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NAAMLOOS 

Zö gaat het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift in zee. Want 
de jury kon niet tot een eenparig advies komen over de naam, die 
gegeven moest worden. Nog deze maand wil men zich er opnieuw over 
beraden en dan in breder kring. 

Ondertussen wil de redaktie niet graag wachten met het blad te 
laten verschijnen. Al was het alleen maar om de leden van beide 
verenigingen niet in het onzekere te laten, dat de samenwerking werke
lijk een feit is. 

Aan de binnenkant van de omslag vindt U de namen van de 
redaktieleden en de dagelijkse besturen van de beide samenwerkende 
verenigingen. 

Op de 9 december j.l. te Utrecht gehouden redaktievergadering 
werd overeengekomen, dat ondergetekende voorlopig het eindredak-
teurschap op zich zal nemen, terwijl de heer P. Smit de administratie 
zal verzorgen, dit in continuïteit met het oude tijdschrift. 

Verder hebben we op zeer prettige wijze verschillende dingen 
besproken, die van belang zijn voor een goede ingang van het blad in 
eigen kring en daarbuiten. Een paar belangrijke punten noem ik even : 

1. Het tijdschrift gaat om de twee maanden verschijnen. Het 
vroegere tijdschrift voor D.S. onderwijs kwam de laatste jaren elke 
drie maanden uit. Nu de lezerskring groter wordt is het mogelijk wat 
frekwenter uit te komen. Maar het was toch zonder dat ook wel ge
wenst. Want de nummers werden wel wat dik (60 pag. en meer!), 
zodat velen er niet toe kwamen het blad te lezen. Het is beter wat 
vaker te komen in dunner formaat. De bedoeling is nu : in de tweede 
helft van elke even maand een blad van 32 pagina's. Iets dikker is 
natuurlijk geen bezwaar, maar het moet niet te volumineus worden. 
Kopie moet dan voor het eind van de oneven maanden bij mij binnen 
zijn, wil het een redelijke kans hebben in het eerstvolgende nummer 
geplaatst te worden. 

2. In elk nummer worden vooraan geplaatst artikelen van al
gemene strekking of algemeen belang, daarna die maar op een bepaalde 
tak van onderwijs betrekking hebben. De naam van de schrijver 
(schrijfster) en zijn (haar) funktie komen in de kop van het artikel 
te staan. 
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De volgende voorstellen worden eerst nog aan het bestuur voor
gelegd, omdat ze de normale kosten overschrijden. 

3. Onder elk artikel een korte samenvatting te plaatsen in het 
Nederlands, Engels, Duits, Frans. De bedoeling is n.l. voorzover dit 
niet reeds gebeurt ruilnummers te zenden naar de vakbladen in andere 
landen, om het tijdschrift ook onder ogen te doen komen van buiten
landse kollega's. 

4. Aan alle K.N.O. artsen en allen, die op een of andere wijze met 
ons werk in aanraking komen een proefnummer te zenden om de 
aandacht op het bestaan van het tijdschrift te vestigen en eventueel 
nieuwe abonné's te winnen. 

Zo gaat het nieuwe tijdschrift dan in zee. We wensen het schip 
een behouden en goede vaart. En hopen, dat (om in het beeld te 
blijven) in de eerstvolgende haven de naam met frisse letters op de 
boeg geschilderd kan worden. 

A. EENDEBAK 
Eindredakteur. 

SAMENWERKING 

door 

Drs ]. C. Büchli, voorzitter Ver. tot Bevordering van het D.S.onderwijs 

In het Besluit B.L.O. wordt terecht onderscheid gemaakt tussen 
twee categorieën van kinderen met een hoorgebrek: doofstomme en 
slechthorende kinderen. Van paedagogisch standpunt bekeken is er 
een principieel verschil. Bij doofstomme kinderen moeten spraak en 
taal van onderen af aan worden opgebouwd ; slechthorende kinderen 
hebben zich deze ondanks hun gebrek toch verworven, al kleven daar 
dan gebreken aan. Het onderwijs aan de twee categorieën is dus van 
geheel verschillende aard en de onderwijzer stelt zich daar natuurlijk 
op in. 

Men kan zich dus afvragen, of het zinvol is — als de leerlingen 
en het onderwijs zo verschillend zijn — een binding tussen de onder
wijzers tot stand te brengen. 

Daar is zeker reden toe, want aan hun hoede zijn toevertrouwd 
kinderen, die — afgezien van een groep spraakgebrekkigen — allen 
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een hoorgebrek hebben ; de gevolgen daarvan zijn echter zeer verschil
lend. Er is dus een onderlinge verwantschap en door de ontwikkeling 
der audiologie is deze nog duidelijker aan de dag gekomen. Het ver
beterde gehoorscherpteonderzoek toonde aan, dat ook bij de kinderen, 
die niet langs auditieve weg spraak en taal konden verwerven, gehoor' 
resten konden worden aangetoond. De verbeterde hoorapparatuur 
maakte het mogelijk hiervan bij het onderwijs te profiteren; ook in de 
scholen voor slechthorende kinderen neemt zij tegenwoordig een be
langrijke plaats in. De audioloog is in beide scholen een bekende en 
onmisbare verschijning, zoals ook de oorarts en de gespecialiseerde 
psycholoog hun diensten aan beide categorieën bewijzen. 

Toen bleek, dat enkele dove kinderen met bruikbare hoorresten 
na enige jaren op de doofstommenschool onderwijs te hebben gehad, 
voldoende spraak en taal hadden verworven om op een school voor 
slechthorende kinderen te kunnen plaats nemen, gingen sommige be
sturen van doofstommenscholen er toe over een school voor slecht
horende kinderen te stichten, waarop dan tevens die kinderen konden 
worden geplaatst, die wegens een hoordefect het niet op de gewone 
lagere school konden bolwerken. Was er reeds een slechthorenden-
school ter plaatse, dan werd samenwerking gezocht. Zo kwam een 
organisatorische eenheid of band tot stand. 

Ook de docenten kwamen zodoende nader tot elkaar. De doof-
stommenonderwijzers hadden al van 1914 af een eigen vereniging; de 
slechthorendenonderwijzers, die de laatste jaren snel in aantal toe
namen, richtten een werkgemeenschap op, die nu in een vereniging 
is omgezet. 

De besturen hebben toenadering tot elkaar gezocht om na te gaan 
of samenwerking mogelijk was zonder dat het eigen karakter der ver
enigingen verloren ging. Met instemming van de leden besloot men 
tot een regelmatig contact en tot een nauwe samenwerking bij de op
leiding der onderwijzers en bij de uitgave van een gemeenschappelijk 
tijdschrift. 

Het is duidelijk, dat het onderwijs aan doofstomme en slecht
horende kinderen zeer gespecialiseerd is; deze specialisatie in de prak
tijk vraagt een theoretische basis. Voor de doofstommenonderwijrers 
bestond reeds een opleiding; de slechthorendenonderwijzers ontwier
pen plannen en zo was het ogenblik aangebroken om — voor zover 
mogelijk — tot een gemeenschappelijke opleiding te komen. Zij :al 
worden gegeven in het kader van de opleiding voor het diploma Logo-
paedie en Phoniatrie en voor het diploma Akoupacdie, waarmee een 

-
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gemeenschappelijke basis wordt gelegd. Didaktiek, methodiek, psycho
logie, geschiedenis, enz., gericht op de speciale categorie, zal door docen
ten, bij de problemen van doofstomheid en slechthorendheid nauw 
betrokken, worden gegeven onder auspiciën van de stichting B.O. 

Het is van belang, dat de enkeling zijn theoretische kennis en 
praktische ervaring niet onder de korenmaat plaatst, maar daaraan in 
ruime kring verspreiding geeft. De Vereniging tot Bevordering van het 
Doofstommenonderwijs in Nederland gaf daartoe reeds jaren een tijd
schrift uit. Toen ook de Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs 
aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen daartoe behoefte 
voelde, besloot eerstgenoemde vereniging het reeds bestaande tijdschrift 
onder een nieuwe naam ook open te stellen voor het slechthorenden-
onderwijs, waarmede de betreffende vereniging akkoord ging. Een ge
meenschappelijke redactie en administratie werden gevormd ; voor elke 
categorie wordt een deel van de beschikbare ruimte gereserveerd. Zo 
ontstaat de gelegenheid van eikaars denkbeelden en ervaring kennis 
te nemen; het zal de blik van de lezers verruimen, hetgeen aan de hun 
toevertrouwde kinderen ten goede zal komen en om hen gaat het 
ten slotte. 

Op twee belangrijke punten is samenwerking dus tot stand geko
men ; er zullen in de toekomst misschien nog wel meer worden gevon
den. Samenwerking, echter geen samensmelting. Het zou onjuist zijn 
het typische, autonome karakter van elk der beide verenigingen ver
loren te laten gaan in één grote gemeenschap. Laten wij ons hoeden 
voor het massale; het gaat er niet in de eerste plaats om of een ver
eniging een groot aantal leden heeft, maar of deze een gemeenschap
pelijk doel hebben. Onze verenigingen hebben ieder hun eigen doel, 
dat zij voor ogen zullen blijven houden, maar blijkt samenwerking 
mogelijk, dan zullen zij elkaar zeker vinden voor het gemeenschap
pelijke doel. 

TER INLEIDING 

door L. ]. Pille, voorzitter Vereniging tot Bevordering 

van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen 

Samenwerking kan een machtige factor zijn in de menselijke 
samenleving. Wat zou de moderne wetenschap zonder dit element zijn ? 

Indien we dit begrip op de juiste wijze interpreteren, clan voor-
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onderstelt samenwerking het volledig erkennen van eikaars capacitei
ten, waarden, zelfstandigheid. Alleen dan is het mogelijk dat de weder
kerige bijdragen tot het gemeenschappelijke resultaat zo groot mogelijk 
zijn. En dat is nodig, want samenwerking is alleen verantwoord, indien 

i het resultaat groter is dan tot voor die tijd. Als we in dit verband over 
resultaat spreken, bedoelen we daarmee de hulp, die we aan het 
gehoorgestoorde en spraakgebrekkige kind kunnen verlenen. Ik meen 
dat dit uitsluitend bepalend mag zijn voor ons werk en onze pogingen 
op dit niveau. 

Het is mijn taak niet de ontwikkeling van het doofstommen-
onderwijs of die van de vereniging die dat onderwijs wil bevorderen te 
schetsen. 

Maar ook de geschiedenis van het slechthorendenonderwijs lijkt me 
niet de belangrijkste bijdrage, die er te leveren is bij de start van het 
gemeenschappelijke tijdschrift. 

Beide verenigingen verschillen wat ontstaan en geschiedenis betreft 
zo veel, dat daarin nauwelijks aanknopingspunten te vinden zijn voor 
de samenwerking van nu. 

In het doel van beide onderwijsvormen en de daaraan ontsproten 
verenigingen zullen we de basis voor samenwerking moeten vinden. 

Dat doel is heel simpel gezegd : het gehoorgestoorde en spraak
gebrekkige kind daar te brengen waar het krachtens zijn capaciteiten 
behoort te komen. Onze taak is die capaciteiten te voorschijn te halen 
en te ontwikkelen zo ver als maar mogelijk is, teneinde de kans op 
een maatschappelijke aanpassing zo groot mogelijk te maken. 

Aan de hand van dit uitgangspunt zou er veel te zeggen zijn over 
het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, die we hierbij op het 
oog hebben. 

Het lijkt me de taak van dit tijdschrift de mogelijkheid daartoe te 
bieden en eventuele scribenten te inspireren. 

Het nu begonnen tijdschrift zou slechts voor een deel aan haar doel 
beantwoorden indien het alleen maar plaatsruimte zou geven aan beide 
verenigingen. 

Gedachtenwisseling, standpuntbepaling, informatie, uitwisseling 
van ervaringen, zullen het hoofdbestanddeel uit moeten maken, wil 
dit alles zin hebben. 

Zou dit aangevuld kunnen worden met wetenschappelijke artike
len uit nevengebieden, dan kunnen we daar alleen maar rijker door 
worden. 

De vraag is te stellen, of dit alles mogelijk is ? Ik meen dat de sfeer 
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waarin de samenwerking plaats vindt bepalend zal zijn voor die moge
lijkheid. Indien deze sfeer zodanig is, dat het niet weten geen ver
wondering wekt, maar als vanzelf sprekend geaccepteerd wordt, in het 
besef dat op dit terrein geen wetenden, maar slechts zoekenden bestaan, 
dan meen ik, dat we de juiste houding gevonden hebben. Kunnen we 
daarnaast zo ver komen, eikaars ervaringen op de juiste wijze te waar
deren, dan moeten beide onderwijsvormen en dus alle gehoorgestoorde 
en spraakgebrekkige kinderen hiervan kunnen profiteren. 

Hiermee wil zeker niet gezegd zijn, dat kritiek een gevaarlijk mid
del is bij deze samenwerking. Integendeel. 

Als genoemde sfeer juist is, zal het niveau waarop kritiek geoefend 
wordt wetenschappelijk en beschaafd zijn en alleen dan zal het beoogde 
doel bereikt worden. 

Alleen deze vorm lijkt mij acceptabel. Bij het verschijnen van dit 
eerste gemeenschappelijke tijdschrift mag ik de wens uitspreken dat 
een dergelijke sfeer uit elk artikel en uit elke kritiek van dit tijdschrift 
zal spreken. 

Eventuele moeilijkheden zullen met deze sfeer op de achtergrond 
blijken geen moeilijkheden te zijn. 

Moge dit tijdschrift èn door het karakter der artikelen èn door het 
discussieniveau een zodanige standing bereiken, dat het een afspiegeling 
is van de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding, zoals we die in 
onze beste momenten geven. 

TER ORIËNTATIE 

door H. W. Schuts, hoofdredacteur namens de Ver. tot Bevordering 

van het Onderwijs aan Slechthorerule en Spraakgebrekkige Kinderen 

Collega's, leden der beide verenigingen, van harte gegroet namens 
de redactie van Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland (pff..., een 
hele mond vol). 

U hebt nu voor U, het eerste nummer van het tijdschrift, dat 
door de beide verenigingen gezamenlijk wordt uitgegeven. Voor de in
houd hiervan zijn de redacties van beide verenigingen verantwoorde
lijk. De redactie van onze vereniging bestaat uit de volgende heren : 

a : Koops, verbonden aan de SH school te Den Haag, 
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b : de Kluyver, hoofd v. d. SH school te Arnhem, 
c : Br. Marcus, verbonden a.d. RK SH school, afd. jongens te 

Eindhoven, 
d : Schutten, hoofd van de Chr. SH school te Utrecht, 
e : ondergetekende, H. W. Schuts, verbonden aan de Prof. H. 

Burgerschool te Amsterdam. 
Wat is ons doel nu ? 
Wel, in de eerste plaats het publiceren van eigen werk, eigen 

bevindingen, eigen ideeën. Ik leg opzettelijk de nadruk op het woordje 
eigen, omdat juist dat eigen werk, de eigen bevindingen en die eigen 
ideeën voor ons practisch werk van de grootste betekenis zijn. Het 
komt nog maar al te veel voor, dat collega's op hun school, in hun 
groep werk verrichten, ideeën uitwerken en ervaringen op doen, waar
van de andere collega's nooit iets te zien of te horen krijgen. Dat is 
jammer. Hoeveel proberen en vaak mislukken zou kunnen worden 
voorkomen, indien men van de bevindingen van anderen op de hoogte 
was! 

Hier in dit tijdschrift hebt U allen de gelegenheid tot publiceren. 
Die gelegenheid moet benut worden 1 Wees niet te bescheiden ! ledere 
ervaring is de moeite van het publiceren waard. Denk niet: Och, dat 
doen anderen allang zo ! of Oh, dat doen anderen veel beter ! 

Indien die anderen het inderdaad beter doen of allang zo doen, 
laat ze dan op Uw artikel reageren en hun ervaringen vermelden. Het 
is dan toch door Uw artikel, dat aan de kwestie meer ruchtbaarheid 
gegeven wordt. Daar kunt U alleen maar wijzer van worden en de 
overige collega's raken met de feiten op de hoogte. In ieder geval 
stemmen dergelijke artikelen tot nadenken. 

Natuurlijk stelt U Uzelf bloot aan critiek, wanneer U publiceert. 
Maar die critiek vormt voor U weer een prikkel tot overdenking, ver
dieping van Uw eigen ideeën. Mocht U zich wat beschaamd voelen, 
bedenk dan, dat U tenminste de moed getoond hebt Uw ideeën of 
ervaringen openbaar te maken. Dat U, alleen al door die publikatie 
blijk gegeven hebt het serieus te nemen met Uw werk. Dat is iets, dat 
alleen maar respect kan afdwingen bij collega's. Alleen maar in de 
ogen van zelfgenoegzame betweters kan het belachelijk zijn. Maar dat 
kan U niet deren. 

Het spreekt van zelf, dat wij van degenen, die critiek leveren, ver
wachten, dat zij ondanks hun critiek, terecht of tenonrechte (dat is 
ook nog mogelijk, hoor!) in de eerste plaats de persoon en het werk 
van de schrijver respecteren. Ik heb wel eens in een tijdschrift (ik 
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herinner me niet meer welk) critieken gelezen, die onder de naam 
van „critiek" geschreven, meer weg hadden van een emotionele ont
lading, dan van een rationeel gesteld betoog. Zulke critiek doet afbreuk 
aan het gehalte van zo'n tijdschrift. Dat de „critiek"leverende persoon 
of personen zich daarbij voor het publiek niet van hun mooiste zijde 
laten zien, is natuurlijk hun zaak. Dat Uw redactie dergelijke bijdragen 
zal afwijzen, spreekt uit bovenstaande vanzelf. 

Naast artikelen over ons eigen werk hopen we ook bijdragen van 
specialisten zoals artsen, psychologen, physici etc te kunnen plaatsen. 
Maar zulke artikelen mogen toch nooit komen in plaats van eigen bij
dragen. Indien zulks het geval zou worden, zou dit tijdschrift geen 
reden van bestaan hebben. Genoemde specialisten moeten juist in de 
stof van onze eigen bijdragen punten van overweging van hun denk
beelden vinden en naar aanleiding daarvan tot bijdragen of discussie 
geprikkeld worden. Juist wanneer onze eigen bijdragen voor deze specia
listen aanleiding worden om tot opmerkingen of publikaties in ons tijd
schrift te komen ontstaat de benadering van de problemen van twee 
kanten, namelijk vanuit de praktijk en vanuit de zijde van de gespe
cialiseerde wetenschap. Deze beschouwing van meerdere kanten van 
de problemen kan alleen maar gunstig zijn voor het werk van beide 
categorieën van werkers. 

Ik besluit nu, met de wens uit te spreken, dat de inhoud van dit 
tijdschrift, buiten bovengenoemde effecten, er ook toe mag bijdragen, 
dat er bij de leden van beide verenigingen meer begrip voor eikaars 
problematiek en werk zal ontstaan. 

Nu allen aan het werk ! Van U moet de inhoud komen ! 
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ENIGE OVERDENKINGEN 

naar aanleiding van het 

JAARVERSLAG 1959 

van de Ver. tot Bevordering van het Doofstommenonderwijs 

't Verleden jaar heeft, oud en stram, 
geleefd tot dat het nieuwe kwam ; 
maar 't nieuwe is schaars een dag geboren, 
of 't heeft alree dien dag verloren. 
Wat raad l 't En helpt niet „hou" gezeid ; 
wij zijn op tveg naar de eeuwigheid ! 

Guido Gezelle. 

Dit vers van de grote Vlaamse dichter speelt me door het hoofd 
bij het schrijven van het jaarverslag. En het is naar aanleiding van 
het overlijden van een prominente figuur, bekend aan allen werkzaam 
bij het doofstommenonderwijs, dat dit gedicht me in gedachten kwam. 
Een melancholiek begin maar het einde van het oude jaar kan soms 
weemoedige herinneringen wekken, herinneringen, die weer geasso
cieerd zijn met andere, waardoor een heel tijdperk in een kort ogen
blik weer wordt doorleefd. 

Zo deed het overlijden van Prof. van Gilse in april van dit jaar 
en waaraan ik bij het opstellen van dit jaarverslag herinnerd werd, 
in mijn gedachten al die vooraanstaande personen van onze vereniging 
weer herleven, van wie de namen bij de ouderen zo welbekend zijn 
en die in zo'n korte spanne tijds „de nacht der eeuwen zijn ingegaan". 

Wij beschouwden Prof. van Gilse als één der onzen. Hoe vaak 
is hij niet met een lezing voor ons verschenen op een Algemene Ver
gadering. Nooit deed men tevergeefs een beroep op hem. Hij stelde 
het grootste belang in onze problemen en zo zijn drukke werkkring 
het maar even toeliet, kwam hij op onze Algemene Vergaderingen, 
waar hij vaak aan de debatten deelnam. Altijd zal in onze herinnering 
voortleven, de lezing, die hij hield kort na het einde van de tweede 
wereldoorlog, toen de medische literatuur uit het buitenland weer ter 
beschikking stond en hij het verband besprak, dat bestond tussen 
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rubeola bij de moeder en afwijkingen bij het kind. Dr. Gregg in 
Australië had in 1941 geattendeerd op deze betrekking, nadat een 
rubeola-epidemie in het land had gewoed. Onderzoekingen in andere 
landen hadden bevestigd, dat infectieziekten, in het bijzonder de rode 
hond, door een moeder gekregen, gedurende de eerste 3 maanden van 
de zwangerschap bij het kind zekere afwijkingen met zich mee konden 
brengen, die op zich zelf stonden of verbonden waren met andere o.a. 
doofstomheid, oogafwijkingen, hartafwijkingen, microcephalie, debili-
tas mentalis etc, ja er konden monstergeboorten ontstaan. 

Nooit zullen we de indruk vergeten, die deze lezing van Prof. 
van Gilse op ons maakte. Alleen reeds met deze voordracht heeft hij 
alle leerkrachten bij het doofstommenonderwijs aan zich verplicht. 
Ook na het neerleggen van zijn professoraat bleef zijn belangstelling 
voor onze problemen bestaan en hoewel zijn gezondheidstoestand steeds 
slechter werd, zagen we hem toch af en toe verschijnen, de laatste 
keer op de Alg. Verg. te Voorburg. 

Zijn heengaan zal bij allen, die hem gekend hebben ontroering 
hebben gewekt. Zijn nagedachtenis zal bij ons allen in hoge ere blijven. 

En over onze grenzen heenschouwend werden we getroffen door 
de dood van een andere prominente figuur, een figuur, die jarenlang 
artikelen deed verschijnen in allerlei tijdschriften en die altijd betrek
king hadden op de problemen, waarmee wij worstelen, een baanbreker 
voor een psychologie van de doofstomme, zoals een Vlaams opvoed
kundig tijdschrift hem heeft gekenschetst, ik bedoeld hier Dr. Wil
helm Josef Frohn, die op 7 januari 1959 is gestorven. In 1886 geboren, 
werd hij in 1906 onderwijzer, in 1913 doofstommenleraar te Brühl en 
promoveerde in 1926 tot doctor in de philosophie op het proefschrift: 
„Untersuchungen übcr das Denken der Taubstummen". 

Nadien verscheen het ene artikel na het andere o.a. „Über Begriffs-
bddung und Wortbedeutung". De lijst is veel te lang om hier afge
drukt te worden. Zeker is, dat de „Untersuchungen" richtinggevend 
geweest zijn voor dissertaties van anderen zo bijv.: „Über die Bedeu-
tung der Abstraktion für die geistige Entwicklung des taubstummen 
Kindes" door R. Höfler en „Visuelle {Compensation und Eidetik bei 
Taubstummen" door Dr. Hofmarksrichter. 

Zijn opvattingen ademen alle de geest van de „Keulse school". 
Hij zocht de problemen van de doofstommen op te lossen steunende 
op de denkpsychologie en Gestaltspsychologie van Lindworsky, 
Bühler, Ach en Selz. 
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Met de exacte methoden van de experimentele psychologie zocht 
hij de gevolgtrekkingen te maken voor de onderwijspractijk, om de 
doofstommen in het bezit te brengen van de spraak en hun psychische 
gedragingen in overeenstemming te doen zijn met de spraak. 

Zijn methode, om de leerlingen zoveel mogelijk aan het onderwijs 
te doen deelnemen, zij het door het uitvoeren van bevelen of door het 
dramatiseren van een uit het leven gegrepen situatie met het doel 
begrippen zo aanschouwelijk mogelijk voor te stellen, maakte het Ieren 
begrijpen van de taal gemakkelijker en deed een zeker gebruik van de 
spraak groeien. 

Een leerboek heeft hij niet geschreven. In zijn artikelen zijn theorie 
en practijk met elkaar verweven. 

Een artikel, verschenen in de Neue Blatter van oktober—novem
ber 1959 van de hand van M. Zitz en W. Jaspers, waaraan vele van 
deze gegevens zijn ontleend, besluit met deze treffende zin : 

„Jouw verhandelingen zijn voor heden en later vingerwijzingen 
voor een verdiepte psychologische opvatting van de spraakontwikkeling 
van de zo dikwijls miskende mensen, van de doofstommen, aan wie 
je al jouw liefde hebt gegeven". 

In Engeland overleed op 16 juli 1959 Lady Ewing. Bij allen, die 
aan het Internationale Congres te Manchester deelgenomen hebben, 
zal het bericht van haar overlijden diepe ontroering hebben gewekt 
en over de hele wereld zullen allen, die bij het onderwijs aan dove 
kinderen werkzaam zijn zich haar naam en haar werk altijd blijven 
herinneren. Want over de hele aarde is er niemand, die bij het doof-
stommenonderwijs betrokken is, die haar naam niet kent. 

The Silent World van aug. '59 schrijft naar aanleiding van haai 
heengaan: 

„Dat de te strenge toepassing van haar methode in haar meest 
strikte zuiverheid in zekere kringen in de laatste jaren aangevochten 
is, doet niet in het minst afbreuk aan het belangrijke experiment, waar
voor zij al haar energie inzette." 

Slechts de tijd en de ontwikkeling van latere generaties van dove 
kinderen kunnen het bewijs leveren tot op welke hoogte deze streng
heid gerechtvaardigd is, maar het feit, dat ze de spreekmethode in 
de scholen gebracht heeft en dat ze aangedrongen heeft op de nooit 
aflatende toepassing, heeft haar naam in de geschiedenis van de doof
heid even onuitwisbaar gemaakt als die van Abbé de l'Épée. 

Als de spreekmethode een eerlijke kans zou worden gegeven, was 
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haar argumentatie, dan moest het de zuivere spreekmethode zijn. 
Woorden te leren door lipbewegingen zonder klank is zo moeilijk, dat 
de hoofdweg nooit gevolgd zal worden, als kortere wegen werden toe
gestaan. 

En de volledige verkrijging van de kunst is in haar vervulling zo 
groots, dat ze gedurende een heel lange tijd moet worden geprobeerd, 
zo lang als de schooltijd duurt, met elk kind. 

In 1922 trad Irene Goldsack, zoals ze toen heette, in het huwe
lijk met Dr. Alexander Ewing, die een even groot voorstander was 
van de zuivere spreekmethode als zij en van die tijd af werkte het 
echtpaar Ewing voor hetzelfde grote doel. Hun kliniek voor dove 
kinderen werd beroemd en vanuit „The Department of Education of 
the Deaf" aan de universiteit van Manchester, waarvan Prof. Ewing 
directeur werd, werd hun invloed merkbaar in elke hoek van de 
aarde. 

Hun gezamenlijke reizen naar Canada en Amerika brachten hun 
verdere erkenning en het laatste jaar werd hun werk van regerings
zijde erkend doordat Prof. Ewing geridderd werd. 

De Silent World schrijft verder, dat de sympathie van de redactie 
uitgaat naar hem, wiens verlies zo groot is, want hij verliest niet alleen 
zijn vrouw en metgezel, maar een partner voor het hele leven voor een 
groot en nobel werk. 

Misschien zal het een troost voor hem zijn, al is het dan een schrale 
troost, wellicht, als hij denkt aan de duizenden gehandicapten, die 
eens „doof-stom" waren en die met hem rouwen om de vrouw, die 
zo veel deed om hun de spraak te geven en aan hen leerde het 
gesproken, nooit gehoorde woord te verstaan." 

Na even eerbiedig stil gestaan te hebben naar aanleiding van het 
heengaan van een aantal grote figuren, van wie enige fakkeldragers 
geweest zijn op het moeilijke, nauwe, steile pad bergopwaarts van het 
doofstommenonderwijs, zullen we een terugblik werpen op hetgeen 
onze vereniging in het afgelopen jaar heeft beziggehouden. En dan 
springt daar als eerste punt naar voren, de actie, die we gevoerd heb
ben om nu eindelijk iets te doen voor het dubbel gehandicapte dove 
kind. Reeds verscheidene malen is de aandacht op onze Algemene 
Vergaderingen gevraagd voor de problemen, die daarmee verband hou
den, maar verder dan tot constateringen en aandringen op hulp in 
het algemeen in de een of andere richting is het nooit gekomen. 

Dit jaar is op onze Alg. Verg. nogmaals het dove kind met neven-
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gebreken in het middelpunt van de belangstelling geplaatst door de 
lezing van de heer Arends. De motie van de heer de Vos, die na 
het debat met algemene stemmen werd aangenomen, zou ter kennis 
van de regering gebracht worden, maar het Bestuur oordeelde het 
later beter de gedachten, uitgedrukt in de motie, om te zetten in een 
verzoekschrift aan de Minister van O. K. en W. Een motie wordt 
maar al te gauw op zij gelegd, al is de inhoud ook nog zo belangrijk 
en een motie, aangenomen door een kleine vereniging als de onze, is 
geen motie van de Tweede Kamer. 

We wilden daarom nadrukkelijker de aandacht van het Ministerie 
van Onderwijs vragen voor de dove probleemkinderen, omdat de tijd 
voorbij is, dat men hun moeilijkheden met een meewarig schouder
ophalen kan voorbijgaan. 

De differentiëring naar begaafdheid en gebreken heeft bij het 
horende kind reeds in grote mate haar beslag gekregen en een zekere 
mate van differentiëring is gelukkig ook na de oorlog tot stand kunnen 
komen bij het dove kind. Maar nog altijd blijft een groep van dove 
kinderen van daadwerkelijke hulp verstoken, een groep, die altijd 
heeft bestaan, doch door bepaalde omstandigheden in de laatste tijd 
groter en groter wordt. Het is die groep van dove kinderen, die door 
hun nevengebreken in dubbele mate gehandicapt zijn, die in de ge
wone klassen niet opgevangen kunnen worden, die öf door hun ge
ringere intelligentie öf door hun nevendefecten zoveel aandacht vragen, 
dat ze onder de tegenwoordige verhoudingen geen plaatsje konden 
krijgen op de scholen en die toch zo dringend onze hulp nodig hebben. 

Men kan dit vraagstuk niet meer afdoen met de mededeling aan 
de ouders, dat er op onze scholen geen plaats is voor hun kinderen. 
Wie vaak geconfronteerd wordt met de radeloosheid van deze ouders, 
omdat voor hun kinderen niets gedaan kan worden, beseft maar al 
te zeer het grote leed, dat in deze gezinnen geleden wordt. 

Een volk wordt nog altijd geoordeeld naar de mate van de hulp, 
die het opbrengt voor hen, die door het noodlot het zwaarst getroffen 
zijn. Laten we daarom hopen, dat de regering tegemoet kan komen 
aan de redelijke verlangens in het verzoekschrift door onze vereniging 
bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingediend. 
De Besturen van alle scholen voor dove kinderen hebben zich achter 
het verzoekschrift kunnen stellen, zodat allen, die op welke wijze dan 
ook bij het doofstommenonderwijs betrokken zijn, eensgezind de wen
sen van onze vereniging steunen. 

Dat de tijd rijp is om iets in het belang van deze zwaar getroffen 
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kinderen te doen, blijkt ook wel uit artikelen in buitenlandse tijd
schriften, die de noodzakelijkheid betogen van hulp, die te lang op 
zich heeft laten wachten. In het september-nummer 1959 van de 
American Annals of the Deaf schrijft Powrie Vaux een verhande
ling over : „Deafness in the Twenti eth Century". 

Hij zegt onder meer: „Het aanbrengen van begrippen in een geest 
van iemand, die afgesneden geweest is van de wereld in het rijk der 
klanken is een herculische taak. Doofheid is een physische handicap, 
het is een onderwijskundige handicap, een emotionele handicap, een 
sociale handicap en een handicap met betrekking tot het terrein van 
de beroepen. Er is een nieuw aspect op het terrein van de doofheid, 
dat zorgvuldig nauwkeurig onderzoek van node heeft en dat is op het 
gebied van de „multiple handicaps". 

Hij somt een aantal van deze groepen op bijv. 
1. debiel en doof. 
2. verlamd en doof. 
3. in de hersenen beschadigd en doof. 
4. spastisch en doof. 
5. blind en doof. 

Elk jaar wordt het aantal van zulke leerlingen groter en groter. 
De oorzaak kan zijn, dat de diagnose tegenwoordig beter gesteld kan 
worden, of dat we uit onderwijskundig oogpunt gezien meer op de 
hoogte zijn van zulke problemen. Het kan ook heel goed mogelijk zijn, 
dat de medici in de 20de eeuw het leven van vele multiple gehandi
capte dove jongens en meisjes redden, die vijfentwintig jaar geleden 
op het kerkhof zouden hebben gerust. 

Vele oudere doofstommenleraren hebben opgemerkt, dat ze vijf
entwintig jaar geleden een doof kind onderwezen, maar dat ze nu een 
kind onderwijzen, dat doof is, maar dat nog de een of andere handicap 
er bij heeft en in het algemeen, dat deze handicap even erg, zo niet 
erger is dan de doofheid. Het is al moeilijk om goede doofstommen-
leerkrachten te krijgen zegt hij, maar het is nog veel moeilijker om 
geschikte krachten te vinden voor het multiple gehandicapte kind, 
dat hoogstwaarschijnlijk het grootste probleem is op het terrein van 
de doofheid in de 20ste eeuw. 

De medici doen een uitstekend werk om het leven van deze kin
deren te redden, maar uit onderwijskundig oogpunt beschouwd zijn 
de dingen hierdoor meer en meer gecompliceerd geworden. Hij vraagt 
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zich af, of een betrekkelijk onopgevoed multiple gehandicapt kind één 
van de eindresultaten gaat worden van deze moderne twintigste eeuw. 

Wij hebben hulp nodig voor het dove kind, gaat hij voort. Wij 
hebben ook hulp nodig voor het kind, dat doof is en een extra handi
cap heeft. Maar wij hebben ook hulp nodig voor de ouders van zulke 
kinderen. Men ondervindt dikwijls nog grotere handicap bij de ouders 
van dove kinderen, dan bij de kinderen zelf. Het is het probleem van 
de beroepswerker op dit terrein om de ouders te helpen in het over
winnen van een gevoel van afstoting van een doof kind of een achter
lijk doof kind. Ouder-opvoeding, zoals uitgevoerd wordt door de John 
Tracy Clinic in Californië en door vele dovenscholen is uitstekend, 
maar er moeten veel meer diensten voor ouders ter beschikking staan. 

Als de medici voortgaan meer en meer levens te redden, zelfs de 
levens van de multiple gehandicapten, zal dit probleem van de ouder-
opvoeding meer en meer acuut worden. 

En de schrijver eindigt met deze woorden : „Ik vraag me af of 
het gebeuren kan, dat het symbool van de 20stc eeuw niet zal zijn de 
atoombom, maar de Madonna, die in verbijstering staart naar het 
gehandicapte kind, dat ze in haar armen draagt, alsof ze tegen ons wil 
zeggen : „Waarom hebt u het verwaarloosd ?" 

Laten we hopen, dat het de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, na zich te hebben laten voorlichten door ter zake 
kundigen, gegeven moge zijn de beschikking over ons verzoekschrift de 
geest te doen ademen van dit artikel van Powrie Vaux. 

Als we terugkeren naar het werk van onze vereniging in het 
afgelopen jaar, valt nog op te merken, dat de actie voor de gelijk
stelling van de diploma's A en B doofstommenonderwijs met 
het diploma voor Logopaedie en Phoniatrie voor diegenen, welke vóór 
1 januari 1955 met de studie voor deze diploma's bezig waren, volledig 
succes heeft gehad. 

Op 24 augustus 1959 mochten we van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen volgende brief ontvangen : 

„In antwoord op Uw nevenvermelde brief (oktober 1958, 
onderwerp gelijkstelling diploma's doofstommenonderwijs) deel ik 
U mede, dat ik bereid ben ook voor de in Uw brief van juli 1959 
genoemde personen, voor zover zij in het bezit zijn, of nadat zij 
in het bezit zijn gekomen van de diploma's A en B doofstommen
onderwijs, dezelfde gedragslijn te volgen als ik U in mijn brief van 
14 augustus 1958, nr. 77.191, afd. L.O. toezegde te zullen volgen 
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voor de bezitters van de vóór 1 januari 1955 uitgereikte diploma's 
doofstommenonderwijs. 

De staatssecretaris 
namens deze, 

de chef van de afdeling 
Lager Onderwijs, 

voor deze, 
w.g. J. A. van Lakerveld. 

In een brief aan de Minister hebben we namens alle leden onze 
grote dank uitgesproken, dat de gelijkstelling nu uiteindelijk haar beslag 
heeft gekregen. 

Nog een actie, die succes heeft gehad, wil ik hier even vermelden. 
Zoals men zich zal herinneren, kwam voor vertegenwoordiging naar 
Internationale Congressen betreffende de doofheid en de problemen, 
daaruit voortvloeiende, een vertegenwoordiger van onze vereniging in 
de laatste jaren niet in aanmerking. Een adres van onze vereniging, 
gericht aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
om voor het Ille Weltkongress der Gehörlosen te Wiesbaden, 
waarin voor dit typische congres, georganiseerd door doven voor de 
doven gevraagd werd ook een vertegenwoordiger van onze vereniging 
van regeringswege te willen afvaardigen, heeft tot resultaat gehad, dat 
onze Voorzitter werd aangewezen ons land mede te vertegenwoordigen. 
Ik ga hier niet nader op dit Congres in. Alleen wil ik even vermelden, 
dat door onze Voorzitter de volgende lezing is gehouden : „Dayschools 
or residential schools", terwijl door hem een officieel rapport aan 
de Minister is uitgebracht. 

Onze vereniging is in hoofdzaak een paedagogische vereniging, 
hoewel ze toch ook klaar staat om de belangen te dienen van de 
leden, zo dit mogelijk is. Wij proberen het beste onderwijs te krijgen 
voor de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen en trekken ons ook 
het lot aan van hen, die doof zijn en op onze scholen nog geen plaatsje 
hebben kunnen vinden wegens hun nevendefecten. Wij zoeken onze 
resultaten te verbeteren, doordat wij onze zorg uitstrekken over de 
kleinen, die nog niet op school zijn, door de ouders voorlichting te 
geven en de hometraining zo effectvol mogelijk te doen zijn. 

Aan de andere kant staan we op de bres voor meer en uitgebreider 
onderwijs voor die dove kinderen, welke door hun capaciteiten daar
voor in aanmerking komen. En we zijn daarbij realistisch genoeg om 
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niet te denken, dat wij het nu zo heerlijk ver gebracht hebben. De inte
gratie van de dove in de horende wereld is nog een verre werkelijkheid, 
zo ze ooit werkelijkheid zal worden. Zijn revalidatie is in de verste 
verte niet te vergelijken met die van de blinde, wat door leken en ook 
door autoriteiten maar al te vaak niet wordt begrepen, omdat ze de 
geweldige handicap, die het uitvallen van het gehoorszintuig voor de 
ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid heeft, maar moeilijk kun
nen beseffen. 

Dat blijkt bijv. weer duidelijk uit een artikel in de Neue Blatter 
van december 1959 van de hand van Rudolf Naujok en getiteld : 
„Brauchen wir ein Gymnasium für Taubstumme ?", waarin hij een 
voorstel bespreekt van Dr Stöffler (een regeringsautoriteit in Hessen) 
om een centrale hogere school voor begaafde doofstommen voor de 
hele duitse Bondsrepubliek op te richten en die daarbij al te gemak
kelijk een vergelijking treft met blinde kinderen. 

Naujok werpt hiertegen enige bedenkingen op, niet zozeer om 
critiek te leveren, maar om de dingen van vakkundige zijde nog eens 
te belichten. 

Allereerst zegt hij, gaat de vergelijking met de blinden, met betrek
king tot het uitvallen van slechts één zintuig, waarvan het voorstel 
van Dr. Stöffler uitgaat, niet op, daar het geen rekening houdt met 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de doofstommen. Hij vervolgt: 
„De blinde mens is niet gedeerd in zijn spraak en in zijn taal en alle 
wegen tot ontwikkeling met en door de taal en de spraak staan voor 
hem evenals voor de volzinnige in de rijkste mate open. Wie horen 
en spreken kan, staat midden in de cultuur van zijn volk en zijn tijd. 
Wie niet horen en spreken kan, staat in een dode hoek, al kan hij ook 
alles zien. Het is de tragedie eigen aan de doofstommen, dat de cultuur 
en de geestelijke ontwikkeling over de taal en de spraak lopen, die 
voor hen afgesloten blijven. Iets drastisch uitgedrukt heeft het blinde 
kind bij zijn intrede in de school met betrekking tot het menselijke 
contact meer spraak en taal dan de doofstomme, wanneer hij de school 
verlaat. 

Het is vandaar ook geen wonder, dat begaafde blinde kinderen 
de rijpheid van de hogere school bereiken, want afgezien van de 
moeilijkheden met betrekking tot de aanschouwelijkheid en de per
ceptieweg over het blindenschrift staat voor hen een benijdenswaardige 
grote literatuur op het gebied van wetenschap en kunst ter beschikking. 

Hier ligt de oorzaak, waarom blinden een gymnasium hebben en 
doofstommen tot nu toe in Duitsland niet." 



18 

De doven, die capaciteiten bezitten, hebben een onvervreemdbaar 
recht op hogere ontwikkeling, maar altijd zal de omgang en de 
gedachtenwisseling van de doven met de horenden in het beroeps
leven een grote belasting betekenen uit zakelijk, economisch en per
soonlijk menselijk oogpunt gezien. 

Over de integratie van de dove in de horende wereld en de 
segregatie der dove kinderen van de horende kinderen heeft Pierre 
Gorman, een australische dove, die tegenwoordig bibliothecaris is van 
het National Institute for the Deaf in Engeland, een aantal lezingen 
gehouden. Door toevallige omstandigheden ben ik met hem in aan
raking gekomen en ik mocht van hem deze lezingen ontvangen en er 
naar goeddunken over beschikken. 

Pierre Gorman is doof geboren, beschikt niet over profitabele hoor-
resten, is op een gewone dagschool voor horende jongens geweest, heeft 
college gelopen aan de universiteit van Melbourne en heeft een zeer 
hoge graad van ontwikkeling bereikt. Hij kan dus meespreken over de 
integratie van de dove in de horende wereld. 

De titels van enige van zijn lezingen zijn : 
1. „A study in the integration of the auditorially handicapped 

into general society." 

2. „Some unconsidered aspects in the education of the deaf child." 
3. „Some sociopsychological difficulties facing the deaf school 

leaver." 

In zijn lezing: „Deaf people in a hearing society" zegt hij o.a. dat 
men er vroeger nooit aan gedacht heeft de dove kinderen te integreren 
in de horende wereld. Men bracht ze samen in een instituut, segre
geerde ze van de horende kinderen, voedde en kleedde hen en zorgde 
er voor, dat ze in godsdienstig opzicht een zekere ontwikkeling kregen. 
Toen later de ontwikkelingskansen stegen, werden er meer kinderen 
in instituten samengebracht en gescheiden van de horende kinderen 
opgevoed en onderwezen. Men hield geen rekening, zegt Gorman, met 
mogelijke onderwijskundige en sociale gevolgtrekkingen. Het effect van 
deze factoren op de dove, die de school verliet met betrekking tot de 
inspanning, die hij zich getroosten moest om in de gewone samen
leving te integreren, werd nauwelijks gerealiseerd evenmin als de moge
lijkheid, dat hierdoor in een of ander opzicht de vorming van een 
algemene houding door deze samenleving als geheel ten opzichte van 
dove mensen kon worden beïnvloed. 

Dit systeem van congregatie en segregatie is sindsdien onveranderd 
gebleven in scholen voor dove kinderen over de gehele wereld, gaat 
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Gorman verder, en slechts sinds kort heeft het ernstig de aandacht 
getrokken welke rol het speelt in de integratie van de dove in de 
horende wereld. Hij bespreekt dan het resultaat van de dovenscholen 
in Engeland en zegt, dat er een belangrijk aantal kinderen is, dat zelfs 
onder de meest gunstige omstandigheden met bekwame onderwijzers 
gedurende een periode van 10 of 15 jaar in zulke scholen niet zo ver 
gebracht kan worden, dat ze redelijk verstaan kunnen worden door de 
horenden. 

Laat mij hierbij mogen aantekenen, dat dit bewijst, hoe moeilijk 
het doofstommenonderwijs is. Gorman heeft het oog hier op grote 
internaten, waar nog niet die gunstige voorwaarden zijn geschapen, die 
in de nieuwste duitsc internaten en b.v. ook in de Scandinavische 
scholen bestaan, waar kleine groepjes kinderen in gezinsverhouding bij 
elkaar gebracht zijn. Wat dit betreft is er ook in ons land nog veel te 
verbeteren. Ook laat Gorman buiten beschouwing het gunstige effect, 
dat het hooronderwijs in de laatste jaren heeft gehad, vooral op de 
kinderen, die over profitabele hoorresten beschikken gecombineerd met 
het instituut van pleegouders. 

Spraak, gaat Gorman verder, is een belangrijke maar niet een abso
luut vitale factor voor de integratie van de ontslagen leerlingen in de 
horende wereld. 

Het schijnt, dat de ontslagleerling komt te staan tegenover drie 
alternatieven bij zijn pogingen om te integreren in de gewone samen
leving nl. 

1. dat hij moet leven met andere dove mensen en zich zo zal ont
plooien in een dovengemeenschap. 

2. dat hij moet leven met horende mensen en zich moet assimileren 
met de gemeenschap van horenden. 

3. dat hij in beide gemeenschappen moet leven. 

Deze belangrijke strijdvragen, zegt Gorman, of dove mensen onder 
elkaar moeten leven, tussen horende mensen of in beide groepen zijn 
nooit aan een grondig onderzoek onderworpen. Men kan niet weten 
of de tegenwoordige onderwijsmethoden voor deze kinderen juist of 
verkeerd zijn, als men niet eerst over deze fundamentele geschilpunten 
tot een besluit is gekomen. 

Als een gehandicapte gesegregeerde minderheidsgroep met grote 
moeilijkheden om zich vaardig in gemeenschap te stellen met de ho
rende groep, kunnen deze dove mensen begrippen en denkprocessen 
krijgen over zich zelf of over de horenden, die totaal onjuist kunnen 
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zijn. Op gelijke wijze kan de horende groep onjuiste begrippen krijgen 
over de doven. 

De houding in het algemeen van de horende ten opzichte van de 
dove, zegt Gorman, verschilt van die tegenover buitenlanders, zoals 
het volgende voorbeeld duidelijk illustreert. 

Iemand ontmoet een dove en er ontstaat een algemene conver
satie zonder al te veel moeilijkheden. Door zijn eigenaardige stem, zijn 
lichtelijk onvolmaakte Engels en het meer dan gewone gebruik van 
gebaren kan de dove bij vergissing voor een buitenlander worden ge
houden en de conversatie wordt beheerst door de houding, die de 
horende aanneemt ten opzichte van dat type van buitenlander. Maar 
als later ontdekt wordt, of wanneer verteld wordt, dat de zogenaamde 
buitenlander doof is, dan ontstaat er een plotselinge en drastische ver
andering in de conversatie; de onderwerpen van gesprek worden veel 
onbeduidender; veel gewonere woorden worden gebruikt en de horende 
gaat of de conversatie heel spoedig stoppen of zijn aandacht bepalen 
bij een andere horende, als die in de groep aanwezig is. Hij ignoreert 
dus de dove. 

Dit effect wordt verder verergerd door het stichten van clubs, 
missies en kerken voor volwassen doven. 

Dit alles leidt er toe een andere wereld te scheppen voor de doven 
naast die van de gewone samenleving. Heel weinig organisaties voor 
doven geleid door doven zelf streven er naar om de volledige deel
neming van de dove in de horende samenleving te verzekeren ; een 
groot aantal doet het tegendeel en tracht de doven samen te houden 
als een aparte groep onder elkaar. 

Gorman somt dan nog meer dingen op, waardoor de integratie 
belemmerd wordt en hij komt tot de volgende uitspraak, waarbij hij 
wellicht denkt aan de onorthodoxe wijze, waarop hij zijn ontwikkeling 
heeft gekregen, doch vergeet, dat hij vanaf zijn tweede jaar een privaat
leraar heeft gehad, die hem spreken en liplezen leerde en hem in het 
bezit stelde van taal, daarbij geholpen door zijn moeder. Hier volgt dan 
de uitspraak van Gorman : 

„Pogingen tot integratie moeten beginnen dadelijk van de kleuter
schoolperiode af door het dove kind te plaatsen tussen horende kin
deren en als het noodzakelijk is te zorgen voor speciale leerkrachten 
voor hen en aparte klasselokalen in hetzelfde gebouw. Dit behoort door 
te gaan tot de dove de school verlaat. Op deze wijze worden zowel de 
dove als de horende kinderen volwassen met een beter begrip van 
elkaar, dat ze uit de eerste hand hebben gekregen." 
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En hij besluit hiermee : 
„Door de onvolmaakte wisselwerking tussen de groepen van doven 

en horenden, met de verwarring en misverstanden die er uit voort
vloeien, kunnen de horende mensen misschien denken, dat de rehabi
litatie van de dove, die nu op verschillende terreinen door regering, 
godsdienstige, openbare en private organisaties ondernomen wordt, 
voldoende is en dat er weinig meer te doen overblijft. Integendeel, 
zegt hij, ik voel, dat deze rehabilitatie nauwelijks begonnen is en niet 
alleen onder de doven, maar ook onder de horenden moet verder 
werk worden gedaan. Integratie van de dove in de gewone samenleving, 
in het bijzonder met de horenden, kan niet succesvol worden beproefd 
langs de tegenwoordige paden. De weinigen, die op bevredigende wijze 
succesvol integreerden in de horende wereld, deden dit langs onortho
doxe paden, die in het algemeen of niet gemakkelijk ter beschikking 
staan van de meerderheid der doven. 

Maar of het wenselijk is of zelfs mogelijk is voor de meerderheid 
van hen, die lijden aan hoordefecten, om te integreren in de horende 
wereld is nog altijd een open vraag en zal het blijven tot onpartijdige 
en onbevoordeelde research wordt ondernomen om er een antwoord 
op te geven." 

Laten we na deze uitweiding terugkeren tot het gewone overzicht, 
dat bij een jaarverslag hoort. 

Allereerst dan het ledenaantal : 

Het aantal gewone leden is dit jaar gestegen tot 193 (vorig jaar 
185) en het aantal buitengewone leden bedraagt 44 (vorig jaar 48). 

De stand der financiën is als volgt: 

De inkomsten hebben in 1959 bedragen ƒ 3195.79 en de uitgaven 
ƒ 2524.47, zodat er een batig saldo is van ƒ 671.32. Volgens het over
zicht van de Penningmeester is de stand van onze reservemiddelen op 
1 januari 1960 ƒ 2381.46. 

Ook dit jaar mochten we een gift van de Bond voor Moederschaps-
zorg en Kinderhygiëne ontvangen, waarvoor we op deze plaats namens 
de vereniging nog eens onze hartelijke dank uitspreken. 

Het Tijdschrift. 

Het is onze Hoofdredacteur, de heer A. Eendebak, weer gelukt 
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in samenwerking met de redacteuren en schrijvers van artikelen, het 
tijdschrift vier maal te doen verschijnen. 

De kosten der verschillende nummers bedroegen respectievelijk • 
ƒ 743,—, ƒ 454,85, ƒ 671,50 en 457,—. 

In Groningen werd de heer de Kolf in zijn functie als redacteur 
herkozen. De heer Jasperse, die wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd zijn redacteurschap neerlegde, bedankte als lid van 
de vereniging. Namens Bestuur en vereniging is hem een brief gezon
den, waarin de dank werd uitgesproken voor alles wat de heer Jasperse, 
vooral in zijn functie van redacteur van ons tijdschrift voor de ver
eniging heeft gedaan. Talrijke artikelen zijn van zijn hand verschenen 
en één van zijn laatste bijdragen : „Expressienood" zal zeker bij alle 
leden diepe indruk hebben gemaakt. 

Als opvolger van hem werd voor de Amsterdamse school de heer 
J. C. Cramer Jr. gekozen. 

Het is zeker voor de laatste keer, dat ons tijdschrift in zijn bekende 
vorm in november van dit jaar is verschenen. De samenwerking met 
de Vereniging tot Bevordering van het onderwijs aan Slechthorende 
en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland in de eerste plaats resul
terende in het gemeenschappelijk met onze vereniging doen verschijnen 
van een tijdschrift, noopt tot naamsverandering. Een commissie van 
4 personen, uit elke vereniging 2, zal zich op de naam van het nieuwe 
tijdschrift beraden. De leden van beide verenigingen hebben voor deze 
nieuwe naam suggesties kunnen doen. Voor onze vereniging zijn aan
gewezen mevr. G. Huizinga te Amsterdam en mej. H. J. Lensink te 
Voorburg. 

Als redacteuren zijn voor de Vereniging tot Bevordering van het 
onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in Neder
land aangewezen de heer H. Schuts te Amsterdam, de heer P. C. de 
Kluyver te Arnhem, de heer H. Koops te 's-Gravenhage, Br. Marcus 
te Eindhoven en de heer A. Schutten te Utrecht. 

Tot slot moet ik nog vermelden, dat alle Inrichtingen de uitgave 
van het Tijdschrift ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt door 
financieel steun te verlenen, waarvoor namens onze Vereniging harte
lijk dank wordt gebracht. 

De secretaris 
H. SISSING 
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OVER HET WERKEN MET INDIVIDUELE 

HOORAPPARATEN IN MIJN GROEP 

door H. W. Schuts, onderwijzer aan de School voor Slechthorenden 

en Slnaakgebrekkigen (Prof. H. Burgerschool) te Amsterdam 

Alvorens over het werken met de individuele hoorapparaten te 
gaan spreken, moet ik U eerst het een en ander over de groep zelf 
vertellen, over de samenstelling ervan. 

De groep bestaat uit twaalf leerlingen, zeven jongens en vijf meisjes. 
Wat de aard van de slechthorendheid betreft; er is één jongen 

met een geleidingsdoofheid. Dat hij toch in deze groep van zwaar taal' 
gestoorden zit is naar alle waarschijnlijkheid mede een gevolg van 
geestelijke verwaarlozing in de prille jeugd. Bij de andere leerlingen 
gaat het om hogetoondoofheid met verliezen van 80 db tot 100 db bij 
de 2 Kh. Vaak gaat het frequentiebereik niet of weinig verder dan 
2 Kh. 

Voor de spraakverstaanvaardigheid kunnen we de geleidingsdove 
verder buiten beschouwing laten. Wij gaan eens kijken, hoe het hier
mee gesteld is bij de overige leerlingen. 

Bij zeven van hen is het zo gesteld, dat zij, wanneer ik hun een 
woordenlijst af neem, zonder apparaat op + 1 m van het gunstigste 
oor, op normale conversatiesterkte sprekend, óf niet eens horen, dat 
ik spreek, óf wel iets horen, maar met geen mogelijkheid ook maar iets 
van het gehoorde kunnen maken. De overige vier hebben dan een 
spraakverstaanvaardigheid van ongeveer 12% tot 35%. Mèt apparaat, 
maar zonder lipbeeld, ook op 1 m vind ik bij dat eerstgenoemde zeven
tal een spraakverstaanvaardigheid van 0% tot 50%. Die van 0% horen 
dan wel, dat ik spreek, maar kunnen absoluut niets onderscheiden. 
Bij dat overige viertal is het gunstiger. Maar een hogere score dan 65% 
wordt er niet gemaakt. 

Ik heb hun die woordenlijst ook afgenomen op 1 m afstand van 
mij, zonder het apparaat aan te hebben, met het gezicht naar mij 
gekeerd. Ik sprak nagenoeg zonder stem. De spraakverstaanvaardigheid 
was bij allemaal beduidend beter dan die bij gebruik van apparaat, 
maar zonder lipbeeld. 

Hetzelfde onderzoek, maar nu met gebruik van apparaat, dus 
gehoor -|- lipbeeld bereikten zij een spraakverstaanvaardigheid van 
90% tot 100%. 

Uit de uitkomsten van deze proefjes blijkt duidelijk, dat deze 
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kinderen het van het hoorapparaat alleen, nooit moeten hebben, maar 
dat zij ondanks hun hoorapparaat in hoge mate afhankelijk zijn van 
het visuele waarnemen. Toch moet men nu ook weer niet het nut 
van het hoorapparaat voor deze kinderen onderschatten. In de eerste 
plaats is het van groot belang om te fungeren als weksignaal; ze merken, 
dat er gesproken wordt en kunnen hun aandacht op de spreker richten. 
Dit vergemakkelijkt het afzien zeer. In de tweede plaats kunnen ze, 
de een in meerdere mate dan de ander natuurlijk, accent, tempo, 
rhythme, misschien iets van de intonatie van het gesprokene waar
nemen. Dat dit van enorm belang is voor het begrijpen van het ge
sprokene behoef ik hier toch niet nader uiteen te zetten. In de derde 
plaats plaatst men hen meer in de geluidswereld. 

Uit de uitkomsten van mijn proefjes met die woordenlijsten moet 
het U wel duidelijk zijn, dat het bij het aanbrengen van taaibegrip en 
bij het ontwikkelen van de taal, de visuele en de tactiele weg in belang
rijkheid minstens op gelijke hoogte liggen met de acustische weg. Dit 
feit en de grote heterogeniteit van de groep (leeftijd, intelligentie, aard 
en graad van gehoorverlies, karaktermoeilijkheden en nog andere stoor
nissen) bepalen de aanpak van het onderwijs en de opvoeding van 
deze kinderen. Klassikaal onderricht is hier uitgesloten. Voor ieder vak 
heb ik ze verdeeld in groepjes van twee of drie. De samenstelling van 
die groepjes is voor de vakken verschillend. Zij krijgen hun taken op. 
Geregeld komen die groepjes bij mij aan de tafel zitten. De afstand 
van mij tot hen is nooit groter dan 1 m. Hun hoorapparaten leggen ze 
voor zich op de tafel. Ik kan dus steeds, indien nodig, een hoorapparaat 
in de hand nemen en dicht bij de microfoon spreken. Omgekeerd kan 
ik die microfoon ook dicht bij de mond van het sprekende kind houden, 
zodat het waarnemen van het door mij gesprokene en de zelfcontrole 
via de acustische weg mogelijk is. Zo kunnen ze ook bij elkaar handelen. 

Bovendien zit het groepje zo gunstig mogelijk voor het afzien en 
tevens voor het tactiele waarnemen indien dit nodig is. Taalopbouw 
en taalontwikkeling eisen echter vooral het zelf handelen, sprekend 
handelen, sprekend ervaren. Dit zelf handelen en daarbij spreken, het 
dramatiseren, wordt hen juist mogelijk gemaakt door het dragen' van 
hun individule hoorapparaten. Onderling contact via de acustische 
weg blijft steeds mogelijk. Ze hebben de volle vrijheid van bewegen, 
zonder daarbij bang te zijn het gehoorcontact te verliezen. 

Dat taakwerk brengt mee, dat zij zich steeds door de klas moeten 
bewegen om kaartjes, mappen of boeken op te zoeken om die te kun
nen bestuderen. Daarbij moeten ze met elkaar over de moeilijke be-
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grippen kunnen spreken. Dit is iets, waaraan ik zeer grote waarde 
hecht. Het opgedragen taakwerk is nl. nooit een van tevoren behan
deld, besproken, stuk werk, maar een volkomen nieuwe opgave. Zij 
moeten zelf, met behulp van het daartoe aanwezige leermateriaal, de 
moeilijkheden zien op te lossen. Ze mogen (graag zelfs) daarover onder
ling discussiëren. Alleen, wanneer zijzelf al het mogelijke gedaan heb
ben en er dan toch niet uit kunnen komen, mogen ze bij mij komen. 
Hun vragen is dan voor mij weer een teken, dat er iets aan het leer
materiaal ontbreekt. Het is dan mijn taak dit weer verder uit te breiden. 
Als ik dit dan gedaan heb, moeten zij daaruit dan de oplossing van 
hun moeilijkheden zien te halen. Ze krijgen dus practisch nooit directe 
hulp van mij. Dit zich volkomen vrij kunnen bewegen en overal met 
elkaar kunnen spreken wordt hun mogelijk gemaakt door hun indivi
duele hoorapparaat. 

Dan zou ik nog als groot voordeel van het dragen in de school 
van de individuele hoorapparaten willen noemen, het voorbereiden tot 
het omgaan met, het wennen aan, het leren vertrouwen stellen in, het 
individuele hoorapparaat, waarmee zij zich ook buiten de school, thuis, 
in de maatschappij later moeten behelpen. Wij willen toch bereiken, 
dat het kind zijn hoorstoornis leert accepteren en daarmee ook het 
apparaat leert aanvaarden als een onmisbaar hulpmiddel, hoe gebrek
kig vaak die hulp ook is. Maar wij weten allen, hoe moeilijk dit juist 
is. Een van de wegen om te komen tot een leren accepteren van die 
slechthorendheid en tot een aanvaarden van het hoorapparaat lijkt 
mij juist, het dagelijks op school omgaan met het hoorapparaat, het 
voortdurend laten ervaren hun afhankelijkheid ervan. 

Dit was het nu, wat ik wilde vertellen over het gebruik van de 
individuele hoorapparaten in mijn groep. 

Samenvatting : 

In dit artikel geeft de schrijver zijn ervaringen met het gebruik van 
individuele hoortoestellen in zijn groep van zwaargehoorgestoorde kin
deren weer. Uit het artikel blijkt bovendien, hoe de toegepaste onder
wijsmethode bepalend is voor de te gebruiken apparatuur. 

Summary : 

This article reflects the experiences of the writer with the use of 
individual hearing aids in his group of children with severe hearing 
losses. 
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Besides it becomes evident, that the method of teaching employed 
decides on the apparatus to be used. 

L'auteur décrit ses experiences de l'emploi des appareils auditifs 
individuels dans une groupe d'enfants qui sont gravement dur d'oreille, 
Outre cela il apparait que la methode d'enseignement appliquée deter
mine l'appareillage qu'il faut employer. 

In diesem Aufsatz gibt der Verfasser seine Anwendungserfah-
rungen von individuellen Gehörgeraten in seiner Gruppe von sehr 
schwerhörigen Kindern wieder. 

Aufzerdem stellt es sich heraus wie sehr bestimmend die angewendete 
Unterrichtsmethode für die anzuwendenden Gerate ist. 

MULO-ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE KINDEREN 

Op 1 september 1955 werd begonnen met een onderwijsvorm, 
waar veel behoefte aan was, maar waar tot die tijd geen mogelijkheid 
voor bestond : Mulo-onderwijs aan s.h.kinderen. 

Na het overwinnen van veel technische en ambtelijke bezwaren 
werd er gestart met vier leerlingen, weldra uitgebreid tot zes, aan de 
Prof. H. Burgerschool te Amsterdam. Leerkracht: L. J. Pill*, na enige 
tijd bijgestaan door de vakleerkracht Duits en Engels: P. J. Boot. 

Deze leerlingen hebben in de afgelopen vier jaren hard gewerkt. 
Zij hebben vele bezwaren ondervonden van het experimenteren met 
leerstof en het woekeren met de tijd. (Elk jaar kwamen er leerlingen 
bij). 

