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Ten geleide 

Het ministerie van financiën heeft met het 
schrijven van enkele brieven aan diverse gemeente
besturen grote onrust gezaaid op de scholen 
voor dove, slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen. Jarenlange rechten en faciliteiten, 
welke een zo optimaal mogelijk functioneren van 
deze scholen garandeerden, worden nu beknot 
of totaal ontnomen. 
Hoewel dit tijdschrift niet op de eerste plaats 
bedoeld is om kwesties uit te vechten, die meer 
bij de vakorganisaties thuis horen, menen wij , 
dat de aan de orde gestelde zaken zo ingrijpend 
zijn, dat we in dit speciale geval van deze regel 
moeten afwijken. Het gaat hier immers niet direkt 
om personen, maar om de mogelijkheden om 
ons onderwijs zo optimaal en adequaat mogelijk 
te kunnen geven. 

Op de eerste plaats is er de kwestie van de 
logopedisten, die op scholen voor slechthorenden 
en spraakgebrekkigen werkzaam zijn. U vindt 
in dit nummer een uitgebreide uiteenzetting 
van de vereniging tot bevordering van het onderwijs 
aan slechthorenden en spraakgebrekkigen. 
Financiën wil alle spreeklessen, die nu in de 
scholen worden gegeven verplaatsen naar de 
privé-praktijken van de logopedisten. Reden? 
Wij betalen allemaal ziekenfondspremie; in deze 
premie zitten spreeklessen voor de kinderen 
gecalculeerd. Het ministerie is niet van plan 
nog eens voor deze spreeklessen te betalen. "Een 
vorm van correct hygiënisch financieel denken" 
noemde iemand dit. Dat kan wel waar zijn, maar 
over de gevolgen voor de aan ons toevertrouwde 
kinderen van dit denken "naar medisch model" 
bekommert men zich niet. 

De werkzaamheden van de psycholoog worden in 
bovenbedoelde brieven ook nauwkeurig om
schreven. Begeleiding van de kinderen is er niet 
meer bij, tenzij deze begeleiding het karakter 
draagt van een evaluatie. Bovendien noemt het 
ministerie in haar schrijven de salarisschalen, 
volgens welke de psycholoog betaald moet worden. 
We geloven niet, dat het enig schoolbestuur zal 

lukken om voor de hier genoemde belachelijke 
bedragen per uur in de toekomst nog een 
psycholoog (en zeker geen specialist op dit gebied) 
aan te trekken. 
Voor de audioloog (sinds 1972 verplicht in de 
toelatingscommissie van de school) zal vanaf 
1 januari 1975 geen vergoeding meer worden 
gegeven. Bij nieuwbouw zal ook geen ruimte 
meer voor de audioloog kunnen worden geclaimd. 
Ook voor de audiologische begeleiding van dove, 
slechthorende of spraakgebrekkige kinderen wordt 
vanaf bovengenoemde datum niets meer vergoed. 
Voor de otoloog of medicus, die met het onderzoek 
van slechthorende, dove of spraakgebrekkige 
kinderen vertrouwd is (Koninklijk besluit 1967) 
geldt hetzelfde. Ook voor hem/haar geen betaling 
meer en geen onderzoekruimte, terwijl hij toch 
ook wettelijk lid van de toelatingscommissie 
moet zijn. 

Binnen het bestek van een "ten geleide" is het 
niet mogelijk om diep op al deze wijzigingen 
en de gevolgen daarvan in te gaan. Duidelijk is, 
wie er de baas is: financiën. Nog duidelijker is 
het voor ons echter, dat we dit allemaal zo maar 
niet moeten accepteren. De teams van de diverse 
scholen dragen een grote verantwoordelijkheid 
voor het aan hen toevertrouwde kind. Het is ons 
standpunt, dat de logopedische, psychologische, 
audiologische en medische zorg een integrerend 
deel van deze zorg uitmaken. Ze zijn een deel 
van de totale zorg. In zoverre zijn ze ook een 
integrerend deel van ons onderwijs in de meest 
ruime zin van het woord. 

Onderwijs moet zich niet slaafs laten welgevallen, 
dat het door financiën wordt geregeerd. We 
hopen, dat U hier achter kunt staan. 

Redaktie onderwijs aan slechthorenden 
en spraakgebrekkigen 
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Educatieve audiologie 

'Kenmerk van de eenzaamheid 
is de stilte, 
zoals het woord 
kenmerk is van de gemeenschap' 

Bonhoeffer 

Inleiding: 
In bovenstaande regels is het dilemma van het 
slechthorende kind kernachtig tot uitdrukking gebracht: 
de door een hoorstoornis veroorzaakte stilte 
vereenzaamt, en het moeizamer leren van de taal 
verergert deze vereenzaming. Het is onze taak om 
slechthorende kinderen met behulp van een hoortoestel 
uit de stilte te bevrijden en deel te laten hebben 
aan de gemeenschap. 
Daartoe moet het kind leren zijn hoortoestel optimaal 
te gebruiken. In dit licht bezien, wordt hooropvoeding 
een belangrijk aspect van de opvoeding van 
slechthorende kinderen. Deze hooropvoeding is een van 
de aspecten van wat wij educatieve audiologie willen 
noemen. Andere aspecten zullen verderop nog 
genoemd worden. 
We noemden hooropvoeding boven een belangrijk 
aspect van de totale opvoeding van slechthorende 
kinderen. Is deze uitspraak wel gerechtvaardigd, met 
andere woorden is hooropvoeding wel zo belangrijk? 
We zouden daartoe een aantal argumenten willen 
aanvoeren: 
a. Geluid is er altijd, we zijn steeds acoustisch met 
onze omgeving verbonden. 
b. De geluidswereld is groter dan b.v. de visuele 
wereld. We zijn geheel omringd door geluid. 
c. Geluid heeft een waarschuwings- en wekfunctie. 
d. Geluid maakt ons tot sociale mensen: het 
communicatieve aspect. 

We mogen samenvattend met Zigmond en Cicci 
terecht concluderen dat geluid is: 'one sence which 
functions without interruption to keep us in contact 
with the environment at all times.' 

Definiëring: 
Ewing definieerde hooropvoeding als: 
'A procedure, the main aim of which is to anable the 
child with impaired hearing to learn to use, to 
maximum capacity, his abilities to hear, interpret and 
imitate speech.' 

Aan de hand van deze definitie kunnen we enkele 
belangrijke principes opstellen: 
a. Hooropvoeding verloopt geleidelijk. 
b. Het einddoel is individueel bepaald door aanwezig 
restgehoor en intelligentie. 
c. Er wordt gebruik gemaakt van een hoortoestel of 
andere geluidversterkende apparatuur. 
b. Zowel geluiden als verbaal materiaal komen aan 
bod. 
e. Doel is het geluk van het kind en daarmee 
samenhangend de wil en de mogelijkheid om met 
normaal-horende mensen om te gaan. 

Doel: 
Het doel van de hooropvoeding valt uiteen in drie 
aspecten: 
1. Het effect op het gehoor. Hooropvoeding leert om 
goed en critisch te luisteren, verbetert de luister
instelling, maar is niet in staat om het gehoor zelf te 
verbeteren. 
2. Het effect op de taalontwikkeling. Als 
hooropvoeding de luisterinstelling verbetert, wordt het 
kind acoustisch attentiever. Het gaat aan geluiden die 
het vroeger wel hoorde, doch niet waarnam, betekenis 
geven. 
Direct gevolg is een frequentie-verhoging in taal
aanbod; een belangrijk principe in het moedertaal
onderwijs aan slechthorende kinderen. 
3. Het effect op de gehele opvoeding. Het 
leerpsychologische begrip 'transfer of training' is ook 
van toepassing op hooropvoeding. We noemen: 
ontwikkeling van een luisterlust, vergroting van het 
zelfvertrouwen, bevrijden uit het isolement. 

Om dit doel te bereiken is opzettelijke hooropvoeding 
- het regelmatig, maar kort bezig zijn met speciale, 
zinvolle oefeningen - niet voldoende. We zullen er 
steeds op attent moeten zijn dat het kind naar ons 
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luistert (d.i. niet alleen hoort wat we zeggen). M.a.w. 
ons totale bezig-zijn met het slechthorende kind is 
bezig-zijn met hooropvoeding: onopzettelijke 
hooropvoeding. 

Andere aspecten van educatieve audiologie: 
Belangrijk bij elke vorm van opvoeding is medewerking 
van de opvoedeling. Met betrekking tot de hoor
opvoeding betekent dit: plezier hebben in het dragen 
en gebruiken van het hoortoestel. In dit licht bezien is 
de aanpassing van het hoortoestel een erg belangrijk 
moment: de eerste ervaringen van het kind met het 
hoortoestel moeten zo plezierig mogelijk zijn. 
Daarnaast is ook de wijze waarop de omgeving 
reageert op het kind met een hoortoestel van 
doorslaggevende betekenis. Uitlachen kan ertoe leiden 
dat het kind het hoortoestel niet meer wil dragen. 
Een ander aspect is het geven van informatie over de 
werking van en de zorg voor het hoortoestel, 
alsmede over het gebruik van het apparaat bij het 
telefoneren. 
Zoals bekend geeft het gebruik van een hoortoestel in 
grote, meestal acoustisch niet aangepaste, ruimten 
vaak veel problemen. Behalve de storende werking van 
galm is er ook nog een grote afname van de 
geluidsintensiteit (de geluidssterkte neemt af met het 
kwadraat van de afstand). Elke slechthorende zou in 
dit opzicht geholpen kunnen worden door in derge
lijke ruimten een ringleiding aan te leggen, iets wat 
gelukkig in toenemende mate gerealiseerd wordt. 
Oefeningen in het onthouden van het geleerde 
vormen een wezenlijk onderdeel van de hooropvoeding. 
We willen hier volstaan met het geven van een kort 
schematisch overzicht van enkele mogelijkheden voor 
geheugenoefeningen: 

A. Repeteren 
1. zuiver herhalen. 
2. herhalen in een andere situatie: 

a. andere groepering 
b. zonder voorwerp of plaatje 

3. herkennen: 
- multiple-choise 
- in een reeks van andere items 
- in een verhaal 

4. in spelvorm 
5. een tweede maal herhalen met een kleine 
verandering. 

B. Gebruiken 
1. zelf ri jmwoorden zoeken. 
2. sorteren: 

- aangeboden als woord. 
- aangeboden als afbeelding. 

3. opvolgen van mondeling gegeven opdrachten. 
4. fouten in een verteld verhaal ontdekken en 
eventueel verbeteren. 
5. aangeven van het verschil tussen twee ri jm
woorden. 
6. zelf geluiden maken. 
7. nonsens-beweringen verbeteren. 

Slot 
Ondanks de waarde en het belang van hooropvoeding 
is er tot nu toe slechts weinig over gepubliceerd. Met 
name ontbreekt practisch bruikbare oefenstof. 
Bovenstaand artikel is een samenvatting van het eerste 
deel van een scriptie t.b.v. de cursus 
Gehoorgestoorden-A. Het tweede deel van die 
scriptie bestaat uit een hoeveelheid oefenstof voor 
oefeningen bij de opzettelijke hooropvoeding. Het gaat 
hierbij om lijsten van klanken en woorden, ingedeeld 
in categorieën naar articulatiekenmerk. Elke categorie 
is gerangschikt naar aantal lettergrepen en heeft een 
alfabetische volgorde. 
Bij voldoende belangstelling zijn wij bereid deze 
woordenlijsten te multiplificeren en (tegen vergoeding 
van de gemaakte onkosten) ter beschikking te stellen. 
Bestellingen kunt U richten aan: 
J. Hagens 
Mgr. Martinus van Beekschool 
Koolemans Beynenstraat 16 
Nijmegen. 
Reacties op dit artikel worden gaarne tegemoet gezien 
bij de redactie. 

J. Hagens 
Nijmegen 

Referenties 
Drs. Th. Cru/, 'Kritisch leren luisteren' Het 
Gehoorgestoorde Kind 1972, 2. 
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Woordenschat 

Dr. A. P. J. M. van den Horst, 'Horen & Taal' 
Groningen, 1968. 
N. K. Zigmond, R. Cicci, 'Auditory learning' Californië, 
1968. 
Dr. P. Kruizinga, 'Slechthorendheid en het verstaan 
van spraak' Groningen, 1956. 
Drs. A. van Uden, Taalonderwijs en hoortraining' 
Sint-Michielsgestel, 1955. 

Naschrift van de redaktie 

Bij het lezen en herlezen van dit artikel wordt voor ons 
nog eens extra benadrukt, hoe moeilijk het is om een 
scriptie zó samen te vatten, dat het bij de lezer ook 
inderdaad overkomt, dat we hier te doen hebben met 
een gedegen en goed stuk werk, wat een echte 
bijdrage kan leveren tot een meer gerichte 
hooropvoeding. Wij lazen de scriptie in zijn geheel en 
bevelen de door de schrijver genoemde woordenlijsten 
van harte in uw belangstelling aan. 
Het zou interessant zijn om over enkele jaren eens de 
resultaten te horen van degenen, die met deze lijsten 
gewerkt hebben. 

redaktie 

Errata 
Er zijn een paar storende fouten geslopen in het 3e 
nummer van dit tijdschrift. 
Op pag. 55: Promotie Dr. A. van Uden, staat: 
A.M.V. pedagogiek. Het is duidelijk, dat hier de M.O.A. 
akte pedagogiek werd bedoeld. 
Verder heeft Dr. van Uden geen 'Gebruiksmethode' 
geschreven, maar een 'Geluidsmethode', waarvan wij 
hopen, dat ze goed gebruikt wordt. 

