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Ten geleide 

Heel de geschiedenis door zijn er mensen geweest, 
die zich volledig voor het onderwijs aan en de 
opvoeding van gehoorgestoorde kinderen en 
volwassenen hebben ingezet. 
In de loop der tijden is er door vele toegewijde 
leerkrachten en opvoeders enorm veel 
gepubliceerd op dit gebied. Vooral de bibliotheken 
van de Instituten voor Doven bevatten een schat 
aan geschriften, die veelal gedoemd zijn om 
langzaam door de tand des tijds aangetast te 
worden. 
In no. 4 van de 15e jaargang van Het 
Gehoorgestoorde Kind heeft dhr. Berkhout een 
poging gewaagd om een van die 'oudjes'- Friedrich 
Moritz Hill - voor ons te laten herleven. Het blijkt dat 
wi j er in deze tijd nog echt wel wat van kunnen 
leren. 
Dhr. M.J.C. Büchli reageert daarop als volgt: 
'Met zeer veel genoegen heb ik het artikel van 
Berkhout gelezen. Ik hoop, dat aan zijn verzoek en 
aan dat van de redactie zal worden voldaan. 
Tijdens mijn 30-jarige werkzaamheid als directeur 
van het Groninger Instituut heb ik - de theoreticus -
bij de opleiding het onderdeel: "Geschiedenis van 
het dovenonderwijs" verzorgd. Het zal niet door 
alle candidaten evenzeer zijn gewaardeerd, maar 
het heeft mij geleerd, hoe men zijn inzicht in de 
problemen kan verrijken door in de geschiedenis 
terug te grijpen. Het maant ook tot bescheidenheid, 
men constateert dat het nieuwe soms heel oud is; 
men krijgt bewondering voor de toewijding van 
docenten en verzorgers; men beseft hoe ook de 
denkbeelden van buitenstaanders van waarde 
kunnen zijn en hoe ook zij - ongeschoold in in de 
praktijk resultaat boekten. 
Men ga via het artikel van Berkhout de werken van 
Hill zelf lezen. Want het zijn de bronnen tot welke 
men moet gaan voor een zo zuiver mogelijk 
oordeel. Natuurlijk heeft niet ieder de ambitie, c.q. 
de ti jd en de gelegenheid, in de zeer uitgebreide 
literatuur over het dovenonderwijs te duiken, maar 
wie het er eens op waagt, zal rijkelijk beloond 
worden.' 

Als redaktie stellen wij het zeer op prijs, dat dhr. 
Büchli met zijn rijke ervaring, zó heeft willen 
reageren. 
Wij hopen dat er meerdere mensen zijn, die de tijd 
hebben en zich de moeite willen getroosten om 
eens onder te duiken in de boeken en geschriften 
van onze voorgangers. 

Misschien is het een tip voor de docenten aan de 
verschillende opleidingen om kursisten bij de 
opdracht tot het maken van een scriptie eens te 
wijzen op de 'wijze' mannen uit het verleden. 
Mogelijk gaan de diverse bibliotheken dan nóg 
beter funktioneren. 
In dit nummer vindt U enkele lezingen van de 15e 
dag der akoepedie, gehouden in april 1974. 
Daarnaast een artikel over:Ervaringen bij het leren 
van een vreemde taal en een artikel over de praktijk 
van het dovenpastoraat. Wij kunnen veel van elkaar 
én van onze 'oudjes' leren; moge ook dit nummer 
van Het Gehoorgestoorde Kind iets daartoe 
bijdragen. 

de redaktie. 

Literatuur: 

Dr. H. Werner: Geschichte des 
Taubstummenproblems-1932-. Hij duikt diep in de 
geschiedenis. 
A. Hermus: Bijdrage over de Doofstommen en het 
Doofstommenonderwijs. 
Artikelsgewijs verschenen in 'De Vriend der 
Doofstommen'- 1933 t/m 1941. 
Vangt aan bij de l'Epée. 
P. Schumann: Geschichte des 
Taubstummenwesens - 1930 - . 
M.J.C. Büchli: De zorg voor de Doofstomme - 1948 

Deel XLIII van Patria - Vaderlandse 
Cultuurgeschiedenis in monografieën. 

De 'Bibliotheek Charles Guyot' te Groningen is een 
ware schatkamer van litteratuur van de oudste tijden 
af tot op de huidige dag. 
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Ervaringen bij het leren van een vreemde taal 

In de confrontatie met prelinguaal dove kinderen en 
hun moeilijkheden bij de 'post-linguale' taaiwerving 
is er veel, dat voor de volzinnige taalbeheerser (en 
dat is de leerkracht altijd) moeilijk of in het geheel 
niet invoelbaar is. Dat is dan in de eerste plaats 
uiteraard het aanvankelijk geheel buiten de taal 
staan, het staan tegenover een complex van zinloze 
symbolen, zonder entree daartoe. En dan in de 
tweede plaats het ontmoeten van steeds weer 
andere moeilijkheden, nadat de entree min of meer 
is mogelijk gemaakt. Beiden vormen van 
tegenoverstaan, die, zo de leerkracht ze ooit vroeger 
zelf heeft ervaren, vervaagd zijn in de herinnering. 
Mogelijk zou een opnieuw zichzelf in alle ernst 
plaatsen in 'dezelfde' omstandigheden kunnen 
bijdragen tot een zekere mate van 'zich kunnen 
verplaatsen in', waarbij we mogen aannemen, dat 
het 'zich kunnen verplaatsen in' één van de 
didactisch-pedagogische grondvoorwaarden is. 
Maar hoe plaatsen we onszelf opnieuw in nagenoeg 
dezelfde omstandigheden? We zijn niet doof, niet 
taalloos, we zijn geen kinderen meer. En dat legt ons 
natuurlijk aanzienlijke restricties op, als we tot 
conclusies willen komen. 
Maar toch.... 
Nu is 'een taal leren' een complex met vier 
hoofdmomenten, die normaliter ook in de tijd deze 
volgorde hebben: verstaan, spreken, lezen, 
schrijven. 'Lezen' is hierin veruit het belangrijkste: 
het sluit ons aan op anderen dan hier en nu 
aanwezig, het sluit ons aan op de hele cultuur. Lezen 
heeft ook vergemakkelijkende eigenschappen: het 
verklinkt niet in de tijd, het is steeds weer 
herleesbaar en in een tempo, dat alleen de lezer 
bepaalt, het staat zonder enig discriminatie-verlies 
voor de lezer, het aanbod is niet afhankelijk voor de 
geluimdheid van een ander. 
Zouden we dan ook een ervaringsexperiment gaan 
opzetten door opnieuw een taal te leren, dan is het 
lezenderwijs leren beheersen daarvan, het meest 
belovende. Welke taal kiezen we nu en welke 
methode? Talen zijn er genoeg maar het aantal 
methodes om uitsluitend lezen te leren is heel 
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gering. We zullen zelfs grotendeels zelf de 
metodicus moeten zijn. En dan staan ertwee wegen 
open. De eerste noem ik de 'autoclaaf', iets, wat de 
sleutel a.h.w. in zich zelfheeft. Wanneer we bijv. een 
Spaanse krant nemen dan werken als sleutels bij de 
ontsluiering: 
1 heelonswetenaanfeiten van normale, volwassen 
cultuurmens 
2 de actualiteit, die dezelfde is als in onze eigen 
kranten 
3 de foto's, die hun onderschrift ophelderen 
4 de advertenties, die door hun illustraties en 
merken doorzichtig zijn. 
Deze dingen overziende, overdenkende, wordt het 
ons nog duidelijker, dat, wat onze eindconclusies 
over deondervonden leermoeilijkheden ook mogen 
zijn, ze een beperkte draagwijdte hebben, want het 
dove kind beschikt nu juist niet over zulke sleutels. 
Wat erger is: het beschikt nog over iets anders niet: 
een vertaalmogelijkheid! 
Maar laat ons vooruitgaan; wel voorzichtiger maar 
niet minder vastberaden. 
De tweede methode heet 'rosette' (naar de bekende 
'steen-van'). 
Deze bestaat hierin, dat men van de Nederlandse 
tekst (een boek?) een zo nauwkeurig mogelijk 
vertaling in de x-taal neemt. Het fijnst werkt een 
rosette, als men het Nederlands boek kent, bijna uit 
het hoofd kent. Ook deze rosette ligt natuurlijk 
buiten het bereik van een doof kind. 
Maar wij gaan nu in onze bevoorrecht positie een 
nieuwe taal veroveren, daarbij autoclaaf en rosette 
naar believen toepassend, geheel op de wijze, die 
ons het beste lijkt. Alle manieren leiden tot een goed 
resultaat, nodig is alleen: voortgaan. Ik heb dit zelf 
verscheidene malen gedaan: de methodiek wérkt. 
Dat geeft ons toch al dadelijk de eerste geldige 
observatie: het is van het grootste belang, dat de 
leerling zich openstelt, zich niet laat ontmoedigen, 
niet ophoudt, geen weerstand biedt, geen taalkritiek 
heeft (hoe zot de x-taal ook is, want iedere taal is zot) 
maar doorgaat! De psycholoog mag ons overigens 
vertellen, hoe dat moet en hoe we de dove leerling 



daartoe kunnen brengen. Want zoveel is wel 
duidelijk: onze gemiddelde leerling doet dit niet. 
Dit zij echter zo, wij hebben voorlopig genoeg aan 
onze eigen taal-leerderij. En dan kunnen we al gauw 
een 'verontrustend' verschijnsel waarnemen: het 
gaat te makkelijk (met Spaans, met Deens enz.). Dat 
ligt wel voor de hand; wij hebben enige kennis van 
Germaanseen Romaanse talen, zodat we al gauw de 
indruk krijgen een dialect van een ons bekende taal 
te lezen. Er zijn soms wel moeilijkheden, maar die 
zijn te gering om vergeleken te kunnen worden met 
het getob van dove kinderen. 
'Vergroten' is 'beter zien' en daarom moeten we 
onze eigen moeilijkheden vergroten door een 
andere taal te kiezen, buiten het bekende 
Germaans/Romaanse vlak. En liefst ook een taal 
meteen anderschrift, waardoor een stuk tekst net zo 
'blind' wordt voor ons, als een Nederlandse tekst 
aanvankelijk voor een doof kind is. Dus: Grieks, 
Arabisch, Armeens, Russisch, Hebreeuws. 
Neem Russisch. De autoclaaf werkt hier niet, omdat 
Russische kranten een ander actualiteit hebben dan 
de onze, advertenties staan er niet in, 'koppen' 
worden veel minder gebruikt. Hier staan we 
inderdaad tegenover een complex van zinloze 
symbolen zonder entree daartoe. Wenden we de blik 
er even van af, dan kunnen we niet meer vinden, 
waar we gebleven waren. Valt het boek dicht, dan is 
dat een ramp. En ook is aanstonds voelbaar, wat 
steeds sterker zal gaan spreken, wat veel en veel 
later pas afzwakt: de absolute behoefte aan een 
feilloze typografie. De verminkte letter, de 
volgevloeide letter, de drukfout staan daar en 
kunnen niet korrekt opgevat worden. Ze dienen 
genomen te worden, zoals ze daar staan. 
Dit is een 'mechanisch' feit, dat voor iedereen in 
deze omstandigheden geldt. D.w.z. dat schrijfwerk, 
stencilwerk, drukwerk voor dove kinderen 
typografisch onberispelijk dient te zijn. 
Verrassenderwijs blijken er meer 'mechanische' 
feiten te zijn, die voor iedereen gelden. Bijv. het feit, 
dat de woorden zo wanhopig op elkaar lijken, 
samengesteld aIs ze nu eenmaal zijn uit steeds weer 

dezelfde 30 of zo elementjes, die onderling ook weer 
wanhopig op elkaar lijken. 
Dit feit wordt er niet beter op omdat: 
1. sommige letters veel frekwenter gebruikt worden 
dan anderen 
2. in woorden steeds weer dezelfde 
lettercombinaties optreden zijnde grammatikale 
elementen (verbuigings- en vervoegingselementen, 
voorvoegsels, achtervoegsels) 
Dit alles doet een geweldig beroep op het 
waarnemingsvermogen en het geldt voor iedere 
taal en voor ieder soort leerling. 
Nu lezen we niet om het lezen, maar om te begrijpen. 
Wat betekent het, wat we lezen? De leerling is geen 
belangstellende linguist maar een nieuwsgierige 
leek, die wil weten, waarover het gaat en wat er 
meegedeeld wordt. Het 'hoe' zal hem/haar een zorg 
zijn! 
Aan die regel houden we ons ook bij onze studie. We 
lezen alleen om te weten, wat dat allemaal betekent, 
wat daar allemaal staat. 
Deautoclaaf valtzoalswezagen vrijwel uit, blijft: de 
rosette, die ook in heel eenvoudige vorm wel bestaat 
in boekjes, die eenvoudige teksten, zin voor zin, in 
2 of meer talen naast elkaar zetten. Heel bruikbaar. 
Rustig voortlezend en vergelijkend voltrekt zich nu 
in de geest een kritische tweedeling (soms heb ik het 
idee, dat het een neurologisch proces is, dat geheel 
buiten het bewustzijn om werkzaam is). Sommige 
dingen, die wij lezen, betekenen wel iets, andere 
'niets'. En dat zijn dan precies die telkens 
terugkerende lettercombinaties, die grammatikale 
elementen, hiervoor al genoemd. 
Code-technisch gesproken zijn het 'nullen': met 
opzet toegevoegd zinloos materiaal om de 
ontsluiering moeilijker te maken. Een ontsluiering, 
die ervan uitgaat.dat iets, dat er staat, ook werkelijk 
iets betekent en die dan lelijk belemmerd wordt door 
die 'nullen'. 

