt. 
Ik zie hier als moeilijke taak van de leerkrachten van de scholen voor slecht
horenden, zich te moeten instellen op een groeiend aantal kinderen met 
meer moeilijkheden dan alleen de gehoor-handicap. 

Indien mogelijk adviseren wij slechthorende kinderen naar de gewone school 
te laten gaan. Dat dit risico's inhoudt, zijn wij ons zeer wel bewust. Het 
betekent tevens een extra verzwaring van onze taak. Deze kinderen komen 
zeer frekwent bij ons voor controle terug. De begeleiding wordt verzorgd 
door onze maatschappelijk werkster. 
Indien er ook maar enige aanwijzing is dat het fout kan gaan lopen, worden 
de ouders opgeroepen voor een gesprek. 
Het advies kan nu ook meer gefundeerd worden gegeven. 
Onder deze omstandigheden geldt naar mijn mening niet de veel gehoorde 
klacht, dat de kinderen qua persoonlijkheid al zo verknoeid zijn, dat de scho
len voor slechthorenden voor een onmogelijke taak staan. 
Hoofdpunt blijft dat de uiteindelijke beslissing voor aanmelden bij de ouders 
ligt. 
Het past in ons huidig cultuurpatroon de ouders alle „tools" in handen te 
spelen die nodig zijn voor een besluit, niet echter om de ouders een advies 
op te dringen. 
Pas als de ouders toestaan de naam van hun kind aan een B.L.O.-school 
door te geven, kan de procedure voor de toelating in gang worden gezet. 

Spraak- en taalontwikkeling van het normale 
en het gehoorgestoorde kind 

Door Prof. Dr. Bernard Th. Tervoort 

Er is mij gevraagd, deze voordracht zoveel mogelijk op uw practijk te richten 
en niet te veel taalkundige theorie te vooronderstellen of te behandelen. Ik 
voldoe graag aan dat verzoek; wie de wetenschappelijke verantwoording 
van een en ander zoekt, kan elders terecht; er komt bijvoorbeeld in de tweede 
helft van 1972 een Aula-pocket uit van mijn medewerkers en mij met de 
titel Psycholinguïstiek waarin u voldoende documentatie over het hier ge
stelde aantreft. 
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Prelinguaal gehoorverlies in ernstige graad heeft ingrijpende gevolgen op 
de spraak- en taalontwikkeling van overigens normale kinderen, en indirect 
ook op hun totale ontwikkeling, zoals gestructureerd leren denken en ken
nen, genuanceerd leren hanteren van en omgaan met de variërende situaties 
uit de omgeving, effectieve communicatie en bevredigend emotioneel con
tact met de andere mensen. Dit soort aspecten van de totale ontwikkeling 
vooronderstelt een voor elke leeftijdsfaze goed functionerende spraak en 
taal. Zonder vroege en juist compenserende begeleiding wordt door de 
spraak- en taalachterstand de hele ontwikkeling zodanig gestoord dat men 
in feite niet meer van een overigens normaal kind kan spreken. Er zijn allerlei 
onderdelen van zo'n begeleiding die enkel zijdelings met de taalontwikkeling 
te maken hebben, zoals diagnose, gebruik van versterkingsapparatuur, 
spraakcorrectie, maatschappelijke begeleiding, buitengewoon-onderwijs-
didactiek, en dergelijke, die buiten mijn eigen terrein vallen. Ik beperk me 
hier tot het volgen van de primaire taalontwikkeling van het horende kind 
die als norm moet gelden voor de compenserende begeleiding van het ge
hoorgestoorde kind, en het aan de orde stellen van de vertragingsfactoren 
die het gehoorverlies met zich mee brengt. In afwijking tot ook door mij in 
het verleden vaak aangebrachte onderscheidingen binnen de primaire taal-
verwervingsperiode, wil ik ditmaal de nadruk leggen op een tweedeling die 
misschien een duidelijker inzicht geeft in die aspecten die vooral voor uw 
inzicht in de onderhavige problematiek belangrijk zijn. Deze tweedeling is 
aan te brengen tussen de persoonlijke, emotionele ener- en de zakelijke, 
mededelende aspecten anderzijds die alle taalgebruik in eenheid kenmerken. 
We zullen zien dat de persoonlijke, emotionele aspecten zowel in tijd als in 
belangrijkheid primair zijn. Laten we bij het begin beginnen. 

Elk pasgeboren kind huilt op zijn tijd. Er wordt wel eens gesteld dat dit 
huilen aanvankelijk niets te betekenen heeft, en misschien is dat ook wel 
waar voor de pas geborene. Maar het heeft wel degelijk iets te betekenen, 
als na korte tijd - al na enkele weken - het huilen hoofdzakelijk een uiting 
wordt van een toestand van discomfort, en een signaal voor de moeder om 
er wat aan te doen. Een verzorgde baby is tevreden en huilt niet, of huilt in 
elk geval anders dan een baby met wie er iets mis is, en elke moeder leert 
dat aan het huilen waar te nemen, zoals ook elke baby leert, welk huilen 
helpt. Deze eerste verstandhouding is het begin van een emotionele com
municatie van persoon tot persoon die door drie soorten ervaringen versterkt 
en uitgebouwd wordt: (1) het lichamelijk met elkaar in contact komen van 
moeder en kind bij voeden, kleden, baden, verschonen, en dergelijke, en 
vooral door het aanhalen; vervolgens (2) het elkaar daarbij zien, vooral 
eikaars gezicht, en tenslotte (3) het horen van eikaars stemgeluid. Deze drie 
ervaringen zijn er in feite één, namelijk het complex van het omgaan; voor 
de verdere emotionele ontwikkeling die tot communicatie in taal uitgroeit, 
zijn ze alle drie onmisbaar maar is de wederzijdse stemgeving het meest 
typisch menselijk en zinvol. Er is van meet af aan een primitieve maar wezen-

78 



lijke wederzijdse uiting van emoties: klagen en troosten, ongeduld uiten en 
sussen, onzekerheid laten klinken en geruststelling geven, enzovoort, die 
telkens uitmonden in plezierig en tevreden bij elkaar zijn. Zo wordt het kind 
al in de eerste maanden van zijn bestaan tot medemens door het telkens 
ontmoeten en wederherkennen van de moeder, door wie het veilig gemani
puleerd wordt, van wie het 't gezicht ziet, en die zin geeft aan het samenzijn 
door het intoneren van haar stem. 

Door ernstig gehoorverlies ontbreekt deze laatste component geheel of 
gedeeltelijk; het gevolg daarvan kan zijn een vertraging of afwijking in de 
eerste emotionele uitgroei van de persoonlijkheid van het kind. Als het be
ginnend communiceren door middel van geluidgeving nog kan plaats vinden, 
moet het grote nadruk krijgen; als dat niet of zeer weinig het geval is, moet 
van de andere twee ervaringscomponenten, nl. het lichamelijke contact en 
het elkaar zien, de laatste met zorg uitgebreid worden. Het eerste contact 
van persoon tot persoon moet dan vooral door de gelaatsuitdrukkingen over
gebracht worden. Ook een kind met gehoorverlies huilt: de moeder dient 
daar zorgvuldig op te reageren, zodat dit huilen tot signaal kan worden. 

Na verloop van tijd gaat het kind van nog geen half jaar ook geluid geven 
dat duidelijk van het schreien onderscheiden is: het klinkt anders, heeft aan
vankelijk geen signaalfunctie en daarna niet dezelfde signaalfunctie als het 
huilen. Het zijn tevreden, rustige stemgevingsgeluidjes die de indruk wekken 
van plezier in het leven. Dit zogenaamde vocaliseren neemt toe in duur, 
kracht en variatie; binnen deze zelfde periode is de meest opvallende variatie 
dat soms ook huig, onderkaak, tong of lippen mede bewogen worden; met 
andere woorden, door het inschakelen van het toekomstige spraakorgaan 
wordt het vocaliseren tot brabbelen. Elk normaal kind brabbelt tot rond of 
een eind voorbij zijn tweede verjaardag, en in die tijd ondergaat dat brabbelen 
een uitgebreid groeiproces. Aanvankelijk is het erg primitief en lijkt het hele
maal niet op praten; op het eind is het daar nauwelijks van te onderscheiden: 
van klankgeving is het spraakklankgeving geworden zonder dat er met die 
klinker- en medeklinkercombinaties al woorden worden gevormd. Het brab
belen past zich dus geleidelijk aan op verschillende niveaus: van de klank, 
de klankgroep en van het grotere intonatiepatroon. Wat de klankaanpassing 
betreft: aanvankelijk is er weinig variatie en worden er allerlei geluiden ge
maakt die in de omgevingstaai niet voorkomen, maar daarna - vanaf onge
veer de negende maand - verdwijnen die klanken, en wat overblijft zijn de 
spraakklanken uit de omgeving. Wat de klankgroepaanpassing betreft, geldt 
hetzelfde: het proces loopt van korter en simpeler naar langer en gecom
pliceerder, en van een niet naar een wel aan de omgevingstaai aangepast 
zijn. Tenslotte is er het melodisch zich aanpassen aan de omgevingstaai dat 
ik het laatste noem, niet omdat dat het laatst optreedt, integendeel, maar 
omdat ik daar iets langer bij stil wil staan. 
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Daartoe moet ik eerst stellen dat alle gesproken taal twee componenten 
heeft: een spreker zegt altijd iets en hij zegt het altijd op een bepaalde wijze. 
Dit is dezelfde basisindeling waarvan ik boven gesteld heb te willen uitgaan. 
Dat iets wat de spreker zegt, is de inhoud van zijn uiting; het komt tot stand 
door de betekenis van de gesproken woorden en de wijze waarop die woor
den volgens bepaalde taalregels met elkaar verbonden worden (bijvoorbeeld 
als onderwerp, werkwoord, lijdend voorwerp); vaak veranderen die woorden 
daarbij zelf dan ook (bijvoorbeeld als meervoud, derde persoon enkelvoud, 
verleden ti jd); hoe een en ander in zijn werk gaat, tracht de spraakkunst in de 
zinsleer en de vormleer te beschrijven. Welnu, dat zakelijk iets betekenen 
van elke uiting gaat altijd gepaard met stemmodulaties die niet alleen maar 
woorden hun vaste woordaccenten en hun toevallige klemtonen geven, 
maar die bovendien over zo'n uiting heen een totale melodiëring laten horen 
die een gecompliceerde functie heeft. Onder andere geeft deze zinsmelodie 
aan, waar de zin ophoudt en eventueel een nieuwe zin begint; vervolgens, 
of de zin bedoeld is als een vraag of een roep, een bevel of zo maar een 
mededeling. En met die bedoeling zijn we bij de meest wezenlijke functie 
van de zinsmelodie, nl. de persoonsoverdracht. De grammaticaal geordende 
woordenstroom bevat de zakelijke mededeling, maar de personaal betrokken 
melodiëring onthult wie de spreker is, en wat zijn bedoeling is met die mede
deling. Dit laatste is doorslaggevend, zó zelfs dat een intonatiepatroon de 
zakelijke inhoud gedeeltelijk of zelfs geheel kan ontkennen. Het betekenen 
slaat meer op het kennen van de omgeving, het bedoelen meer op de persoon. 
De stemnuance is een van de fijnste persoonlijke uitingsmogelijkheden; we 
hebben al gezien dat ze in het vroegste menselijke contact van de moeder 
met de baby al een belangrijke functie heeft. Zeer jong al kent en herkent 
de baby er de moeder aan, en hij hoort, met welke gevoelsnuance ze hem 
telkens benadert. Zijn mogelijkheden tot respons door middel van huilen 
waren beperkt, en ook met het na het huilen optredende lachen komt hij 
niet ver. Zijn huilsignalen drukken enkel maar vitale levensbehoeften in nega
tieve zin uit; ze geven klagen, ongeduld of onzekerheid te kennen. Vanuit 
het stemgeven echter leert hij in korte tijd een emotioneel volwaardige 
„gesprekspartner" te worden. Er is maar een minimale vaardigheid nodig om 
het geluidgeven zo met stemmingen en emoties mee te variëren dat deze 
modulaties tot interpreteerbaar uiten worden; een moeder die dan, en vooral 
in de perioden van rust - bijvoorbeeld na de voeding - tijd uittrekt voor het 
uitlokken van dat soort uitingen, stimuleert haar kind en helpt het om het 
uiten aan de spraakmelodiëringen van de omgeving aan te passen en er 
steeds meer variaties in aan te brengen; wat ze vooral doet, is: op die 
manier vanuit haar relatie tot de baby deze tot een kleine medemens te 
maken. Zo krijgt het kind al voor zijn eerste verjaardag specifieke intonatie
patronen, bijvoorbeeld van de roep om de moeder nabij te halen of om aan 
haar antwoord haar aanwezigheid te verifiëren, van de vraag om zijn wensen 
kenbaar te maken of om zekerheden te verkrijgen, en spoedig daarna ook de 
modaliteiten van de mededeling. Maar meer algemeen gesteld heeft hij 
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vooral de mogelijkheid gekregen om zich van persoon tot persoon langs de 
hele scala van gevoelens te uiten en deze uitingen ook van de moeder juist 
te interpreteren. Maanden voordat in eerste woordjes heel primitief het andere 
aspect van het zakelijk iets betekenen mee gaat functioneren - rond de 
eerste verjaardag - heeft het kind zo een persoonlijkheidsontwikkeling on
dergaan, die onder meer gekenmerkt wordt door zijn gevoel van zich veilig 
en vertrouwd te weten en van emotioneel positief zijn omgeving tegemoet 
te treden; zijn emoties zijn bevestigd, versterkt en zodanig genuanceerd dat 
ze tevens de basis vormen voor de enorme kennisuitbreiding die het nieuwe 
element van de taal: de woord- en zinsbetekenis, nu kan gaan brengen. De 
prelinguale faze loopt geleidelijk ten einde; de eigenlijke taalverwerving kan 
beginnen. Basis daarvan is de primaire sociale communicatie van persoon 
tot persoon die vooral via de stem tot stand komt. 