Op pag. 58 wordt vermeld, dat de afdeling voor zeer 
jeugdigen op het Instituut St. Marie werd geopend 
in 1966. Dit moet zijn 1961 . 
Sorry voor deze onvolkomenheden. 

red. 

In no 1 van de 15e jaargang van Het Gehoorgestoorde 
Kind heeft J. J. D. v.d. Vliet een inventarisatie gegeven 
van wat het Nederlands aan taaibouwsels te bieden 
heeft. 
In het onderstaande artikel gaat hij wat dieper in op 
de woordenschat. 
Verwezen wordt naar een frequentie/ijst van De 
la Court en naar een lijst 'woordenschat A'. 
Deze lijsten zijn te uitgebreid om in het tijdschrift op 
te nemen. Daarom heeft de redaktie besloten elk 
instituut (elke school) voor dove en slechthorende 
kinderen één komplete lijst toe te sturen. 
Belangstellenden kunnen deze lijstien) nabestellen bij 
dhr. H. A. Landman, Brandespad 2. Rotterdam 14. 

redaktie 

In het A-gedeelte treft u een frekwentielijst aan van 
De la Court. Een lijst van ca. 3000 woorden d.w.z. 
een deel van de Nederlandse woordenschat. Het meest 
voorkomende deel, het meest gebruikte deel, misschien 
het meest bruikbare deel. Dit alles wat gedrukte 
teksten betreft; die zijn destijds in 1937 geteld. Zo'n 
telling is niet alleen een omvangrijk werk, maar ook 
gecompliceerd. 
Hoe worden bijv. werkwoorden geteld? 
Steeds als de vervoegde vorm, waarin ze staan, of 
herleid tot infinitief of beide? Moet een samengesteld 
woord geheel geteld worden of moeten z'n delen 
geteld worden of beide? Waarbij we moeten bedenken, 
dat taal in het geheel geen echt systematisch iets is, 
zodat, ook al is er een beslissing genomen, er zich 
telkens weer uitzonderlijke gevallen voordoen, die een 
nadere regeling vragen. Een gecompliceerd werk dus. 

Nu is het frappante dit: een lijst van 3000 woorden, 
om hun frekwentie gekozen, waarborgt de lezer een 
herkenning van zeker 90% maar meestal meer van de 
voor hem liggende bladzij, en van iedere bladzij 
Nederlands. Herkenning van het woord is de 
overheersende factor bij het kunnen lezen en genoemde 
percentage is erg hoopvol. 

64 



loch blijft er dan nog een groot onbekend deel van 
iedere bladzij over, dat op iedere nieuwe bladzij weer 
een ander deel is. 
'n mijn scriptie in 1955 heb ik het zo uitgedrukt: met 
een woordenschat van minder dan 3000 is lezen 
onmogelijk, daarboven begint het een kans te krijgen. 
Nu in 1972 ben ik toch weer wat pessimistischer en ik 
zou liever zeggen: een heel eind daarboven begint 
het een kans te krijgen en dan denk ik nog eerder aan 
5000 dan aan 4000. Mijn eigen ervaringen met bijv. 
Russisch hebben me geleerd, dat er een tijdlang 
een buitengewoon lastig stadium is, waarbij het 
woordenboek eenvoudig niet uit de hand gelegd kan 
worden. 
Maar voor dove kinderen zijn er geen woordenboeken. 
Die kunnen een gewoon woordenboek pas gaan 
gebruiken, als ze die duizenden woorden, hierboven 
aangestipt, al kennen. Het is een groot probleem en de 
school staat hier voor de taak in een te gering aantal 
jaren (onze onderzoekingen met de Holversmit-test 
wijzen daarop) een zeer grote woordenschat op te 
bouwen. 
Wat voor nut kan de frekwentielijst daarbij hebben? 
Het grootste nut is, dat hij veel hanteerbaarder is dan 
een woordenboek, zoals ook het gebruik van een 
pocketwoordenboekje handzamer is dan het 
manipuleren met een dictionnaire. Een mechanisch 
motief dus. De lijst is ook sneller te overzien, geeft ons 
bovendien moed door z'n beperkte omvang, maar 
laat toch nog wel zien, door z'n geduchte reeksen, dat 
we op moeten schieten, dat er geen dag voorbij mag 
gaan zonder nieuwe woorden. 

Ik moge hier nog even wijzen op een uitgave van de 
Uitgeverij' Tor te Amsterdam, Drs. A. G. Sangers 
724 woorden, basis van het geschreven Nederlands. 

Ik heb net heel andere aantallen genoemd; u begrijpt, 
hoe ik over 724 denk. Toch wil ik er op ingaan, 
omdat 724 toch weer makkelijker te overzien is, dan 
3000, nietwaar? Sangers geeft de frekwentie tot in 
2 decimalen nauwkeurig. Maar achter in het boekje 
staat toch weer een 'didactische aanvulling' zonder 
motivering en zonder frekwentiecijfers uiteraard. 
Daarin staan 'centimeter' en 'decimeter' de rest van de 

lengtematen ontbreken, ook in de 'echte' lijst. Zo 
staat er ook ineens 'dertiende', 'acht(ste)', 'Rotterdam', 
terwijl het merendeel der items uit deze categorieën 
ontbreekt. Veel van deze zwakheden had De la Court 
destijds al voorzien en vermeden. 
Toch nam ook hij nog het hele voorzetselapparaat in de 
telling op. 

Voor dergelijke dingen nu: min of meer gesloten 
systemen van woorden is geen frekwentie-telling nodig. 
Telwoorden, voegwoorden, lidwoorden, voornaam
woorden behoren zó zeer tot het wezen van een taal, 
dat daaruit geen keuze valt te maken. Alleen binnen 
de zelfstandige naamwoorden, de werkwoorden en de 
bijvoegelijke naamwoorden kan een telling zin hebben 
mits men daar weer uit laat: aardrijkskundige namen, 
eigennamen, maten en gewichten en dergelijke. En nu 
we toch al erg ingekrompen zijn, gaan we nog een 
stapje verder: hoe nauwkeurig moeten we tellen, wat 
komt er op de lijst? 

Een woord, dat één maal per 2000 voorkomt, komt 
ruwweg één maal per 10 bladzijden voor. Een woord, 
dat één maal per 10.000 voorkomt, komt misschien 
één maal per 50 bladzijden voor, d.w.z. er zijn al 
boekjes waar het niet in voorkomt; we zouden het net 
zo goed niet op de lijst kunnen zetten, of we zouden 
een ander woord op de lijst kunnen zetten. En zo zien 
we, dat woordfrekwentielijsten aanzienlijk minder nut 
hebben, dan ik destijds in 1955 dacht. Maar het 
blijft een feit, dat ze makkelijker in de hand liggen 
dan woordenboeken! 

Ten behoeve van het kunnen lezen, dienen we een 
grote woordenschat op te zetten. Dat noopt ons tot 
opschieten. Maar er is nog een ander fenomeen, 
dat snelheid vergt: 
Er bestaan woorden (in iedere taal) die zo uniek van 
vorm zijn, dat er geen ander woord op lijkt 'lantaarn' 
bijv. of 'ooievaar'. 
Natuurlijk is de kans, dat dit meerlettergrepige vormen 
zijn, heel groot. Zulke woorden vergen van de lezer 
weinig aandacht voor het détail. 
Ze zijn, ook bij vluchtige beschouwing te herkennen. 
Maar stel nu eens, dat een argeloze taainemer 
'duidelijk' heeft geleerd en dat nu op de aangename 
manier van 'ooievaar' voortaan herkent. 
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Dat duurt zolang tot er een ontmoeting plaats heeft 
met het woord 'dadelijk'. Ineens is de rust verstoord, de 
aandacht dient voortaan scherper te zijn. En er is de 
bijkomende onrust voor 'nog meer'. 
Zou er ook een 'dedelijk', een 'dijdelijk', een 'diedelijk' 
blijken te bestaan? Er dient voortaan wel heel goed 
uitgekeken te worden. Die onrust duurt, totdat na 
de derde variant 'dodelijk' er niets meer blijkt te zijn. Nu 
pas kan de aandacht zich op z'n gemak instellen, nu 
de omvang van de reeks bekend is. 
Ik schets hier natuurlijk de gang van zaken bij het 
leren lezen door de ideale aspirant-taalgebruiker (zie 
Chomsky). Maar hoe onze leerlingen daarvan ook 
afwijken, het grondprincipe blijft bestaan. Zekerheid, 
gemak, ontstaat pas bij een grote woordenschat. 

Natuurlijk bestaat er bij het verwerven van een 
woordenschat gevaar voor verwarring. Vooral het 
eenlettergrepige materiaal geeft daar van nature 
aanleiding toe. Veel van die moeilijkheden zijn nu 
eenmaal met de taal gegeven. 
Een reeks als 'pit, pet, pot, put, peut, poot, piet' en als 
we alleen op lipbeeld afgaan ook 'pad' is vrijwel regel. 
Zonder moeite zouden wij vele van zulke reeksen 
kunnen opstellen. 
Vanzelf ondervindt de taainemer hier zijn moeilijkheden 
wel. Daar kunnen wij , taaigevers, niets aan 
veranderen. Maar wel kunnen we voorkomen, dat de 
moeilijkheden vergroot worden. En er zijn helaas 
enkele didactische technieken, die dit verergeren. Ten 
eerste het alfabetisch opschrijven van allerlei taaiitems, 
waardoor het op elkaar lijkende nodeloos met elkaar 
geconfronteerd wordt. (Hoe nuttig in een veel later 
stadium het alfabetiseren ook kan zijn!) 
En ten tweede de associatieve mogelijkheden van de 
taaigevers, waardoor het bijv. moeiteloos mogelijk is 
een dergelijke reeks te abstraheren en op te schrijven. 
Dit vermogen van ons, taalbeheersers, speelt ons 
soms bij het onderwijs parten, omdat wi j ongewild 
voor het kind bijeen brengen, wat veel beter nog 
lange tijd gescheiden had kunnen blijven. Wat ons niet 
mag beletten, met in acht neming van die scheiding, 
al die items situatief te pas te brengen. 

Als we aan woorden denken, denken we natuurlijk ook 
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aan de flexie van die woorden: vervoeging van 
werkwoorden, verbuiging van zelfstandige 
naamwoorden en bijvoegelijke naamwoorden. Onze 
taal is daarin nogal gematigd. 
Nu doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat 
wie een taal alleen maar wil lezen, eigenlijk zo weinig 
met de flexies te maken heeft. 
Ons onderscheid enkelvoud-meervoud bijv. is een 
tamelijk steriel ding: één exemplaar of meer dan één, 
ongeacht hoeveel meer. Een boot - boten. In een 
context vindt men toegevoegde woorden die het aantal 
preciseren of aanduiden, zodat er zelden (al lezendeI) 
misverstand kan ontstaan. Trouwens de zaak zelf is 
verward: één punt, nul punten, anderhalve punt, 
zestig gulden, drie mannen, drie man, vijf centimeter 
enz. 

Maar alweer: zelden hoeft dit bij de lezer tot 
verwarring te leiden. Moeilijk wordt het pas voor de 
actieve taalgebruiker. Die heeft dan ook te maken met 
'tafels, kinderen' enz. 

Nog sterker geldt dit voor de flexie van het bijv. nmw.: 
de nieuwe jas. 
een nieuwe jas. 
een nieuw kleed, 
het nieuwe kleed. 

Wie hier als taaluiter een fout maakt, is onmiddellijk 
als buitenstaander gekwalificeerd. 
Maar voor de lezer (de aflezer, de hoorder) betekent 
het niets, is het een ornament. En dit geldt voor vele 
grammatikale elementen: het zijn vaak heel moeilijk 
aan te leren tierelantijnen, maar ook niet meer dan dat. 
Helaas kunnen we er ons niet van ontdoen. Wij willen 
het kind in z'n taaluiting een zo normaal mogelijke 
image geven en dat kan alleen met die tierelantijnen. 
Geheel terzijde vraag ik mij hier dan ook af, of de 
moderne psycho-linguistiek, die zich juist bezig houdt 
met het zich eigen maken door het individu van de 
grammatikale elementen, wel een grote bijdrage aan 
ons beroep kan leveren. 
De grootste flexie-rijkdom in onze taal ligt bij de 
werkwoorden en alweer; voor de lezer-verbruiker bijna 
geheel zonder zin. Al die speciale vormpjes 'heb, 
hebt, heeft, hebben' terwijl er voornaamwoorden bij 



staan of namen bijstaan, ze hebben geen wezenlijke 
2m. Andere talen doen het weer anders, nog barokker 
of ook helemaal niet en dat gaat allemaal even 
voortreffelijk. Van wezenlijk belang voor een lezer 
zijn veel meer de kenmerken (hoe dan ook, waar dan 
°ok, in het werkwoord of er buiten) van de aspecten: 
of iets nog beginnen moet, of gaande is, of voorbij is, 
van de conditionalis: of iets zo is, of had moeten 
zijn, of beter had kunnen zijn of gesteld, dat het zich 
had voorgedaan. 

En of iets in het algemeen gesteld wordt, of dat er een 
anecdote wordt verteld. Dat zijn dingen, die de lezer 
moet kunnen zien. 
Maar helaas, de arme uiter zit met al die andere 
dingen tevens en daarom zullen wi j er iets aan 
moeten doen. En dan blijkt, dat zoiets ouds bekends 
als werkwoorden vervoegen niet veel zin heeft, 
integendeel vaak tot verwarring aanleiding geeft. 