Maar juist hun veelvuldigheid en gelijkvormigheid 
redt ons. Al heel gauw beginnen we allerlei 
grammatikale frutsels te elimineren en handig te 
worden in het herkennen van stammen. We moeten 
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wel: aan de ene kant doen die 'nullen' de woorden 
nodeloos op elkaar lijken, aan de andere kant 
hebben ze geen enkel discriminerend vermogen 
We zijn gedwongen te kijken naar wat echt 
discrimineert. 
We kijken en lezen heel selektief 
Ik heb dan ook, dat laat zich begrijpen, geen enkel 
grammatikaal inzicht verworven, omdat ik alles, wat 
daarmee te maken had, uit de waarneming weerde. 
Niet bewust, maar ik kon niet anders. Ik las inhoud 
en die hing op betekenisdragende stammen. Later, 
toen ik al lang lezen kon, ben ik bewust grammatica 
gaan leren, maar nut voor het lezen heeft het ook nu 
nog niet. Ik moet mij dwingen om bekende 
grammatikale feiten in de lektuur op te merken, 
anders passeert het ongemerkt allemaal. 
Mogelijk kan dit stukje introspectie enig licht werpen 
op de ons zo opvallende negatie van grammatika en 
grammatikale regels door dove kinderen, voorzover 
dit althans de aan te leren cultuurtaal betreft; er is 
niets mee gezegd over het spontane leerproces van 
hun eigen esoterische taal. 
Een ander vreemd verschijnsel zou ik 
'homonimiseren' willen noemen. Wie leert lezen, 
staat voor een twee-keuze: 
of ieder woord heel nauwkeurig bezien en leren 
onderscheiden van woorden, die er erg op lijken en 
van ieder de aparte betekenis inprenten, 
of veel vager kijken en aan een 'gelijk' ( = gelijkend) 
woorbeeld diverse betekenissen hechten, waarvan 
de rest-tekst de niet in aanmerking komende wel 
elimineert, geheel zoals wij met echte homoniemen 
zouden doen. 

Of deze tweede mogelijkheid, die van het vagere 
kijken en dan homonimiseren, neurologisch 
makkelijker ligt, of het de regel is, weet ik niet. Voor 
mij was het de makkelijkste manier. 
Wel kan gezegd worden, dat er zeer veel woorden op 
elkaar lijken, meer dan de spreker van zo'n taal als 
moedertaal zich ooit bewust kan maken. Woorden 
van dezelfde letters in andere volgorde, die de 
landsman niet opvallen als op elkaar gelijkend, 
plaatsen de beginner/lezer voor problemen. Later 
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blijkt alles erg mee te vallen, erg meegeval lente zijn, 
want dan blijken er merkwaardig genoeg vele 
woordjes te bestaan, die nergens op lijken en die 
niet tot verwarring kunnen leiden en dat met die 30 
of zo tekentjes! 
Wel is er een grens aan dat homonimiseren. Een 
woord met vier 'betekenissen' kan makkelijk 
verwerkt worden, maar een woord met twaalf 
'betekenissen' is natuurlijk erg problematisch. 
D.w.z. het procédé heeft zijn grenzen, maar waar die 
liggen, weet ik niet. 
Er is een derde fenomeen bij het lezen leren, dat het 
vagere maar vluggerige homonimiseren erg in de 
hand werkt. Ik zou dat het 'minimo-tempo' willen 
noemen. U kent dat allen: bij een te laag lees-tempo 
raken we 'de draad' kwijt, dan weten we niet meer, 
wat we in de regel daarboven zo moeizaam 
ontcijferd hadden en we moeten terug om het 
opnieuw te lezen. Om het daareven gelezene vast te 
houden en te betrekken bij het nu gelezene, is een 
zekere vlotheid nodig. En dat dwingt tot vlot kijken, 
tot kijken naar de hoofdzaken, anders gaat het 
verband verloren. Homonimiseren en het 
elimineren van grammatika voeren het tempo op. 
Uiteraard is het mij niet mogelijk iets zinnigs in 
seconden over dat minimum-tempo te zeggen. 
Een vierde fenomeen, dat onmiddelijk uit de reeds 
genoemde voortvloeit, is de manier van lezen, de 
manier, waarop de ogen bij het lezen bewegen. 
Introspectief heb ik waargenomen, dat er een zeer 
lange periode is geweest, waarin ik niet las van links 
naar rechts en dan de volgende regel maar in een 
achteruit-, vooruit-, weer achteruit-, omhoog- enz. 
beweging om de herkende en duidbare stammen 
samen te krijgen tot een betekenis en om de niet 
passende 'homoniemen' te elimineren. Om door 
verder te 'lezen' misschien het sleutelwoord te 
vinden, waardoor het onbegrepene bovenstaande 
alsnog 'in patroon' viel en opgehelderd werd. D.w.z. 
dat de zin (syntaxis) in dat stadium geen enkele 
functie had. Ik kon hem evengoed van achteren naar 
voren lezen; dat stoorde het ontcijferen niet. 
Inmiddels lees ik allang lineair (wel heb ik de enorme 



betekenis ervaren van het simpelweg twee keer 
lezen van een zin) maar ook nu nog regredieer ik in 
de 'Krentenbrood-methode' zodra er stokking 
optreedt, leder van ons kent dit verschijnsel bij dove 
kinderen: dat hier en daar wat uitpikken, het 
verwaarlozen van wat er nog meer staat, het 
verwaarlozen van de volgorde, ook als die toevallig 
wel eens een functie heeft, kortom de 
krentenbrood-methode. 
En het klinkt misschien vreemd als ik als remedie 
opgeef: opvoeren van de woordenschat. 
Een vijfde fenomeen betreft de inwendige spraak. 
Voor mij bestond en bestaat er een dringende 
behoefte aan 'uitspreekbaarheid'. Zonder inwendig 
gemompel zijn die visuele 'treinen' niet te 
onthouden. Deze uitspreekbaarheid hoeft natuurlijk 
in het geheel niet de officiële fonetiek van bijv. het 
Russisch te behelzen. Het is heel plezierig als de 
spraak ook korrekt is, maar voor het lezen doet het er 
niet toe. Ook de onzinnigste uitspraak met foutief 
woord- en zinsaccent doet het. Zonder kan ik het 
echter niet, misschien ben ik een auditief of 
kinestetisch-motorisch type. Of misschien kan 
uitsluitend visueel leren lezen wel helemaal niet. De 
neuroloog/psycholoog mag het zeggen. En ook, of 
er misschien auditieve dove kinderen bestaan. 
En dan ten zesde dat eeuwige vergeten, dat eeuwige 
vergeten zijn. 
Ook weer vergeten zijn, wat net is opgezocht, ja zelfs 
niet meer herkennen als net ook al opgezocht te 
hebben. Maar ook: wel herkennen, wel absoluut 
weten eerder gezien te hebben, zelfs weten, waar 
precies gezien te hebben en toch met geen 
mogelijkheid meer kunnen herinneren, wat het 
betekent. En daarom weer moeten nazoeken, met de 
zekerheid, dat dat wel niet de laatste keer geweest 
zal zijn. 
Ook hier is de remedie: gewoon doorgaan. Goede 
leerboeken signaleren het verschijnsel ook en 
stellen hun leerlingen gerust: 'het is normaal, ga 
maar gewoon door, je moet eerst iets zeven maal 
vergeten zijn om het te kunnen onthouden' enz. 
Dit stukje ervaring heeft mij aanzienlijk in mijn 

dagelijks werk gesteund, dat kan ik wel zeggen. Het 
heeft tot een veel ontspannener accepteren van 
'vergeten zijn' geleid. 
Ten zevende: ervaringen met de woordenschat. 
Heel treffende ervaringen want ik had niet kunnen 
vermoeden, dat het belang daarvan zó 
allesoverheersend zou zijn. Zo zelfs, dat het heel 
moeilijk is iets op te noemen, dat ook belangrijk is. In 
al die jaren bijv. is het mij onlangs voor de eerste 
maal overkomen, dat ik er bij lezing niet uitkwam 
zonder een stukje grammatikale kennis; één keer bij 
hoge uitzondering. Wel kan men naast 
woordenschat zetten: idioom, uidrukkingen. Maar 
er bestaat een grote hoeveelheid lektuur, waarin ook 
deze zaken niet voorkomen: wetenschappelijke 
publikaties, leerboeken. Het verhaal, de roman, de 
belletrie stellen eigenlijk de hoogste eisen aan de 
woordenschat en aan kennis van uitdrukkingen en 
idioom. Degroottevan de benodigde woordenschat 
laat zich ook vaststellen en wel op ongeveer 5000. Ik 
wil hier nu niet nader op ingaan, want het is een oud 
stokpaard van mij en als ik daar eenmaal opzit.... 
Wel wil ik nog wijzen op een bepaald soort remming. 
Er komt namelijk een moment, dat de 
'leesu it rusting'klaarblijkelijk voldoende is om'al les' 
te kunnen lezen. In werkelijkheid ontbreekt er dan 
nog heel wat, maar dit schaadt niet. Op een 
gemiddelde blz. Russische tekst kom ik zeker nog 5 a 
10 onbekende woorden tegen en op iedere blz. weer 
andere. Dit gemis staat het begrip echter niet in de 
weg. 

De tekst wordt begrepen en ook al worden die 
woorden opgezocht, dan veranderen ze aan dat 
begrijpen niets meer: de tekst was al duidelijk. 
Hoogst zelden komt het voor, dat de betekenis op 
zo'n woord hangt. Nu heb ik altijd berust in dit 
verschijnsel, dat mij bij het lezen van, zeg Frans of 
Engels, ook in het geheel niet hinderde. 
Maar dit keer tracht ik zulke woorden konsekwentop 
te merken en op te zoeken en ik voel telkens, hoe ik 
een remming moet overwinnen om dat te gaan 
doen, want echt nodig is het niet. Toch blijf ik het 
doen, want ik wil weten, waartoe dit leidt. 
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Luisteromstandigheden 

Wel, dat was de essensentie van wat ik te zeggen 
had. Veel in het proces van het lezen leren is mij 
echter toch ontgaan, dat voel ik wel. Graag had ik 
bijv. willen betrappen dat vreemde moment, die 
omslag, als vertalend lezen overgaat in echt 
onvertaald lezen in de taal. Dat moment is mij ook nu 
weer ontglipt. Daar zou ik heel graag de 
voorwaarden van kennen want het is een markant 
moment, dat we ook bij dove kinderen kunnen 
waarnemen. Goed, een andere keer misschien 
beter: er zijn nog meer talen. 

J.J.D. v.d. Vliet 
Amsterdam 

Zuster Marie. 
Geboren 12 oktober 1895. 
Overleden 12 maart 1975. 

Oprichtster van het Instituut St. Marie te Eindhoven 
(1951) en Directrice van dit Instituut tot 1965. 
Mede-oprichtster van de 'werkgemeenschap', zoals 
onze Vereniging 'in den beginne' genoemd werd. 
Zr. Marie heeft zich onschatbaar verdienstelijk 
gemaakt voor de opvoeding van en het onderwijs 
aan het gehoorgestoorde kind; zichzelf 
wegcijferend als het ging om de kinderen, hun 
ouders en alle medewerkers(sters) van 'haar' 
Instituut. 
Moge zij, die zich tijdens haar leven nooit enige rust 
gegund heeft, nu voor eeuwig rusten in vrede. 