Op 15 juli 1959 deden vier leerlingen eindexamen. Drie van hen : 
W. Bleeker, F. Stolp en G. Ulendorp wisten praktisch zonder onvol
doendes het officiële Mulo-diploma A te behalen. 

Voor deze leerlingen een waardevol en volwaardig diploma en 
voor ons onderwijs het bewijs dat het kan ! 
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PERSONALIA 

Zij, die in 1959 de Ammanschool verlieten 

Mej. C. G. Rijkes en de heer I. Jasperse, twee zeer bekende 
figuren uit het doofstommenonderwijs, namen in 1959 afscheid van 
de J. C. Ammanschool te Amsterdam. 

Mej. Rijkes, die sedert september 1920 haar beste krachten aan 
de opvoeding en het onderwijs van het dove kind heeft gegeven, legde 
haar ambt in juli van het afgelopen jaar neer. 

Tot 1948 had zij de leiding van de voorschool. Door haar helder 
inzicht in de problemen van dit specifieke onderwijs, de wijsheid en 
liefde waarmede zij de dove kleuter altijd tegemoet trad, heeft zij deze 
afdeling een stevige basis weten te geven, waarop thans met vertrouwen 
kan worden voortgebouwd. Zij was zich er terdege van bewust, dat 
vooral die eerste jaren voor de ontwikkeling en de ontplooiing van 
het dove kind van zo'n enorme betekenis zijn. 

Nadien was mej. Rijkes tien jaar in de bovenbouw werkzaam, 
ongetwijfeld een grote overgang na zo'n geruime tijd in de voorschool 
te hebben verkeerd. Doch deze nieuwe taak werd door haar met ver
bazingwekkende energie en bekwaamheid ter hand genomen en de 
mooie resultaten, die zij ook met haar oudere leerlingen wist te berei
ken, mogen ons allen als een voorbeeld van ware plichtsbetrachting 
voor ogen staan. 

Gedurende een vijfentwintigtal van jaren had zij zitting in het 
bestuur van de Vereniging ter Bevordering van het Doofstommen-
onderwijs in Nederland. Ook daar heeft men kunnen profiteren van 
haar rijke ervaring en weldoordachte adviezen. 

Maar bovenal mag mej. Rijkes worden gezien als de geestelijke 
moeder van de stichting Met Dove Kinderen naar Buiten, die zonder 
haar onvermoeid en toegewijd streven zeker niet tot die organisatie 
zou zijn uitgegroeid, welke deze thans is. Het verheugt ons dan ook 
uitermate, dat zij dit werk nog met onverminderde kracht voortzet. 

Wegens haar grote verdiensten ontving zij uit handen van de 
burgemeester van Amsterdam de gouden medaille verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau. 

De heer Jasperse, die sedert april 1920 aan de Ammanschool was 
verbonden, verliet ons bij de aanvang van de kerstvacantie. 
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Deze kollega heeft altijd sterk geijverd voor de bevordering van 
de esthetische ontwikkeling van onze kinderen. Dit hoogst belangrijke 
element in de vorming van de persoonlijkheid werd door hem op veler
lei wijzen gepropageerd en beoefend. Het audiologisch onderzoek en de 
toepassing van de moderne hoorapparatuur hadden mede zijn bij
zondere belangstelling. 

Vanwege de Amsterdamse school heeft hij een groot aantal jaren 
de redaktie van ons tijdschrift met bekwame hand gevoerd. 

Zijn opgewekt humeur en zin voor humor maakten hem tot een 
sympathiek kollega. 

De liefde tot het dove kind zat hem als het ware in het bloed en 
beheerste in sterke mate zijn denken en handelen. Menigmaal heeft de 
heer Jasperse ons verzekerd, dat de opvoeding van dove kinderen tot 
de mooiste en edelmoedigste opdrachten van het leven behoort. En 
ook wij stemmen volkomen met deze uitspraak in. 

Beiden hartelijk dank voor alles, wat zij in die lange reeks van 
jaren voor de Ammanschool en de aan hun zorgen toevertrouwde kin
deren hebben gedaan. Wij hopen, dat zij nog heel lang in goede gezond
heid en onder vreugdevolle omstandigheden van hun otium cum dig-
nitate mogen genieten. 
Amsterdam j . C . Cramer 

Twee maal een afscheid 

Op 30 november 1959 en op 29 januari 1960 bood de grote zaal 
van het meisjes-internaat van het Instituut te Groningen nagenoeg 
dezelfde aanblik. Beide keren waren daar de direkteur, het onderwij
zend personeel en het bestuur van de oudervereniging te samen om 
afscheid te nemen: de eerste keer van de heer H. W. Berends, de 
tweede keer van de heer A. Groen. 

Beide kollega's gingen met pensioen en beiden hebben jaren lang 
hun beste krachten aan het Instituut gegeven: de heer Berends sinds 
1921, de heer Groen sinds 1923. Uit de toespraken bleek wel hoe groot 
de waardering voor de verrichte arbeid van beide kollega's was. 

De heer Berends had de 65-jarige leeftijd bereikt, de heer Groen 
nog niet, maar moest op medisch advies zijn taak neerleggen. Dit 
laatste maakte, dat de stemming bij het tweede afscheid minder op
gewekt was dan bij het eerste. Maar daar het medisch advies aan de 
heer Groen ook de raad inhield : doorgaan met hobbies en rook maar 
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zeven knotsen van sigaren per dag, mochten we zijn afscheid ook weer 
niet te tragisch opvatten. 

De redactie wenst de beide oud-kollega's nog veel goede jaren toe. 
Groningen de K. 

De Hoofddirectie heeft op 1 februari benoemd tot hoofd van 
Guyotschool B en tot wnd.directeur de heer H . Sissing, onder gelijk
tijdig eervol ontslag als hoofd van Guyotschool A. 

Tot hoofd van Guyotschool A is benoemd de heer J. Schreuder 
onder gelijktijdig eervol ontslag als onderwijzer aan Guyotschool B. 

Examens 
Mej. J. Duursma en de heer J. W. Louwe van het Kon. Instituut 

te Groningen slaagden voor diploma A Doofstommenonderwijs. 

Rotterdam 
Aan het einde van het jaar 1959 hebben een tweetal leerkrachten 

de Rotterdamse school verlaten wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. Op 30 november nam de heer J. J. van der Kolk 
afscheid van zijn collega's en de leerlingen en op 22 december de heer 
J. C. van Dien. 

Beiden hebben heel veel jaren met succes hun beste krachten aan 
de opvoeding van hef doofstomme kind gegeven. Dat zij nog lang van 
de hun welverdiende rust mogen genieten. 

A. C. 

STEMPELBANDEN OUDE JAARGANGEN 

Een paar kollega's vroegen of het mogelijk zou zijn banden te 
krijgen om oude jaargangen van het Tijdschrift van Doofstommen-
onderwijs te laten inbinden. 

Wanneer er voldoende belangstelling voor is, kan de Drukkerij 
in Gestel die leveren. Inclusief verzend- en emballagekosten zou de prijs 
dan komen op ƒ 1,50 per stuk, maar dan moet er zeker een afname 
zijn van 150 exemplaren. 

De kosten van het inbinden komen daar dan nog bij. 
Wanneer voor deze stempelbanden belangstelling is, gelieve men 

dit aan de redacteur van zijn school op te geven. 
A. E. 
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BOEKBESPREKING 

„Doof.. . Hoe kan ik helpen ?", P. R. Berkhout. 
Uitg. van de Joh. C. Ammanschool, Amsterdam. 

Een boekje, dat op het juiste moment verschijnt. In deze tijd van 
home-training _ wie helpt ons aan een goed Nederlands woord ? -
.s zeer zeker behoefte aan dit werkje, dat allereerst als handleiding voor 
ouders geschreven ,s. Of liever (het staat in de allereerste zin van het 
woord vooraf): „speciaal voor (hen)". Maar toch zullen ook alle 
anderen, die met home-training te maken hebben, hier een en ander 
uit kunnen leren. 

Het doel is „te helpen om spraak en taal van de kinderen tot 
grotere ontwikkeling te brengen". Opvoedingsvragen worden niet be
handeld ; ook geen voorlichting inzake ouder- en oud-leerlingenvereni-
gingen, godsdienstige samenkomsten enz. Voor deze en dergelijke din
gen verwijst het voorwoord naar de instituten. Meervoud ! Want hoe
wel dit werkje een Amsterdamse uitgave is, wijst het de ouders duide
lijk op de mogelijkheid van verschillende schoolkeuze en geeft enkele 
objectieve gegevens over de instituten in de volgorde waarin deze ge
sticht zijn. Dit geeft al dadelijk een prettige indruk. 

Al lezende in dit boekje met zijn vele goede raadgevingen en 
practische voorbeelden, kwam bij mij de vraag op : is het toch niet wat 
te hoog gegrepen ? Ik bedoel di t : er zijn maar zeer weinig gezinnen 
waar men m staat is dit alles te verwerkelijken, de léér tot léven te 
maken. Niet, dat het een leerboek is; zeer zeker niet. Maar ik denk aan 
twee dingen: 1° er wordt bij de ouders een zekere ontwikkeling en 
pedagogisch-didactische instelling verondersteld, die maar heel zelden 
zal voorkomen, 2° ook als die er theoretisch is, zullen de normale 
zorgen voor het gehele gezin de ouders zó opeisen, dat ze voor dit alles 
geen tijd hebben. De auteur heeft die laatste moeilijkheid zelf ook wel 
gevoeld (bl. 63). 

Toch geloof ik met hem, dat het boekje niet anders geschreven 
kan worden. Het is hier hetzelfde als steeds bij ons werk: alleen hij 
die pas tevreden is met het onbereikbare, zal werkelijk iets tot stand' 
brengen. 

Het boekje is ook daarom goed, omdat het bij dit alles het juiste 
evenwicht bewaart. Het stelt hoge eisen aan de ouders, maar doet dit 
zo, dat niemand het boekje zal wegleggen en zeggen: „dat is niets voor 
ons. Integendeel, door de prettige gespreksvorm en de aardige (ook 
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teken-) voorbeelden, schept het de sfeer die nodig is om vrucht af te 
werpen. 

Natuurlijk zijn er wel eens dingen, die men anders zou willen aan
pakken of zeggen. Zo bijv. op pag. 15, waar met een voorbeeld verteld 
wordt, hoe een kind kan leren aflezen. M.i. is dat wat al te simplistisch 
voorgesteld. 

Maar dit zijn kleinigheden en dergelijke opmerkingen, die men 
voor zichzelf al lezend maakt, doen niets af aan het respekt voor dit 
boekje, dat we graag in handen van alle ouders (en familie!) van 
dove kinderen zouden willen zien. 

Het is gebonden in een plastik bandje, telt bijna 80 pagina's en 
bevat enkele heel mooie fotografische opnamen. Exemplaren zijn 
a ƒ 2 . — per stuk verkrijgbaar aan de Joh. C. Ammanschool te 
Amsterdam. 

A. E. 

„Spraak- en stemstoornissen" ; P. Linthorst, G. Leerkamp, ]. van 
Luijpen ; 3e druk ; uitg. J. B. Wolters, Groningen 1959. 

Goede wijn behoeft geen krans en uitgebreide aanbeveling van 
dit onder onze lezers algemeen bekende werk is dan ook overbodig. 

We volstaan met een paar vergelijkingen met de vorige druk. 
1° het tweemanschap is nu een driemanschap : de heer van Luijpen 

is mede-auteur geworden. 
2° het boek is op enkele plaatsen grondig herzien. O.m. zijn de hoofd

stukken over stotteren en stemgebreken geheel vernieuwd, zodat 
ook aandacht besteed wordt aan de nieuwe Amerikaanse opvat
tingen. 

3° papier en druk zijn beter en helderder dan vroeger: het leest 
prettiger. 
Een losse opmerking: op pag. 145 zou het een verzorgder indruk 

geven, indien óók van het Amsterdamse en het Rotterdamse doof-
stommeninstituut de namen werden gegeven, i.p.v. de algemene aan
duiding die er nu staat. 
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IN MEMORIAM HENDRIK N U M A N 

Op 3 maart j.l. werden wij opgeschrikt door het bericht van over
lijden van onze oud-kollega, de heer H. Numan, die een lange reeks van 
jaren de Joh. C. Ammanschool met zijn beste krachten had gediend. 

De laatste tijd liet zijn gezondheidstoestand echter zeer veel te 
wensen over, doch dat hij maar betrekkelijk kort van zijn welverdiend 
pensioen zou mogen genieten, hadden wij niet verwacht. 

Zijn heengaan heeft ons dan ook diep getroffen. 
Na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen te heb

ben ontvangen, kwam de heer Numan in 1907 als 19-jarige onderwijzer 
bij het L.O. te Slochteren ; in 1909 verwisselde hij deze standplaats 
voor Zwolle. Op 1 september 1913 deed hij zijn intrede bij het doof-
stommenonderwijs aan het instituut te Groningen en reeds in 1920 
werd de heer Numan aan de Amsterdamse School voor Doofstommen 
verbonden. 

Met ingang van 1 mei 1949 — enige jaren vóór de pensioengerech
tigde leeftijd — werd hem wegens gezondheidsredenen eervol ontslag 
verleend. 

De verdiensten van onze oud-kollega lagen vooral op het gebied 
van de opleiding der jonge leerkrachten. Mede door zijn brede en 
diepgaande kennis, zijn enorme belezenheid en scherpe visie op de 
vele zo uiterst moeilijke problemen, waarvoor het onderwijs aan dove 
kinderen ons stelt, en door de nauwgezetheid waarmee hij de lessen 
gaf, wist hij recht op het doel af en in vlot tempo de kandidaten 
„klaar te stomen". De lijsten van de examinandi gaven dan ook een 
sprekend getuigenis van het gedegen vakmanschap van deze mentor. 

Ook als spraakleraar aan de cursus van de Gemeentelijke Genees
kundige en Gezondheidsdienst te Amsterdam en als docent aan de 
opleiding voor de akte logopedie genoot hij grote bekendheid. 

Op 7 maart j.l. werd hij op de Algemene Begraafplaats te Blari-
cum naar zijn laatste rustplaats gebracht. De direkteur van de Joh. C. 
Ammanschool, de heer P. R. Berkhout, schetste in een korte doch 
treffende toespraak welke betekenis de overledene voor het doofstom-
menonderwijs had gehad. 

Allen, die de heer Numan van nabij hebben gekend en door zijn 
lessen in de geheimen van het vak werden binnengeleid, zullen zijn 
nagedachtenis in hoge ere houden. 
Amsterdam ƒ. Q Cramer 
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OVER HET SPEELKAMERSPEL VAN DOVEN EN 
KINDEREN MET PROFITABELE GEHOORRESTEN 

Dr. W. E. Vliegenthart en 
M. G. v. d. Dunk, psych. dra. 

Werkende met ernstige gehoorgestoorde en dientengevolge zeer 
taalarme kinderen, staat de psycholoog voor bijzondere moeilijkheden. 
Immers, de gangbare projectieve onderzoeksmethoden veronderstellen 
taalbezit en taalgebruik op hoger niveau, dan deze kinderen kunnen 
opbrengen. Dientengevolge wordt de ondergrond van eventueel conflic
tueuze aard, die de achtergrond van gedragsmoeilijkheden kan vormen, 
in het onderzoek veel minder doorzichtig dan bij het onderzoek van 
normaal-sprekenden. 

Op zoek naar methoden, die deze lacune konden aanvullen, heeft 
één onzer reeds enige jaren geleden aan de mogelijkheid van speldia-
gnostiek gedacht. De resultaten waren nog minder bevredigend, dan hij 
verwachten kon bij het overdenken vooraf van de beperkingen, die de 
gesteldheid van dove kinderen aan de mogelijkheden langs deze weg 
zou stellen. Van tevoren was immers zeker, dat het verbaal contact 
tussen spelleider en kind zo goed als nihil zou zijn, met alle gevolgen 
daarvan. 

Tijdens het onderzoek bleek echter bovendien, dat het oordeel 
van de dovenleraren, „de dove heeft geen fantasie", een grote reali
teitsgraad had. Hoewel het onderzoek aanleiding gaf, om de eveneens 
door een deel van deze deskundigen verdedigde opvatting, dat het dove 
kind niet speelt, als te absoluut af te wijzen, werd toch een zeer typische 
beperktheid in zijn spel vastgesteld. 

Kern van de resultaten van het eerste onderzoek was het feit, dat 
de dove kinderen pas op veel hoger leeftijd, en dan nog in zeer beperkte 
mate, in staat zijn tot thematisch spel. Daaronder verstaan wij dan spel, 
waarin het kind zich bij de omgang met het speelmateriaal in een 
situatie inleeft, zó, dat dit inleven er toe voert dat zich een gebeuren, 
eventueel een uitgebreid verhaal, ontwikkelt. Ziet men dit zg. thema
tisch spel bij de meerderheid van de horende kinderen na het vierde 
jaar — en soms al eerder — sterk tot ontplooiing komen, bij de doven 
trad pas omstreeks het elfde jaar nu en dan iets op, dat de naam van 
thema echt verdiende. Het spelen was in hoge mate statisch, beperkte 
zich tot het maken van opstellingen of tot het rijden met autootjes om 
het plezier van het rijden e.d. 
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Een zeer bepaalde vorm van thematisch spel kwam echter bij 
oudere meisjes, vanaf acht jaar, die met z'n tweeën speelden, wèl voor, 
n.l. theevisite- of vader-en-moeder-spelen. Dan waren de kinderen zélf 
moeder, vader, gastvrouw, hanteerden daarbij b.v. een pop, en ze be
wogen zich in die rol door het lokaal. Het kwam echter slechts een 
enkele maal bij oudere meisjes voor, dat zij dergelijke rollen door de 
poppetjes van het poppenhuis lieten vervullen. Met andere woorden, 
slechts in uitzonderingsgevallen slaagden zij er in, om een bekend ge
beuren te verbeelden zonder dat zij er zelf met hun eigen lichaam 
in meespeelden. 

Deze eigenaardigheid van het dovenspel, het laat en in zeer be
perkte mate optreden van thematisch spel, beperkt de mogelijkheden 
van het diagnostisch gebruik van het speelkamerspel in sterke mate. 
Werkelijke projectie komt niet tot stand. 

Ondertussen werkte de revolutie door het gebruik van versrerkings-
apparatuur na ons eerste onderzoek door. Voor de grote groep kinderen 
met tussen ca. 60 en 80 db. gehoorverlies ontstond de mogelijkheid tot 
een uitgebreider contact met de geluidswereld en zo tot sneller taal
ontwikkeling. Wij hebben ons nu de vraag gesteld, of bij de kinderen 
uit deze groep (— merendeels met nog heel bescheiden taalontwik
keling —) reeds een ander spelbeeld te zien zou zijn. Zijn zij als per
soontjes anders dan de „ouderwetse" doven ? Zijn de speldiagnostische 
en eventueel speltherapeutische mogelijkheden groter geworden ? Dit 
nieuwe onderzoek kon dan tevens leiden tot het nader bekijken van 
sommige aspecten van het dovenspel. 

Wij geven eerst een overzicht van de resultaten met de groep 9-
tot 11-jarigen, omdat daarin inderdaad enige verschillen waren aan te 
wijzen. De groep doven (zo duiden wij hier de kinderen aan, voor wie 
van apparatuur geen hulp bij de taalontwikkeling is te verwachten) 
bestond uit 7 kinderen. De groep met profitabele gehoorresten bestond 
uit 12 kinderen. Het is niet mogelijk om exact aan te geven sinds hoe
lang elk van hen via apparatuur met de geluidswereld in contact was, 
omdat er aan het geven van individuele apparaten een niet meer te 
controleren periode van wisselende lengte is vooraf-gegaan, waarin met 
klassikale apparaten werd gewerkt. ' ) De individuele apparatuur werd 
bij de meeste onderzochte kinderen in de tweede helft van 1955 aan-

1) Ter voorkoming van misverstand wijzen wij er op, dat bij deze groep toevallig, 
in de periode van invoering der klassikale apparatuur, een tijd voorkwam waarin 
alleen met de klassikale apparatuur werd gewerkt. Dit is geen „systeem" in Rotterdam. 
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gepast; ze waren toen dus ongeveer zeven jaar oud. Rekent men op 
een klassikale voorbereidingstijd van 1 jaar, dan werd het geluids
contact dus veelal op 6-jarige leeftijd verbeterd. 

Indien wij het speelkamergedrag van de door ons onderzochte 9-
tot 11- jarigen vergelijken met dat van „apparatuur kinderen" van 
dezelfde leeftijd, dan blijkt het niettemin uiterst moeilijk op grond van 
het spel-niveau een duidelijke voor allen geldende scheiding tussen 
deze twee groepen aan te geven. 

Zoals in het eerder gepubliceerde artikel werd geconstateerd, ziet 
men bij de wat oudere dove kinderen, dat zij sporadisch boven het al 
of niet zinvol omgaan met het materiaal uitkomen en er iets van een 
klein verhaaltje in hun spel opduikt. Het opmerkelijke verschil met 
het illusieve spel van horende kinderen van gelijke leeftijd is hierbij : 
Ie dat de keuze van het thema opvallend stereotyp is; het draait om 
de meest alledaagse belevingen of althans om zeer beperkte ervaringen 
(b.v. soldaten gaan vechten, wilde dieren zijn gevaarlijk), 2e dat het 
spel als zodanig brokkelig aandoet, het thema wordt niet echt door
gezet, het gaat meer om zinvolle spelmomenten die betrekkelijk los van 
elkaar staan dan om een doorlopend verhaaltje, of het herhaalt zich 
eindeloos, zodat wat eerst een klein themaatje was toch weer overgaat 
in een spelend hanteren van het materiaal zonder echte inleving. 

Hier volgen enige voorbeelden. 

Een doof tienjarig meisje speelt in het poppenhuis, één poppetje 
verhuist van de box naar de kinderstoel, vervolgens naar het bad 
en naar bed; een ander poppetje moet nu ook naar het bad en 
naar bed ; één wordt voor het bureau geplaatst, „schrijven". Later 
in het spel komen er mensen op bezoek in het poppenhuis; ze 
haalt met een auto achtereenvolgens alle elders opgestelde figuren 
op en zet ze in een kring in de huiskamer. 

Dit meisje speelt dus flitsen uit het dagelijks leven, maar ze staan 
eigenlijk los van elkaar ; er is geen doorlopend verband. 

Een tienjarige dove jongen maakt een opstelling met de boerderij
dieren. Hij maakt met de hekken een grote omheining met een 
uitbouw; de koeien komen in het weiland; de paarden plaatst 
hij in de uitbouw. Een melkvrouwtje staat in de opening „klaar 
om binnen te gaan". Als deze opstelling klaar is kijkt de jongen 
de spelleider aan met een gezicht van : het is klaar, wat nu ? 
Later begint deze zelfde jongen een aggressief thema: een leeuw 
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doodt een mens, vervolgens doodt een soldaat een olifant, een 
motorrijder rijdt wild door alle soldaten heen en gooit ze allemaal 
om, daarbij wordt per ongeluk een hek van de koeienwei omge
stoten ; de jongen gooit nu alle hekken om en zegt hierbij: „de 
koe is stout" en laat vervolgens twee motorrijders dwars door de 
ravage heenrijden. 

Van een beginnend gevechtthema komt de laatste jongen dus tot 
een ongericht aggressief gedrag waarbij van een „verhaaltje" geen sprake 
meer is, al geeft hij sommige momenten wel een betekenis (de stoute 
koe gooit de hekken o m ) . 

Dit type speelkamergedrag wordt zeker ook bij horende kinderen 

aangetroffen. Als dit echter de enige vorm van spelen is waartoe zij 

komen, dan zal men geneigd zijn deze kinderen als in een bepaald op

zicht in hun ontwikkeling gestoord te beschouwen. Dit spelbeeld is 

echter voor het normale dove kind kenmerkend. Bij de groep „appara-

tuur-kinderen" vonden wij het boven omschreven spelgedrag eveneens. 

Toch treffen wij bij deze groep óók spelvormen aan, waarbij duide

lijk grotere zinvolle verbanden aanwezig zijn. Over het algemeen is er 

in hun spel meer variatie ; het thema zet zich iets verder door ; meer 

speelgoed wordt zinvol op elkaar betrokken. Tussen de twee uitersten 

van beide groepen (doven en „apparatuur-kinderen) is in dit opzicht 

stellig een aanzienlijk verschil. Dit verschil is echter, zoals boven reeds 

gezegd is, zeker niet altijd even groot; ook bij de „apparatuur-kinderen" 

troffen wij spelbeelden aan die nauwelijks boven flitsen van een thema 

uitkwamen, terwijl we bij de doven één enkel spel zagen dat ver boven 

het als „typisch doof" beschreven gedrag uitkwam. 

Wij laten enkele typische voorbeelden van de spelen van kinderen 
met apparatuur volgen, die zich eveneens afspelen in het poppenhuis, 
met de boerderijfiguren en de soldaten. 

Een tienjarig meisje speelt in het poppenhuis. Het babypopje 

speelt, terunil moeder naar beneden gaat om het bad te laten vol

lopen. Dan haalt moeder de baby op en zet hem in bad. De 

baby wast zich alleen en loopt dan weg naar de kamer; geuit in 

een stoel zitten. Moeder schrikt als ze het had leeg vindt. Later 

komen tante, oma en de onderwijzeres op visite ; vader is jarig. 

Dit zelfde meisje maakt later een opstelling van koeien, hekken, 
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bomen etc. Een meisje roept de koeien om ze te gaan melken, één 
koe wil niet omdat ze bang is voor het paard ; dat wordt achter 
een boom geplaatst, nu kan ze rustig komen. Het melkmeisje gaat 
vervolgens in het bos wandelen; ze ruikt aan de bloemen van de 
bomen; ontmoet „vader" en maakt onder zijn leiding een rondrit 
op het paard. 

Een elfjarig meisje maakt een opstelling van soldaten en Indianen ; 
„ze gaan vechten". Een cowboy verstopt zich en schiet van dichtbij 
een paar Indianen dood. Een agent vraagt: „Wat gebeurt er?". 
De Indianen komen in de gevangenis; later kunnen ze weer ont
snappen. Een Indiaan doodt een soldaat met een mes en prikt 
een band van een motorfiets kapot. De agent ziet alles en neemt 
ze mee naar de gevangenis enz. 

De aggressie, die in dit spel naar voren komt, wordt min of meer 
in zinvol verband uitgespeeld, terwijl het boven aangehaalde soldaten-
spel van de dove jongen ontaardde in een zinloos destructief gedrag. 

Het verschil in niveau tussen de twee groepen van de als voor
beeld aangehaalde spelbeelden lijkt ons evident. Het is alsof de „appa-
ratuur-kinderen", mede door de taal waarover zij beschikken, in staat 
zijn een begonnen thema wat meer te consolideren en uit te bouwen. 
Hun spel is hierdoor over het algemeen minder brokkelig; zij blijven 
meer bij de zaak. Als een kind b.v. nieuwe popjes in het poppenhuis 
introduceert en deze situatie „visite" noemt, geeft dit aanleiding tot een 
verdere differentiatie : „verjaardag" waardoor het spel in een bepaalde 
richting doorloopt. Bovendien vertonen hun themaatjes onderling wat 
meer variatie ; het is waarschijnlijk dat deze kinderen de ervaringen uit 
het dagelijks leven gedifferentieerder verwerkt hebben ; ze dank zij de 
taal ook beter weten te ordenen dan de doven. 

Toch kregen wij de indruk dat het nog gebrekkige van de taal
ontwikkeling ook bij deze groep kinderen het opzetten van een werkelijk 
plan in hoge mate belemmert. In vergelijking tot het spel van hun 
horende leeftijdsgenootjes van vergelijkbaar milieu en intelligentie
niveau blijft hun spel in gedifferentieerdheid en continuïteit toch in 
belangrijke mate achter. Het verhaaltje bij de „apparatuur-kinderen" 
ontwikkelt zich al doende. Zij kunnen zich wel beter dan de meeste 
doven van het direct lichamelijk verweven zijn met het gebeuren los 
maken, zij laten makkelijker de diverse poppetjes, soldaten etc. hande-
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lend optreden, maar een zich werkelijk losmaken van het concrete 
gebeuren en op het spel vooruit-lopen met hun gedachten, zagen wij 
bij ons 12-tal niet optreden. 

Indien wij afzien van het ene dove meisje dat zo uitzonderlijk goed 
speelde, kunnen wij zeggen, dat de spelbeelden van de doven minder 
uiteenlopen wat niveau betreft dan van de „apparatuur-kinderen". 
Dit verschil en gedifferentieerdheid van de groepen is zonder meer 
begrijpelijk uit het feit dat „doof-zijn" een eenduidiger situatie is dan 
het dragen van een apparaat. De graad van gehoorverlies, als ook de 
mate waarin de gehoorresten in feite profitabel geworden zijn, de leef
tijd waarop het kind een hoortoestel kreeg, de mate van training etc. 
lopen immers uiteen, waardoor de groep kinderen met profitabele 
gehoorresten minder een eenheid vormt. 

Het voorafgaande brengt ons op de vraag, in hoeverre het spel 
van de „apparatuur-kinderen" diagnostisch bruikbaar is. Wij menen 
hierop geen essentieel ander antwoord te kunnen geven dan hetgeen 
destijds in betrekking tot deze vraag ten opzichte van dove kinderen 
gezegd is. Het speltype zoals men dit bij horende kinderen in een onder
zoekssituatie of in therapieën te zien kan krijgen en waarbij het kind de 
beleving van zijn levenssituatie symbolisch in het spel uitbeeldt door 
zich b.v. met een „stout" poppetje, een angstig of aggresief beest duide
lijk te identificeren, waardoor de spelleider in het spel van het kind 
kan treden en het eventueel kan beïnvloeden, dit speltype zagen wij 
bij de „apparatuur-kinderen" toch eigenlijk niet. Wel biedt het hele 
gedrag in de speelkamer talrijke mogelijkheden om een beeld van het 
kind te krijgen, en liggen de mogelijkheden tot contact en dus beïnvloe
ding en begrip voor wat er gebeurt bij deze kinderen uiteraard beter 
dan bij de doven. Wij hebben boven gezegd : de „apparatuur-kinderen" 
zijn meer „persoonlijkheidjes". Dar brengt mee, dat er diagnostisch bij 
hen ook meer valt te onderscheiden. Een enkel voorbeeld : 

Een bijna elfjarig meisje uit de groep van de „apparatuur-kinderen" 
komt tijdens het hele speluur eigenlijk niet tot thematisch spelen. 
Ze dwaalt van het één naar het ander waarbij ze alles telt en be
noemt. Haar gedrag doet haast dwangneurotisch aan; zij telt de 
armen en benen van de poppetjes, benoemt de kleuren van de 
kopjes en is hierbij erg op de spelleider gericht. Tenslotte ontstaat 
er in het poppenhuis iets van thematisch spel, ze laat de popjes 
wat bewegen, stopt ze in bad. Als ze een kleine kolenkit vindt 
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wijst de spelleider dat er teel zand bij wijze van kolen in kan. Dit 
voorstel wordt graag geaccepteerd ; het kind pakt nu een geel 
emmertje, noemt dit „kachel" en gooit er zand en later water in 
en roert hierin met een lepel. 

Ook op grond van haar gedrag bij het schilderen kregen wij de 
indruk, dat dit meisje eigenlijk heel weinig gestructureerd was en het 
liefst heel primitief zou willen knoeien. Tegelijk probeert zij echter een 
houvast te vinden tegen deze innerlijke rommeligheid door een over
dreven ordenen en benoemen van de dingen. Door de innerlijke span
ning die deze twee tegengestelde impulsen oproept, komt dit meisje 
moeilijk tot iets; zij concentreert zich slecht, is er niet werkelijk bij, 
begeeft zich niet echt in de spelsituatie en zoekt opvallend veel steun 
bij de spelleider. Dit bleek inderdaad een afspiegeling van haar moei
lijkheden in de klas. 

We moeten zeggen, dat wij van tevoren verwacht hadden een 
groter verschil in het spelniveau van de groep doven en de groep „appa-
ratuur-kinderen" te zullen vinden. De taal van de laatsten is immers 
veel beter gevormd : niet alleen zijn zij beter verstaanbaar, maar ook 
gebruiken verschillende van hen redelijke zinnetjes, in elk geval veel 
beter dan de „echte" doven. 

Bekijkt men dit taalgebruik echter nauwkeuriger, dan valt het 
brokkelige van hun verhalen toch sterk op. Bij het vertellen van ver
halen bij plaatjesreeksen krijgt men nog niet het vloeiend verbinden 
en het spontane uitweiden te horen, dat bij normaal horende en spre
kende kinderen vanzelfsprekend is. De woorden dekken op een simpele 
manier datgene, wat het kind aan een plaatje beleeft, het springt dan 
over naar het volgende en geeft de betekenis daarvan aan. De inner
lijke productiviteit van de taal ontbreekt ons inziens nog bijna geheel. 
Juist dit productief gebruiken van de taal is voorwaarde om tot een wat 
meer uitgewerkt illusief spel te komen. 

Binnen de groep is er wel enig verband te zien tussen spel- en 
taalniveau. Men moet daarbij echter wel een onderscheid maken tussen 
een wijze van zich uitdrukken, die technisch tamelijk perfect is, maar 
weinig eigen productiviteit inhoudt, en taal die enigermate genuan
ceerd en spontaan belevingen uitdrukt, m.a.w. technisch wellicht slech
ter, maar qua productiviteit rijker is. 

Tenslottte is het nog belangrijk op te merken, dat wij hier de 
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kinderen buiten beschouwing moeten laten, die met een gehoorverlies 
tussen ± 60 en ± 80 db zó veel taal hadden opgedaan, dat over
plaatsing naar een slechthorendenschool omstreeks hun negende jaar 
mogelijk was geworden. De enkelen, bij wie dat het geval was en die 
wij zagen, toonden een te gecompliceerd beeld om conclusies te kun
nen trekken. Wij voelden echter enige neiging opkomen om de vraag 
te stellen : komen deze kinderen, die laat een redelijk taalniveau be
reikten, toch niet meer tot echt illusief spelen ? 

Wij willen echter ook vermelden, dat wij één kleuter zagen spelen 
met een tweezijdig gehoorverlies van 60 db bij 500, 70 a 80 daarboven, 
die sedert 15 maanden een apparaat had en bij wie taalgebruik nog niet 
aanwezig was, maar ± twee maanden later stormachtig snel doorbrak. 
Bij hem viel toen reeds op : „dit kind speelt anders, het beeld ligt dicht 
bij dat van de normale kleuter". Maar dit is dan ook een jongen, waar
van te verwachten is, dat hij op zijn zesde jaar ineens naar een slecht
horendenschool kan gaan ! Die dus vroeg tot een goed taalniveau komt. 

Vonden wij dus bij de 9- tot 11-jarigen bescheiden verschillen in 
de spelvormen tussen doven en kinderen met profitabele gehoorresten, 
met in doorsnee een wat hoger niveau van de Innrsten, bij de kleuters 
was het niet mogelijk om de groepen op grond van dit criterium te 
onderscheiden. De groep kleuters bestond uit 10 kinderen, in leeftijd 
variërend van 4 jr. 11 mnd. tot 6 jr. 2 mnd., waarvan 3 geen profitabele 
gehoorresten hadden. Ongetwijfeld was het contact met de „appara-
tuur-kinderen" over het algemeen wel iets makkelijker, maar op de 
spelvormen waarom het in het onderzoek ging, had de grotere hereik-
baarheid voor geluid toch geen wezenlijke invloed. Hierbij zij opgemerkt 
dat het aantal kleuters klein was, dat bovendien sommige kinderen hun 
toestel nog niet lang hadden. Wij willen dus zeker niet beweren, dat 
kinderen die op vroege leeftijd een hoortoestel krijgen omstreeks hun 
vijfde jaar niet tot meer taal en tot een duidelijk rijker spelgedrag 
kunnen komen. Maar zoals het nu lag, konden wij onze gegevens slechts 
gebruiken om tot een nadere precisering van de eigenaardigheden van 
het spel van zeer taalarme gehoorgestoorde kleuters te komen. En wat 
wij vonden geldt dan voor allen, ongeacht of zij een apparaat hadden 
of niet. In het eerder gepubliceerde artikel werd opgemerkt, dat bij 
een vergelijking van het speelkamergedrag van doven en normaal ho
renden de grootste overeenkomst werd gevonden tussen het spel van 
3- a 4-jarigen van beide groepen. Beide spelen sensopathisch met water 
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en zand, i) laten autootjes rijden, zetten speeldingetjes neer, soms even 
combinerend (b.v. popje in bed leggen), zonder dat er een doorgaand 
verhaaltje ontstaat. 

Hoewel de dit jaar onderzochte groep wat ouder was, gaven de 
observaties toch aanleiding tot aanvullingen op dit beeld. Want ver
gelijken we onze dove vijfjarigen met even oude horenden, dan valt 
een duidelijk verschil, ook in het niet-thematisch bezig-zijn, op. Waar
bij we opmerken, dat de horende vijfjarige bovendien al duidelijk the
matisch speelt, onze gehoorgestoorden niet. 

Het verschil in bezigheden als sensopathisch spelen, rangschikken, 
zomaar met autootjes rijden, enz. schuilt er zeker niet alleen in, dat 
de horende zijn spel al verbaal commentarieert; iets wat wel maakt, 
dat sommige — in het handelen naar aanduidenderwijze blijkende 
intenties — de spelleider bij horenden duidelijk worden. 

Om het verschil duidelijk te maken, geven we hier een voorbeeld 
van het spel van een „dove" kleuter. 

Een ruim 5-jarig doof meisje ontdekt de in elkaar passende kubus
sen. Zij neemt er één van en plaatst er zorgvuldig mensfiguurtjes 
in tot hij vol is. Dan komt de volgende kubus aan de beurt, deze 
wordt met soldaatjes gevuld. Zo gaat ze systematisch door tot alle 
kubussen met speelgoed gevuld zijn. Zij heeft hier kennelijk veel 
plezier in, geeft af en toe met gebaren aan dat zij weet wat het 
speelgoed voorstelt, rangschikt netjes soort bij soort en tet het 
kapotte speelgoed op zij-
Even later speelt ditzelfde meisje in de zandbak. Zij maakt een 
willekeurige opstelling van huizen, bomen, dieren, gaat hier hele
maal in op. Ze haalt uu de kast alle dieren en mensen die zij 
vinden kan en plant tenslotte ook het wasbord en twee grote 
schroeven in het zand (niet „als bomen", maar „om het plezier van 
planten"). Als de spelleider een vormpje met zand vult en sug
gereert dat een paar dieren hieruit eten, gaat zij er blij op in, vult 
de melkkoker met zand en ziet dadelijk dat alleen een bepaald 
model paarden over de rand heen kunnen komen om te „eten". 

In dit spel zijn momenten, die men ook bij horenden aantreft. Het 

1) Onder sensopathisch spel verstaat men een spelvorm, waarbij het vooral om het 
plezier van de aanraking van het spelmateriaal : water, zand, klei, een harig beertje 
e.d. 
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spel als geheel doet b.v. door het brokkelige en springerige karakter 
sterk aan dat van 2- a 3-jarigen denken. Ook hebben vele jongere kin
deren er plezier in om voorwerpen in dozen te pakken. Dat vinden we 
hier, veel later, bij de bijna taalloze 5-jarige. Natuurlijk is er verschil 
met wat de horende 1 '/2-jarige doet; die is b.v. onhandiger en niet zo 
bewust-voorzichtig in het hanteren van het speelgoed, zal niet kapot-
en-heel sorteren, minder systematisch zijn, als dit 5-jarige meisje. Hier 
is iets gebleven van de bezigheidsvormen van het hele kleintje, iets dat 
voor de horende en sprekende 5-jarige nooit meer het centrale punt 
van de bezigheden is. 

Hoofdpunt is voor ons wel, dat de verhouding tot het speelgoed 
van de dove kleuters wezenlijk anders is dan bij horende leeftijds
genootjes het geval is. Bij het zich oriënteren, het bekijken van het 
speelgoed, bleken de „doven" zeer kritisch ; wat stuk was werd afge
keurd, één meisje merkte direct op dat de boodschappentas niet de 
juiste verhouding had tot de aanwezige poppetjes. Deze kinderen waren 
veelal zichtbaar verheugd als zij het speelgoed herkenden en een naam 
konden geven; dit laatste zal mede in verband staan met het didaktisch 
gebruik van allerlei speeldingetjes. 

Bij het spelend omgaan met de diverse speelobjecten bleken deze 
echter vaak hun zinvolle betekenis te verliezen. Boven werd aangehaald, 
hoe een meisje niet alleen bomen, maar ook schroeven in het zand 
plantte. Zo lieten andere dove kleuters auto's en treinen rustig achter
uit rijden, de dieren werden achterstevoren in de kermiswagen gestopt, 
waarbij ze hun kwaliteit van „dieren" min of meer verloren en „dingen 
om ergens in te stoppen" werden. 

De kleine dove ziet het speelgoed dus veelal of met een zakelijke 
instelling, als een ding dat een naam heeft en aan bepaalde eisen moet 
voldoen, of als een object dat zich voor bepaalde prettige bezigheden 
als „in het zand planten", „rondrijden" etc. leent. Het is voor hem 
niet middel of aanleiding om een illusieve wereld op te bouwen. 

Het jonge horende kind zal als het speelt niet zozeer gestoord wor
den door mankementen, — wordt het dit wèl, dan doet dit als een 
„uit de rol vallen" aan —, terwijl her al spelend een bepaalde wereld 
ontwerpt, waarin het niet onverschillig is of een trein voor- of achter
uit rijdt. 

De horende kleuter die eigenlijk nog niet tot het spelen van een 
doorgaand verhaaltje, dus tot echt iilusief spel, komt, gedraagt zich bij 
het z.g. „omgaan met" het speelgoed dus toch wezenlijk anders dan 
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de kleine dove. De dimensie van het illusieve lijkt als mogelijkheid al 
aanwezig te zijn in dit „omgaan met". Wij geven hiervan nog een 
voorbeeld. 

Een net 4-jarig horend jongetje kiest, zoals veel dove jongetjes ook 

zouden doen, als voorkeurspel in de speelkamer het rijden met 

auto's. Tot een „verhaal" komt hij niet en toch zijn er telkens 

flitsen in zun spel die er op wijzen, dat die autootjes voor hem 

niet uitsluitend de wereld ran het concrect-bestaande vertegen

woordigen, of alleen maar middel zijn voor een prettig bewegings

spel. Hij rijdt met een autootje rond, zegt er bij dat die „heel ver" 

gaat, komt dan in een hoek van de kamer „hier in de garage", hij 

zegt dan „ze moeten allemaal naar de garage" en laat het volgende 

autootje er heen rijden. Als hij hierbij onder een tafel doorkruipt 

Zegt hij „hij gaat onder de brug". Als hij later spoorbomen vindt, 

plaatst hij die bij de „garage" en zegt „daar moeten ze door rijden", 

hij plaatst het badje er bij en zegt „als de wielen vies zijn" enz. 

Men zal op grond van dit voorbeeld mogelijk willen zeggen, dat 

het verbaal commentaar geven hier het kernverschil uitmaakt. In de 

observatie is het echter toch bepaald ande r s : belevingen als in het 

spel van deze horende verbaal geuit worden, tiet men ook aan de 

wijze van doen, en ze blijven bij het spel van dove kleuters weg. 

Deze principieel andere houding t.o.v. het speelgoed maakt het 

speelkamergedrag van deze „dove" kleuters in zijn geheel zo anders 

dan van horende kinderen, terwijl los er uit gelichte momenten als het 

vormen van zandtaartjes etc. wèl overeenkomst vertoont. Het treden 

in een illusieve wereld is uiteraard zonder taal ook niet denkbaar. In 

het gegeven voorbeeld uit het spel van het horende jongetje zien wij, 

hoe hij door het in-verbale-vorm present hebben, bepaalde relaties 

kan stichten. Het bad is voor-als-de-wielen-vies-zijn, terwijl hij dat in 

werkelijkheid nooit gezien heeft en hier ook niet uit de concreet-zake-

lijke houding : „de wielen zijn vies, ik moet ze gaan afspoelen", toe 

komt. Maar de dove kleuter reproduceert in zijn spel zelfs nog nauwe

lijks relaties, die hij toch zou kunnen zien : auto-garage-spoorbomen b.v. 

Bij de bespreking van het spel van de 10- a 11-jarigen zagen wij, 

dat er over het algemeen met meer taal ook meer mogelijkheden tot 

illusief spel kwamen, al bleef het verschil met het spel van het horende 

kind in dit opzicht enorm groot. Het illusieve element is bij het nor-
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male kinderspel 20 essentieel, dat het loslaten hiervan hij hen de in
druk maakt van een onderbreking in het spel. 

Het zinvol omgaan met het speelgoed, waarbij aan de spelbehande-
ling door het kind nog een bepaalde betekenis wordt toegekend, bleef 
bij deze „dove" kleuters beperkt tot de meest alledaagse bezigheden als 
kopjes vol schenken, popjes in bad en in bed stoppen. 

Sterk treft de beperktheid van het vermogen, om „iets te stellen 
als representant voor iets anders", iets anders, dat er niet concreet op 
lijkt. De dove kleuters herkennen de mogelijkheid daartoe, als de spel
leider het suggereert (dieren uit zandvormpjes laten eten b.v.). De-e 
modus van omgaan met de wereld komt zeer vertraagd tot stand • 
we zagen het niet bij de slechthorende kleuters, doch pas in de groep 
9—11 jarige slechthorenden. Bij de horenden is het er dan al lang. 

Een 4-jarige normaal-horende jongen speelt met stokjes in zand ; 
een stokje verbeeldt zijn oudere broertje, waartegen hij aggresief is ': 
„Kees wordt onder het zand gestopt". 

Hoe is het nu met de zelfstandigheid van de keuze van bezigheden 
in de speelkamer ? We zagen hier twee sterk uiteenlopende beelden 
Sommigen waren heel zelfverzekerd in hun keuze. Zij wisten wat zij 
wilden en gingen niet in op pogingen van de spelleider om hun gedrag 
te beïnvloeden. Anderen moesten eerst uitvoerig op hun gemak gesteld 
worden, namen op den duur wel suggesties over, maar kwamen dan 
praktisch niet boven een imiteren van de spelleider uit. Het sterk 
anders-zijn van de belevingswereld van de bijna taalloze dove, het 
onbereikbaar zijn voor hem, van wat voor de horende vanzelfsprekend 
is en omgekeerd, werd hier op ontmoedigende wijze voelbaar. Natuur
lijk zijn er horende kleuters, die weinig initiatief tonen ; wij denken aan 
angstige of sterk gedrilde kleuters. Maar met hen kan men dan in een 
gemeenschappelijke illusieve wereld treden, mede door het verbaal 
contact. Zowel het communicatiemiddel als de gemeenschappelijke 
vertrouwde wereld ontbreken bij het spel van de horende spelleider 
met doven.1) 

' ) Om misverstand ,e voorkomen: Wij weren wel, dar de dovenopvoeder de 
„wereld van de dove" dikwijls u,ed kent. Het is echter toch altijd niet ztjn eigen 
«ru.U, m a a r ieo w a a r h l J 2 i c h m o e t i n d e n k e n H o e w a a r d a t ^ b ] j j k t > w a n n e e r 

ui tnodigden om in hun vakantie bij oud-leerlingen te komen logeren of iets derge-
l.jks met veel reserve ontvangen : „Dan moet ik me weer inspannen" 
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Wat de mogelijkheden om uit het speelkamer-gedrag een beeld 
van het kind te krijgen betreft geldt voor de kleuters eigenlijk hetzelfde 
wat naar aanleiding van het spel van de oudere kinderen werd gezegd. 
Al vindt men bij het kleuterspel nog minder van een persoonlijk ont
werp terug, toch kan men uit de wijze waarop het kind met het mate
riaal omspringt, uit zijn houding t.o.v. de volwassene etc. wel enige 
conclusies trekken over de intelligentie, concentratie, handigheid, al of 
niet verwendheid enz. 

Pedagogisch hebben de gegevens belangrijke implicaties. De moge
lijkheid tot vorming vanuit de spontane spelactiviteit, een belangrijk 
beginsel in de moderne kleuterpedagogiek, wordt bij de zeer taalarme 
kinderen veel minder ruim. Zeker moeten ze ontspannen in hun spel; 
zeker doen zij er ervaringen in op die niet gemist kunnen worden. Maar 
het experimenterend ontwerpen van relaties tussen objecten, het crea
tieve fantaseren, is in hoge mate beperkt, en daarmee de vormende 
invloed van het spontane spelen. 

Een belangrijke vraag lijkt ons, of het mogelijk is om althans de 
kinderen met profitabele gehoorresten op een hoger spelniveau te bren
gen, ze iets van de mogelijkheden van het illusief spel te doen ont
dekken. Wanneer dit mogelijk zou blijken (wat zeker niet het geval zal 
zijn vóór een zeker taalniveau bereikt is), dan is het waarschijnlijk, dat 
vanuit het ontstane besef van de mogelijkheid, de dingen buiten hun 
concrete directheid te kunnen nemen en een illusieve wereld te kun
nen ontwerpen, ook de taal weer rijker zou worden. Wij zien immers 
vaak, dat de taal van jonge kinderen met nog-niet-steunende gehoors-
resten een grote concreetheid heeft. Een woord wordt gehecht aan een 
bepaald object (en daar worden didaktisch dan wel speelgoeddiertjes 
enz. voor gebruikt). Dat het woord ruimere en wisselende inhoud heeft, 
zou het kind o.m. op kunnen lichten vanuit de ontdekking, dat ook de 
dingen, die door de woorden worden aangeduid, een wisselende waarde 
hebben, dat het ze die wisselende waarde van zichuit kan geven. *) 

Wat betekenen onze gegevens voor de kinderpsychologie in het al
gemeen ? Ons inziens blijkt hier nogmaals dat er geen sprake van is, dat 
zelfs zeer fundamentele eigenaardigheden in de psychische gesteldheid 
van een kleuter als het „leven in een wereld die alles zijn kan" a.h.w. 

1) Men zie over de neiging tot zeer-concreet-blijven bij het onderwijs ook in de 
beschouwing van Zr. Joanni en A. van Uden over leesonderwijs in dit tijdschrift hun 
opmerking op blz. 161 ; „animeer niet het alleen-maar-benoemen van plaatjes, maar 
vertel er fantaserend iets bij". 
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van binnen uit „het wezen in een bepaalde, leeftijdsperiode" voort
komen. Deze worden in tegendeel gevormd in een cultuurwereld. Een 
verandering in de zintuig-indrukken (hoge mate. van geluidsverlies) 
verandert — voor zover wij zien vooral via de taal retardatie — deze zo 
als wezenlijk voor het jonge kind aandoende gesteldheid, en er komt 
een heel andere kleuterperiode. 

Tot slot willen wij ons antwoord op de op blz. 34 gestelde vragen, 
die in de loop van dit artikel overigens reeds gegeven zijn, nog resu-
meren. 

Zeker zijn de kinderen, die reeds enige jaren apparatuur gedragen 
hebben, anders, meer gedifferentieerde „persoontjes", dan de „ouder
wetse doven". De verschillen lopen echter van geval tot geva'l sterk 
uiteen. 

Met de reserve, dat de individuele verschillen groot zijn, mag men 
daardoor ook spreken van een wat ander spelbeeld. Het onderscheidt 
zich echter nog sterk van dar der normaal-horenden, doordat het echt-
ïllusieve spel nog zo weinig tot zijn recht komt. 

Dit beperkt de diagnostische mogelijkheden. Hoeveel de psycho
loog ook aan hun spel kan afzien aan typische eigen trekjes, de toegang 
tot allerlei dieper liggende conflicten wordt hem langs de weg van het 
spontane illusieve spel niet geopend. 

Daarmee zijn de therapeutische mogelijkheden van het spel met 
„apparatuur-kinderen" ook uitermate beperkt. 

Summary : 

Play-room activities of deaf children and children with usable residual hearing 
W. E. Vhegentha.lt, M. D. and M. G. D. van der Dunk, M. D. 

A comparison was made between the piny-mom activities of deal children and 
of children w,,h usable residual hearing. In the first category there was conriTeraWe 
restnct.on especially of imaginative playing. This restriction was less pronounced in 
he second category. Attention is drawn to the paedagogiod conseMuences of the 
.ndmga for the education of deaf children. The relative value ol p l a „ „ „ , \ u , 1 , £ 

For the psychological diagnosis is discussed. 

Zusammenfassung : 

Dr. W. E. Vliegenthart u. M. G. D. van der Hunk 
„Uber das Spielzimmersp.elen von Tauben und Kindern mit profitahlen Gehörresten." 

Das Spieler,, tauber Kinder mit Kindern mit profitahlen Gehörresten im SpieHmmer 
E %ï"«"'-hen. Be, den Tauben viel e,ne sehr «rosse Beschrankthei , v X m 
be,m Phantasiesp.el auf. D.ese Beschrankthei, war bei der Oruppe mi, profitable" 

S r d l e l ^ e h u n ^ T J ' T " T . V o r i M n d « V A " f ** #**£&» K o " s e „ 
fur die Emehung des schwergehongen u. tauben Kindes im Vorschulalter wird hinue-
w.esen Zugle.ch w.rd der he.rachtliche Nutten des Spielkammerspie en ftir J e 
psychologische Diagnostik sur Sprache gebracht. 

http://Vhegentha.lt
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EEN ONTWIKKELING VAN DE IDENTIEFICATIE-
OEFENINGEN OP DE VOORSCHOOL 

Zr. Jacinta, onderwijzeres R.K, Instituut voor Doven te St. Michielsgestel 

Wanneer ik over dit onderwerp iets op papier ga zetten, moet ik 
mij beperken tot de leermiddelen van de voorschool, aangezien ik op 
de voorschool werkzaam ben. 

„Waarom ga je nu eigenlijk leermiddelen maken ?" zal menigeen 
zeggen. „Er zijn toch zo ontzettend veel mooie en goede leermiddelen 
in de handel." 

Ja, waarom ? Omdat, wanneer je zelf een leermiddel maakt, je 
het juist zo maakt dat er succes van te verwachten valt en dat het vol
komen aangepast is aan de kinderen. Je hebt in de praktijk behoefte 
gevoeld aan een bepaald leermiddel. Je bent bij je zelf gaan rederen : 
als ik dit maak kan ik het geleerde veel gemakkelijker vasthouden en 
ik kan er dan voortdurend op teruggrijpen. 

Ik maakte speciaal leermiddelen voor het vastleggen van de taal, 
omdat voor het voorbereidend rekenen meer geschikte en doelmatige 
leermiddelen in de handel verkrijgbaar zijn, dan voor het vastleggen 
van de taal, wat bij dove kinderen anders gebeurt dan bij horende 
kleuters. 

Het moge de lezer duidelijk zijn, dat bij al dit werk het liplezen 
en zoveel mogelijk het praten en/of brabbelen beoefend wordt, verder 
dat het beschreven werk meer de formele zijde betreft, terwijl het 
informele of occasionele liplezen-in-de-beleving en ook het voortdurend 
opschrijven van de belevenissen de achtergrond vormen waartegen dit 
formele werk geschiedt. Verder moge het duidelijk zijn, dat de plaatjes 
en de woordjes steeds met de werkelijkheid verbonden blijven. Tegelijk 
met het liplezen, formeel en occasioneel, leren de kinderen ook lang
zamerhand schrijven. 

Het allervoornaamste werk op de voorschool is begrippen aan te 
leren. 

Wij beginnen met de identificatieoefeningen. Wij zorgen dat we 
hiervoor aardige voorwerpen en leuke gekleurde plaatjes hebben. Voor 
de identificatieoefenigen maakte ik een inlegplank met allerlei soorten 
van autootjes : diverse grootten, kleuren en vormen. Speciaal hiervoor 
dat het kind niet blijft vastzitten aan één bepaalde auto. — Dit is op 
allerlei dingen toe te passen. 
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Voor het allereerste begin van het schooljaar, dus in de tijd waarin 
we met de kinderen druk bezig zijn met de identificatieoefeningen, 
maakte ik prentenboeken, „kijkboeken" noemen wij ze hier. Deze pren
tenboeken met leuke, gekleurde, aantrekkelijke plaatjes maakte ik spe
ciaal om meer contact met hen te krijgen, want dat is er in het begin 
zo weinig. Beantwoorden de boeken echter niet aan het doel waarvoor 
ik ze maakte, toch heb ik er plezier van ; want waren de beginnende 
dove kleuters in enkele seconden uitgekeken, als ik ze nu geef (na 1 jaar 
onderwijs) kunnen ze er niet genoeg van krijgen. Het geleerde zien ze 
in beeld terug ; ze zijn er enthousiast over en hebben contact met elkaar 
en met mij. 

Langzamerhand gaan wij al de voorwerpen waar we tot nu toe 
leuk mee gespeeld hebben een naam geven. Er komt een groot druk-
woord bij te staan en na verloop van tijd het geschreven woord. Om 
het kind te laten oefenen in het vergelijken van de drukwoorden maak
ten we planken met op iedere plank zes plaatjes waar de drukwoordjes 
onder staan. Bij zo'n plank hoort een doosje, waarin zes kleine plankjes 
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zitten met dezelfde plaatjes erop als van de plank, met losse druk-
woordjes erbij op celluloid geplakt. 

Op de eerste plaats moeten ze nu het plaatje gaan vergelijken en 
op de tweede plaats het drukwoordje. Waren ze tot nu toe gewend aan 
grote drukwoorden, nu moeten ze wennen aan kleinere druk. 

Geleidelijk aan wordt het werk dat ik zoveel betitel als „zelfstandig 
werken", moeilijker. Het aantal plaatjes op een plank wordt vermeer
derd : b.v. 10 stuks, en niet alleen het drukwoord maar ook het 
geschreven m Did komt er onder te staan. 

De kinderen beginnen er plezier in te krijgen. Zo klimt de moeilijk
heid op tot een plank van 20 plaatjes, die ze na verloop van tijd vrij 
vlot neerleggen. Met deze plank werken ze ook het liefste. 

Bij het maken van deze planken hebben we ook gedacht aan het 
volgende : 

Deze plank met twintig opgeplakte plaatjes heeft ofwel geschre
ven ofwel gedrukte woordjes er onder. Op plank 1 komen dezelfde 
plaatjes voor als op plank 2. In de doosjes zitten dus ook dezelfde 
plaatjes met gedrukte ofwel geschreven woordjes erbij. 

Geef je een kind nu plank 1 met het doosje van plank 2, dan krij
gen ze deze moeilijkheid, dat ze onder het plaatje waar het geschreven 
woord staat, het gedrukte woord moeten neerleggen, of omgekeerd. 
Het vergelijken dus van het geschreven- met het druk-woordje. U ziet 
dus: een leermiddel kan men op verschillende manieren gebruiken. 

Je kunt er ook individueel mee liplezen. De leerkracht zegt b.v. 
kam. Het kind wijst het aan op de plank. 

Behalve bovengenoemd materiaal maakten we nog losse plankjes 
met plaatjes er op en losse drukwoordjes op celluloid geplakt en losse 
op celluloid geschreven woordjes erbij. 

Dit materiaal gebruiken we voor het vasthouden van de begrip
pen die door de dag aan bod zijn gekomen. 

B.v. We gaan naar de tuin. In de tuin zien wij herten, konijnen 
etc. Op de boerderij zijn veel varkens en koeien. Deze dingen krijgen ter 
plaatse een naam. Daarvoor neem ik een klein bordje mee om het op 
te schrijven. Als we nu in de klas terug komen, gaan we nog even 
„praten" over hetgeen we gezien hebben. Elk kind krijgt nu een plankje 
met een varken, een plankje met een koe, hert etc. erop, plus het ge
schreven en gedrukt woordje. Dit alles wordt in een doosje bewaard 
en zo nu en dan worden deze plankjes neergelegd met de goede woord
jes eronder. In het begin lukt dat niet zo erg, maar geen nood, ze heb-
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ben steun aan de plaat op het rek met het geschreven woord eronder 
en aan het voorwerp zelf met het gedrukte woord erbij. Je ziet de kin
deren dan ook vergelijken. Maar al gauw is dat niet meer nodig. Ze 
kennen het uit hun hoofd. Je hoeft dan maar op het bord te schrijven : 
„We gaan naar de varkens", of ze springen al op, of wijzen er naar. 

Aan het eind van het eerste schooljaar hebben de kinderen zo om 
en nabij honderd begrippen in hun kleine bolletje zitten. 

We kunnen nu ook aan het sorteren beginnen. Alvorens aan het 
maken van het volgend leermiddel te beginnen moeten we eerst, heel, 
heel veel plaatjes verzamelen, vooral dieren, kledingstukken en fruit. 

Voor ieder kind maakte ik in de afgelopen grote vacantie sorteer-
materiaal. Ik plakte met^aperol op een groot vel dun karton 10 dieren, 
10 kledingstukken, 10 stuks fruit en 10 stuks speelgoed. Als de hele 
zaak opgeplakt is ga je er nog eens met de kwast caperol overheen. 
We laten het drogen. Daarna wordt de plaat gevernist en doorgeknipt. 
Het caperollen en vernissen maken het leermiddel duurzamer. De 
bedoeling nu van dit leermiddel is: de kinderen zelf te laten sorteren. 
Dieren bij dieren, fruit bij fruit etc. Sommige kinderen hebben het 
direct door, anderen hebben er nog al wat moeite mee. We laten ze 
dus a.h.w. spelen met de plaatjes. 

Natuurlijk wordt dit sorteren op verschillende manieren behan
deld. Heel dikwijls zelfs. Want het is u ook bekend, dat door oefening 
de kunst wordt verkregen. Dit materiaal is een uitstekend middel om 
eens te toetsen of het kind het door heeft. Na voortdurend spelen met 
de plaatjes, worden de woorden erbij gegeven : dieren, fruit, kleren, 
speelgoed. Deze woorden worden eerst neergelegd, dan de plaatjes er
onder. De eerste greep, dar is u wel duidelijk, is het belangrijkste. Het 
gebeurt wel dat ze de dieren onder „kleren" neerleggen, maar dan 
ook alle dieren en niet één of twee en de kleren onder „dieren". Het 
sorteren, waar het in dit geval om gaat, is wel in orde; alleen zit het 
woord nog niet goed. Dat moet door voortdurende oefeningen gezet 
worden. 

Voor hetzelfde doel maakte ik boekjes met twee soorten sorteer-
materiaal. Onder ieder plaatje staat het geschreven woord. Het kind 
krijgt nu een blad papier verdeeld in twee kolommen. Boven de ene 
kolom staat „fruit", boven de andere „kleren". Kan het kind nu schrij
ven, dan moet het de naam van het voorwerp in de goede kolom 
plaatsen. Kan het niet schrijven, wel dan laat ik het kind het voorwerp 
tekenen. In de goede kolom natuurlijk 1! 
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Het spreekt vanzelf dat je met dergelijke oefeningen niet de eerste 
de beste keer kunt beginnen. Elke onderwijzeres moet proberen aan te 
voelen of het kind hier aan toe is, om tegenzin te voorkomen. 

Tot zover over het sorteermateriaal. Tot slot nog iets over een leer
middel, dat nog in de kinderschoenen staat. 

Het komt herhaaldelijk voor dat een belevenis in heel eenvoudige 
taal op het bord wordt weergegeven. 

B.v.: Emiel is naar huis geweest. Emiel heeft kersen meegebracht. 
De kinderen hebben het naar huis gaan meegeleefd. Nu is Emiel 

terug en hij heeft kersen meegebracht. Heerlijk!! Ik zeg eerst en schrijf 
dan op het bord : „Hansje, haal eens wat bordjes!" Hansje springt op 
en komt terug met twee bordjes. „Nee, Hans, dat is niet goed." Ik zeg: 
„Bordjes voor allemaal" en schrijf het daarna op. Weg is Hans. Hij 
komt terug met een stapeltje bordjes en gaat ze uitdelen. Emiel laat ik 
nu de kersen op de bordjes doen, terwijl ik eerst mondeling meedeel 
en daarna op het bord schrijf : „Emiel doet kersen op de bordjes". Elk 
kind zit nu met een bordje voor zich en ze beginnen al gauw de kersen 
naar binnen te werken. Ze vinden ze heerlijk. Ze wijzen voortdurend op 
hun buikje. En ik zeg: „Kersen zijn lekker" en schrijf dit op het bord. 