Als we eens zien, hoe wij dat alles geleerd hebben, dan 
blijkt, dat dat alleen door steeds weer korrekt 
gebruiken gebeurt. Wie kinderen een keer of zes, zeven 
laat herhalen: 'Kwam Rita maar, dan konden we 
beginnen' in de voor zich zelf sprekende situatie van 
een verjaardagsfeest bijv. (Maar de gelegenheid is er 
altijd!) heeft het beste gedaan, wat er te doen viel. En 
vooral, als bij die herhalingen, niet meer naar een 
voorbeeld gekeken wordt (geschreven tekst, of 
voorsprekende taaigever) maar er een concentratie 
plaats heeft, desnoods met gesloten ogen, op het 
innerlijke beeld van dat bouwsel. 

Dat geldt ook voor de keuze van het hulpwerkwoord 
'hebben' of 'zijn'. 'We zijn daar geweest.' 'We hebben 
hem toen gezien'. Die dingen zijn alleen maar goed 
te krijgen door vast ingeslepen articulaten of 
schrijfpatronen. 
Er is misschien wei iets aan te doen, door een 
werkwoordlijst aan te leggen. Niet alfabetisch, in een 
volkomen willekeurige volgorde schrijven we de 
werkwoorden op, waarmee wi j (als leerkracht) 
welbewust de voorhanden situatie 'vertaald' hebben. 
Ik kan niet sterk genoeg de nadruk op deze zin leggen. 
Veel te vaak hoort men nog zeggen: 'daar zijn ze nog 
niet aan toe, dat is nog niet voorgekomen'. Alsof er 

enige taalgevende kracht buiten de leerkracht om zou 
zijn. Uit dove kinderen komt geen taal, uit slechthorende 
kinderen komt een klein beetje taal en dan meestal 
defect. 

Wat de kinderen wel aandragen, dat is zichzelf in een 
steeds veranderende situatie (waartoe uiteraard ook 
verleden, toekomst, fantasie, reactie, wens, gebod enz. 
behoren). Het verwoorden, het vertalen van die 
situatie behoort aan de leerkracht, die daarin volkomen 
autonoom is. 

Aan dat verwoorden komen werkwoorden te pas, 
werkwoorden, die de leerkracht naar eigen goeddunken 
kiest. En die werkwoorden nu kunnen op een lijst 
bijgeschreven worden. Dat moeten er dan na luttele 
jaren al honderden zijn. Als daar nu infinitief en 
deelwoord van opgeschreven worden, is dat heel mooi 
en dan zouden de werkwoorden, die met 'zijn' vervoegd 
worden eventueel rood opgeschreven kunnen worden. 
Zoiets helpt wel eens. Sommige fouten worden 
erdoor voorkomen. Ook bevredigt het mij meer een 
fout te zien corrigeren nadat ik heb gezegd: 'Dat is 
een rood werkwoord' dan nadat ik de goede vorm heb 
voorgezegd of geschreven. Hoewel dat laatste 
didactisch volkomen respectabel is overigens. 

Ik meen, dat het inderdaad zin heeft ook het verleden 
deelwoord op zo'n werkwoordlijst te zetten. 
Het is mogelijk, dat de kinderen dan, naar analogie van 
wat ze steeds op de lijst zien, uit een gegeven 
infinitief een deelwoord gaan vormen, uit een gegeven 
deelwoord een infinitief gaan afleiden. 
Dat gebeurt, en daar is niets op tegen. Toch geloof ik 
niet, dat wi j als taaigevers dat verder moeten 
aanmoedigen (er valt natuurlijk ook niets aan af te 
keuren), we moeten er zeker geen 'oefeningen' van 
maken. En later, als de kinderen gaan lezen, en ons bijv. 
telkens onbekende woorden komen vragen (die ze in 
een speciaal schrift verzamelen), moeten we niet 
vergen, dat de werkwoorden, die daarbij zijn, in de 
infinitief geschreven worden. Dat ligt erg voor de hand 
om te doen, want zo'n kind komt met allerlei 
werkwoordsvormen aan. 'Scheepte' en wij wijzen dan 
op het veel verder weg staande 'af', dat er ook nog bij 
hoort. 

'Kwijnend' enz. Het is erg verleidelijk om nu deze 
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chaos te stremmen en te vergen, dat het kind de 
infinitief afleidt en opschrijft: afschepen, kwijnen enz. 
Toch moeten we hier weerstand aan bieden en de 
chaos maar laten bestaan. Want natuurlijk verschijnt 
er anders een kind met 'dezen' of 'bedezen' en 
'verliggen' (van 'verlegen'). 
Onze taal kent namelijk een aantal woorden, die er 
uitzien als deelwoord, die het bestaan van een infinitief 
suggereren, hoewel dat er niet is.* Dat zijn merendeels 
heel gewone woorden, zeer de moeite van het leren 
waard. Die moeite wordt dan ook beloond, want een 
kind, dat ze kent, zal niet zo gauw meer in moeilijkheden 
raken, door er andere werkwoordsvormen uit af te 
leiden. 
Het is hier bij uitstek de plaats om in te gaan op een 
hiermee verwant fenomeen: het zien van een woord 
in een woord, het doorzien van de woordsamen
stelling. Een zeer belangrijk fenomeen, dat later, als het 
lezen goed gaat vorderen, ook onmisbaar is. 
Maar daaruit volgt nog niet, dat wij er iets aan zouden 
moeten doen. Het fenomeen vormt zich vanzelf met 
de groei van de woordenschat, met de leeservaring 
(en dan denken we eraan, dat ook dove kinderen, nog 
op de basisschool, het moeten brengen tot het lezen 
van tientallen boeken per jaar). Wat gebeurt er nu, als 
wij menen, kleine kinderen al in dit fenomeen te 
kunnen (en te moeten) trainen? 
Dan zien die kinderen 'gek' in 'gekocht' en 'gekomen', 
dan zien ze 'pot' in 'potlood', 'mis' in 'misschien'. En 
omdat, voor wie de taal niet kent, alles er veel 
onduidelijker uitziet, zien ze ook nog ten onrechte van 
alles. 
Nu zijn er ook kindertjes, die zonder, dat de leerkracht 
er ooit op gewezen heeft, van zelf zo iets gaan doen 
en hun ontdekking aan andere kinderen meedelen 
(wij hebben uiteraard geen 'monopolie' van taalgeving). 
Ik geloof, dat we zoiets meteen moeten afsnijden, 
met de motivering: 'nee, dat is niets, ja, let maar 
op, we gaan verder'. 
Wat later een nuttig fenomeen blijkt, is het in een veel 
vroeger stadium allerminst! 

Dit brengt ons op het probleem van de analogie, want 
dat kan in ons vak een echt probleem zijn. 

* (Zie: woordenschat A) 
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Taal, iedere taal, kent reeksen van analoge vormen. De 
infinitieven op '-en', de deelwoorden met 'ge-' maar 
toch ook al met 'ver-', 'be-', 'ont-', de vergrotende 
trap met -er' enz. 
Dit zijn tamelijk lange reeksen maar veelal zijn ze 
korter, beduidend korter. Zó kort, dat ze meer analogie 
doen veronderstellen, dan er werkelijk is. 'Zit te 
spelen, loopt te, staat te, ligt te' maar dan is het uit; 
'rijdt te, vaart te' zijn onmogelijk. 
Nu is er geen macht in staat te stremmen, wat in een 
kind als analogieopvatting gaat leven. Ook de 
ontwikkeling van de normale kinderspraak wemelt van 
analogie-vormen, die overschrijden, wat de taal 
werkelijk toelaat: 'gediefd', 'veeleer'. 
Maar wel kan de linguapedist zich onthouden van het 
stimuleren en het beamen hiervan. En dit stimuleren 
en beamen gebeurt vooral, wanneer men kinderen 
oefeningen' laat maken: 'Schrijf nu eens zelf op . . .' 
'Vul in . . .' 'Vul aan . . .'. Waardoor de geheel verkeerde 
opvatting post vat, dat correcte taal ontstaat, door 
goed na te denken of überhaupt door te denken. 
Een voorbeeld, dat altijd dankbaar door leken en 
beginnelingen (ik gebruik die woorden niet gering
schattend, omdat ik van mening ben, dat vakmanschap 
toch ook altijd is: zich nieuwsgierige leek en 
beginneling blijven voelen) wordt aangegrepen zijn de 
trappen van vergelijking.(Zie: woordenschat A). 
Intuïtief bijna wordt begrepen, dat het hier om een 
lange analogiereeks gaat. We kunnen er dan ook op 
rekenen in alle didaktieken veel ervan aan te treffen. 
De trappen van vergelijking en oefeningen daarin 
behoren tot de stereotypieën van het dovenonderwijs 
(en niet alleen daar). 

Andere stereotypieën zijn: de voorzetsels in hun 
plaatsaanduidende betekenis, bijvoegl. naamw. in 
paren, die eikaars tegenovergestelde zijn, kleuren, het 
gebruik van het koppelteken 'is', het eindeloos 
benoemen van concrete zelfstandigheden, het 
'beschrijven' van de werkelijkheid, ook de abstracte 
werkelijkheid van plaatje of verhaaltje. 
Ik heb mij dikwijls afgevraagd, waarom deze dingen zo 
vaak en zo gemakkelijk in de plaats komen van het 
echte linguapedische handelen. 
Maar daarover speculeren kunnen we misschien in een 
later stadium beter doen. 



In woordenschat A ziet u twee reeksen woorden. De 
eerste reeks van woorden, die als zelfstandig 
naamwoord gelijkluidend zijn met het bijvoeglijk 
naamwoord. 
die som is fout 
en 
je hebt een fout. 

De tweede reeks van woorden, die zowel het voorwerp 
als de stof aanduiden. 
Hier geldt alweer: wat voor een lezer, een liplezer, een 
verstaander geen moeilijkheden oplevert, kan voor de 
uiter, de gebruiker een heel struikelblok zijn. En dat is 
het voor dove taalgebruikers dan ook. Onmiddellijk 
ermee verbonden is natuurlijk het korrekte l idwoord-
gebruik. 
'Wat zit er aan je mouw?' 
^Een krijt', antwoordt een leerling graag i.p.v. 'krijt'. 
'Wat is er op?' 'Een brood' i.p.v. 'het brood'. 
'Wat hebben jullie gisteren gegeten?' 'Een brood' i.p.v. 
'brood' enz. 

Nu is een taaluiting altijd een diagnosticum voor de 
partner. Uit wat iemand zegt en hoe het gezegd wordt, 
concluderen we, of dat een Nederlander is, of die 
normaal is (onthoudt u dit zinnetje met 'die' en 'dat' 
even, want we komen er op terug), of die weet, 
waarop hij spreekt enz. Uit onze conclusies leiden we 
af, hoe we ons zelf als taalgebruiker tegenover die 
partner moeten gedragen, we passen ons aan, negatief 
of positief, in tempo, in zinslengte, in woordenkeus, 
in stijl. 

Wanneer nu een leerling of oudleerling, door 
onbeholpen uitingswijze een sterke regressie in het 
taalgedrag van een partner oproept, dan berooft hij/zij 
zichzelf van een heel stuk mogelijkheid tot verruiming, 
tot verdere training. De wenselijkheid om ook 
eenvoudige kwesties korrekt te krijgen is hiermee wel 
aangetoond maar de middelen om dat te bereiken zien 
we veel minder duidelijk. Het belangrijkste middel is 
en blijft natuurlijk: het korrekt doen zeggen van een 
stuk Nederlands en dat bij herhaling doen zeggen, en 
later weer opnieuw doen zeggen enz. Dit nu is werkelijk 
de hoogste wijsheid van de linguapedie, hoe simpel het 
ook klinkt. Dikwijls hoort men de leerkracht te vaak, 

terwijl de leerling zwijgt. De leerling moet zich trainen 
door: 
a. mee te spreken 
b. na te zeggen 
c. uitgesteld na te zeggen (d.i. even een pauze houden, 
alvorens te gaan spreken). 
Ik denk weleens, maar ik kan het niet bewijzen, en het 
is mijn terrein ook niet, dat een taal alleen maar 
geleerd kan worden, wanneer het brein door eigen 
functionerende kinestetiek en motoriek aangesproken 
wordt. Of dan verder de impulsen visueel of auditief 
van aard zijn, doet minder ter zake. 
Hoe dan ook: de praktijk wijst uit, dat het 'bij 
herhaling goed doen zeggen' een werkzaam middel is 
en ook, dat de werkzaamheid daarvan zich plotseling 
verveelvoudigd, wanneer de leerling uit zichzelf deze 
lust tot herhaling en tot korrektheid ontwikkelt. Wie dit 
'uit zichzelf' via een gedragstherapie zou weten te 
ontwikkelen, wordt naar mijn smaak de Amman van de 
20-ste eeuw. 