Het kind met gehoorverlies mist veel of bijna alles van wat hier als van zo 
wezenlijk belang voor de persoonlijkheidsontwikkeling en voor de daarin 
ingebedde taalontwikkeling is beschreven. Het is duidelijk dat compensatie 
ervan van uitermate groot belang is. Als we het primaire doel van de ont
wikkeling voor ogen houden, namelijk een bevestiging van het kind in zijn 
bestaan van meet af door moeders present zijn als persoon en het gedrag dat 
daaruit voortkomt, dan kunt u zelf wel nagaan, hoe deze compensatie in 
principe gegeven moet worden. Als het kind de stem van de moeder niet kan 
waarnemen, of als dat stemgeluid niet op dezelfde wijze kan functioneren 
als voor het normale kind, dan moet er een vaker en vooral attenter bezig zijn 
met het kind en rond het kind voor in de plaats komen, en moet er een visuele, 
mimische en pantomimische gedragsverstandhouding mee gepaard gaan, 
zodat eenzelfde soort persoonlijke relatie wordt opgebouwd en getweeën 
de omgeving ontdekt en zinvol gemaakt wordt. Wat boven over het huilen 
is gezegd, geldt hier nog meer: elk stemgeluid van het kind dient zoveel als 
kan van zin en signaalkarakter voorzien te worden. Details hangen van de 
situaties af, als het beginsel u maar duidelijk is. 

Tot zover dan de behandeling van het eerste deel van het taalgedrag, namelijk 
het emotionele bedoelen van persoon tot persoon. Voor ik overga naar het 
tweede deel, namelijk het zakelijke mededelen met woorden die de werke
lijkheid noemen, wil ik nog even, en misschien ten overvloede benadrukken 
dat ook in de verdere taalontwikkeling die nu ter sprake gaat komen dat 
eerste aspect het belangrijkste en het diepst ingrijpende blijft. Het enige ver
schil is dat, tot op het tot dusverre geschetste moment in de ontwikkeling, 
dat persoonlijke aspect het enige was, en dat het tweede aspect er nu lang
zamerhand bij op gaat treden, eerst met een ondergeschikte functie, en pas 
na een jaar of twee helemaal met die eerste functie geïntegreerd. We volgen 
eerst weer het normale kind in zijn linguale periode. 

Rond de eerste verjaardag doen sommige brabbeluitingen al sterk aan 
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woorden denken; ze zijn dan ook geleidelijk aan tot de eerste woordjes aan 
het worden. Soms imiteert het kind wat hem wordt voorgezegd, soms menen 
de ouders in zijn klanken een woord te herkennen, en op een gegeven ogen
blik hebben ze gelijk. Drie groeiprocessen doen zo'n woord ontstaan: (1) een 
langzamerhand constant worden van de woordvorm, (2) een steeds duide
lijker afgrenzing van de betekenis, en (3) een groei van het eenduidige 
signaal naar het meerdimensionele symbool. Over elk der drie een korte 
toelichting. 
Het woord moet terugroepbaar en terugherkenbaar zijn: wie zijn papa de 
éne keer obbe en de andere keer tètè of uch noemt, gebruikt niet één woord 
en brabbelt maar wat, maar wie appa, papapa, abbe of pap zegt, gebruikt 
één woord. Dat de vormelijke woordgrenzen wat ruimer liggen en grotere 
variatie voorkomt, vindt zijn oorzaak in het feit dat er nog geen andere 
woorden zijn die er veel op lijken en door preciezer vormconstantheid er van 
onderscheiden moeten worden. Tot het ogenblik dat er misverstanden, 
woordhomonymie, op gaat treden, accepteert iedereen deze ruimere variatie 
binnen de woordvorm. 
Vervolgens moet het woord hetzelfde aanduiden; wie met abbe of appa de 
pap, het beertje, de vader en misschien nog wel wat anders bedoelt, is weer 
aan het brabbelen. Veel van die eerste woordjes hebben een nogal globale 
betekenis; neem bijvoorbeeld ap dat hap of happen voorstelt, maar dat 
allerlei voedsel kan aanduiden, of het eten ervan, of de lepel met de hap, of 
globaal al deze betekenissen samen. 
Tenslotte moet het woord uit de éne situatie los groeien waarin het een 
signaalfunctie vervult en ook buiten die situatie en los daarvan betekenis 
krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het kind eerst naar het horloge aan zijn 
oortje luistert en tiktak leert zeggen om die situatie te beschrijven of op te 
roepen (tiktikl; tiktik?), maar daarna tikt/k als het woord gaat gebruiken om 
horloges en klokken mee te benoemen. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat alle eenwoordzinnen in een intonatie
patroon ingebed liggen dat de persoonlijke inzet bij het geuite woordje 
uitdrukt: of je iets wilt, vraagt, vertelt, roept, enzovoort, in het algemeen: 
hoe je hele bedoeling emotioneel is, hoe je persoonlijk betrokken bent bij 
watje zegt. Verder betekent het kunnen gebruiken van woorden om de wer
kelijkheid rondom te benoemen een enorme nieuwe dimensie die ik hier niet 
voldoende kan uitwerken. Ik stip slechts enkele punten in het voorbijgaan 
aan. Door woordgebruik wordt iets blijvend geïdentificeerd, herkenbaar; 
het wordt na tussentijden terugroepbaar, opvraagbaar; het wordt door het 
woord geklassificeerd als iets bekend waarvan de eigenschappen je uit een 
ander individu dat ook zo heette of een andere situatie die ook zo benoemd 
werd gebleken zijn, of als iets onbekends; tenslotte is kruisklassificatie mo
gelijk, neem bijvoorbeeld het tweejarige kind dat er achter komt dat papa 
een jongen is maar geen kind, dat Jantje een jongen is en wel een kind, en 
Tia een kind maar een meisje is, net als mama die echter groot is. Een veel 
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snellere controle op de omgeving en een geweldige vooruitgang in het 
kennend denken worden door dit soort woordfuncties mogelijk gemaakt. 

Ik moet het hierbij laten en me wenden tot het kind met gehoorverlies. Van 
belang vind ik de volgende parallel. Voor het horende kind ligt het persoonlijk 
ontmoeten van de ander in het stemgeluid als bevestiging van zijn bestaan 
aan de grondslag van zijn ontwikkeling; pas veel later begint hij beetje bij 
beetje te ontdekken dat er in die personale intonatiepatronen ook nog iets 
anders en iets meer ingebed ligt, namelijk de woordbetekenis - in vaste 
klankpatronen terugkomend - die uitwijst naar de werkelijkheid. Bij het 
gehoorgestoorde kind dat geen of enkel zeer defectief klankwaarnemen 
heeft, is dat persoonlijk ontmoeten geconcentreerd op het gezicht van de 
ander met de scala van emoties en gevoelens in de wisselende mimiek; pas 
veel later dient hij beetje bij beetje te ontdekken dat er in die personale 
mimiek ook nog iets anders ingebed ligt dat tot dan toe binnen die mimiek 
oninterpreteerbaar bleef, namelijk de alsmaar bewegende mond die niet 
mede emotioneel uitdrukt, maar zakelijk woorden spreekt die uitwijzen naar 
de werkelijkheid. Bij slechthorende kinderen zal het van beide iets zijn dat 
elkaar moet versterken en niet tegenwerken: de klank en de beweging. Eerst 
wordt de gedeeltelijk nog ervaren, personaal bepaalde melodie met de 
waarneming en interpretatie van de mimiek geïntegreerd, daarna worden de 
woorden die ten dele nog als klinkend worden waargenomen ook tevens van 
de mond afgezien. 
Het algemene beginsel van de begeleiding staat ook in deze faze weer 
geheel in het kader van de zo geïntegreerd mogelijke verdere uitgroei van de 
persoonlijkheid als communicatieve persoonlijkheid binnen een omgeving 
die steeds meer zinvol moet worden. Als de verhouding van persoon tot 
persoon, vooral die tussen het kind met gehoorverlies en de moeder, zich 
zover goed heeft ontwikkeld dat er een zekere rijpheid is ontstaan, dan volgt 
vanzelf op basis van deze ondergrond van veilige zekerheid een drang naar 
het leren kennen en exploreren der omgeving die steeds ruimere grenzen 
aanneemt. In deze faze is het noodzakelijk om een voldoende systeem van 
symbolisering der omgeving te ontwikkelen. Daarbij is het gevaar groot dat 
uit mimiek en pantomimiek een visuele communicatie ontstaat die zich gaat 
uitbreiden tot visueel tekengedrag door middel van imiterende gebaren om 
de omgeving te gaan duiden. Tussen de tweede en vierde verjaardag neemt 
de gecompliceerdheid van het taalgebruik van het normale kind enorm toe, 
zoals we aanstonds nog verder zullen zien: dat gebeurt omdat het kennen 
en het zinvol behandelen van de omgeving veel en veel ingewikkelder 
wordt - mede dankzij die taalontwikkeling die daar gelijke tred mee houdt: 
het is een wederzijdse oorzakelijkheid. Welnu, het gehoorverlies vermindert 
die drang naar grotere en versnelde kennis van en greep op de omgevings
wereld niet, als het kind tot nu toe goed is geïntegreerd; en aangezien het 
vooral de moeder is tot wie het kind zich vanuit de bevestigde persoons
relatie wendt als informant en hulp bij het vervullen van die drang, is het van 