Bij de beoordeling van de mogelijkheden van het 
succes van het dragen van een hoortoestel spelen 
naast eigenschappen van het gestoorde 
gehoororgaan en het benutte toestel de 
omstandigheden waarin zonder en- hier 
voornamelijk van toepassing mét- een prothese 
wordt geluisterd een grote rol. 
Allereerst zullen enkele technische begrippen, die 
hierbij belangrijk zijn, worden gedefinieerd waarna 
de beschrijving van akoestische situaties en de 
repercussies daarvan op hoortoestelgebruik 
worden besproken. 
In de volgende voordrachten van deze dag der 
akoepedie (in dit tijdschrift artikelen) zal dit in meer 
praktische taal worden omgezet. 

1. Voortplanting van geluid. 
Figuur 1 geeft schematisch weer hoe een geluid 
(puntbron) zich in een rechthoekige ruimte uitbreidt. 
Na enige reflecties tegen de wanden is de gehele 
ruimte 'gevuld' met het akoestisch signaal. Het 
aanvankelijke enkelvoudige signaal is thans 
geworden tot een komplex, dat (zeker door een 
gehoorgestoorde hoortoesteldrager) veel moeilijker 
kan worden waargenomen en geanalyseerd. 
De bedoelde komplexiteit zij aangeduid door het 
volgende: 

In het vrije veld (zonder reflecterende wanden dus) 
plant het geluid zich voort met een (eindige) 
sneldheid c van 340m/sec. terwijl de geluidsdruk p 

Fig. 1: Geluidsignaaluitbreiding van een puntbron in 
een rechthoekige ruimte. (Overgenomen uit 
Hörgerate-Akustik 1963 p.59). 

redaktie. a (3 
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evenredig afneemt met de afstand van de 
geluidsbron: 

P (:) -r-

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat in een ruimte van 10 
meter lengte het geluid er 10/34o sec. = 0,029 sec. = 
29 millisec. er over doet om van de ene wand naarde 
andere te komen en dat wanneer de afstand tot de 
geluidsbron 2x zo groot wordt de geluidsterkte 6 dB 
afneemt en als ze 10x zo groot wordt 20 dB. 

2. Nagalmtijd 
De nagalmtijd duidt een van de konsekwenties van 
een en ander aan voor diverse ruimten. 
In figuur 2 staat weergegeven (het betreft hier 
gemiddelden van aanbevelingen van een aantal 
auteurs) de optimale (meest gewenste) waarden 
voor de nagalmtijd als functie van de inhoud van de 
ruimte. 
De nagalmtijd is gedefineerd als de tijd, vanaf het 
moment dat een geluidsbron, die enige seconden is 
aangehouden plotseling wordt afgeschakeld tot het 
moment, dat het geluidniveau in de ruimte tot op 
Viooo van de oorspronkelijke waarde (dat is 60 dB) is 
gedaald. 

Fig. 2: Optimum nagalmtijden als functie van de 
inhoud van de ruimte. De curven zijn gemiddelden 
van de aanbevelingen van een aantal auteurs 
(Overgenomen uit 'Architectural Acoustics', een 
Bruel en Kjaer uitgave p.6). 
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Fig. 3: Variatie van de nagalmtijd met de frequentie. 
De curven zijn gemiddelden van de aanbevelingen 
van een aantal auteurs. (Overgenomen uit 
'Architectural Acoustics', een Bruel en Kjaer uitgave 
P-7L 

In het algemeen verlangen grotere ruimten grotere 
nagalmtijden en kerkorgel muziek grotere waarden 
dan ten behoeve van goede 
gesproken-woordweerga ve. 

Figuur 3 geeft aan, dat de afhankelijkheid van de 
nagalmtijd van de frequentie niet groot is. Alleen in 
de lagere frequenties zijn enigszins hogere 
nagalmtijden gewenst. 
Niet primair geluid, het indirecte, secundaire geluid 
dat na terugkaatsing nog bestaat, stoort het 
primaire, oorspronkelijke geluidssignaal; met name 
bij spraak zal een juist uitgesproken lettergreep 
worden gestoord in de waarneming door reflectie(s) 
van voorgaande lettergrepen. 
De storing is heel anders van karakter als het gaat 
om reflecties van geluiden (lettergrepen) die reeds 
betrekkelijk lang geleden hebben geklonken (zijn 
uitgesproken). 
Als er meer tijd dan 50 msec, zit tussen 
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Abstand von der Quelle • 

Fig. 4: Kritische straal. 

oorspronkelijk en gereflecteerd geluid dan spreekt 
men van echo. 
Door reflectie en echo, bestaat vaak de situatie dat in 
een vertrek alleen bij de geluidsbron het 
oorspronkelijk geluid overheerst, terwijl verder 
verwijderd (dichter bij de wanden) ook het indirecte 
geluid de geluidsterkte mee bepaald. Dit wordt 
gekwantificeerd aan de hand van de definitie van de 
kritische straal (Duits: Hallradius) die aangeeft (fig. 
4) hoe het verloop is van de geluidsterkte in een 
vertrek als functie van de afstand tot de signaalbron. 
Alleen dichtbij de geluidbron klinkt overwegend het 
oorspronkelijke geluid; verder verwijderd dan de 
kritische-straal-afstand overheerst het secundaire 
(diffuse) meestal storende geluid. 
Hieruit blijkt; wil men slechts het oorspronkelijke 
geluid waarnemen en niet worden gestoord door 
indirect geluid, dan is het noodzakelijk het oor dicht 
bij (binnen de kritische straal) de bron te plaatsen. 
Een en ander is en wordt onder meer toegepast bij 
de pollepel. De spreker begeeft zich dicht bij het oor 
door in de pollepelopening te spreken. Vanaf de 
pollepelopening immers tot het oor van de 
luisteraar wijzigt zich niet de verhouding tussen 
direct en indirect geluid en aldus bevindt zich als het 
ware de geluidbrcn (mond van de spreker) vlak bij 
het oor (zonder gêne!). 
Men kan dit fenomeen ook in technische 
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bewoordingen uitdrukken en niet alleen de storende 
geluiden van gereflecteerd oorspronkelijk geluid 
maar ook die van achtergrondgeluiden afkomstig 
van andere geluidbronnen (andere sprekers, muziek 
op de radio, fabriekslawaai) meenemen, door het 
begrip Signaal-Ruis verhouding meestal in dB 
uitgedrukt te hanteren. 
Deze grootheid geeft aan de verhouding van de 
signaalsterkte, dat gehoord moet worden, waar het 
om gaat, en de sterkte van al het tegelijkertijd 
aanwezige stoorsignaal. 
Deze verhouding wordt bij voorkeur in dB 
omgerekend. (Men leest, vooral in Angelsaksische 
litteratuuraltijd over "Signal to Nois Ratio', afgekort 
ü" ). Enkele voorbeelden: 

Als S = N dan is de verhouding 0 dB. 
Als S=10N dan is de verhouding 20 dB. 
Als N = 2S dan is de verhouding -6 dB. 
Uit de literatuur is bekend dat de (in alle opzichten!) 
normaal horende voor het verstaan onder 
gemiddelde, goed gedefineerde 
laboratoriumomstandigheden) nog juist kan 
verstaan bij een verhouding van ca. -5 dB. 
(De storing dus sterker dan de te verstane 
woorden!). Eveneens staat uit de litteratuur (het 
gemiddelde van diverse onderzoekingen) vast, dat 
de perceptief slechthorende een ongeveer 10 dB 
gunstiger - | verhouding nodig heeft. Dat wil dus 
zeggen + 5 dB; als de verhouding dus 0 dB is (S = N) 
dan verstaat de gemiddelde perceptief 
slechthorende onvoldoende. We nemen bij deze 
redenering even aan, dat niet, verstaan onmogelijk 
is, doordat de signaalsterkte te klein is: de 
hoortoesteldrager (dit is de konklusie) die het geluid 
(maar helaas ook de storing) luid genoeg 
waarneemt heeft gemiddeld een veel (9 a 10 dB) 
gunstiger ^ nodig dan normaal horenden. 
N.B. 10 dB is erg veel; bij normaal horenden daalt 
(onder dezelfde laboratoriumomstandigheden) de 
verstaanvaardigheidvan 100% naar0% bij slechts 6 
dB verslechterinq van ^- . 

Het was Prof. Dr.lr. R. Plomp van de V.U. 
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Fig. 5: Benodigde spraaksterkte bij allerlei 
ruissterkten. Voor verklaring zie tekst. 

Amsterdam, die in Nederland onlangs deze 
problematiek aansneed. Hij stond mij toe genoemde 
gegevens, die hij verzamelde, echter nog niet, 
samen met door hem gedane experimenten, 
publiceerde, te noemen. 

In een grafiek, ook door Plomp ontworpen, (fig. 5) 
wordt tenslotte aangegeven hoe beperkt het nut van 
een hoortoestel in ongunstige ^ verhoudingen kan 
zijn. 
Langs de vertikale as staat in dB. weergegeven de 
benodigde spraaksterkte om bij aanwezig 
stoorgeluid-(ruis-)sterkte juist goed te kunnen 
verstaan. 
De onderste kurve geeft de situatie aan bij normaal 
horenden; er is, ook al is er weinig of geen ruis, 
minimaal 22 dB nodia om te kunnen verstaan. Bij 

sterker wordende stoorruis (naar rechts in de 
grafiek) is ook de benodigde spraak sterker. 
De (onderste) lijn naar rechts boven geeft de boven 
bedoelde -5 dB. - j | weer. Met pijlen is de sterkte 
aangeduid van een aantal veel voorkomende 
stoorgeluiden. De drie andere getrokken kurven 
geven weer hoe de situatie is bij slechthorenden. 
De onderste kurve: wegens het gehoorverlies is ook 
bij geen of weinig stoorruis bijna 50 dB spraak 
nodig. Bij sterker wordende ruis is ook de benodigde 
spraak sterker; bij erg sterke ruis moet de spraak in 
vergelijking met de normaal horende veel sterker 
zijn. 
Dit laatste korrespondeert met ca 9 dB beter 
benodigde -^ . 
De twee andere kurven hebben betrekking op 
grotere gehoorverliezen; steeds een horizontaal 
stuk tot bij een zekere (hoge) ruissterkte de spraak 
sterker moet worden om verstaan mogelijk te 
maken (houden). Steeds evenwel gaat de kurve toe 
naar die van de eerst beschrevene: naar dezelfde 

"N • 
Het gearceerde gebied geeft aan de (wisselende) 
sterkte van spraak bij achtergrondruis (horizontale 
as). 
Voor de normaalhorende levert dit, behoudens zeer 
weinig bij wel zeer hoge stoorgeluidsterkten, geen 
problemen op; steeds blijft de spraak sterker dan 
minimaal nodig voor verstaan. 
Geheel anders is dit bij slechthorenden. Bij reeds 
relatief lage achtergrondgeluidsterkte is al een hoge 
signaalsterkte noodzakelijk. Veelal zal bij sterke 
achtergrondgeluiden de benodigde spraaksterkte 
niet worden opgebracht. 
Let wel: als het hoortoestel 'hoger' wordt gezet, gaat 
de achtergrond ook 'omhoog'!. 
Konkluderend: het is erg belangrijk de 
luisteromstandighedenzo goed mogelijk te hebben: 
de achtergrondgeluidsterkte zo laag mogelijk; de - | 
verhouding zo groot mogelijk. Met name in de Heer 
Segaar's voordracht hoop ik met U, toehoorder, 
lezer, meer te horen over wat hiertoe de 
hulpmiddelen zijn. 
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1. A r c h i t e c t u r a l Acoustics, u i t g a v e B r u e l and 
Kjaer ( N a e r u m , D e n e m a r k e n ) 1970. 

2. R. P l o m p : Nut van het h o o r t o e s t e l b i j een 
ongunst ige s ignaal - ru isverhouding 
(voordracht N e d . Ver. van A u d i o l o g i e 1974; 

samenva t t ing , S u m m a r y : Aud io logy (1974) 13 
p. 509) . 

L.M. Grobben Audiologisch Centrum Twente* 

* Tot 1-1-1974 was Grobben verbonden aan de Kliniek 
voor K.N.O.-heelkunde te Utrecht afdeling fysische 
labyrinthologie (hoofd Prof. J.J. Groen f ) . 
Vanaf 1-1-1974 is hij behalve aan het Audiologisch 
Centrum Twente ook verbonden aan het Audiologisch 
Centrum Zwolle en het Audiologisch Instituut van de Rijks 
Universiteit te Groningen (hoofd Prof.Dr. R.J. Ritsma). 

Studiedagen Volkshogeschool Bakkeveen-oktober 1974. 

