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Ten Geleide. 
De Ammansticht ing viert feest. 
De Ammanstichting is op 26 november 1957 opge
richt door de Vereniging "Inrichting voor Doofstom
men-Onderwijs" te Rotterdam, de Vereniging "School 
voor Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen te 
Rotterdam" en de Stichting "Audiologisch Centrum 
Rotterdam", zelf tot stand gekomen in respectievelijk 
1853, 1919 en 1952. Samenbundeling van krachten 
vormde de voornaamste overweging. De besturen 
werden samengevoegd. De scholen van de Verenigin
gen alsmede het audiologisch centrum kwamen onder 
beheer van de nieuwe stichting. De beide verenigingen 
werden in 1969 omgezet in twee, de Ammanstichting 
financieel steunende organisaties. 

Met de opening van de "Inrigting voor Doofstommen-
Onderwijs" op 23 mei 1 853 werden in Nederland twee 
"nieuwe" gedachten verwerkelijkt. Er werd onderwijs 
gegeven volgens de spraakmethode naar Amman en er 
werd aan de "Inr igt ing" geen internaat verbonden. 
Men ging er n.l. van uit, dat de geïsoleerde positie van 
de doofgeborene slechts doorbroken zou kunnen wor
den door hem te maken tot een "sprekende dove" 
(Amman: surdus loquens) en dat het dove kind daarom 
het beste opgevoed kon worden in een sprekende om
geving. Tegen deze nieuwlichterij werd indertijd fel 
geprotesteerd. Er werd echter doorgezet, waarbij als 
voornaamste voorvechters optraden de Rotterdamse 
oorarts A. Symons, de bouwer van het Rotterdamse 
Coolsingel-ziekenhuis dr J . B. Molewater en de eerste 
directeur van de "Inrigt ing", de heer D. Hirsch. 
Mede vanuit Rotterdam heeft de "zuivere spreekme-
thode" zijn weg over de gehele wereld gevonden. Drie 
van de medewerkers van Hirsch werden uitgenodigd 
leiding te geven aan een school voor doven in het bui
tenland. De eerste vertrok via Manchester naar Nieuw-
Zeeland, de tweede naar Londen en de derde naar 
Antwerpen. 
De gedachte van een optimale "inpassing" van de 
auditief gehandicapte in de "horende en prekende" 
maatschappij, tegenwoordig aangeduid met de term 
integratie, heeft in het denken van de Inrichting een 
blijvende rol gespeeld. In 1919 nam de toenmalige di
recteur het initiatief tot het oprichten van de Vereniging 
"School voor Slechthorende Kinderen te Rotterdam". 
De nieuwe school begon in september 1920 met 12 
oud-leerlingen van de Inrichting. Het eerste hoofd der 
school was een leerkracht van deze instelling. 
De eerste in Nederland voor een klas met dove kinde
ren gebruikte groepsversterker werd in 1937 op de 
Inrichting ontwikkeld en onder de naam "surdophone" 
in gebruik genomen. Eén van de eerste in Nederland uit 
de U.S.A. ingevoerde audiometers werd door de Inrich
ting aangeschaft. In het souterrain van het in 1939 
geopende nieuwe schoolgebouw was naast het 
akoustisch laboratorium ook een psychologisch labo
ratorium aanwezig. 
Een logische consequentie van deze ontwikkeling was 

de stichting van het Audiologisch Centrum Rotterdam 
in 1952. Dit centrum is uitgegroeid tot één van de 
grootste in Nederland. De eraan verbonden psycholo
gen waren de eersten in ons land, die zich toelegden op 
het onderzoek van babies volgens de methode Griffiths 
en hiertoe een opleiding in Engeland volgden. Mede 
door het werk van het centrum bleek het mogelijk een 
groeiend aantal gehoorgestoorde kinderen het gewone 
onderwijs te laten volgen. 
In 1 954 werd een leerkracht van de Inrichting, in 1 953 
omgedoopt tot "Rudolf Mees Instituut", als boventallig 
voor rekening van het Bestuur aangesteld om leerlingen 
van het Instituut te plaatsen op scholen voor voortge
zet onderwijs en hen bij hun verdere opleiding te bege
leiden. De enkele jaren geleden door het Ministerie van 
Onderwijs voor heel Nederland erkende "onderwijsbe
geleiding" vond in deze aanstelling zijn formele begin. 
Met het stichten van de Ammanstichting in 1957 en 
het openen in 1965 van de P. J . Evertseschool voor 
voortgezet onderwijs (tot en met havo) aan auditief ge
handicapte en ernstig spraakgebrekkige kinderen werd 
het bouwwerk voorlopig voltooid. 

De Ammanstichting heeft momenteel onder haar be
heer 
1. het Rudolf Mees Instituut, scholengemeenschap 
voor onderwijs aan dove kinderen 
2. de L. W. Hildernisseschool, voor slechthorende 
en ernstig spraakgebrekkige kinderen 
3. de dr F. Hogewindschool, voor slechthorende en 
ernstig spraakgebrekkige kinderen 
4. de P. J . Evertseschool voor voortgezet buitengewoon 
onderwijs 
5. het Audiologisch Centrum Rotterdam met subcen
tra te Utrecht en te Bergen op Zoom 
6. de Maatschappelijke Dienst van de Ammanstich
ting. 
De vijf scholen hebben samen meer dan 700 leerlin
gen. Het Audiologisch Centrum onderzoekt, adviseert 
en begeleidt (zo nodig) meer dan 3500 volwassenen 
en 1 000 kinderen per jaar. De aan het centrum verbon
den samenwerkende deskundigen betrekken als toela-
tings- en begeleidingscommissie tevens de leerlingen 
van de scholen van de Ammanstichting in hun activitei
ten. 
De integratie-gedachte neemt steeds duidelijker vor
men aan. Toch moeten er nog vele - meest onzichtbare 
- obstakels verwijderd worden. 
Het feit dat het begin van al deze activiteiten op 23 mei 
1978 125 jaar geleden plaats vond is aanleiding ge
weest tot het organiseren van een aantal bijzondere 
bijeenkomsten. Voor de leerlingen van het Rudolf Mees 
Instituut is een speciale buitenweek georganiseerd. 
Aan de oud-leerlingen van het instituut is na afloop van 
een open dag op hun oude school een rondvaart door 
de Rotterdamse havens aangeboden. 
Voor genodigden uit besloten kring zijn twee symposia 
georganiseerd, waarvan de resultaten t.z.t. zullen wor
den gepubliceerd. 
De officiële herdenking vindt plaats in de Rotterdamse 
Doelen. 
Rotterdam, drs A. W. de Vos. 
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David Hirsch en de " A m -

mansche of Duitsche 

methode". 

Een historische beschouwing t.g.v. het 125 
jarig bestaan van het Rudolf Mees Instituut 
te Rotterdam. 

In 1 848 verscheen een artikel van de Rotterdamse oor
arts A. Symons in de Vaderlandsche Letteroefeningen, 
waarin hij "met groote ingenomenheid gewaagde van 
de gronden en de resultaten der Duitsche methode van 
spraakonderwijs" en hij trachtte de aandacht te vesti
gen "op de uitkomsten in Rotterdam aanvankelijk 
reeds door den heer Hirsch verkregen". 
Op dat moment was deze heer Hirsch huisonderwijzer 
bij de arts Polano om diens dove kinderen, Eduard en 
Marianne, les te geven volgens de "Ammansche of 
Duitsche methode" ook bekend als de zuivere spreek-
methode. 
David Hirsch werd op 23 mei 1813 geboren te Müntz 
in Duitsland. 
Op achttienjarige leeftijd is hij in zijn geboorteplaats als 
onderwijzer werkzaam. Onderzijn leerlingen "befanden 
sich auch zwei taubstumme aus einer Familie mit fünf 
gehörlosen Kindern, die er auf Bitten der Eltern etwas 
schreiben und lesen lehren sollte..." 
Hij heeft deze eerste twee dove leerlingen al opgevoed 
in de zuivere spreekmethode, hoewel Hirsch "ohne 
jegliche Vorkenntnisse im Taubstummenunterricht die 
Ausbildung dieser Schuier mit Hilfe der "Anleitung zum 
Unterricht taubstummer Kinder", von Jager" begon. 
Bisschop Dr A. Claessen uit Aken wordt in zijn hoeda
nigheid van onderwijsinspecteur in 1836 op Hirsch' 
schooltje opmerkzaam gemaakt. 
Getroffen door de resultaten stelt hij Hirsch in staat 
zich verder te bekwamen. Deze ging zich, gedurende 
een verblijf van zes weken, grondig op de hoogte 
stellen van de stand van het doven-onderwijs bij 
Grönewald in Keulen. Met behulp van bovengenoemde 
bisschop opent Hirsch op 18 april 1838 in Aken zijn 
particuliere school met drie leerlingen. 
Op 8 september 1839 kondigt Hirsch in een adverten
tie in de "Stadt Aachener Zeitung" aan, dat op 7 okto
ber een nieuwe cursus begint en hij verzoekt de "An -
meldungen baldigst an mich ergeben zu lassen, damit 
die Zöglinge am ganzen Lehrkursus regelmaszig An-
theil nehmen". 
Voortdurend moeten er tot het gemeentebestuur ver
zoeken gericht worden om financiële ondersteuning, 
waarbij al in mei 1 840 in zo'n verzoekschrift vermeld 
wordt "dasz ich (Bisschop Claessens) voraussehe, im 
nachtsten Jahr ein oder anderes jener Taubstummen 

zur heiligen Communion führen zu können". 
In een advertentie, die in augustus 1840 in de stads
krant van Aken staat, verklaart Hirsch vertrouwd te zijn 
met een methode om stotteraars te genezen. "Over de 
methode", schrijft Lydia Pinnau in haar proefschrift, 
"kon helaas niets gevonden worden. In hoeverre hij van 
deze spraakgeneeswijze in de school gebruik maakte, is 
ook onbekend". 
In de beginjaren werd er met geestdrift over de resulta
ten geschreven. Maar na 1845 zijn er nauwelijks be
richten over de school te vinden. 
Wel is bekend dat Hirsch's vriend en beschermer in 
1845 Aken verlaat en in 1847 in Keulen overlijdt. Of 
Hirsch in datzelfde jaar gedwongen wordt Aken te ver
laten is niet met zekerheid te zeggen. Volgens Saegert 
"mochten viele Einwohner wohl Anstosz daran ne
hmen, dasz Hirsch mosaischer Confession war" ! 
Anderen wijzen er op, dat hij al in deze tijd als uitste
kend onderwijzer in het buitenland bekend stond. 
Zeker is in ieder geval, dat hij zich liet overreden om in 
Rotterdam de zorg over twee dove kinderen geheel op 
zich te nemen. 
Dr. Polano, de vader van deze kinderen, was, na een 
vergelijkend onderzoek van de gevolgde methodes in 
binnen- en buitenland, tot de conclusie gekomen, dat 
de methode door Hirsch gevolgd, voor hem de ware 
was. 
Deze methode, de Ammansche of Duitsche methode, 
was in ons land door Johan Conrad Amman eind ze
ventiende eeuw uiteengezet in zijn "Surdus Loquens" 
en in zijn "Dissertatio de Loquela". 
Amman was de eerste in Nederland die doven leerde 
spreken via het "afzien van de lippen". 
Deze methode vond in Nederland echter geen navol
ging, maar wel in Duitsland (Heinicke). Het was echter 
David Hirsch die deze zuivere spreekmethode in Neder
land weer ingang deed vinden. 
De invoering van deze methode in Nederland en als ge
volg daarvan de opening van de "Inrigting voor Doof
stommen-onderwijs" te Rotterdam op 23 mei 1853 
ondervond in het begin nogal wat tegenwerking. De 
reeds eerder genoemde Symons hield in februari 1852 
een voordracht, inhoudende: 

"Betoog dat, om van doofstommen sprekende en den
kende menschen te maken, de grondslag van hun on
derwijs moet zijn toon- en schriftspraak met uitsluiting 
van iedere kunstmatige gebarentaal; en in verband 
daarmede de aantoning, dat het afzien van het gespro
kene voor hardhoorenden en dooven een middel is ter 
vervanging van het gehoor, of om het te hulp komen". 