In de meeste gevallen worden deze lesjes weer gauw uitgeveegd. 
Ze gaan in de doofpot. De belevenis komt niet meer terug, wel soms 
in een andere vorm, maar deze belevenis, waar ze intens van genoten 
hebben, is afgelopen. Dat is jammer. Mhr. van Uden nu kwam op het 
idee om dergelijke lesjes vast te leggen in tekeningen, welke in een 
groot boek aan de linkerkant worden geplakt en waarbij aan de rech
terkant de tekst geschreven wordt. Zoveel mogelijk wordt die tekst in 
de gespreksvorm gehouden, zie b.v. boven. De hele situatie wordt nu 
op papier in beeld weergegeven. Deze tekeningen en teksten worden 
gemultipliceerd in een lichtdrukmachine en ieder kind krijgt zo'n lesje 
in beeld. Ieder kind krijgt echter eerst de plaatjes en de bijbehorende 
tekstjes los. Zit er een logische volgorde in, dan moeten de kinderen 
deze plaatjes ook in volgorde neerleggen met de goede tekst eronder. 
Pas als de kinderen met deze plaatjes voldoende gewerkt hebben, wor
den ze in het grote boek geplakt. De losse teksten en losse plaatjes 
worden in een enveloppe gedaan. 

Na verloop van tijd worden de boeken en enveloppen eens uit
gedeeld. Met veel plezier en interesse kijken ze naar de plaatjes. Heel 
de situatie wordt a.h.w. weer opnieuw beleefd. De losse plaatjes wor-
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den in de juiste volgorde gelegd. De teksten worden met elkaar ver
geleken en onder ieder plaatje neergelegd. Wat er van die teksten al 
gepraat kan worden, wordt ook gepraat (de geschreven woorden moe
ten immers voor de kinderen „praat-dingen" zijn). 

Je kunt ook laten liplezen. Je geeft er dan geen enveloppe bij om 
afleiding te voorkomen, maar wel het boek. Je gaat er rustig bij zitten 
en zegt dan : Emiel is naar huis geweest. Waar staat dat ? Laat ze dan 
maar rustig zoeken en herhaal het zinnetje nog eens en nog eens. U zult 
zien, ze vinden het. 

Ons laatste lesje was dat wij naar de kermis waren geweest. Dit 
lesje oogstte een geweldig succes. Het zien van de kermis in beeld was 
weer een opnieuw beleven van al het plezier wat ze daar genoten. Het 
ging er dan ook in als koek. Want toen ik op het bord schreef: De 
jongens en Marjon zijn in de autootjes geweest, kwam er een hevig 
protest van de kant van de meisje. „Ik ook", zei Heddy, „met Wien en 
Hennie en Annetje ook. Zelf gezien". Ik moet hier bij vertellen dat ik 
de jongens en Marjon in de autootjes had gezien, de anderen niet. Toen 
verbeterde ik mijn fout en schreef : 

„De jongens, Marjon, Heddy, Hennie en Annetje zijn in de auto-
tjes geweest. 

Rosé niet. 
Petra niet. 
Gerrie niet." 

Deze tekst werd volkomen geaccepteerd en is dus vanuit de kin
deren voortgekomen. 

Het lesje in het boek ziet eruit als op pag. 53. 

Ieder kind heeft zijn eigen boek. Zodoende is ieder boek verschil
lend. Ze lezen dan ook in eikaars boeken. De tekst kan veranderd 
worden. 

B.v. Petra niet wordt in het boek van Petra ik niet. Zo ook bij alle 
andere kinderen. Tot nu toe was ik altijd de Zuster. Maar dat dat ik 
ook Rosé, Petra of de jongens kan zijn, daar waren zij nog niet aan toe. 
Nu ook nog wel niet, maar in ieder geval is er met de veranderingen 
van de taal een begin gemaakt. 

Ook is er met dit boek een begin gemaakt met het leren lezen, 
wat het uiteindelijke doel van dit boek moet zijn. Immers 1. leren re 
lezen in eikaars boeken, waardoor ze zich moeten verplaatsen in de 
sfeer van de ander; 2. de losse teksten worden na enige tijd ook zonder 
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de hulp van de plaatjes in de goede volgorde gelegd, waarbij ze „ge
dwongen" worden de teksten goed aan te kijken, zich al „lezende" de 
hele vroegere situatie te herinneren en zo de goede volgorde terug 
te vinden. 

Men moet er wel op bedacht zijn dat de taal waar blijft. Ik schrijf 
de teksten in dit boek na de belevenis. B.v. Wij zijn naar de kermis 
geweest, ofschoon er tevoren behandeld was : Wij gaan naar de kermis. 
Op deze manier kunnen ze het boek blijven gebruiken en wordt dit na 
de voorschool meegegeven naar de eerste klas, zodat de klasseonderwij
zeres in dergelijke situaties de taal nog kan uitbreiden, want daarvoor 
is er plaats opengelaten. Deze boeken worden dan een voorbereiding 
op de associatie-schriften, die weer een mijlpaal verder betekenen in 
de weg naar het echte lezen. 

Dat dit leermiddel nog in de kinderschoenen staat, is zeker waar, 
maar tot nu toe, al eist het ook veel tijd van de leerkracht (de teke
ningen worden gekleurd, dat maakt het nog aantrekkelijker) heb ik er 
veel plezier van en hoop er veel succes mee te boeken in de toekomst. 

Samenvatting : 

Twee nieuwe leermiddelen voor dove voorschool-kinderen worden beschreven. Het 
eerste heeft tot doel : het vastleggen van eerste verworven taal. Het tweede : het 
ontwikkelen van een begin van lezen. 

Summary : 

A description is given of two new educational appliances for deaf children at pre
school age. The first is designed to establish the first acquisitions of language, the 
second aims at the development of first attempts to read. 

Zusammenfassung : 

Zwei neuer Lehrmittel fur taube Kinder im Vorschulalter werden beschrieben. Das 
erste hat Festlegung der ersten erworbenen Sprache zum Ziel, das zweite Anregung 
erster Leseversuche. 
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KLASSE-ACOUSTIEK EN HOORTOESTELLEN 

Verslag van een lezing, gehouden door Drs J. Tolk, hoofd afd. Audiol. 
Laborat. R.K. Universiteit, Nijmegen, op / / juni 1959 te Doorn 

Bij vrij licht slechthorende kinderen staat men vaak voor de keuze : 
school voor slechthorende kinderen, of: met een hoortoestel naar een 
gewone lagere school. Eén van de factoren, die bij de beslissing in een 
dergelijke keuze een rol moeten spelen is de mate van het verstaan van 
het betreffende slechthorende kind in de klas van de gewone lagere 
school. 

Daar over het verstaan in klaslokalen nog zeer weinig bekend is, 
(dit geldt zowel voor het normale horen als voor het pathologisch ge
hoor) is op het Audiologisch Laboratorium van de Universiteit te Nij
megen een onderzoek in deze richting begonnen. Daar dit onderzoek 
nog lang niet is afgesloten, zal hier volstaan worden met het geven van 
een oriënterend overzicht. 

Het betreft hier dus de aan het lokaal en aan de wijze van gebruik 
ervan gebonden verstaanverstorende elementen, welke tijdens het be
zoek aan een onderzoekcentrum niet of zeer moeilijk nagebootst kunnen 
worden. 

Deze zijn : straatlawaai, geluiden uit naastgelegen klassen, lawaai 
uit de klas zelf, en tenslotte galm. De eerste drie storende elementen 
kunnen op verschillende ogenblikken en in verschillende klassen sterk 
uiteenlopen. Het is voorlopig nog moeilijk, hierover definitieve uit
spraken te doen. Wel zij opgemerkt, dat een spreker bij toenemend 
omgevingslawaai zijn stem verheft, om zichzelf op redelijke sterkte te 
blijven horen. Zijn stemgeluid is op een afstand van enige meters echter 
zwakker dan vlak aan zijn oor. Het lawaai, stel straatlawaai, zal overal 
in de klas even sterk zijn, zodat het de vraag is of hij op enige meters 
afstand nog boven het lawaai hoorbaar zal zijn. Ten tweede is het 
spectrum van een optredend storend lawaai van veel belang. Een laag 
stoorgeluid, dat het verstaan met normale oren niet sterk hoeft te 
hinderen, kan voor een kind dat hoofdzakelijk de lage tonen nog goed 
hoort, funest zijn. 

De galm in een klas ontstaat, doordat het in de klas ontstane 
geluid door de wanden voor een groot deel wordt teruggekaatst en 
aldus, na elke weerkaatsing tegen een volgende wand, weer hoorbaar 
wordt in de klas. 
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Galm is dus een serie snel achter elkaar volgende echo's, zo snel 
opvolgend, dat het als een ondeelbaar, slechts langzaam wegstervend 
geluid wordt waargenomen. Door deze galm zal elke spraakklank ge
hoord worden in de overblijfselen van de voorgaande klanken. Het is 
duidelijk dat dit het spraakverstaan niet bevordert. Een duidelijk voor
beeld van de invloed van galm is het spraakverstaan in een zwembad 
of een gymnastiekzaal. 

Des te minder de wanden terugkaatsen des te meer is het geluid 
na de aanraking met een wand verzwakt, des te sneller is het geluid 
uitgedempt en des te beter is het verstaan. De galm kan dus verkort 
worden door het aanbrengen van absorberende materialen tegen de 
wanden en de zoldering van de klas. Dit gaat echter met zeer hoge 
kosten gepaard. Door de vele weerkaatsingen tegen de wanden is het 
galmgeluid overal in de klas even sterk. De sterkte van het geluid, dat 
zojuist de mond van de spreker verliet, nog niet tegen een wand ge
botst is, vermindert echter bij toenemende afstand tot de spreker. 

Vlak bij de spreker is het galmgeluid relatief veel zwakker dan 
het geluid dat zojuist de mond van de spreker verliet. Hier stoort de 
galm het verstaan niet, of nauwelijks. Tot nu toe verrichte voorlopige 
experimenten hebben dit bevestigd, maar ook werd aangetoond dat in 
de gemiddelde klas reeds op 2,5 m afstand van de spreker het galm
geluid (der voorgaande klanken) volledig overheersend is, en dat daar 
het spraakverstaan dus gedeeltelijk is gestoord. Uit het feit, dat de 
galmsterkte in de klas overal gelijk is volgt, dat voor alle plaatsen in 
de klas geldt: hoe langer de galmtijd, hoe slechter verstaan. Gebleken 
is dat ook goedhorenden in de gemiddelde klas, zelfs met de grootste 

inspanning, niet alle spraakklanken verstaan. Bij horen met maar één 
oor, treedt duidelijk nog meer verstoring op en als geluisterd wordt met 
een hoortoestel nog meer. Hierbij komen dan nog de stoornissen ten
gevolge van de niet door een hoortoestel gecompenseerde onregelmatig
heid in het audiogram. De voorlopige resultaten wijzen in de richting 
van een veel grotere hinder voor het spraakverstaan door galm en ook 
door omgevingslawaai dan tot nu toe in het algemeen werd aange
nomen. Het is echter nog te vroeg cijfers te noemen en conclusies te 
trekken. 

De definitieve experimenten zullen betreffen de nauwkeurige be
paling van de mate, waarin het verstaan gestoord wordt door de ver
schillende bovengenoemde elementen. Daarna zal moeten volgen o.a. 
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het vaststellen van normen voor het spraakverstaan, volgens welke een 
slechthorend kind beoordeeld moet worden, het bepalen van de gun
stigste plaats in de klas, het aangeven van minimumeisen voor galm en 
geluidsisolatie in de klaslokalen in scholen voor goedhorende en slecht
horende kinderen, het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van 
klasse apparatuur. 

Dit zal in samenwerking met onderwijsspec ia listen moeten geschie
den. 

MOGELIJKHEDEN EN GEBRUIK 
VAN DE KLASSEAPPARATUUR 

Samenvatting van de lezing, gehouden door Drs. Warnsdonk 

op de studieconferentie te Doorn 

Spreker vraagt zich af : Waarom de geluidsmethode ? 

Is dat werkelijk een verbetering, hoeveel en op welk gebied ? 

Onderzoek wees uit: 

1. Methode gaf verbetering op het punt van de verstaanvaardigheid 
2. Methode was behulpzaam bij het aanvoelen van ritme 
3. Methode was behulpzaam bij het horen van de melodie 
4. Methode gaf kind meer contact met de omgeving. 

Er bestaat op deze punten verschil tussen slechthorenden en doven. 
Proef gedaan met film om de verbetering van de verstaansvaardig-

heid bij doven uit te zoeken. 

Leraar sprak aantal nonsenswoorden van het consonant — vokaal 
— consonant type. Film werd aangeboden met en zonder geluid. 
Onderzoek wees uit: 

Grote verbetering beginconsonant met een factor 2. 
Weinig of geen verbetering van de vokaal. 
Grote verbetering eindconsonant met een factor 1 Vi. 

Voor doven de punten 2, 3 en 4 misschien belangrijker dan punt 1. 
Voor slechthorenden punt 1 misschien het belangrijkste. 

De constructie van het klasseapparatuur hangt af van het doel 
waarvoor zij gebruikt zal worden. In het ene geval zal een andere fre-
kwentiekarakteristiek en benodigde output vereist zijn dan in het 
andere. 
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De onderwijsmensen zullen moeten bepalen hoe de apparatuur 
moet zijn, eventueel experimenteren in samenwerking met de industrie. 

Liefst universele apparatuur i.v.m. prijs. Van de technische kant 
gezien zijn er 3 mogelijkheden, welke spreker zich voorstelt nu te be
handelen. 

Spreker behandelt 3 systemen : 
a. het individuele hoortoestel. 
b. de ringleiding met 1 microfoon en 1 versterker en elk kind zijn eigen 

toestel met luisterspoel. 

c. het klasse-apparaat bestaande uit 1 versterker, waar elk kind op aan

gesloten is. 

ad a. 
Vele voordelen. 
1. complete vrijheid van beweging. 
2. voor elk kind de geëigende instelling van het toestel qua versterking 

en begrenzing. 
Nadelen. 
1. de veranderende intensiteit door veranderende afstand onderwij

zer—leerling. Automatische volumeregeling voldoet in de praktijk 
nog niet. 

2. toepassing slechts mogelijk op 1 oor of op 2 oren hetzelfde signaal, 
dus geen stereofonisch horen. Uitvoering voor beide oren is mogelijk, 
doch vrij kostbaar. 

3. de klasseakoustiek speelt een voorname rol. Voorzieningen vrij kost
baar, veranderen echter niets aan afstand onderwijzer—leerling ter
wijl hoortoestel soms de nodige versterking niet haalt. 

4. controle op de instelling van het toestel niet goed mogelijk, controle 
op de voeding van het toestel moeilijk, soms zijn de batterijen leeg. 

a d b . 
Voordelen. 
1. bedrading vrij eenvoudig. 
2. de instelling van het eigen toestel blijft gehandhaafd. 
3. gemakkelijk aan te sluiten op pick-up en bandrecorder. 
4. klasseakoustiek speelt minder grote rol. 



60 

Nadelen. 

1. de bewegingsvrijheid is enigszins beperkt. 
2. buiten het magneetveld wordt niets gehoord. 
3. de intensiteit is enigszins plaatsafhankelijk. 
4. het strooiveld is soms hoorbaar in een andere klas. 
5. alle nadelen van het hoortoestel in het algemeen. 

ad c. 

het klasse-apparaat bestaande uit 1 versterker, waar elk kind op aan
gesloten is met 1 microfoon voor onderwijzer. Andere uitvoering is die 
waarbij elk kind ook nog een microfoon heeft, welke aan bandje om de 
hals wordt gedragen. 
Voordelen. 

1. alle kinderen direct aangesloten op dezelfde versterker. 
2. klasseakoustiek heeft vrijwel geen invloed. 
3. onderlinge stoornis van klassen uitgesloten. 
4. eenvoudige aansluiting op pick-up en bandrecorder. 
5. goede controle op apparatuur door onderwijzer. 
6. geen batterijen. 
7. signaal op beide oren. 
8. intensiteit voor elk oor instelbaar. 

9. karakteristiek voor elk oor instelbaar maken is mogelijk, maar veel 
duurder. 

Nadelen. 

1. de kinderen zijn zeer sterk aan hun plaats gebonden. 
2. veel bedrading. 

3. in elk lokaal is een installatie nodig, 

Spreker wil nog even de mogelijkheid noemen elk kind uit te 
rusten met een radiozendertje en ontvangertje. Theoretisch mogelijk, 
maar veel te duur en onderlinge stoornis groot. Nog niet voor praktische1 

uitvoering geschikt. 

Welke eisen aan alle apparatuur te stellen ? 

Voor het onderwijs aan dove kinderen, veel lage tonen, grote 
intensiteit. 

Voor slechthorende kinderen moeten ook de midden- en hoge 
frekwenties behoorlijk versterkt kunnen worden. 

Moet er ook automatische volumeregeling in zitten ? 
Volgens spreker wel, voor kinderen met recruitment zeker. Uit 
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de praktijk blijkt, dat voor betrekkelijk kleine klassen en voor gebruik 

buiten de school het hoortoestel zeer geschikt is. Voor grotere klassen 

( ± 12 leerlingen) is de klasse-apparatuur gewenst, mede met het oog 

op de leerlingen onderling. 

Keuze apparatuur afhankelijk van de leeftijd. 

Voor jonge kinderen liever klasse-apparatuur. 

Keuze apparatuur ook nog afhankelijk van lestype. 

Voor spraaklessen klasse-apparatuur. 

Voor lipleeslessen klasse-apparatuur in zoverre prettig, dat onder
wijzer apparatuur kan in- en uitschakelen. 

Voor spel, dans, ritme hoortoestellen gebruiken, maar dan in com

binatie met ringleiding i.v.m. klasseakoustiek. 

Spreker beschrijft dan heel kort het hoortoestel. Hij behandelt van 
de begrenzing eers t : peak-clipping. 

Versterking tot een bepaald niveau, alles daarboven wordt afge
kapt. 

optreden van 

niet-lineaire 

vervorming 

Gevolg : niet-lineaire vervorming, geeft een schel geluid, maar valt 
in de praktijk nog wel mee. 

Automatische volumeregeling lijkt veel mooier, geeft theoretisch 

minder vervorming, praktisch toch nog wel vervorming. 

Hoortoestel len met goede a.v.c. zijn er nog niet. 

Vervolgens bespreekt inleider verschillende typen microfoons en 

telefoons. 

Microfoons van het magnetische, kristal, dynamische en conden

satortype. 

Bij het magnetische systeem staat het spoeltje stil. 

De magnetische microfoon is klein, vrij goedkoop en heeft een 

vrij goede gevoeligheid en frekwentiekarakteristiek, hij is laagohmig. 

De kristal microfoon is goed bruikbaar, maar is kwetsbaar door 
gevoeligheid voor vocht. 

Dynamische microfoon. Hierbij beweegt een spoeltje in een mag* 
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netisch veld. Is groter, zwaarder, duurder. Komt niet in aanmerking. 

Condensator microfoon. Zeer kwetsbaar. Komt ook niet in aan
merking. Te gebruiken microfoons moeten tegen een stootje en vocht 
kunnen. 

Versterkers. 
Er zijn veel soorten. De versterker moet redelijk vervormingsvrij 

zijn, een groot vermogen bezitten, voorzien zijn van a.v.c, niet alleen 
m.h.o. op kinderen met recruitment maar ook voor bewegingsvrijheid 
van onderwijzer, mits de klasseakoustiek dit toelaat. 

Regelen met de hand gaat te langzaam, dit geldt eigenlijk ook voor 
het elektronisch automatisme. Het regelen kost enige tijd, de z.g.n. in-
en uitregeltijd. Dit is een nadeel t.o.v. de peakclipping, welke direkt 
werkt. Het behoeft geen groot nadeel te zijn. Een plotseling hard geluid 
komt door, maar is zeer kort te maken. Zo kort zelfs, dat het niet bewust 
behoeft te worden, maar spreker vraagt zich af of de kans op bescha
diging blijft bestaan. In de uitregeltijd hoort het kind even niet, dit 
wordt wel bewust waargenomen. Een uitregeltijd van ongeveer 1 se
conde is niet hinderlijk, de eventuele dove periode is dan ook niet 
hinderlijk groot. 

Spreker behandelt nu de telefoons. 
Magnetische, dynamische en kristaltelefoons, uitgevoerd als oor

telefoon of koptelefoon. 
De oortelefoon wint het, is klein, vrij goedkoop, niet hinderlijk, 

wordt uitgevoerd met verschillende frekwentiekarakteristieken, zodat 
voor elke karakteristiek individueel een telefoontje aan te passen is. 

De koptelefoon, veel groter, zwaarder, duurder. Zeer goede kwali
teit. Is deze echter wel nodig ? De hoge frekwenties horen ze toch niet, 
misschien voor spraakonderwijs de beste kwaliteit kiezen. 

Spreker besluit hiermede de opsomming van de verschillende mo
gelijkheden en geeft nog enige algemene wenken. 

Niet schreeuwen en niet pal voor de microfoon spreken. 
Moeilijke opgave voor de constructeur, er zijn mensen, die met alle 

geweld vlak voor de microfoon willen spreken. 

De inleiding wordt besloten met een demonstratie van : 
1. hoe doven, die alleen nog de lage tonen horen, een muziekstuk 

waarnemen. 
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2. het optreden van niet-lineaire vervorming door peak-clipping. 
3. geluid, opgenomen met een gewone en een gerichte microfoon in 

een galmende ruimte. 
4. als nr 3, maar nu met a.v.c. 

VERSLAG VAN HET XI CONGRES 

van de 

„International Association of Logopedics and Phoniatrics" 

gehouden in Church-House, Londen, 17—22 augustus 1959 
door Mej. W. F. van Eldik, Prof. H. Burgerschool, 

afd. Spraakgébrekkigen, Amsterdam. 

Steeds werden 2 series lezingen gehouden, zodat men moest kiezen. 
Daar mijn gerichtheid in de laatste jaren op de ngehemelte-defecten" 
en de „stem" is ingesteld, door mijn werk aan de Gehemelte-afdeling 
van de Prof. H. Burgerschool en doordat ik het vak stemstoornissen 
geef aan de opleiding logopaedie te Amsterdam, volgde ik in de eerste 
plaats lezingen over deze twee onderwerpen. De lezingtalen waren 
Engels (verreweg het meest gebruikt), Frans en Duits. 

Drie rapporten waren van te voren verschenen in Folia Phonia-
trica. N.a.v. deze rapporten werd gediscussieerd. Het waren: 1. Luch-
singer, Inheritance of Defects of Voice and Speech; 2. Morley, Arti
culator Defects; 3. Croatio, Physiology and Pathology of the soft 
Palate. 

Belangrijk vonden veel sprekers i.v.m. het eerste onderwerp het 
spraak-onderzoek aan tweelingen, één-eiïge en tweeeiïge. Vragen wer
den opgeworpen over de erfelijkheid van aphasie en term en begrip : 
/dnder-aphasie. Verder over „eluttern" en stamelen (organisch en 
functioneel ?) N.a.v. de derde lezing werd gediscussieerd over de al- of 
niet medewerking van Passavant en over het tijdstip van operatie van 
de hazelip. Over zéér laat opereren en invloed hiervan op de spreek-
lust; over het milieu als invloedrijke factor van de spraakverbetering, 
terwijl enige interessante films vertoond werden over operatie en be-
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wegingen van het zachte gehemelte. Prof. Dr. Gutzmann, Berlijn, gaf 

een verhandeling over de spraakbehandeling van gehemeltepatiënten 

in Berlijn, enigszins teleurstellend voor insiders, nl. verouderd. Anderen 

wezen, in tegenstelling tot Dr. G. juist op de relaxie, die vaak nodig is. 

(P. Krech) en op de goede invloed van het kauwen (Fröschels !) . 

Een aardig onderzoek was dat van Dr. Earnest. Het ging over drie 

groepen stamelende kinderen. 

Ie groep : Vz uur spraakles per week. 

2e groep : geen spraakles, maar „les" aan de ouders, Vz uur per 

week. 

3e groep : geen spraakles en beïnvloeding, alleen de vorderingen 
werden genoteerd. 

Waarderingen waren : 78 p. — 8J p. — 27 p. 

Conclusies: Vi uur per week is te weinig — grote invloed van de 

ouders ! 

Dr. Zaliouk gaf een heldere uiteenzetting van : „voiceplacement". 

O p zichzelf gaf dit niet veel nieuws, maar het was prettig alles nog eens 

duidelijk samengevat te horen. Vooral werd gewezen op het voelen 

van trillingen (vibraties wil zeggen : relaxations, zegt D. Z. — héél 

belangrijk!) en het horen van de andere, betere stem. Opt imale reso

nans en juiste toonhoogte. 

Dr. Weifs : Wees nooit pessimistisch bij stemverbetering ! Hij wijst 

er nog eens op, dat men in New York de Fröschelse „chero-methode" 

volgt en zó de normale spanning bereikt. 

Interessant was ook de lezing van Prof. Trojan over de hypnnti-

seurstem. Als tegenstelling bestaan de „beruhigende" en de affektieve 

„Kraft"-Stimme. Vaak worden ze afwisselend gebruikt. Enige geluids

opnamen volgden. — Ook de muziek-therapie werkt in deze richting. 

Frl. Weihs uit Weenen spreekt over de rol van uiterste spieren 

en tongspieren bij de behandeling van stemstoornissen. Ze gaat na de 

hypo' en de ripper-kinetische stemgeving met de bekende verschijnselen 

van te weinig spieractie in adem-, stemgevings- en articulatieapparaat 

en overspanning in spieren voor stemgeving en omringende spieren. 

Ze bespreekt de punten : 

hoe verkrijgt men goede ademhaling ? 

hoe een goede vermenging van borst' en koptimhre ? 

Dr. Block, Rio de Janeiro, vindt het huidige stemonderzoek te 

simplistisch. Het doel zij : psychologische en vocale analyse van de 

stem. 
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Dr. Brodwitz vertelt van een jongen, die van zijn 5e tot zijn 12e 

jaar pharyngeaal (of oesopharyngeaal) had gesproken. De — aanwezige 

— stembanden waren buiten gebruik geraakt. Stembehandeling mocht 

niet baten op zijn 12e jaar. Nu werd de stethoscoop op zijn oren gezet 

en zo werden de trillingen van de (dokters-) larynx opgevangen. De 

andere slang stond op zijn eigen larynx. O p deze manier gelukte het 

de stembanden weer in gebruik te brengen. 

Dr. Suidecor, Californië, over oesophageale spraak. Hoeveel letter

grepen zijn mogelijk per „adem" ? Conclusie 4 a 10. 

Dr. Tak, Engeland, demonstreerde een door hem ontworpen „arti

ficial larynx". Een trilplaatjc in de mond aan een prothese. Een dun 

electrisch draadje uit een mondhoek naar een zakbattcnj. Als deze 

aangezet wordt klinkt geluid. De pt. moet daarbij articulaties vormen. 

Het geheel klonk heel acceptabel. Modulatie van de toonhoogte was 

enigszins mogelijk. 

Damsté, Groningen, over oesophageale en pharyngeale stem. 

Dr. Moses, San Francisco, hield een gloedvolle rede over de psy

chologische aspecten van de castratenstcm. Deze stem hoorde bij her 

barok. Het is de mystische stem, halfman, halfvrouw, hij hoort bij 

goden en halfgoden, (de falsetstemmen voldeden niet genoeg), het 

actief-mannelijke en het passief-vrouwelijke zijn er in verenigd en de 

stem heeft een bijna-goddelijk karakter. Het is een pathologische expres

sie, vrouwelijk en mannelijk. De falsettist was minder in aanzien. W a s 

een man, niet „purifined". De castraat zelf had het gevoel een ander 

wezen te zijn, in hoger sfeer te leven ; zijn stem was een instrument, 

hij „bespeelde" hem. 

Maar, zegt Moses, hetzelfde leeft nog in onze tijd ; denk aan het 

„Hosenmadchen", het meisje in mannekleren, dat met een vrouwestem 

zingt. 

Op zaterdagmorgen werd het congres gesloten na een heerlijke 

week van goede lezingen, levendige discussies en een bijzonder gezellige 

sfeer. Hulde, ook aan het Engelse voorbereidende comité ! 

P.S. Prettig voor ons, Hollanders, was het, dat enige zeer interes

sante lezingen werden gehouden door : 

Mevr. Moolenaar-Bijl: over een vreemd soort rhotacisme en film. 

Damsté en Burger: oesophageale spraak. 

Greu'el : taal- en spraakstoomissen. 
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NOTITIE 

bij de voordracht van directeur Büchli : 
externaat eis voor hooropvoeding (mei-nummer 1959) 

door Ant. van hierop pr., Instituut „St. Marie", Eindhoven, 
Don Boscostraat 3 

Directeur Büchli heeft aan zijn voordracht een stringente titel 
gegeven. En ook de formulering van zijn eis houdt hij stringent: 

— ik geloof, dat de tijd is aangebroken, dat wij ten volle de nood
zaak van het gezinsleven erkennen en dat wij overschakelen van 
internaat naar gezin. 

— ik hoop, dat ik heb aangetoond, dat de opvoeding in de familie
kring in plaats van in een internaat een conditio sine qua non is, 
als men het meeste profijt wil trekken van de hooropvoeding. 
— ik begrijp zeer wel, dat het voor de internaatsscholen zeer 
moeilijk zal zijn, maar ik ben er evenzeer van overtuigd, dat het 
gebeuren moet voor het welzijn van de dove kinderen met gehoor-
resten. 

Deze notitie is alleen over het :o stringent stellen van de kwestie. 
Want er is meer. 
Wat dat meerdere is werd aangeduid in de lezing van de heer 

Arends (augustus-nummer 1959) : 

— maar we vinden op onze scholen vrij wat leerlingen, die be
halve hun doofheid ook nog een andere handicap vertonen : spas
tische kinderen, motorisch gestoorde kinderen, kinderen gehandi
capt door oogafwijkingen, emotioneel gestoorde kinderen, zwak
begaafden enz. 
— het zal dan ook zo zijn, dat de zwakbegaafde dove over het 
algemeen op het internaat aangewezen zal zijn. 

Instituut St. Marie voor slechthorende kinderen heeft een inter
naat en een externaat: de externe leerlingen thuis of in pleeggezinnen. 
En het gebeurt: dat een kind, dat intern was, extern wordt. En het 
gebeurt: dat een kind, dat extern was, intern wordt. Beoordeeld naar 
het geheel van de concrete, individuele situatie. 
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Situatie — want het gaat niet alleen over de beoordeling van het 
kind. Wij ontmoeten bij onze kinderen veelvuldige en veelsoortige bij
komende afwijkingen, die bij het antwoord op de vraag : intern of 
extern mede beïnvloedend zijn. Maar het gaat niet alleen over de be
oordeling van het kind. Het gaat ook over de beoordeling van het con
crete milieu voor dit kind thuis. 

Dan is er de slechthorende jongen, die in een moeilijke situatie 
thuis en door zijn handicap in deze situatie scheefgroeide — en het 
was onze spijtige reactie : hadden we hem maar intern gehad. 

Dan is er het psychologisch rapport met als eindadvies : plaatsing 
op een school voor slechthorenden met internaatsmogelijkheid. 

Instituut St. Marie zal wegens de méér gehandicapten (in zichzelf 
of met deze handicap ook in hun thuis) een ruime en deskundige inter
naatsmogelijkheid nooit mogen missen. Om van daaruit geleidelijk en 
geleid alle deuren te openen. 

Directeur Büchli zal deze notitie begrijpen. Zoals ik zijn pleidooi 
begrepen heb. Maar ik vond deze aanvulling noodzakelijk : omwille 
van de concrete, individuele situatie, omwille van de concrete werke
lijkheid. 

EXAMENS 

Groningen. De heren J. Helder en W. S. Hoogeveen slaagden 
voor het dipl. Doofstommenonderwijs B. 

Voorburg. Op 3 maart slaagden voor het diploma Doofstommen-
onderwijs A : Mej. E. Nijholt en de heren J. G. v. d. Bijl en W. 
Landman. 

St. Michielsgestel. Op 2 februari slaagden voor het Getuigschrift 
Practijkopleiding Doofstommenonderwijzer: de Eerw. Zusters Camilla 
en Stanislaus Kostka, de heren J. van Puijenbroek, G. van Riet, 
J. van Dijk en L. Smits. 
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A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 

van Gewone en Buitengewone Leden op donderdag 2 

en vrijdag 3 juni 1960 in het Instituut voor Doven 

te St. Michielsgestel 

AGENDA: 

donderdag 2 juni 

in het gebouw „Casino", Duhamelstraat (Parade) Den Bosch 

14.30—15.15 : Mgr. Drs. J. C. van Overbeek : 

„Boute en inrichting van een nieuwe school voor dove 
kinderen." 

15.15—15.45: Pauze — Thee 

15.45—16.30: Dr. J. Klijn : 

„Electronische apparatuur voor dove kinderen." 

18.30—20.00: HUISHOUDELIJKE VERGADERING. 
(Alleen voor Leden) 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Rapport der kas-commissie. 
5. Benoeming van een nieuwe kas-commissie. 
6. Verkiezing van de buitenleden. 

Mej. Rog en de heren van Overbeek, Stoel en 
Jansen moeten reglementair aftreden, doch zijn 
herkiesbaar. 

7. Plaatsbepaling voor de volgende Algemene Verga
dering. 

8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

20.00—23.00 : Gezellig samenzijn (voor alle deelnemers) 
„Brabantse avond" ingeleid door de Hr. P. A. Brink-
hoff. 

24.00: Sluiting. 
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vrijdag 3 juni 

in het instituut te Sint-Michielsgestel. 

9.00—12.00: LEZINGEN over de motoriek van dove kinderen. 
Prof. Dr. S. T. Bok : 

„Het sturen." 
J. van der Sluys, Gymn. M.O. : 

„Over de algemene motoriek van dove kinderen." 
Dra. M. Guffens-Stoopman : 

„Over de psycho-motoriek van dove kinderen." 
A. van Uden, pr.: 

„Motoriek en Taalverwerving." 

10.00—10.30 : Pauze — Koffie. 

12.30 : Staand buffet. Zelfbediening. 

Voor het Bestuur: 
De Secretaris, H. SISSING 
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OVER OPVOEDING EN ONDERWIJS OP DE SCHOLEN 
VOOR SLECHTHORENDE KINDEREN 

door H. W. Schuts, Prof. H. Burgerschool te Amsterdam 

Inleiding : 
Wanneer ik het hierover wil hebben, zal ik moeten beginnen met 

het vaststellen van welke kinderen op deze scholen zijn of althans 
naar mijn mening erop behoren te zijn. 

Nu is het echter uitermate moeilijk, om dit in een enkele omschrij
ving te kunnen bepalen. Of liever gezegd, het is naar mijn mening 
onmogelijk. Men heeft dit wel meer dan eens geprobeerd, maar men 
bekeek daarbij het kind eenzijdig vanuit de gezichtshoek van de medi
cus, de keel-neus-oorarts of vanuit die van de audioloog. Maar met het 
bekijken van het kind vanuit deze gezichthoeken alleen, is men er bij 
lange na niet. Dit komt heel duidelijk tot uiting, als we de samenstel
ling van de schoolbevolking van de SH-scholen nader bekijken. Dan 
bemerken we de zeer grote heterogeniteit van deze bevolking. Deze 
heterogeniteit maakt reeds een definiëring van het begrip „slechthorend 
kind" van paedagogisch standpunt gezien onmogelijk. We hebben met 
een afbakening naar het g.l.o. te maken, maar ook met afbakeningen 
naar andere takken van B.L.O. te maken en dan nog met die naar het 
onderwijs aan het dove kind. 

Het onderzoek : 
Wanneer een kind voor onderzoek op een van de audiologische 

centra terecht komt, dient een grondig onderzoek van het gehele kind, 
:oals het zich tot op het moment van het onderzoek ontwikkeld heeft, 
plaats te vinden. 

Het eventueel ontdekken van een verminderde hoorfunctie of 
het vermoeden van het bestaan ervan, is maar één facet van het geheel, 
het kind. Dit ene facet alleen kan nooit van beslissende betekenis zijn 
bij het nemen van een besluit betreffende de plaatsing van het kind 
in het meest geschikte milieu. 

De vragen, die zich direct aan ons opdringen zijn : 
1. Vertoont het kind in zijn gehele ontwikkeling remmingen, stoor

nissen en hiaten ? 
2. Zo ja, is er samenhang tussen die vastgestelde afwijkingen in de 

ontwikkeling en de gevonden gehoorafwijkingen ? 
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3. Zo ja, in welke mate en hoe ? 
4. Of zijn èn die ontwikkelingsstoornissen èn de gehoorsafwijkingen 

gevolgen van een derde, centrale oorzaak ? 
5. Hoe is de aard, het karakter-temperament, de intelligentie van het 

kind? 
6. Hoe is de houding van het directe milieu tegenover het gestoorde 

kind? 
7. Wat kan men op grond van de resultaten van het onderzoek van 

het kind verwachten van de verdere ontwikkelingsgang van het 
kind? 

8. Welke maatregelen dienen in verband met al het boven geconsta
teerde genomen te worden ? 

Uit deze vraagstellingen blijkt wel heel duidelijk, dat een beslissing 
niet zomaar door één in een handomdraai genomen kan worden. Het 
kind moet door een team van deskundigen onderzocht worden. Des
kundigen, die in staat zijn al die facetten, die behoren tot hun terrein 
van deskundigheid, te belichten, opdat een zo volledig mogelijk beeld 
van het onderzochte kind ontstaat. 

Op grond hiervan zou ik zo'n team als volgt samengesteld willen 
zien : 

1. een arts, voor het onderzoek van de lichamelijke gesteldheid van 
het kind, 

2. een KNOarts, voor onderzoek van zijn speciaal terrein, 
3. een audioloog, voor onderzoek van de functie van hoormogelijk-

heden, 
4. een psycholoog, zo nodig een psychiater-neuroloog, 
5. een paedagoog, die tevens logopaedische- en acoupaedische be

voegdheden bezit, 

6. een sociaal-werkster-schoolzuster, die nauwkeurige informaties om
trent het milieu kan inwinnen en informaties kan verstrekken over 
de aard van het milieu, hoe het tegenover het kind staat, etc. 

Plaatsing : 
Deze mensen zouden dan in een gezamenlijke bespreking van de 

door ieder op zijn gebied gevonden uitkomsten tot een beslissing kunnen 
geraken. Alleen een onderzoek door een dergelijk team waarborgt ons, 
dat het gehele kind voor beschouwing in aanmerking is gekomen, dat 
zoveel mogelijk facetten daarbij belicht zijn. Dan nog zal men het nodige 
voorbehoud bij een beslissing moeten betrachten. 
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Het kan bijvoorbeeld gaan om de vraag: „Plaatsing op een g.lo.' 
school of op een SHschool ?" 

Ik zou graag eerst die gevallen nader willen bekijken, waarbij zich 
bovenstaand probleem voordoet. Meermalen wordt daarbij de vraag 
aan de orde gesteld : 

„Is het gewenst, dat ieder kind met een gestoorde hoorfunctie op 
een school voor slechthorende kinderen geplaatst wordt 1" 

Zoals de vraag nu gesteld is, luidt mijn antwoord ontkennend. 
Uit hetgeen ik U in het hoofdstukje „Het onderzoek" geschreven 

heb, is het U wel duidelijk, dat de factor „horen" zonder meer, nooit 
beslissend kan zijn in deze kwestie. Zou na diepgaand onderzoek van 
het kind en na vaststelling van de mogelijkheden bij dat kind het 
advies luiden : 

„Plaatsing op een g.l.o.-school", 
dan moet daaraan een periodieke controle verbonden worden. Ik 

bedoel hiermee niet alleen een controle van otologische- en audio-
logische aard, maar ook een van psychologisch- en paedagogische. Het 
moet dan mogelijk zijn om aan de onderwijskracht, bij wie het kind 
geplaatst is, advies te geven. Het moet dan mogelijk zijn direct in te 
grijpen, indien de plaatsing op de g.l.o.-school toch niet een juiste 
blijkt te zijn. 

Daardoor voorkomen we, dat het kind al te veel schade van de 
niet juiste plaatsing zou ondervinden. Het kan dan tijdig alsnog op een 
SH-school geplaatst worden. 

Het is ook mogelijk, dat het kind na een korte of langere revali-
datieperiode op een SH-school, waarin het dusdanig acoustisch opge
voed is en eventueel gewend en vertrouwd is gemaakt met het gebruik 
van een hoorprothese, waarbij aan opvulling van de hiaten en inhalen 
van de achterstanden in de ontwikkeling gewerkt is, op een g.l.o.-school 
geplaatst wordt. Natuurlijk is ook hier een periodieke controle, zoals 
ik die reeds boven beschreven heb, noodzakelijk. 

Ook hier geldt, evenals in het vorige geval de waarschuwing, dat 
men bij het overwegen van de mogelijkheid tot overplaatsing bij het 
g.l.o. de waarde van het, eventueel door het gebruik van hoorprothese 
en het liplezen, verbeterde verstaan van de spraak niet mag over
schatten. Juist de waarde van de buiten het horen aangeduide facetten 
is zeer groot. Zij bepalen veel meer de aard van de beslissing. 

Ik wil U dat duidelijk maken : 
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Met alleen een beter kunnen verstaan van de spraak, eventueel 
door gebruik van hoorprothese aangevuld met liplezen, is het kind er 
nog lang niet. Om zich in het milieu van de normaalhorenden te kun
nen handhaven, zich er thuis te kunnen voelen en zich volledig te 
kunnen ontwikkelen zijn het gedrag, de persoon van het kind, dus zijn 
aard, temperament, karakter en intelligentie hierbij van zeer grote 
betekenis. Tevens zijn houding tegenover zijn handicap, of hij die als 
zodanig ervaart, al of niet accepteert. Laat ik echter vooral niet het 
milieu vergeten ! 

Hoe wordt het kind thuis opgevangen ? 
Accepteert men daar de handicap van het kind ? 
In hoeverre ondervindt het kind thuis steun ? 
Hoe liggen de verhoudingen tussen de ouders onderling ? 
Deze milieufactoren zijn op hun beurt van grote invloed op de 

factoren, die ik U bij het kind genoemd heb. 
Al deze factoren hebben een zeer grote invloed of beter gezegd 

b e p a l e n de kansen op een goede ontwikkeling. 
Wanneer de waarde van één van deze factoren negatief is, dient 

men naar mijn mening niet tot overplaatsing naar het g.l.o. over te 
gaan, maar late men het liever in het milieu, waar het zich opgenomen, 
geborgen weet. Waar het zich zo gunstig mogelijk kan ontwikkelen. 

Het zonder meer handhaven van een slechthorend kind op de 
g.l.o.-school is al zo vaak funest gebleken voor de ontwikkeling van 
zo'n kind. Het gevaar bestaat, dat het kind in zijn ontwikkeling hiaten 
en stoornissen vertoont, die later, gezien de leeftijd van het kind, niet 
of bijna niet aan te vullen en ongedaan te maken zijn. 

Met dergelijke gevallen maken we op onze school meermalen 
kennis, wanneer zulke kinderen bij ons opgegeven worden voor plaat
sing op onze Mulo-afdeling. Deze kinderen, die dus slechthorend waren, 
hadden schijnbaar goed de g.l.o.-school doorlopen. Maar dat „goed" 
doorlopen, was in wezen een met kunst en vliegwerk door„dobberen" 
van de school geweest. Dat het kind vaak de meest elementaire begrip
pen niet bezat, was steeds schuil gegaan achter verbalisme, een spelen 
met woorden zonder wezenlijke inhoud. 

Toen ze verder gingen leren, konden ze het niet meer redden met 
hun verbalisme. Hun tekorten, vooral hun gebrek aan begrip, inzicht 
kwamen nu aan het licht. Ze faalden, doubleerden... en komen dan 
bij ons voor plaatsing. Maar natuurlijk worden ze dan aan een grondig 
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onderzoek onderworpen. Voor zover mij bekend, heeft men aan deze 
kinderen tot op heden, op een enkele uitzondering na, op grond van 
de uitkomsten van het psychologisch- en paedagogisch onderzoek plaat
sing moeten weigeren. 

De betreffende deskundigen grondden deze weigering op de hiaten 
en vaak zeer grote en diepgaande stoornissen in de ontwikkeling van 
het kind, die bij het onderzoek aan het licht waren gekomen. Men kan 
zich daarbij niet aan de indruk onttrekken, dat zulk een ontwikkeling 
bij dit kind voorkomen had kunnen worden, indien men dit kind van 
jongs af aan in het milieu van het onderwijs aan slechthorende kinde
ren had geplaatst. Voor veel van die hiaten zou men vaak op stof 
van de derde klas g.l.o. moeten terug grijpen, omdat al bij de meest 
elementaire begripen uit de lagere schoolkennis het echte b e g r i p 
ontbrak. De stoornissen, die bij het psychologisch onderzoek aan het 
licht waren gekomen, waren zo ernstig, zo diepgaand, dat mede op 
grond hiervan van plaatsing op onze Mulo-afdeling moest worden af
gezien. Men heeft nu eenmaal ook rekening te houden met de kinderen, 
die er reeds geplaatst zijn ! 

Bij dit alles moeten we ook rekening houden met een ander ver
schijnsel. Het gebeurt soms, dat kinderen, bij wie men nooit iets gemerkt 
heeft, dat wees op een gestoord gehoor, nadat ze enige malen op een 
Mulo gefaald hebben, via allerlei onderzoekingen, op een audiologisch 
centrum belanden. Er is dan een stoornis in het horen ontdekt. Nu 
hebben vele ouders de neiging, het falen van hun kind aan de kapstok 
van die hoorstoornis op te hangen. Het klinkt prettiger, wanneer je 
het falen van je kind wijt aan een stoornis van het gehoor, dan dat je 
zou moeten verkondigen, dat je kind niet over de geestelijke capaci
teiten, die nodig zijn om te kunnen slagen, beschikt. Deze ouders 
klampen zich aan die handicap vast. Het is dan uiterst moeilijk voor 
de onderzoekers om alles tot zijn juiste proporties terug te brengen 
tijdens dat onderzoek. 

Uit hetgeen ik hier nu geschreven heb is het U wel duidelijk, dat 
het onmogelijk is om in een enkele omschrijving aan te geven, wanneer 
een kind met een defect gehoor op een g.l.o.-school of op een school 
voor slechthorende kinderen geplaatst moet worden. Iedere omschrij
ving zou onvolkomen zijn. Men moet kind voor kind bekijken en ieder 
op zich beoordelen en erover beslissen. 



To 

Plaatsing op een school voor slechthorende kinderen of op een 
ander type B.L.O.-school (voor normaalhorende kinderen) ? 

Met deze vraag krijgen we te maken, als we te doen hebben met 
die kinderen, van wie we bij het onderzoek een zó gecompliceerd beeld 
voor ogen krijgen, dat we ons afvragen of deze kinderen, ondanks hun 
gevonden hoordefect, niet veel meer kinderen voor andere typen 
B.L.O.-scholen zijn. 

Bijv.: 
Kinderen, die een dermate verwrongen ontwikkelingsbeeld te zien 

geven, dat men eer aan een plaatsing op een LOM-school, eventueel 
aangevuld met acoupaedische hulp, zou denken. 

Of kinderen, die buiten hun stoornissen in het gehoor ook moto
rische stoornissen tonen, zodat men twijfelt tussen het plaatsen op een 
school voor lichamelijk gebrekkige kinderen, eventueel aangevuld met 
acoupaedische hulp of op een school voor slechthorende kinderen. 
Datgene, wat primair schijnt in het totale beeld, dat men van het kind 
krijgt bij het onderzoek, zal de doorslag moeten geven. Maar natuurlijk 
zal men ook hier steeds rekening moeten houden met de andere door 
mij aangeduide factoren. 

Voor kinderen, bij wie ook nog stoornissen in de visuele waar
neming geconstateerd worden, doen zich dezelfde problemen voor. 

Dit geldt evenzeer voor de kinderen, van wie we tijdens het onder
zoek het beeld van een kind met een geringe intelligentie krijgen. Het 
is uitermate moeilijk voor de onderzoekers om uit te maken in hoe
verre de geringe geestelijke ontwikkeling het gevolg is van een geringe 
intelligentie of het gevolg, cq. mede het gevolg is van de gestoorde 
hoorfunctie. In het laatste geval moet men dan proberen uit te maken 
of het verminderde geestelijke vermogen of de hoorstoornis hierbij de 
grootste rol speelt. Ik vergat nog bij het laatste geval er op te wijzen, 
dat de geringe mate van taalbezit of het geheel ontbreken ervan, na
tuurlijk het stellen van een juiste diagnose uiterst moeilijk maakt. 

Men zal bij het nemen van een beslissing over de plaatsing van 
het kind een ruim standpunt dienen in te nemen, d.w.z. het kind, 
indien even mogelijk, eerst de beste kans te geven, nl. zich in het 
milieu van de kinderen met een normale intelligentie te ontwikkelen. 

Het standpunt, dat men hierbij inneemt dient daarom ruim te 
zijn, omdat de B.L.O.-scholen, waar tussen men bij de plaatsing kan 
weifelen dergelijke kinderen vaak niet opnemen. Ook is het vaak zo, 
dat er geen scholen voor zulke kinderen bestaan. Waar moet het dan 
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heen ? Op de school voor g.l.o. hoort het niet, de B.L.O.-school, waar
op het beter past, neemt het kind niet op in verband met de hoor-
stoornissen. Er bestaat voor dit kind geen type school. Met deze moei
lijkheden komen wij steeds vaker te zitten. Men kan zulke kinderen 
toch ook niet zonder meer aan hun lot over laten. 

Het komt dan ook voor, dat zulke kinderen bij ons op school 
geplaatst worden. Geheel bevredigen, doet het je niet, want deze kin
deren gaan op den duur een groep vormen, die zich toch duidelijk in 
gedrag en ontwikkeling van de andere kinderen onderscheidt. De 
schoolorganisatie op onze scholen zal daarom een soepele moeten zijn. 
Mogelijkheid to differentiatie zal er moeten zijn. Dat dit voor kleinere 
scholen grote moeilijkheden zal meebrengen of zelfs onmogelijk zal 
zijn, laat zich denken. Dit alleen al pleit voor het stichten van enkele 
grote instituten i.p.v. vele plaatselijke schooltjes. De schoolorganisatie 
dient zich aan te passen aan het kind en niet omgekeerd ! 

Deze opsomming van mogelijkheden heeft helemaal niet de pre
tentie van volledigheid, maar heeft toch meegeholpen, hoop ik, om 
U duidelijk te maken, dat men geen algemene regels kan stellen, maar 
ieder kind op zich moet bekijken en beoordelen. 

Wanneer zal een kind met een defect gehoor op een school voor 
dove kinderen geplaatst moeten worden 1 

Ik weet, dat ik hiermee een probleem aanroer, waarover heel wat 
verschil van mening bestaat. Ik heb ook helemaal niet de pretentie van 
hier even de oplossing van dit probleem te geven. Ik maak alleen 
gebruik van het recht, dat ieder heeft, namelijk een eigen idee hierover 
te hebben en dat naar voren te brengen. Maar ik houd mij voor iedere 
andere, eventueel juistere opvatting aanbevolen. 

Ik ga natuurlijk uit van de methode van onderzoek, zoals ik die 
hierboven reeds beschreven heb. Het spreekt vanzelf dat hierin nu ook 
een deskundige van de kant van het onderwijs aan dove kinderen 
zitting moet hebben. 

Nu zal er over de uitgesproken gevallen geen verschil van mening 
bestaan. Wat anders wordt het, wanneer er twijfel bestaat over de 
plaatsing. Wat zal nu bepalend moeten zijn hierbij ? Hierover bestaat 
nogal eens verschil van mening. 

Ik wil nu enige maatstaven, die hierbij door diverse deskundigen 
aangevoerd zijn eens nader bekijken. 

..Indien het kind over profitabele hoorresten beschikt, hoort het 
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op de school voor slechthorende kinderen thuis, zo niet, dan op de 
school voor dove kinderen." 

of 
„Indien de opvoeding van het kind primair langs de acustische 

weg gaat, eventueel met behulp van een hoorapparaat, behoort het op 
de school voor slechthorende kinderen, indien de opvoeding primair 
langs de visuele- en tactiele weg zal gaan, behoort het op de school 
voor dove kinderen." 

Zo op het eerste gezicht lijken beide omschrijvingen zeer juist. 
Het nare is echter, dat beide een voorwaarde voor de plaatsing stellen, 
waarvan men bij vele kinderen niet van te voren kan vaststellen of 
ze hieraan wel of niet zullen voldoen. Dat zal vaak pas in de loop van 
de opvoeding blijken. Het hoeft echter geen nader betoog, dat het 
voor het kind zelf, voor zijn ontwikkeling, beter is, dat men het echter 
dadelijk in de juiste omgeving plaatst. Het draait in deze omschrijvingen 
om twee dingen vooral, namelijk de hoorresten en het al of niet 
profitabel ervan zijn voor de opvoeding. 

Hoorresten. 
Het is ons, dunkt me, wel bekend, dat het juist zo uitermate 

moeilijk is om bij het jonge kind te constateren of er nog hoorresten 
aanwezig zijn en eventueel de kwaliteit daarvan. Natuurlijk zijn er 
jonge kinderen, die goed reageren bij het audiologisch onderzoek. Die 
kinderen geven niet direct de problemen. Maar die jonge kinderen, 
die bij het onderzoek niet reageren. 

In zijn boek „Aphasia in Children" wees Ewing reeds op het 
volgende : Ernstige doofheid voor hoge tonen, bij de jonggeborene, of 
op zeer jonge leeftijd ontstaan, kan de oorzaak zijn van stomheid, zelfs 
als de lage tonen voldoende scherp konden waargenomen worden. 

Dergelijke kinderen kunnen dus het gedrag van een doof kind 
vertonen, terwijl ze in werkelijkheid over hoorresten beschikken, die 
ondanks het verlies, een opvoeding primair langs acustische weg, zij 
het met behulp van versterking, mogelijk maken. 

Dat ook bij de modernste methoden van audiologisch onderzoek, 
nog de grootste omzichtigheid bij het interpreteren van de uitkomsten 
van het onderzoek betracht moet worden, geeft ons dr. L. Kantzer te 
kennen in zijn boekje: „l'Enfant Sourd, II, Le Demi-Sourd" Librairie 
Maloine, Paris, 1953 

„Il faut de suite noter qu'il n'est pas possible, sauf s'il s'agit d'un 
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enfant exceptionnellement doué et bien développé par des soins 
attentifs, de donner avec précision la valeur des restes auditifs 
d'enfants aussi jeunes." 
Nadat hij verschillende methoden van audiologisch onderzoek de 

revue heeft laten passeren, zegt hij : 
„Si ces tests, dans leur ensemble, ont été positifs, on peut assurer 
que l'enfant a des restes d'audition et l'on a aussi une idéé appro
ximative de leur importance. Mais si les tests ont été négatifs, on 
ne doit pas pour cela conclure que l'enfant est complètement 
sourd, ni même, que son audition se borne a un ilot inutisable. 
Il arrive en effet que ces bébés ne s'intéressent absolument pas a 
des sensations sonores, ne se produisant que de facon fort inter-
mittente (quisque Ie son doit atteindre un niveau élevé pour 
franchir Ie mur de leur surdité) et ne leur aportant que tres peu 
renseignements sur Ie monde extérieur en comparaison de la vue, 
du toucher et mème du gout." 

Tot zover de hoorresten. Nu wil ik het hebben over het begrip 
profitabel. 

Naar mijn mening zijn de hoorresten profitabel, indien het kind 
kan reageren op het geluid van spraak. Ik zeg nog eens met nadruk 
geluid van spraak. Ik bedoel hier dus niet mee het kunnen verstaan 
van aangeboden spraak al of niet met behulp van een versterkings-
apparaat. Dit hangt ten nauwste samen met weten van het bestaan 
van een spreektaal, met taaibegrip en taalbezit. Indien dit niet bij het 
kind aanwezig is, is het uiterst moeilijk, xo niet ondoenlijk, om een 
betrouwbare indruk over het horen van het kind te verkrijgen. 

Ewing, in zijn reeds eerder door mij aangehaald werk, zegt, dat 
gedeeltelijke doofheid, op heel jeugdige leeftijd, in sommige gevallen 
een zeer grote vertraging in de linguistische ontwikkeling, daardoor 
in de gehele ontwikkeling tengevolge kan hebben, waardoor het kind 
een volkomen ander beeld toont, dan het in wezen is. 

Indien er geen enkele zekerheid uit de resultaten van het onder
zoek te halen is, dient het kind de kans te krijgen opgevoed te worden 
in het milieu, waar de opvoeding primair langs de auditieve weg gaat, 
eventueel met behulp van een versterker. 

Ook al zou in de loop van de opvoeding blijken, dat van een 
spraakverstaan langs de auditieve weg alleen, in het geheel niet of 
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in zeer geringe mate sprake is, dan nog is deze plaatsing voor dit kind 
de gewenste. 

Het alleen al als weksignaal kunnen werken van het geluid van 
de spraak is van uitermate groot belang. Deze kinderen nemen eerder 
waar, dat er gesproken wordt. Wanneer ze snel de aandacht op de 
spreker kunnen vestigen schept dit voor hen grotere mogelijkheden 
bij het afzien van de spraak. Bovendien het kunnen waarnemen van 
de klankeenheid van een woord, woordgroep of een zin doen het 
opzettelijke taalonderwijs bij deze kinderen veel eerder en meer innerlijk 
aanslaan, dan bij die kinderen, die geheel op de visuele waarneming 
zijn aangewezen. Dat dit van zeer grote invloed is op de hele ont
wikkeling van het kind spreekt voor zichzelf. 

Natuurlijk komt het voor, dat een kind, waarbij men het aan
wezig zijn van hoorresten op grond van het audiologisch onderzoek 
vermoedt, zich toch geheel op de visuele waarneming ingesteld heeft. 
Dit kan zijn oorzaak vinden in de aanleg, een visueel ingesteld type. 
Het is echter ook mogelijk, dat het milieu hier grote invloed uit
geoefend heeft. Wanneer dat milieu namelijk steeds lang de weg van 
de visuele waarneming contact gezocht en onderhouden heeft met dit 
kind. Als de benadering, beïnvloeding, opvoeding altijd via de weg 
van de visuele waarneming gegaan is, zal het kind ook geheel hierop 
ingesteld zijn, zich als visueel type ontwikkeld hebben. 

Toch dient men die kinderen in de eerste plaats in het milieu 
van het slechthorende kind te plaatsen. 

Mocht na een zekere observatieperiode, ik denk hierbij aan de 
periode van een jaar, het kind toch niet primair via de acustische weg 
opvoedbaar te zijn, hetzij dat de hoorresten niet profitabel blijken te 
zijn of op grond van het type kind (hetzij door aanleg of door milieu, 
of beide) dan dient het onverwijld in het milieu van het dove kind 
geplaatst te worden. 

Maar nogmaals, het kind dient zijn kans gehad te hebben in de 
geluidssfeer op te groeien. 

Dr. L. Kantzer drukt dit kras uit in het reeds eerder door mij 
aangehaalde werkje van hem : 

„Aussi faudra-t-il se garder de porter un diagnostic pessimiste : 
on devra au contraire traiter l'enfant pendant les deux années qui 
suivront comme s'il avait des reliquats auditifs." 
„Tout bébé sourd doit profiter du benefice du doute et il faut 
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essayer d' éveiller chez lui une function auditive." 

Ik heb zoeven een observatieperiode van één jaar genoemd. Ik 
vind, dat men met een beslissing niet langer mag wachten. Anders 
verstrijkt de gunstigste tijd voor de opvoeding. Overplaatsing in het 
milieu, waar de opvoeding via de voor dit kind meest geschikte weg 
gaat, dient tijdig te geschieden. 

Deze observatieperiode is geen verloren gegane tijd. Men heeft in 
die periode vele gegevens omtrent het kind kunnen verzamelen, die 
natuurlijk bij de overplaatsing besproken en meegegeven dienen te 
worden. Besproken met de leerkracht van het onderwijs aan dove 
kinderen, bij wie het kind geplaatst zal worden, zodat deze hiervan 
profijt kan hebben bij het bepalen van zijn aanpak van dit kind. 

Sommigen stellen het taalbezit als norm bij de bepaling van de 
plaatsing van het kind ! 

„Het wel of niet aanwezig zijn van begrip eventueel bezit van 
spreektaal bepaalt de keuze tussen plaatsing op een school voor dove 
kinderen of op een voor slechthorende kinderen." 

Ik ben van mening, dat men bij de keuze van deze vraagstelling 
nooit kan uitgaan. Reeds Ewing wees er in „Aphasia in Children" op, 
dat een ernstige doofheid voor de hoge tonen de oorzaak kan zijn van 
stomheid, zelfs als de lage tonen voldoende scherp waargenomen kun
nen worden. 
Dat bij de kinderen, zoals Ewing bedoelt, de methode van taalopbouw 
en de wijze, waarop die taal zich gaat ontwikkelen bij deze kinderen 
wezenlijk verschilt van die bij de kinderen op de school voor dove 
kinderen, laat zich gemakkelijk denken. Denkt U daarbij vooral ook 
aan wat ik schreef in het gedeelte over profitabele hoorresten. Het 
feit, dat deze kinderen klanken kunnen waarnemen, dus iets van de 
klankeenheid van een woord, woordgroep of zin kunnen waarnemen, 
zodat de aangeleerde taal ook als klank bij deze kinderen kan aanslaan, 
maakt, dat die taal veel meer dan bij de kinderen van de scholen voor 
dove kinderen als iets levends, als iets, dat innerlijk aanslaat, gaat 
functionneren. 

Natuurlijk weet ik wel, dat de kinderen op de scholen voor dove 
kinderen spreken geleerd wordt. Maar dat neemt toch niet weg, dat 
onze spreektaal voor deze kinderen veel meer iets niet-eigens, iets 
gekunstelds blijft houden, dan voor de kinderen, bij wie meer een 



S2 

beroep op de auditieve waarneming van de spreektaal kan worden 
gedaan. Hoe onvolkomen ook deze waarneming mag zijn. 

Dr. Tervoort wijst in zijn dissertatie : „Structurele Analyse van 
het Visueel Taalgebruik Binnen een Groep Doven" op de enorme 
kloof tussen het esoterische- en exoterische taalgebruik bij de dove 
kinderen. Die vindt, naar zijn mening, zijn oorzaak in het feit, dat onze 
spreektaal voor deze kinderen een hun in wezen vreemd contactmiddel 
is en tot op zekere hoogte blijft. 

Ook bij de kinderen op de scholen voor slechthorende kinderen 
vindt men verschillen, vaak zelfs grote verschillen tussen hun esoterisch-
en exoterisch taalgebruik. Maar hoe groot de afwijkingen in de gram
matica en in de syntaxis ook mogen zijn, het is en blijft in beide gevallen 
spreektaal. De bij het esoterisch taalgebruik optredende gebaren dienen 
ter ondersteuning, aanvulling van de spreektaal. Maar het is niet zo, 
dat zij in een gebarentaal vervallen met daarbij hier en daar een woord 
of woordgroep ter aanvulling. Nogmaals zij blijven spreektaal hanteren, 
het spreken blijft primair bij deze kinderen. 

Kinderen op latere leeftijd doof geworden. 
Kinderen, die op latere leeftijd doof geworden zijn (de oorzaken 

laat ik hierbij in het midden), toen er reeds spreektaal bij deze kin
deren aanwezig was, bij wie spreken het contactmiddel was, dienen 
op de scholen voor slechthorende kinderen geplaatst te worden. Dit 
ondanks het feit, dat bij de verdere opvoeding, de ontwikkeling, alleen 
van de visuele- en tactiele weg gebruik gemaakt kan worden. 

