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ENIGE BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN 
HET JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1960 

van de Ver. ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs 

Het vorigh jaer, dat is al weder henen, 
Het is gegaen, het is geheel verdwenen. 

Hoe snel loopt onck de tijt I 
Ons leven is gelijck een vluchtigh man, 
Die nimmermeer in ruste wesen kan, 

Maer staegh te poste rijt. 

Zo dichtte Vader Cats en ik heb dit vers als aanhef gebruikt voor 
mijn jaarverslag, omdat het mij voorkwam, zo tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar de „balans" opmakende van hetgeen er in onze Vereniging 
plaats vond in het afgelopen jaar, dat het nog maar even geleden was, 
dat ik de rekening afsloot van 1959. 

Onveranderlijk heeft een gewoon jaar 365 dagen, maar in een 
rumoerige wereld van tegenwoordig vliegt de tijd en vóór men er aan 
denkt is er weer een jaar voorbij. Of zit er toch waarheid in het Franse 
gezegde : „A partir de quarante ans, il semble que les années n' aient 
que six mois" ? 

Hoe het ook zij, de jaarwisseling staat weer vóór de deur en als 
secretaris van de vereniging ben ik verplicht IJ een overzicht te geven 
van hetgeen er in 1960 in onze kleine Vereniging, die zich de Bevor
dering van het Doofstommenonderwijs ten doel stelt, is gebeurd, waar
bij het mij vergund moge zijn ook even over onze grenzen heen een 
blik te mogen werpen om te laten zien, wat daar gedacht en geschreven 
wordt over alles wat betrekking heeft op het onderwijs aan het dove 
kind. 

Zo tegen het einde van het jaar komen er steeds weer af en toe 
brieven bij mij binnen, waarin de schrijver (ster) mededeelt, dat het 
lidmaatschap opgezegd wordt, soms, omdat gezondheidsoverwegingen 
hiertoe nopen, maar in de meeste gevallen, omdat de pensioengerech
tigde leeftijd bereikt is, waardoor onvermijdelijk alle activiteit ten bate 
van het dove kind een einde vindt. 

Voor ik over deze opzeggingen iets ga zeggen, wil ik eerst nog even 
memoreren het overlijden van de Heer H. Numan te Amsterdam, 
die van 1933 tot 1937 secretaris van onze vereniging is geweest. In die 
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jaren heeft hij belangrijk werk voor onze organisatie gedaan, zijn stem 
had op onze algemene vergaderingen gezag, als geen ander beheerste hij 
de literatuur over het doofstommenonderwijs en ook na zijn pension
nering behield hij interesse voor ons werk, daar hij ook toen nog lid 
bleef van onze vereniging. In een „In Memoriam" heeft de Heer J. C. 
Cramer de verdiensten van de Heer Numan vooral voor de Amman-
school te Amsterdam herdacht, doch het zou niet goed geweest zijn, 
als ik niet in dit jaarverslag Uw aandacht even voor dit verscheiden 
had gevraagd. 

Ook het heengaan van een ander oudcollega nl. de Heer E. P. 
Frölich mag hier niet onvermeld blijven. Hij bereikte de leeftijd van 
80 jaar en ook na zijn pensionnering is hij altijd lid van onze vereniging 
gebleven, waaruit zijn grote interesse voor het dove kind duidelijk 
blijkt. Met collega Postma maakte hij tal van reizen naar het buiten
land o.a. naar Denemarken, Engeland en Duitsland om zich op de 
hoogte te stellen van het doofstommenonderwijs in verscheidene insti
tuten. 

In een rapport gaven ze hun bevindingen weer over de scholen 
in Denemarken en Engeland en in een artikel in ons tijdschrift over 
„Das mutterschulgemasze Verfahren" van Querll in Leipzig. Hun 
brochure : „Het afzien als basis van doofstommenonderwijs totaal onge
schikt" heeft indertijd heel wat pennen in beweging gebracht en stof 
tot discussies geleverd. 

Mag ik in dit jaarverslag even in herinnering brengen het heengaan 
van Prof. Dr. Heinrich Hanselmann. Op 29 februari 1960 overleed 
hij op 74-jarige leeftijd te Ascona in het zuiden van Zwitserland. Na 
zijn onderwijzersopleiding kwam hij als doofstommenleraar in aan
raking met het gehandicapte kind en door studie en practisch werken 
groeide hij uit tot een internationale figuur op het gebied van de ortho-
paedagogiek. Talrijke werken zijn van zijn hand verschenen, waarvan 
zeker wel één van de bekendste is : „Einführung in die Heilpadagogik", 
en vele jonge mensen heeft hij aan het Heilpaedagogische Seminarium 
te Zurich opgeleid voor hun werk met gehandicapte kinderen in once 
samenleving. 

Ik kom even terug op hen, die voor het lidmaatschap van onze 
Vereniging bedankten. Onder hen is ook de Heer Goeman te Voor
burg, die van 1929 tot 1937 redacteur van ons tijdschrift is geweest en 
ook als bestuurslid de vereniging van 1942 tot 1945 heeft gediend. Tal 
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van artikelen zijn van hem in ons orgaan verschenen, ik moge hier 
slechts noemen het „Brauckmann-nummer" en de „Problematiek van 
het liplezen". In samenwerking met de Heer Linthorst schreef hij : 
„Liplezen voor slechthorenden en doven", twee werken, waarin hun 
visie op het lipleesproces werd weergegeven en die voor allen, die 
werken aan de revalidatie van de dove mens van groot belang zijn. 
Ik laat zijn andere werken, die zich meer op het gebied van de logo-
paedie bewegen, hier nu maar buiten beschouwing, doch ik achtte het 
mijn plicht hier in her jaarverslag zijn grote verdiensten voor onze 
vereniging even te memoreren. 

Het wordt tijd, eindelijk iets mee te delen over het werk van 
Bestuur en Vereniging in het afgelopen jaar, hoewel er na onze laatste 
Algemene Vergadering, die op 2 en 3 juni te Sint Michielsgestel 
plaats vond en waar de Voorzitter alle belangrijke mededelingen reeds 
heeft gedaan, niet zo heel veel meer is voorgevallen. Het Bestuur ver
gaderde dit jaar slechts twee maal en wel op 7 maart te Amersfoort 
en op 1 juni te Sint Michielsgestel. 

Het is in een klein land als het onze, waar de leden zich slechts 
over een betrekkelijk korte afstand hoeven te verplaatsen, mogelijk, 
om elk jaar bij elkaar te komen en het is van groot belang, vooral voor 
de jonge leden, om kennis te nemen van de resultaten in de verschil
lende scholen bereikr, doch het is niet altijd even gemakkelijk om 
geschikte onderwerpen te vinden, die aan de orde gesteld zullen 
worden. 