Deze voordracht werd een maand later gevolgd door 
een les, door Hirsch gegeven, "Voor autoriteiten en ge
neeskundige corporation". Deze les maakte zoveel in
druk, dat hij gevolgd werd door een "openbare" les 
onder auspiciën van "De commissie voor de grondves
ting eener Inrigting voor Doofstommen-Onderwijs, 
naar de Duitsche Methode, te Rotterdam". 
Bij die gelegenheid zette Hirsch zijn methode uiteen. 
"Mi jne methode bestaat slechts in het leeren derToon-
en Schriftspraak. Ik stel mij de toonspraak voor als de 
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noodzakelijke grondvorm der taal. De doofstomme 
moet allereerst leeren het gesproken woord door mid
del van het gezigt opvatten, en het voor hem zelf voel
baar en voor anderen hoorbaar uiten, alzoo afzien en 
spreken, en daar benevens nog lezen en schrijven. 
De gronden voor het uitsluitend gebruik der Toon- en 
Schriftspraak bij het onderwijs der doofstommen zijn 
de volgende: 

1. De toonspraak is ontegenzeggelijk het gemakkelijk
ste, en met de menschelijke natuur het meest overeen
komende voertuig onzer gedachten, hetwelk niet alleen 
een vlug denken, maar ook een vlug mededelen der 
gedachte mogelijk maakt en zich overal zonder bijzon
dere hulpmiddelen laat gebruiken. Maar zal zij voor den 
doofstomme deze beteekenis verkrijgen, dan moet zij 
ook de grondvorm zijn, waaraan zijne gedachten zich 
onmiddellijk aansluiten; derhalve kan noch eene kunst
matige gebarentaal, noch de schriftspraak bij de opvoe
ding van den doove de toonspraak vervangen. 
2. Ook de doofstomme heeft, zoowel als alle andere 
menschen, de neiging, zijne gewaarwordingen, ge
dachten enz. door klanken te uiten. 
3. De ervaring heeft mij, gedurende mijne bijna tw in
tigjarige werkzaamheid met doofstommen, voldoende 
bewezen, dat zelfs doof geborenen, nog meer echter de 
eerst later doof gewordenen, eene verblijdende vaar
digheid in de toonspraak kunnen verkrijgen. 
4. De ondervinding heeft bewezen, dat bij doofstom
men, welke eenige oefening in de toonspraak en het 
lezen verkregen hebben, het onderwijs beter gelukt, 
dan bij hen die alleen door gebaren en door schrift 
onderwezen werden. 
5. De toonspraak is den doofstomme niet alleen als 
leer- maar ook als mededeelings- en voortdurend vor
mingsmiddel, zelfs dan nog van groot nut, wanneer zij 
niet dan moeijelijk, eentoonig, onduidelijk, ja voor het 
gehoor onaangenaam is; want ook aan zulk eene on-
volkomene spraak gewent men zich spoedig, even als 
aan de gebrekkige taal van een klein kind, en ook zulk 
eene verschaft de volgende voordelen: oefening en ver
sterking der borst, ondersteuning bij het opvatten en 
onthouden der woorden, eindelijk een meer verdeeld 
gelaat, men heeft de opmerking gemaakt, dat alle doof
stommen, die in de toonspraak onderwezen en voort
durend geoefend geworden zijn, over het algemeen een 
veel menschelijker voorkomen in het oog en in het ge
laat hebben, dan zij die alleen de gebaren- en schrift
spraak geleerd hebben. 
6. Zoo belangrijk als het verstaanbaar spreken van den 
doove voor het gemakkelijk onderhoud met anderen is, 
even zoo gewigtig, ja in sommige opzigten nog gewig-
tiger is de vaardigheid, om datgene wat men tot hem 
spreekt op te vangen, omdat de minsten van hen, die 
met een doofstomme in aanraking komen, ti jd, midde
len en lust hebben, zich schriftelijk met hem te onder
houden. Heeft echter de doofstomme zich de 
bekwaamheid eigen gemaakt, om van den mond des 
sprekenden te lezen, als hoorde hij met de oogen, zoo 
zal men gaarne het onderhoud aanvangen en voortzet
ten, zoo zal hij overal eene school vinden, om zich in 
het spreken te volmaken. Het is alzoo van veel belang, 
den doofstomme in het afzien van den mond met alle 

vlijt te oefenen, al ware het, dat het spreken, wegens 
een organisch gebrek moest opgegeven worden. 
7. Hoewel het schrift niet zoo algemeen bruikbaar is, 
als de toonspraak, zoo is het nogtans een belangrijk en 
onontbeerlijk hulpmiddel bij de vorming van den doof
stomme, en voor dezen van nog grootere waarde voor 
den hoorende, want het is voor hem een steun in zijnen 
omgang met anderen, en het opent hem, in verband 
met het lezen, de eenige voor hem toegankelijke bron
nen tot verdere beschaving en ontwikkeling". 

Een en ander had tot gevolg, dat er een circulaire ver
scheen om "te Rotterdam ene school tot stand te 
brengen, ter opleiding van doofstomme kinderen, naar 
de Duitsche methode, dat is, met uitsluiting van alle 
kunstmatige gebarentaal en vingerspraak". Tegen deze 
circulaire verscheen een groot ingezonden stuk in de 
"Rotterdamsche Courant", waarin de zich niet bekend
makende schrijver zijn grote bezwaren kenbaar maakte 
doven te onderwijzen volgens de zuivere spreekmetho-
de en het opnam voor de methode gevolgd aan het 
Groningse Instituut. 
De Rotterdamse commissie wil "eene school tot stand 
brengen naar de Duitsche methode, dat is, met uitslui
ting van alle kunstmatige gebarentaal en vinger
spraak". "Dat is onmogelijk, om niet te zeggen, dat het, 
zoo mogelijk, geheel ondoelmatig zou zijn. Duitschland 
zelf leert, dat waar men met allen, toelegt, even als te 
Groningen, op de toonspraak, de gebarentaal niet 
geheel verzaakt". 
Toch kwamen er zoveel sympathie-betuigingen en -
heel belangrijk - zoveel toezeggingen voor financiële 
steun binnen, dat er met veertien leerlingen gestart kon 
worden op de veertigste verjaardag van David Hirsch. 
In het eerste jaarverslag omtrent de Rotterdamse 
school wordt al geconstateerd dat "het een groot voor
deel is, dat de kweekelingen reeds op zeer jeugdigen 
leeftijd tot het onderwijs worden toegelaten. Hoe vroe
ger de spraak is geoefend, des te te welluidender, en 
natuurlijker wordt de toon der stem". 
In het boekje "Wenken bij de opvoeding van doofstom
men voor ouders, pleegouders en werkmeesters", ver
schenen in 1874 en in 1875 in het Engels vertaald, 
schrijft Hirsch: "Een ander punt van het hoogste ge
wicht is het leeren spreken en afzien. Hierbij kan het 
huis de school onschatbare diensten bewijzen. Te huis 
moet in toepassing gebracht worden wat het kind op 
school leert, en van die toepassing hangt zoo veel af. 
Het ligt in den aard der zaak, dat in den eersten leeftijd 
der doofstomme kinderen, de natuurlijke gebaren on
ontbeerlijk zijn; evenwel kan het niet dringend genoeg 
aanbevolen worden, om in den omgang met hen lang
zaam en duidelijk te SPREKEN, en zich daarbij zooda
nig tegenover hen te stellen, dat zij de bewegingen van 
den mond kunnen zien, onverschillig of zij aanvankelijk 
de woorden verstaan of niet. Wanneer men dit gesta
dig volhoudt, zal men zich de vreugde bereiden, zeer 
spoedig te zien, dat de kinderen niet alleen langzamer
hand de dikwijls weder keerende woorden gaan ver
staan, maar ook, dat zij zelf beproeven, zich op de deze 
wijze uit te drukken. 
Ik neem aan, dat deze beide citaten bij onze moderne 
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opleiding, zij het in andere bewoording, nog volop op
geld doen. 
Met groot enthousiasme gaat Hirsch door, gesteund 
door zijn bestuur. 
In zijn toespraak bij gelegenheid van het openbaar 
examen van de kwekelingen op 21 juli 1858 gewaagt 
de voorzitter, Dr J. B. Molewater, over de miskenning 
"hier of elders" van de heilrijke invloed der Ammansche 
school. 
Ook zegt hij "wel klinkt ons van heinde en ver menige 
bemoedigende en krachtige stem in het oor, dat het rijk 
der teekentaai, bij de opvoeding der dooven, ten einde 
spoedt. Wel zijn wij gelukkig overal de sporen te ont
dekken der zegevierende reactie tegen den vreemd-
soortigen onzin der Sicard'sche mimiek. Tot in haar 
laatste verschansingen is de Fransche Methode terug 
gedreven, maar met den wanhoop der stervenden ver
dedigt zij ook de onhoudbare schuilhoeken". 
Overal begint het werk van Hirsch bekendheid te krij
gen. 
Wat ons land betreft, in 1 865 besluit Groningen tot de 
invoering der zuivere spreekmethode. Gestel zal dat 
pas in het begin van onze eeuw doen. Met Duitsland 
heeft Hirsch nog contact, getuige publicaties van hem 
in het "Organ" (1858 en 1867) en over hem door Hill 
en Renz, terwijl verschillende collega's uit Oostenrijk 
en Zwitserland in het "Organ" over hem en zijn metho
de schrijven (zie proefschrift Lydia Pinnau). 

Maar ook in Engeland, België,-Italië en Amerika hoort 
men van de mogelijkheid doven te leren spreken via het 
afzien van de lippen met uitsluiting van alle kunstma
tige gebarentaal en vingerspraak. Reeds in 1859 ver
trok een van de leerkrachten, G. van Asch, op verzoek 
van ouders van dove kinderen, naar Manchester om 
daar privé-onderwijs te geven volgens de zuivere 
spreekmethode. Deze ouders wensten hun kinderen 
niet opgevoed te zien worden volgens het toen weer in 
Engeland gebruikelijke gebarensysteem. Twintig jaar 
lang heeft van Asch in Engeland gewerkt. In 1 865 pu
bliceerde hij een artikel in de "Quarterly Journal of 
Science", waarin hij de spreekmethode verdedigde. 
Toen men in Nieuw Zeeland tot het inzicht kwam, dat 
doven onderwezen konden worden, werd van Asch, die 
van de zeventien sollicitanten, de enige was die de 
spreekmethode onderwees, belast met het oprichten 
van een school aldaar. Deze school, de Sumner School 
for Deaf Children te Christchurch, was de eerste school 
voor doven op het zuidelijk halfrond en viert in 1980 
haar honderdjarig bestaan. 
In 1866 ging op verzoek van "eene commissie, ge
vormd om eene inrigting voor Israëlietische doofstom
men tot stand te brengen" nog een leerling van Hirsch 
naar Engeland, n.l. van Praagh. Hij werd daar hoofd 
van het "Jewish Deaf - and Dumbhome". 
Toen Hirsch in 1868 een bezoek aan deze school 
bracht, schreef hij in een verslag aan het Rotterdamse 
bestuur: 

"Terzijde gestaan door een veel belovend jongmensch, 
als hulponderwijzer, verkrijgt de heer van Praagh reeds 
resultaten van zijn onderwijs, die zeer mijne goedkeu

ring weg dragen. Herhaalde malen heb ik lessen 
gevolgd en mij overtuigd, dat de heer van Praagh onze 
beginselen goed begrepen heeft en in de toepassing 
zeer goede vorderingen maakt"! 

Van Praagh begreep de beginselen zo goed en zijn vor
deringen in de toepassing waren zo groot, dat hij twee 
jaar later tot directeur benoemd werd van de "Asso
ciation for the oral instruction of the deaf and dub". 
Deze stichting had ten doel de spreekmethode voor 
doven in Engeland te verspreiden door aan de school 
een college te verbinden tot opleiding van onderwijzers 
voor het dovenonderwijs. 

In 1 865 vertrok er weer een leerkracht van de Rotter
damse school naar het buitenland. Aan het hoofd van 
het doven-instituut te Antwerpen werd n.l. J. C. van der 
Wielen benoemd. In die tijd kwamen ook broeders van 
de instituten uit Gendt en Brussel naar Rotterdam om 
kennis te maken met de Duitse Methode. Tot invoering 
hiervan op hun scholen werd spoedig daarop besloten. 
Hirsch zou Hirsch niet zijn, als hij, in 1 867, de collega's 
in België niet met een bezoek zou vereren. Van al deze 
bezoeken in het buitenland schijnt een zeer stimuleren
de kracht te zijn uitgegaan. 
Uitvoerig brengt Hirsch aan zijn schoolbestuur verslag 
uit over zijn Belgische bevindingen en eindigt met de 
volgende woorden: "Zij (mijn reis) gaf mij de gelegen
heid te spreken voor hen, die nu nog niet kunnen spre
ken, maar weldra niet zullen ophouden met hart en 
mond God te loven en te prijzen en de hulpvaardigheid 
der Noord-Nederlandsche broeders te vermelden". Dit 
zeer uitvoerige verslag werd om de zuivere spreekme
thode nog meer bekendheid te geven, in het Frans ver
taald. 
In datzelfde jaar werd de Rotterdamse school bezocht 
door Edward Gallaudet, een zoon van de stichter van 
het bekende Amerikaanse instituut. Uit de correspon
dentie, die door dit bezoek tussen hem en Hirsch 
ontstond, blijkt, dat " in eene conferentie van de Direc
teuren der Doofstommen-Instituten der Vereenigde 
Staten van N.Amerika eenparig besloten is, de invoe
ring van het onderwijs in het spreken en afzien in al de 
Instituten aan te bevelen". 
"In hoeverre dit zal leiden tot de propaganda van de 
Duitsche of Ammansche methode in Amerika, zal de 
tijd moeten leren", schrijft Hirsch, "Voor het oogenblik 
zij het voldoende dit aangevoerde feit te constateren, 
waardoor wederom voor het minst een stap voorwaarts 
is gedaan tot de algemene erkenning van de voortreffe
lijkheid der gezegde methode". 

Ook in Italië drong het door dat op de Rotterdamse 
school onder de bezielende leiding van Hirsch opmer
kelijke resultaten werden bereikt. In 1 869 wordt er een 
bezoek gebracht door 
"een Roomsch-Catholijk Priester, de Abt. Seraphin 
Balestra, Hoogleeraar in de natuurkundige weten
schappen aan het Seminarium van St. Abbondio, 
Ridder, Directeur van het Doofstommen-Instituut te 
Como, nabij Milaan. De Eerwaarde bezoeker toonde 
zich ten hoogste ingenomen met hetgeen hij bij ons 
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aanschouwde, en - was het voornemen reeds in hem 
gerijpt, om onze methode in Italië in te voeren - zijn 
bezoek aan onze school maakte zijn besluit onomstoo-
telijk. Alles wat hem hiertoe noodig en nuttig kon zijn, 
inlichtingen, aanwijzingen, eene fransche vertaling van 
ons leerplan, leerboeken, enz. boden wij zijn Eerw. 
aan". 

Ook met de directeur van de school in Milaan ontstaan 
contacten, zodat tenslotte 
"in een Congres van Italiaansche doofstommen-onder
wijzers, in het jaar 1872 binnen Venetië gehouden, is 
besloten, dat de toonspraak in de Italiaansche scholen 
als algemeene onderwijsmethode zal ingevoerd wor
den. Hun, die nog aan de mogelijkheid en werking van 
de spreekonderwijs bij doofstommen twijfelen, kan ik 
aanraden een door den beroemden Directeur van het 
Doofstommen-instituut te Rotterdam geschreven bro
chure over het doofstommen-onderwijs naar de 
Duitsche methode welke in België is ingevoerd, te 
lezen. Dit geschrift zal hun een bron van de gewigtigste 
mededeelingen zijn". 
Aldus sprak in 1874 een zekere heer Rieffel te Cham-
bery. 
Hoogtepunten uit het leven van Hirsch worden de in
ternationale congressen voor doven-onderwijzers te 
Milaan (1880) en te Brussel (1883). Vele kopstukken 
uit de wereld van het dovenonderwijs, ook uit Amerika, 
wonen deze congressen bij. 
Op het congres in Milaan worden o.a. de volgende 
"conclusien" aangenomen. 
1° "Het congres, overwegende: den onbetwistbaren 
voorrang van de spraak, tegenover de gebaren, om den 
doofstomme aan de Maatschappij weder te geven, en 
hem een zuiverder kennis van de taal te doen machtig 
worden; verklaart, dat de toonspraak bij het onderwijs 
en de opvoeding der doofstommen, boven die der ge
baren moet gekozen worden. 
2° Het congres, overwegende: dat het gelijktijdig ge
bruik van de spraak en de gebaren, het spreken zoowel 
als het afzien van het gesprokene en de verduidelijking 
van de denkbeelden benadeelt; verklaart, dat de zuiver 
toegepaste toonspraak gekozen moet worden". 