Maar we kunnen het 'goed zeggen' nog wel enige 
andere hulp bieden. Wanneer we namelijk op onze 
vragen naar 'hoe' en 'wat' altijd het korrekte 'korte' 
antwoord eisen. 
En ook op onze vragen: 'Wat is dat voor spul?' ('Krijt') 
'Wat is dat voor een ding?' (Een kaas). Korrekt, 
natuurlijk! Maar 'kort' wat is dat. Een 'kort' antwoord, 
is een antwoord alleen 'in de kategorie'. Dus niet: 
'Dat is kaas' maar 'Kaas', niet 'Dat is een krijtje' maar 
'Een krijtje'. En dat geldt niet alleen voor deze gevallen, 
maar de praktijk leert, dat het ook geldt voor: 
wanneer, waar, hoe laat, wie enz. Het is misschien niet 
overbodig, dit hier te zeggen, omdat enkele 
kompensatieprogramma's ter bestrijding van taal-
armoede het lange antwoord propageren, uiteraard met 
het idee: 'dan praten ze meer'. 
Voor ons geldt echter, dat 'meer' ons eigenlijk minder 
interesseert dan 'beter'. En het korte antwoord is beter. 
Terug naar de woordjes, waarom het hier gaat, echter: 
fout een fout 
glas een glas. 
maar niet: 
verkeerd een verkeerd 
alluminium een alluminium(pje) 
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Maar met welke autoriteit kunnen we nu zeggen: het 
ene kan wel en het andere kan niet? 
In geen geval op grond van grammatikale regels, of 
op grond van uit het hoofd geleerde rijtjes of op grond 
van een ezelsbruggetje. De enige autoriteit is hier van 
neurologische aard: het ene kan wel, omdat de 
'daarbij behorende' processen in'het centrale zenuw
stelsel vaak genoeg zijn opgetreden om herkenning en 
beaming mogelijk te maken en het andere doet 
vreemd aan, omdat het dat 'vaak genoeg' juist niet 
heeft. 

Toch kan het heel goed zijn, dat regels, rijtjes en 
ezelsbruggetjes iemand, die een vreemde taal aktief 
wil leren beheersen, geweldig helpen. Vooral bij 
een schriftelijke uiting, waar tijd voor overleg aanwezig 
is. Ook kan het heel goed zijn, dat nu zulk korrekt 
gebruik leidt tot automatisch goed doen en automatisch 
als goed erkennen. 
Wanneer we dan ook bij een leerling de mogelijkheid 
zien om langs deze weg het doel te bereiken, dan is 
er natuurlijk alles voor. Gesteld dan, dat we regels, 
rijtjes en ezelsbruggetjes kennen. Maar dat moet dan 
wel een leerling zijn, die regels kan toepassen en dat 
is nu een verschijnsel, dat zich vooral bij kinderen, 
heel zelden voordoet. NI. alleen bij de allerbeste 
leerlingen, bij hen, die er het minst behoefte aan 
hebben. Bij hen, die uit zich zelf in staat zijn tot het 
vinden van hulpmiddelen tot het herhalen van nog niet 
goed gekende dingen enz. 

Voor alle kinderen, waarbij dit niet zo is, zijn wij als 
leerkracht de kracht. Van ons gaat het takteren van 
herhalingen uit. 

De hier beschreven gevallen zijn natuurlijk ook 
lidwoordkwesties. En dat zijn in het Nederlands heel 
moeilijke kwesties. Uiteraard niet voor de geroutineerde 
gebruiker, want die verlaat zich op 'het altijd zo 
vernomen, altijd zo gedaan hebben'. Maar speurt men 
na, volgens welke regels de lidwoorden worden 
gebruikt, daar wordt alles meteen duister. Wanneer 
worden 'de' en 'het' gebruikt, wanneer 'een', wanneer 
geen lidwoord? Een leuk regeltje is natuurlijk, dat 
verkleinwoorden 'het' krijgen en meervouden altijd 'de'. 
Ook, dat er in de bijvoeglijke bijzin het verband 
bestaat: de - die, het - dat. 
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Toch zeggen we 'die Marietje' en 'Marietje, die'. Maar 
goed, over het algemeen kunnen we toch de regel 
volgen. 'Het boek, dat je me net liet zien, geef dat nog 
eens' en De meeuw, die op het dak zit, bedoel ik.' Om 
'die' en 'dat' hier korrekt te gebruiken moet het genus 
bekend zijn. Tenminste wanneer hier niet het korrekte 
gebruik geautomatiseerd is, zoals bij ons horende 
taalbeheersers het geval is. 
Het zou z'n nut kunnen hebben (het schaadt ook niet, 
het is een kleine moeite) de zelfstandige naamwoorden 
van de groeiende woordenschat (dat die snel moet 
groeien is ons nu al goed bekend) op voor ieder 
zichtbare lijsten bijeen te brengen: een 'de' lijst en een 
'het' lijst. 
De 'het' lijst blijkt dan de kortste te zijn en te blijven, 
vooral wanneer we de verkleinwoorden eraf laten, wat 
ieder naar eigen smaak moet doen natuurlijk. Wanneer 
we nu de 'het' lijst bijv. bij het raam hangen en de 'de' 
lijst bij de deur, dan kan in het vervolg een handgebaar 
of een hoofdbeweging van de leerkacht een fout 
voorkomen of een korrektie aanbrengen (hoewel dat 
bij zo'n 50/50 geval weinig uithaalt). 
De fout voorkomen, zodat ééns te meer een korrekt 
verlopend 'circuit' in de hersenen doorspeelt, is 
natuurlijk ideaal. 

J. J. D. v.d. Vliet, 
Amsterdam, dec. '73 

Redaktie - vergadering - 20-11-1974 

Mej. A. G. Kerkstra was door ziekte verhinderd. 
Het enthousiasme duurt nog voort. 
Belangrijke besluiten: 
1) In het 3e en 4e nummer komt voortaan het 
'Verenigingsnieuws' en tevens 'De dag der akoepedie'. 
In het 1 e en 2e nummer kunnen dan 'andere' artikelen 
geplaatst worden. 
2) In maart 1976 zal een 'praktisch' nummer worden 
samengesteld. De scholen worden verzocht hieraan 
zoveel mogelijk medewerking te verlenen. 
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Kunnen we nog iets van die oudjes leren? 

Met bovenstaande vraag zou ik graag een regelmatig 
terugkerende rubriek willen openen, waarin het 
antwoord op deze vraag in positieve of negatieve zin 
wordt gegeven. 
Bekijken we de tijdschriften van de laatste 20 jaar, dan 
komen we sporadisch artikelen tegen, die het werk 
van onze vroegere collega's onder de loupe nemen. 
Is dat juist? Hebben we soms niet enkele oude 
schoenen weggegooid, zonder er nieuwe (betere) voor 
in de plaats te stellen? 
Welke collega's bedoelen we? 
Ach er zijn er zo ontzettend veel, die zich vroeger 
geheel voor het onderwijs en het dove kind hebben 
ingezet. 
Ik bedoel niet alleen een Amman, een Heinicke of een 
Vatter, maar ook vele andere collega's, wier naam 
nooit meer wordt gehoord, maar die ons misschien 
toch wel iets kunnen leren; ik noem zo maar voor de 
vuist weg: zuster Rosa, Postma, mejuffrouw Gebing, 
Timmer en Goeman. Het zijn namen, die ik bij het 
opruimen van mijn boekenkast o.a. tegenkwam. 
Je blijft dan even zitten, eerst hurkend, voor die kast, 
daarna gewoon zittend op de vloer. Met verwondering 
las ik de vergeelde en vergeten artikelen. 
Eén conclusie werd steeds duidelijker: wat een inzet, 
wat een werkzaamheid, wat een kennis van zaken en 
wat een liefde voor het toen vaak zo achtergestelde 
dove kind! Vóór die boekenkast, zittend op de vloer, 
met verwondering over wat ik las, kwam de gedachte 
bij me op: kunnen we met elkaar niet eens op zoek gaan 
naar de denkbeelden en de methoden van die 
oud-collega's en bekijken of die oude waarden wel 
geheel in ons 'moderne' onderwijs aan doven zijn 
verwerkt. 
Ik schrijf hier 'gezamenlijk', want het is niet alleen een 
omvangrijke taak, maar het geheel zal ook moeten 
beoordeeld worden vanuit verschillende hoeken en 
vanuit verschillende tijden. 
Mijn vraag is dan ook: wie doet er mee, om deze 
rubriek uit te bouwen, wie wi l eens de ideeën van een 
oud-collega bespreken en wie wil dan daarna over 
datgene, wat is geschreven zijn kritiek geven of zijn 
adhesie betuigen? 
Zo n stuk hoeft niet lang te zijn, kan wel, maar hoeft 
niet persé het resultaat te zijn van een uitvoerige 

bestudering van die bepaalde persoon, het kan ook de 
weergave zijn van persoonlijke ervaringen of van een 
klassebezoek. 
Ik hoop, dat vele collega's van nu zullen medewerken, 
om de collega's van vroeger nog eens kritisch te 
bekijken in positieve zin. 
Zelf wil ik een bescheiden begin maken, dat vooral niet 
als voorbeeld moet worden opgevat, meer als een 
gebrekkige start. Al lezend kwam ik steeds de naam 
Hill tegen. Wie is dat, wat wilde hij? 

Friedrich Moritz Hill ( 1805-1874) 
Heel kort, een enkel persoonlijk gegeven. 
Het is de verdienste geweest van Hill, dat de 
spreekmethode voorgoed vaste grond kreeg. 
Hij werd in 1830 tot eerste Lehrer van de 
doofstommenschool te Weissenfels aangesteld. 
Met grote tegenzin aanvaardde hij deze baan, zodat de 
resultaten van zijn onderwijs zeer gering waren. 
Nadat hij door de direkteur ter verantwoording werd 
geroepen en hem door deze werd aangezegd liever 
naar een andere baan om te zien, veranderde de 
houding van Hill volkomen en ernstig begon hij zich af 
te vragen: Wat moet een doofstommenonderwijzer 
weten om zijn leerlingen met vrucht te kunnen 
onderwijzen? 
Waarom werd deze man door zijn tijdgenoten en door 
het nageslacht de grote 'Reformator' van het 
doofstommenonderwijs genoemd en wat kunnen we 
van hem leren? 
1. Hij trad met grote felheid op tegen misstanden bij 
het onderwijs aan doven in die ti jd. Zijn kritiek betrof 
vooral het onderwijs, de methode, niet allerlei zaken 
daaromheen, nee zijn kritiek had betrekking op de kern 
van de zaak. 
Hermus schrijft, dat de kritiek tegen de misstanden 
in het doofstommenonderwijs als bazuinschallen door 
de onderwijswereld ging. 
Wie kan en wil op dit moment wat dit betreft de plaats 
van Hill overnemen? We missen die kritiek, zijn 
misschien te beleefd, anderzijds te vlug beledigd, maar 
persoonlijk mis ik die verantwoorde kritiek heel erg. 
2. Hill gaf zelf het artikulatie-onderwijs, besteedde 
er grote aandacht aan. Z'n hospitanten mochten wel 
eens een proefles geven, maar spreekles geven 
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deed hij zelf, daar mochten ze alleen naar kijken. 
Bij Hill was het artikulatie-onderwijs één van de 
kernpunten van het dovenonderwijs, waaraan alleen de 
'besten' zich mochten wagen. 
Slits vertelt na een bezoek aan Hill, hoe hij de manier 
en de inspanning bewonderde, waarmee dat 
spreekonderwijs werd gegeven. 
Wordt bii ons het spreekonderwijs nog als zo belangrijk 
gevoeld? Is het bij ons nog steeds een bijzondere eer 
en een erkenning als vakman, als men zich uitsluitend 
aan het spreekonderwijs mag geven? 
Antwoordt u zelf maar. 
3. Niet alleen laat Hill kritiek horen, hij bouwde ook 
op, gaf niet alleen wat vage theorie, maar realiseerde 
die theorie in zijn praktische arbeid en in z'n vele 
geschriften. Ook die gerealiseerde theorie kan ons nog 
wel iets leren. 
Hoofdbeginselen uit z'n boek: 'Anleitung zum Sprach 
unterrichte für Taubstumme Kinder, für Pfarrer und 
Lehrer'. (1840) zijn o.a.: 

a. Taal moet voor het dove kind een 'organische 
Lebenstatigkeit' zijn, een middel tot een schier 
onbewuste uitdrukking van wat er in zijn hoofd omgaat. 
b. Bij die spraakontwikkeling en bij de keuze van de 
stof moet men zich laten leiden door de taaibehoefte 
van het kind, dus o.a. uitgaan van hetgeen het kind 
onmiddellijk omgeeft, waarin het vooral belang stelt, 
wat het zelf heeft beleefd. 
c. Streef naar vaardigheid bij het spreken en afzien o.a. 
door de woorden en zinnen die het kind reeds kent en 
kan spreken, steeds weer in een gesprek te laten 
toepassen, door overal, waar de gelegenheid zich 
aanbiedt met het kind te spreken en het kind zelf te 
laten spreken, niet alleen in, maar ook buiten de 
school, in de gang, op de speelplaats, tijdens de 
maaltijd enz. enz. 
Walther zegt in z'n 'Geschichte des Taubstummen-
bildungswesens': 'Durch diese Satze gab Hill den 
Verfahren der Grammatisten den Totenstosz. In ihnen 
ist die Reform des erneuten deutschen Unterrichts-
verfahrens ausgesprochen'. 
Dat we van deze gedachten nog veel kunnen leren, 
spreekt wel vanzelf. Vallen we niet herhaaldelijk weer 
terug op het etiketteren van bekende woorden als 
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'pyama', 'autoped', enz. Soms hangen lange rijen 
plaatjes van dergelijke voorwerpen langs de wand of 
staan ze in met veel zorg vervaardigde boeken. 
En is het vaak niet zo, dat de 'les' op de speelplaats, of 
na half vier volkomen is afgelopen? 

Hill roept het ons nog steeds toe: 'Aus dem Leben ins 
Leben'. Hij vindt het jammer dat het onderwijs in zijn 
dagen te weinig bij het leven aansluit, dat het te veel 
opgesloten blijft binnen de schoolmuren, dat men 
het onderwijs te veel laat leiden door platen en boeken 
en dat men vergeet het dove kind de taal van het 
leven te geven. 
Het zijn allemaal gedachten, die ons tot nadenken 
stemmen, gedachten uit het midden van de 19e eeuw, 
toen men onder veel moeilijker omstandigheden 
moest werken. 