Als men om de twee jaar bijeenkomt, zoals dat naar ik meen in 
Duitsland het geval is, wordt dit probleem iets eenvoudiger en nog 
eenvoudiger wordt het als men door de omstandigheden gedrongen 
slechts om de drie jaren vergadert, zoals dat in Australië het geval is. 
Maar daar moet men zich ook over een continent verplaatsen en de 
minister van onderwijs van de staat Victoria kon dan ook niet nalaten 
op het zevende driejaarlijkse congres van de Australische bond van 
doofstommenleraren, gehouden van 9 tot 16 januari te Melbourne, 
een pluim te steken op de hoed van de leden, die van alle delen van 
Australië waren gekomen in hun vrije tijd, in hun vacantie en op eigen 
kosten. Het verslag van deze conferenties wordt mij steeds toegezonden 
en elk verslag vormt een klein boekdeeltje. Ik kan niet nalaten wat 
de voorzitter van het congres, Dr. L. J. Murphy, tot de vergadering 
in verband met het bovenstaande zei, nl . : 
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„The handicap of deafness is an enormous problem for the deaf 
and its parents. The greatest solution for this problem lies in the help 
given by skilful and enthusiastic teachers. The fact that so many 
teachers have given up a large part of their holidays and travelled so 
many miles in order to further develop their knowledge is one of the 
most hopeful signs for the well-being of the deaf child." 

We zouden echter niet graag onze jaarlijkse bijeenkomst willen 
missen. De onderlinge uitwisseling van gedachten over het werk in 
de school en de kennisneming van eikaars moeilijkheden heeft zeker 
grote betekenis voor ieder persoonlijk en kan zeer zeker stimulerend 
werken. Toch heeft, wat de lezingen betreft, dunkt me het accent 
vroeger wel eens meer gelegen op het practische werk in de school. 

„There is an urgent need for more systematic knowledge concer
ning our work", zegt Dr. Murphy op bovengenoemde conferentie. 
Steeds weer komt op onze vergaderingen de wens naar voren het taal-
onderwijs tot onderwerp van bespreking te maken. Ook de suggestie 
van een „ideeënbus" aan elke school is naar voren gekomen, waardoor 
mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de wensen, die hier of 
daar of overal onder onze leden bestaan. Tot nu toe is het gewoonte 
geweest, dat de ontvangende school het programma voor de Algemene 
Vergadering samenstelde in overeenstemming met het Bestuur. Wel
licht, dat hierin verandering gebracht kan worden en dat ook sprekers 
van andere scholen, met onderwerpen, die van groot practisch belang 
kunnen zijn, aan het woord kunnen komen. Het is wel gemakkelijk 
om suggesties te doen, maar het is niet zo eenvoudig om de ontvan
gende school te belasten met de uitvoering van die suggesties. 

Iets in de geest van meer systematische kennis betreffende ons 
werk mogen we zien in het initiatief van het Bestuur om de opleiders 
aan de klassen voor voortgezet onderwijs in de verschillende scholen 
af en toe bij elkaar te laten komen om hen kennis te laten nemen van 
de opgezette programma's, de eventueel te stellen exameneisen en het 
vooruitzicht, dat meer uitgebreid onderwijs wellicht voor de betrokken 
leerlingen kan openen. Op de a.s. Alg. Verg. zullen hierover zeer 
zeker meer mededelingen kunnen worden gedaan. 

In hetzelfde licht mag worden gezien de benoeming van een 
commissie betreffende het taalonderwijs. Deze commissie heeft ook 
reeds enige keren vergaderd, doch snelle resultaten zullen, gezien de 
moeilijkheid van de materie, zeker niet mogen worden verwacht. 

Want met dat taalprobleem zitten we te worstelen de hele school-



5 

lers en tijd door, ja het begint zelfs al bij de home-training. Buitenstaande., 
daartoe reken ik ook leerkrachten van andere takken van het B.L.O. 
hebben er geen flauwe notie van, met welke enorme moeilijkheden 
net doofstommenonderwijs te kampen heeft, om onze doven tot een 
enigszins dragelijke beheersing van onze taal te brengen, als ze de school 
verlaten. 

Wie niet dagelijks met deze moeilijkheden geconfronteerd wordt, 
heeft er eenvoudig geen begrip van, dat het dove kind zich zo'n boven
menselijke inspanning moet getroosten om iets van onze moedertaal 
te leren. 

Als wij leerkrachten ons verheugen in een klas met leerlingen, die 
zich al een beetje spontaan beginnen te uiten — en vaak zijn het dan 
nog kinderen met profitabele hoorresten — en we vragen aan bezoekers, 
van wie we eigenlijk mochten verwachten, dat ze enig inzicht in onze 
problemen hadden, wat ze van de resultaten zeggen, dan klinkt het 
vaak : „Het is alles nog zo in een begin-stadium." 

Men heeft nooit „aan den lijve" ondervonden, dat het gehoors-
zintuig hèt zintuig bij uitnemendheid is om in het bezit te komen van 
taal en spraak. Het spreekt vanzelf, dat men bij alle andere soorten van 
onderwijs kinderen op school krijgt, die spreken en beschikken over 
een grote passieve taalschat en men beseft niet, dat hier sprake is van 
een wonder, dat het niet-dove kind als het ware in de schoot geworpen 
wordt. 

Voor de horenden bouwt zich de taal en de spraak op uit een 
musische onderbouw en een intellectuele bovenbouw. 

De hoofddragers van de musische onderbouw zijn intonatie, 
spraakmelodie en rhythme. 

Dit alles wortelt diep in de menselijke ziel en ontspringt onmid
dellijk uit het affectieven. Hierdoor wordt het verstaan van de spraak 
op een machtige wijze ondersteund. Reeds op heel jeugdige leeftijd 
wordt hierdoor een affectief verstaan van de spraak mogelijk en dat 
vormt de grondslag voor de eerste spraakuitingen van het kind. De 
intellectuele bovenbouw is gefundeerd op deze musische onderbouw, 
schept daaruit voortdurend nieuwe levenwekkende krachten en is er 
heel eng mee verbonden. 

Deze musische onderbouw, dit zo gewichtige fundament voor de 
ontwikkeling van het verstaan van de taal en het stimuleren van de 
spraak mist de dove geheel of voor een groot deel. 

De intellectuele bovenbouw wordt door ons tot hem gebracht 
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zonder onmiddellijk in de ziel te dringen ; vergeleken bij het horende 
kind is dit een droog, saai, constructief proces voor het dove kind, 
waardoor we het als het ware stenen voor brood geven. 