83 



groot belang dat die moeder ook weet, wat ze wel en niet moet doen. 
Het personale aspect blijft het wezenlijke fundament: voorzover dat visuele 
moet worden uitgedrukt in de wisselende gezichtsmimiek en door de expres
sie van de persoon in de pantomimiek van het totale contact, heeft het zijn 
juiste functie. Binnen de mimiek krijgen de mondbewegingen van het spreken 
een zakelijk op de omgeving betrokken tekenwaarde die een bron van 
informatie kan worden ter vervulling van die drang tot weten en kennen. 
Binnen de pantomimiek gaan vooral de handen een tekengeving ontwikkelen 
die door nabootsen symbolen voor het nagebootste gaat stellen; als dergelij
ke imitaties eenmaal een vaste betekenis verkregen hebben, worden het echte 
conventie-tekens die in een volgend stadium zich kunnen gaan aaneen
rijgen tot gebarenclusters die niemand buiten de partners meer verstaat, en 
die het veel moeilijkere spreken en spraakafzien gaan vervangen. Daarmee 
zijn meteen de twee grootste gevaren voor het begin van een steeds verder 
toenemende vervreemding van een omgeving gegeven die wijder is dan die 
van moeder en kind of gezin en kind, te weten: een fixatie binnen een eigen 
kenwereld binnenshuis, en een ongeschikt worden om via normale taal-
gedragsuitbouw de volgende noodzakelijke stappen in de totaalontwikke
ling naar grotere kringen buiten het gezin - als school, buurtspel, verdere 
familie en uiteindelijk de maatschappij - te zetten. De compensatie moet 
niet gezocht worden in het afkappen of reduceren van het expressieve ge
drag - evident niet van de mimiek, maar ook niet van de begeleidende panto
mimiek - : dat gedrag blijft ook bij het exploreren van de omgeving funda
menteel en dient mee uitgebreid te worden; wat vermeden moet worden is 
de foutieve tekengeving door bepaalde gebaren. Die ontstaan als die gebaren 
geen natuurlijke uitingsbewegingen meer zijn, maar gestelde tekens die een 
woord vervangen. De moeder zal deze gemakkelijkere weg dienen te vermij
den en telkens weer het mondbeeld van het woord of de korte zin moeten 
aanbieden. Nog belangrijker is dat ze niet moet reageren op de gebaren van 
het kind waarmee het te kennen geeft wat het wil, zoekt, vraagt of bedoelt, 
maar moet wachten op de spraak - hoe primitief ook - en deze spraak, als 
die komt, steeds moet aanmoedigen en honoreren met een adequate reactie. 
Vanzelfsprekend is de moeder van het slechthorende kind dat nog mede 
hoort daarbij in een veel gemakkelijkere positie: dan is het gevaar voor 
„vervisualiseren" van de zakelijk-inhoudelijk gerichte communicatie en het 
afwijkend worden van het taalgedrag veel minder groot. Een en ander zou 
een verdere uitwerking behoeven die ik hier echter niet verder geven kan, 
omdat ik me weer tot de algemene directieven moet beperken. 

De laatste ontwikkelingsfaze die ik kort met u wil uitwerken is die waarin 
het normale kind de meerwoordzin gaat gebruiken. Aanvankelijk treedt deze 
rond de achttiende maand incidenteel op, naast de vaker voorkomende een
woordzin en nog het nodige gebrabbel; maar in de loop van het derde levens
jaar neemt de meerwoordzin de overhand. De eenwoordzin drukte nog zeer 
globaal uit wat het kind wilde zeggen: happe?, mooi/, pappie/daar?, nee!, 
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enzovoort; door het combineren van woorden binnen het éne melodische 
patroon van de uiting wordt het éne woord op het andere betrokken en 
bepalen de woorden elkaar nader. Aspecten uit de werkelijkheid worden zo 
niet meer puur gesteld met een desideratief, imperatief, vragend enzovoort 
intonatiepatroon, maar één aspect wordt door het andere nader bepaald: 
mama lief!, papa /ache, soep ete. In de uiting van de volwassene volgen 
woorden uit verschillende grammaticale klassen elkaar op (zelfstandig 
naamwoord, werkwoord, bijwoord, b.v.), en elk van die geklasseerde woor
den of groepen van woorden heeft zijn grammaticale functie (b.v. onder
werp, gezegde, lijdend voorwerp). Het nieuwe gegeven van de meerwoord-
zin houdt niet enkel het naar werkelijkheidsaspecten bijeenbrengen en bij-
eenuitspreken van woorden in, maar ook het grammaticaal naar klasse en 
functie uitdifferentiëren en samenordenen van woorden. Vaste volgordes 
zijn veel minder belangrijk, en de regels voor de volgorde van de woorden 
in de zin zijn veel oppervlakkiger, dan de regels ten aanzien van het hanteren 
van de woorden naar hun eigen klassen en volgens hun functies in de zin. 
Uiteraard neemt het kind niet meteen de volledige volwassen zinnen over: 
die kan hij met zijn geheugenbereik nog niet omvatten en met zijn motorisch-
neurologisch vermogen nog niet bij elkaar organiseren. Het kind volstaat 
aanvankelijk met een verkorte uitgave ervan. Zo spreekt hij voorlopig in een 
soort telegramstijl hoofdzakelijk na wat in de volwassen modelzinnen het 
belangrijkst is en dus ook met de meeste nadruk wordt geuit, en laat hij uit 
die zinnen voorlopig weg wat de ouder minder beklemtoont, wat minder 
belangrijk is of wat vanzelf spreekt. De grammaticale basisrelaties worden 
het eerst ontdekt en begrepen, zoals onderwerp-werkwoord (baby hui/e), 
voorwerp-werkwoord (koekie hebbe), bepaling-bepaalde (dat poppetje). 
Dat wil niet zeggen dat in de eerste tweewoordzinnen alleen dit soort basis
relaties geuit worden, want als het kind aan de meerwoordzin toe is, werkt 
al volop het princiep dat dat geuit wordt, wat relevant is voor de situatie en 
weggelaten wat dat niet is. Zo komen naast de zojuist gegeven voorbeelden 
ook typen voor als niet slapenI, buiten spelen ?, deur dicht!, poppie stout, e.d. 
die grammaticaal al veel gecompliceerder zijn. 

De rol van de ouders, vooral de moeder, bij deze ontwikkeling is van groot 
belang. Recent onderzoek heeft onder meer uitgewezen dat kinderen bijna 
uitsluitend hun verder taalgebruik leren aan die uitingen die rechtstreeks tot 
hen gericht worden; vervolgens dat ouders die tot hun kind gerichte uitingen 
intuïtief zo kort houden en zo formuleren dat ze volkomen begrijpelijk zijn: 
ze zijn naar de bouw eenvoudig en ze worden van een overduidelijk into
natiepatroon voorzien; tenslotte dat uit pure imitatie van de ouders weinig 
kan worden verklaard. Het kind van rond de twee jaar gaat zijn eigen een
voudige grammatica opbouwen die langzamerhand gecompliceerder wordt. 
De hulp die de ouders bieden kunnen is drievoudig. In de eerste plaats is er 
de correctie: het verbeteren van de foute kinderzin. Dit haalt weinig uit als 
het kind nog niet toe is aan deze bepaalde verbetering - en hoe weet je dat 
als ouder? - en ze werkt averechts als de ouder het kind verkeerd begrijpt en 
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dus ook foutief corrigeert. Ten tweede is er de uitbreidende herhaling, dat is 
het onmiddellijk naspreken van de kinderzin met toevoeging van wat er door 
het kind is weggelaten. Dit haalt heel wat meer uit dan de niet gerichte cor
rectie, mits de ouder de zin van het kind goed heeft begrepen, volstaat met 
enkel de aanvullingen, en deze zo simpel mogelijk geeft. En ten derde is er 
het spreken van voorbeeldzinnen, dat is: het zich steeds tot het kind richten 
m goede en begrijpelijke taal met uitingen die het kind volledig en woord 
voor woord begrijpt. Ook hiervan is de invloed groot. Er is over een en ander 
veel meer te zeggen, maar ik moet me beperken, en pas tenslotte dat wat 
over de meerwoordzin en de verdere uitbouw van de primaire taalverwerving 
is gezegd toe op ons probleem. 

De taak om het kind met gehoorverlies van de een- naar de meerwoordzin 
te brengen komt in feite vaak neer op de leerkracht van het kleuteronderwijs 
en soms van de eerste jaren der basisschool. Zelfs aan receptief verstaan van 
meerwoordzinnen van slechts enkele woorden zijn deze kinderen van vier, 
vijf jaar soms nog niet toe. Een en ander is jammer, want dat betekent dat 
ze dan twee tot drie jaar vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling 
die dan bovendien nog vaak een afwijkend verloop heeft gekregen door 
communicatieve en sociale armoede, achterblijven van de intellectuele ont
wikkeling, of door een zich ontwikkelend gebarensysteem. Bovendien heb
ben ze temidden van hun klasgenoten een achterstand die ze niet zo mak
kelijk meer inlopen. Eigenlijk zou dus in de leeftijd tussen twee en vier de 
moeder aan deze taak moeten werken, maar indien ergens, dan heeft zij hier 
leiding nodig. Die leiding moet kunnen uitgaan van het aanwezig zijn van 
enig inzicht in de functie van de eenwoordzin en van een reeds aanwezige 
basiscommunicatie met die eenwoordzin. Pas als dat er is, kan begonnen 
worden met het nieuwe inzicht in de bijkomende en uitbreidende functies 
van de meerwoordzin, zoals die zojuist kort zijn beschreven, en vervolgens 
ook door het gaan uitproberen ervan in het feitelijke contact. In wezen moet 
dat opnieuw bestaan in het boeiend bezig zijn met het kind dat dan ingebed 
moet worden in taalaanbod dat eenvoudig en grammaticaal moet zijn 
- dus geen kromtaai - en waarvan telkens geverifieerd moet worden dat het 
begrepen wordt. Zo gauw het kind niet enkel de hele korte zin begrijpt maar 
ook zelf met zijn eerste tweewoordzinnetjes komt, geldt weer hetzelfde als 
hierboven: prijs hem, moedig hem aan, zorg dat er op zo'n zinnetje een 
adequate reactie komt, en ook: weiger elk ander tekengedrag, en weiger nu 
ook de eenwoordzin, als u weet dat hij tot iets meer in staat is. Tenslotte: 
werk systematisch aan de verbetering van de meerwoordzinnen van het kind, 
volgens de gegeven drie punten. Daarvan waren de belangrijkste: breid tel
kens elke zin uit tot de meest eenvoudige goede uitgave ervan, en: spreek 
zoveel mogelijk zinnen die het kind helemaal, woord voor woord begrijpt. 
Daarbij is het volgen van de vaste gewoonte van telkens elke zin even na-
spreken de enige goede manier, en niet het een enkele keer eindeloos blijven 
doorzeuren over één zin, of het ervoor gaan zitten om samen een soort taal-
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lesje te gaan doen. Hoe minder opgelegd het spel, de conversatie, de vraag-
en antwoordsituatie, het gezellig samenzijn, enzovoort, worden doorbroken, 
hoe minder frustrerend het is. Het hier aanbevolen vóórmodelleren van uw 
eigen zinnen en het uitbreidend herhalen van de zinnen van het kind kunnen 
beiden binnen een gewoon gesprek geïntegreerd worden. 