4. In zijn 'Grundzügen eines Lehrplanes' zegt hij: 
'In allem is Sprachunterricht'. Hij wi l , dat alle 
onderwijs: godsdienst- en rekenonderwijs, het 
onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis dienstbaar 
wordt gemaakt aan de opbouw van taal en spraak. 
Bij de bijbelse geschiedenis gaat het dus niet alleen om 
kennis van de historische feiten van het O. en N. 
Testament en om het opwekken van godsdienstige en 
zedelijke gevoelens, maar ook om de uitbreiding van 
taalkennis en vaardigheid in het uitdrukken van de 
gedachten. 

Het zijn meningen, die van belang zijn, wanneer we 
spreken over het voortgezet onderwijs aan doven en 
over de leeftijd waarop dat onderwijs moet beginnen 
en over de manier waarop vooral in de eerste jaren 
het onderwijs wordt gegeven. Gaat het om de kennis 
of om het taalbezit en de spreekvaardigheid. 

5. Belangrijk is m.i. ook de mening van Hill over de 
opleiding van de dovenonderwijzer. Hill acht het 
bijzonder juist, dat men bepaalde eisen stelt met 
betrekking tot de wetenschappelijke vorming van de 
dovenonderwijzer, maar hij vindt niet, dat het in de 
eerste plaats aankomt op de begaafdheid en 
ontwikkeling. 
Hij uit de vrees, dat er onderwijzers zouden worden 



gevormd: 'reich ausgestattet mit theoretischen 
Kentnissen', maar die hij toch liever niet als 
dovenonderwijzer zou aanstellen. 
'Wissen ist gut, können ist besser'. Hill vindt (evenals 
Vatter) praktische werkzaamheid onder leiding van een 
ervaren vakman het eerste en voornaamste element 
in de opleiding van de toekomstige dovenonderwijzer. 
Opnieuw een mening, die ons tot nadenken stemt. 
Onze opleiding wordt steeds meer uitgebreid met 
allerlei 'randvakken' en het artikulatie-onderwijs is zelfs 
gedegradeerd tot een z.g. 'bijvak'. 
6- Hill is een man geweest, die door zijn voorbeeld 
op vele van zijn collega's een begeesterende invloed 
heeft uitgeoefend. 
Zelf was hij een voorbeeld van ijver en orde en eiste dat 
ook van zijn medewerkers. Deze ijver en orde stelde 
hij boven de methode. Als hij zag, dat een onderwijzer 
goede resultaten bereikte, was Hill tevreden, op 
welke wijze of door welke middelen deze ook waren 
verkregen. 
Voor Hill gold de stelregel: 'der Lehrer ist die Methode'. 
Maar één zaak was voor Hill een absolute basis: 
'/Ver en orde. 
Is dat zo? Wat is uw mening? 
° i l zijn zo enkele gedachten die bij me opkwamen, 
daar zittend op de grond voor m'n boekenkast en 
lezend in oude boekjes en tijdschriften. 
Het laatste wat ik las, was de mening van Hermus over 
Hill: 'Slechts voor ééne zaak leefde en werkte hij: 
voor de doofstommen en het doofstommenonderwijs'. 

Wie geeft kritiek? Wie neemt een andere collega onder 
de loupe? 
We wachten op uw bijdragen: uitgebreid of kort, 
overwogen of fel, voor of tegen. Ik wacht af. 

Literatuur 
7. HUI: Leitfaden für den Unterricht der Taubstummen 
(1838). 
2. HUI: Vollstandige Anieitung zum Unterricht 
Taubstumme Kinder im mechanischen Sprechen, 
Absehen, Schreiben und Lesen (1839). 
3. HUI: Anieitung zum Sprachunterrichte für 
Taubstumhe Kinder, für Pfarrer und Lehrer (1840). 
4. Walther: Geschichte des Taubstummenbildungs-
wesens. 
5. Hermus: Hill's betekenis voor het doofstommen-
onderwijs. 

Naschrift 
Wij zijn Dhr. Berkhout bijzonder dankbaar, dat hij de 
moeite heeft genomen, om ons 'dat oudje' tot 
voorbeeld te stellen. Wij vinden de 'start' van deze 
rubriek helemaal niet gebrekkig. 
Al lezend en herlezend hebben wij ons eens bezonnen 
op verschillende frappante uitspraken van HUI. 
Inderdaad, HUI heeft ons in deze 'moderne' tijd nog 
véél te zeggen. 
Wij zijn er van overtuigd, dat vele andere 'oudjes' ons 
óók opnieuw aan het denken kunnen zetten. 
Daarom ondersteunen wij graag het verzoek van 
Dhr. Berkhout: Wie doet er mee' en duikt eens in de 
geschriften van onze voorgangers? 
Collega's, laat ons niet te lang wachten. Wij houden 
ons aanbevolen. 

de redaktie. 

P. Ft. Berkhout, 
Ammanschool, Amsterdam 
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Is logopedische hulp op scholen voor slechthorenden 
en spraakgebrekkigen 'medisch' of 
'onderwij skundig' geïndiceerd ? 

Probleemstelling 
Alle medewerkers, verbonden aan scholen voor 
slechthorenden en spraakgebrekkigen zijn zeer 
verontrust door het feit, dat het in de toekomst 
niet meer mogelijk zal zijn logopedisten(es) te 
benoemen op bovengenoemde scholen. Zij menen, 
dat het onderwijs op hun scholen hierdoor ernstig 
schade zal lijden. 

Dringend verzoek aan de minister van financiën 
Alle medewerkers, verbonden aan scholen voor 
slechthorenden en spraakgebrekkigen verzoeken 
het ministerie van financiën met klem richtlijnen 
uit te vaardigen, waarbij wordt vastgesteld, dat de 
kosten voor logopedie op scholen voor buitengewoon 
onderwijs (inzonderheid de scholen voor slecht
horenden en spraakgebrekkigen) weer tot de kosten 
van onderwijs moeten worden gerekend en dat de 
door de gemeenten gemaakte kosten integraal door 
het rijk worden vergoed. 
De consequentie hiervan zal moeten zijn, dat het 
bevoegd gezag (de schoolbesturen) en de gemeente
besturen van openbare scholen logopedisten(es) 
in vaste dienst kunnen benoemen. 
Uiteraard zal het dan ook nodig zijn dat er voor 
ieder type school richtlijnen komen over de 
gemiddelde tijd, welke per kind moet worden vergoed. 
Het bestuur van de vereniging tot bevordering 
van het onderwijs aan slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen is gaarne bereid het ministerie 
te adviseren, zover het hun typen scholen betreft. 
De ondergetekenden verzoeken ook de schoolbesturen 
en de gemeentebesturen om er bij het ministerie 
met klem op aan te dringen, dat aan de huidige 
situatie zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt. 

Toelichting 
Misschien kan de titel van dit rapport enige ver
wondering wekken. Wat maakt het per slot van 
rekening uit of deze logopedische hulp nu gegeven 
wordt op medische of op onderwijskundige indicatie. 
Als er maar adequate mogelijkheden zijn om deze 
hulp te bieden en als dit maar gebeurt in juist 
samenspel met de leerkrachten en het hoofd der 
school. Helaas blijkt uit de brieven van het ministerie 
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van financiën van de laatste jaren, dat die indicatie 
van het allergrootste belang is. Als de logopedische 
hulp namelijk gegeven moet worden op medische 
indicatie, dan worden de kosten voor die hulp vanaf 
1 januari 1969 niet meer door de minister aan de 
gemeenten vergoed. We citeren uit de brief van het 
ministerie van financiën, d.d. 12 maart 1974: 

'Aangezien bij dove, slechthorende of spraak-
gebrekkige kinderen door hun gebrek reeds een 
medische indicatie aanwezig is tot het verstrekken 
van logopedische hulp, kunnen de aan deze hulp 
verbonden kosten niet worden aangemerkt als 
te horen tot de kosten van de school'. 

Maar waarom? Is dat dan beter voor het onderwijs 
aan het slechthorende en spraakgebrekkige kind 
dan de vroegere situatie? 
De redenering van het ministerie van financiën 
is heel simpel. Men beroept zich op het besluit van 
de Ziekenfondsraad d.d. 29 september 1971 , waarin 
staat, dat logopedie in algemene zin valt onder het 
begrip geneeskundige hulp. Er is dus een andere 
instantie die betaalt, nml. de ziekenfondsen, dus 
het ministerie van financiën hoeft niets meer te 
vergoeden. 
Of deze maatregel kwalijke gevolgen heeft voor 
het onderwijs op onze scholen voor slechthorenden 
en spraakgebrekkigen wordt niet ter discussie gesteld. 
Heel even roert het ministerie van financiën deze 
kwestie aan als het schrijft in bovenbedoelde brief: 

'Uiteraard is het ontvangen van medisch geïndi
ceerde logopedische hulp mede van belang voor 
het ontvangen van onderwijs op de school; dit 
houdt echter niet in, dat de kosten dan ook zonder 
meer tot de kosten van de school gerekend 
kunnen worden.' 
En even verder: 
'Nadat de logopedisten de taak van de leerkrachten 
met betrekking tot het geven van spraaklessen 
hadden overgenomen heeft het aantal kinderen, 
dat logopedie op de scholen ontving een enorme 
vlucht genomen als gevolg van het feit dat deze 
deskundigen uit de aard der zaak ook meer 



kinderen konden aanwijzen, die logopedie nodig 
hadden. Dit laatste is een zeer begrijpelijke zaak, 
niet echter het feit dat vrijwel geen enkele 
verwijzing naar de huisarts plaats vond. De 
motivering van een en ander was, dat, aangezien 
het betreffende kind leerplichtig was en de 
logopedist aanwezig op de school, de kosten 
automatisch tot de kosten van de school dienden 
te worden gerekend. Door dit naar mijn oordeel 
foutieve standpunt werden de bestaande regelingen 
uit het oog verloren, waardoor in veel gevallen 
scholen voor buitengewoon onderwijs ten onrechte 
werden belast met onnodig hoge kosten. 
Immers, men zal een kind dat slecht ziet ook 
geen bril verstrekken op kosten van de school, 
alhoewel vast staat dat deze bril strikt noodzakelijk 
is voor het volgen van het onderwijs op de school. 

(De onderstreping van de laatste regels is voor 
rekening van de opstellers van dit stuk. We kunnen 
het ministerie op dit punt geruststellen. De school 
betaalt de hoortoestellen van de kinderen niet. 
Overigens laten we de toetsing van de juistheid 
van deze stelling c.q. vergelijking over aan de fantasie 
van de lezers van dit stuk). 

Zo, dat was dan de motivering. Zuiver financieel 
gezien heeft het ministerie volkomen gelijk. 
Maar het onderwijsgebeuren wordt niet bepaald 
door juridische haarkloverijen. Primair staat het kind, 
dat zo goed mogelijk moet worden onderwezen 
(in de meest ruime zin van het woord). Dan pas 
zullen we moeten gaan bezien hoe dit allemaal 
gefinancierd moet worden. En ook wij zijn voor
standers van een zuinig en verantwoord beheer. 
Het zal de niet direct bij ons onderwijs betrokken 
lezer nog niet helemaal duidelijk zijn, waar we ons 
zo druk over maken. Of het ministerie nu betaalt 
of de ziekenfondsen. Wat maakt dat nu uit? 
De beantwoording van twee vragen moet ons dit 
duidelijk maken: 

a. Waarom is logopedische hulp voor slechthorende 
en spraakgebrekkige kinderen zo noodzakelijk en hoe 
moet dit onderwijs georganiseerd zijn om het 
hoogste rendement te geven? 

b. In hoeverre zijn de richtlijnen van het ministerie 
van financiën hiermee in tegenspraak? 

a. 
Dat logopedische hulp op bovengenoemde scholen 
belangrijk is blijkt al uit het feit, dat het bezit van 
de akte logopedie en foniatrie jarenlang door de 
besturen van de diverse scholen voor slechthorenden 
en spraakgebrekkigen als benoemingseis werd gesteld. 
Dat kon toen ook, omdat het voor de onderwijzer(es) 
een haalbare kaart was om naast de lesgevende 
taak bovengenoemde akte te halen. 
Momenteel is dit veel moeilijker geworden, omdat de 
opleiding aanmerkelijk is verzwaard en omdat de 
meeste opleidingen 'dag-opleidingen' zijn geworden. 
De leerkracht met het diploma logopedie komt op 
de scholen voor slechthorenden en spraakgebrekkigen 
steeds minder voor. 
Ook in de ti jd, dat de meeste leerkrachten in het 
bezit waren van het diploma logopedie, had de 
logopedist(e) al zijn/haar intrede in de school gedaan. 
De leerkracht was door zijn opleiding wel in staat 
om in de klas wat aan correctie van het spreken 
te doen, maar zo gauw er sprake moest zijn van 
het echte aanleren van klanken of het verbeteren 
van sterk ingeslepen fouten, schoot hij te kort. De 
groep (gemiddeld 10 tot 15) vroeg zijn aandacht. 
Het was niet verantwoord en ook niet mogelijk 
om iedere dag uren uit te trekken voor individueel 
spreekonderricht. In de groep moest juist alle aan
dacht worden besteed aan taalopbouw met de groep. 
Bovendien is het niet wel mogelijk om als leerkracht 
werkelijk geconcentreerd aan een van de leerlingen 
spreeklessen te geven, terwijl de rest van de groep 
aan zijn lot wordt overgelaten. 
De schoollogopedist(e) nam een deel van de taak 
van de leerkracht over, tot heil en zegen van én 
taalonderwijs én spreekonderwijs, éls tenminste werd 
voldaan aan de zéér belangrijke voorwaarde, nml. 
een goede samenwerking tussen logopedist(e) en 
leerkracht. 