Zo lang hierin geen verandering komt zal de taalverwerving en 
het spreken voor het dove kind een moeizaam proces blijven, voor 
leerling en leerkracht beide. 

De resultaten, die we met onze kinderen bereiken, kunnen de toets 
der kritiek zeker doorstaan en vergeleken met het buitenland mogen 
ze gezien worden, getuige de talrijke bezoeken, die buitenlanders aan 
onze scholen brengen en de zeer waarderende verslagen, die in de 
verschillende buitenlandse tijdschriften over ons onderwijs worden 
geschreven. 

En toch zijn we nog niet tevreden met hetgeen we bereikt hebben, 
we mogen nooit tevreden zijn ; wij willen zo graag onze leerlingen 
verder brengen, en — de ouders „kijken ons aan". Op ouderavonden 
komen de vragen los. Dan horen we: „Mijn kind kent al zo veel 
woordjes; waarom gebruikt het nog maar zo weinig ?" of „In de articu
latieklas sprak mijn zoontje nog maar weinig woorden, doch die kon 
het mooi zeggen ; nu kent het veel meer woorden, maar zijn spreken 
wordt er niet beter op." of „Waarom spreekt mijn kind zulke onvol
maakte zinnen ?" enz. enz. 

We moeten de ouders voorlichting geven, ze duidelijk maken, 
dat de uitval van het gehoor vanaf de geboorte één van de ernstigste 
handicaps is, die een kind kan overkomen voor zijn taalverwerving en 
voor de opbouw van de spraak ; dat we de hele schooltijd door nooit 
klaar komen met het taalprobleem en dat we evenmin ooit klaar ko
men met het spreken, waar we ook altijd aan moeten blijven „schaven 
en vijlen", wil het niet langzamerhand verlopen. 

Zijn onze resultaten dan minder dan de „Altmeister" vroeger be
reikten, zoals soms wordt beweerd. Ik geloof het niet; vooral kan ik 
dat niet aannemen in onze klassen, waar leerlingen zitten met profi
tabele hoorresten. 

Vatter werkte wel onder bijzonder gunstige omstandigheden. 
Erwin Kern haalt in zijn boek : „Theorie und Praxis eines ganzheit-
lichen Sprachunterrichtes für das gehörgeschadigte Kind" een reisbrief 
aan van Martin Stein, die in 1879 het instituut van Vatter in Frank
fort bezocht. In deze brief schrijft Stein : 

„In de eerste klasse zaten slechts 3 leerlingen, die uitstekend be
gaafd schenen te zijn. Op mijn vraag, hoeveel kinderen een leerkracht 
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met goed gevolg onderwijzen kon, antwoordde Vatter, dat geen leer
kracht meer dan 5 en ten hoogte 8 leerlingen moest hebben. Het toe
zicht buiten de school vond ondanks het geringe aantal pupillen (23) 
met bijzondere zorg plaats. Vatter zei me : „Mijn onderwijzers en onder
wijzeressen moeten tijdens hun diensttijd, als de school uit is, slechts 
voor hun kinderen leven en iedere andere bezigheid bijv. lezen, is hun 
verboden." 

Commentaar is hierbij overbodig. Natuurlijk heeft de methode 
van onderwijsgeven een belangrijke invloed op de resultaten. En daar
om moeten we van elke aanwijzing, die een gunstige invloed op onze 
onderwijsmethode kan hebben, kennis nemen. 

In de „Neue Blatter" van okt.-nov. 1960 komt een artikel voor van 
Alfred Winnewisser, getiteld: „Über die Gesetzmdszigkeiten des 
Lautspracherwerbs." 

Ik kan U hier slechts enkele treffende passages aanhalen, die voor 
ons onderwijs van belang kunnen zijn, of die de moeilijkheid van ons 
werk hel belichten. 

In de eerste plaats dan deze vergelijking : 
„Het is een geweldig verschil, of ik de spraak van mijn omgeving 

als horende, of als dove, of slechts als iemand met een gedeeltelijk 
gehoor leer; of de spraak zich langs de weg van het „Naturverfahren" 
in mijn ziel als het ware nestelt, of dat ik ze op de schoolbank onder 
het bewuste inzetten van mijn verstand en mijn energie moet verwer
ven ; of ik — men vergeve mij het beeld (zegt hij) — een Alpentop in 
een snelle, gemakkelijke „Sessellift" bereik, of dat bijzondere omstan
digheden me dwingen de klim naar dezelfde top in het zweet mijns 
aanschijns, door struikgewas, distels en doornen, over berghellingen 
met los gesteente en steil afhellende rotswanden, door ijs en sneeuw, 
door wind en storm, door hitte en kou en in bittere strijd te moeten 
doen. Het is in beide gevallen dezelfde top." 

„Doofheid maakt de leertijd voor de moedertaal niet alleen veel 
en veel langer en laat een kind de aparte spreekfasen veel langzamer 
en veel later bereiken, maar ze heeft ook een andere leerwijze ten 
gevolge, daar ze het zwaartepunt van het verwerven van de spraak op 
het „Schulverfahren" legt." 

Over dit „Schulverfahren" weidt hij verder uit. Hij zegt, dat de 
oorlogstijd en de jaren na de oorlog, die hem de jaren van 1940 tot 
1955 verduisterd hebben, de mogelijkheid hebben geschonken in deze 
tijd tenminste een vreemde taal, waarvan hij slechts enige schoolkennis 
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bezat, in woord en geschrift vloeiend te leren en daarbij als het ware 
in een experiment op zichzelf, onder de probleemstellingen en erva
ringen van zijn voorafgaande 15-jarige beroepsarbeid als doofstommen-
leraar (1926—1940) belangrijke waarnemingen te doen over de alge
mene wetmatigheden bij het verwerven van de taal en de spraak. 

Een paar uitspraken, waartoe Winnewisser komt in dit artikel, kan 
ik niet nalaten hier neer te schrijven. In de eerste plaats deze : 

„Grondslag voor het verwerven van de taal en de spraak in het 
„Naturverfahren" is: een bepaalde situatie in het werkelijke leven 
voert degene, die de vreemde spraak niet verstaat en die bereid is om 
te leren, dan tot verrijking van zijn taal en spraak, wanneer deze toe
stand de inhoud van de spraak, waarover hij tegelijkertijd hoort praten 
helder aan zijn verstand brengt. 