Ik heb reeds eerder geschreven, dat bij de kinderen op de scholen 
voor slechthorende kinderen de spraak het primaire contactmiddel is. 
De door mij bedoelde kinderen moeten daarom nu in deze omgeving 
verkeren, omdat daardoor de bij hen aanwezige spreektaal zal blijven 
functionneren, dus levend zal blijven. 

Ik heb al gezegd, dat bij de uitbouw van het reeds aanwezige 
spreektaalbezit, bij de opvoeding, bij deze kinderen alleen de weg van 
het visuele- en tactiele contact benut kan worden. Maar dat onderwijs, 
die opvoeding, zal juist door het reeds aanwezige spreektaalbezit sneller 
aanslaan, dan bij het doofgeboren kind. 

Samenvatting : 
In het bovenstaande heeft de schrijver duidelijk willen maken, 

dat bij de beslissing over de plaatsing van kinderen, die in het gehoor 
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gestoord zijn, er veel meer uitgegaan moet worden van het kind als 
geheel, zoals het zich tot op het moment van onderzoek ontwikkeld 
heeft, dan dat hierbij de factoren hoorresten of taalbezit zonder meer 
beslissend kunnen zijn. 

In verband met bovenstaande dient het kind dan ook door een 
team van deskundigen onderzocht te worden. 

B O U W EN INRICHTING VAN EEN NIEUWE SCHOOL 
VOOR DOVE KINDEREN 

Lezing van Mgr. van Overbeek, directeur van het Instituut voor Doven 
te St. Michielsgestel, gehouden op de algemene Vergadering van de 

Vereniging tot Bevordering van het Doofstommenonderwijs 
in Nederland, op 2 en 3 juni 1960 te St. Michielsgestel. 

Mijnheer de voorzitter, geacht Bestuur, Dames en Heren, 

Als de agenda vermeldt „Bouw en inrichting van een nieuwe school 
voor dove kinderen", ligt het wel voor de hand, dat ik, daarover spre
kende, ónze school op het oog heb. 

Misschien mag ik U vooraf met grote dankbaarheid vermelden, dat 
deze school een samenspel is van ons Bestuur, onze gehele staf, ja zelfs 
van geheel ons onderwijzend personeel, dat alle autoriteiten, Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Hoofdinspecteur Dhr. 
Vlietstra, de Bouwkundig-Hoofdinspecteur Dhr. Meyer, zowel als het 
Gemeentebestuur van St. Michielsgestel, hier zeer intensief en prettig 
hebben samengewerkt. 

I. Praenotamina : 
1. De nodige electronische apparatuur voor dove kinderen wordt hier 

niet behandeld, alleen vernoemd. 
2. Evenmin wil ik spreken over die algemene punten, welke voor elke 
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school gelden; maar alleen die punten welke specifiek zijn voor 
een school voor doven, worden hier behandeld. 

3. Wat de acoustiek van de gebouwen betreft, evenals bij de electro-
nische apparatuur, onthouden wij ons van de techniek. 

4. Wij beperken ons ook tot de school als zodanig en spreken hier 
dus niet uitdrukkelijk over voorzorg en nazorg, audiologische voor
ziening, psychologische dienst en derg. 

5. Met het opstellen der plannen werd reeds in 1953 begonnen. Toen 
werd er rekening mee gehouden, dat de leerlingenschaal van 10 
voor de grote kinderen wel tot 8 en voor de kleine kinderen wel 
tot 6 zou dalen. Dit is inmiddels nog steeds niet gebeurd, zodat 
sommige lokaliteiten iets te klein zijn geworden; in de toekomst 
zal naar wij hopen en vertrouwen, zich deze moeilijkheid vanzelf 
redresseren. 

6. De school is in principe bedoeld voor normaal dove kinderen vanaf 
3 a 4-jarige leeftijd tot ± 18 jaar, en wel voor meisjes (in de voor-
school echter jongens en meisjes). Een ontwerp voor een school 
voor dubbelgebrekkige leerlingen is in het navolgende dus nog niet 
betrokken. Evenmin komt de specifieke beroeps-opleiding ter 
sprake, dus geen Huishoudschool, geen LTS en derg. 

II. Uitgangspunt bij de bouw en inrichting van een school voor dove 
kinderen moet een karakteristiek zijn van het onderwijs voor deze kin
deren. 

Kort samengevat: 
a. Een school voor doven is primair een „taai-school", waar de kin

deren een moedertaal moeten leren. Die moedertaal moet o.i. de 
spreektaal zijn. Een ontwikkeling van een gebarentaal moet zoveel 
mogelijk voorkomen worden. De inrichting en bouwwijze van de 
school moet dit mede mogelijk maken. 

b. Dove kinderen zijn kinderen met beperkte waarneming. Dit vereist 
een onderwijs met een zo veelzijdig mogelijke ontwikkelingskans, 
waarin de persoonlijke ondervinding moet domineren, wil een 
werkelijk zelfstandig gedrag opbloeien. 

c. Dove kinderen zijn zie-kinderen. Een dovenschool is dus een „vi
suele school", een school, waarin het zien hét contactmiddel is, 
en het middel tot onderwijs, zowel impressief als expressief. Dit 
stelt speciale eisen aan de gebouwen. 

d. Alle dove kinderen zijn in staat geluid waar te nemen, en dit kan 
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in hun psyche worden geintegreerd : tot tempering en verrijking 
van een overbenadrukt „zie-gedrag", tot een meer harmonische 
ontwikkeling van het gevoelsleven. In het doven-onderwijs moet 
o.i. de geluidwaarneming zo intens als maar mogelijk is, betrokken 
worden, zowel impressief als expressief. 

e. De populatie van de dove kinderen vertoont geen egaal beeld : 
verschillen in intelligentie en kinderen met nevengebreken, zowel 
aangeboren als verworven. De gebouwen moeten dus voldoende 
gelegenheid tot selectiviteit geven, vooral in de voorschool. 

f. Het doven-onderwijs heeft de steun van de wetenschap hard nodig, 
zoals de wetenschap zelve reden heeft om te rade te gaan bij het 
gedrag van dove kinderen en de uitkomsten van hun opvoeding. 
De dovenschool moet o.i. mogelijkheid bieden tot research. 

III. Toepassing op bouw en inrichting : 

ad a) Taalschool : 
Een school voor doven is primair een „taalschool". Middelpunt 
van de taalverwerving is het gesprek. Het is dus zaak zo jong 
mogelijk bij deze kinderen in gesprek te raken, wat alleen kan in 
een beweging. Paradoxaal staat hier tegenover, dat bij dove kin
deren meer dan bij horende kinderen nadruk moet worden gelegd 
op de taalvorm als zodanig; anders wordt deze onvoldoende op
genomen. Occasioneel en formeel onderwijs moeten dus elkaar in 
evenwicht houden. Dit maakte de volgende voorzieningen nood
zakelijk : 

1. Bij de kleinste kinderen, dat is van de Voorschool en de eerste 
klassen, moet een klas beschikken over drie ruimten: een klas, 
verdeeld in twee delen : speelklas en lesklas, — en een spreek-les-
hoortrainingskamertje. De speelklas is meer voor het occasionele 
onderwijs: het liplezen en geluidwaarnemen en spreken in de 
onmiddellijke beleving van het spel. De speelklas bevat dus veel 
speelgoed, een kleitafel, een gootsteen, bouwmateriaal etc. etc. In 
kleine groepjes kan met de kinderen gespeeld worden, niet alleen 
tot verruiming van hun ervaring en ondervinding, maar ook om 
in dat spel gesprekken te weven, d.i. taal te weven. — De lesklas 
is een rustiger deel van dezelfde klasruimte, van de speelklas ge
scheiden door een soort bloemenwand, zodat het daar „speel-
werkende" kind het speelgoed niet meer ziet en niet afgeleid wordt. 
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De lesklas is meer ingericht voor het formele werk dan de speel-
klas, ofschoon natuurlijk over en weer geen wetten van Meden 
en Perzen gelden. Overeenkomstig de rijpheid van het kind, komt 
het formele liplezen het ideo-visueel lezen en schrijven etc. aan 
bod. — Naast het klaswerk, blijft individuele behandeling nodig, 
vooral voor het leren spreken en voor de hoortraining. Dit ge
schiedt in een van de klas geluiddicht gescheiden kamertje. Of
schoon ook daar meer nadruk valt op het formele, moet er ruim
schoots gelegenheid zijn tot een zo levendig mogelijk taalverwerven. 

2. De klassen voor grotere kinderen, moeten zo zijn ingericht, dat er 
ruimte is voor acteren en dramatiseren. Immers niet alleen het 
gesprek tussen leerkracht en kind is waardevol, ook moeten de 
kinderen leren met elkaar in gesprek te komen, niet in gebaren
taal maar in spreektaal. Deze klassen moeten dus vrij ruim zijn. 

3. De onderlinge groepering der klassen moet zó zijn, dat er zich 
slechts kleine groepen kinderen kunnen vormen. Immers alleen in 
kleine groepen kinderen kan de spreekmethode goed worden toe
gepast. Deze eis bracht met zich mede het vormen van kleine 
eenheden van klassen : „units" van ten hoogste vier klassen, iedere 
unit met eigen ingang, eigen milkbar, eigen vestiaire, eigen speel
plaats. Deze units zijn ook nodig om voldoende selectie tussen de 
leerlingen te kunnen toepassen, waarover aanstonds. 

4. Zulk een groepering in slechts kleine groepen kinderen bevordert 
ook het goed benutten van de tijd. Grote groepen kinderen geven 
per sé bij uit- en ingang van de klassen veel tijdverlies. De tijdnood 
is een der ergste plagen bij ons onderwijs. Om diezelfde reden 
moesten de spreekleskamertjes vlak bij de klassen gehouden wor
den, liefst aansluitend op de speelklas, omdat in de „speel-les" de 
kinderen het gemakkelijkst op de beurt kunnen verdwijnen. 
Vervolgens moesten de kleedkamers bij muziek- en danslokalen en 
bij de gym-zaal zó worden ingericht, dat een snelle doorstroming 
gewaarborgd is. 

5. Met de taalverwerving hangt ook samen het bevorderen van de 
omgang met horenden. Niet alleen moeten de dove kinderen vaak 
clubs en gezelschappen van horenden bezoeken, maar de school 
moet op zijn beurt ook gelegenheid bieden om deze clubs te ont
vangen. In verband daarmee werd de gym-zaal voorzien van een 
tribune. Overigens is deze omgang meer een kwestie van internaat 
dan van school. 
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6. Omdat lezen een belangrijk onderdeel van de taalverwerving is, 
moest ook een leeszaal (tevens studiezaal) met leesbibliotheek voor 
de kinderen worden ingericht. Deze ligt centraal in het hoofd
gebouw, waarmee tevens zijn belangrijkheid geaccentueerd wordt. 
— Hier hangt ook mee samen de onmisbaarheid van een of ander 
lichtdruk-apparaat, waarmee lesjes en tekeningen etc. gemakkelijk 
gemultipliceerd kunnen worden. 

ad b) Beperkte waarneming. 
Dove kinderen zijn kinderen met beperkte waarneming. Dit vereist 
een onderwijs met een zo veelzijdig mogelijke ontwikkelingskans, 
waarin de persoonlijke ondervinding moet domineren, wil er wer
kelijk zelfstandig gedrag opbloeien. 
Samenhangend hiermee : veelzijdigheid, persoonlijke ervaring, op
voeding tot zelfstandigheid. 
Dit punt hangt zeer nauw samen met het vorige, de taalverwer
ving. Deze is immers afhankelijk van de beleving. 

1. Dat de kinderen in kleinere groepjes verdeeld zijn; dit alleen 
werkt reeds een grotere persoonlijke uitgroei in de hand. 

2. Een vraag die hier nauw mee samenhangt is : waar moet de school 
verrijzen, vastgebouwd aan het internaat, of op enige afstand ervan 
zodat de kinderen „naar" school gaan en daarna weer „thuis" 
komen ? Deze vraag is een principiële. Van de ene kant eist de 
taalverwerving een zo groot mogelijke eenheid tussen taalvorm en 
leven. Van daaruit geredeneerd, zou een taalschool zoveel mogelijk 
met het internaat één geheel moeten uitmaken. 
Van de andere kant geeft het vastbinden van het internaat aan 
en binnen de school een zekere levens-vernauwing. Het internaat 
heeft niet voldoende „Lebens-raum". Op slot van rekening is de 
sfeer in de school verschillend van de sfeer buiten de school. 
De eenheid tussen school en leven moet vooral bewerkstelligd 
worden door het personeel, die beiden weet te verbinden. Er moet 
dus voor gezorgd worden, dat de leerkrachten van de school — 
althans die van de lagere klassen — naar staat en stand ook aan 
het internaatsleven deelnemen. Maar de gebouwen moeten zo 
ruim mogelijk worden opgezet: dit geeft het internaat kans zich 
in zichzelf te ontplooien, ruimtelijk (er komt meer plaats vrij voor 
het internaat en omgeving) en geestelijk (het internaat kan een 
eigen sfeer opbouwen). Ditzelfde geldt ook voor de schoolgebou-
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wen. Door een ruimtelijk en ook geestelijk verschillende opstelling 
verruimen wij de ervaring en het leven der kinderen. Zodoende 
hebben wij besloten de schoolgebouwen op enige afstand van het 
internaat te doen optrekken. 

3. Deze separatie geeft de kinderen automatisch meer kontakt met de 
natuur, dat een derde belangrijk punt bij de beleving is. De kin
deren moeten elke dag tweemaal of driemaal de route maken van 
en naar school, ongeveer 10 minuten lopen : weer of geen weer, 
bij zon en regen, bij warmte en kou, bij sneeuw en ijs, in de herfst 
en in de lente... Ze passeren op hun weg een hertenkamp, waarin 
een konijnenberg, waarin ook ganzen, kalkoenen, kippen enz. Ze 
passeren de boomgaard en de plantsoenen rondom de school, de 
gracht met eenden en zwanen. — Ook in de schoolgebouwen zelf, 
die een mooi uitzicht op de landelijke omgeving bieden, moet het 
kontakt met de natuur zo innig mogelijk zijn : aquaria, vogelkooi-
tjes, grote bloemen- en plantenbakken (die van de trappenhal 
maken er een soort wintertuin van). Iedere klas heeft de beschik
king over een tuintje. Bij iedere unit is een hokje voor tuingereed-
schap. Eveneens bezit iedere unit een grote, duidelijke barometer 
en thermometer, als middelen om met de natuur mee te leven 
en de wisselingen van de natuur te volgen. 

4. Kinderen met beperkte waarneming hebben om bijzondere wijze 
lichamelijke oefening nodig : lichaamsbeheersing, aanpassing, even
wichtsoefening, ervaring, ruimteverovering enz. Daarom is een uit
stekend geoutilleerde gym-zaal nodig. Helaas kon ten tijde van de 
uitwerking van de plannen nog geen toestemming tot een instruc
tie-zwembad gegeven worden, wat thans wel mogelijk is. Voor deze 
lacune moet dus alsnog een oplossing gezocht worden. 

5. Het dove kind moet het hele leven meeleven, en daarom zijn de 
zoemers, waarmee seinen gegeven worden, voorzien van lampjes, 
welke branden als de zoemer geluid geeft, zodat ook de kinderen 
weten wanneer het sein gaat. 

6. Waar mogelijk, moeten de kinderen tot zelfbestuur en zelfstandig
heid worden opgevoed. Zo wordt het leermateriaal zo min mogelijk 
in gezamenlijke kasten bewaard maar heeft ieder kind in zijn lesse
naar voldoende opbergruimte, om al zijn eigen spulletjes te be
heren. Ook worden de nodige leermiddelen niet zo maar aan de 
kinderen uitgedeeld, maar moeten ze zelf in de „school-winkel" 
gaan „kopen". 
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ad c) Zieschool. 
Dove kinderen zijn zie-kinderen. Een dovenschool is dus een „vi
suele school", een school, waarin het zien hét contactmiddel is en 
hét middel tot onderwijs, zowel impressief als expressief. 
Dit is zeker de meest in het oog springende karakteristiek van een 
dovenschool. Het oog moet vooral schoonheid en aktiviteit ont
moeten, en toch ook rust. Wilde kleuren, scherpe contrasten zijn 
voor een dovenschool niet gewenst. Verder moet iedere benauwe
nis voor het oog vermeden worden. Er moet wijdheid zijn en 
ruimte. Dus bv. wijde ramen, niet erg hoog boven de vloer. Toch 
moeten ook de intimiteit en het vertrouwdheidsgevoel bewaard 
blijven. — De volgende speciale problemen moesten worden op
gelost : 

1. De lichtval. 
Een dovenschool moet veel en toch zacht en goed gespreid licht 
hebben, vooral in de speelklassen. Als een leerkracht het kind 
toespreekt, moet zij zich niet eerst behoeven te draaien om het 
licht goed op haar mond te krijgen. Dit licht moet in zo mogelijk 
alle standen goed vallen. — In onze oude school hebben de klas
sen slechts één raam-zijde. De leerkracht is met zijn gezicht naar 
de ramen gericht, opdat het licht goed op zijn mond valt in ver
band met het liplezen. De kinderen zitten met hun rug naar het 
licht wat niet ideaal is om van elkaar te kunnen spraakafzien. 
Gevolg van deze eenzijdige lichtinval is, dat de klassen aan de 
Noordzijde vaak te donker zijn (de lampen moeten aan) en dat aan 
de Zuidzijde de leerkracht vaak last heeft van de zon, die in zijn 
ogen schijnt (de gordijnen moeten toe). Dit laatste heeft ook tot 
gevolg, dat de wandborden vaak blinken, waardoor de opgeschre
ven tekst onleesbaar wordt. De oplossing van het licht-probleem 
is gevonden in een licht-inval van opzij, en wel van twee kanten. 
Dit geeft de mooiste lichtspreiding. Alle klassen liggen met grote 
ramen op het Zuiden. Ze zijn door een glaswand van de veel-
ramige gang gescheiden, welke tegelijk de koude Noordenwind af
dekt. Aan de andere zijde van de gang konden dus geen klassen 
gebouwd worden, want dit zou te veel licht benemen en de ene 
klas zou de tegenoverliggende klas storen. 

2. De noodzaak van veel licht en veel glas, staat in zekere zin contra
dictoir tegenover de noodzaak van veel wanden, om het vele „zie-
materiaal" op te hangen en te tonen. Een verlichting van boven 
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ware in dit opzicht de meest radicale oplossing. Deze is dan ook in 
de Voorschool te hulp geroepen om gelegenheid tot meer muur 
te geven, wat vooral in de Voorschool het meest nodig is (rekken 
voor voorwerpjes en plaatjes voor de identificatie-oefeningen). In 
de gewone school, welke een verdieping heeft, was deze oplossing 
niet mogelijk en moesten andere oplossingen gevonden worden. 
Het is duidelijk dat ook in de Voorschool niet met licht van boven 
alleen kan gewerkt worden : want dit zou de wijdheid van het 
uitzicht belemmeren. Dus ook in de Voorschool zijn wijde ruime 
ramen. Er was voldoende wand voor een groot wandbord. Dit 
wandbord moet voor het dovenonderwijs bijzonder breed zijn. 
Het moet nl. mogelijk zijn, ook een lange zin in volle lengte op 
het bord te schrijven. Dit bevordert het onderwijs in de onmisbare 
zinsontleding. De wandborden werden daarom 3 meter lang ge
maakt. Door een bepaald schuifsysteem kon alles bijeen 9 vier
kante meter beschrijfbaar bord verkregen worden. 
Het dovenonderwijs heeft echter ook nog een aantal kleine bordjes 
nodig, voor kleinere taal-eenheden, de zg. categorie-bordjes. Hier
voor was niet voldoende wand beschikbaar. De oplossing werd 
gevonden door deze bordjes in rails voor elkaar te plaatsen, waar
door ze naar behoeven te voorschijn kunnen worden gerold. Ieder 
bordje heeft een uitsteeksel, een soort label, waardoor men de in
houd kan kennen ook als de bordjes elkaar bedekken. 
Het probleem van prikborden werd ook opgelost door railrekken, 
waaraan een aantal prikborden kunnen worden opgehangen en 
over elkaar schuiven. 

Het tentoonstellen van werkstukken en het opbouwen van belang-
stellingseenheden (als bv. „kruidenierswaren", „bloemsoorten", 
„zuidvruchten" etc. etc.) wordt mogelijk gemaakt door glazen vitri
nes in de glaswand van de gang. 

3. Er is echter ook groter visueel materiaal nodig, dat in de klas geen 
plaats kan krijgen. Verder is er materiaal dat voor alle klassen 
geldt. Daarvoor wordt een „museum" ingericht. Centraal, naast 
het hoofdgebouw, waarin directie-kamer, kamer voor de psycho
loog, audioloog enz., wordt een klein „museum" of beter „tentoon
stellingsruimte" geplaatst. Hierin kunnen ook bedrijven als de 
P.T.T., als Glasbedrijven, Ned. Spoorwegen, Weverijen e.d., verder 
reisbureaux bv. over Zwitserland, over de V.S. etc. leer-tentoon
stellingen inrichten. 
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4. Bij visueel onderwijs zijn momenteel de film en de lichtbeelden 
niet meer te missen. Het bleek te kostbaar elke klas blinderingen 
te geven. Daarom wordt in het hoofdgebouw een filmzaaltje inge
richt. — Bij het gebruik van deze leermiddelen vormt het verkla
ringgeven in het donker steeds een grote moeilijkheid. Dit wordt 
opgelost door een ver-schrijver, die het geschrevene onmiddellijk 
op het lichtscherm projecteert. 

5. Echter niet alleen de visuele impressie, ook de visuele expressie 
moet zijn volle kansen krijgen. Om het gewicht hiervan te bena
drukken, bevindt zich het lokaal voor „beeldende-expressie" en 
„handenarbeid" dicht bij het hoofdgebouw. Verder worden aan 
de wanden der klassengangen en in de trappenhallen etc. zoge
naamde „wissel-ramen" aangebracht, waarin de kinderen hun 
werkstukken kunnen laten zien. Dit lokaal voor beeldende expres
sie wordt zo ingericht, dat ook groot opgezet groepswerk mogelijk 
is, zulks mede voor de ontwikkeling van het sociale gevoel. 

6. Bijzondere aandacht vroegen de meubels. 
Wij zeiden reeds, dat de lessenaars van de kinderen een grotere 
opbergruimte dan normaal moesten hebben, wegens het vele vi
suele materiaal. Ook bleek het oppervlak van de gebruikelijke les
senaars voor horende kinderen te klein, dit moest dus ruimer wor
den : na berekening bleek ± 70 X 60 cm voldoende. Dit blad 
heeft een trapezium vorm gekregen, waardoor het mogelijk is de 
lessenaartjes in kleine kringetjes bijeen te plaatsen voor onderwijs 
in aparte groepjes. 
Voor de electronische hoorapparatuur lijkt ons de grote tafel, waar 
alle kinderen samen aan kunnen gaan zitten, de beste oplossing; 
dit geeft een gevoel van eenheid en gezelligheid en alle bedrading 
kan onder het grote tafelblad verborgen worden. Deze „klas-appa-
ratuur'tafel" moest aan de volgende eisen voldoen : de leerkracht 
moet gemakkelijk op het wandbord kunnen zien en tegelijk ook 
naar de leerlingen (hij moet dus schuin opzij zitten en wel op een 
draaistoel) ; de kinderen moeten elkaar kunnen zien en ook de 
leerkracht; de beste afstand van het spraakafzien moet in acht 
worden genomen, d.i. niet dichter bij dan ± 100 cm en ook niet 
verder af dan ± 1 8 0 cm. 

Bij de kleine kinderen wordt ringleiding gebruikt. Daar wordt i.p.v. 
de klas-apparatuur een ronde zitbank geplaatst, in een kring rond
om de leerkracht. 
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Een bijzonder „meubel" is de „lipleesspiegel". 
Deze is bedoeld voor het spreken leren, en het corrigeren van spre
ken. Het kind moet vooral zichzelf goed kunnen zien en dan ook 
de leerkracht. Verder moet hij groot genoeg zijn om ook twee 
kinderen tegelijk spreekles te kunnen geven. De spiegel moet verder 
draaibaar zijn zodat men steeds de beste stand kan kiezen en hem 
eventueel kan wegdraaien, wanneer hoortraining zonder zien ge
oefend moet worden. De moeilijkheid om een goede verlichting 
op de spiegel te krijgen die niet hinderlijk is, werd opgelost door 

.een principa, dat ook bij scheerspiegels wordt toegepast. 
Dat een „visuele klas" grote, ruime opbergkasten nodig heeft, 
spreekt wel vanzelf. 

7. Wij weten niet welke vlucht de schooltelevisie in de toekomst 
nemen zal. Omdat dit — zoals in de V.S. reeds bleek — zeker een 
belangrijk leermiddel voor dove kinderen zal worden, zijn reeds 
voorzieningen getroffen, waardoor schooltelevisie onmiddellijk kan 
worden ingeschakeld, zodra dit nuttig wordt. 

8. Dove kinderen hebben speciale moeilijkheid om met de tijd 
mee te leven. Dit is welhaast zeker te wijten aan het feit, dat het 
visuele leven te weinig het vervloeiende en dynamische van de 
Umwelt en onszelf doet ervaren en te veel het statische. Daarom 
werden bijzondere voorzieningen getroffen, om de vervloeiende 
tijd voor de dove kinderen in het visuele uit te drukken. Wij 
noemden reeds de barometer en de thermometer, en het kontakt 
met de natuur. Vervolgens: in iedere klas komt een klok, en wel 
een „levende klok", waarbij de wijzer bij iedere minuut verspringt. 
— In de voorschool en lagere klassen werden met succes proeven 
genomen met een „lichtweek" waarbij de actuele dag verlicht is, 
en een „lichtklok" waarbij het actuele uur verlicht is. 

ad d) De geluidswaarneming. 
Alle dove kinderen zijn in staat geluid waar te nemen en dit kan 
in hun psyche worden geintegreerd : tot tempering en verrijking 
van een overbenadrukt „zie-gedrag", tot een meer harmonische 
ontwikkeling van het gevoelsleven. In het doven-onderwijs moet 
o.i. de geluidswaarneming zo intens als maar mogelijk is, betrokken 
worden, zowel impressief als expressief. Voor dove kinderen moe
ten zeer hoge geluids-intensiteiten gebruikt worden, niet alleen 
intensiteiten voor de oren, maar ook veld-intensiteiten voor het 
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vibratiegevoel. Vervolgens is er ook draadloze apparatuur in ge
bruik die een bepaald omschreven gebied bestrijkt. 
Tenslotte moet het gebouw een stille kamer bevatten, waar de 
meest gewone routine audiometrie kan worden toegepast. Dit heeft 
verschillende gevolgen voor de stand en de inrichting der gebou
wen. 
De gebouwen moeten op vrij grote afstand van de openbare ver-
keersweg worden opgetrokken. Ze liggen daarom dan ook midden 
in het veld. 
Alle gebouwen moeten accoustisch stil gemaakt worden. Dit moet 
echter ook weer niet te overdreven gebeuren, zodat abnormale 
stilte ontstaat, die in het gewone leven niet voorkomt, maar wel 
zo, dat minstens de rust van een huiskamer bereikt wordt. Storende 
galmen moeten vermeden worden. Dit geldt voor ieder lokaal 
waar de kinderen gebruik van maken : het ene lokaal mag het 
andere niet hinderen (dichtslaan van deuren, lopen, stampen, 
hard roepen, iets laten vallen e tc ) . Het geldt ook voor de bekle
ding van de meubels, mede in verband met het tegengaan van 
zg. „rondzingen". 
In sommige lokalen worden zeer hoge vcld'intensiteiten gebruikt. 
Daar moet ook de ringleiding kunnen worden ingeschakeld. Deze 
lokalen zijn : het muzieklokaal, het danslokaal, de gym-zaal (rit
mische gymnastiek), het lokaal voor beeldende expressie (hierbij 
moet vaak muziek gebruikt worden), de filmzaal (muziekstukken 
met film of lichtbeelden). Deze lokalen moeten dus op eerbie/iige 
afstand van de gewone klasruimten worden opgetrokken. Ze liggen 
dan ook telkens op de uiterste punten van de gebouwen. 
In de Voorschool en de lagere klassen wordt ringleiding gebruikt. 
Daarom moet er een afstand van ± 10 a 15 meter tussen deze 
klassen gehouden worden. 

Het gaat bij een geluidsopvoeding, wat voor dove kinderen zo 
nodig is, niet om geluids-impressie alleen, maar ook om geluids
expressie, voor de ontwikkeling van gevoelsleven en ruimteverove
ring. Daarom moet een muzieklokaal worden ingericht met blaas-
orgeltjes en andere blaasinstrumenten (tegelijk voor ademoefening) 
met slaginstrumenten, met een electronisch orgel, een piano, een 
taperecorder, waar tevens plaats genoeg is om bij dit geluid expres
sieve bewegingen te maken. Vervolgens moet een dans-lokaal wor
den ingericht, speciaal voor de expressieve beweging op geluid, 
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met orgel en taperecorder, en een grote tot de grond toe reikende 
wandspiegel. Ook in het lokaal voor beeldende expressie wordt 
geluid gebruikt om dit geluid in visuele beelden uit te drukken. 
Eveneens wordt in de gymzaal geluid gebruikt voor ritmische gym
nastiek. 

6. Behalve het reeds genoemde meubilair, was ook het volgende 
nodig: voor dove, — d.i. niet slechthorende — kinderen moet het 
vibratiegevoel ook bewust geoefend worden. Daarom moeten in 
muziek- en danslokaal „trilwanden" worden aangelegd, waar de 
kinderen met geheel hun lichaamslengte tegenaan kunnen gaan 
staan, z.g. „resonator-panelen". — Vervolgens zijn speciale muziek-
bordjes nodig — voor elk kind een —, voorzien van flanelbord 
voor het samenstellen van „bewegingsmuziek". Ook moet iedere 
klas een groot muziekbord hebben waarop de kinderen gezamenlijk 
zg. „speelliedjes" uitwerken. Daaraan correspondeert een railrek 
in de muziek- en danszaal, waar overigens nog andere muziek-
schrijfborden moeten worden aangebracht. — Vervolgens moeten 
alle lagere klassen voorzien worden van blaasorgeltjes met verster
ker op speciale tafeltjes. — Vervolgens moet een centraal radio
systeem worden gebouwd waarop iedere klas zich kan aansluiten, 
omdat gebleken is, dat de kinderen bij het stil werk maken graag 
muziek hebben, en dat niet alleen : het stimuleert ook hun activi
teit. Ook schoolradiouitzendingen kunnen, in samenwerking met 
de redactie in Hilversum, als leermiddel soms worden ingescha
keld, mede in verband met de lichtbeelden door diezelfde redactie 
verstrekt. — Tenslotte moet iedere klas en ieder spreekles-hoor-
trainingskamertje voorzien worden van een taperecorder voor het 
leren van de eigen muziek van de klas (speelliedjes, de eigen dan
sen etc.) en ook voor de hoortraining (o.a. het horen van de eigen 
spraak). 

Zeer nauw met de geluidsmethode hangt samen de eventuele 
verbetering van de ademtechniek, waarom in ieder spreekleskamer-
tje een zg. adembank geplaatst wordt. Vanzelfsprekend bevindt 
zich in dit kamertje een electronische spraakversterker met de 
boven beschreven lichtspiegel, en een tafeltje met een blaasorgeltje. 

7. Voor het onderhoud en de controle van de apparatuur moet een 
werkplaats voor een amanuensis worden ingericht. 
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ad e) Selectie van de kinderen. 
De populatie van de dove kinderen vertoont geen egaal beeld : 
verschillen in intelligentie en kinderen met nevengebreken, zowel 
aangeboren als verworven. De gebouwen moeten dus voldoende 
gelegenheid tot selectiviteit geven, vooral in de voorschool. 
Zoals boven beschreven, bestaat het gebouw uit units. De lagere 
school omvat 5 units van telkens 4 klassen, de voorschool 4 units 
van telkens 2 klassen. Dit geeft overal gelegenheid de kinderen 
te groeperen overeenkomstig intelligentie en overeenkomstig even
tuele optredende nevengebreken. Bij iedere unit op de voorschool 
bevindt zich een spreekles-kamertje (hoortraining) voor de indivi
duele behandeling. In de andere gebouwen zijn nog 6 van deze 
kamertjes aanwezig. 

ad f) Research. 
Het dovenonderwijs heeft de steun van de wetenschap hard nodig, 
zoals de wetenschap zelve reden heeft om te rade te gaan bij het 
gedrag van dove kinderen en de uitkomsten van hun opvoeding. 
De dovenschool moet o.i. mogelijkheid bieden tot research. 
In de volgende punten is aansluiting gezocht op het stelselmatig 
doen van wetenschappelijk research. 

1. In het hoofdgebouw is een kamer voor psychologisch onderzoek, 
een kleine afdeling voor audiologisch onderzoek met zg. „liplees-
venster". 

2. De filmzaal wordt tevens ingericht als collegezaal. 
3. In de voorschool en lagere klassen (waarin momenteel de dubbel-

gebrekkige dove kinderen ter schole gaan) heeft iedere klas een 
klein observatie-kamertje dat met one-way-vision-glas uitziet op 
de speelklas, de lesklas en het spreekleskamertje, zulks voor psycho
logische en paedagogische observatie, met diagnostische, klinische 
en therapeutische doeleinden, en voor research. 

Vervolgens kan dit kamertje gebruikt worden voor bezoekers (ze 
hoeven de klas niet te storen) en voor de ouders. De sleutel van 
dit kamertje berust bij de leerkracht. Deze kan dus nooit stiekem 
bespied worden. Ook zijn deze kamertjes bij oudere kinderen niet 
aangelegd, omdat dit hen hinderen zal. 
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VERVOLGONDERWIJS AAN S.H.-KINDEREN 

Lening, gehouden door de Heer L. Pille op 20 mei I960 te Woudschoten 
op de studieconferentie van de Vereniging tot Bevordering van het 

Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen 
in Nederland. 

Zonder U lastig te vallen met een gedetailleerde inleiding, wil ik 
hier onder vervolgonderwijs verstaan : het onderwijs, dat na de lagere 
school gegeven wordt. 

Dat kan dan zijn : algemeen vormend of vakonderwijs, dagonder
wijs of onderwijs, dat slechts een gedeelte van de dag of de avond 
in beslag neemt. Preciesere indeling valt hier buiten. 

In de ruim 30 jaar, dat het s.h.onderwijs bestaat, is er tot voor kort 
niet of nauwelijks sprake geweest van speciaal voor s.h. bestemd ver
volgonderwijs. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat men de wenselijkheid ervan 
niet inzag. Ik kan me tenminste niet voorstellen, dat men al werkende 
met s.h.kinderen niet de behoefte gevoeld heeft aan speciaal vervolg
onderwijs. 

In deze min of meer historische aanduiding dient dan vermeld te 
worden, dat bij het d.s.onderwijs reeds lang enkele goed geoutilleerde 
vakscholen bestonden verbonden aan d.s.instituten, waar d.s.kinderen 
in enkele vakken zeer gedegen vakonderwijs kregen. 

Ik meen te weten, dat s.h. hier incidenteel wel van geprofiteerd 
hebben. 

Daar het samen onderwijzen van d.s. en s.h.kinderen op bezwaren 
stuit, zocht men bij voorkeur een andere weg, zonder dit nu nader 
aan te duiden. 

Wat was en is toch vaak het geval ? 
De s.h.kinderen, die op een speciaal voor hen bestemde l.s. geweest 

zijn, worden in die tijd klaar gemaakt voor het normaal, d.i. niet 
speciaal voor hen bestemde vervolgonderwijs. 

Dit is echter een verre van eenvoudige kwestie. 
Een s.h.kind moet in zo'n geval wat ontwikkeling betreft minstens 

gelijk zijn aan zijn medeleerlingen. 
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Daar het s.h.kind een handicap heeft, juist op het gebied, dat 
bestemd is voor het opnemen van veel wat er nodig is om zich te ont
wikkelen, moet hij dus in staat zijn meer te presteren, dan een ander. 

Bovendien moet het s.h.kind het leren langs de min of meer 
onbewuste weg missen. Wat een goedhorend kind nl. op allerlei manie
ren min of meer terloops opvangt, ontgaat vele s.h.kinderen ten enen 
male. 

Behalve, dat het dus reeds meer gepresteerd moet hebben, moet 
het zich een bepaalde studiemethodiek eigen gemaakt hebben, die deze 
gemissen opvangt, eventueel vervangt. 

Meer dan een ander kind zal het zelf moeten studeren en zelf 
moeten werken. , 

Wil het s.h.kind zich in de nieuwe groep, dus bij het niet speciaal 
voor hem bestemde onderwijs, handhaven, dan zal het moeten kunnen 
verdragen, dat het bv. een groot deel van het in de les behandelde 
niet opvangt en dus door het gemiste verband een groot deel niet direct 
begrijpt. 

En het zijn m.i. lang niet altijd de slechtste studenten, die dit niet 
aan kunnen. Zij hebben er nl. geen vrede mee er maar bij te zitten en 
het dan later wel eens in te halen. 

Het s.h.kind zal in zo'n situatie een bepaald soort koppige eigen
wijsheid en een zekere mate van geestelijke dikhuidigheid moeten be
zitten om ondanks dit alles toch door te gaan. 

Daarnaast zal de studie hem meer tijd kosten dan een ander, 
omdat het op de les gemiste eerst ingehaald moet worden, wil er met 
vrucht aan het verwerken en memoriseren der stof begonnen kunnen 
worden. 

Hierbij hebben we dan nog niet in rekening gebracht: 
de onduidelijk sprekende leraar 
het min of meer alleen staan te midden van de niet gehandicapte mede

leerlingen 
de goedkope spot 
het misplaatste medelijden. 

En zo zou er wel meer te noemen zijn. 
Het s.h.kind dat in zulke situaties mee wil komen moet dus aan

merkelijk meer presteren dan een ander. 
In het licht van deze feiten is de uitspraak : het s.h.kind moet aan 

het eind van de lagere schooltijd maar in staat zijn het normale vervolg
onderwijs te volgen, op zijn minst maar gedeeltelijk waar. 
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Ik meen er in elk geval uit te mogen concluderen, dat een groep 
s.h.kinderen te kort is gekomen en nog te kort komt. 

Hoe groot die groep precies is kan ik op het ogenblik niet zeggen, 
maar dat deze groep vrij aanzienlijk is staat voor mij vast. 

Misschien zouden we de volgende indeling kunnen maken : 
a. Een aantal s.h.kinderen kan het normale vervolgonderwijs aan, 
doordat hun handicap nauwelijks belemmert of dat een zeer goed 
verstand gekoppeld aan zeer bepaalde karaktereigenschappen dit moge
lijk maakt. Bovendien kan het milieu hier een belangrijke invloed uit
oefenen. 

Dat de soort school en de sfeer, die in een bepaalde groep heerst 
medebepalend zijn, is voor ieder wel duidelijk. 
b. Dan is er een groep s.h.kinderen, die in staat geacht moeten wor
den het betreffende vervolgonderwijs aan te kunnen, daar hun ver
standelijke aanleg, enz. ruim voldoende is. 

De andere genoemde factoren werken echter zodanig belemme
rend, dat hun studie waarschijnlijk niet zonder ernstige problemen 
verlopen zal. Het is vooral deze groep kinderen, die onze speciale aan
dacht nodig heeft. 

En waarschijnlijk niet alleen deze groep. 
Wie zal bepalen wat de kinderen, die zogenaamd succes hebben 

toch nog te kort komen of welke schade er aan hun persoonlijkheids-
ontwikkeling ontstaat ? 

Ik wil zeker niet pleiten voor speciaal vervolgonderwijs voor alle 
s.h.kinderen. Maar het is m.i. noodzakelijk, dat genoemde factoren in 
overweging genomen worden bij een eventueel studieadvies. 
c. Tenslotte is er natuurlijk een groep, die aan een studie begint 
zonder er de capaciteiten voor te hebben. 

We mogen dus stellen, dat er speciaal vervolgonderwijs nodig is. 
We dienen ons nu af te vragen of het mogelijk is. 

Er zijn m.i. weinig takken van onderwijs die zonder meer altijd 
voor een s.h. ontoegankelijk zijn. 

Wie zal bepalen, welke capaciteiten een s.h.kind blijkt te bezitten, 
als hij de kans krijgt zich volledig te ontplooien ? 

Het zijn de praktijk en de keuringseisen, die hier beperkend werken. 
Het bedienen van instrumenten, waar per sé een goed gehoor voor 

nodig is, is natuurlijk niet mogelijk, tenzij er speciale voorzieningen 
getroffen zouden kunnen worden. 
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Als de veiligheid in een bepaald beroep alleen van het gehoor 
afhankelijk is stuiten we natuurlijk op grote bezwaren. 

Opleidingen, die voor dergelijke beroepen opleiden, moeten dan 
ontraden worden. 

Bovendien zijn er nogal wat overheidsfuncties, waarvoor men zon
der goed gehoor afgekeurd wordt. 

Ik ben er echter niet van overtuigd dat dit altijd terecht is. 

Gezien ons uitgangspunt, zouden we dus — afgezien van de zojuist 
genoemde bezwaren — nogal wat speciaal vervolgonderwijs nodig heb
ben. Het spreekt vanzelf dat dit niet mogelijk is. 

Speciaal vakonderwijs is zo veelomvatend, is %o kostbaar qua instru
mentarium, leerkrachten, enz., dat dit eenvoudig onuitvoerbaar is. 

Toch zullen er s.h.kinderen zijn, die hier te kort komen, ev. hun 
studie afbreken en dus niet op de plaats terecht komen, waar ze wel 
zouden kunnen voldoen. 

Ik geloof niet dat we deze jongelieden een plezier doen met een 
speciaal en daardoor als onvolwaardig betiteld diploma. 

Ik meen te weten, dat er bij het technisch onderwijs wel eens 
pogingen in die richting gedaan zijn. 

Dit moet m.i. gereserveerd blijven voor die leerlingen, die inder
daad niet verder kunnen komen en dat staat min of meer los van 
hun slechthorendheid. 

Veel beter is de steun, die de school voor s.h. kan geven als aan
vulling. Hetzij gedeeltelijk overdag naast de gewone vakschool, hetzij 
in de vorm van avondonderwijs. 

Het gebeurt reeds, maar of hier nog niet uitgebreid en verdiept 
zou kunnen worden, zou apart bestudeerd moeten worden. 

Aan de leerkracht worden in elk geval zeer speciale eisen gesteld 
en er is een nauwe samenwerking nodig met de betreffende vakschool 
(en ik meen te weten, dat dit niet altijd geschiedt). 

Het speciale vakonderwijs is dus een nog lang niet opgelost en 
misschien niet op te lossen probleem. 

Nu dus het algemeen vormend onderwijs. 
Hier is gelukkig meer mogelijk gebleken, dan men tot voor kort 

mogelijk achtte. Ik bedoel hier speciaal het MULO. 
Nu vijf jaar geleden kwam het plan op met dit speciale onderwijs 

te beginnen. 
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De uitwerking was echter niet eenvoudig. 
In de eerste plaats was er het probleem van de leerkrachten. 
Over het algemeen hebben de mensen, die aan een school voor 

s.h. werken zich op dit onderwijs gespecialiseerd. 
MULObevoegdheden zouden dus een dubbele specialisatie vragen en 
dat komt niet zo vaak voor. 

Twee mogelijkheden bleken min of meer uitvoerbaar. 
T.w. studie via een goede schriftelijke cursus en de hulp van 

vakleerkrachten. 

Dit laatste bleek wettelijk mogelijk. Het probleem is hoe ze te 
vinden en de vraag is of deze mensen, gegroeid in een heel andere tak 
van onderwijs, geschikt zijn om dit werk te gaan doen. 

Het is in Amsterdam gelukt beide mogelijkheden te benutten. 
De L.O.I. boden uitvoerige lessen (met op de achtergrond een 

staf van bevoegde docenten). 

Deze lessen waren voor volwassen goedhorenden bestemd en moes
ten dus op een speciale manier bewerkt worden. 

De L.O.I. gaven alle mogelijke medewerking en steun. Het is een 
bedrijf dat niet op winst gericht is. De directie bleek bereid tot allerlei 
overleg en de docenten hielden wat correctie en aanwijzingen betreft 
rekening met het feit met kinderen te doen te hebben. 

Zelfs de volgorde der lessen kan geheel door ons bepaald worden. 
Daarnaast kregen we de steun van een ervaren Mulo-onderwijzer, 

de Heer Boot voor de vakken Engels en Duits, die zich goed wist aan 
te passen. 

Na 3 jaar kwam mijn collega Klaasen het team completeren, zodat 
we nu een op volle toeren draaiend Mulootje bezitten, waar we nogal 
trots op zijn. 

Verleden jaar deed de eerste groep eindexamen. Van de vier 
candidaten slaagden er drie geheel volgens de verwachtingen voor het 
officiële MULO diploma A. 

Het staat voor mij vast dat deze leerlingen op andere wijze hun 
diploma niet hadden kunnen verwerven. 

Een recente ervaring heeft deze overtuiging bevestigd. 
Zij zijn alle drie zwaar s.h. en een van hen is bovendien dubbel 

gehandicapt door een motorische storing. 

Thans wil ik enige opmerkingen maken over de werkwijze van 
ons schooltje. 
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Bij de aanmelding verschillen deze kinderen natuurlijk wat betreft: 
leeftijd 
intelligentie 
s.h.heid 
taal 

Het kan zijn dat ze afkomstig zijn van een school voor s.h. (ev. 
uit een speciale klas daarvan — kinderen met taalstoringen), het kan 
ook zijn, dat ze van een school voor g.l.o. komen, zelfs komt het voor 
dat er eerst een mislukkig geweest is op een andere school voor MULO. 

Uit dit geheel van gegevens moeten wij bepalen of de betreffende 
leerling in aanmerking komt voor deze zeer speciale tak van onderwijs. 

Bij deze bepaling is het advies van onze psycholoog de Heer Stam 
onmisbaar in vele gevallen. 

Kinderen, die zonder twijfel het gewone MULO zullen kunnen 
volgen, plaatsen wij bij voorkeur niet. 

De eerste groep heeft de studie in vier jaar volbracht, maar allerlei 
ervaringen hebben ons doen besluiten de opleiding vijfjarig te maken. 

Een moeilijke groep bij de aanmelding zijn de kinderen, die niet 
op een school voor s.h. geweest zijn. En daarbij dan vooral diegenen, 
die al op een gewone school voor MULO mislukt zijn. 

De s.h.kinderen, die op een school voor g.l.o. geweest zijn, moeten, 
indien dit juist was in het algemeen ook in staat zijn MULO voor 
goedhorenden te volgen. 

De slechthorendheid mag dus niet het achterdeurtje vormen waar
langs toch voortgezet onderwijs gevolgd kan worden als het anderszins 
mislukt. 

Men zou natuurlijk kunnen zeggen dat het eerste schooljaar wel 
selecterend zal werken, maar dat is in ons geval een gevaarlijk experi
ment. 

De zeer kleine groepjes kunnen door een enkele leerling zeer sterk 
beïnvloed worden. Dit geldt ten goede maar vooral ook ten kwade. 

De op een gewone MULO mislukte leerling, waarbij men dan 
plotseling ontdekt, dat hij ook nog s.h. is, blijkt over het algemeen niet 
in aanmerking te komen voor plaatsing. 

Door een weloverwogen selectie hebben we kunnen voorkomen, 
dat dit schooltje beschouwd wordt als een instituut, waar het betref
fende kind tenminste vier jaar opgeborgen is en dan zo terloops toch 
altijd nog wel wat opsteekt. 
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Ons doel is en moet blijven het behalen van het officiële MULO 
diploma en daar moeten we ons geheel op richten. 

Dat het kan heb ik met mijn eerste groep leerlingen kunnen 
bewijzen. 

De examencommissie heeft hierbij alle mogelijke medewerking 
verleent, zonder aan de gestelde eisen ook maar iets te kort te doen. 
Vooral dit laatste moeten we m.i. bijzonder waarderen. 

Dit legt ons echter de plicht op kinderen af te leveren, die inder
daad op examenniveau zijn. Gebeurt dat niet dan ondergraven we het 
bestaansrecht van deze soort school. 

Hiermee wil ik niet betogen, dat er geen plaats zou zijn voor een 
andere vorm van vervolgonderwijs, bv. een primaire kantooropleiding, 
waar naast één vreemde taal, bv. wat boekhouden, handelsrekenen, 
correspondentie, steno en typen gegeven zou kunnen worden. 

Dit verschilt echter qua instelling en studie zodanig van wat wij 
willen, dat plaatsing van beide groepen kinderen in één klas m.i. 
onmogelijk is. 

Dus het officiële MULO diploma, nu in een vijfjarige opleiding. 
Mogelijkheden : 

A diploma : 1. Ne, Fr, D, E. + Alg, Mtk 
Aa, G, N, Schr 

2. idem -f- Handelsvakken A 
3. idem + Handelsvakken M.P. 
4. Ne. 2 talen, 

Aa, G, N, Alg, Mtk + Handelsvakken A 
5. idem -f Handelsvakken M.P. 
Facultatief : tekenen, scheikunde, plant- en dierkunde. 

B diploma : Ne Fr. D E Aa G Fys Alg Mtk Schr Te 
Facultatief: Handelsvakken A 

M.P. 
Scheikunde 

Het s.h.kind, dat een van deze diploma's verwerft, heeft m.i. heel 
wat gepresteerd. 

Uit dit programma hebben we tot nu toe een keus moeten doen. 
We hebben ons bewust beperkt tot het A programma met wiskunde. 
Nu is er voor het eerst een groep in opleiding voor het B diploma. 
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Misschien kunnen we in de toekomst het handelsprogramma ook 
tot zijn recht laten komen. 

De beperking tot het handelsprogramma leek ons eenzijdiger dan 
tot het A diploma met wiskunde, vooral met het oog op een eventuele 
beroepskeus in de techniek. 

Het moet op de duur echter mogelijk zijn beide facetten tot zijn 
recht te laten komen. 

Het grote probleem blijft de personeelsvoorziening. 
We bedienen nu vijf leerjaren met 214 man en dat is de uiterste 

grens. Het is ons mogelijk gemaakt doordat we steunen op een grote 
school voor s.h. 

Toch zou het m.i. wenselijk zijn, dat er voor deze tak van onderwijs 
meer faciliteiten kwamen, wat personeel, leermiddelen, enz. betreft. 

Ik noemde U als nadeel van een kleine groep de invloed van één 
enkele leerling. 

Daarnaast zijn er niet te schatten voordelen. 
Ik geloof niet dat er veel scholen zijn, waar je je leerlingen beter 

kunt leren kennen. 
Naast het lesgeven is er hier meer dan waar ook het gesprek 

mogelijk. 
De trektochten, die ik met mijn groep gemaakt heb, zijn voor de 

leerlingen en voor mij in dezelfde mate onvergetelijke gebeurtenissen. 
En zo zou er veel meer te noemen zijn. 
Ondanks de vele studieuren, die er aan vast zitten, prijs ik mij 

gelukkig dit werk te kunnen en te mogen doen. 

Rest ons nu de vraag of er andere vormen van algemeen vormend 
voortgezet onderwijs speciaal voor s.h.kinderen mogelijk zijn. 

Het MLJLOonderwijs staat, ondanks zijn niet te onderschatten 
moeilijkheden, toch nog vrij dicht bij het g.l.o., zodat een gewoon 
schoolmeester hier nuttig werk kan doen. 

Hoe dit bv. met HBS enz. zou moeten, kan ik niet zeggen. 
Misschien kan een gedegen MULO-opleiding zoals we die trachten 

te verwezenlijken een voorbereiding vormen voor verder gaand vervolg' 
onderwijs (ev. in de vorm van zelfstudie via een schriftelijke cursus). 

Ik heb U iets over mijn ervaringen en opvattingen mogen vertellen 
en ik wil ze gaarne toetsen aan eventuele vragen of kritiek. 
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Tot ons genoegen is men in Rotterdam, zij het op enigszins andere 
wijze ook begonnen met speciaal MULO-onderwijs voor s.h.kinderen. 
Dit is bijzonder verheugend. 
Als deze tak van onderwijs ertoe kan bijdragen, dat het s.h.kind de 
plaats verovert, waar het ondanks zijn handicap recht op heeft, dan is 
het bestaan ervan alleszins gerechtvaardigd. 

JAARVERSLAG 

van de „Vereniging tot Bevordering van het onderwijs aan 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen in Nederland" 

over het Verenigingsjaar 1959 

In mijn jaarverslag over 1959 zal ik proberen U een zo volledig 
mogelijk overzicht te geven van de werkzaamheden en de resultaten 
daarvan van Uw Bestuur. 

Het volledig Bestuur is in dit verenigingsjaar drie keer bijeen 
geweest, terwijl daarnaast nog een tweetal vergaderingen van het D.B. 
waren. 

De eerste bestuursvergadering, gehouden op 9—1—59, had als 
voornaamste onderwerp van bespreking het samenstellen van een leer
plan voor de scholen voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Aangezien op een vergadering in december 1958 was gebleken, dat 
hier veel moeilijkheden bij naar voren kwamen, was besloten de Heer 
Vlietstra, H.I. bij het B.L.O., uit te nodigen voor de bespreking van 
januari 1959. 

De Heer Vlietstra heeft Uw Bestuur op deze vergadering heel veel 
nuttige wenken en aanwijzingen kunnen geven, waardoor het mogelijk 
werd een verantwoord leerplan samen te stellen. Daar dit echter veel 
tijd in beslag zou nemen, werd de eigenlijke samenstelling uitgesteld 
tot de volgende vergadering, welke zou worden gehouden op 15 april 59. 

Inmiddels waren er twee belangrijke berichten binnengekomen, 
waarvan ik in de eerste plaats wil noemen de beschikking van H.M. 
de Koningin om aan onze Vereniging Haar Goedkeuring te verlenen, 
welke bij K.B. van 10 april 1959 in het Staatsblad werd afgekondigd. 

Een ander bericht was een schrijven van de Minister van Onder-
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wijs, Kunsten en Wetenschappen, waarin de Minister mededeelde, dat 
hij zijn goedkeuring hechtte aan een door Uw Bestuur gedaan verzoek 
om enige vertegenwoordigers naar het Internationaal Logopaedisch 
Congres te Londen te mogen zenden : er mochten drie leden naar dit 
Congres en deze zouden, op voorwaarde dat zij een verslag van het 
Congres indienden, een vergoeding krijgen van maximaal ƒ 200,— Het 
belangrijke punt voor onze Vereniging in deze beschikking is, dat de 
Regering hiermede een erkenning van ons werk geeft. Dit geeft Uw 
Bestuur het vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te gaan en langs 
officiële weg nog meer beslissingen zal proberen te bereiken welke voor 
ons onderwijs van groot belang zijn. Ik kan hierover nog geen definitieve 
mededelingen doen, maar binnenkort zult U hier meer van horen. 

Zoals ik U reeds vertelde, werd op de Bestuursvergadering van 
april 1959 het leerplan voor onze scholen samengesteld. Dit ontwerp 
leerplan werd verzonden naar de Heer Vlietstra, waarna het zal wor
den voorgelegd aan de Staatscommissie ter bevordering van de nieuwe 
Wet op het B.O. 

Op deze vergadering werd tevens het programma besproken voor 
de Studie-conferentie 1959. Deze conferentie zal in het teken staan van 
de Akoupaedie. 

De Studie-conferentie 1959 en de Algemene Vergadering. 
Op 11 en 12 juni 1959 werd de Studie-conferentie gehouden in 

het Maarten Maartenshuis te Doorn. Het programma was als volgt: 
11 juni: 's morgens: lezing door Drs. J. Tolk, onderwerp : „Klasse-
acoustiek". 's Middags : Algemene Vergadering. 

12 juni: lezing Drs. C. Wansdronk, onderwerp : „Mogelijkheden 
en gebruik van de Klasseapparatuur", 's middags lezing door H. Schuts, 
onderwerp : „Het praktisch werk met de apparatuur". 

Verslagen van de lezingen zullen worden gepubliceerd in het Tijd
schrift voor Doofstommenonderwijs, dat in 1960 zal verschijnen onder 
een andere naam en zal worden uitgegeven door de „Vereniging ter 
bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland" en onze 
Vereniging. 

Het verslag van de Algemene Vergadering geef ik U nu : 
Na opening door de Voorzitter volgen het jaarverslag van de 

secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. Beide worden 
zonder wijzigingen door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

Hierna volgt de Bestuursverkiezing. Op voorstel van het Bestuur 
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worden de volgende leden voorgedragen : Hr. J. J. Pille, voorzitter, Mej. 
W. I. M. Vermeulen, penningmeesteresse, A. Breve, secretaris; be
stuursleden : Zs. Marie en de Heren De Bakker, Van de Klooster, De 
Kluyver, Schutten en Verschoor. 

Allen worden met algemene stemmen benoemd. 
In de eerstvolgende Bestuursvergadering zal het Bestuur een roos

ter van aftreden samenstellen, aangezien volgens de Statuten om de 
twee jaar de helft van het aantal bestuursleden moet aftreden. Voor
uitlopend op deze vergadering deel ik hierbij mede, dat het rooster van 
aftreden als volgt is geworden : 

In 1961 zullen aftreden de Heren De Bakker, Breve, Van de 
Klooster en De Kluyver. 

In 1963 treden af Zs. Marie, Mej. Vermeulen en de Heren Pille, 
Schutten en Verschoor. 

Allen zijn volgens de Statuten herbenoembaar. 

Benoeming Kascontrole-commissie : Voor het boekjaar mei 1958 
tot 11 juni 1959 zullen de boeken worden gecontroleerd door Mej. 
Hornstra en de Heren Klaassen en Oordijk. (Deze controle geschiedde 
tijdens de Studie-conferentie en op 12 juni stelde deze commissie voor 
de penningmeester décharge te verlenen over haar beleid van het boek
jaar 1958 tot 11 juni 1959.) 

Ter controle van de boeken over de periode 11 juni 1959 t/m 
31 december 1959 wordt de volgende commissie voorgesteld : Mej. v. d. 
Kerkhof f en de Heren Geilleit en Wijdeveen. 

De samenwerking met de Vereniging v. Doofstommenortderwijs. 
In het kader van de samenwerking zijn grote vorderingen gemaakt. 

Het ligt in de bedoeling om, te beginnen 1 januari 1960, het Tijdschrift 
gezamenlijk uit te geven, zij het natuurlijk onder een andere naam. 

Hiertoe kan slechts worden overgegaan, indien de Algemene Ver
gadering zijn goedkeuring hieraan hecht. Daarom brengt de voorzitter 
duidelijk de consequenties naar voren, welke hieraan verbonden zijn : 
Indien het Tijdschrift gecombineerd wordt uitgegeven, zal dit slechts 
mogelijk zijn, als de contributie drastisch verhoogd wordt. Het zal er 
op neerkomen, dat de contributie verdubbeld zal worden, d.w.z. in 
plaats van ƒ 9,00 per jaar, wordt het dan ƒ 18,00 per jaar. 

De Algemene Vergadering blijkt het belang van de samenwerking 
te onderkennen en geeft met algemene stemmen zijn goedkeuring aan 
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deze contributie-verhoging en dus tevens zijn fiat aan het uitgeven van 
een gecombineerd Tijdschrift. 

Voor dit Tijdschrift moet dan ook een redactie worden benoemd. 
Het is de bedoeling, dat van beide verenigingen vier redacteuren wor
den aangewezen en bovendien als coördinerend figuur een Hoofd
redacteur. Daarboven komt dan de Eindredacteur te staan, welke voor 
vier jaar wordt aangewezen en wel zodanig, dat deze Eindredacteur de 
ene periode een vertegenwoordiger zal zijn van de Veren. v. D.S.-
onderwijs en de andere periode een vertegenwoordiger van de Vereni
ging ter bevordering van het onderwijs aan S.H. en Spr. kinderen. 

De volgende leden worden voorgesteld en als zodanig door de 
A.V. benoemd : 

Redacteuren: de Heren Koops (Den Haag), De Kluyver (Arn
hem), Br. Marcus (Eindhoven) en Schutten (Utrecht). 

Hoofdredacteur : de Heer Schuts (Amsterdam). 
De Vereniging v. D.S. heeft gevraagd of onze Vereniging ermee 

accoord kan gaan, dat de Heer Eendebak, in haar A.V. 1959 voor de 
periode van vier jaar benoemd als Eindredacteur, ook tijdens de nieuwe 
periode, welke op 1 januari 1960 ingaat, als Eindredacteur mag blijven. 
Vanzelfsprekend gaat onze A.V. hiermee accoord. 

Tenslotte de Rondvraag : 
Hierbij komt de Studie-conferentie 1960 ter sprake. Hr. Pille stelt 

voor op deze conferentie iets te vertellen over het Ulo-onderwijs, waar
op Mej. Kerkhof vraagt of het niet mogelijk is dit onderwerp iets 
ruimer te nemen en te spreken over het Vervolgonderwijs. Hr. Pille 
stemt hiermee in. 

Mej. Topper noemt als onderwerp : Iets over de moeilijkheden 
bij het lezen. Hr. Pille vindt dit onderwerp zeer interessant, maar het 
is zó uitgebreid, dat dit meer iets is om een hele conferentie te vullen. 

Als datum wordt in principe, op voorstel van Zs. Marie, 19 en 20 
mei genoemd. 

Hr. Van de Klooster brengt ten slotte naar voren, dat de accom
modatie in het Maarten Maartenshuis te klein is geworden voor onze 
grote groep. Hij stelt daarom voor, de volgende conferentie in een 
ander gebouw te houden. 

Het blijkt, dat de meningen nogal uiteen lopen. Voorgesteld wordt 
daarom, dat in het najaar contact zal worden opgenomen met verschil
lende conferentie-oorden en daaruit door de leden, welke hierover een 
circulaire zullen ontvangen, zal worden gekozen. 
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Hiermee wordt de Algemene Vergadering gesloten. 

Het overzicht van het verenigingsjaar 1959 vervolgend, komen we 
nu tot de laatste Bestuursvergadering, gehouden op 26 oktober. 

Deze vergadering handelde in hoofdzaak over de Studie-conferen
tie 1960. 

Uit de gehouden enquête kwam naar voren, dat het merendeel 
van de leden de voorkeur gaf aan het Maarten Maartenshuis. Gezien 
de uitbreiding van het ledenaantal meende het Bestuur echter, dat het 
niet verantwoord was, de conferentie te houden in een ruimte welke 
momenteel juist toereikend was, maar mogelijk in mei 1960 te klein. 
Daarom werd overeengekomen, nader contact op te nemen met de 
Stichting „Woudschoten" te Zeist. 

Bij de samenstelling van het programma bleken verschillende 
moeilijkheden te zijn. De Heer Pille had namelijk voorgesteld de con
ferentie in het kader van het dubbelgestoorde kind te houden. De moei
lijkheid echter was: Wie komen er in aanmerking om inleidingen over 
dit onderwerp te houden. Besloten werd, dat de secretaris een gesprek 
hierover met de Hr. Vlietstra zou aanvragen en dan tevens zou proberen 
de medewerking van Hr. Vlietstra aan het programma te verkrijgen. 

In dit gesprek, dat medio november werd gehouden, gaf de Hr. 
Vlietstra niet alleen direct zijn toezegging tot medewerking, maar gaf 
aan het Bestuur ook verschillende suggesties welke van grote betekenis 
voor de samenstelling van het programma zouden zijn. 

Langs deze weg wil ik de Hr. Vlietstra, mede namens het Bestuur, 
hartelijk danken voor zijn prettige en spontane medewerking. 

Alvorens dit jaarverslag te beëindigen, wil ik nog opmerken, dat 
Uw Bestuur vertegenwoordigd is geweest bij verschillende officiële 
gebeurtenissen, nl. de officiële openingen van de scholen voor slecht
horende kinderen in Breda, Enschede en Nijmegen. 

Bovendien was het Bestuur vertegenwoordigd op de Algemene 
Vergadering van de „Vereniging ter bevordering van het Doofstommen-
onderwijs in Nederland", gehouden op 14 en 15 mei 1959 te Groningen. 