Het is duidelijk, dat de taak van de schoollogopedist(e) 
allereerst is het leren spreken van de kinderen: vele 
kinderen, die op onze kleuterafdelingen worden 
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geplaatst, spreken in het geheel niet, anderen slechts 
enkele woordjes. De spraak-Aaalontwikkeling moet 
nog helemaal op gang gebracht worden. In samen
werking met de leerkracht (en inspelend op het in de 
klas behandelde) zal de logopedist(e) naast 'het 
spreken leren' dus ook aandacht moeten besteden 
aan het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. 
Een van de grondslagen van onze methode om 
de kinderen te leren spreken is: uitgaan van wat 
het kind a! heeft aan woordenschat en klanken. 
Daar ligt de start. Dit gebeurt in de klasse-situatie 
en dit wordt verdiept, uitgebreid en verfijnd bij de 
logopedist(e). Uitbreiding van de woordenschat, het 
aanleren van steeds meer taalstructuren gaan hand 
in hand. De logopedist(e) zal de helpende hand 
bieden, waar voor de leerkracht geen mogelijkheden 
en/of deskundigheid aanwezig is. In dit geheel 
verweven worden ook ademhalingsoefeningen, 
ontspanningsoefeningen, oefeningen in stemgebruik, 
hoortraining, liplezen enz. gegeven, waar het kan 
klassikaal en individueel bij de logopedist(e). Bij 
dit alles zal de logopedist(e) dagelijks zoveel mogelijk 
voeling houden met de leerkracht. 
Ook bij spraakgebrekkige kinderen is in veel gevallen 
een grote ontwikkelingsachterstand. Voor deze 
kinderen moet steeds weer onderzoektijd worden 
uitgetrokken. Je moet voortdurend de ontwikkeling 
in de gaten houden en volgen. De vertraagde of 
onvolledige spraak-Aaalontwikkeling berust niet 
zelden op een diepere taalstoornis. Zonder deskundige 
logopedische begeleiding op onze scholen beginnen 
we weinig of niets. 

Zowel leerkracht als logopedist(e) blijven autoriteit 
op hun eigen terrein. De leerkracht kan zich echter 
wat meer bekwamen op het terrein van het spreek-
onderwijs door het volgen van cursussen voor het 
diploma Buitengewoon Onderwijs, uitgaande van de 
Leergangen te Tilburg of van het Seminarium voor 
orthopedagogiek te Zeist, waar de vakken fonetiek 
en articulatie-onderwijs zijn ingebouwd. De school-
logopedist(e) kan zich eventueel bij dezelfde cursussen 
aansluiten en dan bij de studie wat meer het accent 
leggen op de vakken orthodidactiek en didactiek 
van het taalonderwijs. 
Voor de logopedist(e) op scholen voor slechthorenden 
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is het verder van essentieel belang, dat hij/zij in 
het bezit is van het diploma akoepedie. In de nieuwe 
opleiding is het diploma akoepedie ingebouwd. 
In plaats van 'logopedist(e)' moeten we hier dan ook 
steeds 'logo-akoepedist(e)' lezen. Overigens geven 
diploma's geen garantie voor goed onderwijs. Zowel 
de leerkracht als de logopedist(e) hebben jaren 
nodig om het vak echt onder de knie te krijgen. 
Daarbij hebben ze dan op onze scholen het voordeel, 
dat men enorm veel van elkaar leert door een intensief 
contact en een hecht team-verband. 

Conclusie: 
Taal en spreken zijn in onze typen onderwijs 
onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het spreken is 
volledig in dit taalonderwijs geïncorporeerd en vormt 
er een wezenlijk onderdeel van. Alleen in een hecht 
teamverband zijn resultaten te bereiken. De logo
pediste) zal daarom volkomen moeten worden 
geïntegreerd in het personeelsbestand van de school 
en om daar garanties voor te geven dan ook in dienst 
moeten staan van hetzelfde bestuur en moeten 
werken onder hetzelfde hoofd als de andere team
leden van de school. 

b. 
In hoeverre zijn de richtlijnen van het ministerie 
in tegenspraak met bovenstaande conclusie? 
We citeren enkele uitspraken uit bovenaangehaalde 
brief van het ministerie: 

'Slechts indien aangetoond kan worden, dat 
logopedie niet op medische gronden en derhalve 
uitsluitend uit onderwijskundig oogpunt nood
zakelijk is, kunnen de aan deze spraaklessen 
verbonden kosten worden aangemerkt als kosten 
van de school in de zin van art. 5, vierde lid van 
de financiële verhoudingswet. 
De normale gang van zaken dient te zijn, dat 
indien bij het toelatingsonderzoek van een kind 
blijkt, dat logopedie gewenst dan wel noodzakelijk 
is, dit kind wordt verwezen naar de huisarts. 
Deze huisarts kan logopedie voorschrijven of in 
ernstige gevallen eerst verder verwijzen naar een 
specialist. 



Indien de hiervoor omschreven methode wordt 
toegepast is op de juiste wijze gehandeld om een 
vergoeding te krijgen van de ziekenfondsen, 
de ziektekostenverzekering of ingevolge de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De 
schoolarts kan de noodzaak van logopedie wel 
signaleren, hij is echter niet de bevoegde arts 
voor verwijzing naar een ziekenfonds etc. Het 
hiervoor geschetste geeft bovendien de garantie, 
dat bij de school slechts de niet-medisch 
geïncideerde althans de voor het ziekenfonds 
niet acceptabele gevallen overblijven, die dan op 
de school spraaklessen kunnen krijgen, indien 
dit noodzakelijk is. 
Het verschil in benadering van de medisch 
geïndiceerde gevallen en de didactische uit zich 
reeds door het feit, dat de eerste categorie altijd 
meer of minder frequente individuele behandeling 
door een logopedist(e) nodig heeft, terwijl de 
didactische logopedie als regel in groepsverband 
kan plaatsvinden, waarbij zij opgemerkt, dat er 
bepaalde uitzonderingsgevallen kunnen zijn. 
Gezien het vorenstaande moge ik U adviseren 
om de thans op de school aanwezige kinderen, 
die logopedie ontvangen, of waarvan is gecon
stateerd, dat spraaklessen noodzakelijk worden, 
alsnog te verwijzen naar hun eigen huisarts. 
Ik ben me ervan bewust, dat dit wat extra tijd 
zal gaan kosten; het is echter strikt noodzakelijk, 
dat vanaf heden de juiste weg wordt ingeslagen'. 

We moeten dus nu de juiste weg inslaan, een weg 
die uitgestippeld wordt door een wetgeving, die we 
op zichzelf niet aanvallen, omdat we bv. erg gelukkig 
zijn, dat een slechthorend en/of spraakgebrekkig kind, 
dat zich op de lagere school kan handhaven, via 
de steun van de ziekenfondsen logopedische hulp 
kan krijgen. Wij kunnen ons echter nauwelijks 
voorstellen, dat deze wetgeving bedoeld is voor 
kinderen, die de scholen voor buitengewoon onderwijs 
en inzonderheid die voor slechthorenden en spraak-
gebrekkigen bezoeken. 
Want wat zijn de gevolgen? 
Zoals we boven reeds zagen: alle kinderen, die de 
scholen voor slechthorenden en spraakgebrekkigen 

bezoeken en waarvan de toelatingscommissie meent, 
dat logopedische hulp nodig is, moeten naar de 
huisarts worden verwezen. Op de scholen mag geen 
logopedische hulp door de logopedist(e) meer gegeven 
worden. Alle logopedische hulp verhuist naar de 
privé-praktijken van de logopedist(e) in het rayon, 
waar de kinderen wonen. En die rayons zijn door het 
geringe aantal scholen zéér groot. 
Wat zal er dan terechtkomen van de samenwerking 
tussen leerkracht en de diverse logopedisten(tes)? 
Wat blijft er over van het dagelijs contact? Hoe 
kan de logopedist(e) inspelen op het in de klas 
behandelde? Welke garantie hebben we dat onze 
kinderen les krijgen van specialisten op het gebied 
van slechthorendheid en spraakgebrekkigheid? 
Wie zal de meerkosten betalen van de logopedische 
hulp in die gevallen, waar de ouders particulier 
verzekerd zijn tot een maximum bedrag (bv. f 500 , - ) ; 
moeten die ouders dan na 3 maanden naar de 
bijstandswet of moeten ze het zelf gaan betalen? 
Zo zijn er honderden vragen te stellen, maar we 
voelen ons steeds meer teleurgesteld, als we ze 
gaan formuleren. Wat ons betreft is het genoeg. 
En wie wordt er beter van? Naar ons idee: niemand. 
Of de honoraria nu door de ziekenfondsen betaald 
moeten worden of door het ministerie van financiën, 
wat maakt het uit. Voor ons, leken op dit gebied, 
gaat het om gemeenschapsgelden, die zo goed 
en zo effectief mogelijk moeten worden besteed. 
Gezien het bovenstaande is het duidelijk, dat de 
besteding, zoals het ministerie van financiën die 
voorstaat, zijn doel voorbijschiet. 
Er zijn natuurlijk wel een aantal noodoplossingen 
denkbaar. Op een van de scholen voor slechthorenden 
in ons land heeft men (op kosten van het ministerie 
van volksgezondheid!!) toch kamers ingericht in het 
schoolgebouw voor een particulier logopedist(e). 
De school stuurt de kinderen naar de huisarts c.q. 
specialist, en het kind gaat onder schooltijd naar 
de logopedist(e). Als alle factoren meezitten kan 
deze oplossing enige uitkomst brengen. Maar deze 
logopedist(e) werkt free-lance, is niet aangesteld door 
het bestuur, werkt niet onder verantwoordelijkheid 
van het hoofd der school. Wie zal hier 'scheids
rechteren' als het misloopt in het contact? 
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We staan geen noodoplossingen voor (hoewel we er 
begrip voor hebben, dat ze gecreëerd worden, als 
men geen uitweg meer ziet) maar een wetgeving, 
waar je eerlijk mee kunt werken en die het slecht
horende en spraakgebrekkige kind optimale hulp biedt 
voor zijn ontwikkeling. Bij het onderwijs op scholen 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen is er geen 
scheiding tussen onderwijs en logopedie. 
Gelukkig schaart de vaste kamercommissie voor 
onderwijs in de tweede kamer zich achter ons 
standpunt. In een verslag van een vergadering van 
deze commissie dd. 6 augustus 1974 met de 
minister van onderwijs lezen we: 

'Door de commissie werd nog eens benadrukt 
dat het onderscheiden van didactische en medische 
indicaties bij logopedische hulp in het overgrote 
deel van de gevallen een puur theoretische 
bezigheid is, waarmee in de praktijk van het 
onderwijs op geen enkele wijze te werken valt. 
De minister zei in zijn rapport dat de hier 
aangesneden problematiek niet zijn bevoegdheid, 
maar die van zijn ambtgenoot van financiën 
raakt. Het gaat hier immers om toepassing van 
de Financiële-Verhoudingen-Wet 1960, waarvan 
de Kamer nog zeer onlangs (bij de behandeling 
van wetsontwerp 10.384) heeft uitgesproken 
dat het hier, ook waar het de uitgaven ten behoeve 
van het onderwijs betreft, om een bevoegdheid 
gaat, die bij de minister van financiën moet blijven 
berusten. Het concrete geval dat hier aan de 
orde is, en dat van zuiver onderwijskundige aard 
is, toont nog eens aan hoe merkwaardig die 
constructie overigens is. 
De minister kon niettemin meedelen dat over 
de kwestie al geruime tijd interdepartementaal 
overleg gaande is. Een bevredigende oplossing 
is echter nog niet gevonden. Kern van de 
problematiek is inderdaad of een onderscheid 
tussen medisch en didactisch noodzakelijke 
logopedie kan worden gemaakt, waarbij de kosten 
voor de eerste soort via de Financiële-Verhouding-
wet en die van de tweede via Volksgezondheid 
zouden moeten lopen. Uit onderwijskundig oogpunt 
bezien lijkt het inderdaad nogal moeilijk in alle 
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gevallen een dergelijk onderscheid te maken, 
aldus de bewindsman. Maar het laatste woord 
hierover heeft formeel de minister van financiën, 
omdat het om toepassing van de Financiële-
Verhoudings-Wet gaat. 
De minister verklaarde zich overigens bereid het 
betreffende deel van het verslag van dit mondeling 
overleg onder de aandacht van zijn ambtgenoot 
van financiën te brengen en daarmee te proberen 
de gedachtenwisseling op dit punt te versnellen. 
Uit de commissie werd hieraan nog het verlangen 
toegevoegd, dat het eerder genoemde onderscheid 
tussen medisch en didactisch noodzakelijke 
logopedie geheel vervallen zou, en dat de kosten 
van élle logopedische behandeling op scholen voor 
buitengewoon onderwijs tot de kosten van het 
onderwijs gerekend zouden worden. Het is niet 
voor niets dat de noodzaak van de logopedische 
behandeling die hier in geding is voor vrijwel 
honderd procent via het onderwijsproces tot 
uiting komt.' 

Hier vinden we dan ook de verklaring voor het feit, 
dat we steeds over het ministerie van financiën 
moeten spreken en niet over het ministerie van 
onderwijs. 