Een gunstiger samenvallen van meewerkende krachten voor het 
verkrijgen van een taal als de leersituatie van het „Naturverfahren" 
kan men zich niet voorstellen. Deze gunstige leersituatie is tegelijkertijd 
ook het onderwijs' en leermodel voor het verwerven van de taal en de 
spraak van het dove kind en geen doof stommenier aar kan met gering
schatting neerzien op deze voorwaarden, wanneer zijn taal en spreek-
onderwijs resultaten zal afwerpen." 

„Inderdaad is de leersituatie van het „Naturverfahren" hèt onder
wijs- en leermodel, dat de doofstommenleraar voor het verwerven van 
de spraak van zijn leerlingen telkens weer moet aanboren. De aard van 
zijn zeer aparte leerwijze bestaat hierin, dat hij haar nabootst, haar zelfs, 
waar de gelegenheid zich voordoet, kunstmatig oproept, waarbij zijn 
leerlingen weliswaar de daarbij te leren nieuwe uitdrukkingen slechts 
door het oog, in het gunstigste geval door het oog en het restgehoor, 
waarnemen kan. Met betrekking tot dit onderwijs- en leermodel als 
het hart van iedere nieuwe spraakuitdrukking in het „Naturverfahren", 
is de natuurlijke spraakontwikkeling het eeuwige voorbeeld van het 
taal- en spreekonderwijs in de dovenscholen, maar ook slechts in dit 
opzicht. Want al heeft ook het onderwijs aan dove kinderen de weg 
van binnen naar buiten, van spraakinhoud tot spraakuiting met het 
„Naturverfahren" gemeen, toch kan het niet eveneens de onbewust
heid van het leren, het onbewust verlopende natuurproces van het op 
natuurlijke wijze verkrijgen van de taal en de spraak tot stand brengen, 
die er mee verbonden is ?" 

Ik wil niet meer citeren uit het artikel van Winnewisser, maar het 
zij ieder aanbevolen. 
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Ook ergens anders vond ik een treffende uitspraak, waarmee we 
bij ons onderwijs rekening moeten houden. 

In zijn boek : „The psychology of deafness", verschenen in 1960, 
onderzocht Prof. Myklebust, welke invloed het gemis van het gehoors-
zintuig heeft op de hele persoonlijkheid. Men komt onder de indruk 
van het aantal onderzoekingen, waarop zijn werk steunt en dan zijn 
het hier nog alleen maar in hoofdzaak de werken verschenen in de 
Angelsaksische landen. Hij heeft zich ook bezig gehouden met de in
vloed, die de doofheid heeft op het taalprobleem. Hij zegt op blz. 233 
van zijn boek: „Het kind, dat vanaf zijn geboorte doof is, hééft een in 
het oog vallende vertraging in alle taalaspecten. Geen methode op 
onderwijskundig gebied is erg succesvol geweest om deze achterstand 
te boven te komen." 

En op pag. 291 zegt hij: „Slechts door zeer speciale procedures, 
gebaseerd op de psychologie van het leren, in het bijzonder met betrek
king tot het dove kind, kan de erge taaibeperking worden verlicht. 
Nadruk moet worden gelegd op zijn capaciteiten, zijn potentialiteiten 
en zijn totale psychologische organisatie als doof kind, wil het grotere 
vorderingen maken, wat zijn taal betreft zowel als in andere aspecten 
van zijn gedrag." 

En op blz. 309 zegt hij: „Ernstige doofheid vanaf de jeugd, ver
oorzaakt concreetheid in zijn verbaal „gedrag". Maar het kan vast
gesteld worden, dat het voornamelijk de taal van het kind is, die con~ 
creet is, en niet zijn geestelijke processen." 

„Ongelukkigerwijze maakt dit het probleem van het leren en van 
aanpassing niet lichter. Verbaal „gedrag" is een overheersend aspect 
van het menselijk gedrag en verminderd verbaal vermogen zal indirect 
concreetheid in het algemeen veroorzaken. Niettemin, in tegenstelling 
met vele individuen, die afwijkingen in de hersenen hebben en die 
beperkt zijn in hun begrippen, schijnen de doven wezenlijk meer begrip
pen te hebben dan zij effectief kunnen gebruiken; zij missen de verbale 
functie, die nodig is voor hun symbolisatie en communicatie." 

„Van onderwijskundig standpunt is de gevolgtrekking, dat het 
dove kind behoefte heeft aan meer abstracte taal. Door de aard van 
zijn handicap en misschien gedeeltelijk als resultaat van de methode 
van taalonderwijs, die hij heeft ontvangen, wordt hij meer dan nodig 
is gefixeerd op de trap van de concrete taal. Het is begrijpelijk, dat, 
wanneer meer nadruk gelegd wordt op een vocabulaire in het bijzon
der van abstracte gedachten, hem dat zou kunnen helpen om abstracte 
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taal meer effectief te gebruiken." 
Dezelfde problemen benadert hij in een artikel in de „American 

Annals of the Deaf" van sept. 1960 en met betrekking tot het boven
staande zegt hij : „Misschien, dat op deze manier van training in 
abstractie evenveel nadruk gelegd moet worden als op de training, die 
tot nu toe gebruikt is bij het taalonderwijs. 

De lezing van het boek zowel als het artikel van Myklebust zij 
ieder aanbevolen. 

Het is jammer, dat in het verslag van het Manchester Congres, 
gehouden in 1958 en dat nu verschenen is onder de titel : „The Mo
dern Educational Treatment of Deafness" bijna niet gesproken wordt 
over methoden, die in onze scholen gebruikt worden bij de taalopbouw. 
In het verslag van het Groninger Congres, gehouden in 1950, kwamen 
wel lezingen over dit onderwerp voor. Van de zijde van de doof-
stommenleraren is veel critiek geleverd op het Manchester Congres, 
dat er zo goed als geen aandacht is geschonken aan het type van dove 
kinderen, dat wij in onze klassen hebben en dan voornamelijk het type 
van het zwaar dove kind. 

In een artikel in The Teacher of the Deaf van aug. 1960 wijst 
Mr. Pursglove er op, dat we dit zwaar dove kind niet mogen vergeten. 
Hij zegt, dat deze zwaar dove kinderen niet ten volle kunnen genieten 
van de bioscoop of een toneelopvoering of zelfs van de televisie-pro
gramma's, tenzij ze een voldoende kennis hebben van de taal. 