Op het congres in Brussel wordt hevig gediscussieerd 
over de opleiding voor doven-onderwijzers. In zijn ver
slag schrijft Hirsch: 

In den loop dier hevige debatten werd nog eene voor 
ons streelende opmerking door den Voorzitter gemaakt, 
n.l. dat hij onze Inrichting tot model stelde van eene 
internationale normaalschool, die reeds tal van doof
stommen-onderwijzers voor het buitenland, zoowel als 
voor Nederland zelf heeft gevormd". 

Andere vragen op dit congres gingen o.a. over het aan
tal leerlingen per groep, over het al dan niet aanstellen 
van doven tot onderwijzer, over het toevertrouwen van 
doven gedurende hun gehele leertijd aan één en dezelf
de onderwijzer, en over de beroepsopleiding. 
Hirsch merkte hierover op: 
Vijftig jaren geleden ontmoette men nog in de hoeken 

der straten arme ongelukkigen met bordjes op hun 

borst, te kennen gevende, dat zij doofstom waren. 
Dankzij het onderwijs, dat zij ontvangen in speciale in
richtingen, waar zij door liefdadigheid opgeleid worden 
(sic!) ziet men dit bijna niet meer in onze dagen. Is het 
edel de ongelukkigen te helpen - edeler is het, hun on
geluk te voorkomen, hetwelk geschieden kan, als men 
hun de middelen aan de hand geeft, eerlijk hun brood 
te verdienen. Dit doel wordt althans door verschillende 
instellingen beoogd". 

Het is zeker niet zonder trots, dat Hirsch zijn verslag 
besluit met de opmerking: 
"Het Brusselsche congres schonk aan onze inrichting 
de voldoening, ons streven in alle inrichtingen toege
juicht en ons werk voor de verspreiding der zuivere arti
culatie-methode erkend te zien. Dit voorzeker hebben 
wij in de eerste plaats te danken aan onze liberale sta
tuten, waarin het beginsel is uitgedrukt om, zonder 
onderscheid van plaats en persoon, van politiek of ge
loof, belangeloos ieder van dienst te zijn, die het heil 
der doofstommen wenscht te bevorderen". 

In 1 887 was Hirsch genoodzaakt om gezondheidsrede
nen zijn ambt neer te leggen. Op 1 februari 1895 over
leed hij. Het was o.a. Eduard Polano, zijn eerste Neder
landse leerling, die 
"ten aanhoore van een indrukwekkende menigte 
belangstellenden een grafrede hield, getuigende van de 
hooge vereering en diepgevoelde dankbaarheid van de 
honderden door Hirsch ontstomden en van de duizen
den, voor wie hij de zegeningen van het gesproken 
woordt had bepleit". 

De naam Hirsch leeft bij het Rudolf Mees Instituut nog 
voort. Er bestaat n.l. een "Fonds Hirsch", gesticht door 
Hirsch zelf, " tot aandenken aan zijn 50-jarig jubileum 
als doofstommen-onderwijzer". Het is bestemd "tot 
het verleenen van tijdelijken onderstand aan hulpbe
hoevende oudleerlingen". 
Rotterdam, J. A. van Doorn. 
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Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, dat wanneer het 
gehoor van een kind niet in orde is, dit een zeer ingrij
pende zaak is: "veel ingrijpender dan men gewoonlijk 
vermoedt" om met van den Horst te spreken. 

Men kan wel zeggen dat slechthorendheid beschouwd 
kan worden als een relatiestoornis, een stoornis in de 
kontakten tussen mensen onderling. Voor de cognitieve 
ontwikkeling betekent het dat er veel extra inspanning 
voor nodig is om dezelfde kennis te vergaren als een 
normaal horende. Niet alleen moet het kind steeds op 
zijn tenen staan om-erbij-te-kunnen-horen, ook van de 
mensen in de omgeving wordt gevraagd dat zij een 
duidelijke bron van informatie zijn wat in concreto wil 
zeggen: goed duidelijk spreken, vaak geduldig herha
len, steeds (liefst onopgemerkt door 't kind) erop te let
ten of het kind het goed gehoord heeft, het aansporen 
na te vragen, zich niet terug te trekken. 
Kortom de omgeving (ouders, school, vriendjes) moe
ten deze duidelijk positieve stimulerende rol aankun
nen. 

Een geheel andere vraag is echter hoe een bepaald Het succes van een samenspel tussen ouders en kind 
kind zich er met zijn defekte gehoor in het dagelijks Ie- is zeer afhankelijk van de acceptatie van de ouders van 
ven doorheen slaat. de gehoorhandicap van hun kind. 
In het dagelijks leven spelen de geluiden immers een Betekent dit gehoorverlies een geweldige teleurstelling 
belangrijke rol. voor de ouders dan zal ook het kind er moeite mee heb-
Deze geluiden kan men onderscheiden in: ben zich met als zijn mogelijkheden in te zetten. 
- Omgevingsgeluiden: achtergrondgeluiden, die maken Het komt daarbij meermalen voor dat het kind zich zo 
dat wij ons verbonden voelen met dat wat er rondom wil inzetten dat het zich voortdurend overvraagt (als 
ons heen gebeurt en die maken dat wij ons er continu overcompenstatie). 
bij betrokken voelen. 
Het geeft de vertrouwde achtergrond waaraan wij ge- In de bundel Psychologie in 1975, een feestbundel 
wend zijn en die opeens duidelijk betekenis krijgt als hij aangeboden aan Prof. J . Th. Snijders ter gelegenheid 
verandert: het lopen van mensen over een ons onbe- van zijn 65e verjaardag (en 25 jaar hoogleraarschap) 
kende gang in een vreemd huis. schrijft A. P. J. M. van den Horst een lezenswaardig ar

tikel over "ouders en hun gehoorgestoorde baby of 
- Wekgeluiden: van deze omgevingsgeluiden kunnen peuter". 
er soms ineens geluiden naar voren komen, die ons er- Hij geeft duidelijk aan dat veel afhangt van de verwach-
op attent maken dat er wat aan de hand is: sirenes bij ting van de ouders: welke wensen en toekomstver-
brand, ongeval, politie of de wekker zijn daarvan voor- wachtingen hebben ze m.b.t. het kind, waaraan moet 
beelden. het voldoen? 
We zijn ons er steeds van bewust dat we gewaar- Kinderen willen meestal graag proberen te voldoen aan 
schuwd kunnen worden en dit geeft een stuk zekerheid. de eisen en verwachtingen van hun omgeving. 
We hoeven niet steeds oplettend te zijn met onze ogen Zelf hebben ze echter ook een beeld van wat ze zouden 
of er soms iets aan de hand is. moeten kunnen. 

Er zijn kinderen die uit zijn op een prestatie, die ze naar 
- Celuiden die in het centrum van onze aandacht staan eigen maatstaven willen beoordelen. Het komt voor dat 
zoals bijv. de spreker bij een voordracht, de leerkracht een ieder het kind prijst, terwijl het zelf vindt dat het 
in de klas, moeder die een verhaal voorleest. niets bijzonders heeft gepresteerd. 
Kortom de gebeurtenissen waarbij opzettelijk informa- Het omgekeerde komt vaker voor: het kind vindt het 
tie wordt overgedragen. allang welletjes, terwijl de omgeving vindt dat het 

"best beter" zou hebben gekund. 
Geluiden, ook die op de achtergrond en de wekgelui- Het slechthorende kind kan wel zeer in het nadeel zijn 
den, geven ons veel informatie, veel kennis, maar dat wanneer aan hem dezelfde eisen worden gesteld als 
niet alleen. aan zijn goedhorende vriendjes en vriendinnetjes. 
Denk maar eens aan alle extra-liguale elementen die de Moeten we dan onze eisen veranderen, verlagen? 
taal bezit: niet altijd valt de betekenis van een zin Of een speciale school voor hem kiezen, waar hij niet 
samen met "wat er gezegd wordt", het is vaak belang- zo op zijn tenen hoeft te staan, maar waarbij hij wel 
rijker te horen "hoe Het gezegd wordt". meteen uit zijn buurt wordt gehaald en waarbij nóg 
"Dat moet je nog eens doen, zeg" kan zeer mild, tole- eens benadrukt wordt dat hij anders is dan anderen? 
rant klinken, maar ook zeer onheilspellend. Hij had dat al diverse keren ondervonden zoals bijv. 

Psychologie van het 

slechthorende kind en 

schoolkeuze 

Het is voor het uitbrengen van een goed advies van 
grote betekenis ons een voorstelling te vormen van de 
ingrijpende gevolgen die een gehoorverlies voor de 
ontwikkeling van een kind kan hebben. 
De grootte, de aard en de duur van hét gehoorverlies 
kan men vaak met nauwkeurigheid opmeten. 
De spraakverstaanvaardigheid, bij een optimale prothe-
tisering, geeft aanwijzingen voor de mate waarin een 
kind, vanuit audiologisch gezichtspunt bekeken, kan 
funktioneren. 
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toen hij nog op de kleuterschool was en op een goede 
- of liever slechte dag - alle kinderen een kaarsje en 
luciferdoosje bij zich hadden om een lampionnetje te 
maken voor St. Martinus en hij het niet had omdat hij 
gisteren er niets van gehoord had toen het afgesproken 
werd, 
of 

toen hij merkte dat er wat ergs gebeurd was met zijn 
oudere zusje en moeder geen gelegenheid had het hem 
uit te leggen en hij pas later hoorde wat er aan de hand 
was geweest. Hij had het zo graag op het moment zelf 
geweten en niet pas toen 't allang voorbij was, 
of 

toen hij de onderwijzeres verbaasd zag kijken naar wat 
hij had opgeschreven bij haar vraag op te schrijven 
'de boeren werken op het land"; hij had geschreven: 
"de poezen werken op de krant"! 

Kinderen die slechthorend zijn voelen zich vaak zeer 
onzeker, niet alleen over of ze zouden kunnen voldoen 
aan de gestelde eisen, maar vooral t.a.v. hun informatie 
over hun omgeving, de mensen en de dingen. 
Ook wanneer de informatie op zich juist is. 
Zij proberen die onzekerheid vaak goed te verbergen 
door zeer suggestief " ja " te knikken als hen iets ge
vraagd wordt, of door mee te lachen als de anderen 
lachen, terwijl ze er geen idee van hebben wat er ge
vraagd werd of waarom er zo werd gelachen. 
Berg en Fletcher geven, in "The hard of hearing Child" 
de volgende omschrijving: 
een slechthorende kent vaak gevoelens van eenzaam
heid, geisoleerd zijn, van minderwaardigheid, van hulpe
loosheid, van in de steek gelaten worden, van angst. 
Gevraagd wordt om ze met echte emotionele warmte 
en begrip tegemoet te komen, vooral ook met niet-ver-
bale middelen. 
Een s.h. heeft, omdat hij zo op zijn hoede is, vaak door, 
dat iemand eigenlijk geen tijd heeft, de belangstelling 
mist, of gespannen is. 

Wanneer ze in een gunstig milieu opgroeien kunnen ze 
goede manieren aanwennen, als: steeds navragen, zeer 
alert zijn op betrouwbare bronnen van informatie, zoals 
een bepaald vriendje, een bepaalde volwassene. 
Veel hangt af van het begrip van de omgeving en daar
in is niet alleen belangrijk, dat het kind geaccepteerd 
wordt zoals het is, maar ook vooral dat er informatie 
is, kennis is van betekenis van het gehoorverlies. 
Daarover bestaan nog steeds zeer verbreid veel misver
standen: hij houdt ons voor de gek, hij is O.l. doof, hij 
kan wel horen als hij maar wi l , hij is te lui om te horen. 

Hebt U wel eens opgemerkt dat als je heel erg goed je 
best doet om te luisteren je inderdaad heel zachte ge
luiden nog kunt horen. 
Het zou best eens waar kunnen zijn dat het kind als het 
heel erg goed zijn best doet het net kan volgen. 
Maar welk normaal kind doet nu steeds en altijd zijn 
uiterste best? 
Vele kinderen met (soms ernstige) gehoorverliezen red
den zich op gewone kleuterscholen, lagere scholen, nij
verheidsonderwijs, MAVO's, zelfs enkelen op HAVO en 

een heel enkele voltooit, als ze ouder zijn een studie 
aan de Universiteit. 
Zij hebben allen te maken met een omgeving, die wei
nig kennis, weinig begrip heeft van hun handicap; 
hoe komt het dat zij niet vastlopen? 
Voor elk kind afzonderlijk zal dan blijken dat het over 
goede compensatie mogelijkheden beschikt - des te 
meer naarmate de gehoorstoornis ernstiger is, zoals 
bijv. om er enkele te noemen: 
- een goede intelligentie, extra reserves waardoor het 
eerder begrijpt en vaker goed raadt. 
- een uitstekende inzet, en een zeer goede werkwijze, 
een goede concentratie. 
- een uitstekende sociale instelling waardoor het ge
makkelijk en vanzelfsprekend voor zichzelf opkomt. 
- een goed incasseringsvermogen, als vierde punt 
genoemd, maar wel erg belangrijk. 
- een uitgesproken belangstelling voor lezen waardoor 
het van veel begrippen, vreemde woorden de betekenis 
onder ogen heeft gehad; waardoor de gesproken taal 
beter kan aanslaan bij al bestaande begrippen. 
- een goede visuele compensatie (spraakafzien). 