Uw Bestuur spreekt de wens uit, dat het ook in de toekomst zal 
gelukken belangrijke successen te behalen ten guste van het aan ons 
allen toevertrouwde gehandicapte kind. 

Gezien de groei van onze Vereniging, het aantal leden bedroeg op 
31 december 1959 reeds 117, mogen wij aannemen dat onze Vereniging 
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blijk geeft in een behoefte te voorzien en daarom zien we de toekomst 
met groot vertrouwen tegemoet, er echter op rekenend, dat de leden, 
ook weer in de komende jaren, hun volle medewerking zullen verlenen. 

Rotterdam, 20 mei 1960. A. BREVE, secretaris. 

VERSLAG VAN DE 41ste ALGEMENE VERGADERING 
van de Ver. ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs 

in Nederland 
gehouden in het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel 

Bij het noemen van de naam „Sint-Michielsgestel" denkt de ge
middelde Nederlander, die de bezetting aan de lijve ondervonden heeft, 
dadelijk aan de gijzelaars die daar in „Beekvliet" gevangen zaten, doch 
bij elke doofstommenonderwijzer in Nederland verschijnt direct in ge
dachten het prachtige Instituut voor Doven, wellicht het mooiste in 
Europa, dat zich daar statig verheft op een weids terrein in de onmid
dellijke omgeving van de Dommel. 

En toch bestaat er verband tussen Beekvliet in bezettingstijd en 
het Instituut voor Doven, getuige het prachtige gebrandschilderde raam, 
door een groep van gijzelaars aan het Instituut aangeboden als dank 
voor de hulp hun gedurende hun gevangenschap verleend. 

De woorden „Caritas" en „Intrepiditas" aangebracht in het 
gedenkraam drukken op gelukkige wijze uit de charitatieve instelling 
van directeur, priesters, broeders en zusters, als wel de koene onder
nemingslust, die in het Instituut heerst en die haar uitdrukking gevon
den heeft in het fraaie hoofdgebouw, het nieuwe scholencomplex en 
de stoutmoedige experimenten om de dove kinderen tot een vollediger 
menszijn te ontwikkelen. 

Niemand van de leden van onze vereniging zal zich gaarne de 
gelegenheid laten ontglippen om de reis te aanvaarden naar Sint-
Michielsgestel als daar de Algemene Vergadering wordt gehouden. 
Men weet van te voren, dat het programma, dat ons daar wordt aan
geboden van een gehalte is, dat moeilijk te evenaren, Iaat staan te 
overtreffen is. De groei van onze vereniging in de laatste jaren demon
streerde zich hierin, dat slechts met de grootste moeite de afwerking 
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van een deel van het programma in het Instituut plaats kon vinden, 
wat sinds de oprichting van onze organisatie in 1914, nog niet eerder 
gebeurd was. 

De opening van de Algemene Vergadering, door onze Voorzitter 
Drs. M. J. C. Büchli, vond deze keer dan ook plaats in het gebouw 
„Casino" in Den Bosch op donderdagmiddag 2 juni om 2.30 uur. 

Hij heette allen hartelijk welkom en richtte zich in het bijzonder 
tot enige gasten onder wie Mgr. Oomens, Voorzitter van het Bestuur 
van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, de Heren 
Modderaar en Molenaar als afgevaardigden van het Bestuur van 
„Effatha" te Voorburg, de Heer van Gerwen, bisschoppelijk Inspec
teur van het onderwijs, de Heer Vlietstra, Hoofdinspecteur van het 
B.O., de Heer de Jeu, directeur van de Stichting B.O., Mevr. Snijders-
Oomen, psychologe en een aantal Belgische Broeders. 

Een woord van welkom richtte hij ook tot de sprekers van deze 
middag Mgr. van Overbeek, directeur van het Instituut voor Doven 
te Sint-Michielsgestel en Dr. Klijn, adviseur van het Instituut voor 
Audiologie en electronische apparatuur en audioloog van de Gem. 
Universiteit te Amsterdam. 

Na deze openingsspeech gaf hij het woord aan Mgr. van Over
beek, die een lezing hield over het onderwerp : „Bouw en inrichting 
van een nieuwe school voor dwe kinderen". 

Daar deze lezing elders in het Tijdschrift verschijnt, wordt hier 
van weergave afgezien. 

Bij het debat vroegen de heren Berkhout en Albronda enige in
lichtingen en nadat Mgr. van Overbeek deze gegeven had, dankte de 
Voorzitter de spreker voor zijn interessante voordracht, waarmee een 
actueel onderwerp behandeld was. Terwijl men in de grote steden met 
ruimtegebrek te kampen had, was hier in Brabant, en in het bijzonder 
in Sint-Michielsgestel nog ruimte volop. Hij zei, dat men hier de teke
nen des tijds verstond, wees op de diplomatieke gaven van Mgr. van 
Overbeek, die hem zo bij uitstek van pas kwamen bij het stichten van 
S.H.-scholen en scholen voor doven in andere werelddelen. Bescheiden 
als Mgr. van Overbeek was, zag hij zich in al zijn werken slechts als 
een nederig dienaar van God. 

Na een korte pauze kon de Voorzitter het woord geven aan Dr. 
Klijn, die een voordracht hield over het onderwerp : „Electronische 
apparatuur voor dove kinderen". Daar ook deze voordracht in het 
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Tijdschrift zal verschijnen, wordt er hier niet verder op ingegaan. Doch 
zeer zeker zullen de leden onder de indruk zijn gekomen van de experi-
menten door Dr. Klijn op het gebied van ontvang- en zendapparatuur 
verricht. 

Nadat de Heer de Vos gewezen had op het feit, dat bij het 
„Mivabosysteem" de lage tonen meer versterkt worden dan de hogere 
tonen als gevolg van het richtingseffect en Dr. Klijn hierop geantwoord 
had, dat bij verplaatsing van de leerkracht soms wel een normaal 
spectrum werd aangeboden en dan weer niet, bracht de Voorzitter 
Dr. Klijn dank voor zijn voordracht. Hij wees er op, dat de spreker 
al dadelijk begonnen was met een stunt door het Bestuur weg te vagen 
van het toneel. Door zich in dienst te stellen van het doofstommen-
onderwijs was de spreker tot grote daden gekomen. De taalopbouw 
was het voornaamste werk in de dovenschool en deze kreeg grotere 
kansen door de audioloog. De philoloog en de audioloog moesten in 
onze scholen samenwerken. 

Hiermee was een einde gekomen aan het eerste deel van het 
programma. 

Om 6.30 opende de Voorzitter in hetzelfde gebouw de Huishou
delijke Vergadering. 

Hij verzocht in de eerste plaats de Secretaris de notulen van de 
vorige Alg. Verg. voor te lezen, die na lezing onveranderd werden goed
gekeurd. 

De Voorz. herinnerde vervolgens aan het verscheiden van de Heer 
Numan, die de Vereniging enige tijd als secretaris heeft gediend. 
Staande eerden de leden gedurende enige ogenblikken van stilte het 
heengaan van deze bij de ouderen zo bekende figuur. 

Vervolgens wees de Voorzitter op enige jubilea. 
De Heer Droge had de dag tevoren zijn 40-jarige werkzaamheid 

bij het doofstommenonderwijs herdacht. Mgr. van Overbeek had 25 
jaar geleden zijn intrede bij dit onderwijs gedaan, de Heer de Vries 
had zijn 25-jarig jubileum èn bij het onderwijs èn bij het doofstommen-
onderwijs gevierd, terwijl de Heer Arends 25 jaar bij het onderwijs 
werkzaam was geweest. De Voorzitter memoreerde de kwaliteiten van 
de jubilarissen, feliciteerde ieder afzonderlijk met hun jubileum, het
welk door de leden met applaus werd onderstreept. 

Ook wees de Voorzitter er op, dat Mej. Rijkes het afgelopen 
jaar een bijzonder blijk van waardering ontvangen had en wel de 
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10 Rode Rozen van het Parool. 
In de redactie van het Tijdschrift was de Heer van Uden her

benoemd en in de plaats van de Heer Jasperse was de Heer Cramer 
benoemd. De Voorzitter liet uitkomen het vele, dat de Heer Jasperse 
sinds 1920, toen hij als lid van de Vereniging toetrad, voor onze 
organisatie en het Tijdschrift had gedaan. 

De Voorz. deelde verder mee, dat de Minister van O. K. en W. 
goedgunstig beschikt had op ons verzoekschrift om ook degenen, die 
op 1 januari 1955 bezig waren met de studie voor de diploma's A en B 
doofstommenonderwijs, gelijk te stellen met de bezitters van het diplo
ma Log. en Phon., indien ze voor beide diploma's geslaagd waren. 

Op het verzoekschrift, betreffende de dove kinderen met neven-
gebreken, dat 1 nov. 1959 bij de Minister was ingediend, zo deelde 
de Voorz. mee, mochten wij enige dagen geleden bericht ontvangen, 
dat de Minister zich tot de Commissie tot voorbereiding van een wet
telijke regeling betreffende het B.L.O. had gewend met de vraag of — 
en zo ja, op welke wijze de onderhavige materie naar haar oordeel in 
de toekomst diende te worden geregeld. Zodra de Minister deze infor
matie ontvangen had, zou hij nader op het verzoek terug komen. 

Daarna bracht de Voorzitter het plan van de Heer Stoel ter 
sprake, betreffende het taalonderwijs, waarover de leden aan de ver
schillende scholen reeds mededeling hadden ontvangen. 

In de commissie waren benoemd: voor Groningen de Heer 
Arends, voor Sint-Michielsgestel de Heer van Uden, voor Rotterdam 
de Heer Stoel, voor Amsterdam de Heer Berkhout, terwijl „Effatha" 
nog een lid zou aanwijzen. *) De Voorzitter deed een beroep op de 
leden om de commissie te helpen bij haar moeilijke taak. 

De Voorzitter sprak daarna over de samenwerking met de Ver
eniging ter Bevordering van het onderwijs aan S.H. en spraakgebrek-
kige kinderen in Nederland. Er waren een aantal vergaderingen ge
houden, het Voorzitterschap zou bij toerbeurt vervuld worden, het 
Tijdschriftreglement was aangenomen en de naam van het Tijdschrift 
hadden de leden op het laatste nummer kunnen lezen. De titel was 
wel niet van vreemde smetten vrij, maar desalniettemin wenste hij 

) Mej. N. Rog heeft nu in deze Commissie zitting voor „Effatha" 
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de Heer van Uden geluk met het feit, dat deze titel, door hem 
bedacht, de goedkeuring van beide Besturen had kunnen wegdragen. 

De kwestie van de opleiding deelde de Voorz. vervolgens mee, was 
een enigszins moeilijke zaak. Niet elk jaar zouden er cursussen georgani
seerd kunnen worden. In Utrecht was een cursus gehouden uitgaande 
van de B.O. Stichting, terwijl in Sint-Michielsgestel een cursus afge
sloten was, uitgaande van de R.K. Leergangen te Tilburg. Nu moest 
verder gezien worden, hoe de zaken zich zouden ontwikkelen. Hij 
roemde de medewerking van de Heer de Jeu, directeur van de B.O. 
Stichting. 

Het Bestuur had het initiatief genomen, ging de Voorz. verder, om 
de opleiders kennis te laten nemen van de programma's betreffende 
het Voortgezet Onderwijs aan de verschillende scholen. Natuurlijk 
bleven de scholen autonoom in deze kwestie, maar de verschillende 
opleiders zouden in de gelegenheid gesteld worden de examens bij te 
wonen. Dit jaar zou er alleen in Sint-Michielsgestel een examen plaats
vinden. 

De Voorzitter gaf daarop een verslag van zijn reis naar Wiesbaden. 
Het was hem een bijzonder voorrecht geweest, zei hij, dat hij door de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in staat was 
gesteld om namens onze Vereniging als afgevaardigde deel te nemen 
aan de World Federation of the Deaf. 

Hij ging de geschiedenis van deze vereniging na, waarvan horenden 
geen lid kunnen zijn. De vereniging heeft de steun weten te winnen 
van de Unesco, waarschijnlijk door relaties van de Secr. Gen. van de 
Federation, Dr. Magarotto, die een zoon is van dove ouders. 

In de paedagogische commissie van dit congres, waarin geen doven 
zitting hadden, was een aanslag gedaan op de orale methode. Dr. 
Greenaway uit Engeland was een voorstander van de invoering van 
gebaren in het onderwijs. Men wilde een „combined system". Ook 
wilde men een internationaal gebaren woordenboek invoeren. In deze 
commissie was uiteindelijk een motie aangenomen, waarin werd uit
gedrukt, dat voor de integratie van de doven in de horende wereld, 
de orale methode de beste is. De mogelijkheid bestond echter, dat het 
Bestuur van de World Federation de motie naast zich neerlegt. Een
zelfde gang van zaken dreigde te gebeuren in de medische commissie. 
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Beter zou het daarom zijn, wanneer deze commissies autonoom 
werden. De Federatie zou dus een koepelorganisatie moeten worden 
van verschillende autonome secties. Dan konden de besluiten niet 
stranden in het Hoofdbestuur. Nu hadden de horenden niets te ver
tellen. De Voorzitter had zich in verbinding gesteld met Dr. Magarotto 
om bovengenoemde suggesties ingang te doen vinden, maar hij had 
nog geen antwoord ontvangen. 

De vergadering ging accoord met de wijze, waarop de Voorzitter 
de Vereniging op dit Congres had vertegenwoordigd. 

Vervolgens had de Voorzitter nog een mededeling over het Inter
nationaal Congres, dat in 1964 in Washington zal worden ge
houden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Gallaudet 
College. 

In een Bestuursvergadering had de Heer Jansen voorgesteld om 
door bemiddeling van de Vereniging te komen tot een reisspaarkas 
voor leden, die naar dit Congres wensten te gaan. Het beste zou zijn, 
als het Bestuur aan de verschillende scholen vroeg, of de Administra
teur van elke school elke maand een bedrag van het salaris in gin<̂  
houden van degenen, die er heen wilden gaan en dat bedrag dan aan 
de Penningmeester van de Vereniging stuurde. Als men uittrad, zou 
men het bedrag terug kunnen krijgen, zonder rente evenwel. 

De vergadering ging met dit voorstel accoord. 

De Voorzitter ging daarna over tot punt 7 van de agenda nl. 
plaatsbepaling van de volgende Alg. Verg. Hij gaf het woord aan 
de Heer van der Have, die zei, dat „Effatha" het volgend jaar de 
Alg. Verg. gaarne zou willen ontvangen, daar de Heer de Vos hem 
had meegedeeld, dat de Rotterdamse Inrichting met huisvestingsmoei-
Iijkheden te kampen had. 

Het rapport der kas-commissie werd vervolgens uitgebracht door 
de Heer van Eijndhoven, die zei, alles in de beste orde te hebben 
bevonden en voorstelde de Penningmeester décharge te verlenen, het
welk hem onder dankzegging voor zijn nauwkeurig beheer werd ver
leend. 

In de nieuwe kas-commissie werden benoemd Mej. Latooy en 
de Heer Hoekstra te Voorburg, terwijl de plaatsvervangende kas-



115 

commissie, bestaande uit Mej. Boudens en de Heer Landman nog 
een jaar als zodanig zou fungeren. 

De Voorzitter bracht dank aan Mevr. Huizinga en Mej. Lensink 
voor het werk, dat ze hadden gedaan voor de beoordeling van de titel 
van het Tijdschrift. 

Bij de verkiezing van de Buitenleden werden de zittinghebbende 
leden nl. Mej. Rog, Mgr. van Overbeek, de Heer Stoel en de Heer 
Jansen herkozen. 

Nadat de Heer Bergshoef nog het plan van een ideeënbus aan 
elke school had geopperd om tot suggesties te komen voor onder
werpen op de Alg. Verg. en de Heer Berkhout met een onderwerp 
voor de volgende Alg. Verg. voor de dag kwam, nl. om een afgevaar
digde van de oud-leerlingen uit te nodigen om een uiteenzetting te 
geven over het gebruik van gebaren, sloot de Voorzitter de Huishoude
lijke Vergadering. 

Op vrijdag 3 juni om 9.30 werd de Alg. Verg. heropend in het 
Instituut voor Doven. Hij riep een hartelijk welkom toe aan Mgr. 
Bannenberg, Secretaris van het Bestuur van het Instituut voor Doven 
te Sint-Michielsgestel, Prof. van Houte en Mevr. Sluyter, als afge
vaardigden van het Bestuur van de Ammanschool te Amsterdam, de 
Heer van Zuilen, afgevaardigde van het ministerie van Maatschap
pelijk Werk, de Heer Broeren, Inspecteur van het B.O., de Heren 
Breve en Verschoor, afgevaardigden van de Vereniging ter Bevorde
ring van het onderwijs aan S.H. en spraakgebrekkige kinderen in Ne
derland, Mr. Teulings, Vice-Voorzitter van het Bestuur van het Insti
tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel, aan enkele autoriteiten, die 
ook de vorige dag reeds aanwezig waren onder wie de Heer Vlietstra, 
Hoofdinspecteur van het B.O. en aan de sprekers van deze morgen. 

Daarna gaf hij het woord aan Prof. Dr. S. T. Bok, die sprak over 
het onderwerp : „Het sturen", welke voordracht gevolgd werd door 
een lezing van de Heer J. v. d. Sluys over de algemene motoriek van 
dove kinderen. 

Na de pauze volgden nog twee lezingen en wel de eerste getiteld : 
,,Over de psycho-motoriek van dove kinderen", gehouden door Mevr. 
N. Guffens-Stoopmans en de tweede getiteld : „Motoriek en taal-
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verwerving" gehouden door de Heer van Uden. 

Aan het debat werd deelgenomen door de Heren van Mierlo, 
Dr. Klijn en Bergshoejf, die door Prof. Bok en de Heer van Uden 
werden beantwoord. 

Daarna bracht de Voorzitter de sprekers achtereenvolgens dank. 
Aan Prof. Bok zei hij o.a., dat deze een lezing over het sturen 

had gehouden, dat deze zijn eigen stem had bijgestuurd, terwijl wij 
ons werk moesten sturen in de goede richting, opdat de dove zou 
komen tot een volledig menszijn. 

Hij dankte de Heer van der Sluys, die ons een beter inzicht 
had gegeven in de algemene motoriek van onze kinderen. 

Mevr. Guffens-Stoopmans had ons veel gegeven, wat wij dank
baar hadden ontvangen. Vaak raakten wij uit de koers, maar wij 
moesten trachten de dove in de goede koers te houden. 

De Heer van Uden had ons gevangen gehouden in de tang van 
zijn heldere voordracht. De klassieke opvoeding was nog altijd van 
grote waarde voor helder denken. Hij had de Alg. Verg. beëindigd met 
een voordracht over de taal, waarom was gevraagd. 

Door al deze voordrachten waren we tot een beter inzicht geko
men in de motoriek van dove kinderen. Nogmaals bracht hij dank 
voor de collectieve bijdragen. 

Vóór de Voorzitter de Alg. Verg. sloot, gaf hij nog eerst het 
woord aan Prof. van Houte, die namens alle Besturen dank bracht 
voor de uitnodiging. Prof. Bok was uitgegaan van het woord van 
Goethe: In de aanvang was de daad. Hij zou hier tegenover willen 
stellen : In de aanvang was het woord. Het woord was voor de doven 
het vijandige. Hij wees op onze onvoorstelbaar zware taak om die 
vijandigheid in haar tegendeel te doen verkeren. 

Het slotwoord was aan de Voorzitter, die Prof. van Houte dank 
bracht voor zijn woorden. Hij wees op de goede samenwerking tussen 
de verschillende Besturen, de scholen en de Vereniging. 

Mgr. van Overbeek dankte hij voor de heerlijke dagen in Sint-
Michielsgestel. Hij prees de goede organisatie en constateerde, dat de 
Alg. Verg. uitstekend geslaagd was. 

De jonge leden mochten in de aanvang wellicht ietwat beduusd 
hebben gestaan, maar op de Brabantse avond was van die beduusdheid 
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niets meer gebleken. Mochten ze door de veelheid en diepzinnigheid 
van de voordrachten van deze morgen somewhat bewildered geweest 
zijn, aan het staand buffet zouden ze zich wellicht iets kunnen her
stellen. 

Hij wenste allen goede reis, behouden thuiskomst en een prettige 
Pinkstervacantie. 

Daarna viel de laatste hamerslag en behoorde deze Alg. Verga
dering ook weer tot het verleden. 

Allen, die deze dagen in Den Bosch en Sint-Michielsgestel hebben 
doorgebracht, zullen zeker in hun verwachtingen niet teleurgesteld zijn. 
Alles werkte daartoe mee, de voordrachten, de omgeving, het weer, de 
gastvrije ontvangst en niet in de laatste plaats de Brabantse avond, die 
vooral bij de jonge leden nog lang in herinnering zal blijven. Mgr. van 
Overbeek en zijn staf kunnen met genoegdoening op een bijzonder 
geslaagd congres terugzien. 

De secretaris 
H. SISSING 

VERENIGINGSNIEUWS 

Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland 

Willen de leden, die kortgeleden verhuisd zijn of dit in de toe
komst zullen doen, direct hun adreswijziging opsturen naar het secre
tariaat : Natersweg 5b, Rotterdam-21 ? 

Dit voorkomt vertraging van de toezending van het tijdschrift. 

In het volgende tijdschrift zal worden bekend gemaakt waar en wan
neer de volgende studieconferentie wordt gehouden. Op de Algemene 
Vergadering van 20 mei j.l. was men het wel over de plaats eens, maar 
de datum leverde nogal moeilijkheden op. 

Uw bestuur hoopt op haar vergadering van 15 juni 1960 alle 
voetangels en klemmen te kunnen ontlopen en een voor ieder ge
schikte datum te kunnen vinden. 

A. BREVE 
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ONTVANGEN BOEKEN 

Handleiding Verkeerswetgeving 
samengesteld door H. M. W. Westerlaken — gezamenlijke uitgave van 
A.N.W.B., K.N.A.C. en K.N.M.V. 

De heer H. M. W. Westerlaken, directeur van het Centraal Bu
reau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, heeft deze handleiding 
samengesteld voor allen, die op een of andere wijze bij het verkeers-
onderwijs betrokken zijn 

Het belang van dit onderwijs voor onze gehoorgestoorde leerlingen 
is zonder meer duidelijk. Nu hebben we dit boekje niet nodig natuurlijk 
voor ons allereerste A.B.C. bv. om een dove aan zijn verstand te 
brengen, dat zo'n blinkende brommer beslist géén snelverkeer is — 
een bijna niet uit te roeien gedachte bij sommigen. Maar er zijn heel 
wat meer dingen, waarbij dan deze uitgave van zeer groot nut kan zijn : 

Daarom van harte aanbevolen. M.i. behoort in elke school min
stens één exemplaar van dit werkje aanwezig te zijn. 

Voor het bedrag van ƒ 15,— heeft men niet alleen deze losbladige 
uitgave in zijn bezit, maar ontvangt bovendien alle nog komende wijzi
gingen en aanvullingen. 

Achterin een 30-tal mooie situatie-tekeningen met glasheldere toe
lichting. 

A. E. 
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VAN DE REDAKTIE 

Zoals onze lezers bekend is (althans bekend kan zijn) had de redaktie 
het voornemen zes nummers per jaar te laten verschijnen, elk van 
32 pagina's 

Mede tengevolge van het feit, dat het enige tijd duurde, voordat 
een definitieve beslissing over de naam van ons blad gevallen was, 
kwamen het april- en het juni-nummer met grote vertraging uit. De 
redaktie besloot daarom te trachten op het tijdschema in te lopen. 
Maar door de zomervakantie, die bij sommige scholen al in de eerste 
helft van juli begon, lukte dat niet. Vandaar dat U eind augustus geen 
tijdschrift in de bus heeft gevonden. 

Om de abonné's toch „aan hun trek te laten komen", verschijnt 
nu het oktober-nummer met wat meer pagina's, 
verschijnen. 

Voor wat betreft de sektor doofstommenonderwijs : de lezingen 
gehouden op de Alg. Vergadering in Gestel zijn nu alle gepubliceerd, 
behalve die van de heer v. Uden over „Motoriek en taaiwerving". Deze 
kunt u in het volgende nummer verwachten. 

Verder nog iets, waarvoor ik uw aandacht vraag. Op 29 juni werd 
een redaktie-vergadering gehouden. Met algemene stemmen werd daar 
het besluit genomen om in het tijdschrift een „vragenbus" te openen. 
Ieder collega heeft in zijn (haar) werk, bij een bepaald vak, bij het 
aanleren van bepaalde spreek-, taal-, rekenmoeilijkheden, algemene 
pedagogische problemen enz. enz., wel eens iets, waarvan hij (zij) 
denkt: hier zou ik graag eens een ander zijn mening over willen horen ; 
hoe kan ik dit of dat nu het meest effektief en (tijd) economisch aan
leren. 

Welnu : Schrijf dergelijke vragen aan de redaktie. Een brief
kaart is voldoende. Wij proberen dan voor elke vraag een „antwoord-
man(vrouw)" te vinden. Alle vragen zijn welkom: U behoeft beslist 
niet van te voren diepzinnig na te denken, 't mag best iets zijn, wat uit 
de eenvoud uws harten opwelt. 
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Het is niet nodig, dat de naam van de vra(a)g(st)er in het tijdschrift 
vermeld wordt. Als U dat liever wilt, komt uw vraag incognito in 
behandeling. Het gaat erom, alles wat in onze onderwijskring leeft, tot 
uiting te doen komen en zo het tijdschrift te maken tot een blad, dat 
om zijn practische instelling door allen graag gelezen wordt. 

A. E. 

STUREN 

door Prof. Dr. S. T. Bok, 
directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek 

te Amsterdam. 

Met groot genoegen heb ik de uitnodiging aanvaard, hier een korte 
beschouwing te geven over de beginselen van de cybernetica of stuur' 
kunde, vooral omdat deze uitnodiging verband hield met de nieuwe 
manier, waarop men hier in Sint Michielsgestel de doofstommen pro
beert te helpen. De ontwerpers van de nieuwe manier vragen zich n.l. 
af, of deze in overeenstemming met de jonge wetenschap der stuur-
kunde is en ik meen, dat dat inderdaad het geval is. 
Men probeert hier de doofheid te bestrijden door de patientjes bewe
gingen te laten uitvoeren, die geluid voortbrengen. Of wel bewegingen, 
die gewoonlijk door geluid gestuurd worden. Op het eerste gezicht lijkt 
het, dat daarmee het paard achter de wagen wordt gespannen. Ik hoop 
duidelijk te kunnen maken, dat volgens de gedachtengang van de 
stuurkunde het paard hiermee juist heel precies vóór de wagen ge
plaatst wordt. 
Vanwaar deze merkwaardige omkering ? Deze omkering berust op dat
gene, wat de stuurkunde omtrent het sturen aan het licht heeft 
gebracht. 
Het sturen is uitermate belangrijk in de levende natuur. De mens 
stuurt niet alleen zijn gereedschap, maar ook zijn hand, zijn schreden 
en zijn blik. Hij stuurt, zover hij kan, zijn leven, en als hij er de kans 
toe ziet dat van zijn medemensen er bij. En al dit sturen wordt door 
hem gewild, het behoort tot zijn bewuste daden. Misschien zelfs be
horen al zijn bewuste daden tot het terrein van het sturen. 
En daarnaast stuurt hij nog zo heel veel meer zonder dat hij er zich 
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van bewust is: in zijn lichaam wordt de hartslag heel fijn door het 
zenuwstelsel gestuurd evenals de wijdte van zijn bloedvaten en de 
spanning van zijn spieren. Gestuurd wordt ook de dagelijkse aanmaak 
van zijn bloedlichaampjes, het gehalte aan suiker en aan andere stoffen 
in dat bloed en zo heel veel meer. 
Pas door dit sturen worden de diverse organen van zo groot nut voor 
ons leven, want pas door dit sturen komt de verwonderlijk mooie 
samenwerking van die diverse organen tot stand, zonder welke samen
werking zij geen enkel nut voor ons zouden hebben. Het sturen bepaalt 
immers op welke ogenblikken en in welke omvang elk van die af
zonderlijke organen hun specifieke werking gaan uitvoeren. Denken 
wij ons maar eens even in, dat de zeer vele spieren, die wij voor het 
lopen gebruiken, elk op een willekeurig ogenblik en dus zonder samen
hang met de overige zouden gaan samentrekken : er zouden dan slechts 
onregelmatige kleine schokjes op allerlei plaatsen van ons lichaam op
treden, van lopen zou zelfs geen aanduiding te zien komen en alle 
geproduceerde energie zou slechts in warmte overgaan. 
Sturen is in het leven een taak van de eerste orde. Misschien raakt het 
zelfs aan de meest belangrijke en hoogste sferen van het leven. 

Het is de grote verdienste van Wiener, de ontwerper van de stuur-
kunde, dat hij er op heeft gewezen hoe in deze zo sterk uiteenlopende 
vormen van sturen eenzelfde algemeen beginsel voorkomt. Om dit 
beginsel duidelijk te maken gaan we van een voorbeeld uit. 

Hebt U wel eens gehoepeld ? Zo ja, dan weet U hoe U die hoepel 
stuurde: met de hoepelstok drukte U er zachtkens tegen aan. Maar 
weet U ook, hoe hard U precies moest drukken om die hoepel op de 
door U gewenste baan te doen lopen ? Dat weet U zeker niet en dat 
wist U toen ook niet. Toch lukte het U, en wel doordat U onmiddellijk 
keek, welke richting de hoepel na die eerste stuurdaad insloeg. Was 
dat toevallig juist de richting, die U bedoelde, dan hoefde U verder 
niet meer bij te sturen. Maar sloeg hij een andere richting in, dan gaf 
U een duwtje in tegengestelde zin. Weer wist U niet hoe sterk ook dat 
duwtje moest zijn, maar weer lette IJ op de gevolgen van deze tweede 
stuurdaad om later eventueel weer verder te corrigeren. En door dit 
recept telkens weer toe te passen, lukte het heel aardig, de gewenste 
koers te bereiken en te handhaven. 
Wat was er gebeurd ? 
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Na elke stuurdaad nam U de gevolgen daarvan waar, en wel op een 
bepaalde manier: U lette op de afwijking tussen dat gevolg enerzijds 
en de norm, die U voor de te volgen koers had uitgekozen, anderzijds. 
En dan reageerde U met een volgende stuurdaad. Anders gezegd : 
de stuurdaad veroorzaakte een afwijking en die afwijking veroorzaakte 
op dezelfde plaats weer een stuurdaad. Een heenweg dus (van de 
sturende hand naar het effect van de stuurdaad) en een terugweg 
(van het stuureffect via zintuig en zenuwstelsel naar de sturende hand 
terug). 

Een tweede bijzonderheid van dit sturen was, dat de stuurdaad, die 
als gevolg van de geconstateerde afwijking optrad, het tegengestelde 
teken had: zij was tegengesteld aan een eventuele stuurdaad, die een
zelfde afwijking zou veroorzaken. Men noemt de terugkoppeling dan 
een tegenkoppeling (negative feed back). En juist een tegenkoppeling 
leidt er op de duur toe, dat de norm althans ongeveer bereikt en 
gehandhaafd wordt doordat eventueel optredende afwijkingen ten op
zichte van die norm steeds worden afgeweerd. Zulk een kring heet 
daarom een afweerkring. 

Een meekoppeling — dat is een terugkoppeling waarin de stuurdaad, 
die als gevolg van een afwijking optreedt, in dezelfde richting als die 
afwijking werkt — zou de afwijkingen juist versterken (positive feed 
back) en zulk een kring is dan ook geen afweerkring. 

Precies op dezelfde manier als bij de hoepel gaat het sturen van een 
fiets, een auto, een schip of zelfs het trachten te sturen van de geld
circulatie, van het eigen leven of dat van de medemensen. Telkens 
weten wij niet, hoe sterk onze stuurdaden zouden moeten zijn, maar 
door de gevolgen er van waar te nemen en dan tegengesteld aan de 
waargenomen afwijking opnieuw te gaan sturen, wordt de gekozen 
norm zo goed of zo kwaad als het gaat benaderd. 

De hierin optredende tegenkoppelende stuurkringen bestaan uit zoveel 
onderdelen dat het niet doenlijk is, ze alle in detail te doorzien. De 
mechanica van een lopende hoepel is al ingewikkeld, hoeveel samen-
gestelder is niet datgene, dat daarbij in het zenuwstelsel en in de 
spieren plaats vindt. Om een goed inzicht in de werking van de tegen
koppeling te krijgen is het dus gewenst, deze aan veel simpeler voor
beelden te bestuderen en het is weer de stuurkunde die er op gewezen 
heeft, dat machines tal van zulke eenvoudiger voorbeelden van tegen-
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koppeling bevatten. Vandaar dat de algemene eigenschappen van de 
tegenkoppeling speciaal aan machines worden bestudeerd. 
Dit houdt in dat we levende organismen met machines gaan vergelij
ken. Velen zijn huiverig daarvoor, maar laten wij goed voor ogen 
houden, dat daarmee geenszins zou worden beweerd, dat levende 
organismen slechts machines zouden zijn. Wij vergelijken slechts be
paalde eigenschapen van levende organismen met die van machines, 
zoals b.v. het gewicht van een levend organisme met het gewicht van 
een steen kan worden vergeleken. Daarom is een levend organisme 
nog niet hetzelfde als een steen ! Nog sterker wordt dit bezwaar door 
de volgende overweging ontzenuwd. 

Voor zover mij bekend is, komt tegenkoppeling slechts in één heel 
bepaald onderdeel van de levenloze natuur voor, n.l. juist in de ma
chines. En dat is dat gedeelte van de levenloze natuur, dat door de 
levende mens veranderd is, en wel zó veranderd dat er tegenkoppe-
lingen in gaan voorkomen. Het is dus de levende mens, die in bepaalde 
gedeelten van de hem omringende dode natuur tegenkoppelingen heeft 
geïntroduceerd en daarmee die gedeelten tot machines heeft gemaakt. 
Blijkbaar schiep hij die machines naar zijn eigen beeld, want elk levend 
organisme bevat een onvoorstelbaar groot aantal tegenkoppelingen. 
Vergelijken wij nu zekere eigenschappen van de levende mens met 
zekere eigenschappen van machines, dan vergelijken wij de mens niet 
met willekeurige gedeelten van de mechanische levenloze natuur, maar 
juist met die gedeelten, waar hij een deel van zijn eigen levende struk-
tuur in heeft nagebootst. 

Dit is wel heel iets anders dan een z.g. mechanistische levensbeschou
wing. Sterker nog: wij weten, wie die tegenkoppelingen in de machi
nes heeft aangebracht. Wie of wat heeft echter de voor het leven zo 
kenmerkende tegenkoppelingen in de levende natuur gelegd ? Wij 
kennen geen enkele aanwijzing voor een antwoord op deze vraag en 
zo vertelt de vergelijking tussen de levende natuur en de machines ons 
niets over het grote mysterie van het leven. 
Wat die vergelijking wèl oplevert, is alleen de mogelijkheid om het 
beginsel van de tegenkoppeling aan eenvoudiger en doorzichtiger voor
beelden te kunnen bestuderen. Want de door de mens gemaakte ma
chines zijn in de eerste plaats zo heel veel eenvoudiger dan de levende 
wezens zelf en bovendien zijn de machines door de mens bedacht en 
dus al bij voorbaat door hem doorzien. 
Wij kunnen dus zonder schroom onze sturende tegenkoppelingen eens 
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nader aan machines gaan bekijken. De naam tegenkoppeling is zelfs 
het eerst in gebruik gekomen bij het ontwerpen van bepaalde soorten 
machines, n.l. de electronische. 

Nemen wij dan als voorbeeld een thermostaat, en wel in de eenvoudige 
vorm waarin vroeger werd getracht, een broedstoof op een bepaalde 
temperatuur te houden. 

broedstoof 

Figuur 1. 
Broedstoof met ouderwetse inrichting om 

Je temperatuur ongeveer constant te houden. 

De warmte uit een petroleumvlam werd door een wijde buis naar de 
bodem van de broedstof geleid. Maar die buis was lek. In fig. 1 is dat 
voorgesteld door die buis in tweeën te splitsen en slecht één van die 
twee onder de stoof te laten eindigen. De warmte wordt dus verdeeld 
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over de broedstoof en over de ons verder niet interesserende buiten
wereld. En die verdeling is niet star, want boven de opening van de 
lekbuis zweeft een plaatje, dat het lek meer of minder afsluit naar
mate het lager of hoger hangt. En het hangt aan de naald van een 
thermometer, die in de broedstoof is opgesteld. 
Als de temperatuur in zulk een stoof dreigt op te lopen — b.v. doordat 
het in die kamer er omheen warmer wordt — dan zal de naald van de 
thermometer naar boven gaan en het lek dus groter worden. Er gaat 
dan minder warmte uit de vlam naar de broedstoof en de temperatuur 
zal dus minder oplopen. 
Ook dit is een afweerkring. De heenweg, die van het verdeelpunt naar 
de stoof loopt, brengt warmte naar de stoof. De terugweg loopt van 
de in die stoof geplaatste thermometer via de klep naar hetzelfde ver
deelpunt terug. En het is een afweerkring, want een verhoging van 
de temperatuur in de stoof leidt er door tot een geringere warmte 
aanvoer en dus tot een lagere temperatuur. Het is een typisch voor
beeld van tegenkoppeling. 
Ook deze tegenkoppeling streeft er naar, een norm te handhaven, rul. 
de als norm gekozen temperatuur in de stoof. Dit is de norm in een 
dynamisch evenwicht, n.l. een evenwicht tussen de aanvoer van 
warmte naar de stoof en het verlies van warmte uit de stoof via diens 
wanden. Alle tegenkoppelingen streven op die manier naar het hand
haven van een norm in een dynamisch evenwicht. *) Zij sturen daar
door een energiestroom. 

Hetzelfde geldt voor onze reflexen. Neem als voorbeeld het pupil
reflex. Bij een plotselinge versterking van het licht in de kamer, waar 
wij ons in bevinden, zal meer licht via de pupil het netvlies bereiken. 
Daar begint een reflexweg, die via het centrale zenuwstelsel loopt naar 
die spiertjes in het regenboog vlies, die de pupil nauwer maken. Door 
dit reflex wordt dus de door de pupil gaande versterkte lichtstroom 
verzwakt, het reflex streeft er dus naar, de norm voor de belichtings-
sterkte van het netvlies te handhaven. En dat is nuttig, omdat juist 
bij deze normale belichtingssterkte de lichtbeelden in de grootste ge
detailleerdheid kunnen worden waargenomen. 
Zo dienen onze reflexen tot handhaving van onze norm: als de buiten
wereld een verandering in ons lichaam dreigt te veroorzaken, dan 

*) Zij vormen daardoor een pendant van de elasticiteit, die er naar streeft de 
normen in statische evenwichten te handhaven. 
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trachten onze reflexen deze verandering af te weren. Het zijn afweer-
kringen. 
Dit kringkarakter komt in alle reflexen tot uiting. Mooie voorbeelden 
zijn het hoest- en het nies-reflex. Het hoesten is een plotselinge samen
trekking in een bepaalde groep van spieren, die een sterke luchtstroom 
in de bronchi, de trachea en de keel opwekt. Het wordt juist veroor
zaakt door vreemde lichaampjes in diezelfde wegen, zodat dit reflex 
probeert, die lichaampjes te verwijderen. Niezen daarentegen is een 
contractie in een groep spieren, die zulk een sterke luchtstroom door 
de neus doet optreden : het wordt opgewekt door vreemde stoffen 
in de neus, die het daardoor probeert weg te werken. 

Figuur 2. Pupilreflex. 

Dat de reflexen kunnen worden beschouwd als tegenkoppelingen — 
en hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het apparaat van de interne 
secretie — wordt nog verder gerechtvaardigd door de vaststelling, dat 
de reflexen ook die bijzonderheden vertonen, die aan de zoveel een
voudiger tegenkoppelingen in machines zijn geconstateerd. Voor ons 
betoog is het niet nodig, deze alle te schetsen, maar een enkele moge 
hier toch worden genoemd. 
Zo is een tegenkoppeling niet in staat, een dreigende afwijking ten volle 
af te weren. Wel brengt een tegenkoppeling een correctie tot stand, 
maar deze correctie is, zoals wij gezien hebben, het gevolg van een af
wijking. Om een blijvende correctie te verkrijgen dient dus ook een 
blijvende afwijking aanwezig te zijn : als de afwijking tot nul gecor
rigeerd zou zijn, dan zou er geen afwijking meer zijn die een correctie 
veroorzaakt! De grootte van de resterende afwijking hangt er van af 
hoeveel correctie door een aanwezige afwijking wordt veroorzaakt. Be
draagt die correctie in een gegeven apparatuur t maal die afwijking, 
dan zal de resterende afwijking t + 1 maal zo klein zijn als de dreigende 
afwijking (dat is die die zou ontstaan indien er geen tegenkoppeling 
zou hebben bestaan). Want de dreigende afwijking is gelijk aan de 
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resterende afwijking plus de correctie, dat is dus gelijk aan t maal de 
resterende afwijking plus 1 maal de resterende afwijking (zie fig. 3). 

dreigende stand «J r~> 

dreiging / / correctie = t x afwijking 

\ | K I > afwijking - 1 x afwijking 

norm ^ l l 

dreiging - (t 't) afwijking 

<^^P afwijking = dreiging ft't) 

Figuur 3. De temperatuur in de broedstoof 
op een extra warme dag. 

Een apparatuur met grote tegenkoppelfactor (t) zal de dreigingen dus 
tot geringer afwijkingen terugdringen dan een apparatuur met kleinere 
sterkte. Met electronische hulpmiddelen kunnen de dreigingen vaak 
tot op een millioenste er van worden gereduceerd. Maar geheel opge
heven worden zij — althans in langer blijvende toestanden — nooit. 
Voor de reflexen geldt hetzelfde. 
Verder kan elke tegenkoppelapparatuur na een plotselinge stoot gaan 
trillen met een voor hem karakteristieke frequentie. Het hangt van 
allerlei bijzonderheden (b.v. van de gelegenheid om energie op te 
nemen) af, of deze trilling snel afdempt dan wel een toenemende uit
slag vertoont. In het laatste geval genereert de apparatuur bij de ge
ringste aanleiding een zo krachtige trilling (b.v. een afwisselende ver
hoging en verlaging van de temperatuur) dat zij als handhaver van de 
gekozen norm niet bruikbaar is. Ook bij de reflexen kan dat genereren 
optreden, o.a. in de vorm van tremores of van cloni. En ook dan is de 
normale functie van het reflex verloren. 

Maar laten we zulke, aan de machines gevonden (en begrepen) eigen
schappen van de tegenkoppeling verder onbesproken. 

In de gekozen voorbeelden was de tegenkoppeling een antwoord op 
een aanval uit de buitenwereld. En zo wordt een reflex ook meestal 
beschouwd. Vaak is het echter een antwoord op een activiteit van het 
eigen lichaam. Zo b.v. het reflex, dat de bloeddruk normaal tracht te 
houden. Als er eenmaal een afweerkring bestaat, dan kan deze op elk 
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punt worden aangevallen, zoals men elke cirkel van een willekeurig 
punt uit kan trekken. Zo kan een dreigende temperatuurverhoging in 
onze broedstoof het gevolg zijn van een beter gaan branden van de 
vlam. Ook dan corrigeert de afweerkring deze dreiging. In de stuur-
kring van onze hoepel kan men uitgaan van een verkeerde stuurdaad, 
maar ook van een b.v. door de wind veroorzaakte afwijking van de 
koers. 

Er zijn nu vele argumenten aan te voeren voor de opvatting, dat de 
reflexen oorspronkelijk zijn ontstaan ter correctie van de eigen activi
teiten van het levende lichaam. In het voorbeeld van de hoepel is dat 
het uitgaan van de stuurdaad. En in dat voorbeeld is zulks heel logisch : 
we weten immers zelf niet hoe sterk we tegen de hoepel moeten duwen 
om hem in een bepaalde baan te brengen, zodat onze eerste stuurdaad 
allicht fout is. De afweerkring dient dan eigenlijk ter correctie van 
onze eigen stuurdaad. 

Figuur 4. De reflexboog is deel van een reflexkring. 

De ontogenese van de reflexbogen levert een van die argumenten. 
Twee regels zijn ons bekend over de factoren, die de vorm van de 
neuronen bepalen, de stimulogene fibrillatie en de neurobiotaxis. De 
stimulogene fibrillatie zegt, dat zenuwvezels daar ontstaan, waar in 
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het toen nog niet gedifferentieerde protoplasma herhaaldelijk prikkels 
liepen. De neurobiotaxis zegt dat een zenuwcel of een uitloper er van 
naar die plaats beweegt, waar herhaaldelijk prikkels optreden tegelijk 
met de prikkelingstoestanden in dat neuron zelf. Gaan wij nu uit van 
een jonge toestand, waarbij alleen neuronen zijn gedifferentieerd waar
van de neurieten in spieren eindigen. Telkens als in zulk een motorisch 
neuron een prikkelingstoestand optreedt, zal de daarbij behorende spier 
gaan contraheren. Tengevolge van die contractie zullen dan verschui
vingen in de omgeving van die spier optreden en dat betekent dat op 
die plaatsen prikkels ontstaan en uitstralen. Langs de wegen van die 
prikkels zullen zenuwvezels ontstaan en deze zullen juist naar die spe
ciale motorische zenuwcel gaan, want zij verkeren gelijktijdig met die 
cel in prikkeling. Zo ontstaat een reflexweg uit deze plaatsen naar die 
spier. Deze reflexbogen lopen dus niet naar een willekeurige spier, zij 
lopen naar die spier die, bij zijn contractie, juist de receptoren van deze 
reflexboog prikkelen. Men kan de reflexboog daardoor zien als deel 
van een reflexkring: begin en eind van de reflexboog zijn met elkaar 
verbonden doordat het eindpunt een zodanige functie heeft, dat daar
door het beginpunt wordt geprikkeld. 

Deze gang van zaken kan slechts begrepen worden door de eigen daad, 
n.l. de werking van de motorische eenheid, als uitgangspunt te nemen. 
Volgens deze gedachtengang dienen de reflexen ter correctie van de 
eigen daden. 
In overeenstemming daarmee is ook het feit, dat de dendrieten van 
een neuron pas ontstaan op het moment, dat zijn neuriet zijn eind-
orgaan heeft bereikt: pas als een neuron een effect kan veroorzaken, 
ontwikkelt het de onderdelen, die hem in staat stellen effecten op 
zich te laten inwerken. 
Bovendien differentiëren de spieren zich eerder dan de zintuigen. Blijk
baar dienen de spieren in eerste instantie niet om de door de zintuigen 
waargenomen veranderingen in de buitenwereld te beantwoorden, 
maar, omgekeerd, dienen de zintuigen in eerste instantie om de gevol
gen van de activiteiten van het eigen individu waar te nemen. 
En daarmee zijn wij gekomen tot de formulering, die mijn beschou
wingen van vandaag beheerst. 

In elk levend individu heerst een krachtige energiestroom als uiting 
van zijn stofwisseling. Volgens de wet van de entropie moet een deel 
van die stroom in warmte overgaan, een ander gedeelte kan voor de 
opbouw en organisatie worden gebruikt. Het is deze energiestroom, die 
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tot allerlei activiteiten leidt, zoals contracties, secreties en dergelijke. 
Zulke activiteiten kunnen ten nutte of ten detrimente van het individu 
voeren, maar in het levende individu wordt die stroom door schier 
talloze tegenkoppelingen in hoofdzaak ten nutte gestuurd, weer in 
hoofdzaak ter bereiking en handhaving van een norm. Het receptieve 
element van die tegenkoppelingen zijn, in de hogere diersoorten, de 
zintuigen. In eerste instantie dienen deze zintuigen dus tot het waar
nemen van de gevolgen van de eigen daden. Die daden zijn het pri
maire, n.l. het directe gevolg van de heersende energiestroom. De zin
tuigen zijn secundair: zij dienen met de daarachter gelegen wegen 
(zenuwen dan wel hormonen) om die eigen daden ten eigen nutte te 
sturen. 

Het zal nu duidelijk zijn waarom in de aanvang van dit betoog de 
stelling werd verdedigd, dat bij de in Sint Michielsgestel begonnen 
therapie het paard voor de wagen gespannen wordt. Als wij de eigen 
daad als het primaire in de reflexkring beschouwen, is het logisch om, 
bij een storing in de reflexweg, te proberen juist de eigen daden, die 
bij die reflexweg behoren, te versterken. Want daarmee wordt de 
neiging versterkt, om die reflexweg te gebruiken teneinde de gevolgen 
van die eigen daden zelf te beluisteren en te corrigeren. Dit kan een
voudiger worden gezegd. 
Als iemand bewegingen maakt, die o.a. geluid produceren, dan is hij 
van nature geneigd, naar dat zelf geproduceerde geluid te luisteren. 
Die neiging is groter dan als hem gevraagd wordt te gaan luisteren naar 
een geluid, dat elders geproduceerd wordt. Dat laatste is kunstmatig, 
het eerste is natuurlijk, en de natuur gaat voor de kunst. 
En als iemand danst of zelf andere ritmische bewegingen maakt, dan 
is hij van nature geneigd te luisteren naar geluiden, die zijn eigen ritme 
kunnen ondersteunen of sturen. 

De eigen daad bevordert van nature het waarnemen daar van, in casu 
het luisteren er naar. 
Het is dus prachtig in overeenstemming met de stuurkunde, dat hier, 
bij het toepassen van electronische geluidsversterking, de microfonen 
juist vlak bij de doofstommen zelf worden geplaatst om te bevorderen 
dat zij hun eigen geluiden, ook hun eigen stem, zelf beter kunnen be
luisteren. Zij worden daarmee in hun natuurlijke streven gesterkt. 

Heel iets anders is de vraag, of deze nieuwe methode betere genezing 
brengt. Als de uitdrukking „oefening baart kunst" waarheid bevat, 
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dan zouden wij op grond van de zo juist gegeven cybernetische be
schouwingen vermoeden, dat daar een goede kans op is. Maar slechts 
een nauwgezet statistisch onderzoek zal antwoord op deze vraag kun
nen geven. En pas als de resultaten op die manier duidelijk gunstig 
zullen blijken uit te vallen, zullen wij over een nieuw gegeven be
schikken. Dat zal dan in de eerste plaats verheugend zijn voor onze 
patientjes. Daarnaast zullen ook twee andere groepen er blij mee kun
nen zijn : degenen, die deze nieuwe methode hebben ontworpen en 
die haar met zoveel liefde, toewijding en volharding toepassen, en ook 
degenen, die op het gebied van de stuurkunde werken. Want goede 
resultaten van deze merkwaardige behandelingsmethode zouden ook 
een steun geven aan de gedachten, die in de stuurkunde werden ont
wikkeld. 

EEN OVERZICHT VAN DE APPARATUUR WELKE IN HET 
INSTITUUT VOOR DOVEN BIJ HET ONDERRICHT IN 

GEBRUIK IS 

Dr. ].A.J. Klijn 

De grote hoeveelheid electronica, welke heden ten dage in een school 
voor doven wordt toegepast maakt, dat aan deze apparatuur zeer bij
zondere eisen worden gesteld. Deze apparatuur heeft een dienende taak 
bij het onderwijs en mag slechts een minimum aan aandacht van de 
leerkracht opeisen. Dit wil niet alleen zeggen, dat de bediening zo een
voudig mogelijk moet zijn, maar ook dat deze versterkers etc. zeer be
trouwbaar moeten zijn. 

Het is logisch dat, in het verlangen zo efficient mogelijk te werken, 
gevraagd wordt naar de meest moderne apparatuur. In feite houdt dit 
een contradictie met het voorgaande in. Immers modern is alleen die 
apparatuur, welke het ontwikkelingsstadium nauwelijks heeft verlaten, 
terwijl de betrouwbaarheid eerst blijkt na langdurig gebruik. Het is 
ondoenlijk hier een beschrijving te geven van de spreiding aan ideeën, 
die bij de diverse besprekingen naar voren zijn gebracht. Helaas kan 
alleen het gemiddelde en dan nog maar in enkele punten samengevat 
worden beschreven. De draad die door het geheel loopt, zal een streven 
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zijn naar een stabilisatie van het bestaande. Sterk treedt hierbij de 
drang naar verhoogde betrouwbaarheid op de voorgrond. 
Omdat het individuele hoorapparaat bij het eventueel draadloos ma
ken van de installaties een onmisbare schakel vormt, werd dit onder
deel het eerst onder de loupe genomen. De bestaande toestand wees 
er duidelijk op, dat nieuwe wegen moesten worden ingeslagen. Van de 
sedert 1955 nl. in gebruik zijnde 4-transistor-hooraparaten bleek 40 % 
met batterijen van 3 v en hoger te worden bedreven, omdat de leer
lingen er over klaagden dat hen een te zwak geluid werd aangeboden. 
De in de toestellen aanwezige mogelijkheden tot clipping waren van
zelfsprekend reeds buiten dienst gesteld. Het hoge batterijgebruik en 
het rondzingen, welke het gevolg waren van deze poging om de presta
ties op te voeren, wezen er op dat het ontwerp van deze apparaten 
geweld werd aangedaan. Door het op de markt komen van de 5-tran-
sistor hoorapparaten werden nieuwe wegen geopend. Deze toestellen 
hebben in afwijking van het gebruikelijke ontwerp twee eindtransisto-
ren, die samen de telefoon voeden. De schakeling, bekend als balans
schakeling, laat de transistoren om beurten werken. Elke transistor 
versterkt de helft van de toegevoerde wisselspanning en, wat belangrijk 
is, onttrekt ook alleen maar stroom aan de batterij gedurende deze halve 
periode. Een van de voordelen van deze schakeling is, dat de afgenomen 
stroom van de batterij evenredig is met de afgeleverde hoeveelheid 
geluid. Bij stilte wordt slechts een geringe stroom, de zg. ruststroom 
aan de batterij onttrokken, terwijl het batterij-gebruik sterk toeneemt, 
wanneer harde geluiden moeten worden weergegeven. 
Door deze gunstige vorm van belasting van batterij en transistor kan 
men beiden, t.o.v. de oude hoorapparaten, grotere vermogens laten 
leveren. De maximale output ligt bij deze toestellen ongeveer 15 db 
gunstiger dan bij de 3- en 4-transistor apparaten. Bovendien worden 
door de sterk intermitterende belasting de chemicaliën in de batterij 

geactiveerd, waardoor deze grondiger worden uitgeput. Men kan dit 
principe het beste vergelijken met dat waarop de batterij activators, 
welke omstreeks 1953 in de handel werden gebracht, berustten. Het 
lagere batterijgebruik bleek voor de zwaardove kinderen volkomen op 
te wegen tegen de meerprijs van deze 5-transistorapparaten. 

Voor de zwaarst dove kinderen waren deze verbeteringen echter nog 
niet afdoende. Om de bij hen aanwezige vibratieresten te kunnen 
activeren moest de versterking zodanig worden opgevoerd, dat rond-
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zingen optrad. Dit was des te hinderlijker omdat de leerlingen zelf dit 
rondzingen niet konden waarnemen en dus van hen niet verwacht 
kon worden dat zij het zelf corrigeerden. Hieruit volgt, dat van het 
geluidsspectrum een gedeelte versterkt wordt, dat voor de drager van 
het hoorapparaat geen enkele betekenis heeft, maar dat wel de oorzaak 
is van het ongewenste rondzingen. In samenwerking met de industrie 
werd de frequentie-karakteristiek gewijzigd om het rondzingen te voor
komen. Zo werd de microfoon dusdanig gewijzigd dat de output voor 
de lage frequenties toenam, terwijl de resonantie-frequentie van de 
telefoon werd verlaagd, waardoor de hoge frequenties minder worden 
versterkt dan gebruikelijk. De versterking van deze toestellen neemt, 
beginnend bij 300 Hz. met 6 db per octaaf toe om bij 900 Hz. een 
maximum te bereiken. Met behulp van de toonregeling daalt boven 
deze frequentie de versterking met 10 db. per octaaf. De afsnij-frequen-
tie van het geheel ligt bij ongeveer 2000 Hz. De maximum output bij 
1000 Hz. bedraagt 145 db. 

Dat, ondanks de enorme vooruitgang van het hoorapparaat, de geluids
kwaliteit inferieur is aan die van de niet portabele apparatuur, is van
zelfsprekend. Bij het klassikaal onderwijs, waar de bewegingsvrijheid 
van de leerling niet meer primair is, wordt derhalve van vastingebouw-
de apparatuur gebruik gemaakt. Hierbij werd vooropgesteld, dat de leer
ling niet alleen de stem van de leerkracht versterkt moest kunnen 
waarnemen, maar dat hetzelfde moest gelden voor zijn eigen stem. 
De hiertoe in de loop van de jaren ontwikkelde „mibavo" is eigenlijk 
een hoorapparaat zonder electronische versterker. Behalve een micro
foon, bevat de mibavo twee telefoonaansluitingen voor binauraal horen. 
De hiervoor benodigde balans-instelling werd in de mibavo ingebouwd, 
evenals de benodigde volumeregelaar. De versterker is voor alle leer
lingen centraal aangebracht voor in de klas. Door middel van een kabel 
wordt de mibavo op de gemeenschappelijke versterker aangesloten. 
Tevens worden met dit systeem de moeilijkheden ondervangen die 
inhaerent zijn aan de signaal-overdracht langs acoustische weg. De 
absorberende bekleding van de lokaalwanden en de afmetingen van 
het lokaal bepalen de verhouding tussen het geluid dat het oor direct 
en het geluid dat door terugkaatsing van de wanden het oor bereikt. 
Dit indirect opvallend geluid heeft niet alleen een andere spectrale 
verdeling dan het direct opvallende, maar is bovendien ten opzichte 
van dit directe geluid in de tijd vertraagd. Als men daarbij nog bedenkt, 
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dat voor een groot deel van een normaal beklede ruimte het indirecte 
geluid even sterk zo niet sterker is dan het directe geluid, dan krijgt 
men enig inzicht in de moeilijkheden die een slechthorende heeft met 
het verstaan van het gesproken woord in verschillende ruimten. Voor 
een uitvoeriger behandeling verwijzen wij u naar het werk van Peutz 
en Tolk. 
Bij de overdracht langs electromagnetische weg treden deze moeilijk
heden niet op. Het is dus zaak de acoustische weglengte zoveel mogelijk 
te bekorten. Dit is bij de mibavo gedaan door de microfoon zo dicht 
mogelijk bij de mond van de leerling te brengen en door iedere leer
ling zijn eigen microfoon te geven. 

Indien men de bewegingsvrijheid van leerkracht en leerling wil ver
groten, zal men andere vormen van electromagnetische overdracht te 
hulp moeten roepen. Nu bestaan er twee systemen, die elkaar zeer goed 
aanvullen. Dit zijn de zg. draadloze microfoon en het ringleiding-luister
spoel-systeem. De microfoon is aangesloten op een zeer klein zendertje, 
dat zich makkelijk laat dragen. De minder transportabele ontvanger 
wordt aan de wand van het lokaal bevestigd. Het van de ontvanger 
verkregen audiosignaal wordt aan een versterker toegevoegd, welke 
gekoppeld is met een ringleiding. De luisterspoel van het hoorapparaat 
pikt het door de ringleiding veroorzaakte magneet-veld op en zet het 
na versterking d.m.v. de telefoon om in geluid. Door het uitschakelen 
van een belangrijk deel van de acoustische weglengte tussen leerkracht 
en leerling was de geluidskwaliteit redelijk. De eigenschappen van het 
hoorapparaat waren hier de beperkende factor. Dit systeem heeft 
echter nog twee nadelen. Door het gebruik van hoorapparaten is de 
apparatuur sterk gedecentraliseerd. Dit heeft tot gevolg dat het veel 
moeilijker is toezicht te houden op de werking van het geheel. Ten
slotte is de mogelijkheid voor terugspreken, hoewel technisch aanwezig, 
financieel niet realiseerbaar. Dit heeft geleid tot de conclusie, dat deze 
apparatuur het meest geschikt is voor de voorschool. Het niet gehinderd 
worden door snoeren is vooral voor de jonge kinderen zeer belangrijk. 
Bovendien is het voor de leerkracht mogelijk door de lage leerlingen-
schaal voldoende toezicht te houden op de werking van de verschil
lende apparaten. Tevens zullen door het ontbreken van een vaste op
stelling van tafels en stoelen eenvoudige kleine groepjes gevormd kun
nen worden. Hierdoor wordt bereikt dat met één microfoon i.e. de 
draadloze voor één groepje kan worden volstaan. 
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Tenslotte bevat een school voor doven nog enige ruimten waar het 
mogelijk moet zijn hoge geluidsniveaux op te wekken. Bedoeld worden 
de lokalen voor muziek-, dans- en gymnastiekonderricht, waar het waar
nemen d.m.v. de vibratiezin een belangrijke rol speelt. Wegens de grote 
vermogens, die hiervoor nodig zijn, was het zaak het rendement zo 
hoog mogelijk op te voeren. Zoals bekend, hebben hoornluidsprekers 
een hoog rendement, maar hier staat tegenover, dat deze hoorns enorm 
veel plaats innemen. Dit nadeel kon in de hier beschreven installaties 
worden ondervangen door de luidsprekers met bijbehorende exponen
tiele hoorns onder te brengen in de onder de vloer gelegen kruipruimten. 
Dat met een electrisch vermogen van 150 Watt in het gymnastiek
lokaal, dat een inhoud van 1500 m3 heeft, een niveau van 109 db kon 
worden bereikt, moet als zeer gunstig worden beschouwd. 

Deze versterker wordt gevoed door een taperecorder. Natuurlijk zijn 
ook de gebruikelijke instrumenten als electronische piano en Hammond 
orgel aanwezig. Deze instrumenten worden echter voornamelijk ge
bruikt bij het maken van tapeopnamen. Om nu de leerkracht veel 
geloop van en naar deze recorder te besparen, werd gedacht aan een 
draadloze bediening van de recorder. Het is gelukkig niet noodzakelijk 
alle mogelijk opdrachten over te brengen. Tijdens de lessen zal men 
bv. over het algemeen geen opnamen maken, zodat, wanneer het toch 
nodig mocht blijken een opname te maken, de recorder op de gebrui
kelijke wijze kan worden bediend. Ook snel vooruitspoelen zal inciden
teel voorkomen, evenals het terugsspoelen over grotere tapelengten. 
Het stoppen van de weergave komt wel in aanmerking voor draadloze 
bediening. Behalve dit stoppen zal men ook even willen terugspoelen 
om met een inleiding de passage, waarbij een fout werd gemaakt, te 
kunnen herhalen. Deze twee handelingen zijn dus gekoppeld, zodat 
met een commando nl. dat van het stoppen van de recorder, kan 
worden volstaan. Voor het terugspoelen zijn twee systemen mogelijk. 
Men kan gedurende een van te voren instelbare tijd terugspoelen, of 
men kan terugspoelen tot een geschikt punt bereikt is om opnieuw te 
beginnen. Beide mogelijkheden werden gerealiseerd. Voor het laatste 
systeem werd op het niet gebruikte zg. tweede spoor van de band een 
audiosignaal opgebracht op die plaatsen, welke geschikt geacht worden, 
om als uitgangspunt voor een herhaling te dienen. Dit systeem, waar
door het onmogelijk wordt het tweede spoor te gebruiken, werd ver
kozen boven het tussenbrengen van doorzichtige af-geleidende tape, 
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omdat deze lassen de gelijkmatige loop van de band ongunstig be
ïnvloeden. Deze reeks handelingen t.w. stoppen, terugspoelen en weer 
stoppen, wordt in werking gesteld door het inschakelen van de zender, 
van de draadloze microfoon. Pas bij het afschakelen van de zender 
wordt de recorder weer op weergave overgeschakeld. Gedurende de 
tijd dat de microfoon is ingeschakeld, kan van de gelegenheid worden 
gebruik gemaakt om via ontvanger, ringleiding en het gehoorapparaat 
van de leerling hem of haar versterkte spraak aan te bieden. 