Het doel van ons onderwijs moet zijn, het zwaar dove kind de 
noodzakelijke taal te geven, die het in staat zal stellen de strijd aan te 
binden met het leven. Hij citeert, wat een goed ontwikkelde dove op 
een Congres in Edinburgh gezegd heeft in 1959 : 

„Ik denk, dat het belangrijkste wat een dove nodig heeft, taal is. 
Spraak is natuurlijk belangrijk en moet aangemoedigd worden, maar 
daar het niet altijd mogelijk is, die in grote volmaaktheid te bereiken, 
moet het de dove niet te veel moeite opleveren. Taal is van vitaal 
belang om gedachten in woorden verbaal of in geschrift uit te drukken. 
Taal betekent macht over expressie. Taal helpt het spraakafzien, omdat 
het voor niemand mogelijk is goed te kunnen liplezen, tenzij hij een 
goede beheersing van taal heeft!" 

Nog een citaat zij mij veroorloofd uit dit artikel en wel di t : 
„Het is nodig, dat het dove kind omspoeld wordt door taal. Ik 

heb zo vaak opgemerkt, hoe de onderwijzeressen van onze kleine kinde
ren hun klasselokalen vol hebben met taalkaarten, plaatjes enz., maar 
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dezelfde visuele aanbieding is er niet in onze hogere klassen. De school 
zelf, buiten de klas, moet een bron zijn van taaiinformatie. Er moet 
geschreven taal zijn, waar het kind zijn oog werpt en dat kan betrekking 
nebben op elke kamer van het gebouw. De eetzaal kan een grote bron 
zijn van taaiinstructie voor het dove kind als de geschreven taal te zien 
is voor hem en de onderwijzer klaar staat om er gebruik van te maken, 
hoe incidenteel ook. De hele basis van taalontwikkeling berust op 
vocabulaire en we moeten met onze kinderen iedere gelegenheid benut
ten om vocabulaire te veroveren." 

„Het horende kind verkrijgt zijn taal gedurende zijn dagelijks 
leven. Men geeft het woorden, uitdrukkingen en zinnen als zich situa
ties voordoen en als er iets gebeurt. De tijd en de omstandigheden staan 
ons niet toe alle taal te geven aan het dove kind, daar gebeurtenissen 
zich op natuurlijke wijze voordoen, maar wij als leerkrachten moeten 
proberen zulke gebeurtenissen te arrangeren. Het is niet noodzakelijk, 
dat alle taalonderwijs wordt gegeven in het klasselokaal. Hoeveel leer
krachten zijn er niet, die, als ze met hun kinderen naar buiten gaan, 
het een of ander bij zich hebben om nieuwe woorden en uitdrukkingen 
op te schrijven als de gelegenheid zich voordoet. Er zijn ontelbare 
gelegenheden om taal aan te bieden in het bijzonder in een school 
met een internaat, maar wij als leerkrachten moeten klaar staan om 
ze te benutten." 

„Wij moeten nooit een gelegenheid laten voorbij gaan om de juiste 
taaiuitdrukking aan onze kinderen te geven of die van onze kinderen 
te krijgen. De intelligentiefactor wordt niet langer beschouwd als een 
statistisch iets en het gebruik van taal op een juiste wijze en in werke
lijke situaties is een wetsteen voor de aangeboren intelligentie." 

„Maken we genoeg gebruik van visuele hulpmiddelen bij ons 
onderwijs aan zwaar dove kinderen ? Hiermee bedoel ik niet speciaal 
het laten zien van een film of film-strip, maar het gebruik van plaatjes, 
kaarten, televisie, beeldverhalen, modellen van allerlei soort. Er kan 
veel goeds gezegd worden van het zogenaamde ouderwetse zaakonder-
wijs voor het dove kind. 

De belangstelling wordt direct door het woord gewekt en de kin
deren kunnen alles zien, tasten, ruiken etc. met verhoogde prikkeling 
van hun belangstelling bij het leren van de taal." 

„Het zal duidelijk zijn, dat ik grote nadruk leg op de geschreven 
vorm van mededeling aan het dove kind. Het bord en het krijt be
horen eo veel mogelijk te worden benut en als iemand aan het eind 
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van een les een lokaal binnenkomt, moet hij volgens mij in staat zijn 
van het bord een duidelijk beeld van die les te krijgen." 

En in zijn slotwoord zegt hij : 
„Het gaat met het zwaar dove kind heel vlug bergafwaarts in ons 

onderwijssysteem. Het vermogen om gebruik te maken van hoorresten 
of zelfs het bezit van enige hoorresten wordt meer en meer gezien als 
een teken van intelligentie en van elk kind, dat hoorresten mist, wordt 
aangenomen, dat het bij hem aan intelligentie ontbreekt. Als we niet 
oppassen, zullen alle zwaar dove kinderen spoedig worden geclassifi
ceerd als dubbel gehandicapte doven inplaats van dat er volledige 
notitie wordt genomen van hun werkelijke handicap, die de doof
heid is." 

„Staan we als leerkrachten klaar om er iets aan te doen ? Gaan 
we alle lessen, die het verleden ons geleerd heeft, overboord gooien ? 
Staan we op het punt om te zijn als de struisvogel en onze hoofden in 
het zand te steken, de werkelijke behoeften van het zwaar dove kind 
vergetende ten gunste van de integratie, een systeem, dat spreekt tot 
de ouders en oppervlakkig goed lijkt, maar het harde probleem van 
de zware doofheid niet onder ogen ziet evenmin als de beperkingen, 
die ze oplegt in het volwassen leven." 

„Wij moeten heel snel tot een besluit komen als we niet willen 
toestaan, dat een generatie van dove kinderen opgroeit zonder dat 
tegemoet gekomen wordt aan hun werkelijke behoeften en problemen. 
Men kan dove kinderen nog altijd leren spreken, als we bereid zijn 
werkelijk moeilijk werk te doen en niet erop te vertrouwen, dat het 
hoorapparaat het werk voor ons zal doen. Aan dove kinderen kunnen 
we nog altijd taal onderwijzen en hun de noodzakelijke bekwaamheden 
bijbrengen, die hen in staat zullen stellen de strijd aan te binden met 
de horende wereld. Het is aan ons, als zogenaamde specialisten op het 
gebied van het dovenonderwijs om er voor te zorgen, dat we het zwaar 
dove kind niet in de steek laten in deze dagen van als maar verande
rende ideeën en ideologieën." 

Ik ben aan het eind gekomen van mijn citaten. Ik zou wel door 
kunnen gaan, maar mijn jaarverslag is nu reeds veel meer beschouwing 
geworden dan overzicht van hetgeen er in onze Vereniging gebeurde. 
Maar toch acht ik het goed ook eens aan te halen wat de besten van 
ons in het buitenland over ons werk schrijven en wat hun harten 
beweegt, waardoor we zelf aan het denken gezet worden over de pro
blemen, waarmee we elke dag weer geconfronteerd worden. 
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Als slot wil ik dan nog vermelden, dat onze actie voor het stichten 
van scholen voor dove kinderen met nevendefecten na de laatste brief, 
die we even voor onze Algemene Vergadering ontvingen, geen stap 
verder is gekomen. 