Om nu op de indicaties te komen voor verwijzing naar 
een school voor slechthorenden hoef ik slechts terug te 
grijpen op wat er al in het voorgaande gezegd is. 
In het algemeen gesproken - als het kind vastloopt 
doordat het niet aan de eisen van de omgeving (en van 
zichzelf) kan voldoen, omdat: 
- het niet mee kan werken aan een optimale hoorreva-
lidatie omdat ouders en/of kind de gehoorstoornis niet 

- kunnen verwerken en het kind schaamt zich voor alles 
wat met de handicap te maken heeft; 
- de intellectuele aanleg wat pover is en/of er nog an
dere moeilijkheden zijn als ruimtelijk constructieve 
stoornis, motorische stoornissen, gezichtsvermogen 
niet in orde, concentratie moeilijkheden enz. of in com
binatie; 
- als de sociale instelling niet optimaal is, d.w.z. dat 
het kind zich terugtrekt en het voor de omgeving niet 
mogelijk is dit te veranderen en het een achterstand, 
vooral in de verbale mogelijkheden oploopt; 
- het kind voortdurend overvraagd wordt, merkt dat 
het niet lukt en de moed erbij laat zakken; 
- het kind de aansluiting bij zijn vriendjes gaat missen. 

Samenvattend: 
Het audiogram kan niet als uitsluitend kriterium gelden 
voor de mate van gehoorgestoordheid, zelfs niet wan
neer men hierbij ook de auditieve spraakverstaanvaar-
digheid in aanmerking neemt. 
Essentieel is het betrekken van de hiervoor genoemde 
punten om tot een gefundeerd verwijzingsadvies te 
komen. 
Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom er geen alge
mene toelatingsregels zijn te stellen waarmee een ad
ministrateur via een afstreepsysteem zou kunnen vast
stellen of een kind wel of niet toegelaten moet worden, 
maar dat een toelatingsteam (multidisciplinair samen
gesteld) nodig is om voor elk individueel kind alle in 
aanmerking komende faktoren tegen elkaar af te we
gen. 
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Ik zou ervoor willen pleiten slechthorende kinderen zo
veel mogelijk op te vangen in hun eigen vertrouwde 
omgeving, de eigen school, maar dan met veel bege
leiding van de scholen. 
De scholen voor slechthorende kinderen alleen dan te 
adviseren als 't niet anders kan. 
Me/, dra. C. Sytstra. 

Aanbevolen literatuur: 

Horst, A. P. J. M. v.d.. Slechthorendheid, een stoornis die vaak die
per ingrijpt dan men gewoonlijk vermoedt" 
In: Psychologen over het kind, deel 1, Wolters-Noordhoff, Groningen, 
1968. 
Horst, A. P. J. M. v.d., "Ouders en hun gehoorgestoorde baby of 
peuter" 
In: Psychologie in 1975, H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1975. 
Berg, F. S. en Fletcher, S. G. "The hard of hearing child". 
Greene en Shatton, London N.Y., 1967. 
Bonnema, J. Th. "Het slechthorende kind op de gewone school" 
Paedo audiologisch instituut, Amsterdam 2e druk 1974 
Inhoud: praktische adviezen aan leerkrachten. 

" Is het Koortoestel wel 

zo'n succes?" 

"dagelijks leven" óók een succes zijn. De controle op de 
revalidatie moet zich dus verder uitstrekken. Samen
werking tussen logo-akoepediste (a) en de klasseleer-
kracht(en), ouders en het kind zelf is een vereiste om na 
te gaan of het hoortoestel wel zo'n succes is. Door de 
samenwerking van logoakoepediste en leerkracht 
wordt gegarandeerd, dat eventueel gemaakte fouten bij 
het onderzoek op zeer korte termijn worden gesigna
leerd en hersteld. Ook op het punt van de bewaking 
van de vooruitgang in taalvaardigheid en de technische 
staat van de hoorapparatuur dient er intensief contact 
te zijn tussen de leerkracht(en) en de logo-akoepediste. 
Dit geldt uiteraard vooral voor de kleuterafdeling, de 
jonge(re) kinderen geven het zelf nog niet aan als het 
hoortoestel niet (goed) functioneert. Een dagelijkse 
controle van de hoortoestellen van deze kinderen is dan 
ook noodzakelijk. 

2. Figuur 1 : 
toestellen". 

'Controle op de aanpassing van hoor-

De akoepediste begint met het maken van een toon-
audiogram met de audiometer. Men kan, zeer in het 
algemeen, zeggen dat het toonaudiogram een indicatie 
kan zijn voor een prothetisering. Uit het toonaudiogram 
kan een gehoorverlies blijken. Het toonaudiogram zegt 
echter niets over hóe er gehoord wordt, we moeten 
volstaan met de constatering: het horen is verminderd, 
bijna afwezig. Het toonaudiogram geeft een "grof" 
beeld van aard en mate van slechthorendheid. 

1. Hieronder volgt de bespreking van de procedure van 
het aanpassen van hoortoestellen bij en controle op de 
revalidatie van leerlingen van de Prof. H. Burgerschool, 
school voor gehoorgestoorde kinderen, te Amsterdam. 

Een belangrijke fase van de revalidatie van het slecht
horende kind begint met de aanpassing van hoorappa
ratuur. Deze aanpassing geschiedt zo adequaat moge
lijk op grond van audiologisch/akoepedische gegevens. 
Men kan stellen, dat het geprothetiseerde kind beter 
hoort; deze verbetering zal weliswaar in het ene geval 
groter zijn dan in het andere, maar in ieder geval treedt 
er een verbetering op. Op grond van een aantal later te 
bespreken gegevens selecteer ik diverse hoortoestellen 
die geschikt zouden kunnen zijn en laat het kind hieruit 
"op gehoor" kiezen. (De meeste kinderen hebben 2 
hoortoestellen, ik zal dus in het vervolg grotendeels 
spreken over de hoortoestellen). 
De vraag: "Is het hoortoestel wel zo'n succes?" rijst al 
direkt bij de beoordeling door het kind. 

De eerste controle op deze beoordeling gebeurt door 
middel van metingen gepreciseerd in figuur 1 en de 
uitkomsten hiervan kunnen dusdanig zijn, dat wij 
zeggen dat het hoortoestel een succes is. Maar deze 
metingen vinden plaats onder "opt imale" omstandig
heden in een geluidarme ruimte, waar omgevings
lawaai en nagalm tot een minimum gereduceerd zijn 
zodat het kind nauwelijks afgeleid wordt. Hieruit volgt, 
dat de uitkomsten van de metingen resp. de verbete
ring die optreedt, als optimaal beschouwd mogen/mag 
worden. De vraag blijft of de hoortoestellen in het 

Iets meer informatie krijgen wij door het afnemen van 
een spraakaudiogram (b), ook hier met de audiometer 
en met hoofdtelefoon(s). Het spraakaudiogram geeft 
een indruk van wat het kind verstaat, uiteraard gezien 
in het licht van het taalbezit en taalgebruik. 

Controle op de aanpassing van hoortoestellen. 
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De volgende stap is het afnemen van het zogenaamde 
"kruisdiagram". Hierbij moet het kind de door de akoe
pediste voorgesproken woorden nazeggen (c). De af
stand van de akoepediste tot het kind bedraagt ca. 1 
meter; de sterkte van de spraak ligt op het niveau van 
de conversatiespraak, terwijl de akoepediste tracht op 
een zo constant mogelijke sterkte te spreken en haar 
best doet een goede articulatie te bereiken. Deze test 
wordt dus afgenomen met " l ive" spraak, niet met een 
bandrecorder. 
Het kruisdiagram wordt onder de volgende omstandig
heden afgenomen: 
- zonder hoortoestel(len) zonder lipbeeld (lipbeeld is de 
mogelijkheid tot spraakafzien) 
- zonder hoortoestel(len) met lipbeeld 
- met hoortoestel(len) zonder lipbeeld 
- met hoortoestel(len) met lipbeeld. 
Op de 2 laatste situaties kom ik later terug. 
In elke situatie worden 25 woorden voorgesproken. 

Aan de hand van de gegevens van toonaudiogram, 
spraakaudiogram en kruisdiagram (hiervan de 2 eerste 
situaties) worden een aantal hoortoestellen geselec
teerd die voor een kind geschikt kunnen zijn. Het kind 
beoordeelt deze toestellen "op gehoor", het moet o.a. 
zelf de sterkte regelen met de volumeregelaar terwijl ik 
tegen het kind zit te praten. Dan stel ik de vraag: "Hoe 
horen - hoe klinken - deze apparaten?" De antwoor
den die ik op de gestelde vraag krijg, variëren van: 
goed, lekker geluid, beetje schel/scherp, niet lekker, zo 
laag/dof tot: ik weet het niet. Bij een negatief antwoord 
stel ik de toestellen zö lang bij tot het kind deze "goed" 
vindt of we proberen andere. De beoordeling blijkt 
vooral voor de jongere kinderen moeilijk te zijn. Bij de 
beoordeling "op gehoor" komt het nog wel eens voor 
dat een kind afgaat op het "uiterl i jk" van een hoortoe-
stel en kwalificeert dit dan als "goed" omdat het het 
toestel het mooist vindt! (Omdat de uitkomsten van de 
metingen bij jonge kinderen niet altijd betrouwbaar 
zijn, heeft de school een "gewennersset" van hoortoe
stellen. De kinderen tot ca. 8 jaar krijgen hieruit hoor
toestellen in bruikleen). 

Met in het algemeen 2 paar - in enkele gevallen méér 
- door het kind uitgekozen toestellen worden metingen 
verricht in het "vrije veld" (geluidarme kamer): 
- toonaudiogram 
- aangename luidheid voor de verschillende frequen
ties 
- tolerantiegrens voor de verschillende frequenties (de 
akoepediste voert de luidheid op tot het kind aangeeft 
dat het geluid zeer onaangenaam is ("pijn") 
- spraakaudiogram 
- aangename luidheid voor spraak 
- tolerantiegrens voor spraak. 
Vervolgens worden de resterende situaties van het 
kruisdiagram afgenomen: 
- met hoortoestel(len) zonder lipbeeld 
- met hoortoestel(len) met lipbeeld. 
De laatste fase van het aanpassen van hoortoestellen 
bestaat uit een test van het richtinghoren. 

Alle metingen in het "vrije veld" zijn ter controle van de 

beoordeling "op gehoor" van de toestellen door het 
kind. Het gaat hier om een eerste controle door de 
akoepediste op de aanpassing van hoortoestellen. De 
uitkomsten van deze metingen worden besproken met 
de fysicus-audioloog van de school, Prof. Dr. E. de 
Boer, die de supervisie heeft over het audiologisch/ 
akoepedische gebeuren. 
Hierbij zij opgemerkt, dat de geschetste procedure als 
niet geheel "levensecht" wordt beschouwd. Zoals ge
zegd, vindt de controle op de aanpassing plaats in een 
geluidarme ruimte, misschien zou door het toevoegen 
van stoorgeluid een meer levensechte situatie bereikt 
kunnen worden? 
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3. Figuur 2. 
Ter illustratie van wat er in het voorgaande besproken 
is, nu een voorbeeld: Linksboven zien wi j een toonau
diogram gemaakt met de audiometer, rechtsboven een 
toonaudiogram gemaakt met hoortoestellen in het 
"vrije veld".* 
In deze grafiek is een gebied gearceerd: de bovengrens 
daarvan stelt de aangename luidheid voor, de onder
grens de tolerantiegrens (beide bepaald met hoortoe
stellen).** 

* Hierbij worden de volumeregelaars van de hoortoestellen op maxi
maal ingesteld. 
** Bij deze test worden vooraf door het kind de volumeregelaars op 
de "beste" stand gezet. 
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Onder de toonaudiogrammen staan de spraakaudio-
grammen; de beide het meest naar rechts gelegen 
curven representeren het percentage goed nagezegde 
woorden resp. fonemen zonder hoortoestel, de curven 
links dit percentage mèt hoortoestellen.* De arcering 
onderaan in het rechter spraakaudiogram stelt het 
gebied van de aangename luidheid tot de tolerantie
grens (voor spraak) voor, i.e. 55-95 dB, beide weer 
bepaald met hoortoestellen.** 
Als wij de curven mèt en zonder hoortoestellen bekij
ken, kunnen wi j o.a. hiernaar de mate van revalidatie 
oftewel de verbetering die optreedt met hoortoestellen, 
beoordelen. 

Onderaan in de figuur staat het kruisdiagram. U ziet er 
twee, maar het gaat om dezelfde test gescoord op 2 
manieren: volgens woorden en volgens fonemen. 
De winst van het lipbeeld wordt bepaald door het ver
schil van de percentages 72 tegen 1 6% woorden en 89 
tegen 40% fonemen, in de situaties zonder hoortoestel
len met lipbeeld en zonder hoortoestellen zonder lip
beeld. 
De mate van revalidatie door de hoortoestellen kan 
men beoordelen door vergelijking van de scores 92 te
gen 16% woorden en 98 tegen 40% fonemen, in de 
situaties met hoortoestellen zonder lipbeeld en zonder 
hoortoestellen zonder lipbeeld. 
De "praktische" winst van de hoortoestellen zien wij 
uit het verschil van percentages 96 tegen 72% woor
den en 99 tegen 89% fonemen, in de situaties met 
hoortoestellen met lipbeeld en zonder hoortoestellen 
met lipbeeld. 
Dus beide percentages bepaald met lipbeeld, de situa
tie die het meest aansluit bij het dagelijkse gebruik • 
van het gehoor. Immers, naast het dragen van Hoortoe-
(stellen), is het spraakafzien door het kind van (groot) 
belang. 
In het algemeen kunnen wij zeggehydat voor de kinde
ren van de school de gemiddelde "winst" van het 
lipbeeld alleen even groot is als die van de hoortoestel
len alleen. 