Deelnemers: 
Vijf doven - oudleerlingen van 'Effatha' en de 
Ammanschool - é n vijf horenden, werkzaam op genoemde 
scholen. 
Onderwerp: 
Kommunikatie tussen doven en horenden. 
Hoe kunnen en moeten horenden en doven met elkaar 
omgaan? 
Dit n.a.v. kritische opmerkingen van dove mensen t.a.v. 
hun opleiding en beroepskeuze. 
Konklusie: 
Volledige kommunikatie kèn niet plaatsvinden tussen een 
dove en een horende, als de horende zich superieur 
opstelt. 
Een eerste vereiste is, dat het kontakt plaatsvindt op 
gelijkwaardig niveau; als 'mens' tegenover 'mens' en niet 
als 'horende' tegenover 'dove'. 
Voorstellen: 
1. De Instituten zullen mogelijkheden moeten zoeken én 
geven tot regelmatig kontakt tussen dove en horende 
leerlingen van dezelfde leeftijd. Gespreksgroepen! 
2. De kommissie Volkshogeschool zou meer dergelijke 
kursussen moeten organiseren. 

G. ter Haar 
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Verbetering van 
luis terom standigheden 

Na de in le iding van de heer Grobben zou ik graag 
met u enige mogel i jke oplossingen wi l len bekijken, 
die kunnen leiden tot verbeter ing van de 
lu is teromstandigheden bij een ongunst ige S/R 
verhoud ing . 

Het betreft hier de hulp naast een hoortoestel . 
In eerste instantie moeten wi j aannemen, dat dit 
prob leem zuiver technisch niet is op te lossen. 
Wanneer we het prob leem analyseren bli jken twee 
belangri jke faktoren bepalend te zijn voor deze 
ongunst ige signaal overdracht. 
T.w. afstand mikrofoon-s ignaal en de 
omgev ingsru is . Met dit verschi jnsel, we mogen wel 
zeggen het meest problemat ische, word t iedere 
hoortoesteldrager geconfronteerd. 
Het doet veel S/H ook besluiten het toestel we in ig of 
in het geheel niet te dragen in situaties waar in dit 
prob leem optreedt, of wo rd t verwacht dat dit 
prob leem op zal t reden. 

Het cocktail party effect. U zult ook bij de contro le, na 
de eerste proefper iode van het hoortoeste l , deze 
klacht soms horen ui ten. 
Vaker word t nog de audicien met deze klacht 
geconfronteerd. Wanneer de patient het toestel 
reeds langere t i jd gebruikt en een algemene 
gewenning ver is gevorderd, merkt hij dat voor dit 
prob leem geen verbeter ing optreedt. 
Toch hadden de dragers van kasttoestellen in het 
ver leden de oplossing gevonden. 
Waarschi jnl i jk herinnert u zich de behandel ing van 
deze S/H die met het hoortoestel in de hand als een 
gerout ineerde radio-reporter door de menigte trok 
en een ieder die voor hem iets interessants te 
vertel len had het toestel onder de neus hield. 
Hiermede had deze S/H het prob leem opgelost . 
Een van de twee genoemde faktoren dient dus te 
worden geël imineerd: het te hoge ruisniveau is 
praktisch nooit te ver lagen; over bli j f t dus de afstand 
microfoon-s ignaal . Het is vanzelfsprekend dat de 
hierboven genoemde techniek met het kasttoestel 
niet mogel i jk is met een oorhanger , daar zowel 
spreker als toesteldrager zich nogal in v reemde 
bochten zou moeten wr ingen . Het kasttoestel is hier 



duidelijk in het voordeel t.o.v. de oorhanger. 
Ik wil hiermede beslist niet stellen dat het kasttoestel 
in grotere getale zou moeten terugkeren, omdat er 
tegenover het voordeel meer nadelen bestaan. We 
denken aan de beruchte case-noise, narigheden met 
snoeren, het gewicht en het psychologisch effect. Al 
deze problemen heeft de oorhanger niet of in 
mindere mate. Toch is er enige verademing 
ontstaan door de ontwikkeling van een elektreet 
microfoon met dubbele ingang, die met een 
bepaalde verhouding zowel naar voren als naar 
achteren gevoelig is; directional-hearing. Deze 
toestellen geven een lichte verbetering v.w.b. de 
S/R verhouding. Maar de afstand mikrofoon spreker 
blijft bestaan. Om toch tot een verbetering van deze 
luisteromstandigheden te komen moeten we terug 
grijpen naar apparaten zoals de Siebermann-hoorn, 
de pollepel en de hoorslang. Ondanks de lichte 
versterking van deze apparaten ± 20dB kan de S/R 
verhouding, doordat de ingang dicht bij de bron 
wordt gehouden, op een gunstig niveau worden 
gebracht. De resultaten zijn beslist goed in deze 
gevallen. 
De grote moeilijkheid van deze apparaten is de 
aanvaardbaarheid door de patient. 
Ik duid hier voornamelijk op de esthetische 
bezwaren. Deze apparaten zijn dan ook bedoeld in 
de regel als een extra hulpmiddel. 
Een wat aanvaardbaarder uitvoering is de z.g. 
communicator, wat eigenlijk niet meer is dan een 
hoortoestel met uitwendige mikrofoon aan een lang 
verend snoer, zodat deze makkelijk bij de bron kan 
worden gebracht. 
Het apparaat zelf wordt zonder gebruik van een 
oorstukje tegen het oor gehouden. 
Een duidelijke en grote volume-regelaar 
gecombineerd met de aan- en uitschakelaar is ook 
voor minder gevoelige handen eenvoudig te 
bedienen. Het gevaar van rondzingen is niet groot, 
ondanks de ruime versterking van ± 50 dB. 
Deze toestellen geven ook vaak uitkomst voor oude 
en zeer moeilijk te helpen patiënten. Tevens wordt 
de communicator veel gebruikt met het eerste 

kontakt van de onderzoeker met de S/H en in de 
verpleging, vooral in de geriatrie. 
Een andere klacht die steeds weer geuit wordt is het 
probleem rond het luisteren in kerken, 
schouwburgen, t.v. en radio. Deze klachten komen 
veelal bij de audicien terecht, als de voorschrijver de 
patient reeds uit het oog heeft verloren, temeer daar 
deze klacht ook na lange gewenning blijft bestaan. 
Om nu met het televisie beluisteren te beginnen. Dit 
medium is wel één van de belangrijkste bezigheden, 
vooral voor de bejaarden S/H. De t.v. fabrikant 
bouwt zijn produkt met een duidelijke nadruk op het 
visuele deel en het audio gedeelte komt er meestal 
zeer mager af. Bijvoorbeeld een miezerig kleine 
luidspreker, liefst aan dezijkantvan hettoestel, want 
dan komt de kast meer tot zijn recht. De versterker 
bezit vaak een tekort aan hoge tonen, om allerlei 
stoorinvloeden van de t.v.-schakeling te vermijden. 
Wanneer we nu zo'n S/H thuis bezoeken, zien we 
vaak dat de t.v. keurig in de hoek staat met de 
zijluidspreker naar het raam gericht en zo het geluid 
in de mooie velours gordijnen sluit, waar het alle 
hoge tonen, die toch al zo matig aanwezig zijn, 
verliest. Het verplaatsen van de t.v. kan vaak al een 
hele verbetering geven. Ook de al matige 
toonregeling, indien aanwezig, op laag stellen kan 
wonderen verrichten. Toch geven deze oplossingen 
nog vrijwel geen verbetering van de S/R 
verhouding. De oplossing hiervoor is uiteraard weer 
de afstand tussen de bron en het hoortoestel te 
verkorten. Hiervoor zijn de volgende twee groepen 
hulpmiddelen: de directe, dat is zonder het gebruik 
van het eigen hoortoestel en de indirecte, mét het 
gebruik van het hoortoestel. 
Ik wil graag de voor- en nadelen hiervan bekijken. 
Om met de eerste groep te beginnen hebben we: 

De hoofdtelefoon. Deze wordt rechtstreeks op de t.v. 
aangesloten. 
Voordelen: goedkoop, S/R verhouding goed. 
Nadelen: Geluidsterkte is afhankelijk van de 
eventueel meekijkendegoedhorende. Afsluiting van 
het rondom gebeuren. Bij langer gebruik warm en 
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zwaar. Drager is gebonden aan vaste plaats. 

Extra luidspreker. Voordelen: redelijke S/R 
verhouding. Kan goedkoop zijn ca. ƒ 150,-
Gebruiker is niet geheel afgesloten. Nadelen: 
kwaliteit is vaak matig. Box is vaak moeilijk op 
oorhoogte te bevestigen (sta in de weg). Ook hier is 
het volume niet apart te regelen. 

De stethoscoop-achtige telefoon. De zelfde nadelen 
als de hoofd-telefoon, behalve dat hij lichter en niet 
warm is, maar de kwaliteit is minder. Bij een 
hoofd-telefoon met aparte volume regelaar kan de 
drager zijn meest aangename niveau instellen, maar 
nooit harder dan dat de goedhorende medekijker 
het toestel heeft ingesteld (het is een verzwakker). 
Een al wat betere oplossing geven de indirecte 
systemen (2e groep) (met hoortoestel): 

De ringleiding. Voordelen: de gebruiker is niet 
plaatsgebonden. Goede S/R verhouding. Gebruik 
van eigen hoortoestel. Goedkoop ca. / 50,- tot 
ƒ 100,- afhankelijk van het type t.v. Nadeel: geen 
kontakt met de medebewoners. 

Luisterkussen. Voordelen: Goedkoop ca. / 60,-. 
Gebruiker kan er op of er bij zitten of liggen. 
Nadelen: los snoer door de kamer. Vrij klein 
inductieveld, waardoor bij bewegen van de 
gebruiker de luidheid varieert. 

Luisterkraag. Zit vast aan gebruiker, doch heeft een 
vast inductieveld. Gebruiker is weinig mobiel. 

Verder kunnen we hier nog andere 
uitvoeringsvormen noemen, het kleine 
inductieplaatje, de inductiepen (beide voor 
kasttoestellen) en de inductiebeugel die als een 
beugel van een beengeleider over het hoofd wordt 
gespannen. 
Voor al deze systemen zijn toch een aantal 
gemeenschappelijke problemen te noemen. 
1e. Op de meeste t.v.'s is vaak geen aansluiting voor 
het aan te sluiten hulpmiddel. 
2e. De electrische aanpassing op de t.v. Verkeerde 
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impedantie's, waardoor vervorming of verzwakking 
van het geluid optreedt. 
3e. Bij het aansluiten op de luidspreker van de 
ontvanger, wat veel wordt geadviseerd, is er het 
gevaar van de 220V netspanning. Een 
scheidingstrafo is dan noodzakelijk. 
4e. De luidheid is weer afhankelijk van de mede 
(goedhorende) luisteraar. 
5e. De S/H is bij gebruik van zijn luisterspoel volledig 
geïsoleerd. 
Enkele hoortoestellen zijn wel uitgerust met een 
schakelaar voor zowel mikrofoon en luisterspoel 
(M/T-schakelaar) maar deze is helaas weinig 
funktioneel daar beide signalen moeilijk in balans 
zijn te brengen, vooral bij de keramische mikrofoon. 
6e. Door de vaak kleinere versterker van de t.v. 
toestel wordteen te kleine sturing van de ringleiding 
verkregen, waardoor inductiestoringen van buitenaf 
doordringen. Tevens is de kwaliteit van de 
eindversterker van de t.v. bepalend voor de kwaliteit 
van de overdracht. 
Uiteindelijk komen we dan aan de meer bruikbare 
oplossing. 
Een t.v. met een extra aan te brengen versterker met 
hoog vermogen 30-40W die vóór de eindversterker 
van det.v.wordtaangesloten. De voordelen hiervan 
zijn: de toesteldrager en goedhorende 
medegebruiker kunnen onafhankelijk van elkaar een 
eigen luidheid instellen. De versterker kan een eigen 
effektieve toonregeling hebben, die is aan te passen 
aan de behoefte van de S/H. Door een vaste 
ringleiding te gebruiken, gekoppeld aan het grote 
vermogen van de versterker, is de S/H volkomen vrij 
in de plaats die hij kiest in de kamer, door een zeer 
grote veldsterkte van de ringleiding (voldoende 
vermogen). Weinig last van inductiestoring van 
buitenaf. Door aparte volumeregeling kan een 
toestel met M/T schakelaar in balans worden 
gebracht. Tevens kan op deze versterker een 
signalering aangebracht worden bij huisbel of 
telefoon-oproep. Wanneer n.l. iemand zich 
aanmeldt, wordt het t.v.-signaal onderbroken op de 
ringleiding en wordt een zoemtoon weergegeven. 