In deze brief deelde de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en 
wetenschappen ons mee, dat hij zich naar aanleiding van ons verzoek
schrift tot de Commissie tot voorbereiding van een wettelijke regeling 
betreffende het buitengewoon lager onderwijs gewend had met de 
vraag of en zo ja op welke wijze de onderhavige materie naar haar 
oordeel in de toekomst diende te worden geregeld. Zodra hij deze 
informatie ontvangen had, zou hij nader op ons verzoek terugkomen. 
We zien nog steeds elke dag reikhalzend naar een nadere verklaring 
uit en we hopen, dat we op onze eerstvolgende Alg. Verg. de ver
heugende mededeling kunnen doen, dat de Minister aan onze gerecht
vaardigde wensen tegemoet heeft kunnen komen. Van een welvaarts
staat, waarin we tegenwoordig leven, mag toch zeker verwacht worden, 
dat ze haar zorg ook uitstrekt over een groep van kinderen, die wel 
tot de zwaarst-gehandicapten behoren in onze samenleving. 

Laat me dan nu komen tot het gewone overzicht, dat bij een jaar
verslag hoort. 

Allereerst dan het ledenaantal. 

Het aantal gewone leden bedraagt op 1 januari 1961 197 (vorig 
jaar 193), terwijl het aantal buitengewone leden hetzelfde is als het 
vorig jaar nl. 44. 

De stand der financiën is als volgt: 

De inkomsten hebben in 1960 bedragen ƒ 3.146,91 en de uitgaven 
ƒ 2.594,11, zodat er een batig saldo is van ƒ 552,80. 

Volgens het overzicht van de Penningmeester is de stand van onze 
reservemiddelen op 1 januari 1961 ƒ 2.934,26. 

Ook dit jaar mochten we weer een gift van de Bond voor Moeder-
schapszorg en Kinderhygiëne ontvangen, waarvoor we op deze plaats 
namens onze Vereniging nog eens onze hartelijke dank uitspreken. 
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Het Tijdschrift. 

Het is onze Hoofdredacteur, de Heer A. Eendebak, gelukt dit 
jaar 6 nummers van het tijdschrift te doen verschijnen, dat nu de 
naam draagt van „Het gehoorgestoorde Kind". 

32 jaar heeft het Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs bestaan. 
De aanvankelijke vrees, dat er niet steeds artikelen beschikbaar zouden 
zijn, bleek gelukkig niet gegrond. Met een kleine onderbreking in de 
oorlogsjaren is het steeds uitgekomen. 

Nu is de staf van redacteuren uitgebreid met vertegenwoordigers 
uit de Vereniging ter Bevordering van de belangen van Slechthorende 
en Spraakgebrekkige kinderen. Vandaar dat het tijdschrift vaker kan 
verschijnen en dat de nummers nu betrekking hebben op alle facetten 
van de problemen bij het gehoorgestoorde kind. 

Van onze redacteuren, is in Sint Michielsgestel, de Heer van 
Uden, als redactielid herkozen, wat zeker alle leden van onze vereni
ging zal hebben verheugd. 

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 een 
woord van hartelijke dank op zijn plaats is. 

De secretaris H. SISSING 

FORUM „HET DUBBELGESTOORDE KIND" 
gehouden te Voorschoten, 19 mei 1960 

Ver. ter Bevordering v.h Onderwijs aan S.H. en Spraakgebr. Kinderen 

Leden van het Forum : Mej. W. F. van Eldik, Zr. Marie, Dr. E. de Boer, 
P. C. de Kluyver, Dr. H. J. Koster, A. Schutten, N. Stam, N. Y. 
Vlietstra. 
Voorzitter : W. C. Andreae. 

Voorzitter L. J. Pille opent de bijeenkomst. Het idee om dit Forum 
te houden is afkomstig van Hoofdinspecteur N. Y. Vlietstra. Spreker 
draagt het presidium over aan de heer W. C. Andreae. 
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Deze leidt nu de besprekingen in. Dit Forum is voor ons wat 
nieuws. Het pretendeert niet, de oplossing te geven van de vraag, wat 
we met onze dubbelgestoorde leerlingen moeten doen. Het gewone 
slechthorende kind biedt al problemen genoeg. We worden echter met 
het probleem der dubbelgestoorden geconfronteerd. Reden om ons erin 
te verdiepen. 

Allereerst zullen de vragen ter sprake komen, die enkele weken 
geleden schriftelijk zijn ingediend. Vervolgens die, welke vandaag nog 
binnenkwamen. En tenslotte zal er gelegenheid zijn door middel van 
spontane vragen van gedachten te wisselen. Spreker merkt op, dat in 
enkele gevallen de redactie der vragen wat gewijzigd is, b.v. wanneer 
twee vragen ongeveer dezelfde strekking hebben. 

Vraag: Welke gevallen of soorten van dubbelgestoordheid zijn er ? 
N. Stam : Men kan de gehandicapte kinderen verdelen in : zin-

tuigelijk gebrekkige kinderen, bv. slechtziende, slechthorende ; lichame
lijk gebrekkige kinderen bv. spastici, kinderverlamming; geestelijk ge
brekkige kinderen, waarbij ofwel sprake is van een stoornis in het in
tellect, bv. debiel, imbeciel partieel defect, ofwel van een stoornis in 
de persoonlijkheid, bv. psychopaat, neuroticus. 

Men kan zeggen dat een kind dubbelgestoord is, wanneer het twee 
stoornissen heeft. Allerlei combinaties zijn mogelijk. Op de scholen 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen komen de volgende vormen 
van dubbelgestoordheid voor: 

Slechthorend-verminderde intelligentie ; slechthorend-lichamelijk 
gebrekkig ; slechthorend-slechtziend ; slechthorend-cerebrale afwijking ; 
slechthorend-gehemeltedefect; gehemeltedefect-verminderde intelligen
tie. 

Hoeveel van dergelijke gevallen er in Nederland voorkomen is niet 
bekend. In de buitenlandse literatuur wordt vermeld, dat 30 % van 
de kinderen met een athetose ook een verminderd gehoor heeft. 