Hier moet ik het bij laten. Enkel de grote lijn kon ter sprake komen; de docu
mentatie uit de literatuur en de meer ingewikkelde wetenschappelijke achter
gronden zijn met opzet niet ter sprake gebracht, evenmin als de detail
uitwerking voor de dagelijkse practijk. Het eerste kunt u zelf verder bestude
ren; tot het tweede bent u beter in staat dan ik. Ik hoop alleen dat deze korte 
uiteenzetting u er bij zal helpen. 

Enkele aspecten van het vormingswerk onder 
volwassen doven VII 

Godsdienstige vorming van doven 

Door S. Miedema. 

Transcendentaal denken 

In de Inleiding is gesteld dat de doofheid een ernstige barrière is voor de 
gehoorgestoorde in zijn gerichtheid op Transcendentie. Eén van de meest 
waardevolle elementen in de opvoeding is dat de mens in wording komt tot 
beleving van echt-mens te zijn, een beleving die voor een christen een dia
logisch karakter heeft: de dialoog met zichzelf, de ander(en) en de Ander, 
dat is God. In deze Ik-Gij relatie komt de mens tot een houding tegenover 
het mysterie dat achter het leven staat. Het is een ontmoeting waarin de 
mens zich door te geloven, gegrepen weet door deze hogere Macht, waarin 
hij het antwoord vindt voor de zin van zijn leven en de wereld om hem heen. 
Wij verenigen ons in dit opzicht met het standpunt van W. Flitner die in zijn 
„Allgemeine Padagogik" duidelijk stelt dat het eigenlijke zelf van de mens 
zich manifesteert in zijn gerichtheid op Transcendentie en in zijn pogingen 
tot begrijpen van het mysterie van de Transcendentie. Zo schrijft Flitner: „In 
der Selbsterfassung unserer selbst als Menschen ... wird als unmöglich 
erfahren, dasz man in der Weise realistischen Denkens auch vom Menschen 
reden könnte: es gelingt nicht, den Bezug auf eine transzendente Wirklich-
keit und Seinsfülle aus dem Begriff des Menschen herauszunehmen", 
Flitner geeft 2 wegen aan om dit geheim te duiden: 1 de godsdienstige 
geesteshouding, waarbij de mens de Transcendentie aanvaardt, omdat de 
mens zich daardoor ten diepste aangesproken voelt en 2 de humanistische, 
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waarbij de mens er zich bij neerlegt dat hij het geheim van de zin der dingen 
toch niet kan grijpen. Hij zal dan bewust werken aan eigen zedelijkheid en 
ook anderen daartoe opwekken. 

Godsdienstige ontwikkeling 

De mens wordt niet als christen geboren. De mens ontdekt het godsdienstige. 
Godsdienstige ontwikkeling is, volgens Langeveld in „Kind en religie", een 
ontwikkeling enerzijds op grond van de menselijke mogelijkheid tot een 
religieuze - d.i. op eenheid, zinvolheid en geborgenheid gerichte houding 
tegenover de wereld als zodanig en anderzijds door opvoeding bepaald" 
thuis, op school en in de kerk. Het horende kind ontdekt het godsdienstige 
in het gezin. Door verhalen, gesprekjes met de ouders, zingen en bidden 
thuis, door kerkgang ontstaat er een beleving van de dienst aan God en het 
idee zich persoonlijk bij God geborgen te weten. Binnen dat voorgeleefde 
en aangebodene, waarbij de taal één van de belangrijkste expressiemiddelen 
is, vindt het kind zijn eigen weg. Er ontstaat een beeld dat via de magisch-
realistische idee omtrent God die alles kan en ziet zich na de kritische fase 
der puberteit wijzigt met het intreden van de volwassenheid in een bewust
wording van Transcendentie, in een persoonlijke overgave aan God, in een 
geloofshouding die vooral in deze tijd vaak een duidelijk problematisch ka
rakter heeft. 
Het gezin is bij voorkeur de plaats voor de godsdienstige opvoeding. Het 
horende kind verwerft hier de beginselen van een bepaalde levens- en 
wereldbeschouwing; het wordt emotioneel op het godsdienstige betrokken. 
School en kerk dragen zorg voor het aanbrengen van godsdienstige kennis. 
Tenslotte is er naast beleving en kennis nemen van, nog de oefening van de 
godsdienstige praktijk binnen de geloofsgemeenschap. Bepalend voor het 
wekken van een godsdienstige beleving is de sfeer die in niet onbelangrijke 
mate geschapen wordt door het gevoelsmoment in spreken en luisteren. 

Belemmeringen 

Het dove kind beleeft deze sfeer slechts ten dele. Godsdienstige beleving 
door zingen, bidden, vertellen, vallen voor het jonge dove kind weg. Het zijn 
vormen zonder inhoud, omdat de beslissende schakel taal ontbreekt. Tot 
het 10de jaar is er in de godsdienstige opvoeding van de dove min of meer 
een vacuüm. Pas wanneer het dove kind de beschikking krijgt over taal en 
taal begrijpt, kan de blokkade in de godsdienstige opvoeding doorbroken 
worden. Dan pas is het mogelijk, zij het in heel eenvoudige taal en met ge
bruik van visuele hulpmiddelen (films, dia's, flanelplaten, foto's enz.) de 
sluier op te lichten en een bepaalde beleving te wekken. Vele ouders laten 
helaas deze pedagogische aktiviteit aan de school over, uit gemakzucht of 
onkunde. Ook komt het voor dat ouders belangrijke kansen om hun doof 
kind te ontwikkelen, voorbij laten gaan omdat het tijdstip dat de dove iets 
vraagt hun ongelegen komt. 
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T.a.v. de godsdienstige vorming kan men in het algemeen stellen dat men 
vanuit het concrete (het verhaal, het lied), via het abstracte (het wekken van 
gevoel en denken omtrent de bijbelse boodschap) te komen tot beleving 
van het heilige (de overgave en dienst aan God). Evenwel, wanneer het 
horende kind al rijp is voor abstract denken, is voor de dove nauwelijks het 
concrete open gegaan. Het is dan ook voor het dove kind waardevol het 
concrete verhaal te beleven met zo nu en dan een aansluiting of vergelijking 
met het leven nu. 

Een tweede lacune in de godsdienstige vorming in vergelijking tot de ho
rende is gelegen in de catechese. Op grond van eigen keus of aansporing 
van thuis wordt het kind ook door de Kerk opgevoed. Een belangrijk middel 
tot godsdienstige en kerkelijke integratie en beleving is de catechese. De 
jongere wordt ingeleid in de belijdenis en organisatie van de kerk en voor
bereid tot een eigen keus. Om deze catechese zinvol te kunnen volgen is een 
bepaald niveau van abstract taalgebruik onontbeerlijk. Voor een belangrijke 
categorie doven geldt dat het abstracte denkniveau veel later tot ontwikke
ling komt dan bij horenden en dan minder gestructureerd en verdiept. Door 
de verminderde aanspreekbaarheid van het abstracte denken wordt de 
godsdienstige opvoeding bij doven belemmerd. Catechese voor doven heeft 
eerst zin wanneer de belangrijkste feiten uit de bijbelse geschiedenis als 
achtergrondinformatie kunnen dienen en wanneer de belangstelling voor 
de leer is gewekt als toets voor het leven. Hiervoor is een geestelijke rijpheid 
nodig. Het is dan ook onjuist doven voor hun 18 jaar belijdenis van hun 
geloof te laten doen, omdat er dan nog te weinig besef van eigen keus en 
verantwoordelijkheid aanwezig is. 
Naast de godsdienstige sfeer thuis en de school en catechisatie, is ook de 
geregelde kerkgang een belangrijk moment in de godsdienstige vorming en 
beleving. De kerk wil zijn een ontmoetingsplaats van de mens met God en 
een geloofsgemeenschap met de anderen. Echter, de dove voelt zich in de 
kerk tussen de horenden niet op zijn plaats. De taal, contactmiddel bij uitstek, 
vormt de barrière. De dove voelt zich er niet bij betrokken. Veelal is de 
afstand tot de predikant te groot of is de verlichting onvoldoende om de 
dove de juiste informatie te geven. In de tweede plaats is het taalgebruik 
van de voorganger veelal niet aangepast aan het niveau van de dove. Ten
slotte ervaart de dove op pijnlijke manier zijn gemis als hij niet zo als de 
horenden kan luisteren naar orgelmuziek en mee kan zingen. 

Eigen wegen 

Kerkelijke integratie van doven binnen de horende gemeente is voor de 
meesten een onmogelijkheid. Mee met het oog op de godsdienstige vorming 
en verzorging is in 1940 de N.C.B.D. opgericht. Met financiële steun van de 
kerken en in samenwerking met Deputaatschappen voor pastorale zorg voor 
doven van de N.H.K. en de Geref. Kerken werden er op verschillende plaatsen 
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in Nederland geregeld godsdienstoefeningen voor doven belegd, geleid door 
voorgangers die gewend om met doven om te gaan, de bijbelse boodschap 
met woord en gebaar overbrachten. Voor vele doven zijn deze diensten tot 
een rijke zegen geweest. Op deze manier beleefden zij in hun eigen taal en 
in verbondenheid met elkaar de band met de Heer, de Koning der kerk. 

De laatste jaren hebben zich echter de belangrijke ontwikkel ingen voltrokken 
in de godsdienstige vorming van doven. Verschillende doven en voorgangers 
voelden het als een bezwaar dat de godsdienstoefeningen uitgaande van de 
N.C.B.D. kerkelijk niet geïnstitueerd waren. Er was geen instelling van ambten 
en de mogelijkheid tot het vieren van Avondmaal ontbrak. De kerkelijke ver
deeldheid was in het verleden het grote struikelblok om de godsdienstige 
vorming van doven te plaatsen binnen een interkerkelijk kader. Gelukkig is 
in de zestiger jaren op kerkelijk terrein een grote mate van bereidheid tot 
samenwerking tot stand gekomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat op ver
schillende plaatsen in Nederland Raden van Kerken zijn gevormd die Com
missies voor de pastorale zorg van doven oprichten. De N.C.B.D. draagt dus 
een deel van haar taak over, daar waar interkerkelijke commissies voor ker
kelijke bearbeiding onder doven zijn. 