Tevens is deze versterker kortsluitvast, d.w.z. dat bij 
eventuele kortsluiting van de ringleiding de 
versterker niet wordt vernield, wat bij rechtstreeks 
gebruik van de t.v. versterker niet denkbeeldig is. 
Door de speciaal hiervoor ontwikkelde versterker is 
een ideale aanpassing op de ringleiding zeker. 
Wanneer de S/H dat wenst kan op deze versterker 
ieder ander induktie-systeem worden toegepast met 
behoud van alle mogelijkheden. Ook platenspeler, 
bandrecorder en eventuele andere apparaten 
kunnen worden aangesloten. Ook is deze versterker 
bij uitstek geschikt voor kleinere kerken en b.v. 
aula's. In grotere ruimten moeten grotere 
vermogens worden toegepast. Het nadeel van deze 
oplossing zou de prijs kunnen zijn; / 400,-- tot 
ƒ 600,-. V.w.b. de installering en de instructie ben ik 
van mening datditabsoluutdetaakvan deaudicien 
is,daardit regelrechttotzijn werkterrein behoort. Hij 
dient ook ter plaatse te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn en wat de S/H wenst. Dit geldt 
uiteraard voor alle verbeteringen van de 
luisteromstandigheden. Natuurlijk zijn niet alle 
problemen met deze technische hulpmiddelen op te 
lossen. Veel is afhankelijk van de aard en het gedrag 
van de S/H. 

i J. Ségaar-Doesburg 

) 

De redaktie van Het Gehoorgestoorde Kind heeft 
vernomen, dat per 1 augustus 1975 gestart zal 
worden met een school voor slechthorende 
kinderen in Zwolle. 
Tevens vernemen wij, dat er gestreefd zal worden 
om per 1 augustus 1976 te starten met een school 
voor kinderen met hoor- en/of spraakstoornissen te 
Schagen. 
Wij wensen de Besturen en de schoolteams veel 
sukses, vooral in de altijd moeilijke beginfase. 

redaktie. 

„Communicatie met 
slechthorenden" 

Communicatie: Essentieel voor het mens zijn. 
Communicatie, het in contact staan met anderen, is 
van essentieel belang voor de mens. Immers via de 
weg van de communicatie leren wij spreken, 
denken, hebben wij contact met familie en vrienden, 
kortom communicatief staan wij in relatie met de 
wereld. 
'n Mens heeft contact met zijn mede-mens nodig. 
Wat doen wij bijvoorbeeld als wij iets bitj's te 
melden hebben? Wij zouden het.de hele wereld wel 
willen vertellen, en wij willen dan van die wereld wat 
terug horen. En als we zorgen hebben? We zoeken 
vaak een mede-mens om te praten, te spuien, en 
willen medeleven beluisteren. 

De slechthorende is communicatief 
gehandicapt. 
De slechthorende nu (en dan bedoelen we hen die 
duidelijk hinder van de slechthorendheid 
ondervinden) ervaart juist in die communicatie met 
de ander hinder van zijn handicap. 
In de voorgaande lezing hebben we gehoord dat er 
een reeks technische apparatuur is, die de 
slechthorendheid een stuk kan compenseren; 
zelden echter in de plaats van het gehoor kunnen 
komen. 

Pratend over slechthorenden, lijkt het zinvol om je 
eens in te denken wat het is om slechthorend te zijn. 
Als goedhorende is dit nauwelijks mogelijk. Voor 
mijzelf trek ik de vergelijking met een 
vakantiesituatie in het buitenland: Je wilt 
meeluisteren met een verhaal van een gids in een 
museum wiens taal je onvoldoende beheerst. Je 
vangt hier en daar een woord op en je breit er zelf 
maar een zin van. Je ervaart dan dat je moe wordt 
van de inspanning en je voelt je geirriteerd doordat 
je niet voldoende mee kan doen. Bovendien heb je er 
de helft ook maar van begrepen. Voor de 
goedhorende is dit een tijdelijk incident. Voor de 
slechthorende is dit een dagelijkse confrontatie. 

Voor de meeste slechthorenden zijn gesprekken 'a 
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deux' redelijk te volgen in een 'face to face' relatie 
waarbij beide partners de intentie hebben zich 
verstaanbaar te maken. Moeilijker wordt het in een 
kleine groep. De grote groep vormt vaak een 
onoverkomelijke hindernis. 

De problematiek van verschillende 
categorieën slechthorenden heeft een eigen 
karakter, neem de bejaarden bijvoorbeeld: 
Onder de slechthorenden is een grote groep 
bejaarden, die op latere leeftijd slechthorend zijn 
geworden. De problemen van het bejaard-zijn doen 
zich vaak bij slechthorenden in verhevigde mate 
voor. Het feit dat de bejaarde minder hoort, schuift 
hij vaak op het gezegde: 'De ouderdom komt met 
gebreken', waardoor hij makkelijk in een passieve 
houding kan vervallen. 
Vooral in de bejaardenhuizen klagen de 
slechthorenden dat zij moeite hebben met het 
verstaan van de gesprekken. De meeste contacten 
vinden immers plaats tijdens het koffieuur in de 
conversatiezaal. Een hoortoestel geeft echter daar 
niet die verbetering die verwacht wordt. De 
slechthorende trekt zich dan terug in zijn eigen 
kamer. De directe omgeving in het bejaardentehuis 
(de bejaardenverzorgsters) begrijpen vaak niet 
geheel wat de slechthorenden voelen en 
verwachten veelal te veel van een hoortoestel. 

Mevrouw S., 75 jaar, woont al jaren in een 
modern bejaardentehuis. Vroeger was zij 
verpleegster. De weinige contacten die zij met de 
buitenwereld heeft, stammen nog uit haar 
verpleegsterstijd. In het bejaardentehuis heeft zij 
geen nieuwe contacten gemaakt. Zij gaat al lang 
niet meer naar de conversatiezaal, omdat zij toch 
niets verstaan kan. Zij voelt zich eenzaam en 
alleen. Tenslotte vindt zij het niet meer nodig 
alleen verder te leven en doet een poging een 
eind aan haar leven te maken. Dit mislukt. Haar 
huisarts, die begrijpt dat zij door haar slechte 
gehoor zich buitengesloten voelt stuurt haar naar 
een KNO-arts voor de aanpassing van een 
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hoortoestel. Aanvankelijk is zij blij met deze gang 
naar de dokter, zij heeft weer iets om naar uit te 
kijken. Het hoortoestel verbetert echter 
nauwelijks het spraakverstaan; in de 
conversatiezaal helpt het al helemaal niet en 
heeft zij alleen maar last van de harde 
omgevingsgeluiden. Mevrouw S. is erg 
teleurgesteld in het hoortoestel en draagt het 
nauwelijks. Haar isolement is hetzelfde gebleven, 
zoniet verscherpt. 

De situatie van de alleenstaande slechthorende. 
De alleenstaande slechthorende is vaak reeds lang, 
dikwijls van jongsaf aan, slechthorend. Hij heeft 
vaak reeds jaren lang beperkte relaties. Zij zijn vaak 
de enige bewoners van een woning: 'Als je vriend 
aanbelt, hoor je de bel niet". 'De wekker kan je niet 
zetten, de kans op te laat komen zit er dan dik in'. De 
telefoon betekent altijd nog: toestel om verte horen. 
Zij komen daar niet ver mee . . . 
De pogingen die de slechthorenden doen om meer 
contacten te krijgen mislukken vaak. Nieuwe 
contacten doe je veelal op in je werk, een café, een 
gezelligheidsvereniging. Dat zijn nu juist 
gelegenheden waar de slechthorende zich slecht 
handhaaft, daar de communicatie daar voor hem 
moeilijk verloopt (omgevingslawaai). De eerste 
indruk valt vaak voor de slechthorende negatief uit. 
't Bevorderen van sociaal contact en de 
vrijetijdsbesteding verdienen hier speciale 
aandacht. 

Gehuwde slechthorenden. 
In de man-vrouw relatie kan slechthorendheid van 
één van de partners moeilijk zijn. Een gesprek 
verloopt vaak moeizaam: de een moet extra 
opletten om maar niets te missen, de ander moet 
zijn best doen om langzaam en duidelijk te spreken. 
Onder normale omstandigheden geen probleem; is 
er echter een meningsverschil of gebeurt er iets 
moeilijks in een gezin, dan veroorzaakt 
slechthorendheid vaak op zo'n moment een 
verwijdering tussen beiden, daar men voor elkaar 



moeilijk bereikbaar is. 's Avonds samen van 
gedachten wisselen, liefst in het donker omdat dat 
makkelijk praat, is er vaak niet meer bij. Met name 
wil ik noemen dat dit voor beide partners moeilijk is. 
Vooral in een gezin waar kinderen zijn, kan het 
slechthorend-zijn van één van de ouders 
rolverwarring geven. Kinderen kunnen de 
slechthorendheid uitbuiten, de slechthorende 
buitensluiten. 

De heer N. is zeer zwaar slechthorend. Hij heeft 
een leuk gezin. Toch knaagt het aan hem dat hij 
niet goed contact kan leggen met zijn dochter. Als 
ze verdriet heeft mag alleen mamma troosten, 
want 'papa begrijpt het toch niet'. Als er een 
schoolavond is, vindt de dochter dat vade-" niet 
meehoeft, want 'hij verstaat er toch niets van'. 
Een gegeven dat op zichzelf genomen waar is, 
maar dat de vader toch afsluit van zijn gezin. 

De slechthorende in een arbeidssituatie. 
Het arbeidsmillieu is een veeleisend milieu. Primair 
staan daar de produktiedoeleinden. De 
slechthorende kent hier ook weer zijn specifieke 
situatie-gebonden problemen. 

De heer O. werkt in een grafisch bedrijf. Door het 
enorme lawaai van de machines laat de 
verstaanbaarheid in het bedrijf alles te wensen 
over. De heer O. voelt zich duidelijk gehandicapt 
door zijn gehoorstoornis. Meerdere malen heeft 
hij een opdracht verkeerd uitgevoerd, omdat hij 
hem niet goed verstaan had. 
Promotie maken is er voor hem niet bij. Hij kan 
toch geen voorman worden als hij de werkers 
niet kan verstaan? 
Dit houdt tevens een financiële beknotting in. Hij 
zal nooit trots thuiskomen om zijn gezin te 
melden dat hij promotie heeft gemaakt. De man 
is ambitieus van karakter. Mag hij? Uitzicht heeft 
hij niet. Zijn collega's zullen hem voorbijstreven. 

Ook als er andere mogelijkheden gevonden worden 

door de slechthorende zelf om beter te kunnen 
functioneren, wordt dit niet altijd gehonoreerd door 
de werkgever: 

Een 35-jarige man, met een leidinggevende 
functie, krijgt in toenemende mate door zijn 
slechthorendheid problemen om zijn werk naar 
behoren te vervullen. Met name telefoneren en 
vergaderingen volgen, noodzakelijk voor zijn 
functie, verlopen moeilijk. Met twee collega's 
bespreekt hij de situatie en ze-komen overeen een 
andere werkverdeling te maken, waardoor de 
slechthorende minder in de vuurlinie zit. 
De werkgever veegt zonder meer dit voorstel van 
tafel. 

De slechthorende zelf aan het woord. 
Wat geeft nu de slechthorende zelf aan als probleem 
in de communicatie? 
- Onbegrip van de omgeving, die vaak niet begrijpt 
wat wel en wat niet verstaan kan worden, geven zij 
het meeste aan. Of dat de omgeving meer verwacht 
van een hoortoestel dan verwacht kan worden. 

De heer H. werkt als magazijnbediende op een 
groot bedrijf. Hij is zwaar slechthorend. Hij heeft 
het gevoel dat hij buitengesloten wordt op zijn 
werk. Op de jaarlijkse feestavond wordt muziek 
gemaakt en gedanst en de heer H. danst 
uitbundig mee. Zijn omgeving reageert met: 'als 
het maar vrolijk is, dan kan hij wel horen'. Na de 
feestavond wordt hij veelvuldig geplaagd en in 
het ootje genomen. 
Is het te veel gevraagd van de collega's dat zij het 
verschil weten tussen ritme horen van muziek en 
een gesprek verstaan? 