4. Figuur 3: "De revalidatie - contacten en contro
les". 

In het voorgaande zijn de belangrijkste stappen van de 
aanpassingsprocedure beschreven. Voor de beoorde
ling van de vraag: "Is het hoortoestel wel zo'n succes?" 
zijn de volgende punten van belang: 
- de metingen geven een beeld van wat maximaal met 
de hoortoestellen kan worden bereikt; men kan dan 
een voorzichtige voorspelling doen over hoe het kind in 
zijn dagelijks leven met zijn hoortoestellen zal functio
neren 
- het onderzoek levert getalmatige gegevens op, die 
wij als vergelijkingsmateriaal kunnen gebruiken bij de 
latere beoordeling van de revalidatie, zie verderop. 
Het kind draagt nu de voorgeschreven hoortoestellen. 
Het is onze taak om te beoordelen hoe het nu met deze 
hoortoestellen verder gaat. Welke faktoren oefenen in
vloed uit op de revalidatie in algemene zin? Juister uit
gedrukt, welke personen spelen hierbij een rol? 
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Ouders. Naast het dragen van het hoortoestel op 
school, is het van groot belang dat dit ook thuis ge
beurt. Met de ouders vinden gesprekken plaats over het 
gehoorverlies van hun kind, de consequenties daarvan 
voor de spraak- en taalontwikkeling en wat met kan 
verwachten van het hoortoestel. Deze (individuele) ge
sprekken worden gehouden bij: plaatsing van nieuwe 
leerlingen, aanpassing resp. vervanging van de hoor
toestellen en op de informatie-avonden die 2x per jaar 
op school gehouden worden. 

Samenwerking tussen logo-akoepediste en leerkracht-
(en) is een eerste vereiste. De leerkracht maakt het kind 
dagelijks mee in de klassesituatie en hij zal kunnen be
oordelen of het kind profijt heeft van het hoortoestel, 
m.a.w. of het hoortoestel hier goed functioneert. (Ook 
via de huisbezoeken van de leerkrachten krijgt de akoe-
pediste belangrijke informatie). Het klasse-onderzoek is 
een belangrijk aspekt van de controle op de revalidatie. 
Hierop kom ik straks terug, zie punt 5. 

Het technisch onderhoud van de hoortoestellen is 
eveneens een belangrijk onderdeel van de revalidatie. 
De technicus van de school controleert de toestellen bij 
klachten en repareert voor zover dit mogelijk is. De 
technici van de fabrikanten en importeurs van hoortoe
stellen komen regelmatig op school om de toestellen te 
controleren. 
Regelmatige controle en reparatie is noodzakelijk om
dat er storingen voorkomen die niet gemeld worden, 
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vooral bij jonge(re) kinderen. Naar onze ervaring is het 
aantal storingen en defecten van hoortoestellen zeer 
hoog (d). 

De fabrikant (leverancier) van oorstukjes komt 1x per 
14 dagen op school, maakt afdrukjes, draagt zorg voor 
fabricage en reparatie en controleert samen met de 
akoepediste de oorstukjes. 

De medicus die op gezette tijden op school komt, heeft 
een controlerende functie. Daarnaast vervult hij een 
bemiddelende en rapporterende rol bij de medische be
handeling voor specialisten. Uiteraard wordt de medi
cus ingeschakeld bij klachten. Er is een schema opge
steld voor regelmatige controles. 
Met de psycholoog en maatschappelijk werkster is er 
overleg als dit nodig is. 

5. "Klasse-onderzoek". 

De boven beschreven aanpassingsprocedure vindt 
plaats onder onnatuurlijke omstandigheden. Wij con
troleren daarom periodiek het functioneren van de 
hoortoestellen onder meer natuurlijke omstandigheden 
en wel bij het zogenaamde klasse-onderzoek. Dit klas
se-onderzoek vindt in de basisafdeling 1x per jaar 
Plaats, in de kleuterafdeling 2x per jaar. Het onderzoek 
omvat een verslag, een aantal tests, een observatie en 
een nabespreking. 

De leerkracht maakt van elke leerling een kort verslag 
fnet daarin de punten: bereikbaarheid (aanroepbaar-
heid), aktief en passief taalbezit, spreken (articulatie), 
eventueel leerprestaties, gedrag in de klas. 
Hij neemt tevens woordlijsten (spraaklijsten) af in de 
klas; de akoestische omstandigheden waaronder dit 
gebeurt, zijn zoveel mogelijk gelijk aan de normale om
standigheden in de klas. De leerkracht neemt 2 5 woor
den per situatie af en spreekt op de voor hem normale 
spreeksterkte. De leerlingen zitten in het algemeen op 
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hun normale plaats. (Het afnemen van de woordlijsten 
in de klas geldt uitsluitend voor de basisafdeling). 
De akoestische omstandigheden waaronder deze tests 
worden uitgevoerd, verschillen uiteraard sterk van die 
bij de akoepediste. Het is bijzonder interessant de sco
res in de beide akoestische situaties te vergelijken. 
Gelukkig vinden wij in de meeste gevallen een goede 
overeenkomst van de scores, mede dankzij de goede 
akoestiek van de lokalen. 
De akoepediste voert ook een aantal controle-metin
gen uit, zie figuur 4. 

In het kader van het klasse-onderzoek vindt de K.N.O.-
contröle plaats, zie punt 4. De medicus beschikt bij het 
uitvoeren van deze controle over recente toonaudio-
grammen (gemaakt met de audiometer). 
Voordat de audioloog in de klas komt, bespreken akoe
pediste en leerkracht de akoepedische gegevens. Ver
volgens vindt er een observatie door de audioloog en 
akoepediste plaats in de klas. De leerkracht tracht, 
meestal door middel van een klassegesprek, elk kind 
zoveel mogelijk qua taaluitingen aan bod te laten ko
men. Tenslotte volgt een nabespreking door audioloog, 
leerkracht en akoepediste. Dit gebeurt aan de hand van 
de observatie, de verslagen van de leerkracht en de 
resultaten van de metingen van leerkracht en akoepe
diste. 
Op deze manier wordt, zoveel mogelijk door getallen 
gestaafd, een beeld verkregen van de bereikte revalida
tie door de hoortoestellen. Dit lukt natuurlijk het beste 
bij de oudere leerlingen. Voor de kleuters en ook voor 
de kinderen met "gewenner'-toestellen wordt de pro
cedure bij de akoepediste uitgebreid en in de klas ver
kort. Andere aanleidingen tot het uitvoeren van een 
bijzonder onderzoek vormen o.a.: nieuwe leerlingen, 
"grensgevallen" wel/geen hoortoestellen, eenorigen, 
"zeer jeugdigen". 

Het slagen van deze hele procedure van oordeelsvor
ming is afhankelijk van een aantal voorwaarden. De 
allerbelangrijkste hiervan is het in goed teamverband, 
werken van alle betrokkenen (het zich houden aan de 
hieraan verbonden "spelregels") en het hebben van 
een goed inzicht in de fundamentele beperkingen van 
gehoorrevalidatie. 

aanhangsel, enkele verduidelijkingen: 

(a) Logo-akoepediste. De term logo-akoepediste, hier 
ook wel akoepediste genoemd, is niet toevallig: ten 
gevolge van de gehoorstoornis zijn de spraak- en taal
uitingen van het kind gebrekkig; om de verkregen ge
gevens van het gehooronderzoek op de juiste waarden 
te kunnen schatten, zal het duidelijk zijn dat logopedi
sche scholing maar méér nog ervaring, vereist zijn. 
(b) Spraakaudiogram. De spraak wordt, als monosylla
ben die betekenis hebben, aan de luisteraar gepresen
teerd via een dubbele hoofdtelefoon. 
Deze eenlettergrepige woorden zijn door een geoefen
de spreker(ster) op de band opgenomen met telkens 
een pauze van bijna 4 seconden, ten einde de luisteraar 
de gelegenheid te geven het gehoorde te herhalen. 
(Groen, 1971). Een rijtje van 10 woorden wordt via de 
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bandrecorder aangeboden, de geluidssterkte wordt per 
rijtje verzwakt of opgevoerd. Van elk rijtje worden de 
goed nagezegde woorden en fonemen gescoord in 
percentages, wij krijgen dan een kromme (curve), die 
het verband tussen spraakniveau (in decibells) en 
spraakverstaan (percentages goed nagezegde woor
den/fonemen) aangeeft. 
(c) De voorgesproken woorden (ook de woorden die 
gebruikt worden ten behoeve van de spraakaudiome-
trie) zijn die van de isofonemische woordlijsten, ont
wikkeld op de Prof. H. Burgerschool. Het gaat hierbij 
om een bepaling van de technische spraakverstaan-
vaardigheid. Ik citeer Van den Horst (1968): "Di t 
systeem richt zich bij de keuze der woorden niet op de 
frequentieverdeling der klanken in een taalsteekproef, 
maar op de systematiek der discriminatiemoeilijkhe-
den. (Esser, 1956; Kruisinga, 1955). 
De isofonemische woordlijsten van de Prof. H. Burger
school bestaan per lijst uit 50 woorden. Elke lijst is 
opgebouwd uit vijf analoge reeksen van tien woorden. 
Elk woord is - voor zover mogelijk - van het type: me
deklinker-klinkers-medeklinkers (b.v. put). Hierbij zijn 
de klinkers zo over de woorden verdeeld, dat de verde
ling uniform is aan die van de rijen en kolommen van 
de klinkersdriehoek. De medeklinkers, die qua onder
linge verwisselingskans in groepen kunnen worden 
verdeeld (een groep is b.v. p-t-k), werden zoveel moge
lijk uniform binnen elke groep verdeeld". 
Van deze woordlijsten worden de woord- en de fo-
neemverstaanvaardigheid gescoord. 
(d) Vorig jaar heb ik een tabel getrokken van de repa
raties aan de hoortoestellen, enkele getallen: van het 
totale aantal hoortoestellen in de school werd binnen 
1 jaar na de datum van aanschaf 30% gerepareerd, in 
het 4e jaar na de datum van aanschaf steeg dit percen
tage tot ruim 60%. (De hoortoestellen worden na 4 jaar 
vervangen). 
(e) Enkele jaren geleden hebben een collega en ik een 
enquête gehouden onder de ouders naar het al of niet 
dragen van de hoortoestellen (door hun kind) thuis, in 
verschillende situaties. Het bleek, dat 15 van de 83 
kinderen hun hoortoestellen thuis niet droegen. Als 
oorzaken hiervoor werd door de ouders voornamelijk 
opgegeven: 
- het kind kan goed spraakafzien (wat overigens door 
de van deze kinderen bekende akoepedische gegevens 
werd tegengesproken) 
- het kind heeft veel last van lawaai 
- er wordt vrij hard tegen het kind gesproken. 
Het bleek dat bij de kinderen die de hoortoestellen 
thuis niet droegen, het aflopend audiogram verhou
dingsgewijs sterk vertegenwoordigd was. In vrij be
langrijke mate, ging het niet dragen van de hoortoestel
len samen met een geringe winst van de hoorappara-
tuur. 
Voor de kinderen die de hoortoestellen wel droegen, 
gold dat naarmate de hoortoestellen (audiologisch/ 
akoepedisch gezien) meer nodig waren, deze meer 
gedragen werden. 
Van de conclusies die wij hebben kunnen trekken, heb 
ik er hierboven slechts enkele vermeld. 
Amsterdam, C. Been 

Logopedische problemen 

van het dove dysfatische 

kind. 

Reeds jaren kennen we een groep dove kinderen, die 
een goede indruk maken, - wat ook bevestigd wordt bij 
het psychologisch onderzoek - en die toch onvoldoen
de vorderingen maken op het gebied van spreken en 
liplezen: de taalontwikkeling langs de orale weg blijft 
duidelijk achter. 
Dankzij de onderzoeken van Dr. van Uden, die hij ver
richte in de zestiger jaren, is er thans meer duidelijkheid 
in het typisch leerprofiel van deze kinderen. 
Het syndroom wordt als volgt omschreven: 
- bijzonder veel moeilijkheden om de mondstanden 
van de fonemen en hun volgorde te articuleren en te 
onthouden; 
- bijzonder moeilijk liplezen; 
- bijzondere moeilijkheden in de hoortraining; 
- bijzonder sterk geheugen voor het schriftbeeld. 
Deze kinderen worden dys- of afatisch genoemd - af
hankelijk van de graad van de stoornis - omdat ze 
slechts moeizaam of niet tot spreken gebracht kunnen 
worden. 
Het aantal afatische kinderen wordt geschat op 2-3% 
van de dove kinderen, het aantal dysfatici op circa 25%. 
Bij deze groep a- en dysfatische kinderen worden vaak 
duidelijke stoornissen in de motoriek geconstateerd 
met name a- of dyspraxie dat wi l zeggen een onvermo
gen om doelbewust handelingen uit te voeren, doordat 
ze de juiste ledematen niet snel genoeg kunnen vinden. 
Dit zoeken van de juiste handelingen heeft vaak ook 
betrekking op de motoriek van de spraakorganen, met 
het gevolg dat het spreken leren moeizaam verloopt. 
Men spreekt dan ook van "dysfasie op dyspractische 
basis" (A. van Uden) 
Tevens blijken deze kinderen laag te scoren bij de rit-
miektest. Het verband tussen ritme en spreken is dui
delijk als men bedenkt dat "ieder woord, iedere zin, 
een ritmisch in de tijd verlopend patroon" is. 
Ook het onderlinge verband tussen eupraxie en ritmiek 
werd door de onderzoeken aangetoond. 
Als men bedenkt, dat ritmiek een ondersteunende fac
tor is bij het geheugen, kan men zich voorstellen dat de 
dysfatische kinderen, die laag scoren bij de ritmiektest, 
moeite hebben met het onthouden van successieve be
wegingen: een serie bewegingen achter elkaar. 
Daar het spreken een afwisseling is van beweging van 
tong, gehemelte, kaak, lippen en stembanden is het 
verband met moeizaam leren spreken duidelijk. 
Het verband tussen spreken en liplezen is reeds eerder 
aangetoond. 
Gelukkig hebben deze kinderen ook een duidelijke ster
ke zijde namelijk een goed simultaan visueel geheugen. 
Dit kunnen we benutten door de taalverwerving via het 
grafische gesprek te laten verlopen en ook het spreken 
op te bouwen vanuit het schrift. 
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Dankzij de niet-verbale tests naar eupraxie, ritmiek, 
successief en simultaan geheugen, die men reeds op 
jeugdige leeftijd kan toepassen, is het mogelijk om 
reeds vroeg de juiste diagnose te stellen, waardoor 
' t i jdig" een aangepaste behandeling kan plaats

vinden. 