Het is niet de bedoeling met dit artikel een volledig overzicht te geven 
van de benodigde apparatuur voor het onderricht aan doven. Het is 
vanzelfsprekend dat de richtlijnen, volgens welke het onderwijs zich 
beweegt, ook in de apparatuur zijn terug te vinden. Dit overzicht had 
alleen de bedoeling om te laten zien in hoeverre de hedendaagse tech
niek het ons mogelijk maakt aan de hoge door het onderwijs gestelde 
eisen tegemoet te komen. 

DE MOTORIEK V A N HET DOVE KIND 
in het algemeen, speciaal gymnastiek, sport en spel 

J. van der Sluys M.O. gymn. 

Wij zullen proberen dit probleem te benaderen vanuit de betekenis 
van het gehoordefect van het dove kind. Wij plaatsen het kind in een 
bepaalde situatie, in een bepaalde omgeving. Door middel van de zin
tuigen ondergaat het kind dan allerlei prikkels van uit die omgeving 
en het verwerkt deze bewust of onbewust. 
Hoe meer zintuigen hierbij actief zijn en hoe meer prikkels het kind 
bereiken, des te vollediger zal voor hem de totaal-indruk worden. Bij 
het dove kind echter werkt aan dit proces het gehoorzintuig niet mee 
en daardoor ontstaat bij hem een veel minder volledige totaalindruk 
van de situatie dan bij ons het geval is. 

Wij zullen nu eens gaan zien, waarop dit dan in de practijk neer
komt. Het dove kind ziet wat vóór hem is, wat zich binnen zijn gezichts
veld afspeelt, maar terzelfdertijd heeft hij absoluut geen indruk van 
wat achter hem gebeurt, m.a.w. de ruimte achter hem is door hem 
niet gekend. De ruimte achter hem wordt dus door hem niet georiën-
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teerd, daarvan proeft hij dus niet de sfeer. Er is dus bij het dove kind 
sprake van slechts zeer onvolledige ruimteoriëntatie. Als bezwaar kan 
hier misschien naar voren worden gebracht, dat ons gehoor ons in zeer 
veel gevallen slechts onbeduidende indrukken verschaft van de ruimte, 
die achter ons ligt, maar dan moeten wij hier op antwoorden, dat juist 
die kleine, schijnbaar onbeduidende prikkels ons enigermate een beeld 
geven van wat zich achter ons afspeelt, dat dus in dit opzicht onze 
voorsprong op het dove kind heel groot is, nl. in de verhouding iets— 
niets. 

Als absoluut onloochenbaar feit blijft derhalve voorop staan, dat 
het dove kind, wil het een totaalindruk verkrijgen van de omgeving, 
door het regelmatig hoofdwendingen maken, een gefragmenteerd con
glomeraat van indrukken moet verwerken, tengevolge waarvan sprake 
is van minder volledige ruimte- en sfeer oriëntatie. 
Wij, horenden, maken vaak bewegingen, die ontstaan als reactie op 
prikkels, die ons vanuit de omgeving bereiken, en deze bewegingen zijn 
dan juist. Het is toch immers zo, dat wij de ons omringende ruimte vol
ledig waarnemen en dat de bewegingen die wij dan maken absoluut 
aangepast en gericht zijn. De genoemde bewegingen ontvangen hun 
vorm en hun aard vanuit onze sfeer- en ruimteoriëntatie en het is dus 
zonder meer duidelijk, dat, hoe vollediger de oriëntatie is, deze te meer 
de beweging juist gericht en juist aangepast zal zijn. En we hebben 
zojuist gezien, dat die ruimte- en sfeeroriëntatie bij het dove kind verre 
van volledig is, en om deze reden dan ook kan het niet anders of de 
bewegingen en gedragingen van het dove kind moeten, voorzover zij 
ontstaan uit en veroorzaakt worden door de behoefte tot bewegen of 
gedragsverandering, zoals een bepaalde situatie deze met zich meebrengt, 
dienovereenkomstig slechts ten dele doelmatig en gericht zijn, in de 
betekenis van voldoen aan de eis, zoals die gesteld wordt. Omdat dus 
horende mensen die eis niet misverstaan, omdat zij de situatie kennen, 
daarom zijn zij wel in staat om een doeltreffend antwoord te geven, 
maar het dove kind verstaat de taal, zoals die door de hem omringende 
ruimte gesproken wordt, zeer gebrekkig en zijn vertolking van de 
situatie, wanneer die bewegingen of gedragingen noodzakelijk maakt, 
is dan ook minder aangepast aan de situatie en dus minder doel
treffend. 

Zonder twijfel zal het reeds opgevallen zijn, dat de ruimte als 
factor van grote betekenis genoemd wordt, wanneer het over bewe
gingen gaat, wat dan ook juist is, omdat elke beweging een doorklieven 
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van de ruimte is. Welnu, horende mensen kennen de hen omgevende 
ruimte, wat dan ook betekent, dat de ruimte aan hen vertrouwd voor
komt, zodat hun contact met de ruimte niet het kenmerk van onzeker
heid zal dragen. Volkomen logisch af te leiden uit het voorgaande is, 
dat bij dove kinderen, die behept zijn met een veel beperkter sfeer- en 
ruimteoriëntatie, wel sprake kan zijn van onzekerheid, welke onzeker
heid dan tot uiting kan komen in hun contact met de ruimte-omgeving, 
en dus ook in hun bewegen. Wanneer deze onzekerheid wel en wanneer 
niet in de bewegingsvorm binnen sluipt en duidelijk kenbaar is, daar 
komen we later nog op terug. Wellicht zullen velen zich afvragen, of 
zij die onzekerheid wel eens zien optreden, maar dan moeten wij hierop 
antwoorden, dat op de eerste plaats om afwijkingen in bewegingsvorm 
te kunnen constateren, men precies op de hoogte moet zijn met wat als 
norm kan worden genomen bij de bepaling of een beweging normaal 
goed wordt uitgevoerd, of dat op een gegeven ogenblik het bewegings
verloop onzeker is, en dat op de tweede plaats lang niet alle bewegingen 
hun ontstaan te danken hebben aan de vraag, zoals die door de situatie 
tot uitdrukking wordt gebracht, waarbij dan de vertolking door werking 
van onze intacte zintuigen als juist aangepast kan worden gekenmerkt. 
Er zijn immers veel bewegingen, die ontstaan uit wat innerlijk als 
behoefte wordt gevoeld, wat wenselijk wordt geacht, wat noodzakelijk 
wordt gevonden. Verder zijn er dan nog de bewegingen, die spontaan 
opkomen en verlopen, wat we bij kinderen vooral kunnen waarnemen 
in de vorm van : van plezier dansen, trappelen van ongeduld, van op
winding springen. De aanhef en het verloop der beweging van deze 
twee bewegingsgroepen zijn bij het dove kind volkomen gelijk aan die 
van ons, wat betreft vorm en doelgerichtheid en bij deze bewegingen 
kan men geen onzekerheid waarnemen. Wij willen hierbij wel echter 
even opmerken, dat bij genoemde bewegingsgroepen het ruimtelijk 
aspect niet domineert in de zin van grootte der ruimte omspanning 
van de beweging, die geringer is dan bij de verderop aangehaalde 
bewegingen. 

Bovendien ligt het volkomen in de aard van het gebrek, het gehoor-
defect, dat de aandacht sterk egocentrisch gericht is en daarom zal het 
belang van het eigen-ik zeker volledig gediend worden. Het dove kind 
leeft namelijk intens op zichzelf gekeerd, en de handelingen, die ge
richt zijn op zijn welzijn en bewegingen, die hiermee gepaard gaan om 
de vervulling van de gevoelde behoeften te helpen bevorderen zijn 
volkomen doelmatig. 
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Het dove kind formeert a.h.w. om zich heen een wereldje, een afge
splitst deel van de hem omringende ruimte, waarin het leeft, een 
wereldje dus, dat onmiddellijk zijn gestalte omgeeft, een ruimte, die 
door hem als behorende bij hemzelf als vertrouwd wordt ondervonden. 
Deze ruimte, die wij grijpruimte zouden willen noemen, is geen toneel 
voor onzekere en minder doelgerichte bewegingen, nee binnen deze 
grenzen wordt het eigenbelang gediend en worden de voor dat eigen-ik 
noodzakelijke bewegingen tengevolge van sterk doorvoelde drang tot 
zelfbehoud doelgericht uitgevoerd. Wij zouden dus de bewegingsvorm 
van het dove kind kunnen betitelen als gericht op hem zelf, als centri-
petaal, namelijk om iets te pakken, om aan een behoefte van het zo 
belangrijke eigen-ik tegemoet te komen. 

Het accent van de handeling en de daarbij behorende beweging ligt 
bij het dove kind binnen zijn onmiddellijk bereik, m.a.w. geconcentreerd 
binnen de grijpruimte. 
Als dit nu allemaal waar is en dit dus het gevolg is van het egocen
trisme van het dove kind tengevolge van het gehoordefect, dan moet 
het dove kind in tegenstelling tot het horende kind deze bewegingen, 
dus binnen onmiddellijk bereik liggend, minstens zo goed uitvoeren of 
zelfs door sterkere aandachtsconcentratie nog beter dan het horende 
kind. Welnu, wij kunnen dit aantonen aan de hand van enkele onder
zoekingen, die wel niet met het door ons aangehangen oogmerk gedaan 
zijn, maar waarvan wij de resultaten heel goed kunnen overnemen als 
illustratie van onze bewering. 

Als eerste onderzoek zouden wij dan willen noemen, dat van Long, 
die in zijn studie : „Motor abilities of deaf children" het probleem van 
de motoriek van het dove kind bestudeerde. Hij ging uit van de vraag, 
of het dove kind in vergelijking met het horende kind in het opzicht 
van bewegingsvaardigheid een achterstand heeft. Om een en ander na 
te gaan maakte hij gebruik van 7 tests, waarvan hij er 5 had overgeno
men van de Stanford motor skills unit van Seashore. 

Hier volgen dan de 7 tests : 

1. de flessentest, waarbij door twee handen tegelijk flessen paars
gewijze in daarvoor bestemde openingen geplaatst moesten worden, 
door welk onderzoek Long een inzicht moest krijgen in de snel
heid, waarmee 2 handige bewegingen juist gericht worden uit
gevoerd. 
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2. de proef, waarbij op het verschijnen van een bepaalde visuele 
prikkel een bepaalde toets moet worden ingedrukt. Er zijn 4 toet
sen, die elk bij een bepaalde prikkel horen. Door deze test meet 
men dan de snelheid waarmee door vingerbewegingen gereageerd 
wordt op visuele prikkels. 

3. bij deze test moet de proefpersoon met de hand een kleine schijf 
volgen welke in cirkelvormige baan beweegt. Hiertoe onderzoekt 
men dan de oog-hand coördinatie. 

4. de klopproef; de proefpersoon demonstreert hierbij zijn vinger
vlugheid en onderarmbewegingen bij snel kloppen. 

5. bij deze proef moet men met de hand een kleine boor zo snel 
mogelijk ronddraaien : hierbij onderzoekt men dus de maximum 
snelheid van het maken van draaibewegingen. 

6. d.m.v. een dinamometer komt men tot meting van de knijpkracht. 

7. het overlopen van een evenwichtsbalk. 

Long betrok bij zijn onderzoek 37 dove meisjes en 51 dove jongens, 
terwijl hij ze allemaal apart vergeleek met een horend kind van dezelfde 
leeftijd, geslacht en afkomst. 
De resultaten geeft hij zeer gedetailleerd weer en het grote statis
tisch betrouwbare verschil treft hij aan bij de evenwichttest. Bij deze 
proef demonstreerden de dove kinderen mindere vaardigheid r.o.v. de 
horende kinderen, wat Long dan toeschrijft aan de aard van hun 
gebrek nl. verminderde functies van de half cirkelvormige kanalen. 
Wij zien echter ook, en dat is voor onze overtuiging van groot belang, 
nl. dat bij de andere 6 proeven de dove jongens zich iets vaardiger 
toonden dan de horende jongens, terwijl bij de dove meisjes dit slechts 
bij 2 proeven het geval is. De verschillen zijn echter alle klein en daar
om concludeert Long — volgens Pintner en Eisenson — dat er geen 
motorische verschillen zijn tussen horende en dove kinderen, behalve 
dan wat het evenwicht betreft. Long vindt dan verder van belang, dat 
als resultaat van zijn test naar voren gekomen is, dat de dove jongens 
werkelijk vaardiger zijn dan de dove meisjes. Long denkt dit toe te 
schrijven aan het feit, dat de school en het gezin het dove meisje met 
teveel zorg omringen vanwege haar gebrek en dat zij dus op deze 
manier minder gelegenheid krijgt haar bewegingsvaardigheid te oefenen 
als de dove jongen. Onze mening hierover is echter dat het egocentrisme 
bij de dove jongen groter is dan bij het dove meisje, waar deze karakter-
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trek wat verzacht wordt door de algemeen vrouwelijke eigenschappen 
die toch altijd minder in tegenstelling tot de mannelijke eigenschappen 
egocentrisch gericht zijn en meer op geven dan ontvangen. Long dacht 
verder algemene motorische kenmerken gegeven te hebben, maar in 
werkelijkheid geeft hij slechts inzicht in bewegingsvaardigheid, in hand
vaardigheid, welke zich afspeelt binnen de grenzen van de onmiddellijk 
omringende grijpruimte. Bij geen enkele proef test hij bewegingen met 
een grote ruimteomspanning, maar beperkt hij zich tot grijpen en ver
plaatsen van flessen, kloppen met de vingers, draaien met de hand, 
indrukken van toetsen, knijpen etc. Long bewijst dus precies datgene, 
wat wij reeds eerder beweerd hadden, ja zelfs, hij bewijst met zijn 
minutieus verzorgde test en gedetailleerde resultaten, dat de bewegings
vaardigheid van het dove kind binnen de grijpruimte geconcentreerd 
ligt. 

Niet alleen Long heeft op dit terrein onderzoekingswerk verricht, 
ook Morsh geeft in zijn werk : „Motor performance of the deaf" weer, 
wat zijn bevindingen van zijn studie zijn. Hij betrok bij zijn onderzoek 
dove kinderen van 11 tot 20 jaar en vergeleek deze met horende kin
deren. Als resultaat noemt hij bv. groter handvastheid bij dove kin
deren en weinig verschil in handbewegingen, terwijl hij de uitkomst 
van zijn evenwichtstest als dubbelzinnig betitelt, vanwege de vele sto
rende invloeden, die tijdens de proefnemingen optraden. 

Dan kunnen wij tenslotte ons nog beroepen op Stanton, die in 
haar werk: „Mechanical ability of deaf children" de mechanische of 
werktuigelijke handvaardigheid bij dove en horende kinderen vergelijkt. 
Juffrouw Stanton betrok 157 dove kinderen bij haar onderzoek en 
tevens betrok zij hierbij nog 157 horende kinderen van dezelfde leeftijd, 
geslacht, milieu, nationaliteit der ouders, dit alles terwille van een 
reëele vergelijkingsmogelijkheid. Deze kinderen rangschikte zij in leef
tijdsgroepen van 12—0 jaar en 14—11 jaar. De dove kinderen vertegen
woordigden resp. 95 % en 97 % van het totaal ingeschreven aantal 
leerlingen van de 2 scholen voor dove kinderen, zodat wij deze kin
deren absoluut mogen zien als een willekeurig monster van dove kin
deren in die leeftijdsgroepen. Bij haar proefnemingen kwam duidelijk 
naar voren, dat de mechanische handvaardigheid van de dove jongens 
groter is dan bij de horende jongens, terwijl dit niet het geval is bij 
de meisjes. 



142 

U ziet dus wel, deze twee geheel verschillende proefnemingen geven 
dezelfde conclusies en bewijzen nogmaals onze mening, zoals wij die 
reeds eerder naar voren hebben gebracht. Wij hebben gezien, dat de 
grootste bewegingsvaardigheid zich concentreert op de beperkte grijp-
ruimte. Hier tegenover staat de bewegingsvaardigheid buiten die grijp-
ruimte. Hoe is het daar nu mee gesteld ? Wij zullen voor het juist 
begrip nog een verdere onderscheiding moeten maken en enerzijds de 
bewegingen noemen, zoals die voorkomen en als bewegingsopdracht 
gegeven worden in de gymnastiekles en anderzijds de bewegingen, zoals 
die bij een goed functionerende motoriek spontaan opkomen en ver
lopen in snelle opeenvolging en afwisseling o.a. bij spel. Wij zouden 
die eerste groep graag betitelen als bewust geleide bewegingen. Die 
leiding komt dan van onze zijde, van ons die bijvoorbeeld bij de romp
oefeningen de kinderen eerst laten zien hoe de oefening moet worden 
uitgevoerd, waarna de kinderen het mogen proberen, waarna steeds 
weer een fout wordt gecorrigeerd, waarna weer wordt geoefend enz. 
En wanneer men dan niet alleen op de fouten wijst, maar daarnaast 
ook de momenten in de beweging aangeeft, die bijzondere aandacht 
verdienen, dan wordt binnen korte tijd zo'n beweging foutloos uit
gevoerd. De dove kinderen kunnen dus dergelijke bewegingen, wanneer 
ze bewust geleid worden, goed uitvoeren, op voorwaarde natuurlijk, 
dat er voldoende bewegingsmogelijkheid in de gewrichten is en geen 
ongewenste spierspanningen de goede beweging onmogelijk maken. 
U zult nu misschien opmerken, dat dit natuurlijk kunstmatige bewe
gingen betreft, die er met veel moeite en veel inspanning ingedrild 
worden. Maar dan is ons antwoord : het betreft hier absoluut natuur
lijke bewegingen, waarvan echter de uitvoering onder bewuste leiding 
tot stand komt, wat noodzakelijk is, omdat anders in de meeste gevallen 
de oefening maar half aan zijn doel beantwoordt. Dat de leerlingen 
met de aandacht op bepaalde bewegingsmomenten gericht, de bewe
ging bewust tot een bepaalde uitvoering brengen, bewijst alleen, dat 
de dove kinderen, wanneer zij bewust oefenen en de beschikking heb
bend over het normale zenuwspierapparaat, met hun aandacht buiten 
hun grijpruimte, goede bewegingen kunnen maken en zeker niet infe
rieur zijn aan de horende kinderen. Dit is ook gemakkelijk te verklaren, 
want het dove kind hoeft nu niet zo maar ineens en liefst zo vlug 
mogelijk te reageren op prikkels die hem van verre, wij bedoelen dus 
van buiten de grijpruimte bereiken, wat hem dus plotseling zou kunnen 
plaatsen in de ruimte, welke snelle ruimtedoorklieving hem onzeker 
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maakt. Nee, integendeel, hij kan rustig de beweging naar het voor
beeld namaken en zich deze eigen maken, waarbij het vertrouwde 
gevoel van zekerheid niet verdwijnt. 

Er is dan ook nog de andere groep, nl. die der spelbewegingen. 
Wij kunnen echter niet ingaan op de spelbewegingen, zonder dat wij 
eerst de spelinstelling van het dove kind hebben duidelijk gemaakt. 
Welnu, wij wezen reeds eerder op de egocentrische instelling van het 
dove kind, welke veroorzaakt wordt door het gebrek der doofheid. 
Deze houding zien wij duidelijk naar voren komen, als wij dove kinderen 
bij hun spel gadeslaan. Er zijn er veel, die altijd alleen spelen en in een 
hoekje van de speelplaats fantasiespelletjes onderhanden hebben en 
deze eindeloos en bij herhaling uitrekken, deze kinderen geven zich 
spelenderwijs over aan hun eigen fantasiewereld, waarin alles reilt en 
zeilt, zoals zij willen en waarin de fantasie al hun wensen vervult, 
terwijl tegelijkertijd geen ruwe inbreuk op hun spel kan worden ge
maakt door andere speldeelnemers. Deze groep is natuurlijk naar ver
houding zeer klein, en gelukkig maar, want deze kinderen geven duide
lijk blijk van asocialiteit. Verder zijn er dan de kinderen, die samen 
bezig zijn, maar allen een aparte taak in hun spelletje hebben, bv. bij 
tikkertje, waarbij dus elk kind voor zichzelf het beste resultaat tracht 
te verkrijgen, onafhankelijk van de anderen. Het is mij vooral bij dit 
soort spelletjes opgevallen, hoe intens de dove kinderen de overgang 
van nog niet af naar wel af, dus getikt, doorleven. Goed, bij horende 
kinderen kon ik ook wel symptomen van geprikkeldheid, half onder
drukte kwaadheid waarnemen, maar wat de dove kinderen in dit op
zicht demonstreren, gaat veel en veel verder. Het is hier geen kwestie 
van het zich minder kunnen beheersen, wat het genoemde verschil 
zo groot maakt, nee, het is louter en alleen, dat door het getikt of 
gevangen worden het gevoel van welbehagen in eigen prestatie een 
flinke deuk krijgt. 

De aandacht van het dove kind richt zich zo volledig op het eigen-
ik, dat alles wat daarbuiten valt, als onbelangrijk wordt ervaren, terwijl 
de actie van hemzelf domineert en ook in het spel dient te domineren, 
en wanneer dan aan deze dominerende positie een abrupt einde wordt 
gemaakt, dan gaat dit gepaard met een intens beleefde emotionele 
crisis, die naar buiten een zeer onaangename indruk maakt. Het kind 
is dan heel kwaad en wenst in eerste instantie niet meer deel te nemen 
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aan het spel, welke instelling hij even later weer verandert, want hij 
ziet dan in een beter resultaat rehabilitatie, waardoor hij zich dus weer 
kan bezinnen op zijn eigen succesvolle actie. Goed, ik geef toe, deze 
verschijnselen treden lang niet bij elk kind even sterk op de voorgrond, 
want de intensiteit van de emotiebeleving zal variëren naar tempera
ment, karakter, verstand en leeftijd : bij de kleine doven zijn deze symp
tomen het duidelijkst waar te nemen, daarna worden ze minder, maar 
tot hun zeventiende of achtiende jaar zijn ze er nog en wel heel duide
lijk, wat dikwijls wat belachelijk aandoet als je ziet, dat bomen van 
kerels, als ze getikt of afgegooid worden, nijdig worden en met de vinger 
naar hun voorhoofd wijzen, als willen zij daarmee bewijzen dat de aan
stichter van het hun berokkende kwaad een beetje in de war is. Dit 
laatste betekent dan weer, het neerhalen van de ander, wat dus weer 
neerkomt op het wat stijgen van het belangrijke-ik. 

Dan zijn er verder de teamspelen, zoals die vooral door de groteren 
worden gespeeld. Het wezen van deze spelen, het door gezamenlijke, 
eendrachtige inspanning bereiken van een zo goed mogelijk resultaat 
wordt bij dove kinderen doorkruist door het zwaarwegende ik-complex. 
Het kind weet heel goed, dat zijn partij moet winnen, hij weet heel 
best, dat hij met de anderen moet samenspelen en hij heeft ook ver
stand genoeg om te beseffen dat hij het alleen niet kan, maar wanneer 
deze knaap in het spel de bal krijgt, begint hij meestal meteen te streven, 
d.w.z. hij probeert een tegenstander voorbij te streven, en als dit lukt 
nog een, en nog een, en dan is hij niet meer te houden, want hij onder
gaat bij het passeren van zijn tegenstanders zulke enorme gevoelens 
van welbehagen door deze demonstratie van eigen superioriteit, dat 
hij op dat moment de eigenlijke zin van het spel uit het oog verliest. 
En wanneer zich het geval voordoet, dat hij er niet in slaagt om zijn 
tegenstander te passeren, dan is het hek helemaal van de dam, want 
dan zal hij steeds die tegenstander weer opzoeken, de vurige hoop 
koesterend, toch minstens eens te zullen zegevieren en te triomferen. 
Zo ontaardt zo'n teamspel, wanneer het zonder leiding gespeeld wordt, 
dan in een opeenvolging van allemaal kleine privé wedstrijdjes tussen 
de diverse deelnemers. Het eigenaardige hierbij is, dat zodra een wed
strijd onder goede leiding gespeeld wordt, deze verschijnselen veel 
minder op de voorgrond treden; dat is te verklaren : want de jongens 
weten zelf heel goed, dat ze abuis zijn en zich niet gedragen als echte 
volslagen sportlui, en het besef van de aanwezigheid van een goede 
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leider of scheidsrechter geeft hun juist de stimulans om het spel goed 
te spelen, dus als teamspel. 
Even moet ik hierbij nog vermelden, dat bij dove meisjes alle 
genoemde verschijnselen veel minder sterk zijn, dat zij zich beter weten 
te beheersen, en veel minder agressief zijn. Reeds eerder hebben wij 
opgemerkt dat bij de meisjes het egocentrisme verzacht wordt door 
algemeen vrouwelijke eigenschappen als het geven en helpen in tegen
stelling tot de jongens, bij wie juist het egocentrisme door grotere 
agressiviteit en geldingsdrang nog verscherpt wordt. 

Nu komen wij dus bij de spelbewegingen. lederen zal begrijpen 
dat deze spelbewegingen heel anders tot stand komen en verlopen dan 
de reeds eerder genoemde bewust geleide bewegingen. Bij spelbewe
gingen is er geen sprake van het onder leiding uitvoeren van bepaalde 
oefeningen, nee, bij het spel is er plotseling een situatie, of liever gezegd 
een plotselinge situatieverandering en de speldeelnemer reageert op 
deze verandering met bewegingen, met het doel om de nieuwe situatie 
meester te blijven, om dus een afdoend antwoord te geven. Het tempo, 
waarin deze bewegingen worden uitgevoerd en hun gerichtheid maken 
deze bewegingen doelmatig, wat dus betekent dat de deelnemer de 
situatiewisseling opvangt en meester blijft, ja zelfs dat hij erin slaagt 
de nieuwe situatie uit te buiten tot eigen voordeel om een voor hem 
gunstige situatiewisseling te forceren. 

De speldeelnemer moet dus snel op een bepaalde actie een tegen
actie uitvoeren en naarmate hij over meer coördinatievermogen be
schikt zal zijn handelen doelmatiger zijn en succes brengen. Daar het 
voor zichzelf spreekt, dat spelsituaties steeds anders zijn en zelden 
eender, zal de deelnemer moeten kunnen putten uit een rijk bewegings
arsenaal. 
Spraken wij tot hiertoe slechts over de afwachtende houding, die 
de speler aannam die pas tot handelen overging, wanneer de spel
situatie dit noodzakelijk maakte, verder zijn er toch ook de acties, die 
hij uit eigen initiatief onderneemt om zijn partij op winst te brengen. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat deze acties in de heersende 
situatie aangepast moeten zijn, maar hierbij staat de actie voorop. Wel
nu dan, deze speler moet proberen zijn tegenstander te verschalken, 
wat slechts mogelijk is door zijn ware bedoeling te maskeren achter 
schijnbewegingen. Hoe gevarieerder zijn schijnbewegingen zijn, des te 
vager zijn zijn ware bedoelingen en hoe groter het succes. Beschikt hij 
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slechts over weinig schijnbewegingen, dan laat zijn tegenstander zich 
al gauw niet meer passeren en dan is zijn rol van tactisch bekwame 
speler voorbij. Een weinig gevarieerd bewegingsarsenaal leidt dus tot 
tactische starheid en in de meeste gevallen dus ook tot verlies. Daar 
komt dan nog bij, dat het zich bewust zijn de mindere te zijn, helemaal 
niet stimulerend werkt op de spelijver tengevolge waarvan de speler 
bij voorbaat al minder moeite doet om tot andere schijnbewegingen 
te komen. 

Wat wij tot dusverre hebben gezegd van de spelbewegingen was natuur
lijk algemeen geldend zowel voor horende als voor dove kinderen, 
maar juist bij dove kinderen treffen wij de genoemde tactische starheid 
aan. Hoe dikwijls zien wij niet dezelfde jongen steeds op dezelfde manier 
proberen zijn tegenstander te passeren ? Ofwel wij zien, dat hij andere 
bewegingen probeert te maken met het doel om zijn tegenpartij te 
misleiden, maar dat deze bewegingen niet echt genoeg worden ingezet, 
waardoor het plotselinge stoppen met meteen hierachter de echte be
wegingen, niet de noodzakelijke verrassing te weeg brengt, waar dus 
succes uitblijft. Hoe komt dit allemaal ? 

Op de eerste plaats is er de bewegingsarmoede. De speler beschikt 
over te weinig bewegingen, die hij plotseling te voorschijn kan halen 
en die voor zijn doel nuttig zijn, tengevolge waarvan hij dus steeds 
aangewezen is op dezelfde bewegingen, sjabloon schijnbewegingen, die 
tactisch absoluut falen, zodra de tegenpartij na korte tijd deze kent. 

Op de tweede plaats is er de oorzaak van het in het algemeen te weinig 
ontwikkelde coördinatievermogen, waardoor de bewegingen, die tot 
doel hebben om de tegenspeler om de tuin te leiden, ofwel te lang
zaam zijn en dus onecht verlopen, ofwel te stijf zijn, te gespannen, 
waardoor meteen duidelijk is, dat er sprake is van een schijnbewe
ging. Hier komt dan nog bij dat de dove speler tengevolge van zijn 
te kortschietend coördinatievermogen, niet in staat is om wanneer hij 
bij zijn tegenstander een beweging uitgelokt heeft, als antwoord hierop 
een juiste tegenbeweging te maken, waardoor hij zegeviert. Het spreekt 
natuurlijk vanzelf, dat zo'n genoemde tegenbeweging uiterst snel ge
maakt moet worden en tegelijkertijd soepel moet zijn en gericht ver
lopend, anders blijft succes uit. Het tegendeel hiervan kunnen wij 
dikwijls waarnemen bij het spel van dove kinderen. Er wordt snel 
een schijnbeweging gemaakt en in volle vaart klappen de beide 
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tegenstrevers tegen elkaar op. Vooral bij snelle zaalspelen, waarbij 
dus het speelveld door een snelle aaneenschakeling van spelacties 
doorkruist wordt en waarbij de spelers grote behendigheid aan de 
dag moeten leggen om botsingen te vermijden, zonder dat dit evenwel 
remmend werkt op het speltempo, vooral bij deze zaalspelen dus zien wij 
de dove kinderen regelmatig te kort schieten in coördinatievermogen. 
Hier valt er een, daar loopt er een tegen de muur op, dan lopen er 
weer twee tegen elkaar aan, dan valt er weer een over zijn eigen benen, 
dan verliest er een de bal in de haast van het spel; allemaal gevallen, 
waarbij dus zijn bewegingsgerichtheid onvoldoende blijkt. Dit zijn dus 
allemaal gevolgen van bewegingsarmoede en onvoldoende ontwikkeld 
coördinatievermogen. 

Wij moeten dan ook nog even opmerken, dat het dove kind teveel 
op zichzelf let en te weinig op zijn tegenstander, waardoor hij spel-
tactisch faalt. Dit laatste zullen we even verduidelijken. De speler 
overweegt van te voren een bepaalde schijnactie en wanneer hij dan 
plotseling in de gelegenheid komt deze uit te voeren, dan werkt hij 
deze actie bewust uit, met het gevolg, dat wanneer zijn tegenspeler 
een plotselinge en voor de eerste speler verrassende tegenbeweging 
maakt, de eerste door doorwerking van zijn wilsact toch zijn over
wogen handelwijze doorzet, waardoor ofwel een botsing volgt ofwel 
hem de bal ontfutseld wordt. Ofwel hij reageert op die plotselinge 
tegenbeweging door zijn intermitterende wilsact te laat en te star om 
nog die tegenbeweging op te kunnen vangen in een soepele actie die 
zijn tegenstander het weer zou doen verliezen. Wat betreft die inter
mitterende wilsact zijn wij u nog een verklaring schuldig, want dit is 
een term van Rudolf Bode, die van mening is, en volgens ons terecht, 
dat een natuurlijke beweging leib-seelisch verloopt, m.a.w. men wil 
een beweging uitvoeren en bewust zet men de beweging in, wat hij 
dus de wilsact noemt, waarna verder de beweging onbewust doorvloeit 
in harmonieuze samenwerking van het lichaam en het, het lichaam 
altijd beheersende, levensritme van de ziel, concreet optredende als 
kloppen van het hart, cadans der ademhaling. Wanneer dan plotseling 
de beweging bewust beïnvloed wordt, spreekt Bode van een intermit
terende wilsact, het storende moment van de rede, die het leibseelischc 
bewegingsverloop stoort. Na die intermitterende wilsact kan de bewe
ging dan weer leibseelisch afvloeien, en hoe minder intermitterende 
wilsacten optreden, hoe natuurlijker de bewegingen zijn. Wij hadden dit 
reeds eerder ook gezegd en dit komt overeen met het standpunt van 
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Bode, dat het redelijke moment de soepelheid der beweging verstoort 
en daarmede de beweging ongeschikt maakt voor het doel, zoals die 
in het spel gesteld wordt, nl. een volkomen flexibele snelle aanpassing 
aan de elkaar snel afwisselende en sterk variërende spelsituaties. En 
wat dit laatste betreft, zo hebben wij dus gezien, schiet het dove kind 
door zijn introverte aard te kort. 

Ik heb daar even gesproken over de bewegingsarmoede van het 
dove kind en ik weet wel haast zeker, dat er onder u zijn, die op dat 
moment gedacht hebben : is dat wel zo ? en in hoeverre en tengevolge 
waarvan ? Het is niet zo eenvoudig om deze kwestie vlug en helder uit 
de doeken te doen. Met deze term bewegingsarmoede bedoel ik minder 
de hoeveelheid van de het kind ter beschikking staande bewegingen 
dan wel de eigenaardigheid om met hetzelfde reeksje acties zoveel 
mogelijk af te handelen. Het bewegingsarsenaal van het dove kind 
wekt naar buiten de indruk van weinig gevarieerd te zijn. 
De oorzaak van dit verschijnsel is de gemakzucht, het dove kind 
eigen. Misschien is dat niet overal even sterk het geval en misschien is 
dat wel een van de gevolgen van een internaatsopvoeding, waarbij voor 
alles gezorgd wordt, alles geregeld en waarbij het kind maar de gewone 
gang van zaken hoeft te volgen om er zeker van te zijn, dat hij in alle 
opzichten van het noodzakelijke wordt voorzien. Hij hoeft zelf geen 
persoonlijke activiteit aan de dag te leggen, welnee, in dezelfde terug
kerende regelmaat van elke dag is ook geen plaats voor bijzondere 
dingen. 

Ik zei daarjuist, misschien ligt het aan de internaatsopvoeding dat 
het dove kind zo gemakzuchtig is, maar het lijkt mij toch waarschijnlijk 
en ook wel logisch te motiveren vanuit de aard van het gebrek, dat 
deze gemakzucht overal de doven aankleeft. Door deze gemakzucht 
ontstaat dan de neiging om alle noodzakelijke acties af te handelen 
met zo weinig mogelijk en vertrouwde bewegingen, die het niet al te 
zeer vermoeien. Maar het eigenaardige van het geval is, dat deze gemak
zucht, die de dove jongens en de dove meisjes aan de dag leggen, 
wanneer zij op eigen initiatief iets moeten doen, in de vorm van bv. 
dagelijks terugkerende huishoudelijke bezigheden bij deze bezigheden 
de indruk wekken zeer vermoeid te zijn en dat deze gemakzucht vol
komen verdwijnt wanneer zij in de gymnastiekles verschijnen. Dan 
zijn ze allemaal vol ijver, werken tegen de klippen omhoog en beijveren 
zij zich om geen vermoeidheid te tonen. Dan zijn ze immers in de 



149 

gelegenheid te demonstreren hoe sterk ze zijn, hoe stoer en flink, en ze 
maken van eenvoudige oefeningen prestatieoefeningen. 

Tenslotte zullen wij nog even moeten praten over de middelen, 
die wij te baat nemen om in het algemeen het peil van de motoriek 
van het dove kind te verhogen en we denken dan dit te bereiken via 
het hanteren van twee methoden: nl. de methode van de formele 
bewegingsvorming en op de tweede plaats de methode van de materiële 
bewegingsvorming. Door middel van de formele bewegingsvormende 
oefeningen denken wij bij het dove kind het vermogen tot adaptatie 
van nieuwe bewegingsvormen te ontwikkelen. Wij denken dit vooral 
te kunnen verwezenlijken door de opdrachtvorm. Wij stellen een be
paalde opdracht en de leerlingen moeten dan zelf de meest bekeken 
manier om aan de bewegingsopdracht te voldoen, ontdekken en op 
deze manier leren zij, hoe zij hun bewegingsapparaat kunnen stellen 
tegenover obstakels en ondervinden zij het gemak van de meest handige 
methode om die hindernissen te overwinnen. De winst, die wij door 
dit soort oefeningen kunnen boeken is niet alleen van lichamelijke 
maar evenzeer van groot opvoedkundig belang. 

Voorts maken wij bij deze formele bewegingsvormende methode ge
bruik van alle mogelijke soorten rompoefeningen, hef- en draagoefe-
ningen, evenwichtsoefeningen, klim- en klauteroefeningen en wij ma
ken op deze manier de kinderen in deze wirwar van bewegingen weg
wijs, en tevens in het ervaren van de mogelijkheden, die in bewegingen 
verscholen liggen. Wij gaan nl. bij dit probleem van het standpunt uit, 
dat hoe meer bewegingen wij het kind aanleren, des te meer aangrij
pingspunten ontstaan voor andere bewegingen, die reeds enigermate 
gekend zijn, waardoor weer het leerproces van nieuwe acties gemakke
lijker verloopt. Wij volgen hierbij niet speciaal de Bahnungstheorie 
van Dr. Hubert van Bleijenburg, maar deze theorie komt enigszins 
overeen met onze mening. 

Tenslotte noemen wij nog de materiële bewegingsvormende oefeningen 
en hierbij rekenen wij dan de houdingsvorming, het aanleren van het 
goede gaan en lopen en de normalisatie-oefeningen. 
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OVER DE PSYCHOMOTORIEK VAN DOOFGEBOREN O F 
VROEG-DOOFGEWORDEN KINDEREN 

door Mevr. M. GuffensStoopman, psych, dra., psychologe verbonden 
aan het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel. 

Zoals U in het programma hebt kunnen lezen, is het de bedoeling dat 
er thans gesproken wordt over de psychomotoriek van het doofgeboren 
of vroeg-doofgeworden kind. Dat wil zeggen het kind dat doof gewor
den is voordat er van taal- en spraakontwikkeling sprake is geweest. 
Nu moet U vooral niet denken dat U van mij allerlei nieuwigheden 
zult horen en dingen zult vernemen die U zelf nog niet eerder hebt 
opgemerkt. 

Velen van U staan waarschijnlijk al reeds meerdere jaren in de prak
tijk en hebben door hun dagelijkse omgang met deze dove kinderen 
zelf kunnen waarnemen en ervaren waarin zij zoal verschillen van het 
normaal horende en sprekende kind. 
U zult dan ook zeker hebben bemerkt dat hun houding, gedragingen 
en uitdrukkingen vaak niet dezelfde zijn als die van andere kinderen 
van hun leeftijd. Daarover nu zullen wij trachten U het een en ander 
te vertellen. 

De inhoud van deze uiteenzetting is in grove lijnen als volgt: 
1. Een korte verhandeling over „Wat we verstaan onder psycho

motoriek". 
2. Waardoor wordt deze psychomotoriek zoal beïnvloed ? 
3. Welke rol speelt het geluid bij de ontwikkeling van het kind en 

wat heeft dit voor gevolgen voor het dove kind ? 
Tenslotte de samenvating van de bovengenoemde punten. 

Allereerst gaan wij ons dus afvragen : wat verstaan wij onder psycho
motoriek. 

Psychomotoriek is het bewegen gezien in het licht van de totale toe
wending van de mens tot de situatie. Niet gezien als het verloop van 
een physiologisch proces; maar het bewegen in zoverre het onmiddellijk 
gebonden is aan de intentionaliteit van de mens als totaliteit. 
Waarbij we dan onder intentionaliteit verstaan de gerichte verbonden
heid van de mens met zijn wereld; een verbondenheid die zowel in
houdt een zich richten' tot, een zich toewenden, een zelf bewegen, als 
een zich bevinden, een opgenomen worden, een bewogen worden. 
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Door de sterke verbondenheid van het bewegen met de bestaanswijze 
van de mens als totaliteit, d.w.z. de mens als bezield wezen, als ver
standelijk wezen, als gevoelend wezen, als waarnemend wezen, als 
driftwezen etc, door deze verbondenheid wordt het zinvol te spreken 
van psychomotoriek. 
Al de momenten van het menselijk bestaan zoals waarnemen, gewaar
worden, voelen, gevoelen etc. werken dus mede in de tot standkoming 
van deze psychomotoriek. 
Men kan dit ook samenvatten zoals Prof. Snijders dat doet door te 
zeggen : Psychomotoriek is het geheel der bewegingen gezien als be
zielde handeling en uitdrukking van een menselijk subject. 

Daarbij kan men onderscheiden : 

1. houdingsmotoriek; 
waaronder men verstaat de beweging waardoor de mens bepaalde 
houdingen inneemt en handhaaft; 

2. handelingsmotoriek of vaardigheidsmotoriek ; 
waardoor de mens verschillende gedragingen stelt; 

3. uitdrukkingsmotoriek; 
waaronder o.a. vallen de mimiek en pantomimiek, de spraak ; en 
waardoor de mens zijn innerlijk tot expressie brengt. 

Het zal U bij deze indeling onmiddellijk opvallen dat zij eigenlijk niet 
helemaal opgaat en slechts betrekkelijk is. Zo zal bv. elke beweging 
ook min of meer een uitdrukkingsaspect bezitten. Wij moeten dus 
vooral niet te star vasthouden aan deze onderverdeling. Naar aanleiding 
van het voorgaande is het wellicht goed kennis te nemen van hetgeen 
Prof. Buytendijk zegt in zijn boek over „de menselijke houding en bewe
ging". Hij benadrukt daar dat hij physiologische en psychologische 
aspecten van de menselijke beweging niet wenst te scheiden en deze 
dus ook niet als zodanig afzonderlijk behandelt. Zijn onderverdeling 
der menselijke bewegingen valt uiteen in 3 categoriën: de handeling, 
de uitdrukkingsbeweging (de mimiek) en de representatieve beweging 
waaronder worden samengevat o.a. het gebaar (beschrijvende, spre
kende, tekenende gebaren) knielen, kussen etc. Wij zullen hier niet 
verder op ingaan omdat dit ons te ver zal voeren en de tijd daarvoor 
tekort schiet. 

Het is onnodig te vermelden dat de scherpe scheiding psychisch-phy-
sisch in werkelijkheid ook niet bestaat, doch dat die onderscheiding 
ons slechts als hulpmiddel dient. 
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Terugkerend naar onze vraag „waardoor wordt de psychomotoriek 
zoal beïnvloed", kunnen wij zeggen dat deze door al onze functies als 
gewaarwordingen, waarnemingen, strevingen, driften, wilsacten, gevoe
lens etc, mede wordt bepaald en tot stand gebracht. De omgeving, de 
situatie, speelt zoals uit het voorgaande blijkt, mede een belangrijke rol, 
een situatie kan ons vreemd zijn, beangstigend of beklemmend. Wij 
reageren door onze houding en gedragingen hierop; hetzij gespannen, 
onrustig, onzeker etc. 

Wanneer wij nu de ontwikkeling van een kind gadeslaan, merken wij 
op dat alle zinnen een rol spelen bij- en van belang zijn voor de nor
male uitgroei van kind tot volwassene. B.v. het blinde kind, heeft geen 
weet van kleuren, maakt zich van vormen slechts voorstellingen naar 
zijn tactiele indrukken; het ziet de eigen handen niet, noch ziet het 
de vader, moeder en andere medemensen. Het zal dus op visueel 
gebied geen waarnemingen kunnen doen en zijn wereld zonder deze 
opbouwen. 

Zien wij een kind spelen bv. knikkeren, dan moet het nauwkeurig uit
kijken, de andere knikkers in de gaten houden, de afstand schatten, 
zijn beweging beheersen als hij gooit etc; alles werkt dus samen om 
het spel volledig te doen zijn. Om te lopen, moet het zien waar het 
loopt de ruimte kunnen afschaften, zijn voeten en benen kunnen plaat
sen, zich in evenwicht houden. 

Het geluid nu speelt reeds vanaf het allereerste begin bij dit alles ook 
zijn eigen rol. 

De baby hoort de geluiden om zich heen; deze geven bekendheid aan 
zijn leefruimte en ze vullen deze. Een baby herkent de mensen nog 
niet maar wordt angstig in een omgeving, waarin de geluiden sterker, 
harder, anders, of veelvuldiger zijn. De stem van de moeder kan sus
send, kalmerend, of enkel maar een toespreken zijn, voor het kind 
geeft dit een zekere vertrouwdheid. 
Het kind reageert dus al zeer vroeg op het geluid. 
Het ontbreken hiervan bij het dove kind maakt zijn gehele wereld 
anders; de reacties op akoustische prikkels blijven volkomen weg en 
kunnen niet tot ontplooiing komen. 
Zo zullen de diverse bewegingen die als reactie op het geluid gaande
weg optreden, achterwege blijven. Men denke aan het draaien met 
het hoofdje naar de geluidsbron, het zoeken met de ogen, het zich op
richten, het huilen of zich afwenden bij te harde geluiden, het na-
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bootsen van eigen en andere geluiden. Later na het 1ste jaar, wanneer 
het vermogen om spraak te begrijpen groeit en het kind aandacht krijgt 
voor geluiden, die voor hem persoonlijk van betekenis zijn, vormt de 
uitval van het geluid steeds weer een handicap voor de gewone nor-
male ontwikkeling. De spraak kan niet langs de gewone weg tot stand 
komen en hierdoor worden zeer vele andere aspecten van de mense
lijke persoon geraakt. 
Prof. Calon wijst daar zeer nadrukkelijk en uitgebreid op in zijn proef
schrift „over de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen met aange
boren of vroegverworven doofheid". 

Wij zullen ons tot enkele gegevens hieruit bepalen, die ons duidelijk 
zullen maken hoe groot de rol van het geluid wel is. 
Het geluid dan wekt onze kinderen niet d.w.z. het maakt hen niet 
wakker voor iets dat nog niet te zien of te voelen is, nog in de toe
komst ligt, doch ons bekend wordt door het geluid, dat het produ
ceert, bv. een naderende trein, of auto, de aanwezigheid van mensen ; 
het verwijst hen ook niet naar een ruimte, die toch op hen inwerkt 
en hen omringt. Zij worden eerder overrompeld door iets. Zij leven 
meer in het hier en nu, het concrete, in een onmiddelijk zichtbare en 
tastbare wereld. Zij zijn eerder alleen en eenzaam en voelen zich ge
makkelijker niet voldoende of verkeerd begrepen omdat de communi
catie via het geluid, ontbreekt. Hun ruimte is stil, zij missen een van 
de wijzen van „bij-iemand-zijn". (Van oud-leerlingen hoort men dit ook 
nogal eens als klacht). Het zich aansluiten bij anderen wordt voor hen 
bemoeilijkt. 

Vaak tonen zij minder aanvoelings- en belevingsvermogen omdat zij de 
fijner genuanceerde geluiden, waarin de affectieve toestand van de 
medemens zich juist vaak openbaart, (toorn, woede, rust, medelijden, 
liefde etc.) niet of minder goed waarnemen. 
Hun wereld is dus minder rijk aan indrukken. Het denken, willen, 
handelen, en driftleven worden dientengevolge ook geraakt in hun 
ontwikkeling. Het verwerven van ken-inhouden is bemoeilijkt. De alge
mene motorische verrichtingen en de beheersing hiervan zijn, zoals 
reeds door de Heer van der Sluijs is uiteengezet, eveneens mede af
hankelijk van de geluidswaarnemingen en ondergaan dientengevolge 
veranderingen. 

Veelal valt op een zekere stroefheid, gebrek aan souplesse, zekerheid 
en vanzelfsprekendheid in het bewegen. Hierbij moet wel opgemerkt 
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worden dat men ook rekening dient te houden met een mogelijke 
beinvloeding van de motoriek door het evenwichtsorgaan. Dit immers 
staat in zeer nauw verband met ons gehoororgaan en zou wel eens van 
meer invloed kunnen zijn op de diverse motorische verrichtingen dan 
ons tot op heden bekend is. Wanneer wij nu deze vele gegevens (en 
deze zijn zeker nog niet volledig) combineren met datgene wat gezegd 
werd over de psychomotoriek, dan zullen wij tot de conclusie moeten 
komen dat ook deze bij de groep doofgeboren kinderen anders zal 
moeten zijn. 

Immers juist door een veelzijdige wisselwerking van de totale mens en 
zijn omgeving komt deze tot stand. Wanneer nu een van de wijzen 
waardoor deze wisselwerking ontstaat, het waarnemen en gewaarwor
den van geluid, alsook het zelf produceren daarvan, ontbreekt, dan 
zal het gehele verloop anders zijn en zich waarschijnlijk compenseren 
via andere wegen. Zo zien wij o.a. 
Bij het kleine nog niet schoolgaande dove kind dat veelal nog weinig 
expliciet met de gesproken taal opgevangen wordt (omdat vlg. de 
ouders zij toch niet horen) de neiging om een eigen wereldje op te 
bouwen vanuit hun individuele beleving. Vooral wanneer er weinig 
direct contact met hen genomen wordt bestaat het gevaar van vereen
zelviging. Zij benaderen de wereld anders dan horende kinderen. Zij 
bewegen over het algemeen onrustiger, zijn beweeglijker, moeten alles 
zien en voelen en hebben moeite hun aandacht te richten. Zij maken 
gebruik van mimiek en gebaren om contact te nemen en zich uit te 
drukken. Wanneer zij niet begrepen worden in hun geluiden of geba
ren, worden zij snel geirriteerd, hetgeen zich uit in heftige ontladingen, 
driftbuien, huilbuien, of gillen. 

De wat grotere kinderen zijn, ondanks het feit dat zij kunnen spreken, 
toch nog weleens geneigd zich van gebaren of mimiek te bedienen 
naast en bij de spraak, om vlugger en duidelijker uit te drukken wat 
in hen omgaat. 

Vooral wanneer zij onder elkaar zijn, valt dit te constateren. 
De spraak, als zelfstandig uitingsmiddel blijkt voor hen vaak nog te 
weinig een deel van henzelf te zijn, wordt als aangeleerd ervaren en 
hun woordkennis schiet bovendien vaak nog tekort. Wanneer het 
affect hevig is kost het ook te veel tijd om naar de woorden te moeten 
zoeken. 

Naarmate zij echter ouder worden, beter onderwezen zijn en naarmate 
ze meer met horenden om moeten gaan in de maatschappij neemt 
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ook het gebruik van de spraak de overhand, al komt het gebaar nog 
wel eens ter verduidelijking naar voren. (De verbale expressie vormt 
een regulans voor de emotionaliteit en affectiviteit, immers door het 
verwoorden neemt het affect in hevigheid af en wordt het specifiek 
individuele algemeen goed. Ook de weg tot gemeenschap met de mede
mens komt hierdoor open te staan.) 
Zij gebruiken dus inderdaad de spraak als uitdrukkingsmiddel, doch 
hun omgang met de medemens en hun houding t.o.v. deze blijkt toch 
steeds min of meer bemoeilijkt omdat zij de vanzelfsprekendheid en 
natuurlijkheid van de taal veelal mist. Het gebrek aan woorden en 
het gemis aan aanvoelen van woordnuanceringen, maakt dat zij deze 
bij uitstek menselijke communicatie- en expressiewijze toch dikwijls 
niet volledig en soepel kunnen hanteren. 
Zeker is toch wel dat door het aanleren van de spraak en de taalver
werving deze kinderen tot een meer normale ontwikkeling zullen ge
raken dan wanneer deze geheel achterwege blijft. 
Het is dan ook van het grootste belang, in verband met de ontwikkeling 
van de gehele persoon, waarvan de psychomotoriek een aspect is, het 
kind vroeg met taal en spraak te confronteren. 
Het zal dan beter en vroeger in staat zijn de taal en spraak als bij 
zichzelf behorend te ervaren en erin te leven. 
Wij benadrukken hier vooral de spraak en taalverwerving, omdat via 
dezen, de specifiek menselijke wijze van zich uitdrukken en zich ge
dragen naar voren treedt. Zoals U bekend is spelen dezen een zeer 
belangrijke rol in het algemeen menselijk verkeer. De taal heeft niet 
alleen de taak te dienen als uitdrukking van de eigen inwendige toe
stand doch dient ook, zoals Karel Bühler aangeeft, als appèl; dus om 
de hoorder te beïnvloeden en als weergave in symbolen om een gesprek 
mogelijk te maken. De spraak, die een vorm van psychomotoriek ge
noemd kan worden, drukt op de algehele psychomotoriek zijn stempel. 
Immers hoe vaak zien wij niet dat mensen, die moeilijk spreken (stot
teren, haspelen e tc) , ook in hun gedrag en houding onzeker zijn! in 
gezelschap worden zij vaak nerveus, gespannen, onhandig en kramp
achtig. Zij houden zich liefst afzijdig en trekken zich vlugger op zich
zelf terug. Dit alles is een uitdrukking van het innerlijk beleven, een 
weergave in houding en gedraging van hoe zij zich voelen. Ook omge
keerd kan het zich geen raad weten met zijn houding, onze spraak 
beïnvloeden en als gevolg hebben stotteren, hakkelen, overslaande stem. 
Een ieder zal dit zelf wel eens ervaren. 



156 

In het voorafgaande moge U duidelijk zijn geworden, dat de psycho-
motoriek bij deze groep kinderen op een ander plan zal staan. Dit 
behoeft echter geen minder plan te zijn, al tonen zij over het algemeen 
minder soepelheid, zekerheid en spontaneïteit in hun gedragingen, hou
dingen en expressies. 
Zeer zeker zult U aan dit alles nog veel kunnen toevoegen en ook zult 
U zeker opmerkingen weten te maken. Ik ben mij er dan ook ten volle 
van bewust onvolledig te zijn geweest. 
Om over een onderwerp als het onderhavige degelijk gefundeerde en 
nauwkeurige gegevens te verkrijgen, zullen uitgebreide observaties en 
grondige onderzoekingen noodzakelijk zijn. De bestaande publicaties 
hieromtrent zijn gering en er zijn nog vrijwel geen onderzoekingen op 
dit gebied verricht. 

SPEL EN TAAL 

mej. C. Hoekstra, Utrecht 

Op 3 juni 1960 werd voor de middengroepen van de s.h. school te 
Utrecht een ouderdag gehouden. Enkele leerkrachten hielden een 
causerie over onderwerpen, genomen uit de praktijk van het werk met 
s.k. kinderen. Een samenvatting van de lezing over : Spel en taal, volgt 
hier : 

Voor zover de tijd het toelaat wordt in verschillende groepen het 
dramatiseren veelvuldig beoefend. 

Waarom vinden wij dit „toneelspelen" — zoals het in de mond 
van de kinderen heet — zo belangrijk op onze school ? 

Wij weten dat een kind, dat pas zijn intrede in het schoolleven 
gedaan heeft en dat schrijven en tekenen wil leren, zich deze kunsten 
alleen door „zelf-doen" eigen kan maken. Het belang van deze eigen 
aktiviteit is echter niet minder groot bij taal en rekenen. Het schrifte
lijke werk, dat na een mondelinge les gemaakt wordt en de leerkracht 
in staat stelt de verwerking van de aangeboden stof te controleren en 
als toepassing van het geleerde belangrijk is, bezit zijn waarde bovenal 
in het feit, dat — al doende — het kind zichzelf tot nieuwe kennis en 
nieuwe inzichten kan brengen. En zó komt het kind tot werkelijk zelf
standige prestaties. 
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Ook taal — het belangrijkste vak op onze scholen — moet het 
kind leren door het te „doen", d.w.z. door spreken. 

Welke mogelijkheden zijn daartoe aanwezig ? 
Het kind kan taal leren : 
1. met behulp van de verschillende methoden, dus : invullesjes, 

zinnen afmaken, enz. 
2. met behulp van taalspelletjes; 
3. in de situatie van de „vrije werkelijkheid". 
Wat wij met dit laatste bedoelen ? 

Thuis, spelend en pratend met broertjes en zusjes, ouders en 
vriendjes beoefent het kind ongedwongen taal met een vanzelfsprekende 
vrijheid en daar verkeert het in zo'n „vrije-werkelijkheidssituatie". 

Met deze omgangstaal presenteert het kind zichzelf aan de buiten
wereld en wordt er naar beoordeeld. 

Onze s.h. kinderen, die gehandicapt zijn bij het begrijpen en 
zelfstandig gebruiken van de taal, kunnen echter voor het merendeel 
géén foutloos visitekaartje afgeven aan deze buitenwereld. Hier staan 
wij voor de moeilijkste en belangrijkste taak van de s.h. school. Hóe 
brengen we het kind tot die werkelijkheid waarin het ongedwongen 
zijn eigen, dagelijkse uitdrukkingen en woorden gebruikt evt. met alle 
reële fouten die daaraan kleven ? 
Om het verifiëren van die fouten gaat het primair en deze leren wij niet 
uit het taalschrift van de kinderen kennen. De vraag is dus : Hoe laten 
wij het kind ongedwongen zijn eigen taal spreken ? 

Wij kunnen enkele mogelijkheden noemen : 
a. Door een opstel te laten maken, liefst naar een vrij onderwerp. 
b. Door hen een verhaal te laten navertellen. 
c. Door hen een zelfbeleefde of gefingeerde situatie te laten spelen 

en — zeggen ! 
De bespreking van het onder c. genoemde brengt ons terug tot het 
uitgangspunt: Spel en taal. 

Met gebaren en bewegingen, door mimiek en het oppakken en 
neerzetten van allerlei voorwerpen kunnen wij een heel verhaal spelen. 

Het is echter veel moeilijker er iets zinvols en goeds ter verklaring 
bij te zeggen. 

Dat is moeilijk voor alle kinderen, maar bovendien loopt het s.h.-
kind gevaar, dat wat het zegt, fout te zeggen en daarvan is het zich 
meestentijds bewust! 

Geen wonder dat onze kinderen een dubbele portie moed nodig 
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hebben om van wal te steken ! Hier liggen voor de leerkracht echter 
grote mogelijkheden voor correctie van reële spreektaalfouten en kan 
hij van het kind eisen en het er aan wennen zijn gedachten niet door 
een gebaar, maar door het woord kenbaar te maken. Dramatiseren 
de kinderen naar een gegeven verhaal, dan moet dit niet alleen qua 
inhoud voor de kinderen begrijpelijk en aanspreekbaar zijn, maar ook 
moet het verloop van de zinnen eenvoudig en ruimschoots volgbaar zijn, 
zodat de gang en de vaart van het verhaal niet verstoord worden door 
bijzondere moeilijkheden. Het gaat er immers om, dat het kind zich 
in het verhaal kan inleven. Daaran belichten we het verhaal van 
verschillende kanten en stellen er zoveel vragen over, dat het kind de 
letterlijke, hetzij gesproken of voorgelezen tekst, absoluut vergeten is. 
Want het is niet de bedoeling dat een bepaalde zin woordelijk geciteerd 
kan worden, maar de quintessens is: „Als jij nou die jongen uit het 
verhaal was, wat zou jij dan gezegd hebben 1" 

Natuurlijk doen zich op een s.h.-school speciale moeilijkheden 
voor. Het dramatiseren impliceert dan ook een prachtige oefening in 
het spreken met het gezicht naar elkaar toe, voor ieder verstaanbaar 
en onafhankelijk van de hulp van de onderwijzer. 

Uiteraard komt het voor, dat een kind plotseling uit de beleving 
is en zich moeizaam probeert te herinneren : „Wat kwam er nu ook 
weer". In dat geval springt de leerkracht niet in, maar laat het aan de 
anderen over door een zelfbedachte, uitnodigende vraag de gederailleer
de weer in het spoor te brengen. 

Anderzijds zijn er kinderen, die zodanig van de tongriem gesneden 
zijn, dat zij niet meer te stuiten zijn wanneer zij eenmaal het woord 
voeren. 

Zij moeten op een zeker moment gaan aanvoelen, dat ze nu al 
zolang zélf staan te praten dat er van samenspraak geen sprake meer is. 

Voor het samen — over en weer — iets zeggen moeten de kinderen 
gevoel gaan krijgen, het prettige, bindende daarvan gaan ervaren. 
Zo kan het dramatiseren het saamhorigheidsgevoel van het samen iets 
tot stand brengen bevorderen. 

Zijn er nu enkele aanwijsbare resultaten ? Ja ! 
Kinderen met een zeer gering taalbezit, die zelden tot spontaan 

spreken kwamen, waren zo enthousiast voor de inhoud van het verhaal 
dat ze op staande voet de hoofdpersoon wilden spelen. 

Met de enkele woorden die zij daarbij spraken, gaven zij blijk het 
verhaal zo goed begrepen te hebben, dat wij voor 't eerst beseften hoe-
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ver hun begrip eigenlijk ging. Dat dit soms bij wéinig-sprekende kinderen 
heel moeilijk uit te maken is, is begrijpelijk. 

Zo geven ook kinderen, die in hun taalwerk elk gevoel voor logisch 
rangschikken lijken te missen, blijk van een veel beter vermogen, 
wanneer ze een rol mogen spelen. 

Zo leren wc bij het dramatiseren vele zwakke, maar ook sterke 
punten in het taalbezit en -gebruik van de kinderen kennen. 

Summarium : 
Wanneer wij bij het taalonderwijs op de s.h.-school tot verbetering 

van de reële spreektaalfouten willen komen, moeten wij 't kind binnen
leiden in een „vrije- werkelijkheidssituatie", waarvoor ons o.a. het 
dramatiseren geëigend lijkt. 

Resumé : 
En ce qui concerne l'enseignement de la langue maternelle dans 

les écoles pour durs d'oreille, si nous voulons arriver a corriger les 
fautes réelles de langage, nous devons placer l'enfant dans une „situation 
d'activité libre" et pour cela, la fait de leur faire jouer des saynètes 
nous a, entre autres, paru approprié. 

Summary : 
If real errors in spoken language are tot be improved bij language 

teaching at schools for the deaf, the child must be introduced to a „free 
reality situation". Among other things, dramatization seems to us a 
suitable aid for this purpose. 

Zusammenfassung : 
Wenn man beim Sprachunterricht auf der Schule fiir Schlecht-

hörende eine Verbesserung der wirklichen Sprech- und Sprachfehler 
erreichen will, dann muss man das Kind einführen in eine „freie 
Wirklichkeitssituation". Hierfür scheint uns unter anderem das Dra-
matisieren geeignet zu sein. 
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EEN SPECIAAL GEVAL VAN HOORTRAINING 

Mej. H. Feitsma en A. Schutten ; 

Chr. School voor Slechthorenden en spraakgebrekkigen, Utrecht 

Het is algemeen bekend, dat jonge leerlingen door systematische 
hoortraining tot luister-bereidheid gebracht kunnen worden, waardoor 
dan weer de ontwikkeling van de spraak en de taaiwerving gunstig 
beïnvloed worden. 

Allen, die op de hoogte zijn met de problemen op de s.h.-school 
weten ook, dat oudere leerlingen, die mislukt zijn op een gewone lagere 
school en daardoor een zekere aversie tegen elke akoestische benadering 
hebben en veel gedragsmoeilijkheden vertonen, mede door goed 
„gespeelde" hoortraining een injectie krijgen om diverse spanningen 
kwijt te raken. Een typisch geval willen we hier beschrijven. 

In 1956 kwam Paulus op acht-jarige leeftijd bij ons op school. Hij 
was een Ambonees en hoewel hij gemakkelijk op en neer zou kunnen 
reizen van en naar zijn woonplaats, kwam hij terwille van zijn spraak-
en taalontwikkeling in een pleeggezin. Zowel daar als op school was hij 
lief maar stil en teruggetrokken. Alleen als het over vechten ging — 
vader had tegen de Jappen gevochten ! — raakte Paulus in vuur. Voeg 
daarbij, dat hij bij ons op een beginnende school kwam met een grote 
differentiatie wat leeftijd, kennis e.d. betreft, met het gevolg dat toen
tertijd de beide leerkrachten hun handen vol hadden met alle mogelijke 
onderwijsperikelen en maar terloops aan andere dingen konden toe
komen. 