Dit verslag spreekt voor zichzelf en lijkt hoopvol. 
In de praktijk wijst er echter voorlopig nog niets 
op, dat door de minister bedoeld overleg enig resultaat 
heeft gehad. Ons is bekend, dat de gemeenten 
Groningen en Nijmegen bij rondschrijven aan de 
diverse schoolbesturen al maatregelen afgekondigd 
hebben, die er niet om liegen. 
De Gemeente Groningen doet dit zelfs tegen beter 
weten in als ze in dit rondschrijven schrijft: 
'Roept het woord integratie geestdrift op, hier dwingt 
het duidelijk de weg terug te bewandelen'. 
Het is hier menen we de plaats om de gemeente
besturen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid 
die zij hebben voor het in hun gemeente gevoerde 
onderwijsbeleid. 

Als men duidelijk van mening is, dat de richtlijnen 
van het ministerie van financiën onjuist zijn, dan zal 
men de consequenties moeten dragen en zelf -



Verslag van de 56ste 
algemene vergadering 

onder protest - de noodzakelijke financiële middelen 
moeten verschaffen. 

Adhesie 
Dit stuk is opgesteld in opdracht van allen, die 
werkzaam zijn op scholen voor slechthorenden en 
spraakgebrekkigen in Nederland. Zonder uitzondering 
hebben zij er hun adhesie aan betuigd. 

Het bestuur van de vereniging tot bevordering van 
het Onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen in Nederland: 
J- v. d. Hoeven, waarn. voorzitter. 
J. H. M. Greefhorst, secretaris. 
•J- G. G. Spanhoff, penningmeester. 

Eindredactie: G. J. Geilleit. 

Schoolnieuws 
Groningen. 
Mej. C. Scheerder gaat op 1 januari 1975 de Tine 
Marcusschool verlaten. Collega's, kinderen en ouders 
hebben haar leren kennen als iemand, die haar werk 
met hart en ziel deed. We hopen dat ze op haar 
levenspad buiten het onderwijs even veel voldoening 
zal vinden als op school. 
Mej. Scheerder wordt opgevolgd door de heer J . 
Wiltens, die nu onderwijzer is aan de openbare 
basisschool te Hoogkerk (Gr.). 

Rotterdam. 
De heer B. W. Wessels slaagde voor het diploma 
logopedie en foniatrie. 

Eindhoven. 
Mej. I. Wenting en dhr. J. Cremers slaagden voor het 
diploma Gehoorgestoorden A. 

Dhr. H. van Vucht slaagde voor het diploma logopedie 
en foniatrie. 

Verslag van de 56ste Algemene Vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, gehouden op vrijdag 29 maart 
1974 in het Evert Kupersoord te Amersfoort. 

Als thema voor deze 56ste Algemene Vergadering 
was 'Communicatie' gekozen. Voor dit thema - het 
kernprobleem in de vorming van het dove kind - , 
het ontmoeten van collega's en het uitwisselen van 
ervaringen en ideeën waren op deze zonnige vrijdag 
300 mensen, leden en genodigden, onder wie 
vertegenwoordigers van de onderwijsinspecties, de 
sectie buitengewoon onderwijs van de K.O.V., de 
Federatie van Ouderverenigingen, de Nederlandse 
Vereniging voor Audiologie, de N.C.B.D. en de 
Nederlandse Dovenraad, uit alle delen van het land 
naar Amersfoort gekomen. 

Na de koffie en het openingswoord van de voorzitter, 
waarin hij het belang benadrukte van het organiseren 
van een jaarlijks trefpunt, waar de vorming van de 
doven centraal gesteld wordt en zijn hoop uitsprak 
op een goede en vruchtbare communicatie tussen 
inleiders en toehoorders, werd begonnen met de 
behandeling van het onderwerp van deze dag. 

De uitwerking van het thema had geresulteerd in 
een drietal lezingen. Voor de middag spraken br. 
drs. L Speth en mej. Th. v. d. Ven resp. over 
'Communicatie bij kinderen met afwijkende intel
ligentie' en over 'Communicatiemethoden bij dove 
dysfatische kinderen'. 

Na de uitstekend verzorgde koffiemaaltijd werd 
geluisterd naar de lezing van drs. J. van Dijk, 
getiteld: 'Een oude kwestie weer actueel. De echte 
orale methode'. 

Door br. drs. L Speth en mej. Th. v. d. Ven werden 
uitgebreid verschillende groepen kinderen met dys-
functies, en de speciale behandelingsmethoden die 
deze kinderen behoeven om tot optimale ontwikkeling 
te komen, behandeld. 
Drs. J . van Dijk stelde als uitgangspunt van zijn 
lezing, dat niet in het falen van de orale methode 
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Notulen van de huishoudelijke 
vergadering 

de oorzaak van de vaak teleurstellende resultaten 
in het onderwijs moet worden gezocht, maar o.a. 
in het onvoldoende differentiëren van de dove 
kinderen naar hun mogelijkheden. Niet ieder kind is 
- zoals al werd aangetoond door de beide vorige 
sprekers - voldoende toegerust om zonder meer 
binnen het systeem van de orale communicatie te 
gaan functioneren. Als dit probleem niet of onvol
doende wordt onderkend en het treffen van de juiste 
maatregelen nagelaten wordt, kunnen de negatieve 
ervaringen leiden tot het door elkaar gaan toepassen 
van verschillende communicatiemethoden, hetgeen 
op den duur onvermijdelijk in nieuwe teleurstellingen 
moet uitmonden. 

Na de door alle aanwezigen met grote aandacht 
gevolgde lezingen werd in vijf groepen o.l.v. de 
inleiders en de heren G. v. Riet en J. v. Puyenbroek 
van gedachten gewisseld over een aantal, door de 
inleiders opgestelde, discussiepunten. 

De voorzitter sloot de Algemene Vergadering met 
woorden van dank aan mej. Th. v. d. Ven, br. drs. 
L. Speth en drs. J. van Dijk en met het uitspreken 
van de hoop, dat het een ieder, ook in het komende 
jaar gegeven mocht zijn zijn taak, vanuit het geloof 
in zijn werk, de hoop op resultaat en vanuit de liefde 
voor zijn gehandicapte medemens - zo duidelijk 
betuigd door de inleiders - met enthousiasme voort 
te zetten. 

H. J. de Snoo, 
(secretaris) 

Uw aandacht graag 
Nu het tijdschrift weer regelmatig verschijnt, 
zouden wij het erg op prijs stellen, als het 
'schoolnieuws' één maand voor de verschijnings
datum in het bezit is van de eindredaktie. 
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Notulen van de Huishoudelijke Vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, gehouden op vrijdag 29 maart 
1974 in het Evert Kupersoord te Amersfoort. 

1. Opening 
Na het openen van de vergadering stelt de voorzitter 
voor te beginnen met de behandeling van punt 8 
van de agenda (Bestuursverkiezing). 

2. Bespreking van de notulen van de Huishoudelijke 
Vergadering gehouden op vrijdag 23 maart 1973 
in het Evert Kupersoord te Amersfoort. De notulen 
worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Er zijn geen ingekomen stukken. 
b. Het bestuur heeft, overeenkomstig de eerder op 
deze dag door de vergadering geuite wens, om als 
vereniging steun te verlenen aan de pogingen van 
de heer J. van Eijndhoven (directeur van het instituut 
te St. Michielsgestel) tot het verkrijgen van de 
medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid 
voor de uitbreiding van de opvangmogelijkheden 
voor multi-plegestoorde dove kinderen in het Mariëlla-
paviljoen te St. Michielsgestel, de volgende, meer 
algemeen gehouden tekst samengesteld: 
'De Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs 
aan Doven in Nederland, in vergadering bijeen op 
vrijdag 29 maart 1974 te Amersfoort, dringt bij 
de overheid ten sterkste aan op het zeer spoedig 
verlenen en/of uitbreiden van specifieke voorzieningen 
voor multiple-gestoorde dove kinderen. De mogelijk
heden om de hier bedoelde kinderen op te vangen 
zijn op dit moment niet of zeer onvoldoende aan
wezig'. 
Direct na goedkeuring door de vergadering wordt 
deze tekst als telegram verzonden aan de Staats
secretaris van Volksgezondheid. 

4. Bespreking van het verslag van de 55ste 
Algemene Vergadering gehouden op vrijdag 23 maart 
1973 in het Evert Kupersoord te Amersfoort. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 



5. Financiën 
a. Bespreking financieel overzicht 1973. 
Niemand wenst een nadere toelichting op de financiële 
overzichten. De heer P. A. A. Gooyaers spreekt 
zijn bewondering uit voor de wijze waarop de 
penningmeester zijn moeilijke en vaak ondankbare 
taak verricht. 
b. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren G. Postma 
en A. Deelen, heeft de boeken in orde bevonden 
en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, 
waarmee de vergadering met applaus instemt. 
c Benoeming kascommissie 1974. 
De kascommissie 1974 zal bestaan uit de heren 
J- Clason en J. L. Hoogervorst, beiden uit Amsterdam. 

6- Eventuele voorstellen 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 

7- Het Tijdschrift 
De voorzitter memoreert de impasse, waarin het 
Tijdschrift reeds enige jaren verkeert. 
Hij spreekt de verwachting uit dat de voorgestelde 
veranderingen en gemaakte afspraken (hierna 
genoemd), resultaat van veel overleg in het afgelopen 
jaar, zullen leiden tot een aan de doelstellingen 
beantwoordend functioneren van het Tijdschrift 
in de toekomst. 
~ De eindredactie zal overgenomen worden door de 
Vereniging ter Bevordering van het onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen, in de 
personen van br. Marcus van Veen en de heer 
G- J. Geilleit. 
~ De redaktiecommissie zal ten minste tweemaal per 
jaar bijeenkomen om de binnengekomen kopij te 
bespreken en gezamenlijk de inhoud van de t i jd
schriften te bepalen. 
- Het Tijdschrift zal binnen vaststaande periodes 
verschijnen. 
In de redaktiecommissie zullen, voor de sector doven-
onderwijs, de dames H. H. M. Boudens (Rotterdam) 
en G. ter Haar (Voorburg) de plaatsen innemen 
van de heren M. F. Pronk (Rotterdam) en C. Terpstra 
(Voorburg), die beiden hun functie wensten neer 
te leggen. 

De voorzitter dankt de beide heren voor hun verrichte 
arbeid en wenst de dames veel succes toe bij hun 
nieuwe taak. 

8. Bestuursverkiezing 
Aan de beurt van aftreden zijn de heren J. Helder 
(Groningen) en K. Koenen (Voorburg). 
Beide heren zijn door de leden op hun instituten 
voorgedragen voor een nieuwe zittingstermijn. Ten 
overstaan van de vergadering verklaren zij zich 
bereid de benoeming te aanvaarden, hetgeen met 
instemming wordt ontvangen. 

9. Mededelingen over de Europese Federatie van 
Nationale Verenigingen van Dovenleerkrachten 
De heer J. L. v. d. Have (aftredend) geeft aan de 
hand van het verslag van de op 19 oktober 1973 
te Nijborg gehouden bestuursvergadering van de 
Federatie een overzicht van de stand van zaken, 
besluiten en plannen. 
- Frankrijk is geaccepteerd als lid van de Federatie. 
- De financiële positie van de Federatie is wankel, 
mede door de noodgedwongen inschakeling van een 
bureau voor de vertaling van een gedeelte van 
congresverslagen. 
- De eerstvolgende bestuursvergadering zal - zo 
mogelijk - in Voorburg gehouden worden. 
- Naar het internationale congres te Tokio in 1975 
zal de Federatie i.v.m. de kosten geen vertegen
woordiger kunnen afvaardigen. De secretaris zal de 
landelijke verenigingen polsen over de mogelijkheden 
en wensen t.a.v. gecoördineerd reizen van congres
gangers uit bij de Federatie aangesloten landen. 
- Er is een voorstel ingediend om te komen tot 
meer coördinatie in de onderzoekingen in verschillende 
landen. 
Het bestuur van de Federatie ziet mogelijkheden in 
het plaatsen van een bibliografie van verschenen 
publikaties en van onderzoekingen, die aan de gang 
zijn of op gang worden gebracht en verzoekt de 
landelijke verenigingen één persoon te belasten met 
het verzamelen van de gegevens in zijn/haar land. 
De Federatie zal de binnenkomende gegevens inven
tariseren, vertalen en publiceren. 
- Op 5 en 6 februari 1974 hebben de heren 
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J. L.v. d. Have en J. v. Puyenbroek in Luxemburg 
een vergadering, geheel gewijd aan de opleiding 
van leraren bij het dovenonderwijs, bezocht. 
Deze vergadering heeft geresulteerd in een inven
tarisatie van de opleidingen in verschillende landen 
en in een voorstel aan de Ministeries van Onderwijs 
om te komen tot een driejarige dagopleiding. 
De heer J. L v. d. Have heeft tijdens deze vergadering 
laten aantekenen, dat dit voorstel, gezien de 
bestaande situatie en eerder opgedane ervaringen, in 
Nederland niet te realiseren zal zijn. 
- Aan de landelijke verenigingen wordt verzocht 
na te gaan welke instituten in hun land bereid zijn 
buitenlandse bezoekers met een gerichte opdracht 
te ontvangen en onder welke voorwaarden deze 
bezoeken zullen kunnen plaatsvinden, (aantal bezoe
kers, duur van het bezoek, logiesmogelijkheden, e.d.) 
- Het eerstvolgende congres van de Federatie zal in 
Engeland - eventueel in Frankrijk - worden gehouden. 
Het Bestuur vraagt suggesties voor het congresthema. 
Zelf denkt het aan: 'Mogelijkheden en grenzen van 
de technische apparatuur bij ernstig doven' of 
'Mogelijkheden en grenzen van audiovisuele hulp
middelen in het dovenonderwijs'. 
In zijn terugblik op de beginperiode van de Federatie 
schetst de heer J . L. v. d. Have de vele problemen, 
waarmee men werd geconfronteerd. Echter door de 
wijze van leiding geven aan het internationale 
gezelschap door zijn medebestuurslid, de heer 
F. Delhez, in december van het vorige jaar overleden, 
verliepen de vergaderingen in een bijzonder plezierige 
sfeer. Dit stimuleerde tot verdergaan. Omdat de leden 
het wenselijk vinden meer betrokken te worden 
bij het werk van de Federatie zal aan het bestuur 
van de Federatie voorgesteld worden meer communi
catie te zoeken met de leden in de verschillende 
landen via de tijdschriften van de landelijke ver
enigingen. 
Namens bestuur en leden spreekt de voorzitter zijn 
bewondering en waardering uit voor het vele, 
moeilijke en tijdrovende werk, dat de eerste Neder
landse vertegenwoordigers hebben verricht om 
tezamen met vertegenwoordigers uit andere Europese 
landen de Europese Federatie van de grond te krijgen 
en gestalte te geven. 
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10. Verkiezing van leden voor het Bestuur van 
de Europese Federatie van Nationale Verenigingen 
van Dovenleerkrachten 
De dames, die zich kandidaat gesteld hebben, mej. 
H. H. M. Boudens (Rotterdam) en mevr. E. Storm-
Polet (Amsterdam), worden benoemd in deze functie. 
De voorzitter wenst de nieuwe vertegenwoordigsters 
veel succes bij het moeilijke werk, dat hen te wachten 
staat. 