Kenmerken van de logopedische problemen van het 
dove dysfatische kind. 

Deze kunnen verschillend van aard en van graad zijn. 
1. Sommige kinderen vallen pas op als meerlettergre-
pige woorden en zinnen aan de orde komen. Dan ont
staan er in woorden herhalingen, verwisselingen en 
weglatingen van lettergrepen en klanken, en in zinnen 
omkeringen en weglatingen van woorden. Veel leer
lingen struikelen bij tweelettergrepige woorden, terwijl 
ernstige gestoorde kinderen reeds symptomen ver
tonen bij eenlettergrepige woorden en zelfs bij afzon
derlijke klanken. 
Het persevereren valt op: 
a. ze kunnen hun articulatie-beweging niet stoppen b.v. 
papa wordt papapapapa 
b. ze blijven hangen aan een bepaalde articulatie-stand 
b.v. boot wordt boop o.i.v. de bilabiale b wordt de laat
ste klank ook bilabiaal. 
kam wordt kap o.i.v. de ploffer k wordt de laatste klank 
ook een ploffer. 
kapot wordt kapok o.i.v. de eerste velare k wordt de 
laatste ook velaar. 
kapot wordt papo: de bilabiale p maakt de voorafgaan
de k ook bilabiaal. De t valt weg. 
banaan wordt mamaan: de b wordt een m (bilabiale na
saal) o.i.v. de n. 
minuten wordt mimuten: een persevereren op de m. 
tafel wordt tatel: een persevereren op de t. 
c. Sommige leerlingen blijven zo erg persevereren op 
gemaakte fouten, dat deze moeilijk te verbeteren zijn, 
tenzij men het over een heel andere boeg gooit, bij
voorbeeld het schrift inschakelt en het woord geleide
lijk analytisch - synthetisch opbouwt. 
d. Ook persevereren op geleerde woorden bij het aan
leren van nieuwe stof komt regelmatig voor 
b.v. "R ia" komt terug in "Januria" = (januari) 
e. Sommige leerlingen blijven zelfs hangen op een tus-
senopmerking, die je maakt. 

2. Soms ontstaat er bij herhaling een afbrokkelings
proces, dat wil zeggen bij herhaling van woorden of 
zinnen vallen steeds andere klanken, lettergrepen of 
woorden weg. 
b.v. fototoestel 5x herhalen: 1 fototoestel 

2 fotostel 
3 fotostel 
4 fototel 
5 fotel 

Herhaling bij deze leerlingen op déze manier werkt dan 
averechts. Door inschakeling van het vaste grafische 
woordbeeld kan het motorisch-articulatorische patroon 
wel ingeslepen worden. 
De leerling zet dan als het ware de achtereenvolgende 
letters om in achtereenvolgende klanken. 

3. Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben de leer
lingen moeite met het imiteren van globale woorden, 
daarom zal men vaak terug moeten vallen op de ele
menten, lettergrepen, losse klanken, maar ook hierbij 
treden problemen op. 
Het aan/eren en vasthouden van de diverse klanken is 
vaak moeilijk. Enkele oorzaken zijn mogelijk de volgen
de: 
- de leerlingen hebben een gebrekkige adembeheer-
sing: er ontstaan zowel fouten in de ademrichting als in 
de adem-intensiteit. 
Ten gevolge van een niet-beheersen van de ademrich
ting worden orale en nasale klanken verwisseld. 
Ten gevolge van een onvoldoende dosering van de 
adem-intensiteit verliezen de ploffers en glijders hun 
essentiële karakteristieken. 
- Veel leerlingen hebben een slechte spierbeheersing, 
waardoor de mond- en tongstanden onvoldoende ge
differentieerd worden. Hierdoor zijn onder andere veel 
klinkers niet erg duidelijk. 
- Ook de eenheid tussen adem, stem en articulatie is 
geen vanzelfsprekende zaak. 

4. Doordat de leerlingen telkens moeten zoeken naar 
de juiste stand van de organen, verloopt de overscha
keling van de ene articulatieplaats naar een andere niet 
vlot, vooral bij dubbele medeklinkerverbindingen ont
staan vaak tussenklanken. 
Deze moelijke overschakeling naar de verschillende 
articulatieplaatsen verklaart ook de vele reeds genoem
de perseveraties. 

5. Het spreektempo van het dove dysfatische kind is 
vertraagd: 
1. doordat het moet zoeken naar de klank. 

De klanken worden vaak gerekt, vooral de korte 
klinkers lijden hieronder. 

2. Ook de genoemde tussenklanken vertragen het 
tempo. 
Deze ontstaan tijdens het moeizame omschakelen 
van de ene articulatieplaats naar de andere. 

3. Spreken leren vanuit het schrift leidt ook heel gauw 
tot langzamer spreken. Daarom zullen we, zo enigs
zins mogelijk, moeten oefenen, of minstens herha
len en inoefenen zonder schrift. 

4. Wanneer een leerling vingerspelling gebruikt, werkt 
dit evenzo vertragend. Daarom proberen we ook 
hier te oefenen zonder vingerspelling. 
Dit tragere spreektempo benadeelt de verstaan
baarheid ten zeerste. Dr. van Uden zegt dat het 
tempo van spreken ongeveer drie tot vier lettergre
pen per seconde moet zijn (pauzes niet inbegrepen). 
Dit komt overeen met het tempo van een declama-
tor; minder dan drie lettergrepen per seconde is 
zeker te langzaam. 

6. Het ritmisch spreken geeft zeer veel moeilijkheden 
ten gevolge vah een algehele dysritmie. 
Eenvoudige ritmische spreekpatronen als baa-ba-ba le
veren voor een aantal leerlingen reeds problemen op. 
Als hierbij nog een ingewikkeld articulatie-patroon 
komt, kunt U zich voorstellen, dat het ritmisch spreken 
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de mist ingaat. Ook de adempauzes worden vaak op 
verkeerde plaatsen gelegd. 

7. Doordat alle aandacht van de leerlingen nodig is 
voor het "vormen" van de articulatie, raakt de auditieve 
feedback op de achtergrond. Deze moet men telkens 
bewust inschakelen b.v. middels band- of videorecor
der. 

8. Ook de visuele feedback, middels de spiegel, valt 
aanvankelijk grotendeels weg, doordat de leerling té 
geconcentreerd zijn articulatie-beweging "maakt". 
Bovendien hebben deze dysfatische leerlingen de nei
ging om tegelijk met de leerkracht te spreken: 
een serie simultane (gelijktijdige) bewegingen zijn voor 
deze leerlingen veel eenvoudiger dan een serie succes
sieve (achtereenvolgende) bewegingen, want bij dit 
laatste is het onthouden van de volgorde van de klan
ken het probleem. De leerlingen kijken dan ook in de 
spiegel naar de leerkracht in plaats van naar de eigen 
mond, vooral als de leerkracht tijdens het spreken on
bewust ook nog meearticuleert. 
Door inschakeling van de video-recorder wordt het 
mogelijk voor de leerling om zichzelf te zien, nédat hij 
gesproken heeft. 

9. De meeste leerlingen zijn in het begin zeer snel af
geleid. Ze kunnen zich onvoldoende concentreren en 
inzetten. 
Ze hebben soms erg veel te "vertellen", soms om tijd te 
rekken, om zo min mogelijk te hoeven oefenen, wat nu 
eenmaal noodzakelijk is. 

10. Het spreken leren is voor het dysfatische kind een 
groot probleem. Daardoor is het te verklaren dat be
paalde kinderen hun "taak" tijdens de articulatie-les 
duidelijk afgebakend willen zien en een tijds- of kwan
titeitslimiet stellen. 

Dit gedeelte van mijn lezing, wil ik afsluiten met de op
merking van de heer Berkhout, tijdens zijn laatste be
zoek aan Sint Michielsgestel, waar hij enkele spreek-
lessen bijwoonde: 
"Er is niet veel veranderd in de laatste jaren: 
noodzakelijk blijft: 
liefde voor het kind en enorm hard werken en volhou
den! " 
Daarmee kunnen we het alleen maar eens zijn. 
Toch vind ik dat er wat verénderd is: 
We hebben méér inzicht gekregen in de problematiek 
van moeilijke sprekers, waardoor we méér gericht heb
ben kunnen zoeken en nog zoeken naar oplossingen. 
De techniek kan daarbij voor ons een steun zijn. Hierbij 
denk ik met name aan de video-recorder. 
St. Michielsgestel, Mw. van Hedel-van Grinsven 
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Algemene ledenvergade

ring VeBOSS. 

1 . Opening door de voorzitter 

Welkom op deze jaarvergadering, die bewust in de 
avonduren van de conferentie is gepland. 
Bewust in de avond, om de uren die ons overdag ter 
beschikking staan zo veel en zo goed mogelijk aan 
"studie" te kunnen besteden. 
Tijdens een jaarvergadering pleegt een bestuur verant
woording af te leggen over het door haar in het afgelo
pen jaar gevoerde beleid. Bij ons zal dit blijken uit het 
jaarverslag van sekretaris en penningmeester. 

We zijn echter van mening, dat we u ook moeten infor
meren met hetgeen we nu bezig zijn, of waar we in de 
toekomst aandacht aan hopen te gaan geven. 
Veel hiervan is al door het verleden bepaald. 
Hierbij denken we aan de logopedie, die dan nu wel als 
een stuk onderwijskundige zorg is erkend, maar echter 
voor de helft financieel wordt vergoed; dus niet zoals in 
de nota randvoorzieningen buitengewoon onderwijs 
wordt bepleit en zoals ook ons voorstel was, voor één 
vol uur per kind per week. 

Nauw met de hele materie van de logopedie is verbon
den het gegeven "de school als audiologisch centrum 
voor haar leerlingen". 
Uit het advies, nr. 30 in 1975, door de Gezondsheids-
raad uitgebracht omtrent audiologische centra en bij 
ons beter bekend als het rapport Koster, én uit de pu
blicatie, nr. 85 in 1 977, door de Ziekenfondsraad uitge
bracht betreffende een advies met ontwerp-besluit, 
inzake hulpverlening door audiologische centra, meent 
het bestuur, dat door overname van deze adviezen door 
de betreffende bewindslieden onze slechthorende leer
lingen bijzonder in de kou komen te staan En we kun
nen u zeggen, dat wij hierin opnieuw gesterkt worden 
als we "Omega" van februari 1978 lezen. 
Inmiddels zijn hierover gesprekken gevoerd met de 
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hoofdinspecteur van het Buitengewoon Onderwijs, de 
Ziekenfondsraad en de Fenac, welke de overkoepeling 
is van de in Nederland werkzame audiologische centra. 
Als uitvloeisel van deze gesprekken én om onze enorme 
bezorgdheid op dit punt, heeft het bestuur een nota ge
schreven welke een dezer dagen op het Ministerie van 
Onderwijs zal worden besproken en die zal worden 
aangeboden aan de minister van Onderwijs en Weten
schappen en de minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Met deze aanbieding alleen zullen we er 
echter niet zijn. In het komend jaar zullen we hier aan 
verder moeten werken. 
Als we het hebben over het aanbieden van nota's wi l 
len wij u ook noemen, een nota - zij het van een be
scheidener omvang - die wij hebben samengesteld 
over de Ministeriële nota Speciaal Onderwijs, en welke 
een dezer dagen zal worden gezonden aan de vaste 
kamerkommissie voor het Onderwijs. 
Het is de bedoeling dat beide nota's ruime aandacht 
krijgen en we stellen ons dan ook voor ze op ruime 
schaal te verspreiden. 

Zij die in onze scholen werkzaam zijn op de afdeling 
spraakgestoorden, zullen ongetwijfeld denken: En wat 
denken ze nu te gaan doen voor het spraakgestoorde 
kind. Met die slechthorenden zit het wel goed, maar.... 
Wij vragen ons af, of dit wel een gerechtvaardigd den
ken is. Immers al vanaf de oprichting van onze Vereni
ging hebben we te maken met spraakgestoorde 
kinderen die al in 1934 deel uit maakten van onze 
schoolbevolking. 
Maar wat vroeger niet was en nu wél, is dat er zo 
enorm veel meer kinderen met spraakstoornissen onze 
scholen bevolken. Bovendien waren zij er toen maar op 
enkele scholen en nu zijn er nog maar enkele scholen, 
die ze niet hebben. 

Tijdens deze conferentie willen we weer heel duidelijk 
een aanzet geven aan het werken in en met deze groep; 
duidelijk laten merken dat het spraakgestoorde kind bij 
ons geen ondergeschoven kind is, maar dat het er hele
maal bij hoort. De werkwinkel diagnostisering spraak
gestoorden is hiertoe een aanzet en het bestuur heeft 
zich voorgenomen hierop in de toekomst duidelijk terug 
te komen. 

In de loop der jaren heeft het voortgezet onderwijs zich 
duidelijk laten gelden als een belangrijke tak binnen 
ons onderwijs en onze vereniging. Zo zelfs dat men er 
niet meer omheen kan. Dat heeft tot gevolg gehad, dat 
de werkers in die scholen en afdelingen zich duidelijk 
zijn gaan bezinnen op hun werk. Het bestuur van de 
VeBOSS heeft er behoefte aan met die werkers tot een 
duidelijke filosofie over dit voortgezet onderwijs te ko
men. 
Vroeger waren de meeste slechthorende kinderen uit
sluitend aangewezen op het onderwijs, zoals dat op 
onze scholen werd gegeven. Door allerlei ontwikkelin
gen zien we nu ook een flinke groep slechthorende 
kinderen in het gewone onderwijs blijven. Graag willen 
WÜ over deze hele ontwikkeling meer weten en ook 
hieraan hopen we in de toekomst iets te gaan doen. 

Werken met kinderen betekent ook: Samenwerken met 
de ouders van deze kinderen. Ook het punt van de ou
derbegeleiding blijft de aandacht van de VeBOSS vra
gen en mogelijk kunnen we via een werkgroep van 
mensen die dit werk doen, hier meer inzicht op krijgen. 