- Irritatie bij gesprekspartners als om herhaling 
wordt gevraagd, is een ander signaal van de 
problemen van de slechthorende. 
- Je buitengesloten voelen: Je kan niet echt 
meedoen. Je hebt al je energie nodig om het verhaal 
aan te horen. Dit speelt met name in groepen en 
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schoolklassen. Er wordt bijvoorbeeld een mop 
verteld. De clou verdwijnt al in de lach. Voor de 
slechthorende dan de keus óf niet te lachen öf net te 
doen alsof je alles gehoord hebt. Duidelijk 
verwoordde een slechthorende jongen dit: 'Ik kan 
nooit eens de grapjas uithangen want ik kan die 
rotmoppen nooit navertellen'. 
- Het denken dat over je gesproken wordt, om je 
gelachen wordt, waardoor de omgeving vaak met 
wantrouwen wordt ervaren. 
- Onmondigheid, ten onrechte opgelegd door de 
omgeving: het komt nogal eens voor dat 
gesprekken door goedhorenden overgenomen 
worden, vragen voor de slechthorende worden 
beantwoord. Anderen stellen vaak vragen, bedoeld 
voor de slechthorende, aan de partner: 'Hoe oud is 
Uw (slechthorende) man mevrouw? 
- De slechthorende geeft vaak aan minder contacten 
te hebben dan hij als wenselijk beschouwt en schrijft 
dit toe aan zijn slechthorendheid. 
- Het niet kunnen verstaan in de grote groep: We 
denken aan de voor oude mensen vaak belangrijke 
verjaarspartij. Verder een receptie, vergaderingen 
enzovoort. 
- Eenzaamheid: vooral veel gehoord bij de alleen 
wonende bejaarden, maar ook bij jongeren. 

Een 19 jarige jongen, oud leerling van de 
slechthorendenschool, vroeg mij eens hoe hij nu 
een vriendinnetje kon krijgen. Al zijn contacten 
liepen steeds op niets uit. 
Het bleek dat hij niet vertelde dat hij slechthorend 
was. Zijn hoortoestel gebruikte bij bij die 
gelegenheden niet. Het voeren van gesprekkken, 
vooral 's avonds, lukte niet. Hij gaf verkeerde 
antwoorden en als compensatie begon hij al te 
gauw zijn gevoelens non-verbaal te uiten. De 
meisjes begrepen zijn reaktie niet en zo werden 
allerlei contacten in de kiem gesmoord. 

De revalidatie: 
Op het moment dat U met een slechthorende 
contact krijgt, heeft hij zojuist de eerste stap gezet op 
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de weg naar zijn revalidatie. Er is een zekere 
bewustwording van: ik hoor niet goed en is daar wat 
aan te doen? 
In deze fase zijn er nog vele vragen, vragen die van 
belang zijn: 
- Met welke vraag is de slechthorende bij de arts 
gekomen, met andere woorden kwam hij om een 
medische behandeling of kwam hij voor de 
aanpassing van een hoortoestel? 
- Is de slechthorende zelf gekomen of heeft de 
omgeving hem gepouched? 
- Wat verwacht hij van een hoortoestel? 
- Wat is de achtergrond van de slechthorende: 
woont hij alleen? In gezinsverband? 
Bejaardentehuis? Verpleeghuis? Hoe is zijn 
arbeidssituatie? 
- Is de slechthorende geholpen met een 
hoortoestel of is er aanvullende hulp nodig? Of 
andere hulp? 
- Wat ervaart de slechthorende als problemen van 
zijn slechthorendheid? 

Een reële informatie van wat wel en wat niet 
verwacht mag worden van een hoortoestel is 
uiteraard van groot belang. 
U moet er ook op verdacht zijn dat mensen hun 
problemen vaak 'verpakt' aangeven: 'Mijn 
werkgever is zo ongeduldig', 'mijn omgeving praat 
zo onduidelijk' enzovoort. Aan U dus om het 
papiertje er af te wikkelen en te zien wat de 
achterliggende vraag is. 

De attitude tegenover het probleem. 

De revalidatie staat of valt met de houding van de 
slechthorende ten opzichte van zijn handicap. Vaak 
groeit met de toenemende slechthorendheid 
geleidelijk de moeite met de communicatie. Juist 
door het langzame tempo is dan het gevaar van 
gewenning niet denkbeeldig. Ook de omstanders 
wennen eraan. Van hen gaat er dan vaak nog vrij 
weinig positieve stiumulans uit om te oefenen en te 
proberen. Getoonde inspanning wordt vaak te 



wein ig be loond, waa rdoo rde mot ivat ie o m zich in te 
spannen verdwi jn t . 
Bij dit alles bli jkt de houding van de omgeving van 
even groot belang: opn ieuw een communicat ie f 
aspect van de s lechthorendheid. 

Mies, 20 jaar, hoort vanaf haar vroege jeugd 
slecht. Zij heeft nooit hoortoestel len wi l len 
dragen. Ze doet haar best door goed lip te lezen 
alles te vo lgen. Ze loopt in haar werk 'op haar 
tenen ' . Wat n iemand lukte, lukt haar ver loofde: 
hij maakt haar duidel i jk dat hij haar l ieverziet met 
hoortoeste l , zodat ze elkaar beter verstaan 
kunnen. Hij maakt haar duidel i jk dat zij met 
hoortoestel even lief is en opeens is Mies 
gemot iveerd een hoortoestel te gaan dragen. 
Achteraf begri jpt zij zelf niet goed dat zij zo'n 
grote weerstand had. 

Uit de praktijk weten we dat de slechthorende nogal 
eens moei te heeft in te zien dat zijn 
s lechthorendheid ook prob lemen voor zijn 
omgev ing oplevert , geor iënteerd als hij is op zijn 
eigen probleemsi tuat ie. Dat het keihard aanstaande 
t.v. toestel anderen te luid kan zijn is niet gemakkeli jk 
om je te realiseren. Wederzi jds zullen slechthorende 
en zijn mi l ieu moeten leren naar elkaar te luisteren 
en elkaar verduidel i jken, wat wel en niet verstaan 
kan wo rden . 

Bij de revalidatie moet aandacht zijn voor de totale 
persoon van de s lechthorende, meer dus dan alleen 
gericht op zijn handicap. 
Bij de revalidatie kunnen meerdere discipl ines 
betrokken wo rden . Als je op prob lemen stuit, 
samenhangend met de s lechthorendheid, meen ik 
dat je hier ook iets mee moet doen. Ik denk aan een 
verwi jz ing naar een Audio logisch Cent rum, of een 
instel l ing voor maatschappel i jk werk, welke zich 
richt op de achtergrond van de persoon, zijn 
mot ivat ie alsmede zijn herinpassing in zijn 
dageli jkse omgev ing : werk, gezin enzovoort. 

Laten we met z'n allen zorgen dat de slechthorende 
niet hoeft te zeggen: 
Ik zie het niet meer zit ten, 
het hoeft niet meer van mi j . 
Ik kan het niet meer horen, 
ik hoor er niet meer bi j . 

A. Dondorp m.w. Amsterdam. 

Groningen. 

Op de laatste schooldag van 1974 werd afscheid genomen 
van Mw. Woltjer, die de zorg had voor de bibliotheek van 
het Instituut; van Mw. Menke, assistente van de huisarts en 
de K.N.O.-arts; van Mw. v.d. Steen, leidster van de 
vakschool voor meisjes en van Mw. Kruis, maatschappelijk 
werkster. 
Tijdens een genoeglijke bijeenkomst, waar eveneens veel 
oud-collega's aanwezig waren, werden de dames 
toegesproken door dhr. Breeman, directeur van het 
Instituut. 
Mw. v.d. Steen is ruim 37 jaar op het Instituut werkzaam 
geweest. Haar blijmoedigheid en optimisme zijn 
spreekwoordelijk. Zij heeft in die tijd ruim 500 meisjes 
wegwijs gemaakt in de NA.-vakken; ook hebben vele 
meisjes wijze levenslessen van haar ontvangen. 
Mw. Menke werd geroemd om de manier, waarop zij zich 
steeds heeft ingezet voor de gelukkig meestal kleine 
ziekenafdeling. 
Mw. Kruis was steeds een geweldige steun, vooral voorde 
jonge ouders van wie een kind op het Instituut werd 
geplaatst. Zij werd in 1955 als een der eerste 
Maatschappelijk Werksters aan het Instituut benoemd; dat 
was in die tijd een novum binnen het doveninstituut. Hij 
prees de Stichting Doof-blinden, waar Mw. Kruis zal gaan 
werken, gelukkig met het aantrekken van zo'n waardevolle 
kracht. 
Tenslotte wenste de heer Breeman Mw. Woltjer, die helaas 
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, van harte beterschap 
toe en wekte de collega's op, haar eens met een bezoek te 
gaan vereren. 
Collega van Beers richtte zich in het bijzonder tot Mw. v.d. 
Steen, bij wier werk de V.B.O.-school uit de aard der zaak 
het meest was betrokken. Hij bedankte haar voor de grote 
collegialiteit, die zij steeds had betoond. 
Tenslotte bood de heer Ketelaar aan de scheidende dames 
een passend geschenk aan. 
In een slotwoord dankten de dames persoonlijk voor de 
woorden, die tot hen gesproken waren en wensten ze allen 
het Instituut een goede toekomst toe. 

A.G. Kerkstra. 
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Verbetering van de communicatie met slechthorenden 
d.m.v. hulpmiddelen te gebruiken naast het hoortoestel 

De huisbel 
Communicatie-moeilijkheden met de slechthorende 
komt u al direct tegen als u naar een slechthorende 
toegaat, aan de voordeur belt en er wordt niet 
opengedaan. De slechthorende is wel thuis maar 
hoort de bel niet. Resultaat geen communicatie. 
Nu zijn er voor de slechthorende om te weten te 
komen of er gebeld is, twee mogelijkheden: 
a) de akoetische waarneming, 
b) de visuele waarneming. 

Van de akoestische waarnemingen zijn bekend:- de 
ding-dong, deze is niet erg geschikt i.v.m. de zeer 
korte beltijd, 
de harde bel, dit veroorzaakt overlast voor de naaste 
buren, 
de zoemer, van de drie genoemde 
waarnemingsapparaten is dit de beste. 

Voor de visuele waarneming bestaat: 
wek- en alarmsysteem. 

Het wek- en alarmsysteem 
Ideaal is het complete wek-en alarmsysteem, omdat 
hier de mogelijkheid aanwezig is voor het aansluiten 
van een huisbel-signalering, een wek-installatie en 
een baby-alarmsysteem. Wordt er aan de huisdeur 
gebeld, dan ontvangt de centrale een impuls, 
waardoor een aantal lampen gaan flitsen. Deze 
lampen kunnen in verschillende vertrekken 
aangebracht worden. 
Voordat de slechthorende de voordeur opent, wordt 
de knop van de centrale ingedrukt, waardoor de 
installatie vooreen nieuwe waarneming gereed is. Is 
men niet thuis, dan eindigt het flitsen van de lampen 
na ± 1 minuut automatisch en de installatie is dan 
weer ingesteld voor een nieuwe signalering. 
Mocht de slechthorende slapen, dan wordt deze 
gewekt door middel van een vibrator onder het 
hoofdkussen, deze is aangesloten op een speciale 
wekker, via de centrale. Ook wordt hij via de vibrator 
gewekt als de huisbel gaat. 
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Het wekken 
Het is gebleken, dat iedereen van deze trillingen 
wakker wordt, ook de zwaar slechthorende en dove, 
want deze vibratie neemt men namelijk met de 
tastzin waar. 
Men kan het enigszins vergelijken met de trillingen 
van een heel sterke beengeleider bij een zeer lage 
frequentie. 
Het grote voordeel van het gebruik van een vibrator 
is, dat alleen diegene die de vibrator onder het 
hoofdkussen heeft, gewekt wordt. De manier van 
wekken door middel van vibratie verloopt op 
natuurlijke en rustige wijze. 
Men sluit de wekker op de centrale aan en 's 
morgens wordt men op de gewenste tijd gewekt. Na 
het indrukken van een knop op de wekker blijft deze 
nog ± 1 minuut doorgaan, hierna wordt ze 
automatisch uitgeschakeld. 

De baby-alarm 
In dit wek- en waarschuwingssysteem is ook een 
baby-alarm opgenomen. Speciaal ontwikkeld voor 
slechthorende ouders. Bij de baby wordt dit kastje 
geplaatst en indien de baby gaat huilen, wordt dit 
geluid via een impuls aan de centrale doorgegeven, 
waardoor de lampen gaan flitsen en de vibrator 
onder het hoofdkussen begint te vibreren. 
Om het geheel weer uit te schakelen moet men de 
knop van de baby-alarm indrukken. 
De gevoeligheid van de baby-alarm is door middel 
van een regelknop in te stellen. 