Vraag : Wie stelt de diagnose van dubbelgestoordheid ? 
Dr. H. J. Koster : Men kan de vraag beter zo stellen : Wie neemt 

uiteindelijk de beslissing ? De beslissing over de richting, welke men 
met het kind zal inslaan ? Dan is het van belang te weten, hoe deze 
dubbelgestoordheid is ontstaan. Gaat die gepaard met andere stoornis
sen ? Het zou ideaal zijn, wanneer alle Buitengewoon Onderwijs in één 
Complex samengevoegd was, van waaruit men kon splitsen. 



16 

De vraag kan gesteld worden : In hoeverre hangt de taalontwikke
ling samen met de slechthorendheid ? De vermogens in en voor de toe
komst zijn niet altijd te bepalen bij de aanbieding van het kind op de 
S.H.school. 

Een observatieperiode is nodig : er zijn zoveel combinaties en tal 
van twijfelgevallen. Overleg met de paedagoog is noodzakelijk. Vooral 
dient de vraag gesteld : in hoeverre is de hoorstoornis primair een hin
dernis voor het gaan naar de gewone lagere school ? 

En de beslissing ? Die neemt het team, dat over de toelating 
oordeelt. 

Vraag: Is het niet noodzakelijk, dat de toelatingscommissie, die 
volgens het K.B. bestaat, wordt aangevuld met een gewone arts en een 
psycholoog ? 

A. Schutten : Voor het toelaten van een gewone arts is spreker 
wat huiverig. Hij vreest, dat bij deze als regel geen voldoende begrip 
voor deze zaken aanwezig is. Liever zou hij een kinderarts of neuroloog 
inschakelen. Hij zou ook liever spreken van psycholoog plus paedagoog 
dan van psycholoog of paedagoog. Dit laatste naar aanleiding van een 
ongeveer gelijkluidende vraag over de beslissende persoon bij het aan
nemen van een leerling. 

De voorzitter merkt op, dat het voorbereidend werk, hetwelk 
aan de toelating voorafgaat, beslist teamwork moet zijn. De plaatsing 
ga voorop, de diagnose zij secundair. De meest voorkomende dubbel-
gestoordheid is wel S.H.-debiel. Hij vraagt zich af, in hoeverre het 
mogelijk is, bij de toelating deze diagnose te stellen. 

N . Stam : Het is moeilijk deze diagnose te stellen. Het is gemak
kelijker te constateren : niet debiel, dan wel debiel. Men moet hier 
uiterst voorzichtig zijn. 

Vraag: In dit verband (n.l. van de toelating, proefperiode of ob
servatie) dient de kleuteraj'deling meermalen om de differentiaaldiag
nose te stellen. Is het niet noodzakelijk, teneinde daarvan te kunnen 
profiteren, dat jonge scholen een eerste kleutergroep kunnen vormen 
van minder dan 14 leerlingen ? 

Zr. Marie : Het is niet zo, dat alleen zeer jonge leerlingen worden 
aangeboden ; het betreft dikwijls oudere kinderen. Dan zou het vormen 
van observatiegroepen meer aanbeveling verdienen. De leerlingen-
schaal moet daarvoor omlaag. Nu is het alleen mogelijk, kleine obser-
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vatiegroepen te vormen wanneer men de andere groepen groter maakt. 
Misschien is het in de toekomst mogelijk kleuterklassen te maken. 

Hoofdinspecteur Vlietstra voegt hier het volgende aan toe: 
volgens het K.B. kunnen bij het doofstommenonderwijs kleine kleuter
groepen worden gevormd volgens de telling „halve klassedeler plus 
twee". Dit is, weer volgens het K.B., helaas niet mogelijk bij het S.H.-
onderwijs. Het getal 14 geldt daar overal. Het inzicht wint echter veld, 
dat een andere wijze van tellen nodig is. 

In de practijk zal het lager stellen van de klassedeler voor obser-
vatiegroepen moeilijkheden opleveren. Wie maakt uit wat een obser
vatieklas is ? Misbruik van de regeling zou mogelijk zijn. 

Vraag: Horen S.H.-kinderen, die blind zijn of zeer slecht ziende, 
op een blindenschool of op een S.H.school ? 

Hoofdinspecteur Vlietstra : Men make onderscheid tussen 
„braille"-kinderen en „inkt"-kinderen. De eerste horen niet op de 
S.H.school, want men mag niet van deze scholen verwachten, dat zij 
het braille-systeem invoeren. De kinderen, die het brailleschrift niet 
nodig hebben, plaatse men zo mogelijk op de S.H.school. Het is zeer 
gewenst, dat de leerkrachten van het S.H.onderwijs hun kollega's op 
de blindenschool instrueren over de vraagstukken van de slechthorend
heid, indien daar een blind S.H.kind 'a opgenomen. 

Elk S.H.kind, dat niet op de S.H.school zit, moet gevolgd worden, 
desnoods met behulp van een aparte, reizende leerkracht. 

Omgekeerd vrage de S.H.school hulp bij de blindenschool voor 
net dubbelgestoorde S.H.-slechtziende kind. Over en weer dient steun 
verleend te worden. 

Vraag: Horen spraakgebrckkigen op een S.H.school of op een 
dovenschool, of kunnen zij beter naar een eigen school gaan ? 

Mej. W. F. van Eldik : Met spraakgebrekkigen bedoelt de vraag
steller waarschijnlijk kinderen met gehemeltedefecten. De wet zegt, 
dat op de S.H.school afdelingen gevormd kunnen worden voor spraak
gebrekkigen. Men kan ook een eigen school stichten. 

Hoofdinspecteur Vlietstra voegt hieraan toe : het slechtzienden-
onderwijs is begonnen aan de blindenschool, het imbecillenonderwijs 
aan de debielenschool. Aan beide soorten scholen is er mogelijkheid 
tot klassevorming. De mogelijkheid tot stichting van zelfstandige scho
len voor spraakgebrekkige kinderen moet er komen. 
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Mej. van Eldik merkt op, dat de S.H.school in dit geval de voor
keur verdient boven de dovenschool. 

Dr. H. J. Koster heeft bezwaren tegen een eigen school voor 
spraakgebrekkigen. Spraakgebrekkigen, dat zijn niet alleen kinderen met 
gehemeltedefecten. Er worden vele soorten van spraakgebrekkigen aan
geboden. Op een eigen school wordt de selectie nog moeilijker. 

Vraag: Moeten de dubbelgestoorden in aparte klassen ? Zo ja, hoe 
dan gecombineerd ? 

P. C. de Kluyver : Deze tweeledige vraag hangt samen met pro
blemen van I. principieel didactische aard, II. organisatorische aard. 