Zie hier onze gedachten voor de toekomst, dichtbij en 
wat verder weg. 
We hopen van harte dat u ons hierbij wilt steunen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er is een brief van de eindredactie van het tijdschrift 
binnengekomen, waarin deze haar aftreden aankondigt 
en voorstelt het tijdschrift nu een aantal jaren door 
mensen uit het dovenonderwijs te laten redigeren. 
Er is een verzoek binnengekomen van de leerkrachten 
van de Alexander Roozendaalschool te Amsterdam, om 
ter vergadering de huidige vorm van de conferentie en 
de situatie van de spraakgestoorden aan de orde te 
mogen stellen. 
De voorzitter willigt dit verzoek in en zal daartoe gele
genheid geven bij de rondvraag. 
Dan is er nog een mededeling van de groep "technici", 
dat er op 1 7 maart a.s. een vergadering zal worden ge
houden in de Bertha Mullerschool te Utrecht over o.a. 
klasse-apparatuur. 

3. Notulen Ledenvergadering 1977. 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Jaarverslag Secretaris. 

De Secretaris heeft een lijst van vergaderingen opge
steld, met vermelding van de punten waaraan gewerkt 
is en waar over gecorrespondeerd is. 

- Onderzoek naar de vroegtijdige opsporing, begelei
ding en onderwijskeuze van dr. P. Schierbeek 
- Bestuursvergadering 4 maart, terugblik op de con
ferentie, statuten, nota randfunkties, logopedie 
- Contactpersonenvergadering 25 maart 1977, wen
sen voor de komende conferentie. 
- Bijeenkomst hoofden V.B.O. om te komen tot een 
filosofie VBO. 
- Oprichting school in Amersfoort. 
- Gesprek met de Hr. Mosterd, 1 april 1977 over: 
1. Randdiensten, 2 Subsidies, 3. Onderzoek Schier
beek 
- Correspondentie met de Minister over de uitvoering 
van het amandement van Ooyen: 3 miljoen beschik
baar voor extra logopedische hulp. 
- Versturen van een gewijzigd rapport Randdiensten, 
waarin nieuwe normeringen zijn opgezet voor de funk-
tionarissen. 
- 29 april Hoofdenvergadering in de B. M. school in 
Utrecht. 
- Bestuursvergadering 29 april. 
- Vertrek van de administrateur van het tijdschrift, de 
Hr. Landman, hij is opgevolgd door de dames Brouwer, 
ter Haar en Tiemens. 
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- 3 juni Bestuursvergadering, voorbereiding nieuwe 
conferentie. 
Afspraken om te komen tot gesprekken met Zieken
fondsraad en Fenac, over de school als AC voor de leer
lingen. 
- 21 juni Bespreking Rapport Randdiensten met de 
onderwijscommissie van het CDA. 
- 18 augustus, DB vergadering in Nijmegen, alle lo
pende zaken worden doorgesproken. 
- 26 augustus Bestuursvergadering. 
Conferentiecommissie, waarin de conferentie in grote 
lijnen vastgelegd wordt. 
- 30 september, Vergadering VeBOSS-FOSS, waarin 
gezamelijke punten besproken worden zoals: Gesprek 
CDA, rapport Randvoorzieningen. Conferentie en 
Examens. 
- 30 september Bestuursvergadering. Conferentie. Ge
sprek Hr. Holl-Fenac. 
- Oktober: Bespreking met de Redaktie, Vereniging 
Doven en VeBOSS over het tijdschrift, naamsverande
ring, lay out. 
- 28 oktober Bestuursvergadering, contacten Zieken-
fondsraad/Fenac. Conferentie 1978. 
16 december. Gesprek VeBOSS/Fenac. Duidelijke af
spraken rond de school als AC voor de leerlingen. Er 
komt regelmatig een gesprek. 
- 23 november: Gesprek VeBOSS/Ziekenfondsraad. 
Gesprek over de school als AC voor de leerlingen van 
de school. Er werd een lijst opgesteld waarom de 
school AC voor eigen leerlingen zou willen zijn. 
- 25 november. Bestuursvergadering. Afsluiten confe
rentiebesprekingen. Verslag redaktie vergaderingen en 
de besluiten daar genomen. 
- 9 december. Gesprek Besturen Doven en VeBOSS 
over gemeenschappelijke belangen. 
- 16 december Bestuursvergadering. Nabespreking 
over vergadering Doven. Laatste bespreking over de 
conferentie. 
- 2 0 januari: Bestuursvergadering, verdeling,taken be
stuursleden t.a.v. conferentie, vaststelling vergaderdata 
1978. Commissie school-Audiologische Centra stelt 
een rapport samen. 

Er wordt gevraagd naar de resultaten van de gesprek
ken over de positie van de school als Audiologisch Cen
trum. 
De secretaris antwoordt, dat de VeBOSS deze positie 
gehandhaafd wil zien; dat er nog besprekingen over 
gaande zijn en dat er binnenkort een rondschrijven over 
de stand van zaken aan de scholen te verwachten is. 
Er wordt gevraagd of het Bestuur betrokken is geweest 
bij de oprichting van de school in Amersfoort. 
De secretaris antwoordt, dat het Bestuur helaas niet in 
de oprichting gekend is geweest. 
Er wordt gevraagd of het niet zinvol zou zijn de resulta
ten van de in het verslag vermelde aktiviteiten erbij te 
vermelden en of de lijst niet vroeger gepubliceerd had 
kunnen worden. 
De voorzitter antwoordt, dat dit wel de bedoeling is ge
weest, maar dat het door tijdgebrek en een hangende 
vergadering op het Ministerie niet gelukt is. 
Hij deelt verder mee, dat er ook een publicatie in het 

tijdschrift komt en dat geprobeerd zal worden de ver
noemde resultaten er dan bij te zetten. 

5. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester licht toe dat in de verantwoording 
1977 de conferentiepost hoger is dan in de begroting 
1 977 omdat het programma van de "feestconferentie" 
toen nog niet bekend was. Hij verklaart tevens dat het 
nadelig kassaldo 1977 zijn oorzaak heeft in het feit dat 
niet alle verrekeningen voor 31 december hadden 
plaatsgevonden, maar dat dit inmiddels rechtgetrokken 
is. 
Gevraagd wordt wat de post Diversen inhoudt. De pen
ningmeester legt uit dat het bedrag gevormd wordt 
door verschil wat ontstaat door overboekingen post
bankgiro. 
Er wordt gevraagd waarom de Begroting Conferentie 
1 978 lager is dan de Verantwoording Conferentie 
1977. De penningmeester antwoordt dat de opzet an
ders, minder duur is. 
Er wordt nader geïnformeerd naar de zojuist vermelde 
overboekingen. De penningmeester legt uit dat er geld 
binnenkomt op 2 rekeningen. 
Alvorens betalingen te verrichten moet het geld op één 
rekening worden gebracht. Een van de leden stelt voor 
deze post voortaan te laten vervallen omdat hij slechts 
formeel is. 
Er wordt gevraagd hoe het zit met de Subsidie. De pen
ningmeester legt uit dat de subsidie steeds verstrekt 
werd op grond van het verschil tussen Kosten en Baten 
van de conferentie. Subsidietoezegging komt dus 
steeds achteraf en is niet altijd toereikend om het te
kort te dekken. Over 1976 is een subsidie van 
ƒ 7 0 0 0 - toegezegd, maar nog niet verstrekt. Over 
1977 wordt ƒ 4 0 0 0 - verwacht. Voor 1978 wordt 
subsidie gevraagd op het tijdschrift of het totaal der 
vereniging. De conferentie is zo georganiseerd dat de 
baten de kosten dekken. Dan volgt nog een kleine dis
cussie over de jaarlijkse kostenstijging voor de confe
rentie. De penningmeester zegt hierover dat de praktijk 
aantoont dat de combinatie van kosten elk jaar hoger 
wordt, dat het risico van een te lage begroting van de 
conferentie met deze andere subsidieopzet niet meer 
genomen kan worden en dat het ook weer geruststel
lend is, dat geen contributieverhogingen nodig is. 
Tenslotte deelt de penningmeester mee, dat de confe-
rentiekosten en de contributie voor de leden aftrek
baar zijn voor de belasting. 

6. Verslag Kascommissie. 

De kascommissie (P. J . Evertseschool-Rotterdam) ver
klaart zich bij monde van dhr. C. Maarsen overdonderd 
door het vele werk door de penningmeester in zijn vrije 
tijd verricht. 
Alle cijfers bleken te kloppen. De drukkerskosten voor 
het tijdschrift vertoonden in de laatste jaren een sterke 
stijging. Daarom stelt de kascommissie voor het t i jd
schrift collectief aan de scholen te sturen om kosten 
van enveloppen, port en mutaties te besparen. Op 
voorstel van dhr. Maarsen wordt de penningmeester 
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gedechargeerd. De secretaris en de penningmeester 
worden gecomplimenteerd en de zaal applaudisseert. 
Het voorstel van de kascommissie wordt aangenomen. 
Over een dergelijke regeling was reeds gesproken met 
de dames die de administratie verzorgen. 

7. Verkiezing Bestuursleden. 

De namen van de aftredende bestuursleden waren 
reeds in "Hoor 's" bekend gemaakt. Allen stelden zich 
herkiesbaar. Het voorstel hen te herkiezen wordt aan
genomen. Dhr. Johan Kloos is bereid het penning
meesterschap over te nemen. De voorzitter dankt Dhr. 
Jan Spanhoff, die penningmeester was. 
In de loop van het jaar zijn 3 bestuursleden tussentijds 
afgetreden. 
Kandidaat staat dhr. Henk Klaasen, hoofd van de Alex
ander Roozendaalschool voor spraakgestoorde kinde
ren te Amsterdam. Hij wordt tot bestuurslid gekozen en 
neemt onder applaus plaats achter de bestuurstafel. De 
beide overgebleven plaatsen worden niet bezet. 

8. Het tijdschrift. 

Dhr. Jan Spanhoff deelt mee, dat de eindredaktie -
dhrn. G. J. Geilleit en Br. Marcus-van Veen - verhin
derd zijn deze conferentie bij te wonen. 
De naam van het tijdschrift is inmiddels veranderd in: 
VAN HOREN ZEGGEN. De omslagen waren op; er zijn 
nieuwe gedrukt. 
Per 1 januari 1979 zal er een eindredaktie-wisseling 
moeten plaatsvinden. Er is een afspraak, dat de eindre
daktie beurtelings gedurende 5 jaren gevoerd wordt 
door de sector dovenonderwijs en de sector slechtho-
rendenonderwijs. De sector dovenonderwijs is nu aan 
de beurt. 
De voorzitter stelt voor, dat de besturen van beide ver
enigingen hierover van gedachten zullen wisselen. 

9. Vaststelling nieuwe statuten. 

De voorzitter verklaart dat wijziging van de statuten 
noodzakelijk was in verband met veranderingen in het 
verenigingsrecht. Bovendien is er naar gestreefd de 
statuten aan te passen aan een nieuwere tijd. 
Verschillende versies hebben achtereenvolgens op de 
scholen gecirculeerd. Op de laatste daarvan zijn geen 
reacties meer binnengekomen. Controle door een nota
ris heeft plaatsgevonden. 
Bij artikel 6, punt 2, moet staan binnen 7 dagen, 
De statuten worden goedgekeurd. Het bestuur zal ver
der de nodige formaliteiten regelen. 
Dank wordt uitgesproken aan dhr. Voorneveld die zijn 
medewerking heeft verleend aan het tot stand komen 
van de nieuwe statuten. Hij zal ook helpen een nieuw 
huishoudelijk reglement op te stellen. 

10. Rondvraag. 

De voorzitter deelt mee dat de volgende conferentie zal 
plaatsvinden op 1 en 2 februari 1 979. Dat is 4 weken 
voor Carnaval. De secretaris verklaart dat rekening is 

gehouden met de crocusvakantie van de internaten van 
Nijmegen en Eindhoven en met Carnaval. 
Een van de leden herinnert eraan dat er nog een nieu
we kascommissie moet worden benoemd. Volgens de 
lijst is de Alex. G. Bellschool aan de beurt, die zich ak
koord verklaart. 
De voorzitter geeft het woord aan Mw. Ineke van Dijk, 
die namens de Alexander Roozendaalschool over de 
conferentie wil spreken. 
Mw. van Dijk vertelt dat er bij haar en een aantal van 
haar collega's bezwaren bestaan tegen de huidige vorm 
van de confereren. Zij vinden het een te massaal gebeu
ren. De grootte van de groep mensen belemmert kon
takten. Iedereen blijft bij de mensen van de eigen 
school. Men maakt alles passief mee. Er worden weinig 
vragen gesteld aan de sprekers. Discussies met kleine
re groepen zouden zij beter vinden. De Alexander 
Roozendaalschool wil frequenter en intensiever 
kontakt, wil weten of meer scholen daarvoor voelen. 
Er komen nu verschillende vragen en opmerkingen naar 
voren zoals: 
De werkwinkels bevorderen kontakt. 
Kontakt ligt aan jezelf, verdeel je onder de mensen. 
Kan het niet los van de conferentie? Door onderlinge 
schoolbezoeken b.v.? 
De secretaris neemt het woord en zegt dat er steeds 
een stroompje is wat verandering wi l , dat er ook ver
andering geweest is, zoals twee dagen met een ver
schillende opzet. Het bestuur baseert zich op de 
uitslagen van enquêtering en gegevens uit de vergade
ring met de kontaktpersonen van de scholen. 
De Alexander Roozendaalschool denkt in de richting 
van regionale bijeenkomsten. 
De voorzitter vindt de huidige vorm niet slecht, maar 
stelt voor commentaar te vragen van de scholen, in 
april, via de kontaktpersonen. 
Mw. van Dijk verzoekt de scholen het onderwerp nog 
door te praten met als doel te komen'tot een optimaal 
werkende kontaktvorm. 
Dhr P. J . Evertse, erelid, houdt een klein pleidooi voor 
het samenkomen als één groep. Hij is voor een bunde
ling van krachten. Hij acht het zeer positief dat er ge
dacht en gepraat wordt. Het getuigt van betrokkenheid. 
Een andere leerkracht van de Alexander Roozendaal
school erkent de organisatorische mogelijkheden van 
een grote groep, maar vraagt het bestuur toch inten
sievere onderlinge, werkinhoudelijke kontakten te be
vorderen. 