De vibrator-wekker 
In de praktijk is gebleken dat het weksysteem het 
meest aangeschaft wordt. Sinds kort is er een nieuw 
type batterij-wekker in de handel met een 
ingebouwde vibrator. 
Men legt deze wekker onder het hoofdkussen. Het 
grote voordeel van deze wekker is de 
batterij-voeding. Dit biedt de mogelijkheid om deze 
wekker mee te nemen op reis of vakantie. 
Het instellen van deze wekker is zeer eenvoudig, 
hierbij is vooral rekening gehouden met bejaarden 
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en schoolgaande kinderen. 
Indien men vergeet de wekker af te zetten, schakelt 
deze zich automatisch na 15 minuten uit. Dit om 
leeglopen van de batterijen te voorkomen. 
De vibratie-sterkte is regelbaar. 

De telefoon 
Dit vormt ook een grote moeilijkheid voor de 
slechthorende, want meestal hoort men de telefoon 
niet. De mogelijkheid bestaat om via de P.T.T. een 
extra harde bel te laten plaatsen. 
Ook is het mogelijk om door de P.T.T. een regelbare 
versterker in de telefoonhoorn te laten inbouwen. 

Een andere oplossing is de baby-alarm bij de 
telefoon te plaatsen. Gaat de telefoonbel rinkelen 
dan wordt dit kenbaar gemaakt door het flitsen van 
de diverse lampen en evt. het in werking stellen van 
de vibrator onder het hoofdkussen. 

R. Tiemeijer 

St. Michielgestel. 

Voor Diploma A gehoorgestoordenonderwijs 
slaagden aan de R.K. Leergangen in Tilburg: 
de dames: 
Mevr. H. van Gestel-Meissenberg, Mej. M. van Dijk, 
Mej. M. Koning, Mej. J. Bink; 
de heren: 
M. Spoor, J.C. Claassen, H. de Hoog en cum laude 
F. v.d. Bosch. 
Voor diploma B slaagden: Mevr. M. Sopers en de 
heren A. Hans en G. Meijer. 
Voor het diploma Leer- en 
Opvoedingsmoeilijkheden slaagde de heer 
A. van Zandbeek. 

Inleiding en verantwoording. 
Graag geef ik gehoor aan de uitnodiging van de 
redaktie van het 'Gehoorgestoorde Kind' iets te 
schrijven over het pastoraat aan doven in 
Nederland. Het betreft overigens het Prot. Christelijk 
dovenpastoraat. 
Als voorganger in kerdiensten voor doven en belast 
met een taak binnen het pastoraat aan doven - in de 
meest uitgebreide zin - is het goed de stand van 
zaken op het terrein van het dovenpastoraat eens te 
ordenen en te overdenken. 
Er is immers - en waar niet? - ook hier de laatste tien 
jaren het een en ander gebeurd. 
Een bizonder verheugende ontwikkeling is wel, dat 
zowel op landelijk als plaatselijk niveau de kerken 
bewust geworden zijn van hun 
verantwoordelijkheid. 
Dit mede door een groeiend besef bij de Ned. Chr. 
Bond voor Doven, dat het werk door haar op 
pastoraal terrein verricht, eigenlijk 
plaatsvervangend geschiedt namens de diverse 
kerken van Nederland. In tal van plaatsen in 
Nederland hebben meerdere kerken gezamenlijk 
hun verantwoordelijkheid ontdekt en aanvaard voor 
hun dove medemens. 
Een verslag van het werk, dat in het kader van het 
dovenpastoraat gebeurt, voor de lezer van het 
'Gehoorgestoorde Kind', - die in wat voor verband 
dan ook zijn dove medemens ontmoet - lijkt zinvol. 

1. DE NOODZAAK VAN EEN SPECIFIEK 
PASTORAAT AAN DOVEN. 
A. Vanuit de dove mens gezien. 
Voorop moet staan dat onze dove medemens 
primair mens is. Gelijkwaardige partner. Echter niet 
gelijk. Zoals niemand gelijk is aan de ander. Evenwel 
kunnen we om de doofheid als handicap niet heen. 
Het drukt een stempel op je ontwikkel ing, zoals ieder 
handicap - wat dat dan ook mag zijn - dat doet. Het 
drukt een stempel op je 'zo-zijn' in de wereld. 
Een belangrijke konsequentie van het ontbreken van 
het gehoor, het is al zo vaak gezegd, is de nadelige 
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invloed op het verwerven van de taal. 
Een gegeven vanuit de praktijk is, dat een behoorlijk 
'natuurlijk' taalbezit voor doven helaas tot de 
uitzonderingen behoort. 
Er is een manier van de dingen om je heen beleven, 
die voor mijn gevoel ietwat anders is. Er is een 
manier van omgaan met elkaar, waarbij andere 
accenten gelegd worden. Het lijken me factoren 
welke vaak leiden tot moeilijkheden bij de 
kommunicatie met anderen. 
En juist het vermogen goed te kunnen 
kommuniceren is voorwaarde om in een bepaalde 
maatschappelijke groepering te integreren. 
Het is overings de vraag of bij een gestoorde 
kommunikatie tussen doven en horenden het 
onvermogen altijd aan de kant van de dove ligt. 
Van hieruit is het ontstaan van een specifiek 
dovenpastoraat te verstaan. 
Immers de integratie - opgevat als: je geaksepteerd 
voelen en geaksepteerd zijn, erbij horen - van de 
dove mens in de kerkelijke gemeenschap is hier niet 
beter verlopen dan elders in de maatschappij. Waar 
voor de horende gemeenteleden de kerkdiensten op 
zondag veelal de hoogtepunten van gemeentelijk 
samenleven vormden, stond de dove buiten spel. Hij 
immers werd in deze bijeenkomsten niet 
aangesproken. 
Allereerst niet omdat hij de liederen niet mee kan 
zingen, de preek is niet te volgen, niet alleen wat de 
voordracht betreft, - te snel, te weinig gearticuleerd 
etc. - maar ook de inhoud. De taal is vaak veel te 
moeilijk. Bovendien wordt de dove in zijn 'zo-zijn' 
niet aangesproken. 
Mee-functioneren in het gemeentelijk leven, door 
het verrichten van allerlei taken wordt vaak niet van 
hem gevraagd en zowel, dan blijkt de dove toch min 
óf meer als eenling zijn taak te vervullen. Van fijn 
samendoen met horende geloofsgenoten is bijna 
nooit sprake. 
Het spreekt voor zich, dat de christelijke dove met 
beide handen de kans aangreep samen met andere 
christelijke doven Gods Woord te'horen' in speciale 
kerkdiensten voor doven. 

B. Vanuit de kerk gezien. 
Als we praten over de kerk bedoelen we het instituut 
kerk. Echter, dat instituut krijgt gestalte en vorm 
door de werkzaamheden, aktiviteiten, houding e.d. 
van haarleden. Wedoeneen poging de houding van 
de 'Kerk' t.o.v. de gehandicapten i.h.b. t.o.v. de 
doven te beschrijven. 
Je zou aannemen dat deze houding gunstig af zou 
steken vergeleken met de houding die men i.h.a. 
tegenover gehandicapten innam. 
Immers het Christendom predikt het 
gelijkwaardig-zijn van de mensen voor God. 
Jezus zelf zei: 'Hebt uw naaste lief a Is uzelf' en 'Alles 
wat gij aan mijn minste broeder hebt gedaan, dat 
hebt gij aan Mij gedaan.' 
Waar deze prediking verkondigd wordt, mag men 
verwachten, dat de kerk voorop liep in de akseptatie 
en daardoor min of meer integratie in haar kring van 
de gehandicapte. Helaas is dit niet het geval 
geweest. Het zijn slechts individuele christenen die 
de nood zagen en erdoor in beweging kwamen. 
In 'Lichamelijke gebrekkigheid als 
orthopedagogisch probleem' schetst Joh. L. L. Knijff 
een aantal stadia in collektieve gedragspatronen 
welke de publieke opinie t.o.v. gehandicapten 
hebben doorlopen. En helaas heeft de 'kerk' vaak 
aan de kant van de publieke opinie gestaan. 
Knijff beschrijft achtereenvolgens reactievormen 
als: uitstoting - ridiculisering - medelijden en 
exploitatie. Het zijn stadia welke in de tijd zijn waar te 
nemen, maar welke ook nu nog in allerlei 
gedragsuitingen t.o.v. de gehandicapten te zien zijn. 
Voor ons is belangrijk dat er stilzwijgend - juist in de 
kerk - een bijgelovig wantrouwen t.o.v. de 
gehandicapten bestond. 
De gehandicapte werd een objekt van 
wereldverklaring. Hij werd gezien als 'een van God 
getekende'. Het krijgen van een gehandicapt kind 
werd soms zelfs als een zware straf van God gezien 
of gevoeld. 

Een gedachte die bij bepaalde kerkelijke 
groeperingen in ons land soms nog wel min of meer 
bestaat. We spreken uit ervaring! 
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Echter via de verzorging en sociaal geneeskundige 
hulp breekt het moment aan waarop men de 
gehandicapte primair als medemens gaat zien en 
niet als een patiënt. Een medemens met eigen 
mogelijkheden. 
Problemen voortvloeiend uit de opvoeding van - een 
zorg rondom gehandicapten - worden dan ook van 
nu af aan multidisciplinair aangepakt. 
Hiermee is, - zoals Prof. Duyker het uitdrukt - de 
naïeve mensbeschouwing, waarin het afwijkende 
opvalt en emotioneel tegemoet wordt gestreden 
met duidelijke negatieve componenten als 
overdreven belangstelling, overprotectie etc. en 
agressieverschijnselen als ongeduld, wrevel en 
ergenis, doorbroken. Plaats wordt gemaakt voor de 
gereflecteerde mensbeschouwing. 
Een gereflecteerde mensbeshouwing welke oog 
krijgt voor de gehandicapte als medemens. Een 
medemens met veel dezelfde verlangens, 
problemen etc. als wij allemaal. 
Het is verheugend dat enkelingen binnen de kerk 
gedreven door liefde tot hun dove medemens, 
plaatsvervangend voor de 'kerk', het pastorale werk 
ter hand hebben genomen. Juist in een tijd waar de 
kerk er niet aan toe was, aan de problemen voorbij 
liep óf er eenvoudig geen gat in zag. 
Eerlijkheidshalve moeten we hierbij wel vermelden, 
dat zo men de nood onderkende of vermoedde er 
geen adequaat antwoord op wist. Het is immers nu 
nog één van de punten welke de integratie van de 
dove in de maatschappij bemoeilijken, dat het grote 
publiek zo weinig van de dove medemens weet. 
Wat kon een predikant voor de dove in zijn 
gemeente doen? Hij wist het niet. Het is juist daarom 
dat in 1940 de N.C.B.D. werd opgericht. 
In de statuten) 1948) van deze bond wordt 
ondermeer het organiseren van kerkdiensten voor 
doven als een zeer belangrijke taak genoemd. 
Deze kerkdiensten gekoppeld aan een 
verenigingsleven betekende voor veel doven een 
verlossing uit hun isoliment. 

Hiermee is het beginpunt van een ontwikkeling 

gegeven, welke vooral de laatste 5 jaren een aktief 
en met visie (?) opgezet dovenpastoraat op 
plaatselijk en landelijk niveau te zien geeft. Al zijn er 
nog veel problemen welke om een oplossing 
vragen. 

II. KAART VAN 'HET DOVENPASTORAAT' IN 
NEDERLAND. 

Allereerst valt op, dat al het pastorale werk onder de 
doven interkerkelijk van aard is. De doven zijn vaak 
lid van een bepaalde kerk, maar de bindig met die 
kerk is niet zo groot. Ze komen immers samen in de 
kerkdiensten voor doven, welke interkerkelijk van 
opzet zijn. 
Wie, welke instanties, houden zich nu bezig met het 
pastoraat onder doven? Wat is hun werkwijze? 
Welke taken? 
Op deze vragen willen we anwoord geven. 

A. De Nederlandse Christelijke Bond voor 
Doven. 
Op 2 mei 1940 werd de N.C.B.D. opgericht door 
enkele leerkrachten van 'Effatha'. Als hoofdtaak van 
de N.C.B.D. zag men het organiseren van 
godsdienstoefeningen voor doven. Deze 
godsdienstoefeningen werden gekoppeld aan 
bijeenkomsten van dovenverenigingen aangesloten 
bij de N.C.B.D. 
Werkzaamheden op pastoraal terrein zijn en waren: 
Ie. het opstellen van een preekrooster; 2e. het 
benoemen van voorgangers welke geschikt blijken 
kerkdiensten voor doven te leiden; 3e. oprichting 
van een werkgroep: voorgangers in kerkdiensten 
voor doven; 4e. algehele financiële 
verantwoordelijkheid voor al het werk dat verricht 
wordt. 