Thans worden er op 22 plaatsen in Nederland geregeld diensten voor doven 
gehouden. In 8 plaatsen zijn Interkerkelijke Commissies gevormd die nog 
wel in samenwerking met de N.C.B.D. kerkdiensten beleggen. Deze plaatsen 
zijn Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Hoogeveen, Alphen 
aan de Rijn, Dordrecht, Leiden en Den Haag. Door verschillende plaatselijke 
kerken o.a. te Rotterdam, Groningen, Hoogeveen en Den Haag zijn doven 
als ouderling benoemd om van uit de kerk hun lotgenoten pastorale zorg 
te kunnen geven. Eveneens verzorgen enkele Interkerkelijke Commissies een 
catechese voor doven. Ook de predikanten voor de doven vanwege de kerken 
geven aan verschillende groepen doven catechese. 
Op dit ogenblik zijn er 28 voorgangers die min of meer geregeld een dienst 
voor doven leiden. De meeste voorgangers hebben een kerkelijke opdracht 
voor dit werk gekregen. Om zich te bezinnen op de problematiek van de 
godsdienstige vorming en verzorging van doven hebben de voorgangers in 
1968 een Werkgroep gevormd. Twee maal per jaar komt deze werkgroep 
samen. Zo is op de laatste vergadering uitvoerig gesproken over de liturgie 
in de dovendienst. 

Het aantal doven waarvoor deze diensten zijn opgezet is vermeld in een 
overzicht, opgemaakt door de Raad voor de herderlijke zorg van de N.H. kerk 
op 1 september 1968. 
Het aantal doven dat is aangesloten bij de Geref. kerk bedraagt thans ruim 
400. Echter, alle kerkelijk geregistreerde doven zijn geen actieve belijders. 
Ook onder de doven komt randkerkelijkheid voor, voornamelijk omdat zij in 
hun jeugd onvoldoende vorming hebben genoten. 
Ook de R.K.K. belegt regionaal godsdienstoefeningen voor doven, terwij l 
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de rest moet participeren met de horende gemeente. Het aantal praktiserende 
R.K. doven is ± 1500. 

Het is een verheugend feit dat de doven die kerkelijk gezien jarenlang een 
vergeten groep zijn geweest, nu veel meer binnen de aandacht van de kerk 
gekomen zijn. 

Leeftijd 
Kerk 

N.H. 
Ger. K. 
Art. 31 
Chr. Chr. 
Ger. Gem. 
Ev. Luth. 
Doopsgez. 
Diversen 
Onbekend 

Totaal 

1-18 

218 
96 
— 
3 
5 
3 
1 

28 
37 

391 

19-65 

1253 
334 

9 
36 
18 
20 
18 
48 

126 

1862 

2506 

ouder 

200 
26 
— 
3 
1 

11 
3 
8 
1 

253 

Mannen 

876 
234 

5 
21 
10 
12 
16 
50 
93 

1317 

Vrouwen 

795 
222 

4 
21 
14 
22 

6 
34 
71 

1189 

Gedoopt 

995 
230 

9 
31 
15 
10 

5 
11 
-

1306 

Belijd. 

608 
168 

3 
20 

7 
8 
5 
6 
-

825 

Om ook de horende kerk te confronteren met deze groep worden er regel
matig op verschillende plaatsen in Nederland, vooral daar waar doven 
concentraties zijn gecombineerde horenden-dovendiensten gehouden. Dit 
is niet alleen voor de horenden van waarde, maar ook voor de doven die zo 
de band met de horende kerk beleven. Net als in de dovendiensten wordt 
ook hier een ruim gebruik gemaakt van visuele hulpmiddelen. Om de doven 
een richtlijn te geven van het liturgisch gebeuren, worden de verschillende 
onderdelen van de dienst op een rol geschreven en vertoond. 
Een vormend karakter hebben ook de gemeenteavonden. Op verschillende 
plaatsen waar het pastorale werk onder de doven goed van de grond is ge
komen, worden 1 of 2 x per jaar contactavonden gehouden. Naast een in
formatief gedeelte waarbij de aanwezigen antwoord krijgen op vragen of 
wensen, wordt een belangrijk deel van de vergadertijd besteed aan een on
derwerp dat in het centrum van de belangstelling staat. Zo zijn er b.v. in 
Groningen de laatste jaren de volgende onderwerpen aan de orde geweest 
en in discussiegroepen besproken: 
1. Wat doen we in de kerk? 
2. Een nieuwe visie op Genesis. 
3. De mens van morgen. 
4. Waarom naar de kerk? 
Ook zijn op enkele plaatsen o.a. te Groningen en Den Haag bijbelkringen, 
waar en petit comité onderwerpen worden behandeld, vaak onder leiding 
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van een predikant voor het pastorale werk onder doven. Deze gespreks-
kringen kunnen erg belangrijk zijn vooral in de oriëntatie t.a.v. brandende 
kerkelijke problemen. 
Tenslotte wordt de godsdienstige vorming van doven nog langs schriftelijke 
weg bevorderd. Zo is er een Werkgroep die onder de naam „Het Evangelie
woord" vele doven in den landen preekbrieven stuurt. 
Ook wordt in een speciale rubriek van het orgaan van de N.C.B.D. „Kijk op 
de Kerk" informatie gegeven, om kritisch mee te denken omtrent allerlei ver
nieuwing en structuurverandering. 
Men mag concluderen dat door al deze aktiviteiten de doven ook kerkelijk 
uit hun isolement zijn getreden en thans beter dan voorheen gevormd worden 
om hun christen-zijn in de wereld van vandaag waar te maken in liefde tot 
God en de naaste. De laatste ontwikkeling is dat er in het voorjaar '71 een 
Werkgroep Interkerkelijk Dovenpastoraat in Nederland is opgericht, waar 
binnen in de toekomst het kerkelijk werk onder doven officieel is onderge
bracht. In dit overlegorgaan participeren de N.C.B.D. de Deputaten v.d. 
kerken, de doven pastores, de Interkerkelijke Commissies, de Werkgroep 
Voorgangers en de landelijke Raad van Kerken. 

Oriëntatie betreffende het Volkshogeschoolwerk 
Sinds 1954 zijn er ook voor doven cursussen georganiseerd aan volks
hogescholen. Het is gebleken dat de volkshogeschool ook voor doven een 
waardevol vormingsinstituut is. 
Algemeen beschouwd wil de VHS een ontmoetingscentrum zijn voor mensen 
uit velerlei milieu. Het is in het verleden, vooral vanuit Skandinavië, opgezet 
om in internaatsverband gedurende een bepaalde tijd (minimaal een week) 
mensen een bredere vorming te geven, niet via schoolse methoden, maar 
vanuit de praktijk van het leven in open communicatie. Het gaat om bewust
wording van persoonlijke verantwoordelijkheid, ontplooiing van eigen mo
gelijkheden en toerusting tot de eigen levenstaak. 
Het is niet de kennis die centraal staat in de vormingssituatie, maar het leven 
zelf. Het is zo als Chr. Kold, één van de grondleggers van het VHS-werk in 
Denemarken (± 1850) het formuleerde: „Kennis is een goede dienaar, maar 
eerst moet het leven komen". 
Ook in Nederland heeft de V.H.S. zich steeds gekeerd tegen het intellec
tualisme. De Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen, opgericht in 
1931 en thans in het bezit van 8 huizen, heeft steeds de nadruk gelegd op: 
1. de V.H.S. is een school voor het leven; 
2. de school is toegankelijk voor mensen uit alle lagen der bevolking; 
3. de school is niet confessioneel gebonden, maar eerbiedigt ieders opvat

tingen; 
4. de V.H.S. is geen volksuniversiteit, overlegcentrum of broederschap; 
5. de V.H.S. stelt centraal de persoonlijkheidsvorming, uitgaande van het 

devies: „eerst wekken, dan leren"; 
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6. dit wekken van gevoel en denken geschiedt door de participant in aan
raking te brengen met de hem omringende kuituur; 

7. naast geestelijke vorming is er ook gelegenheid tot praktische arbeid in 
groepsverband, omdat dit de persoonlijkheidsontwikkeling bevordert. 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van het Volkshogeschoolwerk voor 
doven verwijzen we graag naar het artikel van M. Droge - Over de cursussen 
voor doven aan een Volkshogeschool (Het gehoorgestoorde Kind dec. '65) 
en de toespraak van mevrouw W. J. Schouten-Voors (id. april-juni '70). 
We beperken ons thans tot de huidige organisatie en programmering. 

Huidige situatie 

Om de organisatie, de programmering en de propaganda in goede banen te 
houden en dit werk gestalte te geven, werd in 1965 de Commissie voor het 
V.H.S.-werk voor doven opgericht, bestaande uit enkele doven, 1 vertegen
woordiger van de Volkshogeschool, een aantal mensen van het dovenon-
derwijs en maatschappelijke werkers van Groningen, Voorburg, Rotterdam 
en Amsterdam. 
Eén van de belangrijkste taken van de Commissie is de programmering. Al
lereerst bepaalt men welke weg men voor de toekomst uitzet, in de tweede 
plaats is men gericht bezig door die onderwerpen aan de orde te stellen die 
leven in de kring van de deelnemers. Tevens is het een waardevolle steun 
bij de propaganda voor toekomstige deelnemers. Tenslotte kan men werk
gevers die vrij af moeten geven en subsidiërende instanties aantonen dat 
het bijwonen van cursussen een zinvolle aangelegenheid is. 
De programmering wordt voor een groot deel bepaald door de aktualiteit, 
het gaat om informatieoverdracht omtrent zaken die voor de deelnemers 
ondoorzichtig zijn. Over het algemeen heeft men bij het samenstellen van 
«en programma voor een cursus voor doven geen moeite om onderwerpen 
te vinden. Een geschoolde inleider die het onderwerp goed kan brengen, is 
minder gauw gevonden. 
Het opstellen van een programma gebeurt en petit comité: 1 dove, 1 maat
schappelijk werker en 1 leider van de V.H.S. De uiteindelijke uitwerking en 
administratie berust bij de V.H.S. 
Waren de programma's in het verleden nog weinig gestructureerd, - de on
derwerpen hingen soms als los zand aan elkaar - , de laatste jaren streeft 
men naar een bepaalde opzet. Er wordt een thema geformuleerd en de on
derwerpen worden daarom gegroepeerd. Een thema geeft de cursus richting 
en doel. Het is het cement waarin de bouwstenen gevat worden. 
Het programma kent vervolgens een logische opbouw, wat blijkt uit de 
volgorde der te behandelen onderwerpen. De commissie streeft er naar zo 
veel mogelijk de aktualiteit in te passen. Selectie en ordening van de te be
handelen stof is een eerste vereiste en daarom wordt het thema doorgespro
ken met de verschillende inleiders. Dit bevordert de duidelijkheid en het doel 
dat men wil dienen. 
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Exacte formulering, het verschaffen van de juiste informatie, het adequaat 
kunnen aangeven van verbanden en zin voor communicatie met doven zijn 
enkele eisen die men moet stellen aan de inleiders. Veelal zijn de inleiders 
dan ook gewend om met doven om te gaan. 
Het hangt van het onderwerp en van de deelnemers af of er veel of weinig 
informatie nodig is of dat er van te voren een stencil wordt uitgereikt om de 
hoofdlijnen aan te geven. Ook visuele hulpmiddelen (t.v. film, foto's, dia's) 
en andere bronnen zoals boeken, kranten kunnen waardevolle informatie 
geven. Het is de taak van de programmastaf dit materiaal te verzamelen en 
beschikbaar te stellen. 
Een essentieel punt is de verwerking. Vanzelfsprekend hangt het van het 
onderwerp en van de beschikbare mogelijkheden af welke verwerkingsvorm 
gekozen wordt. Veelal wordt een lezing met een groepsgesprek en discussie 
afgesloten. De laatste tijd is ook creatieve vormgeving (collages maken) in 
zwang gekomen, soms met heel goede resultaten. Ook toneelspel en pan
tomime, voor de doven uitdrukkingsvormen pur sang, geven het thema 
soms visueel gestalte. Veelal wordt het programma samengevat in een 
groepsrapport en gepubliceerd in dovenorganen. 
Een laatste punt dat centraal staat in de programmering, is de groep deel
nemers en hun problematiek. Over het algemeen is de groep van 18-30 jaar 
het best vertegenwoordigd. Uit de leeftijdsgroep van 30-45 jaar is de belang
stelling minder. Vermoedelijk spelen huiselijke omstandigheden hier een rol. 
In een gezin met kinderen kan het moeilijkheden opleveren om 1 week er 
tussen uit te gaan. Daarom is men in 1969 begonnen met het organiseren 
van een gezinscursus voor doven met kinderen, waarbij ouders en kinderen 
hun eigen programma hebben. 
Een andere oorzaak dat verschillende doven verhinderd zijn mee te doen, 
komt door hun werk. Vooral doven die een wat hogere positie in het bedrijf 
hebben, kunnen soms moeilijk gemist worden. Soms weigeren werkgever» 
vrijaf te geven in de mening dat het een gewone vakantieweek betreft.-
Rijks-, provinciale- en gemeentediensten geven over het algemeen vlot hun 
medewerking met doorbetaling van salaris. 
Bij het programmeren rekent men met de volgende cursussen: 
a. algemene cursussen gericht op alle doven (sinds 1954); 
b. afzwaaicursussen voor jongelui die ontslagen worden van het Instituut 