Hij vraagt ook meer informatie over bestuursactivitei-
ten naar de leden toe. 
De voorzitter zegt dat het bestuur zich hierop zal bera
den. 
Aan het einde van de rondvraag stelt dhr. C. Maarsen 
voor om de ex-penningmeester een cadeautje te geven. 
Het bestuur zal hiervoor zorgen. 

1 1 . Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders 
aanwezigheid. 
leder kan een exemplaar van de nieuwe statuten afha
len. L. G. E. van den Bulck. 
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Boekbespreking. 

Plangedrag: Ik kan niet verder! 
Door: Br. Drs. Leo Speth en Zr. Dra. 
Mariëlla van den Hoven. 
Uitgave 1977: de Tijdstroom - Postbus 
14 - Lochem. 

Plangedrag is geschreven vanuit een grote betrokken
heid op gehoorgestoorde kinderen met nevenhandi-
caps. 
Een boekje vol met praktische tips en adviezen voor 
hen, die met dergelijke kinderen werken. 
Leerkrachten, klasse-assistenten en groepsleiders
isters) vinden in dit boekje een groot aantal kostbare 
aanwijzingen om bij "dubbelgehandicapte" kinderen 
heel geleidelijk bepaalde gedragspatronen in te slijpen. 
Al lezend en studerend valt het steeds weer op, dat het 
geschrevene de neerslag is van jarenlange ervaringen 
in het werken met deze kinderen. 
Ook bij de opleidingen kan dit boekje zeer goede dien
sten bewijzen, temeer omdat er steeds weer door kur-
sisten naar dicht bij de dagelijkse praktijk staande infor
matie gevraagd wordt. 
Onder aan de bladzijden worden een 90-tal "vakter
men" begrijpelijk omschreven, hetgeen een prettige, 
extra service is voor hen, die dit boekje ter hand nemen. 
Van dezelfde schrijvers en bij dezelfde uitgever ver
scheen in 1 975: "Spreken met het l ichaam" en in 1 976: 
"Motorische oefeningen voor gezonde en gehandi
capte kinderen". Deze "tr i logie" mag, wat ons betreft, 
gerust nog verder groeien. 
M. 

Een zilveren pluim 
Het siert de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie, 
dat ze niet zo krenterig is als van Dale. In diens woor
denboek krijgt men als compliment nl. slechts een 
pluimpje. 
De N.V.R. echter, deelt een kloeke, en nog wel zilveren 
pluim uit om iemand te danken en te eren! 
Op 4 maart j . l . werd deze onderscheiding uitgereikt aan 
Mevrouw W. J . Schouten-Voors, voor haar werk van 
vele jaren als secretaresse-cursusleidster in de com
missie Volkshogeschool voor Doven en de commissie 
Vormingswerk voor Doven. 
Uit de aanwezigheid van zeer velen, die haar met 
woord en gebaar, met hartelijkheid en bloemen een 
dankbare hulde brachten, bleek wel hoezeer haar per
soonlijkheid en haar werk op waarde zijn geschat. 
Mevrouw Schouten zal ook stellig in de toekomst nog 
met warme belangstelling het wel en wee van het vor
mingswerk en het volkshogeschoolgebeuren blijven 
volgen. 
H. B. 

Br. Jozefo-Dassen neemt 

afscheid. 

Onder deze titel beschreef dhr. R. Vermeulen de grote 
verdiensten, die Br. Jozefo-Dassen heeft gehad voor 
het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel (zie: 
Het Gehoorgestoorde Kind. 16e jrg. no 4). Nu heeft Br. 
Jozefo óók afscheid genomen als lid van de redaktie 
van ons tijdschrift. 
De redaktie heeft er behoefte aan, om hem dank te 
zeggen voor het vele en belangeloze werk, dat hij ge
durende een groot aantal jaren voor het tijdschrift ver
richt heeft. 
Br. Jozefo wist altijd aan kopie te komen; óf het was 
van zijn eigen hand, óf hij stimuleerde medewerkers 
(sters) om toch te schrijven en anderen te laten profi
teren van hun praktijkervaringen. 
Wi j zullen hem als aktief redaktie-lid missen, maar 
mogelijk weet zijn opvolger hem zo nu en dan wat ko
pie te ontfutselen. 
Br. Jozefo, nogmaals dank namens velen en geniet van 
de rust van het gepensioneerd zijn. U hebt het verdient! 
De opvolger van Br. Jozefo als lid van de redaktie van 
"Van Horen Zeggen" is dhr. N. Smulders, pr. te St. 
Michielsgestel. 
Daar dhr. Smulders ook redakteur is van "De Vriend" 
en dus meer met het redaktie-bijltje gehakt heeft, heb
ben wij grote verwachtingen van hem. Van harte wel
kom in onze redaktie-kring en veel sukses. 

redaktie. 

Herhaalde oproep: 
Wij zoeken onder de leerkrachten, werkzaam bij 
slechthorende en/of spraakgebrekkige kinderen 
iemand, die wil toestreden tot de redaktie van: 
VAN HOREN ZEGGEN. 
Inlichtingen bij: De redaktie. 

Groningen 

Sinds 1 mei j . l . gaan het Instituut voor Slechthorenden 
en het Koninklijk Instituut voor Doven in Groningen 
ieder hun eigen weg. 
De "slechthorenden" kennen nu een eigen bestuur en 
ook allerlei diensten worden gescheiden. Hiermee is 
een lang gekoesterde wens van ouders en leerkrachten, 
namelijk een duidelijk herkenbare eigen identiteit te be
zitten, in vervulling gegaan. 
De eerste zorg van het nieuwe bestuur is: Een betere 
huisvesting van de scholen. Bij de Tine Marcusschool 
kan men - zonder overdrijving - van een noodtoestand 
spreken, waarvoor snel een oplossing gevonden 
moet worden. 

J.B. 
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Het één en ander uit 

buitenlandse tijdschriften. 

Vaan "Schindele Verslag" in Rheinstetten, Neu, W. 
Duitsland, kregen we een hele stapel aankondigingen 
van boeken op het gebied van pedagogie, psychologie, 
onderzoekingen enz., ook op ons terrein. Wie geinteres-
seerd is, kan bij die uitgeverij inlichtingen aanvragen. 
Zij zonden ons ook hun tijdschrift: "International Jour
nal of Rehabilitation Research". Dit blad is ook op dat 
adres aan te vragen. Het blad is in drie talen met sa
menvattingen. Ik zag een artikel uit het Fins over epi
lepsie bij kinderen en de invloed ervan op hun latere 
werkzaamheden. Dan een onderwijsexperiment om 
Duitse dove leerlingen de meervoudsvorming te leren. 
Dat is een kluif in het Duits. Verder een artikel over 
druggebruikers en het beeld dat zij van zichzelf en van 
hun ouders hebben. Een paar opmerkingen: gebruikers 
van harddrugs bleken een sterkere moederbinding te 
hebben en druggebruikers in het algemeen afkeer van
en agressiviteit ten opzichte van hun vader te hebben. 
Zo is er meer te lezen. Veel tijdschriften en boeken wor
den genoemd en besproken. 
In "The Teacher of the Deaf, maart 1978, zoeken in het 
eerste artikel J. G. Kyle, c.s., naar de taalvaardigheid bij 
dove schoolverlaters. Ze waren wel teleurgesteld over 
de resultaten van het onderwijs. Ze stelden weten
schappelijk vast, wat we in het algemeen denken, dat 
intelligentie en graad van doofheid grote invloed heb
ben. Onder het hoofd "International Speech" staan 
interessante dingen. Wie geïnteresseerd is, snuffele in 
het blad. 
Ivan G. Tucker zegt, dat er in de toekomst minder kin
deren voor het dovenonderwijs komen en meer voor 
andere soorten scholen b.v. S.H.scholen en aangepaste 
klassen in andere scholen. Ga ik zijn lijst na, dan zie ik 
in 1958: 3548 doven en 1357 slechthorenden, in 
1975: 3803 doven en 5023 slechthorenden. Dat is 
aardig wat meer. De prognose is dat het totale aantal 
na 1975 zal gaan afnemen. Hij geeft in 1 980 : 8122 en 
in 1985: 7127. Eigenaardig is, dat het aantal levend 
geborenen afneemt van 741000 in 1958 tot 603000 
in 1975. Voor de volgende jaren geeft hij weer hogere 
getallen: 672000 in 1 980. De mensen krijgen weer zin 
in kinderen. Die getallen gelden voor Groot-Brittannië. 
Wie van cijfers houdt: nou, hier is wat. 
Keith Chiveralls legt uit wat decibel is. Cijfers genoeg. 
In het februarinummer onderzoekt men de slaap van 
horende en dove kinderen. Er is weinig verschil, alleen 
hierin, dat gehoorgestoorde kinderen er langer over 
doen in slaap te raken, misschien door het zich afge
sloten voelen. 
Veel artikelen gaan over taalverwerving, b.v. een artikel 
over een methode genaamd: "association method", 
ook over het inschakelen van ouders. 

"The Volta Review, dec. 1977: Het eerste artikel gaat 
over A. Graham Bell, de telefoon en wat de Bell Asso
ciation nu doet voor de dove bij het ontwikkelen van 
apparatuur, die de telefoon bruikbaar maakt voor de 
dove. Dan een artikel over een dove vrouw, die een sy
steem ontwikkeld heeft om met haar kennissen te tele
foneren. Ze kan spreken, dus ze kan zelf een bood
schap doorgeven. Maar om een boodschap zelf te 
ontvangen, moet er meer gedaan worden. Ze gebruikt 
daarbij tabellen, die haar kennissen ook hebben. 
Daarop staan gebruikelijke zinnen zoals: Kun je mee 
uitgaan? Kun je mij bezoeken? Door te nummeren van 
boven naar beneden en van links naar rechts en de 
getallen door te tellen: één, twee, drie, dus dat is derde 
rij, kan een boodschap doorgegeven worden. Wel 
omslachtig, maar zij en haar kennissen kunnen er mee 
werken. 
Dhr. J . C. Blair onderzocht de waarneming van spraak 
in de klas, i.v.m. omgevingsgeluiden. Een van de pun
ten is: dat de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond 
van de leerkracht moet zijn. 
Melvin L. Folts vraagt zich af, of gehoorgestoorden een 
muziekinstrument kunnen bespelen. Waarom niet, zegt 
hij. Als ze er plezier in hebben. Ze kozen voor blaas
instrumenten, b.v. klarinet en trompet. De onderzoeker 
zag vooral het belang ervan in een sociale en emotio
nele groei bij de kinderen. Er moet natuurlijk wel wat 
bruikbare hoorresten zijn. 
"The British Deaf News" febr. 78 geeft deze keer aller
lei informatieve artikelen b.v. over een wereldreis en 
over een bezoek aan een dovenschool in Rusland met 
foto's: tafeltjes, hoorapparatuur, enz. Russische letters 
en woorden op het bord. Kijk, daar zijn ook doven- en 
slechthorenden- scholen. Je hoort er nooit wat van. De 
leerkrachten in die school gebruiken vingerspellen met 
één hand, gebaren en gesproken taal. 
"Pro Infirmis 1978 nr. 1 gaat in op spraak en spraak-
stoornissen. De geschiedenis van de logopedie wordt 
nagegaan en er wordt opgesomd wat nu van de logo
pedist gevraagd kan worden. 
Prof. Lückert behandelt denken en taal. Hier en daar 
een zin: De spraak is bovenbouw en niet fundament. 
De spraak is een weg. Als we zeggen de spraak is het 
fundament, dan verklaren we de gehoorgestoorden 
dom. Er zijn maar weinig ouders die samen met hun 
kinderen de gebarentaal leren. Er zijn nog onderwijzers 
die het gebruik van gebaren aan de ouders afraden. Hij 
gaat in het artikel diep op de stof in. 
Voor mij liggen nog een paar bladen, maar ik kom er 
niet aan toe. Wat mij opvalt is, dat veel bladen niet 
meer zo regelmatig verschijnen. We moeten maar eens 
uitzoeken waarom ze uitblijven. Gelukkig verschijnt ons 
blad regelmatig. Hulde aan de hoofdredakteuren! 
In ieder geval zeg ik weer: Neem en lees! 
A. v.d. Heij, Groningen. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
Amsterdam 

Groningen 
Rotterdam 
St. Michielsgestel 
Voorburg Z.H. 

J.C.Ammanschool 
Dependance I.D.O. 
Doveninstituut H.D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Instituut voor Doven 
'Effatha' Instituut voor Doven 

J. Sluyterstraat 9 020-1 7861 7/1 78637 
Nieuwe Uilenburgerstraat 96 020-231437 
Guyotplein2 050-122243 
Ammanplein 2-8 010 -132280 
Theerestraat 42 04105-3031 
Effathalaan31 070 -987370 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
Amersfoort 
Amsterdam 

Arnhem 
Beek (bij Nijmegen) 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 

Enschede 

's-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Heerlen 
Leiden 
Nijmegen 

Rotterdam 

Rijswijk 2.H. 
Schagen 
Utrecht 

Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex.G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
De Skelp 
Inst. St. Marie-school-
Inst.St. Marie-school-
Inst.St. Marie-V.B.O.school 
Inst. St. Marie-internaat-
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
Cor Emousschool 
Dr.J.de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hansenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Martinus van Beek
internaat 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J.Everstschool-V.B.O. 
L.W. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burgemeester De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J.Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Schuitmakerswal 2 
Don Boscostraat 5 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 15 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Meezenbroekerweg 12 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beynenstraat 16 

Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Terracojtastraat 1 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-20938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
08895-1790 
076-146606 

05120-14974 
040-432776 
040-441754 
040-439772 
040-431087 
053-318313 
053-847382 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-314049 
045-717308 
071-765149 
080-559584 
080-233429 

080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 

05200-12959 

endelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredaktie 