B. De landelijke werkgroep voor voorgangers 
in kerkdiensten voor doven. 
Deze werkgroep-opgericht in 1968 door de N.C.B.D. 
is min of meer een zelfstandig leven gaan leiden. 
Men komt tweemaal per jaar bijeen. 
Werkzaamheden en taken waarvoor deze 
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werkgroep gesteld ziet zijn: 
1. Scholing en herscholing der voorgangers - voor 
het grootste deel leken - d.m.v. inleidingen van 
hoogleraren in de theologie. 
Onderwerpen: Hoe maken we een preek? (voor 
doven!) De nieuwe theologie. Cathechese, 
evangelisatie etc. 
2. Het streven naar uniformiteit in de kerkdiensten 
voor doven. Dit t.a.v. liturgie, formulieren etc. 
3. Stimulering oprichting van interkerkelijke 
commissies voor het pastorale werk onder doven; 
waardoor kerkelijke legalisering van kerkdiensten 
voor doven bereikt wordt. 
4. Het doen oprichten van een landelijke 
Interkerkelijke werkgroep voor het dovenpastoraat 
Nederland, waarin de diverse kerken participeren. 
Helaas blijkt deze werkgroep geen enkele 
rechtsgeldigheid te bezitten, zodat veel initiatieven 
onuitvoerbaar zijn. 

C. De Interkerkelijke commissies voor het 
pastorale werk onder doven. 
Binnen de bovengenoemde werkgroep stelde men 
zich de vraag: 'Is het dovenpastoraat eigenlijk wel 
een taak van de N.C.B.D.? Immers in veel plaatsen 
werden los van de kerk, kerkdiensten voor doven 
georganiseerd. 
Unaniem was men van oordeel, dat de 
verantwoordelijkheid van de geestelijke verzorging 
van doven bij de kerken behoorde te liggen. 
Zo moesten de kerkdiensten voor doven, dus ook 
uitgaan van de plaatselijke kerken. Meerdere kerken 
samen moeten dus de geestelijke verzorging t.a.v. 
doven onder gezamenlijke verantwoordelijkheid ter 
hand nemen. 
Oprichting van plaatselijke interkerkelijke 
commissies, waarin de diverse kerken participeren 
leek geboden. 
Veel werk is in dit opzicht verricht door individuele 
werkers ter plaatse. 
Een verheugend feit is dat er op dit ogenblik ± 1 
Interkerkelijke commissies zijn in Nederland. 
In een aantal plaatsen zijn zelfs door bepaalde 
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kerken doven en horende lidmaten tot ouderling 
benoemd met een speciale opdracht voor het 
pastorale werk onder doven. Legalisering van de 
kerkdiensten etc. is hiermee bereikt. 
De werkwijze tussen diverse commissies is helaas 
niet uniform. Taken zijn o.a.: het organiseren van 
kerkdiensten, bijbellessen, cathechisatie, 
bijbelkringen, gesprekskringen, huisbezoek, 
ziekenbezoek, het beleggen van gemeenteavonden 
etc. 

D. De dovenpastores. 
Ook de synodes van een aantal kerken in Nederland 
zagen een te vervullen taak t.a.v. de doven. 
Achtereenvolgend gaven de Synode van de 
Gereformeerde kerken, de Hervormde synode en de 
Christelijke Gereformeerde synode uitdrukking aan 
hun verantwoordelijkheid door in resp. 1949, 1963, 
en 1974 een landelijk dovenpastor te benoemen. 
In 1974 zijn dit: ds. P.L. Schuddebeurs te Wezep, ds. 
F.A.L. Franke te Woubrugge en ds. P.J. Madern te 
Rotterdam. 
Het zal wel duidelijk zijn, dat het werk van een 
dovenpastor geen sinecure is. Tot voor kort moest 
hij in principe'klaar staan'voor de doven behorende 
tot zijn eigen kerk, die verspreid wonen over heel 
Nederland. 
Kerkdiensten leiden, huwelijksbevestigingen en 
rouwdiensten, bediening sacramenten, 
bijbelonderricht, huisbezoek, ziekenbezoek etc, 
door heel het land dus. 
Begin 1974 is hierin verandering gekomen. Het plan 
het arbeidsterrein in drieën te verdelen, waarbij elk 
rayon z'n eigen dovenpastor heeft, is aanvaard. Ook 
hier dus een interkerkelijke verantwoordelijkheid. 

Koördinatie. 
Blij mogen we zijn met het vele werk dat de 
afgelopen jaren verricht is. 
Vele mensen zetten zich volledig in, om het 
dovenpastoraat verantwoord te bedrijven. 
Enkele kritische opmerkingen zijn m.i. echter op z'n 
plaats. Koördinatie lijkt nu dringend gewenst. 



Immers diverse instanties, commissies houden zich 
nu bezig met het pastoraat aan doven. De 
interkerkelijke commissies werken los van elkaar. De 
dovenpastores bewerken zonder overleg/kontakt 
met de plaatselijke commissies hun rayon. Ook de 
N.C.B.D. heeft nog z'n taak in het geheel. 
De werkgroep: Voorgangers in kerkdiensten voor 
doven bespreekt op landelijk niveau de pastorale 
problematiek, maar haar besluiten hebben geen 
rechtsgeldigheid. 
De taak waarvoor we ons nu gesteld zien is m.i. 
antwoord te geven op de vragen: welke struktuur 
moet aangebracht worden?; welke plaats neemt een 
ieder in, in het grote geheel? 
Noodzakelijk is het nu te komen tot b.v. een 
werkgroep: Interkerkelijk Dovenpastoraat in 
Nederland. Een werkgroep dus, welke kerkelijk 
gebonden is en dus een bepaalde bevoegdheid 
heeft. 
Zitting zouden in een dergelijk wergroep kunnen 
hebben: 
a. een vertegenwoordiger van de N.C.B.D. 
b. de dovenpastores 
c. een vertegenwoordiger van de lekenvoorgangers 
d. de deputaten van de Ger. en Chr. Geref. kerken 
e. een vertegenwoordiger van de Landelijke Raad 
van kerken 
f. een vertegenwoordiging van de plaatselijke 
interkerkelijke doven commissies 

Een werkplan zou kunnen zijn: 
1. regelen van kerkdiensten in het gehele land en 
eventuele kerkdiensten voor de t.v. 
2. catechese 
3. stimuleren en organiseren van bijbelkringen 
4. beleggen van vergaderingen voor de werkgroep 
voorgangers 
5. kontakten onderhouden met de interkerkelijke 
commissies en de verschillende kerken en de 
landelijke Raad van Kerken 
6. publiciteit en voorlichting 
7. het benoemen en begeleiden van voorgangers 

8. begeleiden van ouderlingen en diakenen voor 
doven 
9. zorg voor de eredienst. 
Helaas zien we voorlopig weinig vorderingen bij de 
pogingen een dergelijkewerkgroepteformeren. Het 
lijkt een schier onmogelijke taak - de pogingen 
hebben reeds 2 jaar gevergd - een goede 
vertegenwoordiging van de deputaten en 
commissies vanwege de synodes ingesteld, bij 
elkaar te krijgen. 
Welke wegen bewandeld moet worden om de 
bestaande problemen op te lossen is niet iedereen 
duidelijk en voor iedere betrokkene ook niet 
gelijkluidend. 
Eén ding is voor ieder zeer duidelijk, n.l. de 'aparte' 
kerkdiensten voor doven zijn noodzakelijk. We 
weten dat hiermee de dove een stukje apartheid 
voorgeschoteld krijgt. Echter een alternatief is er 
niet. Een lichtpuntje in deze mogen de 
gekombineerde kerkdiensten voor horenden en 
doven zijn. 

Een enkele opmerking nog. Het lijkt het intrappen 
van een open deur. 
Helaas wijst de praktijk nogal eens anders uit. Met 
klem wil ik wijzen op de optimale participatie van de 
doven zélf in organen die het dovenpastoraat 
regelen. 
Het dovenpastoraat is een zeer specialistisch terrein 
binnen het algehele kerkelijk pastoraat. Van groot 
belang is, dat de pastorale werkers in staat zijn 
intensieve kontakten met de dove 'gemeente' te 
onderhouden. 
Het preken voor doven, stelt speciale eisen aan een 
voorganger. Hij moet weten voor wie hij spreekt. Hij 
moet de 'dovenwereld' kennen. 
Veel misverstand, teleurstelling kan voorkomen 
worden, als aan meer doven, die op dit terrein 
capabel zijn, mede-zeggenschap gegeven wordt. 

III. KERKDIENSTEN VOOR DOVEN. 
In totaal worden er in Nederland ruim 500 
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kerkdiensten voor doven gehouden. 
Deze diensten worden geleid door een aantal 
predikanten en leke-voorgangers. 
Per plaats is het aantal kerkdiensten verschillend. 
Het varieert van 1 keer per maand tot elke zondag. 
Ook komt men op diverse plaatsen op zaterdag 
samen. 
Voor veel plaatsen is de moeilijkheid, dat ze een 
streekfunctie vervullen. 
Naar de kerk gaan, betekent voor de doven op reis 
gaan. Vaak is er dan volgend op de kerkdienst een 
bijeenkomst van de dovenvereniging. 
Hoewel de kerkdiensten voor doven 'echte' 
kerkdiensten zijn, merkt men enige verschillen met 
een kerkdienst voor horenden. 
Het eerste wat opvalt als een buitenstaander een 
kerkdienst voor doven bezoekt is, het gebrek aan 
kerkzang. Gezongen wordt er uiteraard niet. De 
liederen die meestal op een schoolbord geschreven 
zijn of op een papierrol, worden opgezegd waarbij 
de voorganger of een ander de op te zeggen 
woorden aanwijst met een stok, opdat elke 
kerkganger gelijktijdig de regel kan uitspreken. 
De zitplaatsen zijn recht voor de spreker of in een 
kwart cirkel voor hem opgesteld, zodat de dove 
kerkganger optimaal gelegenheid heeft de 
voorganger te zien. 

De voorganger staat meestal op een niet te hoog 
opgestelde preekstoel. Een schijnwerper, indien 
nodig, isopz'n gezicht gericht,zodatzijn mondbeeld 
duidelijk zichtbaar is. Het feit dat praktisch alle 
kerkdiensten voordoven gehouden worden inzalen 
van kerken of scholen geeft de buitenstaande, maar 
wellicht ook de dove kerkganger het gevoel niet een 
'echte' kerkdienst bij te wonen. Van een zekere 
aankleding van de zaal is meestal geen sprake. De 
meeste I.C.'s zijn blij een zaal te hebben. Men moet 
maar tevreden zijn. 
Toch is het wenselijk dat de doven in hun 
kerkdiensten op liturgisch verantwoorde wijze de 
'dienst' vieren. 
Ook hier ligt dus nog een taak. 
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Gekombineerde kerkdiensten. 
Het gaat hier om kerkdiensten voor horenden en 
doven. Overal in het land worden dergelijke 
diensten georganiseerd. De doven zijn dan te gast 
bij de horende gemeente. Telkens opnieuw blijkt het 
enorme nut van deze diensten. 
Immers de dovenkerk mag geen geïsoleerde groep 
worden. Ook zij moetenen mogen hetkerk-zijn inde 
meest ruime zin beleven. Integratie in en de 
aansluiting bij de horende gemeente is daarom 
gewenst. 
Aan de andere kant blijkt dat de grote waarde van 
deze diensten voor de horende gemeente. 
Het is een confrontatie met de dove broeder en 
zuster. En in deze confrontatie ligt vaak een enorme 
informatie opgesloten. Het blijkt dat na een 
dergelijke kerkdienst de plaatselijke doven opeens 
communicatie-mogelijkheden krijgen met mensen, 
die hun vroeger niet durfden aanspreken. 
Een gevaar is - zoals enkele doven ons verzekerden -
dat de voorganger zich toch meer op de horenden 
richt. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. 

Slot: 
'k Mocht u een globaal overzicht geven van het 
doven-pastoraat, zoals dat op dit ogenblik gestalte 
heeft gekregen. Er is reden tot dankbaarheid. 
Veel werk is verzet. Echter veel moet nog gebeuren. 
De participatie van de dove zelf in het geheel is nog 
lang niet optimaal. De koördinatie van het werk, dat 
geschiedt is nog niet ter hand genomen. 
Het zijn taken waarop we ons nu mogen en moeten 
richten. 

A. Bouwmeester 
Groningen 