(sinds 1965); 
c. gezinscursussen voor doven met hun kinderen (sinds 1969); 
d. soms speciale cursussen voor bepaalde groepen doven (sinds 1968). 
De cursussen a, b, c, en d worden of in Bergen of in Bakkeveen (op „Allarts-
oog") gehouden. 

In 1970 zijn de winteravondcursussen los gekomen van het V.H.S.-werk. 
Dit was nodig om voor overheidssubsidie in aanmerking te kunnen komen. 
Een Commissie Vormingswerk uitgaande van de Stichting Dovenzorg orga
niseert thans in de meeste plaatsen waar veel doven wonen cursussen. Van 
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te voren konden de deelnemers aangeven welke onderwerpen hun belang
stelling hadden. Een aantal gespreksonderwerpen die in het afgelopen sei
zoen aan de orde geweest zijn, luiden: 
Rassendiscriminatie; 
Inspraak; 
Vragen rondom de sexualiteit. 
De praktijk heeft geleerd dat deze onderwerpen wel zijn aangeslagen en dat 
heel wat vragen werden losgemaakt. 
Hoewel het rendement van al dit vormingswerk moeilijk in cijfers uit te druk
ken is, staat de waarde toch wel duidelijk vast, niet alleen als individueel
geestelijke verrijking, maar ook als stimulans en steun voor gezinsleven, 
verenigingswerk en arbeidssituatie. 
Tenslotte willen we nog noemen: vormingswerk in het raam van onder-
wijsnazorg, zoals dat op verschillende Instituten het geval is. 

Vorming door onderwijsnazorg 
De huidige ontwikkeling van het maatschappelijk leven vraagt van de school 
een duidelijke afstelling van haar programma op de eisen die de maatschappij 
stelt. Tevens vraagt de maatschappij van degenen die beroepsarbeid ver
richten een voortdurende bijscholing om hun kennis op peil te houden en 
zich aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt ook voor 
doven. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat er een „cultural lag", een partiële cultuur-
achterstand ontstaat als men deze bij scholing mist of afwijst. Er is eveneens 
sprake van een „cultural lag" als doven b.v. beroepsmatig het ontwikkelings
tempo bij benen, maar qua aktualisering van andere cultuurelementen achter 
op komen. Hier is dan vormingswerk, mee door onderwijsnazorg ten zeerste 
op zijn plaats. 
Binnen dit kader beperken we ons tot de categorie doven van 18-24 jaar 
die na hun opleiding aan een Instituut voor Doven verder studeren aan een 
andere dagschool of een cursus volgen hetzij in hun vrije tijd of via het 
leerlingwezen. 
Uit het Rapport van de Commissie Onderwijsnazorg in 1968 aan het Bestuur 
van de Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan doven uitgebracht, 
blijkt: 
Meer dan 1 / 3 deel van de leerlingen neemt na het verlaten van het Instituut 
deel aan vervolgonderwijs. 

Dat een grote groep evenwel niet verder leert is te wijten aan: 
a. mentale stoornissen; 
Verschillende leerlingen hebben naast hun doofheid nog andere handicaps, 
waarvan debilitas wel de voornaamste is. Deze dubbel-gestoorden zijn veelal 
aangewezen op sociale werkplaatsen, waar zij wel een praktische scholing 
ontvangen. 
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b. gebrek aan animo. Velen zijn van 4-18 jaar op school geweest en zijn blij 
om eindelijk af te kunnen zwaaien. 

c. het gebrek aan plaatselijke opleidingsmogelijkheden. 

Over het algemeen wijzen de cijfers uit dat de jongens meer belang hebben 
bij voortgezet onderwijs dan de meisjes; 48% tegen 30%. Bij de jongens 
speelt de beroepsopleiding of - specialisatie een belangrijke rol, terwijl de 
meeste meisjes er de voorkeur aan geven een taak in de maatschappij aan 
te gaan. 

Het leerlingstelsel 

Uit het Rapport1 blijkt tevens dat vooral de cursussen op technisch gebied 
(verschillende vormen van houtarbeid en metaalarbeid) de grootste belang
stelling hebben. De cursussen worden in St. Michielsgestel, Voorburg en 
sinds nov. '69 ook in Groningen gegeven in het kader van het leerlingwezen. 
Deze vakopleiding houdt in dat een leerling op basis van een leerovereen
komst in de praktijk van een bepaald beroep een opleiding ontvangt door 
een patroon, terwijl hij daarnaast aanvullend nijverheidsonderwijs krijgt, op 
de praktijk gericht en algemeen vormend. Deze cursus kan gezien worden 
als een volwaardige vervolgopleiding, nadat hij eerst 3 of 4 jaar lager 
beroepsonderwijs heeft genoten. In dit opzicht is er een verschil met horende 
deelnemers aan het leerlingstelsel 2 en 3. Horende leerlingen die een leer
overeenkomst hebben gesloten zijn in de regel 15-17 jaar, dus jonger dan 
de dove participanten. 
In samenwerking met de opleidingsorganen, Stichting Bedrijfsopleiding 
Metaal- en Elektrotechnische Industrie „Bemetel", de Stichting Vakopleiding 
Bouwbedrijf en het Grafisch Bedrijfsleven worden de cursussen gegeven 
in de Instituten. 
Een aantal doven ontvangt vervolgonderwijs samen met horenden aan een 
dagschool. Deze dove leerlingen moeten naast een goede intelligentie, zeer 
goed kunnen liplezen en ook mentaal behoorlijk ingesteld zijn omdat de 
moeilijkheden hun niet bespaard blijven. De bereidwilligheid van leraren en 
horende leerlingen tot individuele steun is onontbeerlijk. Uit de praktijk 
blijkt dat vele leraren of leraressen er voor terugschrikken ook doven te doen 
delen in hun lessen. Vanuit de onbekendheid met het probleem volgt soms 
een discriminatie die voor de dove pijnlijk is en tot frustraties leidt. 

Begeleiding 

Het hangt in belangrijke mate van de individuele leerling af hoe groot de mate 
van begeleiding moet zijn. De mate van doofheid, de habitus van de leerling 
en de gekozen studierichting spelen een belangrijke rol. 
Bij deze begeleiding zijn van betekenis: 
1. de opleiding (het te geven onderwijs of hulp); 
2. begeleiding naar gedifferentieerder volwassen-zijn. 
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Er is dus niet alleen in de onderwijsnazorg een didactisch probleem, maar 
ook een andragogische opgave. Het gaat om hulp en leiding geven aan 
jonge mensen die voor hun levensbestemming en beroepsvervulling staan. 
Voor velen is de overgang van de school voor doven naar de horende maat
schappij een koude douche. De frustraties zijn vele. Velen voelen zich achter 
uitgezet in het bedrijf, anderen hebben te weinig inzicht in de arbeidssituatie 
en de onderlinge verhoudingen en afspraken, zodat er gauw communicatie
stoornissen ontstaan. Sommigen leven in spanningen door het verschil tussen 
eigen belang en belang van het bedrijf. 
Naschoolse vorming heeft daarom niet alleen betrekking op bijscholing of 
omscholing, maar evenzeer op persoonlijkheidsontwikkeling. 
Vorming van doven door onderwijsnazorg is opleiding tot een bepaald niveau 
van bekwaamheid afgesloten met een examen, maar tevens begeleiding tot 
maatschappelijke bewustwording. Het gaat daarom om een integrale be
nadering van deze groep jongeren. 

Besluit 

In een aantal artikelen is geprobeerd enkele hoofdpunten uit het vormings
werk voor doven naar voren te halen. Dit was voor een groot deel descriptief, 
met hier en daar een evaluatie. 
We willen thans deze serie besluiten met een aantal wensen en conclusies. 

Wensen 

1. Er dienen nog heel wat vooroordelen van horenden t.o.v. doven, maar 
ook omgekeerd, te verdwijnen - Hoewel totale integratie een moeilijk punt 
blijft, wordt de aanpassing van doven toch in belangrijke mate bevorderd 
door een welwillende acceptatie en tolerantie. Voorlichting en bewerking 
van de publieke opinie blijft daarom nodig. 
2. Het verdient aanbeveling om t.a.v. de sociaal-culturele vorming van 
jong-volwassen doven bijv. vanuit de Jeugdraad der N.C.B.D. of de Neder
landse Dovenraad contact op te nemen met horende organisaties om van 
deze instellingen te leren. 
Ook hebben de Afdelingen meer hulp nodig: kadervorming, het voorstellen 
van programma's. Dit moet in de toekomst de N.C.B.D. en de N.B.v.D.V. 
meer bezig houden. 
3. Meer centralisatie zou wenselijk zijn t.a.v. voortgezette vorming, om
scholing of herscholing. Misschien zou dit gecreëerd kunnen worden aan 
een centrale school voor voortgezet onderwijs voor doven, wat thans op 
verschillende instituten een discussiepunt is. 
4. Het zou alleszins de moeite van het experiment waard zijn om b.v. om de 
5 jaar „refreshment courses" b.v. voor taal, maatschappijleer aan een insti
tuut voor doven op te zetten. 
5. Het is wenselijk om reeds nu en niet alleen aan scholen voor doven een 
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onderdeel „vrije tijdsbesteding en hobby beoefening" te creëren om op deze 
manier de weg te wijzen tot een aktieve vorm van vrije tijdsbesteding later. 
6. Om grote groepen, niet alleen dove mensen te gerieven zouden er via 
Teleac cursussen Algemene Ontwikkeling met schriftelijke begeleiding en 
ondertiteling tot stand kunnen komen, in niet te moeilijk Nederlands. 