Toch viel Paulus direct op en werd een van onze zorgenkinderen. 
Gezien zijn audiogram waren wij van meet af aan niet tevreden over 
de resultaten van het onderwijs. Natuurlijk redeneerden wij dan : een 
Ambonees, totaal ander karakter, als hij thuis komt hoort hij steeds die 
andere taal, — het is bovendien erg gehorig in de houten barakken, 
waarin zijn ouders wonen ! — hij wil nog te veel aan de gebaren vast
houden enz. Zo'n gesprek deed je het geval wel weer een poosje aan
vaarden, maar het gaf geen blijvende bevrediging. Werd hij opnieuw 
geaudiometreerd, dan staarden wij weer op het veel gunstiger resultaat, 
dan zijn gehoor-gedrag in de klas deed vermoeden en al begrepen we 
er weinig van, toch werkten we weer door en reageerden rustig op zijn 
herhaald : „Wat zegt u ?" 

Om u nog een duidelijker beeld te geven, nemen we een paar 
dingen over uit de anamnese : op één-jarige leeftijd heeft hij een twee-
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zijdige otitis media doorgemaakt; verdere bijzondere ziekten heeft hij 
niet gehad. Otologisch onderzoek: zowel in linker- als rechter trommel
vlies een gedekte perforatie in het achter bovenkwadraat. Psycholo' 
gisch onderzoek (1 april 1957) : bij het nagaan van de schoolprestaties 
blijkt hij eenvoudige verhaaltjes te kunnen lezen, waarbij opvalt, dat 
hij vooral het eerste deel van het verhaal opneemt en verwerkt, terwijl 
het laatste gedeelte weinig tot hem doordringt, vooral als het verhaal 
wat langer wordt. Het is de vraag of dit komt door afzakken van zijn 
aandacht en concentratie of dat hij om de gelezen begrippen zich eigen 
te maken, zich toch erg moet inspannen. 

Bij het spreken heeft hij nog al eens de neiging om met gebaren 
te gaan werken en aan te gaan wijzen, waarbij hij probeert gesproken 
woorden te vermijden. De woorden waar hij over beschikt, zijn concrete 
begrippen. De indruk bestaat wel, dat hij deze beheerst en zich eigen 
heeft gemaakt. 

Visueel neemt hij scherp en nauwkeurig waar en verwerkt het op-
genomene terdege; hij behaalt een heel behoorlijk resultaat bij niet-
verbale test. 

Audiologisch onderzoek : er wordt aanvankelijk geen spraakaudio-
gram gemaakt; het toonaudiogram ziet er als volgt uit: 
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De diagnose was: geleidingshardhorendheid. Later werd dit ge
wijzigd in : gemengde hardhorendheid. 

Op 6 maart 1957 was het resultaat van een audiologisch onderzoek : 
prima woordverstaan bij niet te snel spreken, zonder liplezen; hij 
prefereert bij monauraal horen het rechter oor, hoort daarbij ongeveer 
evengoed als binauraal met zijn hoortoestel op stand ; hij behoeft meer 
versterking, dit is dan minder onaangenaam bij harde geluiden. 
Advies : in de klas kan evt. het toestel alleen rechts gedragen worden 
maar in ieder geval op stand; ook voor thuis kan hetzelfde toestel 
dienen met dezelfde instelling. 

Op 12-5-1959 werd opnieuw een toonaudiogram gemaakt. Hierbij 
werd de aantekening gemaakt: aandacht zakt snel af, nog eens voor 
controle terugkomen. 
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Het hoofd der school nam proeven met P.B.-lijsten. De uitkomsten 
daarvan waren overeenkomstig de ondervinding in de klas. 

Inmiddels was onze audiloog Drs. J. J. Groen met zijn — onder 
ons nu wel bekende — binauraal onderzoek begonnen. Door de 
akoupediestudie beseften wij de waarde van het spraakaudiogram en 
we wilden Paulus graag op deze wijze onderzocht hebben. Dat gebeurde 
op 15-9-1959. Toen bleek dat hij sterk last van nabeelden had en de 
aantekening vermeldde: vermoedelijk zijn de vorige audiogrammen 
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hierdoor beïnvloed. Dit toon-audiogram klopte ook met het spraak-
audiogram. 

Hier volgen ze beide. 
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Een en ander werd gecompleteerd op 21-1-1960. Bij een binauraal 
toonaudiogram bleek hij een minimale additie te hebben. Het binauraal 
spraakaudiogram gaf, zoals hieronder blijkt, een beter beeld. 

fonemen Eatuiiva-i.'^ 

Toen werd Paulus binauraal aangepast en verder getraind. 
Ons waren bekend de uitspraak van Prof. Dr. H. C. Huizing : 

„In our time we have seen distance still further compressed and energy 
more densely concentrated. Radio-operators could be drilled in aquiring 
a proficiency in receiving Morse-code at speeds ten times as high as an 
unskilled individual. 
(Paedo-audiology, its present status and future development.) 

En van Drs. J. J. Groen als hij over de resultaten van binaurale-
aanpassing sprak: „Bij binaurale additie falen 14% van de centraal 
gestoorden, bij de perifeer gestoorden niemand". 

„Een en een is vaak meer dan twee". 

Uit de akoestische nabeelden, die Paulus had, vermoedden we, 
dat er tevens sprake was van een gestoorde tijdsconstante. Hij kreeg 
dus behalve de gewone hoortraining een speciale training om zijn 
reactiesnelheid op te voeren. 

Er werd o.a. getraind in vlug nazeggen, waarbij we de voor- en 
nazegsnelheid steeds trachtten op te voeren. Als reeksen gebruiken we 
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getallen, namen van dieren, eenlettergrepige woordjes (eerst samen
hangend, later niet meer), daarna meerlettergrepige woorden en korte 
zinnetjes. Met het laatste zijn we nog steeds bezig. De zinnen worden 
nu echter langer en moeilijker. 

We wisselden deze training in het begin vaak af met iets anders. 
We bezaten een stel plastic cirkels van verschillende kleuren die we 
in een steeds sneller tempo aanwezen, waarbij Paulus dan zo vlug 
mogelijk de kleuren na zei. 

Op 21'6'1960, dus 5 maanden later, werd een nieuw spraak-
audiogram opgenomen. 
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Opmerkelijk was de vooruitgang, niet alleen van het rechter maar 
vooral van het luie linkeroor, geactiveerd door de binaurale aanpassing. 
In dezelfde tijd gingen de schoolprestaties van Paulus sneller vooruit. 
Hieruit volgt ook, dat de binaurale training zeer geschikt is om 
centrale moeilijkheden voor prikkelverwerking te helpen overwinnen. 

Uit het bovenstaande moge blijken, hoezeer de nauwe samen
werking tussen het wetenschappelijk geschoolde deel van de staf en 
het orthopedagogische deel het gehoorgestoorde kind ten goede kan 
komen. 
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Samenvatting : 

Speciaal geval van hoortraining betreffende een leerling van de 
Chr. School voor Slechthorenden te Utrecht 

Deze leerling volgde het onderwijs met veel slechter resultaten 
dan het toonaudiogram deed vermoeden. 

Bij nauwkeuriger onderzoek bleek de aanwezigheid van nabeelden. 
Samenwerking tussen de physius-audioloog, paedagoog en akoupediste 
(al dan niet begunstigd door physiologische factoren) leidde in dit geval 
tot verbetering. 

Resumé : 

Cas spécial de reeducation de l'ouie concernant un élève de 
l'Ecole Chrétienne pour Durs d'Oreille a Utrecht. 

Les résultats scolaires de eet élève étaient de loin inférieurs a ce 
qu'ils auraient du normalement être d'après son audiogramme. Un 
examen plus approfondi permit de déceler l'intervention d'images 
résiduelles. Un traitement de reeducation dont la conduite fut assurée 
conjointement par l'audiologue-physicien, par Ie pedagogue et par 
l'acoupédiste (et favorisée ou non par des facteurs physiologiques) 
aboutit dans ce cas a une amelioration. 

Summary : 

A special case of auditory training, concerning a pupil of the 
Christelijke School voor Slechthorenden in Utrecht. 

The scholastic results obtained bij this pupil were considerably less 
satisfactory than was to be expected on the basis of the audiogram. 
Careful investigation revealed the presence of after-images. Improve
ment was obtained in this case bij the cooperative efforts of the physi-
cist-audiologist, teacher and hearing-trainer (possibly facilitated bij 
physiological factors). 

Zusammenfassung : 
Es handelt sich hier um einen besonderen Fall von Gehörübung 

bei einem Schuier der Christlichen Schule für Schlechthörende in 
Utrecht. 

Dieser Schuier folgte den Unterricht mit viel schlechterem Resultat, als 
auf Grund des Ton-Audiogrammes zu vermuten war. 

Bei genauerem Untersuch entdeckte man die Anwesenheit von 
Nachbildern. In diesem Falle erziehlte man durch die Zusammenarbeit 
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zwischen dem Physikus-Audiologen, dem Padagogen und dem Akupa-
disten eine Verbesserung, (und zwar wurde diese wohl oder nicht be
gunstigt durch physiologische Faktoren). 

MOGELIJKHEDEN VAN DE RINGLEIDING 

J. H. C. Verschoor 

(F. Hogcwind'School voor s.h. en spr. gebr. kinderen te Rotterdam) 

Toen we in het voorjaar van 1958 het plan opperden om te gaan 
experimenteren met een ringleiding voor klassegebruik met de groep 
oudste s.h. kinderen, konden we niet vermoeden, dat dit experiment 
zou leiden tot verscheidene mogelijkheden. 

Waarom waren wij tot deze proef gekomen ? In die tijd waren 
wij van mening, dat het voor onze oudste leerlingen nuttig zou zijn om 
van de klassikale apparatuur -f- gehoortoestel thuis, over te gaan op 
het alleengebruik van het individuele hoortoestel, dus zowel in de klas 
als thuis. Door de minder geschikte akoestische eigenschappen van de 
lokalen gaf dit bij een aantal kinderen moeilijkheden. De optredende 
galm en het lawaai, dat nu eenmaal vrij vaak voorkomt in onze klassen, 
veroorzaakten een tegenzin in het gebruik van het eigen toestel in de 
klas. Vooral bij de kinderen, die over goede afzienmogelijkheden be
schikken, was er een neiging om het toestel in hun tas te laten of het 
gewoon te vergeten. 

Nadat de ringleiding (-f- versterker -f- microfoon) was aangebracht 
werden de slechte akoestische eigenschappen van het lokaal voor een 
belangrijk deel uitgeschakeld en konden we aan de reacties van de 
kinderen merken, dat het luisteren nu veel prettiger was. 

Nadat we een aansluiting op de draadomroep hadden gekregen 
en er een verbinding was gemaakt met de ringleiding, konden we de 
schoolradiolessen gaan volgen. We troffen het, dat er een goede cursus 
was over muziek en muziekinstrumenten, waardoor de luister- en onder
scheidingsvaardigheid op plezierige wijze werd geaktiveerd. In de blok-
fluitgroep konden we theorie en praktijk met elkaar verbinden. De 
normale klassikale lessen werden mogelijk, met controle van de spraak 
door het steeds verplaatsen van de microfoon van kind naar kind. 
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Vanzelfsprekend alleen klassikale behandeling van stof, die daar in 
het bijzonder voor geschikt is. 

Met behulp van de pick-up werd de ringleiding ingeschakeld bij 
het muziekonderwijs. Buiten het programma van de schoolradio werd 
de draadomroep benut voor achtergrondsmuziek bij handenarbeid, vrije 
expressie, enz. Daar er zonder toestel niets te horen is (we schakelden 
de luidspreker uit) grepen nu de kinderen, die gewend waren het toestel 
in tas of kastje te laten, naar hun apparaat om niets te behoeven te 
missen. Door deze toepassingen trad o.i. een conditionering op ten aan
zien van de binding tussen kind en individueel hoortoestel. Wij hopen 
straks bij het instuderen van een eenvoudig Kerstspel groot nut van de 
ringleiding te hebben. Overwogen wordt om ook in de gymnastiekzaal 
een ringleiding aan te brengen. 

Wij weten, dat we met deze mededeling geen opzienbarend nieuw 
hulpmiddel voor ons onderwijs naar voren brengen. We zouden het 
echter op prijs stellen van de collega's, die met de ringleiding werken, 
de ervaringen te horen Misschien kan een en ander aanleiding zijn tot 
een discussie in ons tijdschrift. 

STOTTERAARS IN DE KLASSEN VOOR 

SPRAAKGEBREKKIGEN 1 

A. Breve 

(School voor slechth.' en spraakgebr. kinderen te Rotterdam) 

Op de conferentie van 19 en 20 mei j.l. werd aan het Forum de 
vraag gesteld, hoe men dacht over het vormen van groepen voor 
stotteraars. 

Een belangrijk probleem werd hier aangesneden en de voorzitter 
van het forum liet zeer tactisch het probleem eerst naar voren komen, 
alvorens het af te kloppen, aangezien het buiten het onderwerp viel. 
(Zoals bekend, moesten de te stellen vragen betrekking hebben op de 
dubbelgestoorden). 
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Nu wilde ik graag iets schrijven over de stotteraars. Dat wil zeggen 
over de vraag of het zin heeft deze spraakgebrekkigen op onze scholen 
op te nemen, hetzij als groep, hetzij als enkele gevallen tussen de andere 
spraakgebrekkigen. De eerste vraag is : „Moeten deze groepen verbonden 
worden aan onze scholen ?" Velen zullen van mening zijn, dat dit niet 
moet. Ik vraag met echter af : waarom niet ? 

Hier komen we al direct in het probleem, waarover de geleerden 
het zelfs nog niet eens zijn. (Maar als we daarop moeten wachten ) 

Ik zal mijn mening hierover zeggen en dan zullen we waarschijnlijk 
gauw tot verschillende opvattingen komen. Dat is echter juist goed l 
Dan wordt de kans juist groter, dat er iets voor deze kinderen gedaan 
wordt alvorens het te laat is. Dus : nogmaals mijn vraag van enige regels 
terug : Waarom niet ? 

Ik meen, dat er iets voor de stotterende kinderen gedaan moet 
worden. En met dat „iets" bedoel ik veel meer dan een paar keer per 
week les door een gemeentelijke of particuliere logopaedist(e). 

Ik zou niet weten aan welke school deze groepen beter op hun 
plaats zouden zijn. Immers : scholen voor spraakgebrekkigen kunnen 
niet gesticht worden. Wel klassen voor spraakgebrekkigen aan een be
staande school voor slechthorenden. Misschien, maar dat weet ik heus 
niet, bestaat die mogelijkheid wèl wanneer de nieuwe Wet op het B.O. 
van kracht wordt. Dan zou ik slechts kunnen herhalen : Maar als we 
daarop moeten wachten 

Het voordeel is : aan alle scholen voor Slechthorenden zijn de 
leerkrachten logopaedist(e) of worden het binnen afzienbare tijd. De 
theoretische kennis van dit probleem is dus in ieder geval aanwezig. 

Een ander voordeel : We hebben aan onze scholen kleine groepen 
(al vind ik een groep van max. 14 stotterende kinderen schrikbarend 
groot!) 

Het zou m.i. aan te bevelen zijn eens een experiment met zo'n 
groep te nemen. 

Natuurlijk komen dan direct de bezwaren naar voren : 
1. Deze kinderen horen niet aan onze scholen. 
Daar kan ik in zekere zin niet veel tegenin brengen. Immers de 

verhouding S.H. — Spraakgebrekkigen (i.e. gehemelte-defecten) ligt 
logischer omdat bij deze spraakgebrekkigen zeer veel gehoordefecten 
voorkomen. Maar ik geloof ook niet, dat we het in causaal verband 
moeten zoeken. Want dan komen deze kinderen (O, nieuwe B.O.-wet!) 
nooit aan de beurt. We moeten alleen het „stapje" durven maken om 
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het begrip spraakgebrekkigen -^at ruimer te nemen. Niet zo moeilijk, 
lijkt me, als we zuiver het doel voor ogen zien. 

2. Infectie van de niet-stotterende kinderen. 
Hierop kan ik slechts antwoorden : Als men daar zo bang voor is, 

wordt het warempel wel eens tijd, dat men de stotterende kinderen uit 
de scholen voor het G.L.O. weghaalt. (Dat wordt het trouwens toch 
wel, vind ik !) 

Is de infectie werkelijk zo groot ? Ik geloof het niet. Natuurlijk 
bestaat de kans: maar daar staat tegenover, dat de kinderen, die zijn 
gaan stotteren door infectie, het waarschijnlijk later toch ook zouden gaan 
doen, zij het dan door een andere oorzaak. Het stotterprobleem heeft 
zijn oorzaken toch veel dieper liggen. Ik geloof dan ook, dat we bij be
treffende infectie beter kunnen spreken over: aanleiding. En aan
leidingen komt het kind meer dan genoeg tegen op z'n lange „levens
weg" van de eerste naar de zesde klas ! 

En juist op onze scholen met z'n kleine (sic !) klassen, worden 
deze aanleidingen tot een minimum gereduceerd, terwijl een (volgens 
mij) sporadisch geval van infectie direct opgevangen kan worden in de 
eigen groep door de logopaedist(e), die de leiding van die groep heeft. 

Natuurlijk zijn er nog wel meer bezwaren naar voren te brengen, 
maar die zal ik dan wel proberen op te vangen wanneer ik hierover 
wordt „aangevallen". 

Mijn doel is namelijk niet U (direct) een groep van stotterende 
kinderen te doen vormen, dan wel iets over mijn ervaringen mede te 
delen met twee stotterende jongens, die kort na elkaar in mijn groep 
zijn geplaatst. Misschien, dat U dan aan het eind ervan een veel
betekenend : „Hé" zult laten horen. (Dat hoop ik althans!) Maar 
daarover een volgende keer. 

NOTITIE BIJ EEN N O T I T I E 

De heer A. van Lierop heeft in het nummer van april 1960 een 
notitie gepubliceerd bij de vertaling van de voordracht, die ik in 1958 
in Manchester heb gehouden : Externaat eis voor hooropvoeding. De 
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notitie gaat alleen over het stringent stellen van de kwestie, er is — 
zo schrijft hij — meer. 

Natuurlijk is er meer, maar maar mijn voordracht — aan beperkte 

tijd gebonden — ging uitsluitend over dove (doofstomme) kinderen 

met gehoorresten (zie pag. 65 van het mei-nummer 1959) en niet over 

slechthorende kinderen, welke categorie de heer Van Lierop in het 

geding brengt. Deze categorie laat ik ook verder buiten bespreking, maar 

de andere factoren, die hij voor de slechthorenden aanvoert, gelden 

zeker ook voor de doven. Hij noemt bijkomende afwijkingen, milieu 

thuis ' ) , terecht, maar mijn voordracht ging uitsluitend over de relatie 

hoor-opvoeding van doven met gehoorresten — internaat/externaat. 

In Wiesbaden op het internationale congres van de Wor ld Fede

ration of the Deaf heb ik het onderwerp internaat/externaat algemener 

kunnen behandelen ; ik kwam tot de volgende conclusies : 

1. Dove kinderen met bruikbare gehoorresten en een normale 2 ) 

intelligentie moeten in een gezin 3 ) worden opgevoed voor hun 

hoor-, spraak- en taalontwikkeling. 

2. Dove kinderen, die wegens hun hoorgebrek geen of nauwelijks 

profijt hebben van versterkingsapparatuur, moeten bij voorkeur in 

een gezin worden opgevoed voor hun spraak- en taalontwikkeling, 

maar in bepaalde omstandigheden is een internaat aanvaardbaar. 

3. Voor dove kinderen met een sub-normale intelligentie heeft een 

internaat voordelen. 

4. Voor dove kinderen met andere afwijkingen moet geval voor geval 

worden bekeken. 

Feitelijk moeten alle gevallen individueel worden bekeken, maar 

voor de categorieën 1, 2 en 3 kunnen wel algemene regels opgesteld 

worden, waarop natuurlijk altijd uitzonderingen zijn. 

3 en 4 komen overeen met wat de heer H. H. Arends op de jaar

vergadering te Groningen betoogde (zie augustusnummer 1959) en 

waarop door de heer Van Lierop wordt gewezen. 

In wezen zijn wij het dus eens, dat blijkt wel uit bovenstaande uit

eenzetting, maar ik leg misschien wat meer de nadruk op de hoor-, 

spraak- en taalontwikkeling, de kern van ons onderwijs, dan de heer 

Van Lierop doet. M } Q B Ü C H U 

*) Het is mij niet duidelijk waarom de op pag. 67 bedoelde jongen, die thuis 
„scheefgroeide" juist in een internaat moest en niet in een (goed) pleeggezin. 
Als zijn ouders in Eindhoven woonden, kan ik het me echter voorstellen. 

2) Uiteraard ook die met super-normale intelligentie. 
•') Natuurlijk bedoel ik een goed gezin (dat van de ouders of een pleeggezin). 
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MIJN TAAK ALS LOGOPAEDISTE-AKOUPAEDISTE 

door E. Mulder 

Instituut „St. Marie", school voor slechthorende kinderen te Eindhoven 

Aan deze school heb ik een volledige dagtaak, d.w.z., dat ik ge
durende alle schooltijden op het Instituut aanwezig ben. 

Tijdens die schooluren komen de kinderen, die voor extra hulp bij 
spreken, taal, lezen, hoortraining of liplezen in aanmerking komen, bij 
mij voor individuele behandeling, of behandeling in klein groeps
verband. 

Men denkt soms, dat het werk aan 'n school voor slechthorenden 
vrij eenzijdig en saai is voor een logopaediste ; ik kan U beslist van het 
tegendeel overtuigen. De verscheidenheid van slechthorendheid, het 
verschil van leeftijd waarop het kind op het instituut geplaatst wordt 
en de verscheidenheid van de hulp, die geboden moet worden, is zo 
groot, dat een systematisch uitgebalanceerde behandelingsmethode ge
lukkig een onmogelijkheid is. 

Mijn taak aan het Instituut „St. Marie" is momenteel uitgegroeid 
tot: 

1. Het logopaedisch werk in strikte zin, dus het aanleren en ver
beteren van spraakklanken (dit gebeurt altijd in de woordvorm 
tegelijk met de betekenis). 
Hiervoor komen practisch alle kleintjes in aanmerking, die in de 
eerste groepen op onze school geplaatst worden. 

2. Daarnaast is er nog een grote groep van gevallen, die tussentijds 
op onze school komt en waarvan b.v. het spreken veel te wensen 
overlaat. Deze oudere kinderen, die in hogere groepen geplaatst 
worden, kunnen vaak nog niet of heel slecht lezen, of zijn lang 
niet op peil, waarop de groep is, waarin ze geplaatst worden. Of 
het zijn slechthorende kinderen, die ook nog door een of andere 
oogafwijking moeite met lezen hebben, waardoor ze maar moeilijk 
op gang kunnen komen. Deze oogafwijkingen zijn vaak in een 
vroeger stadium niet voldoende onderkend en worden bij het 
psychologisch onderzoek dikwijls opgemerkt, waarna speciaal oog
onderzoek wordt aangeraden, 't Tempo is door dit alles niet van 
dien aard, dat zij de leeslessen in hun groep kunnen bijhouden. 
Extra training is dan nodig. 
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3. Liplezen en hoortraining aan de later op school gekomenen, b.v. 
de doofgewordenen. 

ad 1 De kleintjes. 
Wij beginnen direct woorden te leren aan de hand van voorwerpen 
en plaatjes. De eerste weken houden we dezelfde woorden aan, als 
de leerkracht in de groep leert. 
Deze kinderen komen allemaal graag : 
a) Ze zijn over het algemeen zeer leergierig. 
b) Het is leuk om er eens tussen uit te mogen. 
c) Er valt wel eens een extra beloning af. 
Als we ons de eerste weken gehouden hebben aan de woorden 
van de groep en deze zitten er bij de meeste kinderen goed in, dan 
gebruiken we bakjes met kaartjes, waarop plaatjes geplakt zijn. De 
kinderen vinden het heerlijk om iets anders te leren dan in de 
groep en ze doen hierdoor veel nieuwe begrippen en woorden op. 
Ze vinden in die bakjes tevens een herhaling van de woorden uit 
de groep, maar met een andere voorstelling of in een andere 
situatie; bijv. een poes die zit en een poes die ligt te slapen. 
Dit geeft voor hen iets nieuws en ook het leuke, dat zij spontaan 
reageren met: „Twee". Ze zoeken dan gauw bij de plaatjes van de 
groep en zeggen b.v. „Ook poes" of „Ja, paard" enz. 

Deze kaartenbakjes klimmen op in moeilijkheid. 
1. één medeklinker vóór en één achter : kip, lam, bal enz. 
2. één medeklinker vóór, achter en in het midden, dus twee-

lettergrepige woorden : boter, lepel, beter, molen, beker enz. 
3. twee medeklinkers vóór en één achter: stoel, spuit, klas, brood 

enz. 
4. één medeklinker vóór en twéé achter: bord, hert, melk, taart 

enz. 
5. meerlettergrepige woorden. Deze hebben voor de kinderen 

vaak een bijzondere attractie, zodat ze deze vaak vlugger 
zeggen en beter onthouden dan de meer eenvoudiger woorden : 
oliebol, papegaai, olifant, lokomotief, kabouter enz. enz. 

De laatste tijd nemen we de kleintjes met drieën tegelijk en met 
succes. We hebben namelijk een versterkingsapparatuur met de 
mogelijkheid om drie koptelefoons aan te sluiten. Dit heeft het 
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voordeel, dat we er veel tijd mee winnen. Er is steeds tijd te kort 
bij een groeiende school, om alle kinderen die hulp nodig hebben 
voldoende aan hun trekken te laten komen. Maar het heeft nog een 
ander voordeel. De kinderen vinden het veel leuker om met drieën 
te komen ; ze letten veel beter op; ze stimuleren elkaar, verbeteren 
elkaar en het wedstrijdelement is mogelijk. 

ad 2 Wat de grotere kinderen betreft, daarvan is maar weinig in het 
algemeen te zeggen, omdat elk kind een apart geval is. Ieder kind 
vraagt een bepaalde zorg. Om een goed voorbeeld te geven van dit 
deel van mijn taak, zou ik eigenlijk geval voor geval moeten be
spreken, wat niet doenlijk is. Daarom slechts een enkel voorbeeld. 
Ik denk hier aan een 12-jarige jongen, die door omstandigheden 
nog geen onderwijs genoten had en die in de vierde groep ge
plaatst werd vanwege zijn leeftijd. Hij moest verstaanbaar leren 
spreken en tevens leren lezen. Dit lezen ging niet alleen moeizaam, 
maar het grootste struikelblok was bij deze knaap de inhoud van 
de leesstof. 

De aanvankelijke leesstof om de „techniek" van het lezen onder de 
knie te krijgen is niet bepaald boeiend en prikkelt op generlei wijze 
de belangstelling van een 12-jarige jongen. Toch moesten we via 
de eenvoudige woorden tot de analyse zien te komen. Nu had deze 
jongen heel zijn hart verloren aan Elvis Prestley (thuis hadden ze 
televisie). 
We maakten samen een heel schrift vol met zinnen over Elvis. 
Deze zinnen las hij in de kortste keren globaal. Zijn belangstelling 
was gewekt en door zinnen als: „Elvis gaat om zeven uur naar 
bed ; Elvis gaat om acht uur naar bed ; Elvis slaapt; Elvis staat op ; 
Elvis wast zijn handen enz. enz.", leerde hij eenvoudige woorden 
lezen; woorden die ook in de eerste boekjes voorkomen. 

Een ander geval: Een jongen, die vlot de eerste leesboekjes door
las, maar plotseling bij het begin van de analyse bleef hangen en 
niet verder kwam. Op een goede dag dacht ik: „Hé, nu krijgt hij 
het toch door", maar plotseling was alles weer verdwenen. Deze 
jongen bleek veel slechter te zien, dan we oorspronkelijk vermoed
den. Hij droeg een bril, maar onderscheidde niet de kleine ver
schillen van de lettertekens. Bij nader onderzoek bleek, da t : 
a) door huiselijke omstandigheden vertrouwde de jongen teveel 
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op zijn defecte gehoor (droeg thuis geen apparaat) en 
b) wat zijn bril betreft, deze werd thuis niet gedragen (volgens 

de ouders op advies van de oogarts). 
Bij deze jongen maakte ik gebruik van de letters „en relief". Hierbij 
behoren inschuifplanken, waarin de kinderen de woorden letter 
voor letter inschuiven. Ze kunnen de lettervormen ook met hun 
vingers betasten. (Deze letters en letterplanken zijn geleverd door: 
Kemperman, 's-Gravenlandseveer 7, Amsterdam). Na training 
met deze letters begint er iets te komen van de analyse. Hij gaat 
nu reeksen woorden lezen, b.v. met ee. Ik laat hem uit de bakjes 
eerst de woorden met ee halen ; die moet hij voor zich op tafel 
leggen. Als hij nu leest: „Beer, veer" en plotseling „boor" zegt 
inplaats van „beer", dan laat ik hem weer de houten letter ee zien. 
Zo zijn we al tot zeven klinkers gekomen, waar we steeds naar terug 
grijpen als hij zich vergist. 

Een andere jongen brachten we via het schriftbeeld, wat hij speel
de en las tot spreken. 

ad 3 Liplezen en hoortraining aan de doofgewordenen geeft ook veel 
moeilijkheden. Deze kinderen, die niet van het begin af aan gewend 
zijn af te lezen, komen vaak heel moeizaam en slecht tot liplezen. 
Ook wordt hoortraining nog wel apart gedaan om b.v. eens te 
kijken, wat er verstaan wordt zonder afzien. 
We zijn ons bewust, dat we hiermee onze taak niet tot in details 

geschetst hebben ; we gaven slechts enkele flitsen van ons dagelijks 
werk. 

EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD 

In de Volkskrant van 28 sept. 1960 lazen wij het volgende bericht 
over de Werelddovendag : 

„De kogel ging door de kerk, toen op de Werelddovendag in 
de Utrechtse Jaarbeurs een resolutie werd ingediend, waarin 
minister Cals wordt verzocht enkele televisie-faciliteiten voor dove 
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kijkers te willen bevorderen, onder meer door een periodieke 
„zwijgende" uitzending. 
Deze resolutie werd ingediend door een bestuurslid van een Neder
landse dovenorganisatie, de heer P. Berkhout, de directeur van de 
Ammandovenschool in Amsterdam. Naar diens zeggen, zou het om 
ongeveer 4000 slechthorende kijkers gaan". 

(cursivering van ons, v. U.) 

Wij zouden de heer Berkhout willen vragen de lezers en andere be
langstellenden te laten weten : 
1. of dit krantenbericht juist is ; 
2. indien het niet juist is, wat dan wel de juiste weergave van de ge

beurtenissen zou zijn ; 
3. indien het krantenbericht wel juist is, wat hij dan bedoelt met 

„zwijgende" uitzendingen bedoeld voor ongeveer 4000 dove (slecht
horende ?) kijkers. 

A. v. UDEN 

De redactie meent, dat ook de lezers benieuwd zullen zijn naar : 
het antwoord. Om noch hen, noch de vraagsteller zelf twee maanden 
te laten wachten, hebben we de heer Berkhout in de gelegenheid gesteld 
onmiddellijk te repliceren. Hier volgen zijn antwoorden : 
1. Onjuist; 
2. Mededeling aan de vergadering, dat zou worden gevraagd naar de 

mogelijkheid aan verschillende wensen van de doven te voldoen; 
a. Onderschriften bij het journaal en weerbericht; 
b. Speciale uitzending voor doven, b.v. één maal per maand, 

maar dan zo, dat ook de horende hiervan kan genieten ; 
c. Onderschriften bij de Hollandse film ; 
d. Verstrekken van overzicht aan de doven van de inhoud van 

een bepaald programmapunt, bijv. een komende film. 

P. R. BERKHOUT 

PERSONALIA 

Eindhoven : Instituut „Sint Marie". Op donderdag 30 juni 1960 
zijn drie leerkrachten geslaagd voor het diploma Akoupaedie. Het 
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waren : Br. Hortensius, Mej. Marianne van Heeren en Mej. Annie 
Schreurs. Proficiat met het behaalde sukses. 
Groningen : Kon. Inst. v. Doofstommen onderwijs. Mej. M. van 
Weperen en de heer J. Bomert zijn geslaagd voor het examen voor 
het diploma Logopaedie en Phoniatrie. 
In het kader van de Stichting B.O. zijn geslaagd voor de vakken : 

a. methodiek spreek- en taalonderwijs 
b. algemene en speciale didactiek 

de dames A. G. Kerkstra, A. J. Westerhof, Z. A. Nieveen en 
J. Nieboer. 
Voorburg : Geslaagd voor diploma logopedie en phoniatrie: de heren 
J. P. Happel en C. W. Koutstaal. 
St. Michielsgestel : Op 27 mei 1.1. overleed de Eerw. Zr. Pancratia, in 
leven gedurende meer dan 40 jaar met hart en ziel doofstommen-onder
wijzeres. Zij ruste in vrede na een zo rijk leven. 

BOEKBESPREKING. 

Fonetiek- en Artikulatiekursus. 
Opleiding leerkrachten van gehoorgestoorde kinderen. 2de her
ziene druk 1960. 
Deze kursus werd geschreven door Br. Acharius, werkzaam te St. 

Michielsgestel, waar ook voor de uitgave van deze kursus werd gezorgd. 
Het werk bestaat uit vier delen : Algemene Fonetiek, Ademhalings

techniek, Stemvorming en Artikulatoriese- en Akoestiese Fonetiek. 
De eerste drie delen zijn zeer beknopt behandeld. De schrijver 

meent, dat over deze onderwerpen genoeg vakliteratuur bestaat. 
Zijn hoofddoel is, zich zo uitgebreid mogelijk bezig te houden met 

het aanleren en verbeteren van alle spraakklanken. 
Bij het lezen komt men tot de conclusie, dat de schrijver er in ge

slaagd is, zijn doel te verwerkelijken ! 
Het boek is heel goed te gebruiken als naslagwerk voor hen, die 

deze materie bestudeerd hebben en nu praktisch werkzaam zijn. 
Elke klank wordt eerst benoemd, dan volgen de kenmerken. Hier

na worden hulpmiddelen genoemd, die kunnen worden gebruikt om 
de klank zuiver te krijgen. Dan volgt een zeer volledige opsomming van 
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mogelijke fouten bij die bepaalde klank. De oorzaken van deze fouten 
worden nagegaan en tenslotte worden wegen aangewezen om de fouten 
te verbeteren. 
Br. Acharius wil ieder, die les geeft aan dove of spraakgebrekkige 
kinderen overtuigen van de noodzaak van critisch luisteren, logisch 
denken over de fouten en inzicht in de wijze van verbeteren. 

Critisch luisteren moeten we in de school altijd weer. We moeten 
de fouten leren horen. 

Br. Acharius overtuigt ons in deze kursus, dat de fouten legio 
kunnen zijn. Dat zal ieder aansporen op z'n/haar hoede te zijn. 

Bij het onderkennen van de fouten en het verbeteren biedt z'n 
boek een uitnemende steun ! 

De uitgave ligt niet prettig in de hand. Het bemoeilijkt het vlug 
even „naslaan". Dat is jammer ! 

Voor de inhoud lof ! 
Voorburg M. C. NIEUWLAND 

H e t Koninklijk Instituut voor Doofstommen en het Ins t i tuu t voor 
Slechthorenden te Groningen 

roepen sollicitanten op voor de net relt lang van 

DIRECTEUR 
wegens pensionering van de huidige functionaris In 1962. 

Het ligt in de bedoeling, dat de toekomstige directeur vóór dien geruime 
tijd gelegenheid zal krijgen zich op zijn taak voor te bereiden. 

D e instituten omvatten de volgende takken van d iens t : 
I. het onderwijs (3 b.l.o.-scholen, w.o een afdeling voortgezet onder

wijs. 2 n.o.-scholen); 
1. de buitenschoolse opvoeding in gezin, pleeggezin of internaat ; 
3. de opvoeding vóór de plaatsing op school ; 

4. de voortgezette zorg voor de oud-Ieerlingcn. 
D e leerlingen hebben de leeftijd van ± 3 tot dh 18 jaar. 

In het bijzonder komen in aanmerking academisch gevormde neo-
philologen met onderwijservaring in paedagogische en organisatorische 
zin ; enig technisch inzicht is gewenst in verband met het gebruik van 
geluidsapparatuur bij onderwijs en opvoeding. 

Sollicitaties met uitvoerige levensloop vóór 15 november 1QÓ0 te richten 
aan ae secretaris van d e Hoofddirectie. Herestraat 106, Groningen . 
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In een discussie van 1941 met de onvergetelijke werker, wijlen Direc
teur Timmer, heeft ondergetekende eens de gedachte geuit, dat 
het zinschema van het Nederlands in laatste instantie een ritmisch 
schema zou zijn. Het hierna volgende moge een nadere uitwerking 
zijn van deze gedachte. 

I. Taairi tme en intonatie 

Waar bevindt zich het taairitme bij dove kinderen ? 

We zullen eerst enige onderscheidingen moeten maken, om klaarheid 
te verkrijgen over datgene, wat we bij dove kinderen onder taairitme 
moeten verstaan. 

„Ritme" in het algemeen is: de orde in een afwisselende beweging. 
Die beweging kan een klankbeweging of ook een ruimtelijke beweging 
zijn. De tegenpool van „ritme" is de „afwisseling". Waar verschillend 
soort van afwisseling aanwezig is, is ook een verschillend soort ritme 
mogelijk. Wat de klankbeweging van muziek en spreken betreft, wordt 
vaak alleen maar gedacht aan de afwisseling van lengte en sterkte der 
klanken, wat de ruimtelijke beweging van ons lichaam betreft, vaak 
alleen maar aan de bewegingen van de benen bij het dansen. Toch zijn 
beide beperkingen o.i. niet juist. De dansbeweging sluit ook in de rit
mische beweging van de armen, van de romp, van de adem, van het 
hele lichaam in zijn onderlinge verhouding en postuur. De klank
beweging van de muziek en van de spraak sluit ook in : ritmische 
beweging ( = ritmische afwisseling) van toonhoogte-afstanden en — 
last not least — van intervalsqualiteiten. 

Ten onrechte o.i. gaat Pike J) er in zijn bekende studie over de into
natie van uit, dat het taairitme zou bestaan uit drie elementen : 

opvolging van zwakke en sterke lettergrepen (dynamisch accent), 
opvolging van korte en lange lettergrepen (temporeel accent), 
opvolging van hoge en lage lettergrepen (melodisch accent). 

Daarmee echter is het meest essentiële van de zgn. „musische laag" 

van ons spreken niet weergegeven. Dit immers bestaat in de tonale 
x) Kenneth L. Pike „The intonation of American Englisch" Ann. Arbor 1949. 
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kwaliteit, of tonaliteit van de intervallen, die wij in ons spreken ge
bruiken. Zolang deze tonaliteit onvoldoende onderzocht is, vrezen wij 
dat Paardekoper 2) te voorbarig is met de syntactische waarde van de 
intonatie te verwerpen, hoewel hij dit toch slechts aarzelend doet. 3) 
Men moet dus onderscheid maken tussen verschil in toonhoogte, dus 
het maken van toonsafstanden in ons spreken, en de tonaliteit van 
diezelfde afstanden. Zo kan een grote afstand naar tonaliteit weinig ver
schil geven en een kleine afstand veel, en omgekeerd. Voor de verdere 
uitwerking hiervan moge ik verwijzen naar de muziekpsychologie. 4) 

Men heeft eens van ons beweerd, dat wij trachten zouden de dove 
kinderen dezelfde intonatie aan te leren als horende. Niets is minder 
waar. Reeds in 1947 hebben wij aangetoond, dat de tonale qualiteit 
van de intervallen voor dove kinderen tot dan toe — en dit geldt 
heden nog — een gesloten boek was gebleven, en dat we dus bij hen 
niet van echte „muziek" moesten spreken maar een andere term ge
bruiken, bv. „voelmuziek". Hetzelfde gold en geldt voor de tonaliteit 
in hun spreken. Onzes inziens is dit een onbereikbare factor in het 
leren spreken van echt-dove kinderen. 

Toch mag men niet zeggen, dat het spreken van dove kinderen daar
om monotoon moet zijn en dat het ontwikkelen van enig toonhoogte-
verschil in hun spreken van geen waarde is. Het ligt er maar aan 
hoe men dit ontwikkelt. Immers toonhoogteverschil heeft o.a. deze 
waarde, dat het het ritme van het spreken „accentueert" : wanneer 
een hogere toon nl. samenvalt met een toon die de nadruk heeft, 
heeft dit dit effect, dat die klemtoon meer reliëf krijgt en duidelijker 
wordt. Dove kinderen kunnen wel degelijk toonhoogteverschil in hun 
spreken leggen, ja dit is zelfs een natuurlijk gevolg van een ritmisch 
leren spreken. Br. Leodulf kon deze ondervinding 5) in 1958 door een 
exact onderzoek aantonen : jongens, die een temporeel ritme in hun 
spreken leerden leggen, gingen vanzelf die verlengde lettergrepen op een 
hogere toon spreken, en dit geschiedde ongeforceerd, met aangenaam 

2) P. C. Paardekoper „Syntaxis, spraakkunst en taalkunde" 's-Bosch 1955. 
8 ) Ook in de recentste studie van H. W. Wodarz „Ueber vergleichende satzmelo-
dische Untersuchungen" Phonetica 1960 pag. 75—98 wordt de tonale qualiteit 
geheel buiten beschouwing gelaten. 
4) Zie A. v. Uden pr. „Voelmuziek en Dans voor dove kinderen" St. Michielsgestel 
1947 ; G. Revesz „Muziekpsychologie" Amsterdam 1943 ; G. Verbist „De psycho
logie van het toontreffen" Gent 1930. 
B) Zie A. v. Uden pr. „Geluidsmethode" St. Michielsgestel 1952 pag. 68. 
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stemgeluid. Intervallen van een kwart en een kwint konden genoteerd 
worden.6) Dit toonhoogteverschil kan de kinderen door middel van 
het blaasorgel ook bewust worden gemaakt, zodat ze enigszins de toon
hoogteverschillen van hun spreken leren beheersen. Desniettemin zijn 
deze kinderen zich geenszins een kwart of een kwint bewust, is een 
toontreffen — wat berust op de tonale kwaliteit — niet mogelijk; 
ze kunnen dan ook nooit een bepaalde interval precies herhalen. Van
wege deze toonhoogteverschillen echter doet men goed het spreken 
van deze dove kinderen niet monotoon, maar allotoon te noemen. 
Ze maken nl. andere intervallen dan wij normaal verwachten; ze 
maken ook minder verschillende intervallen, en hun spreken mist dus 
bepaalde karakteristieke melodieuse eigenschappen, waardoor dit spre
ken ons monotoon aandoet. 

Zoals gezegd, speelt desniettegenstaande het verschil in toonhoogte 
bij hun spreken een gewichtige rol: het verduidelijkt en verlevendigt 
het ritme. En niet alleen dat deze toonhoogteverschillen hun spreken 
voor ons duidelijker ritmisch maken, ook voor henzelf wordt het ritme 
duidelijker herkenbaar. In 1953 vonden wij, dat de kinderen 27% 
minder fouten maakten bij ritmeherkenning, wanneer de ritmisch 
geordende tonen tevens toonhoogteverschillen bevatten : bv. 

bleek minder goed herkenbaar dan 

Aldus bij tien verschillende ritmen (significantieniveau 1%). 
Ritme is echter niet slechts een klankverschijnsel. Het is ook een bewe
gingsverschijnsel. Ritmische spraak is een acoustisch-motorisch ver
schijnsel. Ook een spraakklank, ook een spreekmelodie is een acou
stisch-motorisch verschijnsel. Wanneer men dus bv. zegt „Taal is klank", 
moet men zich wel bewust zijn, dat bij dit „klank" het motorische 
nooit geheel is weg te denken. — Bij dove kinderen zal dit kinesthe-
tische element nog minder weg te denken zijn: hun spreektaal is 
uitgesproken een „spiertaai". Al is de term niet geheel volledig, ze 
drukt duidelijk uit waar het om gaat. Dove kinderen zullen het taai
ritme niet alleen langs de weg van het geluid, maar ook speciaal 
8 ) Br. Leodulf „Adem en Accent in verband met het spreekonderwijs aan dove 
kinderen" St. Michielsgestel 1958. 
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langs de weg van de kinesthetiek en de motoriek moeten bereiken. 
Vervolgens horen niet alleen de accenten tot het ritme, maar ook 
de pauzen, de rustpauzen in het spreken. De pauzen hebben de 
dubbele functie van de accent-groepen van elkaar te scheiden en de 
eenheid van de door pauzen omgrensde accent-groep te markeren. 
Ook de pauze is een „acoustisch-motorisch" verschijnsel. 

Samenvattend : Men dient dus in de intonatie 4 elementen te onder
scheiden : 

het temporeel ritme, 
het dynamisch ritme, 
de toonhoogteverschillen en 
de tonale qualiteit van de intervallen. 

De functie van de toonhoogteverschillen is o.a. het ritme te versterken. 
Voor dove kinderen valt de tonale qualiteit uit. Er blijft over: het 
temporeel ritme, het dynamisch ritme, en het ritme der toonhoogte
verschillen. Het direct leren van 't dynamisch ritme moet worden af
geraden, omdat het gauw tot stern-forceren leidt. Het direct aanleren 
van het spreken van toonhoogteverschillen moet eveneens om dezelfde 
reden worden afgeraden. De toonhoogteverschillen komen natuur
lijkerwijze voort uit het leren van het temporeel ritme (zie de studie 
van Br. Leodulf). Het taairitme bij dove kinderen is dus primair het 
temporeel ritme, waarop een ritme van toonhoogteverschillen voort
bouwt, welk ritme ontstaat door verlenging van de beklemtoonde 
lettergrepen en door rustpauzen rond de zinnen en accentgroepen. 
Deze verlenging van de beklemtoonde lettergrepen moet aldus worden 
verstaan: wanneer de lettergreep een lange klinker bevat, moet deze 
lange klinker verlengd worden; wanneer echter de lettergreep een 
korte klinker bevat, moet de opvolgende medeklinker verlengd worden. 
Bij de explosieven betekent dit een stemloos vasthouden van de af
sluiting. 

Verder ligt bij de dove kinderen de accentuering zowel in de klank, 
als wel heel speciaal in de motoriek. Hetzelfde moet gezegd worden 
van de pauzen. 
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II. Het taairitme als element van het taal
systeem 

Voor elk systeem geldt, dat de elementen ervan verschillen vertonen, 
en dat ze in hun verschillend-zijn tot een systeem verbonden worden. 
Aldus heeft ieder element zijn functie in het systeem. Bij elk systeem 
dus vinden wij functies van elementen door opposities tussen die 
elementen en verbindbaarheden van die elementen onder elkaar. Als 
wij dus de plaats van het taairitme in het taalsysteem willen bepalen, 
dan moeten wij die plaats zoeken bij deze opposities en verbindbaar-
heden. 

Het is duidelijk, dat het woordaccent, het woordritme, een essentieel 
element van het woord uitmaakt. Zo is het woord tak niet alleen 
door fonemen van taak onderscheiden maar ook door een ander ritme : 
kort tegenover lang (ook al bestaat dit physisch misschien niet, voor 
ons gehoor bestaat dit verschil o.i. wel degelijk). Zo is het woord
beeld voornaam door ritme onderscheiden van vóórnaam. En zo in 
alle gevallen : ieder woord vertegenwoordigt niet slechts een samenstel 
van phonemen, maar ook een ritme. — Ook de vormveranderingen van 
de woorden (flexies, thematische- en wortel- en innerlijke flexies, 
affixen, prefixen, sufixen, en hoe ze allemaal mogen heten) bevatten 
vaak, zo niet altijd ritmeveranderingen. Zo is een morphologische (?) 
omschrijving van „gekomen" door: prefix ge + stam kom + suffix 
en (a) zeer onvolledig te noemen. Immers de ó van kom wordt een 
oo, draagt het accent in deze 3 lettergrepen en er ontstaat een be
paald ritmisch geheel: _ -* _ . Hudgins, Clarke, 

Schilling, Barczi en Bjuggren vonden reeds, dat het ritme de eerst 
noodzakelijke factor is tot verstaanbaarheid. Consequenter moet men 
dus bij de omschrijving van opposities kom, komen, komt, gekomen, 
kwam etc. de ritmische opposities voorop zetten. Immers die opposities 
hebben voor een taal primaire waarde, waar de verstaanbaarheid — 
dat is de bruikbaarheid van het systeem — primair van afhangt. 

Terecht o.i. rekent Weynen7) niet alleen vormveranderingen van 
woorden tot de morfemen, maar ook volgorden van woorden. Paarde-
koper wil zover gaan, dat hij de taalcategoriën van het Nederlands 

7) Zie „Morfeem" in de Katholieke Encyclopedie. 
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wil terugbrengen tot zuivere plaats-categoriën. Daarbij rekent hij de 
volgorden der woorden niet tot de morfemen. Paardekoper houdt in 
zijn theorie vast aan, niet de onderscheiding, maar aan de scheiding 
van de grote de Saussure 8) tussen „signifiant" en „signifié" wat hij 
vertaalt met „betekenaar" en „betekenis". Een onderscheid tussen 
de inhoud van een woord, dus zijn „bedoeling" in het dialogisch ge
geven dat wij „taal" noemen, en de werkelijkheid die door de woorden 
betekent wordt, wordt verder niet gemaakt. Uitgaande van een 
parallelisme tussen de betekenissen der woorden en de vormen der 
woorden, acht hij het mogelijk taalcategoriën te omschrijven puur 
vanuit de formele zijde van de betekenaar. Terecht verwerpt hij hierbij 
voor het Nederlands de vormveranderingen der woorden als de uit
eindelijke oppositionele en verbindende factoren, en omschrijft de 
taal-categoriën overeenkomstig hun relatieve plaatsvastheid in de zin. 
Taal-categoriën van het Nederlands zijn dan volgens hem „plaats-
categoriën". Wij menen, dat hij hierin te ver gaat, dat wij nl. de taal
categoriën niet puur vanuit de formele zijde kunnen omschrijven, en 
dat dus de inhoud, het semantische, hierbij niet verwaarloosd kan 
worden. Wij zien daarom geen kans om de spraakkunst die hij — 
overigens met scherpe en spitse geest — heeft samengesteld, voor dove 
kinderen te gebruiken. Er wordt nl. o.i. teveel verondersteld, wat lang 
niet zo vanzelfsprekend is. „Der sich im Unterricht mit dem Wort-
inhalten stets von neuem abplagende Taubstummen-lehrer begegnet 
einer reinen Funktional-auffassung unserer sprachlichen Gebilde mit 
einiger Skepsis", zegt Peter Wagner terecht in zijn recensie over 
Gerold Ungeheuer's „Logischer Positivismus und moderner Linguistik" 
Upsala 1958, in de „Neue Blatter für Taubstummenbildung" 1960 
pag. 222. 

Maar afgezien van dit alles: de volgorde van de woorden, de plaatsen 
die de woorden in de zin innemen, moeten worden gezien als een 
essentieel element van het Nederlandse taalsysteem. Daarmee willen 
wij echter in het geheel niet zeggen — dit moge de lezer duidelijk 
zijn — dat volgorde en plaats (wij zullen onder zien dat het ritme 
hier niet-los-te-maken mee verbonden is) de enige of de voornaamste 
essentiële elementen zijn. O.i. gaat de inhoud steeds boven alles. Maar 
deze inhoud is niet los te denken van de vorm: inhoud en vorm zijn 
alle twee in elkaar geïntegreerd, ondersteunen elkaar en vullen elkaar 
in het systeem aan. 

8 ) F. de Saussure „Cours de Linguistique générale" Parijs 1949. 
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Wij stoten hier op het verschil tussen een zgn. „flecterende taal" en een 
zgn. „agglutinerende taal": in de eerste spelen de vormveranderingen 
van de woorden (bv. verbuigingen, vervoegingen; vormcongruenties 
tussen onderwerp en werkwoord, tussen zelfstandige naamwoorden 
en bijvoeglijke woorden; vorm-„cohaerenties" tussen bijwoorden en 
werkwoorden etc.) een grote rol, bij de tweede een mindere rol. Als 
voorbeeld voor dit verschil, geven wij dit Latijnse zinnetje (het Latijn 
geldt als een flecterende taal) : 

Velox navis aliqua leviter vento movetur 
snel schip 'n licht door de wind wordt bewogen. 

In deze latijnse zin bestaat een vormcongruentie tussen velox en navis 
en aliqua. Uit hun vorm is het duidelijk dat deze bijeen horen. Vervol
gens blijkt uit de vorm van velox dat het in de eerste naamval staat, dat 
dus ook navis de eerste naamval is en niet de tweede, dat aliqua even
eens de eerste naamval is en niet de zesde. Vervolgens bestaat er een 
vormcongruentie tussen deze groep en het werkwoord movetur, waar
uit blijkt, dat deze zich verhouden als subject en predicaat. Door zijn 
vorm geeft movetur aan, dat het passief is en behoort bij velox navis 
aliqua. Vervolgens geeft leviter door zijn suffix -iter te kennen, dat 
het vorm-cohaerentie heeft met movetur, nl. als bijwoord. Leviter 
hoort dus niet bij navis, maar bij movetur. Tenslotte schiet er voor 
vento niets anders meer over dan de zesde naamval te zijn met de 
betekenis: door de wind. Aliqua kan niet bij vento horen, omdat de 
vorm -qua dit onmogelijk maakt. 

Gevolg van dit alles is, dat men de woorden van dit zinnetje kan 
plaatsen zoals men wil: steeds blijven de functies der woorden gelijk 
en duidelijk. 
Bv. 

Aliqua navis movetur velox vento 
'n schip wordt bewogen snel door de wind 

Of: 

Movetur navis leviter vento velox Aliqua 
wordt bewogen schip licht door de wind snel 'n 

Iedere gymnasiast weet, hoe moeilijk (voor ons) een Ovidius, een 
Horatius, een Vergilius, hun woorden weten te groeperen. Al is die 
groepering wel niet geheel „zonder orde", de vrijheid in de volgorde 
der woorden is veel en veel groter dan in ons Nederlands, en men kan 
zich afvragen of hier nog van een grammaticale volgorde (d.i. een 
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volgorde die de functies der woorden bepaalt) gesproken mag worden. 
Het Nederlands van dit zinnetje eist iets geheel anders. Alleen door 
te groeperen kan men te weten komen of bv. Zicht hoort bij schip of 
bij wordt bewogen. Hetzelfde met snel. De verhouding van wind tot 
de andere woorden in de zin wordt weergegeven niet door vormver
schil maar door het voorzetsel door. De lidwoorden 'n en de kunnen 
geen andere plaats hebben dan vóór het zelfstandig naamwoord. Het 
bijvoegelijk woord snel groepeert tussen het lidwoord en het zelfstandig 
naamwoord. Voor de hele zin zijn practisch maar twee volgorden 
mogelijk, als Een voorop blijft staan : 

Een snel schip wordt licht bewogen door de wind. 
Een snel schip wordt licht door de wind bewogen. 

In deze volgorden kan men aldus scanderen 9) 

Een snel schip / wordt licht / door de wind / bewogen, 
of : een snel schip / wordt licht door de wind bewogen, 
of: een snel schip wordt licht door de wind bewogen. 

Zeker niet normaal is bv. 

Een snel / schip wordt / licht door / de wind bewogen. 

In dit laatste is de woordvolgorde volkomen gelijk als boven, maar de 
groepering is abnormaal, ik zou durven zeggen „fout" ( = tegen het 
systeem, direct of indirect, zie onder). 
Feit is intussen, dat men deze ritmische groeperingen niet naar de 
physische werkelijkheid mag nemen, zomin als men de vorm van het 
ritme (temporeel, melodisch, dynamisch) physisch mag verstaan (zie 
boven). Daarom is o.i. een onderzoek van dit taaiverschijnsel met 
physische instrumenten als bv. „Visible Speech" onvolledig en zeker 
niet zonder gevaar. Wij horen bv. soms een pauze waar deze physisch 
niet is uitgesproken en we horen soms geen pauze waar deze physisch 
wel degelijk is uitgesproken. Naast een physisch onderzoek lijkt een 
onderzoek met levende luisteraars — dus psychisch ingesteld — onont
beerlijk, hoe moeilijk dit dan ook mag zijn 1 0 ) . 
Met het horen der pauzen hangt samen het horen van de groeperingen. 
Dit brengt ons tot begrippen „virtuele pauze" en „virtuele accent' 
groep", waarmee wij bedoelen die pauzen en groeperingen, die men nor-

9) Ofschoon deze term meestal alleen voor verzen gebruikt wordt, kan men ze ook 
voor gewoon proza gebruiken : het Latijnse scandere = klimmen, afmeten. 
10) Dit wordt bevestigd door het onderzoek van dr. E. Uylings „Praat op heterdaad" 
Utrecht 1957 ; cf. H. Roosen „De pauze als taalteken" Nieuwe Taalgids 1960 pag. 74 
tot 80. 
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malerwijze maken kan ( = uitspreken kan en/of horen kan) al hoeven 
ze niet steeds in iedere spreker of luisteraar gerealiseerd te worden. 
De eenheid binnen de accentgroep, die door de pauzen wordt ver
sterkt, is naar de klank vóór alles een ritmische (en ook een melodische 
en tonale ; maar van dit laatste wordt hier abstractie gemaakt) eenheid. 
Deze ritmische eenheid ontstaat door de groepering der lettergrepen 
rondom accenten. Deze accenten, in zulk een groep, hoeven niet per se 
een vaste plaats te hebben. Ze kunnen verschuiven en desondanks 
blijft het dezelfde éne accentgroep. Bv.: een snel schip of een snel 
schip: toch blijven deze woorden dezelfde accentgroep vormen (met 
nieuwheidsaccent en/of tegenstellingsaccent overeenkomstig de inten
tionaliteit). Ook deze accentuering moet niet primair physisch, maar in 
de gedragswijze der mensen bestudeerd worden. Ofschoon echter op dit 
punt nog niet veel onderzoekingen zijn geschied, mogen we toch veilig 
zeggen, dat ieder van ons voldoende de „virtuele pauzen" en „virtuele 
accentgroepen" en de accentueringen in deze groepen beheerst, om ze 
in het taalonderwijs te betrekken, verondersteld dat het voor het taal
onderwijs de moeite waard is deze elementen erin te betrekken, wat 
we hopen aan te tonen. 

a. Taairitme als integrerend element van de Nederlandse taal. 

Nu kan men zich deze vraag voorleggen : is het essentiële van het 
Nederlands geheel gesauveerd wanneer ik puur de volgorde van de 
woorden onderhoud, en bv. zeg : 

Een / snel / schip / wordt / licht / door / de / wind / bewogen. 

Met andere woorden : geldt de ritmische groepering hoogstens maar als 
een vervolmaking van die essentie, waardoor de volgorde van de 
woorden ons duidelijker wordt, beter kan worden onthouden etc. — 
of: mogen wij zover gaan en beweren, dat die ritmische groepering 
zelf een essentieel element van het taalsysteem is ? 

De volgorde, puur als volgorde, dus zonder ritmische groepering, be
staat in feite niet. Er is geen enkele taal zonder ritmische groepering 
van de woorden, ook bv. Latijn niet: de vraag is alleen of die ritmische 
groepering grammaticale waarde heeft. Bij het Latijn heeft ze waar
schijnlijk hoofdzakelijk logische en esthetische waarde. Bij andere talen 
gaat de waarde zeker verder. Maar in alle gesproken en gehoorde 
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taal zit ritme. Hiermee gehoorzaamt de klankentaai eenvoudig aan 
een der klankwetten (waarover aanstonds meer) : „waar men enige 
klanken in volgorde uit of uiten hoort, worden deze automatisch 
ritmisch gegroepeerd, zelfs al bestaat deze ritmische groepering phy-
sisch niet". We mogen dus wel zeggen, dat de termen „volgorde" en 
„plaatscategorie" onvolledig zijn als men er een volledige beschrijving 
van de taalwerkelijkheid mee wil geven. 

Wat van het Nederlandse taairitme in ieder geval gezegd moet worden, 
is, dat het de volgorde van de woorden vervolmaakt, d.w.z. duidelijker 
maakt hoe de woorden bij elkaar horen én hoe de intentionaliteit in 
de taaluiting verloopt. Zo opgevat, is het taairitme minstens een in
tegrerend element van de Nederlandse taal. Zo noemen wij armen en 
benen integrerende elementen van onze menselijke bestaanswijze. Ook 
wanneer men ze mist, blijft men in essentie: mens. Men is mens, of 
men is het niet. Echte graden, graduele verschillen, kunnen in de 
essentie niet aanwezig zijn. Maar de armen en benen zijn noodzakelijk 
voor de volmaakte uitgroei van de potentialiteit van de menselijke 
bestaanswijze. Daarom noemen wij ze integrerende elementen, wat 
men bv. van lange of korte of geen haren niet zeggen kan, of van een 
grote of kleine gestalte, of van zwarte of blanke huidskleur etc. 
Nu kunnen er zodanige integrerende elementen zijn, die zo nauw met 
de uitgroei van de essentie vervlochten zijn, dat er van de essentie 
niet veel overblijft, als ze ontbreken. Neem bv. een oligophreen, die 
onder de schedel niet veel meer heeft dan een hersenstam. O.i. blijft 
zo'n mensen-kind wel degelijk een mens, is geen dier; nóg is het essen
tiële van de menselijke bestaanswijze aanwezig, maar dit kan absoluut 
niet uitgroeien tot een „menswaardige bestaanswijze" : in feite gedraagt 
zo'n kindje zich haast op dezelfde wijze, zelfs op nog lagere wijze, dan 
menig dier. Zo zouden wij taalbezit ook een integrerend element van 
de menselijke bestaanswijze willen noemen. Een doofstomme, die geen 
taalbezit heeft verworven, kan niet uitgroeien tot een menswaardige 
bestaanswijze. — Ditzelfde zouden wij van het taairitme willen zeggen 
ten overstaan van de essentie van het Nederlandse taalsysteem, dato 
non concesso dat het niet zelf bij deze essentie hoort. Wij vragen ons 
dus af, of een doof kind, wanneer het het taal ritme niet uitdrukkelijk 
leert, niet wordt afgesneden van een taalelement dat noodzakelijk is 
om tot enige natuurlijke taalbeheersing te komen. Om een vergelijking 
te maken : zoals taal een integrerend element is van onze menselijke 
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bestaanswijze om tot ontplooiing van dit mens-zijn te komen, zo is 
taairitme een noodzakelijk element om tot natuurlijke ontplooiing van 
de taal te komen. Taal is een instrument tot hoger denken en voelen. 
Taairitme is een instrument tot hoger taaibesef. Wij zouden dit zo 
durven uitdrukken : wanneer een doof kind — bv. door overdaad van 
de schriftelijke vormen, die het taairitme te weinig weergeven, of door 
overdreven analystisch spreken leren, — de woorden leert gebruiken 
en verstaan als losse eenheden : bv. 

Een / snel / schip / wordt / licht / door / de / wind / bewogen. 

dan gaat dit dove kind in feite die woorden nemen als „zelfstandige 
woorden", in strijd met ons Nederlandse taalsysteem, welke foute 
opvatting men dan langs andere wegen als bv. een geschreven zin
schema op het bord, of gebarentekens of geschreven tekens voor 
woord-volgorden etc. moet gaan overwinnen; dan moet men dus zijn 
toevlucht gaan nemen tot hulpmiddelen die in ons Nederlands als 
klankentaai in feite niet bestaan. 

B.v. de zgn. Key van Fitzgerald die nog zoveel op de Amerikaanse scholen voor 
dove kinderen gebruikt wordt : 

wie ? wat doet ? aan wie ? wie ? 
wat ? wat ? Etc. 