Mededelingen over het commissiewerk 
a. Taaicommissie: geen mededelingen. 
b. U.D.O.-commissie: geen mededelingen. 
c. Werkgroep Maatschappelijk Werk: 
De heer S. Wensing doet verslag van de door de 
werkgroep ontplooide activiteiten. 
- Een lezing is georganiseerd over de methoden 
van onderwijs aan meervoudig gehandicapte dove 
kinderen. Drs. A. v. Uden en drs. J. van Dijk hebben 
dit onderwerp ingeleid. 
- Er is gesproken over de wenselijkheid en noodzaak 
van tehuizen voor doven. Getracht zal worden de 
behoefte aan dergelijke tehuizen en de voorwaarden, 
waaronder deze tehuizen geopend dienen te worden, 
te inventariseren en een advies op te stellen. 
De werkgroep hoopt in het komende jaar driemaal 
bijeen te komen. 

12. Rondvraag 
Op de vraag van de heer J. L. v. d. Have naar 
de bedoeling van het op de begroting uitgetrokken 
bedrag van f 1.000,- voor het internationale congres 
te Tokio antwoordt de voorzitter, dat het bestuur 
hiertoe besloten heeft in afwachting van de verdere 
ontwikkelingen. Voorlopig heeft het bestuur zich t.a.v. 
het congres te Tokio beperkt tot het verzamelen van 
informatie. 
Mocht de behoefte aan een financiële bijdrage 
van de vereniging zich voordoen, dan is hiervoor een 
mogelijkheid op de begroting aanwezig. 

13. Sluiting 
Met woorden van dank aan de aanwezigen voor 
hun medewerking aan de vlotte afhandeling van de 
agenda sluit de voorzitter de vergadering. 

De voorzitter: K. Breeman 
De secretaris: H. J. de Snoo 



Het een en ander uit buitenlandse bladen 

Allereerst 'Talk' . Deze keer bevat dit blad enkele meer 
uitgebreide artikelen. Allereerst een uitgebreid stuk van 
de Heer John Denmark, een psychiater in Lancashire. 
Het valt mij op, dat hij een eindeloze voorraad 
letters achter zijn naam heeft, een zeer geleerde heer 
dus. Maar het belangrijkste is, dat hij met de dove 
gemakkelijk in kontakt kan komen, omdat hij de 
gebarentaal beheerst. Als zoon van een hoofd van een 
dovenschool is hij te midden van doven opgegroeid. 
Hij zegt, dat moeilijkheden die mensen in hun leven 
hebben, vaak terug te voeren zijn tot gebreken in de 
allereerste opvoeding als klein kind. Dit opvoeden zal 
met taal moeten gebeuren, met welke taal dan ook. 
Als je te eenzijdig steeds maar blijft doorgaan met 
de gesproken taal, om dit eerst maar aan te leren, kom 
je niet genoeg toe aan de opvoeding. Je volgt dan 
voor bepaalde groepen zeer dove kinderen een te 
moeilijke weg. Hij zegt dan ook, dat hier met gebaren 
gewerkt kan worden; men bereikt dan vlugger resultaat. 
Spraak plus gebaren brengt twee maal zoveel 
informatie over als spraak alleen. Het wordt tijd, dat 
Mensen van de zuivere orale methode om de tafel 
gaan zitten met mensen van de gebarenmethode. Hier 
zien we weer, dat men in het buitenland hier zeer druk 
mee bezig is. Hij zegt, dat het eigenlijk al te laat is 
om er een conferentie over te gaan houden, er moet 
aangepakt worden. 

'k las hier woorden als: oralisme en manualisme, 
oralisten en manualisten. 
Lijnrecht hiertegenover staat een verslag over een 
spraak'school in Californië. Een zin hieruit gelicht 
klinkt als volgt: 'Het resultaat was, dat toen de 
kinderen de leeftijd van zeven of acht jaar bereikt 
hadden, men zich begon af te vragen of de kinderen in 
veel gevallen doof waren of niet. Overigens blijken in 
deze school de ouders mee te draaien als hulpkrachten. 
Dat is een 'must' daar. Probeert U de volgende 
zmnen maar eens even: Zeg, wat heb jij vanmorgen 
een patriottische sandalen aan, ze zijn rood, wit en 
blauw. Of: Die citroen is een prachtige bron van 
vitamine C. Dat is voer voor vijfjarigen daar. 
verder enkele artikelen over en van dove kinderen. 
Een Engels meisje schrijft in haar verslag over een 
verblijf in het buitenland een paar mooie zinnen om 
°ver na te denken: Het leven is een straat met 

eenrichtingverkeer, je kunt niet terug gaan, en daar ben 
ik blij om. Als ik 's nachts in bed lig en terug zie op 
het beetje gevecht, dat ik geleverd heb, dan zie ik 
dat ik vooruit gekomen ben. 

The teacher of the deaf, jan. 74, bevat als 
hoofdartikel het stuk van John Denmark, so, so and so. 
Dus hier niet weer over. Maar het opent eigenlijk met 
een salarisartikel. Daar maakt onze vereniging met de 
zo lange naam zich toch maar niet druk over. Als je 
de artikelen in de Engelse bladen leest, krijg je niet de 
indruk, dat het voor de dovenonderwijzer daar droog 
brood eten is, maar een dikke boterham is het ook niet. 
Verder een verslag van het derde kongres van de 
Europese federatie. Onze 'Herr Karels' wordt daar 
genoemd, en dat stemt tot een zekere mate van 
leeswoede. Wat is er bij die Engelsen van 
overgekomen. In ieder geval heel wat. Een zin: de dove 
moet een man van de wereld worden en niet slechts 
een man in de wereld; overigens hier man ook als 
vrouw te lezen. Verder wat kort en klein over 
medailles, beurzen, nieuwe leerkrachten en vragen in 
het Engelse Parlement. Een M.P., hier geen politie, 
maar een lid van het parlement, schijnt de regering 
aldaar voortdurend te jennen met vragen over 
problemen van doven en hun leerkrachten. Ze maken 
de waslijst op: heel wat. Een tekening erbij: als er 
verkiezingen komen, nou dan weet je het wel : kies hem. 

Vervolgens 'Hörgeschadigte Kinder', eerste kwartaal 
74. Dit blad begint met 'vertellen in de voorschool.' 
Een groot aantal raadgevingen zoals: als je over een 
plaatje vertelt, vertel dan eerst en laat dan het plaatje 
zien, niet allebei tegelijk. Niet voorlezen. Een 
verhaaltje of een boekje een dag behandelen, dan een 
paar weken wegleggen. Dat boeit meer dan er langer 
achter elkaar mee bezig te zijn. Zo gaat dat door. 
Een artikel over slechthorenden in een Duits 
Gymnasium. De leraren komen tot de konklusie: 
Gehoorgestoordheid is geen hindernis voor verdere 
studie, die wordt niet bepaald door de 
gehoorgestoordheid, maar door de begaafdheid, er is 
dus geen abituur voor slechthorenden, maar gewoon 
het eindexamen van het gymnasium. 
Verder over ritmiek in de voorschool, toegepast in een 
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school in Neckargemünd. Midden in het artikel duikt de 
naam Instituut voor doven in Sint-Michielsgestel op 
(zo stond het er, Nederlands over de grenzen!). Ze 
maken dus gebruik van de ervaringen van Gestel. We 
zien dus, dat ook op dit gebied, ons land in de vaart 
der volkeren omhoog wordt gestuwd. 
Tussen alle moeilijkheden op hoorgebied duikt ineens 
een artikel over moeilijkheden op eetgebied op. Wie 
mij kent weet dat ik daar goed in thuis ben. Dus 
lezen maar. Daar heb ik even pech. Het gaat daarin 
over het stimuleren van eten bij slechte eters. Daar 
heb ik nooit bij gehoord; ik heb de slechte eters ook 
nooit kunnen begrijpen, zonder eten ga je dood, dus 
eten is leven, ik wil echter niet verder gaan met te 
zeggen: leven is eten. Dat gaat te ver. Eetmoeilijkheden 
worden in dit artikel 'eenvoudig' afgeschaft. Eigenlijk 
moeten we alle moeders met slechtetende kinderen 
een overdruk van dit artikel geven. De laatste zin 
luidt zo ongeveer: slechte eters worden niet geboren 
(overigens vreters ook niet.) 
De advertentie van Oticon viel mij op: gekleurde 
hoorapparaten voor de bonte wereld van Uw kind. Wat 
wordt de wereld daar vrolijk van, alles in een bont 
jasje. Door die kleur vergeten onze kinderen ineens hun 
handicap, (dat staat er letterlijk). Het jonge alternatief 
op de grauwe markt van de zakapparaten. Snork, 
Snork. 
Afgezien van deze snorkende reklame bevat dit blad 
meer artikelen die de moeite waard zijn. 

Dan 'Hear ing' , febr. 74. Met een artikel over een 
lichtorgel met de kreet: Als de doven dan niets te horen 
hebben, geef ze dan iets te zien. Door het vertonen van 
gekleurde dia's, die ronddraaien en die een olie 
bevatten, die de kleuren doen veranderen, kan men 
stemmingen overbrengen. De schrijver mijmert hierop 
door. Een soort orgel, dat geluid en lichtbeelden 
projekteert. Je kunt er dus zowel kijkend als luisterend 
van genieten. 
Een medicus schrijft in Hearing, dat men in Amerika al 
tijden bezig is met proeven om elektroden in de 
cochlea aan te brengen. Dit geeft een sensatie van 
horen, maar hij zegt erbij, dat het niet mogelijk is taal 
te verstaan. Wat ook wel te begrijpen is, maar in de 
Engelse en Amerikaanse pers schijnen daarover nogal 
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te veel belovende artikelen te verschijnen. 
Hearing bevat nog meer stukjes. Ze zijn leuk om door 
te lezen. Wandelt U eens naar Uw bibliotheek en lees 
dan wat ze in het buitenland doen. De spreuk: 'Neem 
en lees' geldt nog steeds. 

A. v.d. Heij, Groningen 

Een 25 - jarig jubileum 

Op 1 september 1974 was het 25 jaar geleden, 
dat drs. A. W. de Vos benoemd werd tot direkteur 
van de toendertijd nog geheten 'Inrichting voor 
Doofstommenonderwijs' te Rotterdam. 
Om diverse redenen werd dit heuglijke feit pas 
herdacht op vrijdag 8 november j . l . 
Verschillende sprekers, waaronder de voorzitter van de 
Ammanstichting, de vertegenwoordiger van de 
Wethouder van Onderwijs en Volksontwikkeling van 
de gemeente Rotterdam, voerden tijdens het 
officiële gedeelte het woord. 
Vele feiten uit de loopbaan van de jubilaris werden 
gememoreerd, zoals de invoering van de apparatuur in 
de scholen, de oprichting van de Ammanstichting, 
het tot stand brengen van het Audiologisch Centrum 
Rotterdam, de vele bestuursfunkties van diverse 
verenigingen en organisaties e.d. Een en ander ging 
gepaard met het aanbieden van verschillende cadeaux. 
Daarna volgde een zeer geanimeerde receptie, die 
druk bezocht was en waarbij veel kollega's uit vroeger 
jaren aanwezig waren. 
Voor de dagelijkse werkers in het gebouwenkomplex 
aan het Ammanplein was er 's avonds een zeer 
geslaagd koud buffet, uitstekend verzorgd door 
leerlingen en leraren van de 'koksschool' te Rotterdam. 
Daarnaast werden, op een wat andere wijze dan 
's middags, via liedjes, poppenkast enz., gebeurtenissen 
uit de loopbaan van de Heer de Vos naar voren 
gebracht. 
Namens de redaktie onze hartelijke gelukwensen aan 
de Heer de Vos. 

red. 