Conclusies 

1. Fundamenteel is er geen verschil tussen vormingswerk onder horenden 
of doven, omdat het steeds gaat om het ontdekken van de mens aan zichzelf 
en leiding tot het verwerven van inzicht in en participatie aan de kuituur. 
In de uitwerking - methodisch en inhoudelijk - zijn er variaties. 
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 hiërar-
chisch-paternalistisch 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 promotie
kansen. 
4. Historisch gezien is er onderstaande accentverschuiving aan te wijzen 
t.a.v. het vormingsdoel van doven: 
a. de surdus loquens: de sprekende dove (doorbreking van zijn sociaal iso
lement door de taal); 
b. de surdus faber: de werkende dove (ontsluiting van het beroepsleven 
voor de dove door efficiënte scholing en beroepsopleiding); 
c. de surdus ludens: de dove die als sprekend en werkend mens zichzelf ook 
in zijn vrije tijd gestalte geeft als creatief wezen in betrokkenheid ook op de 
omgeving waarin hij staat. 
5. Groepsvorming van doven moet niet gezien worden als een verdedigings
mechanisme t.o.v. een vijandige horende maatschappij, maar ontstaat van
uit een sociaal-menselijk motief tot wezenlijke communicatie die voor doven 
met horenden te veel problemen geeft. 
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6. Hoewel de doven hun eigen organisatievormen hebben voor vorming, 
ontspanning enz. zijn zij als collectiviteit niet significant. Zij vormen geen 
maatschappelijke categorie. Dit is belangrijk omdat opvallende minderheids
groepen vaak bloot staan aan segregatie. 
7. Bij de beroepsopleiding, bij scholing en vorming voor doven moet men 
rekening houden met prognostische gegevens als: 
a. in de toekomst wordt het gebruikelijk meer dan tot nu toe, van beroep te 
wisselen. Dit vraagt nu al een grotere flexibiliteit in de opleiding; 
b. vooral in de administratieve en industriële sector zal een toenemende 
mechanisering en automatisering plaats vinden, waardoor er voor doven 
minder arbeidsplaatsen beschikbaar zullen zijn; 
c. men moet daarom nagaan of er in de dienstverlenende sector meer mo
gelijkheden voor doven aanwezig zijn; 
d. het zal in de toekomst gebruikelijk zijn 4 of minder dagen te werken. 
Reeds nu dienen de instituten en dovenverenigingen er oog voor te hebben 
de doven „hobby minded" te maken. Wij pleiten dan ook voor hobby
cursussen in of buiten schooltijd. 
8. Vorming door onderwijsnazorg is zo wel scholing en opleiding (vak
gericht) als persoonsvorming. Er is in de opleiding sprake van een school-
component en een maatschappij component. Deze vorming heeft het groot
ste rendement in betrokkenheid op en in wisselwerking met de zich wijzi
gende maatschappij, waaraan de jongeren participeren. 

1 Verschillende gegevens zijn ontleend aan een rapport van de Commissie Onder-
wijszorg aan het Bestuur van de Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan 
doven (niet in de handel). 
2 Art. in Ped. Studixn. Jaargang 41 jan. 64 van W. meekenborg: Het leerlingwezen 
in Nederland. 
3 Onderwijs en vorming tot 18 jaar. Staatsuitgeverij Den Haag 1969. 

Inspraak en medezeggenschap bij de beroepskeuze 

Door A. Spit, R'dam. 

In hoeverre dreigt de eigen mening van de jonge dove mens in het 
gedrang te komen, wanneer zo velen zich met zijn beroepskeuze 
gaan bemoeien? 

In gesprekken met volwassen doven had ik al meer de opmerking gehoord 
dat betrokkene zelf een ander beroep had willen kiezen, maar dat „de 
school" hem in een bepaalde richting had gedwongen waarmee hij het ook 
achteraf niet eens kon zijn. Vaak waren deze opmerkingen van mensen van 
middelbare leeftijd en dan dacht ik: „Ach dat was misschien vroeger zo, 
tegenwoordig met de multidisciplinaire aanpak komt degene waar het over 
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gaat, wel aan zijn trekken". Tegenwoordig wordt er een gedegen beroeps
keuze advies uitgebracht en er wordt rekening gehouden met de wensen 
van degene waar het over gaat. Toch blijkt de beschreven gedachte ook te 
leven bij jonge doven van 20 è 30 jaar. 
Van 18-25 september werd er in Bakkeveen een volkshogeschoolkursus 
voor doven gehouden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers lag rond 
de 25 jaar, alle instituten waren vertegenwoordigd. Het centrale thema van 
deze kursus was „Werken". 
Op de laatste dag van de kursus werden de deelnemers in de gelegenheid 
gesteld om opmerkingen te maken of vragen te stellen omtrent hun eigen 
werksituatie. Eén der kursisten vertelde dat hij te weinig invloed had kunnen 
uitoefenen op het beroep dat hij zou gaan uitoefenen. Uit nadere gesprekken 
met genoemde jongeman is mij gebleken dat hij op dit moment bijzonder 
graag een ander beroep zou willen kiezen, en dat beroep had hij vroeger ook 
al in zijn hoofd, maar nu is deze beroepswisseling niet meer mogelijk op 
grond van de daaraan verbonden financiële konsekwenties. Het was duide
lijk, dat hij niet alleen voor zichzelf sprak, daar anderen hem bijvielen en op 
een vraag vanuit de kursusleiding naar andere meningen of ervaringen kwam 
er weinig positiefs naar voren. 
Zo werd er ook gesignaleerd dat iedere school gedurende een bepaalde pe
riode een groot aantal mensen voor eenzelfde beroep „aflevert". Bij deze 
jonge mensen leefde sterk het gevoel dat de keuze van het beroep in feite 
buiten hen om had plaatsgevonden. 
Hoewel ik mij ervan bewust ben, dat het een moeilijke zaak is om de mening 
van een 12 of 13 jarige zwaar te laten wegen in een team van volwassen 
deskundigen, vraag ik mij toch af, of wij ons hierover niet zouden moeten 
bezinnen. Het gaat immers om de toekomst van die 12 of 13 jarige, maar al 
te vaak is een beroepskeuze bepalend voor het verdere leven. 
Het is opvallend hoe vaak de dove mens zijn bevrediging en zelfrealisatie 
vindt in zijn werk. Zeker voor de dove mens is de keuze van zijn beroep van 
levensbelang, om niet te zeggen dat de keuze een existentiële is. 
Enige tijd geleden is op een conferentie in Amsterdam aan de oud-leerlingen 
gevraagd om opmerkingen en kritiek. Hier zijn nu een aantal kritische op
merkingen, die ik hierbij op hun verzoek op papier heb gezet. Wat doen we 
ermee ? Zeggen we: Ja, maar... Of gaan we er op in en doen we er wat aan ? 
Leggen wij de opmerking naast ons neer, of gaan we naast deze jonge men
sen zitten om tot een dialoog te komen? In de maatschappij worden de op
merkingen van de doven vaak terzijde geschoven, doen wij dat ook? of niet? 
Pakken wij die uitdaging aan? Ik hoop het. 
Het zal niet gemakkelijk zijn, dat weet ik, maar er staat veel op het spel. 
Onder andere ook of wij, de zo vaak gepretendeerde liefde voor de dove 
mens, kunnen waar maken en dat is voor ons een levensbelang, dacht ik. 

Het bovenstaande doet u misschien wat emotioneel aan, maar ik hoop alleen 
dat u er wat door geprikkeld bent. En wel zo geprikkeld dat u er serieus over 
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na gaat denken en dat we ons allemaal gaan afvragen of we soms geen 
verantwoordelijkheid op ons nemen die we niet mogen en daardoor niet 
kunnen dragen. 
Een beroepskeuze, behoort een daad van vrije keuze te zijn. Een beroeps
keuze advies, hoort een vrijblijvend advies te zijn en geen bindend, alle 
beperkingen die de doofheid nu eenmaal met zich mee brengt ten spijt. 