Jan geeft Piet snoep. 

Het taairitme o.i. oefent zijn integrerende functie t.o.v. het taalsysteem 
uit o.a. in de volgende punten : 

1. T.o.v. de intentionaliteit: het taairitme maakt van de taal een 
beter communicatiemiddel, dat wil zeggen een beter middel om eikaars 
bedoelingen te verstaan. 
Zonder taairitme zou de volgorde der woorden in de dialoog zeer 
tekort schieten. Bv. het tegenstellingsaccent en het nieuwheidsaccent. 
Komt vader morgen ? of Komt vader morgen ? Het taalsysteem is niet 
maar een systeem van symbolen, maar het is een gericht systeem, 
gericht op communicatie van bedoelingen. Nu is die communicatie bij 
mensen steeds tweezijdig, dialogisch, ook als ik een toespraak houd, 
ook als ik een verhaal schrijf, ook als ik luister en ook als ik lees. Dit 
alles stoelt op het gesprek als de „volmaakte taalvorm" (v. Ginneken). 
De kleinste communicatieve vorm in het gesprek is de zin, hetzij een 
volledige, hetzij een onvolledige zin. Iedere zin communiceert een 
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eenheid en deze eenheid van de communicatie wordt uitgedrukt door 
het ritmisch groeperen van de woorden rondom accenten. Door de 
accenten grijpen de zinnen in elkaar als de bochten van de delen van 
een legpuzzle. 

A. „Kóm je morgen ?" 
B. „Ik was het niet van plan". 
A. „Dat vind ik nu echt jammer. Het wordt een leuke avond, joch I' 
B. „Tja, maar ik kan echt niet". 

Kom — niet — jammer — leuke avond — echt niet. We zouden deze 
kleine dialoog verkort ook zo kunnen weergeven : 

A. Kom ? 
B. Niet. 
A. Jammer ! Leuke avond I 
B. Echt niet. 

Als dove kinderen dit door-accenten-in-elkaar-grijpen van de zinnen 
niet vatten of dit hun niet duidelijk bewust wordt, dan zal er een 
belangrijke steun voor het verstaan van spraak en het lezen van schrift 
wegvallen. Dit gebrek wordt dag aan dag in de klas ervaren. 

A. „Waarom komt je vader morgen ?" 
B. „Op bezoek". 
A. „Ja maar, dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet waaróm komt je vader I 

maar waarom komt je vader ? Niet je moeder 1" 
B. „Oo i Moeder is van de trap gevallen en vader komt over moeder 

vertellen". 

Als „bedoelingssysteem" heeft de taal dus reliëf, dat is ritme nodig. 
Het is niet zo, dat „het wóórd noemt", maar: Ik noem dóór de woorden, 
en ik doe dat al groeperende rondom de accenten die het nodige 
reliëf moeten geven. In iedere klankenreeks legt de mens ritme en 
dit ritme krijgt in de spraak aanstonds betekenis. Door het accent 
wijs ik aan wat ik bedoel. Het accent drukt de intentionaliteit van de 
taal uit. 

2. T.o.v. het denken: het taairitme maakt van de taal een beter 
denkinstrument. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de taal ooit zijn 
dialogisch karakter verliest, en dat men de taal puur als denkinstru
ment kan beschouwen zoals het wiskundig symbool. Niettemin is de 
taal óók denkinstrument. 

Ons denken als totaliteit is primair geen discursief maar een intuïtief 
phenomeen. Ook al wordt het taai-gebonden denken, hetwelk een 
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phase van het denken in zijn totaliteit is, uiteengelegd overeenkomstig 
de volgorde van de woorden, toch doet het meer dan volgorde leggen 
tussen de „begrippen"; ook in dit discursieve blijft de drang naar de 
eenheid van de intuïtie bestaan. En aan deze drang komt het taairitme 
tegemoet in zijn groepering van de woorden rondom accenten. En ook 
omgekeerd: door dit taairitme wordt het taaldenken tot scherper 
intuïtief denken opgevoed. Het analyseert niet alleen de gedachte en 
de bedoeling, maar structureert die ook. Het semantisch bijeenhoren 
der woorden (bv. van snel en schip) wordt door ritmische groepering 
uitgedrukt en ondersteund. Een zin wordt pas denkbaar door zijn een
heid, en deze eenheid wordt specifiek door het ritme uitgedrukt. Er 
is in het taalgebonden denken niet alleen maar voorschrijdende be
weging, zoals de voorstanders van het visuele zinschema (zie boven) 
schijnen te veronderstellen, maar er is ook anticipatie, bv. „Morgen ! 
ik kom morgen !" Het woordje morgen schiet het eerste in de gedachte 
en sleept de andere woorden met zich mee, ofschoon het later wordt 
uitgesproken : wat nog komen moet roept iets vóórafgaands op. Er 
is niet alleen maar a-b-c..., maar ook c-a-b. M.a.w. ook het taalge
bonden denken werkt met grepen, niet met voortgaande stappen alleen. 
En voor dit grijpen is het taairitme een machtige, haast onontbeerlijke 
steun. 

Wat betreft dove kinderen komt hier nog de volgende overweging bij. 
Dove kinderen zijn zie-kinderen. Nu is het phenomenologisch aan 
het zien eigen, in tegenstelling met het horen en het bewegen, dat het 
de zaken langs elkaar zet in hun onderscheidenheid, in hun „zelf
standigheid". Het zien verstukkelt meer dan het horen en bewegen. 
Ook bij het liplezen kunnen minder grote eenheden bijeen gehouden 
worden dan bij horen, tenzij dit liplezen mede door geluidwaarneming 
is opgevoed (onderzoek van 1954). Het visuele denken, dat dove 
kinderen eigen is, heeft de neiging de taal te verstukkelen in korte, 
zelfstandige eenheden van liefst maar één woord. En we weten maar 
al te goed hoe een eigen denkwijze a.h.w. als een zeef werkt op het 
opnemen en volgen van een andere denkwijze. Hoe langer de kinderen 
in die visuele denkwijze verharden, hoe moeilijker het „andere" voor 
hen wordt. Alleen door zich het ritme van de taal grondig eigen te 
maken, kan dit verstukkelend denken principieel overwonnen worden. 

3. T.o.v. het taaigeheugen. Door het ritme is de volgorde van de 
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woorden gemakkelijker te onthouden. Het ritme versterkt de impressie. 
Het geheugen is een belangrijk ding in de taal-verwerving. Wanneer het 
waar is, dat het horende kind speciaal door de frequentie van de 
taaiaanbieding ondanks de gevarieerdheid van de taalvormen tot de 
beheersing ervan komt, dan blijkt daaruit hoe hoog de waarde is van 
het onthouden. Immers alleen op de basis hiervan kan analogievorming 
optreden. Dit doet het horende kind dan ook voortdurend. Het is een 
bekend feit, dat het horende kind de juiste ritmische groeperingen 
der woorden al heeft, terwijl het nog jaren daarna moeite heeft met 
juiste verbuigingen en vervoegingen, bv. „een rode huis", „jouw neus 
is rode", „ik heb een ijsje gekoopt", „is jij buiten ?". — Vooral bij het 
dove kind moet het geheugen het gebrek aan frequentie althans ge
deeltelijk compenseren. Ieder middel, dat ons helpen kan om het de 
taaiconstructies beter te doen onthouden moeten we aangrijpen. Het 
ritme helpt de kinderen om de taal — niet alleen de woorden maar 
de woorden in ritmisch verband — die ze in de beleving, door het 
gesprek, voortdurend leren ook levendig vast te houden, om die taal 
later dan ook op het juiste moment ter beschikking te hebben. 

4. T.o.v. van de functies van de woorden. 
Wanneer we de volgorden van de woorden tot de morphemen mogen 
rekenen (aldus Weijnen; dus bv. dat voorzetsels als in, op, achter etc. 
iets na zich moeten krijgen), dan wordt zo'n functie veel duidelijker 
en veel volmaakter gevat, wanneer wij zo'n voorzetsel niet maar een 
„volgorde-gebonden", maar een „groepsgebonden woord" noemen. 
Door het ritmisch groeperen bv. 

in de bóóm 
in de kast 
op tafel 
óp tafel, niet er ónder enz. 

wordt de functie van zo'n woordje als een voorzetsel veel duidelijker. 
Hetzelfde met bijvoegelijke woorden als bv. nieuwe. Ook dit is een 
groepsgebonden woord 

nieuwe schoenen 
het nieuwe huis 
geen nieuwe jas maar een gestoomde. 

En zo met practisch alle woordsoorten, behalve de'zelfstandige woorden. 
Een horend kind nu krijgt deze woorden practisch niet anders te horen 
dan in hun ritmische groepsgebondenheid. Wij menen ze de dove 
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kinderen ook aldus te moeten leren. Het is o.i. gevaarlijk, dergelijke 
woorden in de lagere klassen los te categoriseren : wij willen dus geen 
lijsten van voorzetsels, geen lijsten van bijvoegelijke woorden, geen 
lijsten van werkwoorden etc.! Wanneer een doof kind bij het bekijken 
van de foto van Marietjes moeder de gelijkenis opmerkt en zegt: 
„Lijkt op", dan heeft het deze uitdrukking niet goed leren groeperen 
(op als voorzetsel groepeert met iets erna). Hetzelfde met: „groter 
dan!" Of als je vraagt „Komt-ie ?" en het kind knikt en zegt: 
„Komen I". Of : „Ik weet wel, dat heb ik te lange haren". Of bij voor
lezen : „Een snel schip wordt/licht door/de wind bewogen"; „wij gaan 
met/de bus naar/Eindhoven". Etc. etc. Het is duidelijk, dat dit juist 
ritmisch groeperen, d.i. dit ritmisch juist plaatsen van de woorden, 
reeds vanaf de voorschool moet worden aangekweekt. 

5. T.o.v. de wil tot spreken : dus de spreekdrang. 
Het is niet alleen de gedachte en de drang tot contact, die doet spreken. 
Wanneer het spreken een goed ritmisch verloop heeft, loopt het vlotter 
en lokt het ook tot meer spreken uit. Hoor bv. het spelend spreken 
van een klein horend kind, tegen „niemand", puur als spel. Het babbelt 
ook voortdurend tegen de moeder en tegen iedereen, en geeft zo aan 
de anderen de kans om zijn taalfouten te verbeteren. Dit speelt ook 
bij dove kinderen een rol. Ze moeten „erin springen"; ze moeten het 
spreken wagen („Wagnis zur Sprache", zei Schuy terecht), willen ze 
de taal goed leren. Kinderen die ritmisch spreken, zullen vaak spreken, 
de anderen niet of veel minder. Juist dit na proberen te praten, deze 
„trial and check", geeft de kans op voortdurende verbetering van de 
kant van de opvoeder. Taalverwerving is op slot van rekening ook 
taai-verovering. 

Samenvattend: Wij mogen uit dit alles o.i. deze conclusie trekken: 
zonder grondig leren van het taairitme, zal het horende en ook het 
dove kind in feite nooit tot een natuurlijk besef van het Nederlandse 
taalsysteem komen. Dit taairitme is dus minstens een integrerend 
element van dit taalsysteem. 

b. Taairitme als essentieel element van de taal. 

Zoals boven is gezegd, is het misschien denkbaar, dat de juiste volgorde 
van de woorden op zich voldoende is voor de essentie van het taal-
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systeem : m.a.w. dat daardoor essentieel voldoende de oppositionele en 
verbindende functies van de woorden t.o.v. elkaar worden weergegeven. 
Wij menen echter dat dit niet juist is. Beter is de woorden „volgorde" 
en „plaats-categorie" te vervangen door „groepering" en „groeperings
categorie" („groepering" niet verstaan als „opeenhoping" maar als ge
structureerd bijeenbrengen, dat is hier: ritmisch gestructureerde volg' 
orde). 

Wat het Nederlandse (en Duitse) taalsysteem betreft menen wij dit 
te kunnen aantonen vanuit het o.i. onloochenbare feit, dat de volgorde 
van de woorden niet alleen maar door ritme begeleid wordt, maar dat 
het er ook op steunt. 

Hiervoor doen wij een beroep op de klankwetten van de ritmiek, 
wetten die gelden zowel voor de luisteraar, als voor degene die de 
klanken voortbrengt; wetten vervolgens die mutatis mutandis ook 
gelden voor ritmische lichaamsbewegingen, hetzij kleine (als van 
spreken en van adem) hetzij grote (als van armen en benen). 

I. Als enige klanken elkaar opvolgen wordt daarin als vanzelf een 
bepaald ritme gelegd. Tonen die vaak dicht bij elkaar voorkomen, 
vormen a.h.w. vanzelf een vaste groep. Bv. als we twee verschillende 
klokken horen slaan. (Iedere woordvolgorde heeft dus per se een of 
ander ritme, zie boven). 

II. In klanken bestaan vier ritmen : dynamisch ritme, temporeel ritme, 
toonhoogte ritme, en melodisch ritme (in verband met de tonale 
qualiteit). Deze vormen samen één Gestalt, kunnen echter tot op 
zekere hoogte los van elkaar gemaakt worden: bv. verwantschap van 
melodieën door omkering, verlenging van tonen, andere accentuering 
etc. Deze vier factoren kunnen eikaars werking versterken of verzwak
ken. Als ze parallel lopen, versterken ze elkaar steeds. 

III. Hoe meer toppen er in een bepaalde klankgroepering zitten, hoe 
minder de eenheid van die groep wordt. 

IV. Als in een klankengroep welke als eenheid ervaren wordt, 
een pauze optreedt, heeft deze geen rustende maar juist omgekeerd 
een spannende werking: de eenheid van de groep wordt nog sterker 
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ervaren. Zulk een pauze heeft de neiging zich met tussenklanken te 
vullen of de verwachte klank op te roepen: de twee uiteengerekte 
delen van de klankengroep hebben een omklemmende werking op de 
tussenliggende klanken en/of pauzen. 

V. Een rust na een als eenheid ervaren groep klanken versterkt die 
eenheid. Hetzelfde doet een rust die een verwachte groep klanken 
vooraf gaat. 

Wij hebben hier vooral wet IV nodig. Immers wij komen bv. deze 
opposities in het taairitme tegen : 

I i 
Een snel schip wordt licht door de wind bewogen. 

I 1 
Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind bewogen wordt. 

I 1 
Of : ik zeg, dat een snel schip licht door de wind wordt bewogen. 

In het laatste voorbeeld vormen „bewogen wordt" of „wordt bewogen" 
één accentgroep, in het eerste voorbeeld is die ritmische eenheid uit-
eengerekt. Dus dan weer horen de twee woorden ritmisch bijeen en 
dan weer niet: samentrekking en uitrekking. 
Van Haeringen heeft die eerste constructie „wordt licht door de wind 
bewogen" een tangconstructie genoemd : de woorden wordt en be
wogen omklemmen licht door de wind X 1 ) . 
Ofschoon de term anders doet vermoeden, spreekt hij alleen over het 
uiteenrekken van wat logisch als bij elkaar horend wordt ervaren. Het 
is echter moeilijk in te zien, dat bv. wordt logisch meer bij bewogen 
hoort dan bv. door de wind of licht. De vraag is dan ook, of men dit 
uiteenrekken en omklemmen niet eerder ritmisch moet zien, ofschoon 
het logisch bijeenhoren natuurlijk niet wordt uitgesloten : het eventuele 
parallelisme van logisch en ritmisch bijeenhoren zal dit bijeenhoren 
des te sterker doen zijn (zie boven). 
Woorden (omvattende klanken èn mondbewegingen), die dan weer 
één accentgroep vormen en dan weer uiteengerekt worden, moeten o.i. 
gehoorzamen aan wet IV, dat ze een omklemmende werking om tussen-
geschoven woorden uitoefenen. Deze typische, ritmische werking leert 
het jonge horend kind al vroeg ervaren en feilloos gebruiken. Dit kan 
ook het dove kind leren, zoals we onder zullen zien. 

1X) C. B. v. Haeringen „Tangconstructies en reacties daarop" 1947, in „Neerlan* 
dica", Den Haag 1949 pag. 260 tot 268. 
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Hieruit moge blijken, dat we de kinderen de taal voldoende ge
varieerd moeten geven, bv. niet alleen eerste vormen van het werk
woord maar ook voltooide vormen, niet alleen hoofdzinnen, ook bij
zinnen etc, overeenkomstig de belevingen van de kinderen. 

Een ander voorbeeld van de tangconstructie is die van onderwerp en 
persoonsvorm12). Ook hier weer dat „harmonica-verschijnsel" van 
uiteenrekken en samen groeperen. Het is nl. een regel van het Neder
landse taairitme : 
1. dat na de eerste accentgroep van een bewerende zin (dit kan 
ook wel eens één woord zijn) een virtuele pauze optreedt. 
2. Het merkwaardige hierbij is dat er meestal in een bewerende zin 
slechts één begin-groep gemaakt wordt (zie Paardekoper). 

Voorbeelden: 

Een snel schip / wordt licht door de wind bewogen. 
Licht / wordt een snel schip / door de wind bewogen. 
(Twee begingroepen, b.v. „licht door de wind wordt een snel schip bewogen" is o.i. 
niet goed mogelijk, tenzij bij nevenschikking van licht en door de wind). 

In de eerste zin is er een virtuele pauze tussen onderwerp en per
soonsvorm : een snel schip is nl. de begingroep. In de tweede zin 
echter valt die pauze weg: wordt een snel schip (persoonsvorm + 
onderwerp) is één accentgroep geworden. Dit is meestal zo. De ge
noemde regel van de begingroep wordt echter ook wel eens doorkruist 
door andere regels, nl. dat een lange accentgroep in een zin zich om
geeft met virtuele pauzen en dat een sterke accentuering zich ook 
omgeeft met virtuele pauzen. Voorbeeld : 

Licht / wórdt / een snel schip door de wind bewogen ( = het beweegt zich niet 
vanzelf). 

Hier ontstaat dus wederom een pauze tussen persoonsvorm en onder
werp. Maar door de oppositie met de honderdtallen malen verbinding 
tot een aangesloten accentgroep (bv. wordt een snel schip, of wordt 
een snel schip) krijgt deze pauze een spannende werking. Hetzelfde 
moet gezegd worden van de vraagzin, waarin de persoonsvorm voorop 
komt en slechts bij het accent een virtuele pauze achter zich krijgt. Bv. 

Wordt een snel schip licht door de wind bewogen ? 
Wordt / een snel schip licht door de wind bewogen ? 

12) = Wij geven i.p.v. aan de term persoonsvorm de voorkeur aan de naam „onder
werpsvorm van het werkwoord". 
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Hier hebben we dus een uiteenrekking van onderwerp en persoons
vorm door middel van een virtuele pauze met spannend karakter 
(in oppositie met de samentrekking tot een aangesloten accentgroep). 
Er komt nog een derde uiteenrekking voor nl. in de bijzin : 

Ik zeg, dat een snel schip licht bewogen wordt door de wind. 
Ik zeg, dat een snel schip licht wordt bewogen door de wind. 
Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind bewogen wordt. 
Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind wordt bewogen. 
Ik zeg, dat een snel schip door de wind licht bewogen wordt. 
Ik zeg, dat een snel schip door de wind licht u>ordt bewogen. 

Hier hebben we dus een uiteenrekking van onderwerp en persoonsvorm 
met omklemming van andere woorden : licht of licht door de wind 
of door de wind licht: dus een tangconstructie. 

De verbinding onderwerp-persoonsvorm of persoonsvorm-onderwerp 
is dus zeer rijk aan ritmische werking. Ook hier weer het „harmonica
verschijnsel" : samentrekking, uitrekking door virtuele pauze met 
spannend karakter, en/of uitrekking met omklemming van andere 
woorden. 

Hieruit moge wederom blijken, dat we de kinderen de taal ritmisch 
voldoende gevarieerd moeten geven. 

Deze tangconstructie komt in ons Nederlands in zeer veel variaties 
voor: 
Bv. tussen kopppelwerkwoord en „gekoppeld deel" in het „koppel
gezegde" (zie onze „Spraakkunst" pag. 84). Bv. 

hij was weg. 
hij was de hele dag uit Amsterdam weg. 

Of tussen persoonsvorm en passief voorwerp om het medewerkend-
voorwerp-zonder-voorzetsel te omklemmen. Bv. 

Ik koop Piet een nieuwe das, 
in oppositie me t : ik koop voor Piet een nieuwe das, 
of : ik koop een nieuwe das voor Piet. 
Onmogelijk : ik koop een nieuwe das Piet. 

Een andere oppositie : ik wil Piet een nieuwe das kopen, 
in oppositie me t : ik wil voor Piet een nieuwe das kopen, 
of : ik wil een nieuu>e das kopen voor Piet, 
of: ik u>il een nieuwe das voor Piet kopen. 
Onmogelijk : ik u<il een nieuwe das Piet kopen, of : ik wil een nieuwe das kopen 
Piet. 
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Of tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord om bijvoegelijke woorden 
te omklemmen. Bv. 

Een snel schip, 
Een heel snel varend schip. 

Of tussen voorzetsel en onvervoegd werkwoord. Bv. 

Om te wandelen, 
Om ver langs hei en ven te wandelen. 

Door te slapen. 
Door een gat in de dag te slapen. 

Of tussen de persoonsvorm van het werkwoord en de eerste bepaling 
( = die bepaling die het moeilijkst weg kan blijven overeenkomstig de 
intentionaliteit). Bv. 

Ik ga morgen met de trein naar Amsterdam. 
Minder goed : Ik ga naar Amsterdam morgen met de trein. 
Maar : Ik zeg, dat ik morgen met de trein naar Amsterdam ga. 

Of tussen de delen van een als een uitdrukking samengesteld werk
woord. Bv. 

Ik houd je in ieder geval op de hoogte. 
Minder goed : Ik houd je op de hoogte in ieder geval. 
Onmogelijk : Ik houd op de hoogte je in ieder geval. 
Maar : Ik zeg, dat ik je in ieder geval op de hoogte houd. 

Of tussen de delen van ermee, ervan, erheen etc. 

Ik voel er echt niets voor. 
Onmogelijk : Ik voel ervoor echt niets. 
Maar :' Voel je ervoor ? 

Uit het bovenstaande blijkt o.i. dat er een verband bestaat tussen wat 
genoemd zou kunnen worden „korte ritmische groeperingen" en „lange 
ritmische groeperingen". Tot de laatsten zouden wij willen rekenen : 

1. Samentrekking en uiteenrekking (als er omklemming van woorden 
bijkomt: tangconstructie) tussen twee delen van een samengesteld 
werkwoord (als uitdrukking of niet). B.v. 

Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind bewogen wordt. 
Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind wordt bewogen. 
Een snel schip wordt licht door de wind bewogen. 
Wordt een snel schip licht door de wind bewogen ? 

2. De samentrekking en uitrekking (met omklemming van woor
den : tangconstructie) tussen onderwerp en persoonsvorm in de bijzin. 
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Bv. 

Licht / wordt een snel schip door de wind bewogen. 
Ik zeg, dat een snel schip licht door de wind bewogen wordt. 
Een snel schip / wordt licht door de wind bewogen. 

3. De samentrekking en uiteenrekking (met omklemming van woor
den : tangconstructie) tussen persoonsvorm en passief voorwerp. Bv. 

Ik koop een boek voor Piet. 
Ik wil een boek voor Piet kopen. 

In oppositie met: 

Ik koop Piet een boek. 
7Jc wil Piet een boek kopen. 
Koop je Piet een boek ? 
Heb je Piet een boek gekocht ? 
Ook : Koop Piet een boek ! 

Deze drie tangconstructies hebben o.i. zinsopbouwende, dus syntactische 
waarde (onder „syntaxis" menen wij te moeten verstaan : de leer van 
het groeperen der woorden tot een zin). 

De „korte ritmische groepering" heeft o.i. morphologische waarde (zie 
boven Weynen) omdat ze de vorm is van de relaties en verbindbaar-
heden eigen aan bepaalde woorden. 
Zo dient een voorzetsel beschouwd te worden als een groepsgebonden 
woordje. 

Dus niet : 

in 

op 
onder 

vtaar : 

in 

OP 

onder 

Een bijvoegelijk woord eveneens. 

Dus niet : Maar : 

nieuw 
jong 

oud 

klein 

nieuwe 

klein 

kleine 
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En zo zijn bijwoorden, delen van 'n uitdrukking, voegwoorden ook allen 
groepsgebonden woorden. De zelfstandige woorden zijn het minst groeps
gebonden. Immers de kleinste groepsgebondenheid waarin het zelfstan
dig woord kan worden opgenomen is die rondom het koppelwerkwoord: 
bv. de zon is een vuurbal. In nóg kleinere groepsgebondenheid verliest 
het zijn zelfstandigheid en wordt het bijvoegelijk, bv. „de vuurbal zon". 
(Ook het bijvoegelijk woord kan gegroepeerd worden rondom een 
koppelwerkwoord bv. „de zon is warm". Maar de groepsgebondenheid 
van „de zon is een vuurbal" is kleiner, omdat het omkeerbaar is : „een 
vuurbal is de zon", waarin een vuurbal onderwerp kan zijn). 

Zoals boven is gezegd, worden deze relaties in ons Nederlands, in 
tegenstelling met bv. Latijn, niet zozeer uitgedrukt door phonematische 
veranderingen (flexies, eventueel een woordje met morphologische 
waarde als ons te wandelen b.v.), maar door volgorden van plaats in 
de zin. Wij menen nu gerechtigd te zijn te beweren, dat „volgorde" en 
„rangschikking" en „plaats-in-de-zin" onvoldoende de essentie van het 
Nederlands taalsysteem benaderen, en dat ze beter vervangen worden 
door ritmische groepering (abstractie gemaakt van melodische groepe
ring waarover nog te weinig bekend is). Het taairitme behoort o.i. tot 
de essentie van het Nederlandse taalsysteem. 

Wij gebruiken dus in de voorschool en lagere klassen een volkomen 
juist uitgangspunt, wanneer wij de kinderen de woorden in accent-
groepen leren spreken, wanneer bv. de categorieborden, als uit de 
beleving opgebloeide taal, vermelden : 

Waar ? op de kast, in de trommel, thuis, in 's-Bosch, op straat etc. 
Wanneer ? de volgende week, om twaalf uur, onder de vacantie etc. 
Waarom ? Elsje moet hier blijven, omdat vader haar komt halen. We gaan met de 
bus omdat het erg ver lopen is. 
Wie ? Een mijnheer uit Den Haag. De juffrouw op hoge hakken. De grote metselaar. 
Zonder vraagwoord : We gaan wandelen. We gaan in bad. Wij zijn naar de konijnen 
geweest. Jan moest zo lachen. Piet moet Wim niet plagen etc etc. 

Vervolgens is het voor wat betreft het taalonderwijs zeer belangrijk, 
wanneer wij de kinderen reeds van jongsaf leren : zinnen en zinssneden 
zo ritmisch mogelijk te spreken, al zijn dit slechts kleine gehelen 
waarin alle of vele virtuele pauzen gerealiseerd zijn. 
Immers uit deze accentgroepen, uit de ritmisch gesproken zinssneden, 
en uit de langere zinnen verdeeld in zinssneden, kunnen later reflec
terend de ritmische princiepen van de zinsbouw naar voren worden 
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gehaald. Derhalve: het syntactisch ritme, het ritme van zinssneden, 
en het morphologisch ritme hangen samen. 

Uit het bovenstaande zouden wij willen afleiden, dat het ritme dus 
in het Engels en het Frans bv. ook grammaticale waarde moet hebben, 
ofschoon deze talen niet zo'n sterke tangconstructies kennen als het 
Duits en het Nederlands. Wij zouden willen zeggen, dat deze talen 
steunen op een ritme, dat de accentgroepen zoveel mogelijk in hun 
vaste ritmische gebondenheid van korte groeperingen wil bewaren. 

Als wij nu de agglutinatie-theorie mogen geloven, dan beweegt ieder 
taalsysteem naar zijn formele zijde zich tussen twee polen: de phone-
matische verbindbaarheid (congruentie van phoneemveranderingen en 
coherentie door phoneemveranderingen) en de volgorde-verbindbaar-
heid. Een taal zou zich dus — in een ontwikkeling van duizenden 
jaren — van een overwegend steunen op ritmische groeperingen, be
wegen naar een overwegend steunen op phonematische veranderingen, 
en dan weer terug naar een overwegend steunen op ritmische groepe
ringen, en zo altijd door. Of deze processen nu ontstaan door taai
menging en/of door interferentie van talen of (ook) zelfstandig door 
innerlijke factoren, kan hier buiten beschouwing gelaten worden. 
De flexie dan zou daardoor ontstaan, dat bepaalde woorden hun 
inhoud verliezen en puur een relatie tussen andere woorden leggen. 
Bv. de betekenis-ontlediging of desemantisatie van ons Nederlandse 
woordje te in bv. te wandelen, waar dit te vroeger een voorzetsel (?) 
was. Als het zich met de onvervoegde vorm zou verbinden tot 
tewandelen (agglutinatie) zou het een prefix kunnen worden. Op deze 
wijze zouden de woorden in zo'n taal langzamerhand steeds meer 
voorzien worden van prefixen, suffixen en zo tot flexies komen. Daar
naast en misschien mede daardoor zouden ook andere vormen van 
veranderingen gaan optreden. Beschikt een taalsysteem over vol
doende flexies, dan krijgen de woorden minder plaatsvastheid, zoals 
bv. in het Latijn, ofschoon deze plaatsvastheid toch ook weer niet 
geheel verlaten wordt: het taairitme krijgt echter minder gramma
ticale waarde. Door een proces wederom van honderden jaren zouden 
er weer nieuw ritmische groeperingen met plaatsvastheid groeien, 
gepaard gaande met een afslijting der flexies (deflexie-proces) met 
hun grammaticale waarden en toename van de grammaticale bete
kenis van het taairitme. Door de steeds vastere groepering der woor-
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den en desemantisatie van bepaalde woordjes, welke dan weer agglu-
tineren met de andere woorden, zouden weer nieuwe flexies ont
staan met afslijting van de grammaticale waarde van het taairitme. 
En zo zou die cirkel in de duizenden jaren doordraaien. — Wij kunnen 
niet beoordelen of deze theorie juist is, maar we hebben ze hier 
willen vermelden, om te doen beseffen, dat een grammatica zonder 
flexies geen vacuum hoeft te betekenen en ook niet mag betekenen, 
maar dat daarvoor in de plaats andere middelen moeten bestaan 
om de verbanden tussen de woorden voldoende uit te drukken: 
deze andere middelen dienen dan hun plaats te krijgen in de leer van 
de grammatica van zo'n bepaalde taal. — Zo zal deze theorie een licht 
kunnen werpen op ons Nederlandse taalsysteem, waarin het taairitme 
zoveel waarde heeft en de verbuigingen en vervoegingen zo weinig 
waarde hebben: de belangrijkste phonematische morphemen worden 
wel gevonden in de vormcongruentie tussen werkwoord en onderwerp 
(ik kom, wij komen) en de veranderingen die het werkwoord onder
gaat t.o.v. het gebeuren (ik kom, ik kwam, ik ben gekomen). 

III. Moeilijkheden van dove kinderen t.o.v. het 
taairitme 

Dove kinderen vertonen in hun gedrag verschillende verschijnselen, 
die een goed ritmegevoel voor de taal in de weg staan. Wij menen de 
volgende te kunnen noemen : 

1. In het algemeen kan men bij dove kinderen, als daar bij de opvoe
ding niet extra op gelet is, het volgende observeren : stijve, en aan de 
eigen verticale as gebonden, lichaamsbewegingen, gericht op hetgeen 
vlak vóór zich aanwezig is, manipulerend met en grijpend naar de 
visuele objecten, egocentrisch maar niet verinnerlijkt en verdiept. Het 
niet veerkrachtig, min of meer „zakkende", „sjouwende" en „sloffende", 
vrij langzame lopen, tonen een gebrek aan ritmegevoel. De armen en 
handen schijnen teveel gewend aan grijpen en manipuleren, vertonen 
nagenoeg geen zelfstandig ritmisch schone beweging. Ze hangen ofwel 
slungelend af, of rusten ergens op, of zijn met iets bezig. Het ritmisch 
gebaar, dat een ritmisch spreken ondersteunt, is moeilijk aan te leren. 
Dit alles kan men observeren bij kinderen die te weinig oefening in 
ritmiek en geluidswaarneming hebben gehad. Het schijnt te liggen aan 
een te visueel ingesteld gedrag. Zulk een visueel gericht gedrag remt 
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ritmegevoel af. Het visuele is statisch, zet de dingen langs elkaar, 
tegenover elkaar, op een afstand van ons. Het ritme echter van klank
bewegingen of lichaamsbewegingen, legt een eenheid, is dynamisch, 
is successief verbonden in de tijd, het verinnerlijkt en verdiept. 
Een opvoeding tot taairitme zal dus een algehele ritmische opvoeding 
vereisen, met zoveel mogelijk geluidswaarneming, al is die nog zo 
gering, en ook met expressieve ritmische lichaamsbeweging op geluid 
(zie onder). 

2. de volgende punten scheppen speciale moeilijkheden t.o.v. het 
taairitme : 

• ^ , ,, 
a. Als de taal teveel aan het schriftbeeld gekoppeld is, zodat de 
kinderen „grafisch" denken, ontstaan speciale moeilijkheden voor het 
ritmisch sprekend denken. Immers het grafisch beeld geeft het ge
sproken ritme niet dan slechts zeer grof weer. Het taairitme komt dan 
te weinig tot leven : het wordt niet geheel eigen aan het kind. 

b. Als de kinderen teveel gebaren maken en dus in die gebaren gaan 
denken, wordt niet alleen de volgorde van de woorden veranderd in 
een visuele en emotionele volgorde („kast in", „vergeten hoed", „stoel 
dragen ik" etc.) — immers de gebaren zijn uitermate visueel ingesteld 
en objectiveren het gevoelsleven te weinig — maar ook een ritmisch 
spreken wordt afgeremd. Vaak heeft een gebaar een andere beweging 
dan het ritme van het woord vereist, waardoor dit laatste ritme ver
stoord wordt: bv. opgestoken vingers van beide handen voor de ogen 
op en neer schudden en telev... telev... zeggen = televisie. Ook de 
onderlinge verbinding der gebaren verloopt niet ritmisch, niet vloeiend, 
maar hoekerig, „driftig", met hiaten etc, blijkbaar zonder een bin
dende, in lichte en sterke delen verdeelde bewegingsstructuur. Elk 
gebaar staat min of meer los van de anderen, bereidt niet het volgende 
voor, klinkt niet in het volgende na. Dit klopt weer met een te visueel 
gericht gedrag. Wanneer dan ook een bepaalde gedachte de nadruk 
heeft, heeft een gebarentaal haast maar één middel om dit uit te 
drukken : dat gebaar voorop te plaatsen. Bv. „STOEL dragen ik 1" 
Dit gebeurt dan ook altijd, voor zover wij weten, ofschoon het theore
tisch anders zou kunnen, door bv. het benadrukte gebaar alleen maar 
erg wijd te maken. De klankentaai daarentegen kan door ritme-
verandering het accent ofwel vóór ofwel midden, ofwel achter in de 
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zin leggen. — Een teveel denken in gebaren remt het taairitme van de 
klankentaai af. 

c. Men hoort vaak dove kinderen i.pv. appel zeggen 'pel of i.pv. 
gisteren zeggen gter of iets dergelijks. In deze en talrijke andere voor
beelden blijkt, dat dove kinderen bij hun spreken teveel steunen op 
die articulatiebewegingen die door de tastzin in de mond voelbaar zijn. 
Vooral de klinkers moeten het ontgelden : immers die hebben geen 
vast omschreven „articulatiepunt", geen plaats van tastbare vernau
wing of afsluiting. Klinkers worden dan ook ingekort, de meest tast
bare medeklinkers overdadig benadrukt, ook al eist het ritme dit niet. 
Zelfs op latere leeftijd doof geworden kinderen vertonen deze neigingen, 
en wanneer niet krachtdadig wordt ingegrepen en geholpen, richt het 
de duidelijkheid van hun spreken volkomen ten gronde. Vooral bij 
stemloos spreken, treden deze verminkingen der woorden op. Dit alles 
breekt het ritme van hun spreken, omdat juist klinkers „lange klinkers 
in zichzelf, korte klinkers door de opvolgende medeklinker" het ritme 
dragen. Aldus sprekende kinderen zullen nimmer het taairitme zuiver 
vatten. — Hier komt bij, dat dove kinderen — wellicht door hun moei
zaam spreken — tekort schieten in de coördinatie van hun adembe
wegingen. Ritmisch spreken (zoals ook dansen) eist een goede coördi
natie van de ademhaling.13) 

d. Ook het liplezen, tenzij op ritmische basis aangeleerd, kan de juiste 
ritmische opvatting der woorden storen. Naar twee zijden : wanneer 
een dove tot een andere dove spreekt, om die ander van hem te doen 
liplezen, is hij als vanzelf geneigd die phonemen duidelijk te laten zien, 
die het meest zichtbaar zijn, of deze nu het accent hebben of niet bv. 
Mddstri... i.p.v. Maastricht. Omgekeerd zal de liplezer zelf geneigd 
zijn te letten op die phonemen die hij het beste zien kan, eveneens of 
die nu het accent hebben of niet. Ook het liplezen — nog eens: tenzij 
van jongsaf door middel van ritmisch spreken aangeleerd — kan dus 
het juiste taairitme storen. 

IV. Therapie 

Het lijkt onmogelijk althans in de grote meerderheid der gevallen, 
dove kinderen taairitme te leren zonder een algehele ritmische ont-
1 3) Zie hieronder meer: „Adem en Accent" door Br. Leodulf, St. Michielsgestel 
1958 ; „De ademhaling van dove kinderen" door Br. Berthilo, St. Michielsgestel 1957. 
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wikkeling van het lichaam. Immers op slot van rekening moet de 
motoriek van ons lichaam als één groot geheel beschouwd worden. 
Meer specifiek: taairitme eist spreekritme; spreekritme eist beheersing 
van het ademritme; ademritme eist algehele ritmische beheersing van 
het lichaam. Eveneens lijkt het in de grote meerderheid der gevallen 
onmogelijk het lichaam ritmisch te ontwikkelen en taairitme te leren 
zonder geluidswaarneming zoveel mogelijk in te schakelen. Immers we 
hebben de geluidswaarneming nodig om het statische van het al te 
visuele gedrag te temperen, het ritme beter te doen ervaren dan door 
kinaesthetische middelen alleen, en een sterkere ritmische instelling 
te krijgen. De geluidswaarneming omvat bij dove kinderen ook het 
vibratiegevoel, ook wanneer ze — zoals in haast alle gevallen — ge-
hoorresten bezitten. Het vibratiegevoel — vooral het resonantie-voelen 
(zie „Voelmuziek en Dans" 1947) — is belangrijk voor hen, niet alleen 
om hen langs die weg gemakkelijker en beter tot „geluidsbewustzijn" 
te brengen, maar ook om hun geluidservaring voller en rijker te maken. 

1. Samenhang van de motoriek (vooral van het ritmisch ademhalen) 
met liplezen, met hoortraining, met spreken, met dans. 

In 1940 vond Fr. Heider, toendertijd psycholoog aan de Clarke-school 
in de V.S. (Psychological Monographs II 1942) een significante corre
latie tussen het overnemen van dansbewegingen en het vermogen tot 
spraakafzien. Deze correlatie is niet zo verwonderlijk als ze lijkt, omdat 
immers het spraakafzien geen puur visueel, maar een visueel-motorisch 
proces is. Heider ging bij zijn onderzoek uit van de theorie van Brauck-
mann (o.a. „Das Jenaer Verfahren" en „Das gehörleidende Kind" 
1927—1931) over de aard van het spraakafzien. Op basis van deze 
theorie zocht hij ook naar een correlatie tussen het vermogen tot 
spraakafzien en het vermogen tot spreken. Het materiaal dat hij hier
voor destijds verzamelde, kon hem niet genoeg gegevens aan de hand 
doen om een significante correlatie te ontdekken. Voor hij dit werk 
kon voltooien was hij uit Clarke weer weg, om hoogleraar te worden. 

Wij hebben het onderzoek van Heider herhaald en uitgebreid. Daarbij 
gingen wij ervan uit, dat niet alleen het spraakafzien, maar ook het 
spraakhoren een motorisch, dus een acoustisch-motorisch, proces is. 
Deze ondervinding wordt o.i. duidelijk geïllustreerd door de proeven 
met acoustisch „delayed feedback". Men geeft nl. een proefpersoon een 
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hoofdtelefoon op en laat hem door een microfoon spreken, zodat hij 
zichzelf door de hoofdtelefoon hoort. Wanneer men nu door 'n magne
tische band tussen microfoon en hoofdtelefoon in te lassen, zorgt dat de 
woorden in de hoofdtelefoon iets later in het oor komen als ze worden 
uitgesproken, komen er kritieke momenten, waarbij de proefpersoon 
reacties gaat vertonen in zijn spreken: b.v. stotteren, roepen, langzaam 
spreken, nadrukkelijk spreken etc. Di-Carlo 14) o.a. vond, dat kinde
ren die beter reageerden op hoortraining meer reacties op delayed 
feedback vertoonden dan andere kinderen, dat men deze reacties 
zelfs als een soort graadmeter voor het succes van de hoortraining 
kon benutten. Daarbij moet men bedenken, dat verstaanbaar spre
ken primair ritmisch spreken is, wat weer steunt op vermogen tot 
ritmisch ademhalen (zie boven pag. 184), en dat ook het dansen steunt 
op ditzelfde vermogen tot ritmisch ademhalen. Zo is wat het ritme
gevoel betreft de adembeheersing letterlijk en figuurlijk het centrale 
punt van onze hele motoriek. Onze muziek-, dans-, en spreekoefeningen 
concentreren zich dan ook geheel en al rondom die ademhaling, die 
juist zo moeilijk is bij dove kinderen. 

Wij vonden de volgende correlaties : 

a. Tussen spraakafzien en dansen ; 
b. Tussen spraakafzien en verstaanbaar spreken ; 
c. Tussen spraakafzien en reactie op geluid ; 
d. Tussen spraakafzien en ritmisch ademhalen ; 
e. Tussen spreken en dansen ; 
f. Tussen spreken en ritmisch ademhalen ; 
g. Tussen spreken en reactie op geluid ; 
h. Tussen dansen en ritmisch ademhalen ; 
i. Tussen reactie op geluid en ritmisch ademhalen ; 
j . Tussen reactie op geluid en dansen. 

Deze correlaties liggen allen tussen 0.60 en 0.70, dus vrij hoog, en op 
een significantie-niveau van 1%. 

Wij menen dus spreken, spraakafzien, dansen, reactie op geluid en 
ritmisch ademhalen als één groot geheel te mogen beschouwen, waar
van het ritmisch ademhalen de basis is van alles. Schematisch kan dit 
als volgt worden uitgedrukt: zie pagina 208. 
14) Volta Review 1959. 
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2. De juiste methode voor integratie van geluidswaarneming en 
motoriek. 

Het grondprinciep van de methode komt hier op neer: de kinderen 
moeten primair hun eigen lichaam leren ervaren als iets dat door 
beweging geluid geeft. Dus niet de geluidswaarneming staat methodisch 
voorop, maar de lichaamsbeweging die geluid geeft. Wanneer, b.v. op 
de voorschoot, alleen maar de leerkracht op het orgel speelt, de drum 
bedient enz., en zij de kinderen daarop iets laat doen, — dan wordt 
o.i. een grote fout gemaakt. Men moet ook en vooral de kinderen zélf 
op de drum laten slaan en de toetsen van het orgel laten neerdrukken, 
om aldus het geluid, dat uit deze lichaambewegingen voortkomt, te 
ervaren, waardoor deze lichaamsbewegingen één worden met dat ge
luid. Om die reden is het continu dragen van het hoorapparaat zo 
belangrijk: de kinderen ervaren het geluid dat van hun eigen spreek' 
bewegingen komt; ze ervaren dat hun lopen geluid geeft; ze ervaren 
dat handgeklap, tikken, slaan etc. geluiden geven. Vanwege de centrale 
plaats van de ademhaling echter hebben die middelen de voorkeur, 
waarbij de ademhaling een rol speelt, allereerst het spreken (voor 
microfoon met geluidsversterking voor het kind), vervolgens blaas-
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instrumenten boven slaginstrumenten. De eigen lichaamsbewegingen 
moeten eerst de eigen geluidwaarneming „voeden" („feed"), vooraleer 
die geluidwaarneming in staat kan zijn de lichaamsbewegingen „terug 
te voeden" („feedback"). Aldus ontstaat een cirkelproces en integratie 
van geluidswaarneming en motoriek, op basis waarvan geluiden van 
anderen en bewegingen van anderen kunnen worden opgenomen en 
verwerkt: aldus kan een zelfregulering ontstaan naar aanpassing aan 
de wereld van geluid en beweging (de eigenlijke „feedback"). Dit geeft 
ons de geïntendeerde hechte en flexibele integratie van spreken, spraak-
afzien, reactie op geluid, dansen en ritmisch ademhalen. 

Om het belang van de zaak willen wij hier kort uiteenzetten hoe wij 
langzamerhand tot deze methodische opbouw gekomen zijn. Het deed 
ons bijzonder genoegen van Prof. Bok (zie „Sturen" in „Het Gehoor
gestoorde Kind" aug.-okt. 1960) te hebben mogen horen, dat onze 
methode klopt met de cybernetische beginselen. 
Toen wij onder de oorlog met de muziekoefeningen begonnen — op 
initiatief van Prof. Rutten —, lieten wij de kinderen op aangeboden 
geluidstrillingen reageren en onze bewegingen nadoen. De kinderen 
gaven wel sommige spontane bewegingen, maar de integratie van ge
luidswaarneming en motoriek — die wij vanaf het begin intendeer
den — ging uiterst moeizaam. Toch wilden wij niet vervallen in die 
wijze van doen, waarbij men de kinderen maar lichaamsbewegingen 
van dans en expressie laat maken, en daar dan muziek bij'maakt: 
immers dan letten de kinderen practisch niet meer op die muziek. Dat 
laatste kan men dan o.i. even goed weglaten : het heeft practisch geen 
invloed. Helaas moesten wij op vele scholen voor dove kinderen deze 
wijze van handelen zien toepassen, waarbij men ons dan wilde wijs
maken, dat de kinderen echt op de muziek dansten. Men kwam in 
feite niet verder dan het circuspaard, waarvan het publiek gelooft dat 
het stapt op de maat van de muziek, terwijl in werkelijkheid de mu
ziek speelt op de stap van het paard: de dirigent houdt voortdurend 
de stappen van het paard in de gaten om gelijk te blijven! — Andere 
scholen laten eerst de kinderen geluiden voelen, — ze staan bv. alle
maal rondom een vleugelpiano en leggen er de handjes op —, en 
laten ze daarna — zonder muziek — bewegingen maken die bij het 
gevoelde passen. Op deze wijze is ook geen integratie van geluidswaar
neming en beweging te verkrijgen. Deze tegenstellingen brachten 
ons op het idee, om met de beweging te beginnen. Zo gebeurt het 



210 

immers ook bij een normaal horend kind, bij de eerste geboorte-
schreeuw a l : het schreeuwt, d.w.z. het beweegt, en neemt dan het 
geluid van die eigen beweging waar. Van jongsaf ervaart de baby zijn 
lichaam als een „ding" dat door beweging geluid geeft, vooral door 
de bewegingen van zijn ademhalings- en spreekorganen. Aldus ont
staan in het kind cirkelprocessen van beweging-geluid-beweging. Ge
luidswaarneming wordt aldus van jongsaf een acoustisch-motorisch 
geheel. Op basis van deze eenheid gaat deze kringloop interfereren 
met geluiden, die van buiten af komen: het spreken van de moeder, 
dat het kleintje niet alleen hoort maar ook ziet. Door deze interferentie, 
het voortdurend zoeken naar aanpassing, ontstaat de zelf-regulering, het 
eigenlijke feed-back-proces. 

De eerste poging (1941) om eigen geluidgeving met geluid van buiten
af bij elkaar te brengen, was: de kinderen op een bepaald ritme van 
tonen van het orgel zelf mee te laten praten. Ieder doof kind immers 
voelt zijn eigen stemgeluid. Dit gaf aanstonds een hele verbetering, 
en is tot nu toe een der voornaamste middelen bij ons muziekonder
wijs. Zo kwamen wij al gauw tot de „speelliedjes", d.w.z. dansjes op 
gesproken of gezongen woorden. De kinderen konden hierbij de mu
ziek veel beter volgen dan wanneer er geen woorden bij waren. Tege
lijk werd aldus een begin gemaakt met de integratie van taalonderwijs 
en muziek- en dansonderwijs. Muziek- en dansonderwijs moesten in 
dienst komen van een rijkere en mooiere taalverwerving. Alles immers 
draait bij de opvoeding van dove kinderen om die taalverwerving. 

Maar ook voor de „woordeloze muziek" moest een oplossing gevonden 
worden. Wij vonden die in het gebruik van de klarinet (1942). Im
mers de kinderen konden van dit instrument het trillende rietje in de 
mond voelen. Het was allemaal nog tijdens de oorlog: hoorapparaten 
zoals nu waren er nog niet, klarinetten des te meer, omdat de har-
moniën geen lid werden van de Cultuurkamer van de Duitse bezetters. 
Wij konden al gauw een tiental klarinetten lenen. Ook dit was een 
belangrijke stap vooruit. 

Ondertussen waren Prof. Reichling en Zr. Rosa begonnen met de ont
wikkeling van een methode tot spreken leren op basis van geluidswaar
neming (1942). De opstelling van Barczi werd hierbij toegepast: de 
zuster sprak in het oortje van het kind (meestal het linkeroortje) en, 
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om het kind de lipbewegingen van de zuster, althans van opzij, te laten 
zien, plaatsten zuster en kind zich voor een spiegel. Al gauw paste 
Prof. Reichling hierbij geluidsversterking toe, voor kinderen die niet 
voldoende op geluid reageerden : nl. door middel van een zgn. zwanger-
schaps-stethoscoop. 

Toch kon ons de opstelling van Barczi niet bevredigen. Immers het 
kind kon zichzelf niet in de oren spreken. Het princiep dat wij bij de 
muziek voortdurend toepasten, kon op deze wijze niet bij het spreken 
worden toegepast. Dit was des te meer te betreuren, omdat juist bij 
de muziek meer en meer het spreken en de taal betrokken gingen wor
den. Zo begonnen wij met Zr. Rosa samen andere wegen te zoeken, 
door middel van spreekbuizen, spreekslangen etc. etc, zo gemaakt dat 
het spreekgeluid van het kind zelf naar zijn oortjes werd geleid. Maar 
we hadden geen succes, omdat de geluidsversterking te zwak was. 
Onderwijl was de oorlog afgelopen. In 1946 kon door de hulp van 
Drs. J. Groen de eerste electronische spraakversterker gebouwd worden. 
Bij deze bouw konden wij toen al aanstonds deze belangrijke eis stel
len : hij moest zo gebouwd worden, dat de microfoon voor de mond 
van het kindje kon gehouden worden, zodat dit het geluid van eigen 
spreekbewegingen kon waarnemen, om geluidswaarneming en spreek-
beweging van jongsaf te integreren. 

Tegelijk waren we ons bewust geworden, dat de belangrijkste functie 
van de spiegel niet was, dat het kind de spreekbewegingen van de 
zuster kon zien, maar dat het kind zichzelf kon zien. Ook hier nl. 
moest een kringproces worden ontwikkeld : het kind spreekt, en ziet 
welk visueel effect dit in de spiegel heeft. Wij beschouwden deze 
kringloop als de beste basis voor de ontwikkeling van het visueel-moto
rische proces dat wij liplezen noemen: het moet o.i. zo groeien, dat, als 
het kind zonder spiegel spreekt — en dus eigen spreken niet zien kan 
—, het toch „automatisch" en/of bewust, zichzelf in zijn voorstelling 
ziet spreken. Wij zouden dit nu zo uitdrukken: het spreken moet door 
middel van de spiegel het zien „voeden" ; aldus kan ditzelfde zien — 
door middel van de spiegel en door middel van de voorstelling — dit 
spreken „terugvoeden". Door interferentie met het visuele spreekbeeld 
van anderen ontstaat de zelfregulering en de aanpassing aan de norm 
(de eigenlijke feed-back), ontstaat ook door de visueel-motorische in
stelling een vlotter liplezen. Enige jaren geleden hebben wij bij enige 
dove kinderen deze proef genomen (naar aanleiding van de publicatie 
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over „delayed feedback" van Lee 1 5) : zij hadden een stukje tekst van 
buiten geleerd en wij ook. Nu lieten wij de kinderen ons deze tekst 
toespreken en wij trachtten daarbij zelf hun die tekst 'n ietsjes later 
terug te spreken als zij zelf spraken: m.a.w. we gaven hun in zekere 
zin een delayed feedback van liplezen en spreken. Dit bracht de kin
deren volkomen in de war en deed hen telkens woorden herhalen, 
ophouden met spreken etc. Maar ook voor de proefleider zelf was 
het 'n té inspannende situatie. Helaas hadden we geen apparatuur, 
waardoor wij een dergelijke feedback mechanisch konden opwekken, 
zodat wij de proef moesten uitstellen tot later tijd als die apparatuur 
eens zou kunnen gemaakt worden. Onlangs hebben Kalmus, Fry en 
Denes 1 6) iets dergelijks toegepast op schrijven en tekenen : de proef
personen zagen het effect van hun schrijf- resp. teken-beweging iets 
later als ze gewend waren. Daarbij traden stoornissen op, die analoog 
zijn aan de stoornissen bovengenoemd bij „acoustical delayed feed
back" (zie boven pag. 207). De hoger genoemde cirkel-processen en 
feedback-processen spelen dus ook 'n rol in de visuele perceptie. 

Hoe meer door de nieuwe opstelling bij het spreken leren betere resul
taten bereikt werden, hoe meer zich de behoefte deed gevoelen, om i.p.v. 
de klarinet een ander blaasinstrument te nemen. Immers de klarinet 
is een vrij moeilijk bespeelbaar instrument: we konden de kinderen 
dit instrument pas leren bespelen als ze minstens tien a elf jaar oud 
waren. Dat was o.i. al veel te oud. Bovendien namen de kinderen het 
geluid van de klarinet waar door middel van hun lippen, terwijl zij 
hun spreekgeluid — bij de spraakversterkers — waarnamen door mid
del van hun oren. Wij zochten dus een blaasinstrument, dat ten eerste 
ook door de kleine kleuters kon worden bespeeld, en bovendien het 
geluid zou aanbieden aan de oren. Voor het eerste dachten wij aan 
een toetsenbord en voor het tweede aan dezelfde hoofdtelefoons die 
ook bij de spraakversterkers gebruikt worden. 
Ir. R. Vermeulen van de Philips Laboratoria bouwde voor ons een 
eerste proef instrument. Daarna bracht hij ons in contact met de heer 
Hoeymans die voor ons de eerste blaasorgeltjes met twee octaven con
strueerde. Zo was ook dit probleem op basis van de zelfwaarneming 
van eigen geluidgeving opgelost. 

» ) Lee B. S. „Effects of delayed speech feedback" J. A. S. A. 1950 p. 824. 
16) Kalmus H., Fry, D. B., en Denes P. „Effects of delayed visual control on writing, 
drawing and tracing" in „Language and Speech" 1960 p. 96—108. 
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De ontwikkeling ging verder. In de jaren 1950 en 1951 bouwde wijlen 
Dr. Becking van de Philips Laboratoria onze eerste groepshoorappara-
ten voor de klassen. Ook hier stelden wij dezelfde eis : er moeten zoveel 
microfoons aanwezig zijn dat de kinderen, wanneer zij zelf spreken, 
deze gemakkelijk naar zich toe kunnen halen om zichzelf te kunnen 
horen en/of voelen spreken, vervolgens natuurlijk ook om tot elkaar 
te kunnen spreken. Ieder kind had hierbij een eigen volumeregelaar. 
Korte tijd nadien verzochten wij Dr. Becking deze volume-regelaar zo 
om te bouwen dat hij, waar dit nodig was, het geluid op de twee oren 
in verschillende sterkte kon aanbieden : zo zouden ook kinderen met 
verschillend hoorverlies in beide oren niet alleen hun beste oor, maar 
beide oren tegelijk kunnen gebruiken. Zo werd de volume-regelaar 
een: balans-volume-regelaar. Toen, wederom enige tijd later, zeer 
kleine, voor ons doel bruikbare, microfoons in de handel kwamen, 
plaatste Ir. V. Peutz op elke balans-volume-regelaar zo'n kleine micro
foon, zodat voortaan ieder kind gemakkelijk een eigen microfoon bij de 
hand had. Wij hebben deze eenheid van microfoon en balans-volume
regelaar een „mibavo" genoemd. Wij menen, dat dit onderdeel van het 
klasse-hoorappraat een consequente toepassing is van het „feed-back-
princiep" zoals wij dat boven beschreven hebben. 

Dr. Becking hielp ons nog bij een andere verbetering. Hij construeerde 
voor ons een apparaat dat we „echo-apparaat" hebben genoemd •—, 
dat tussen microfoon en hoofdtelefoon kan worden ingeschakeld : door 
dit apparaat kan het kind door het simpel omkeren van een knop 
zichzelf even later terughoren. Dit apparaat is zeer dienstig, om de 
kinderen het geluidseffect van het eigen spreken nog meer bewust te 
maken. Vooral ook het ritme van de woorden en zinnen en versjes 
etc. kan hun mede langs deze weg prachtig worden bijgebracht. 

Wij hebben op onze studiereis in de V.S. (1958) vaak zeer kostbare 
hoorapparaten in de klassen gezien, tot condensator-microfoons toe. 
En toch had men daarmee, naar men ons zei, weinig succes. In het 
algemeen achtte men succes niet mogelijk met kinderen die meer ver
lies dan ongeveer 90 db. vertoonden. De grote fout echter die men o.i. 
maakte, was, dat het feedback-principe niet werd doorzien en dus ook 
niet toegepast. Bij het spreken leren b.v. had alleen de leerkracht een 
microfoon en deze hield hij bij zich. Bij muziek leren konden de kin
deren alleen maar passief waarnemen. Bij de klasapparatuur was er 
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— meestal — maar één centrale microfoon midden boven de leer
lingen. Dit was dan vaak een stereofonische microfoon. Maar dit is o.i. 
geheel onvoldoende voor dove leerlingen: geen doof kind kan uit de 
kakophonie van geluid, die in zo'n centrale microfoon samenkomt, zijn 
eigen stem terug kennen en eigen spreekgeluid bewust worden. 
Het lijkt niet verwonderlijk, dat men op deze wijze slechts succes had 
bij kinderen die niet meer dan ongeveer 90 db. verlies vertoonden. 
Immers deze kinderen kunnen, ook zonder geluidsversterking, vaak 
zichzelf enigszins horen, zodat de natuur aanvult wat door de onder
wijsmethode is nagelaten. 

3. Toepassing op het taalonderwijs. 

Wij zouden de volgende punten naar voren willen brengen : 

a. Bij het muziekonderwijs moest de taal primair blijven : primair dus 
de „muziek van de taal" zoals dit voor dove kinderen moet worden 
verstaan (zie boven). Aldus moet de taal ritmisch zo sterk mogelijk 
met lichaam en ziel doorleefd worden. 

b. Wij moeten de spreekmethode („the oral- aural way", de „visueel-
acoustische methode") zo zuiver mogelijk toepassen. De spreekopvoe-
ding moet door home-training en inzet van manpower in de voorschool 
zó snel voortgang maken, dat we de ontwikkeling van teveel gebaren 
vóór blijven. — Gebaren mogen niet gebruikt worden als uitgangspunt 
van het onderwijs, willen wij niet als resultaat boeken, dat het denken 
van onze kinderen van gebaren doordrenkt wordt: wij vervallen dan 
in een vertaalmethode, waarbij de spreektaal niet de moedertaal van 
de dove kinderen kan worden. Wij moeten de kinderen zo opvoeden, 
dat ze in spreektaal denken en de gebaren achterwege kunnen laten, 
en dit in feite doen ook. 

c. Wij moeten aan het taairitme de volle plaats geven die het ver
dient ; categoriseren in accentgroepen, scanderen, de tangconstructies 
toepassen. 

d. We moeten niet het schrift als uitgangspunt van het taalleren 
gebruiken, maar alleen als een, overigens onmisbaar, hulp-middel. Wij 
menen, dat de tijd gekomen is om, op een hoger niveau, terug te keren 
tot het grondprincipe van Johan Vatter ( t 1916), zonder de gebreken 
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die aan zijn methode kleefden over te nemen. Immers Vatter wenste 
een „sprekend denken", een „kauwend denken" bij zijn kinderen aan 
te kweken. Hij wilde daarom niet — zoals in zijn tijd in veel scholen 
gebruikelijk was en nu nog vaak helaas gedaan wordt — uitgaan van 
de gebaren die de kinderen gebruiken en die dan in spreektaal „ver
talen", maar het spreekbeeld direct verbinden met de beleving. Hij 
noemde dat „Verbundene Sach- und Sprachunterricht" wat bij hem 
gelijk stond met: „Verbundene Sach- und Spréchunterricht". Helaas 
gebruikte hij een analytisch-synthetische methode van spreken leren, 
die op het kleine kind haast niet kan worden toegepast. Hij begon zijn 
onderwijs dus pas op 6 a 7-jarige leeftijd, wat veel te laat is. Helaas ook 
legde hij ook zijn taalmethode te formeel vast, waardoor zijn epigonen 
de kans kregen een al te formalistische methode op te bouwen. Voor 
zijn tijd was het jammer, dat hij het schrift verwierp als een taalmiddel 
dat ook reeds vóór het spreken leren kon gebruikt worden. Zijn rigo-
reuze redenering kwam hierop neer: „Als je de kinderen schrift leert 
vóór het spreken, geef je het teveel ideeën. Ze zullen die ideeën willen 
uiten en omdat ze vaak geen andere uitingsmiddelen bij de hand heb
ben, zullen ze gebaren gaan uitvinden. Ze zullen zo in gebaren gaan 
denken en wij kunnen in de school nog maar een vertaalmethode 
toepassen. Dus... liever maar geen ideeën geven I" Voor hun tijd hadden 
Postma en Frölich gelijk met hun stelling — ofschoon wat overdreven 
geuit — : „Het liplezen als basis van het taalonderwijs totaal onge
schikt". 

Maar o.i. zijn de tijden veranderd. Wij menen dat het spreekonderwijs, 
dat mede door de methode-Postma zo jong reeds kan beginnen, zoveel 
verbeteringen heeft ondergaan, dat liplezen + geluidwaarnemen inder
daad wèl basis van het taalonderwijs kunnen, en dus ook o.i. moeten 
worden. Het schrift moet o.i. naar de tweede plaats worden terug
gedrongen. Wij moeten bij het taalonderwijs — uit hoofde van op
voeding tot sprekend denken en uit hoofde van het taairitme — uit
gaan van liplezen en geluidwaarnemen samen: dus bv. bij eerste ken
nismaking met een woord of woordgroep deze niet eerst opschrijven 
en dan vanaf dit schriftbeeld leren spreken, maar eerst leren spreken 
en daarna opschrijven, zoveel mogelijk. Dus: „Verbundene Sach- und 
Spréchunterricht". 

Slot 

Het is merkwaardig, dat juist nu door de geluidswaarneming de dove 
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kinderen zoveel dichter bij de horende wereld kunnen komen, er stem
men opgaan om terug te keren tot gebaren of een combined system, 
en dit alles met het, zelfs uitgesproken, doel, de doven, de „doof
stommen", zoveel mogelijk in een geheel eigen maatschappij te organi
seren : een dovenmaatschappij in de maatschappij. Niet uit naam van 
een methode, maar uit naam van het welbegrepen belang van onze 
kinderen dienen we alles op alles te zetten, om een spreekopvoeding te 
krijgen, die de dove zoveel mogelijk doet toegroeien naar de horende 
maatschappij. 

Moge het bovenstaande daartoe bijdragen. 
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