Het een en ander uit buitenlandse bladen 

A. v./d. Heij, Groningen. 

In American Annals viel mij een advertentie op van „Maico": een hoorbril 
voor mensen, die met één oor horen. Een microfoontje bij het dove oor pikt 
daar geluiden op, die bij het goede oor hoorbaar worden gemaakt; zij bewe
ren dat richtinghoren dan weer mogelijk zou zijn. 
In American Annals dec. '71 komt men tot de conclusie, dat vereenvoudiging 
van de taal van de vragen in vorderingen-tests voor horenden, welke ge
bruikt worden voor doven, een zeer beperkte invloed heeft op de behaalde 
resultaten; het betrof hier oudere leerlingen met een goede intelligentie. 
Verder een onderzoek naar de spraakdiscriminatie bij gebruik van verschil
lende apparatuur; daarbij bleek de spreker-microfoonafstand grote invloed 
te hebben. 
Pro Infirmis juli/aug. '72, een Zwitsers blad, bevat enkele artikelen over de 
samenhang van afwijkingen in de bouw van de hersenen en geestelijke ge
breken; verbijsterend is de foto, die laat zien, dat er a.h.w. een „gat" was in 
de hersenen van een idioot epileptisch kind van 6 jaar. Die eerder genoemde 
samenhang blijkt nog weinig onderzocht te zijn; enige zenuwbanen blijken 
pas tussen het 20e en 30e levensjaar volgroeid te zijn. Verder gaat het blad 
in op de steun, die men opvoeders van gestoorde kinderen kan geven. 
In Talk no 64 Summer '72 kwam ik de resultaten van een onderzoek tegen 
naar de samenhang van het kunnen oplossen van problemen, dus het den
ken en taal. Men onderzocht gelijkwaardige groepen dove en horende kin
deren, waarbij bleek, dat zij alle tot dezelfde prestaties in staat waren. De 
groepen bleken dezelfde technieken te gebruiken om problemen op te los
sen; een groter taalbezit bleek niet te resulteren in beter denken dan de 
andere groep. 
In Hearing sept. '72 trof mij de lezing van een dove vrouw, die op 9 jarige 
leeftijd doof werd en in het „niemandsland", zo zegt zij het ongeveer, tussen 
de dove en horende wereld terecht kwam. Even een paar zinnen: „Mijn 
kinderen hebben vrienden en ze komen bij ons thuis en blijven soms logeren 
en ik ben daar en ik zorg voor ze, maar ik kan niet met ze spreken en zij niet 
met mij. Zij zijn druppels uit de onbekende wereld daarbuiten". 
In hetzelfde blad een artikel Televisie Kijken: hieruit maak ik op, dat de B.B.C. 
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voor doven samenvattingen van televisiestukken, toneelstukken, etc. van te 
voren beschikbaar stelt. Ideetje voor de N.O.S. 
Tevens bleek uit Hörgeschadigte Kinder 3e kwart. '72, dat zowel in Japan 
als in Engeland al meer dan tien jaar televisiecursussen bestaan voor ouders 
van gehoorgestoorde kinderen; in dit blad een serie foto's van deze televisie
opnamen. Ook in dit blad 2 artikelen, één van een leerkracht en één van de 
leerling zelf over de moeite, die gedaan moet worden om een gehoorgestoorde 
leerling op gewone scholen les te geven. De resultaten waren toch bemoe
digend: de leerling heeft nu eindexamen v.w.o. gedaan en is 19 jaar oud. 
Hij geeft 4 recepten: 1. Je niet teneer laten drukken door slechte resultaten, 
niet overmoedig worden door goede. 2. Harde en nimmer aflatende studie 
thuis. 3. Lessen van te voren voorbereiden. 4. Uit boeken leren. 
Het blad American Annals aug. '72 laat ook nu weer blijken, dat er veel 
voorstanders zijn in Amerika van de gebaren-methode. In diverse artikelen 
en ingezonden stukken is er steeds weer iets over te lezen. Amerika zal 
Amerika niet zijn, als er niet in een artikel „Economie Costs of Deafness" 
diep wordt ingegaan op wat doofheid nu wel iedereen kost, wat de waarde 
van de dove is en wat hij waarschijnlijk in zijn leven zal gaan verdienen. 
Het redaktionele artikel in Hearing van juli '72 trok mijn aandacht: de schrij
ver gaat in op de Chinese geneesmethode Acupuncture. Over het gehele 
lichaam van de mens zijn lijnen te trekken met gevoelige punten voor de be
handeling. Als in zo'n punt met een gouden of zilveren naald geprikt wordt 
en als deze naald op bepaalde wijze bewogen wordt, verdwijnt ergens pijn 
of wordt genezing bevorderd. Deze methode werd toegepast op een doof 
kind en zie daar: de oren gingen open en het kind begon prompt Mao Tse 
Tung te reciteren. De schrijver van het artikel zegt: „Misschien zei het kind 
„Oef" en wie weet bevat dit woord een Chinese wijsheid van de grote 
Mao". Maar in ieder geval moest ik denken aan een artikel in een Chinees 
blad, dat mij elke maand trouw uit Peking wordt toegestuurd, niet in het 
Chinees, want daar begrijp ik streep noch kras van, maar in Esperanto. Op 
die manier las ik van de enorme wilskracht en opofferingsgezindheid van 
een Chinees meisje, dat deze methode op zichzelf toepaste en later na diepe 
studie op andere dove kinderen. Ze beschrijft de resultaten na enorm diep 
prikken: die kinderen werden beter en ze zijn er zo van overtuigd dat je 
haast zou zeggen: Laten we met onze methoden op het dak gaan zitten en 
onze leerlingen naar China sturen. „Oef". Pas op, ik weet niet, wat ik zeg in 
het Chinees van Mao Tse Tung; misschien ben ik wel vuurrood. 
In ditzelfde blad staat elke keer een artikel over T.V. kijken door een dove. 
Het is interessant te lezen wat een dove daarvan meeneemt. De schrijfster 
is zielsgelukkig met ondertiteling en een spreker met een duidelijke uitspraak 
wordt op handen gedragen. Het bezoek van Koningin Juliana aan Engeland 
werd ook aangehaald: ze moest over bunders en nog eens bunders tapijt 
lopen en ze keek daarbij zo geïnteresseerd om zich heen. De schrijfster kent 
elke trek en bijzonderheid van de sprekers, maar ze moet de andere dag in 
de krant opzoeken waar hij het over gehad heeft. Als u wilt weten waaraan 
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een spreker moet voldoen, dan moet u deze bespreking maar eens lezen. 
Het valt mij op, dat dit blad telkens hoorapparaten test en uitgebreide be
schrijvingen en schema's geeft over de prestaties ervan; als u over een 
apparaat wat wilt weten, dan zijn daar gegevens. 
Ik stop er voor deze keer maar eens mee; de buitenlandse bladen bevatten 
nog veel meer interessante artikelen, hoewel, hier en daar is het slechts lees
voer. Kom, lees dit of dat blad eens, vooral dit. 

Persberichten 
September 1972 

Dear Sir, 

We should be most grateful if you would bring the following to the notice of 
your readers: 
„The Fourth International Conference on Deafness will take place in Tel 
Avic, Israel, from March 18-23, 1973, under the auspices of the World 
Federation of the Deaf and the Association of the Deaf and Mute in Israel. 
The Conference is open to all persons, associations and institutions working 
for the Rehabilitation of the Deaf, to all professional workers in the fields of 
Public Health, Psychology, Education, Sociology, Social Welfare, Labour 
Relations, etc., to Physicians specializing in Nose, Throat and Ear Diseases, 
as well as to non-professionals interested in helping the afflicted. 
Some 500 participants are expected, among them many deaf. (Efforts will 
be made to provide qualified Interpreters.) 
Among the topics to be discussed are: 

The deaf in modern Society; 
The deaf and the impact of modern technology; 
The deaf in developing countries; 
Parents of deaf children; 
The deaf child in school; 
Family and social life; 
Methods of communications; 
Vocational training for the deaf; 
The deaf professional; 
Behaviour problems; 
The deaf's personality;" 

We trust that as many persons as possible will attend this important Confe
rence and your help in publicising the event will be much appreciated. 
Enclosed please find our brochure giving all details. 
Thanking you for your cooperation and help, 

Yours sincerely, 
A. Reich, Chairman 
Organising Committee 
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Londen, 27 Sept. 1972 

The Netherlands British Chamber of Commerce 

Hersensignalen worden gebruikt om gezichtsgebreken vast te stellen (649) 
Nieuwe technieken om gezichts- en gehoorsgebreken te ontdekken bij jonge 
kinderen en oude mensen door electrische signalen van de hersenen zullen 
de volgende maand gebruikt worden in een Brits hospitaal. De techniek 
heeft geen medewerking van de patiënt nodig, dus kunnen mensen, die niet 
reageren op gewone proeven nu onderzocht worden. Zelfs babies, die een 
week oud zijn kunnen getest worden op ooggebreken. En gebreken kunnen 
ontdekt worden bij oudere mensen, zelfs als ze aan cataract lijden, wat ge
woon testen onmogelijk maakt. 
Hersenstimulus: De methode is om een stimulus - licht of geluid - toe te 
passen. De hersenactiviteit, die daarop volgt, wordt geregistreerd als een 
golvende lijn - een electroencephalograph of EEG. Een computer verwerkt 
de verschillende reacties zodat een duidelijk doorsneebeeld van iedere pa
tiënt verkregen wordt - verschillend van het voortdurend geluid van gewone 
hersenactiviteit. 
Naar verder vernomen wordt van de Nederlands Britse Kamer van Koop
handel te Londen heeft het Universiteitsteam technieken ontwikkeld om 
verschil te maken tussen reacties van de rechter en de linker visuele cortex 
van de hersenen. Functies van de retina kunnen ook vastgesteld worden 
ondanks cataract. Door schetsen vóór een lichtflash te plaatsen, kan ook 
vastgesteld worden of de cortex reageert op visueel gebied op verandering 
van schetsen. 
Reactie op geluid: Eendere methoden worden gebruikt om de reacties op 
geluiden na te gaan. Hoewel het iets langer duurt dan het testen van visie, 
kunnen complete geluidsreacties worden vastgesteld voor beide oren in 
4 uur. Bij methoden, die nu in gebruik zijn, kan het zes maanden duren om 
gehoorsgebreken vast te stellen. 

Verdere informatie: The Netherlands-British Chamber of Commerce, The 
Dutch House, 307/308 High Holborn, LONDON WC1V 7LS, att. Mrs. 
R. Caminez. 

Seminarium voor Orthopedagogiek 

Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft op 24 oktober en 6 november 
1972 te Rotterdam examens gehouden ter afsluiting van het A-2 leerjaar, 
specialisatie gehoorgestoorden. 

Het Diploma Gehoorgestoorden-A kon aan 11 kandidaten worden uitge
reikt. Twee kandidaten moesten worden afgewezen. 
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Geslaagden: 

P. Mulder (Rotterdam), Mej. Y. W. van der Wal (Amsterdam), B. W. Wessels 
(Rotterdam), J. Anker (Rheden), D. de Boer (Arnhem), C. H. Bolhuis 
(Rotterdam), C. van Daalen (Rotterdam), M. A. Keyman (Amsterdam), 
Mej. M. Y. Koggink (Haarlem), W. D. J. Noppers (Zevenaar) en J. Tijssen 
(Aduard, Gr.). 

Aan zeven kandidaten werd de puntenlijst van het A-2 leerjaar uitgereikt. 
Deze cursisten moeten nog voldoen aan de eisen met betrekking tot het 
A-1 leerjaar. 

Nieuws van de scholen 

St. Michielsgestel 

Juni '72 
Voor het Diploma Logopedie en Phoniatrie slaagden te Utrecht Mej. 
J. Vervest en Br. Raino Blume. Voor het getuigschrift voor goede praktijk en 
het onderwijs aan dove kinderen slaagden de volgende dames en heren: 
Mej. G. Hoyinck, mej. M. v. Dijk, mej. J . Bink, mej. H. Meissenberg, mej. 
M. Konig, dhr. J. v. Hees, F. v.d. Bosch, H. de Hoog, M. Spoor, J. Claassen 
en F. v. Asperen. 

Groningen 

Afscheid van de heer De Bruin 
Op maandag 25 sept. '72 werd er in de Hoofddirektiekamer van het Kon. 
Instituut voor Doven „H. D. Guyot" te Groningen, afscheid genomen van de 
heer D. de Bruin. Deze maatschappelijke werker, die vele jaren aan het 
instituut verbonden is geweest, gaat per 1 okt. a.s. met pensioen. 
Tijdens een gezellige receptie waarbij de Direkteur, de heer Delhez, de heer 
De Bruin woorden van lof en dank toezwaaide en een cadeaubon aanbood 
namens het gezamenlijke personeel, werd er menig babbeltje met de nu 
„oud"-maatschappelijke werker gemaakt. 
Op 7 okt. '72 werd de heer De Bruin een afscheidsreceptie aangeboden in 
het jaarbeurscongrescentrum (Beatrixhal) te Utrecht, waar er voor oud-
leerlingen uit het rayon van de heer De Bruin gelegenheid was hem de hand 
te drukken. 

A.G.K. 
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Afscheid van de heer A. Staal 
Na meer dan 25 jaar werkzaam te zijn geweest aan het Groninger Instituut, 
gaat de heer Staal het dovenonderwijs verlaten. Hij is benoemd tot hoofd 
van de school voor slechthorenden te Arnhem. 
In zijn toespraak noemde de heer Dekker de stap van de heer Staal een daad 
van moed. Dat men op 55 jarige leeftijd iets geheel nieuws begint, is een 
unicum. 
Hij had er echter alle vertrouwen in, dat het geen misstap zou zijn. 
De heer Koning, 2e voorzitter van de hoofddirectie, roemde de kwaliteiten 
van de heer Staal evenals de heer Miedema, namens de „Ouders van Dove 
Kinderen". 
Het heengaan van de heer Staal is voor het Groninger Instituut een groot 
verlies, voor de S.H. school in Arnhem een aanwinst van betekenis! 

W. 

Op 1 september f.1. vierde de heer E. J. Bies zijn 25-jarig jubileum aan het 
Instituut. 
Van mej. P. Sanders werd op 29 september afscheid genomen, daar ze met 
ingang van 1 oktober is benoemd als logopediste in het distrikt Wester
kwartier (Gron.). 

Afscheid Dr. Wildervank 
Na een twintigtal jaren als „huisarts" werkzaam te zijn geweest aan het 
Instituut, gaat Dr. Wildervank op 70-jarige leeftijd met pensioen. 
Hij wordt opgevolgd door dokter Toxopeus. 

W. 
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