In beide problemen lopen lijnen en vlakken, die elkaar telkens 
raken en snijden. Door de factor „organisatie" komt het onderwijs
principe wankel te staan. Dit maakt de beantwoording van deze vraag 
lastig en bij een positief standpunt de uitvoerbaarheid moeilijk. Als wij 
te maken hadden met één vorm van dubbelgestoordheid, zou het 
eerste deel van de vraag volmondig bevestigend beantwoord kunnen 
worden. 

Spreker meent dat wij in de s.h.school moeten streven naar een zo 
groot mogelijke homogeniteit in de groepen. Onderwijskundig gezien 
zal het onderwijs dan het vruchtbaarst zijn. 

In verhouding tot het probleem „het dubbelgestoorde kind" heb
ben slechthorende kinderen met inhaerent de gevolgen van hun slecht
horendheid op hun geestelijke ontplooiing, op hun karaktervorming en 
op hun sociale aanpassing een enkelvoudige stoornis. Deze kinderen 
zonder bijstoornissen van verminderd geestelijke, van andere zintuig
lijke of van cerebrale aard zou men slechthorende „overigens normale" 
kinderen kunnen noemen. Deze „enkelvoudig" gestoorde kinderen 
moeten wij zo ver mogelijk zien te brengen, indien mogelijk tenminste 
tot het eindpeil van gewoon lager onderwijs. 

De vorming van groepen van deze kinderen is al niet gemakkelijk, 
doordat de slechthorendheid een zeer variabel ziektebeeld is, doordat 
de slechthorendheid op verschillende leeftijden kan zijn ontstaan, en 
doordat de s.h.kinderen op verschillende leeftijden op de s.h.school 
aangeboden worden. Het werkelijke IQ en het OQ (ontwikkelings-Q) 
vertonen in de regel grote verschillen. 

Het vormen van aparte groepen van dubbelgestoorde kinderen, 
die s.h. zijn, zal afhankelijk zijn van : 
a. het aantal der gevallen. 
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b. de vraag, hoe groot de groepen mogen zijn. 
c de ernst (graad) van de afwijking. 
d. de grootte der school (aantal leerlingen, aantal lokalen) en van het 

feit of de school pas beginnend, groeiend of volgroeid is. 
e. het feit, of de inrichting vooral t.o.v. een speciale therapie verant

woord of mogelijk is. 
f. het feit, of de aparte groepen gescheiden moeten en kunnen blijven 

van de overige groepen. 
R. het feit, of men voor de aparte Rroepen geschikte en geschoolde 

leerkrachten heeft. 

In kleine scholen zal aparte groepsvorming niet mogelijk zijn. In 
dat geval zullen volgens spreker in de normale groep van 14 leerlingen 
een paar niet ernstig dubbelgestoorde kinderen geen dusdanig storende 
invloed hebben, dat wij deze kinderen zouden moeten afwijzen. Dan is 
aparte groepsvorming geen vraagpunt. In het algemeen zal men, vol
gens spreker, apartheden moeten beperken. Wordt het aantal dubbel
gestoorden in een groep te groot, en dat is het gauw, dan zal men ter 
bescherming van de s.h. „overigens normale" kinderen toch een aparte 
groep moeten vormen. Is het aantal te groot voor de „normale" groep, 
maar te klein om een aparte groep te vormen, dan kan men dat aantal 
in een kleine nog groeiende school helaas nier toelaten. Dan komt de 
vraag van onszelf, maar ook van buiten : waar moeten we met die kin
deren heen ? 

Nu het combineren. Daarvan zal, volgens spreker, weinig sprake zijn. 
S.h.kinderen met een in aanleg normaal intellect met een lichamelijke 
gebrekkigheid van dien aard, dat die lichamelijke gebrekkigheid geen 
bijzondere zorg (therapie) eist en waarvan het aantal niet groot zal zijn, 
kunnen in de gewone groepen worden toegelaten. 

S.h.kinderen met een gezichtsstoornis kunnen onder dezelfde voor
waarden worden toegelaten. 

Zwakbegaafde s.h.leerlingen zou spreker bij een voldoend aantal 
in een aparte groep plaatsen. In enkele gevallen kunnen die in de 
gewone groep. 

Indien de debiliteit niet te ernstig is, plaatse men s.h.kinderen met 
een verminderd intellect in een aparte groep. 

Imbeciele s.h.kinderen horen niet op de s.h.school. 
Cerebraal gestoorde s.h.kinderen plaatse men in een aparte groep 

nis de mogelijkheid tot voldoende ontwikkeling bewezen is. 
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In alle gevallen is plaatsing in een observatiegroep gewenst. Het 

stellen van een diagnose is uiterst moeilijk en we dienen ons te hoeden 

voor een voorbarig oordeel. Onmiddellijke plaatsing in de gewone groe

pen geeft dikwijls zoveel zorg en belasting voor de leerkracht, dat de 

andere kinderen te kort komen. 

Spreker wijst op de mogelijkheid, dat na ontbolstering een ver

onderstelde debiliteit een schijndebiliteit blijkt te zijn. De veronder

stelde schijndebiliteit kan echter ook een echte blijken te zijn. 

Hoofdinspecteur Vlietstra merkt op, dat de heer de Kluyver 

doordringt tot de kern van het vraagstuk. De scheiding legt hij bij de 

debiliteit. Inderdaad moet er een grens getrokken worden. Toch wil 

spreker met nadruk vragen, ieder kind zijn kans te geven. Men probere 

vooral een observatiegroep te vormen. 

W . C . A n d r e a e oordeelt, dat de grotere scholen het hier gemak

kelijker hebben dan de kleine. Ook hij waarschuwt voor lichtvaardig 

afwijzen van zwakbegaafden. Men geve een kans en plaatse het kind 

in een observatiegroep met de mogelijkheid tot terugplaatsing. 

Vraag: Waarom is het wel mogelijk een aparte school te stichten 

voor dubbelgestoorden en niet afzonderlijke klassen ? 

Hoofdinspecteur Vlietstra : Het stichten van aparte scholen is 

ten allen tijde mogelijk. Tenminste theoretisch. In de grote steden ook 

practisch. De vragensteller meent, dat het stichten van aparte klassen 

niet mogelijk is. Dat is wel mogelijk. Wi l hij misschien een aparte 

telling ? Deze laat de wet niet toe. Spreker voelt daar wel voor. 

Vraag: Oefenen zwakbegaafden en debielen op een s.h.schonl een 

ongunstige invloed uit op de normaal begaafde leerlingen of is het om

gekeerde het geval ? 

P. C . de Kluyver : Dat hangt van de verhouding af. Enkele 

zwakbegaafden in de groep worden a.h.w. opgetrokken, meer zwak

begaafden werken remmend ten koste van de normaal begaafden. Het

zelfde geldt van de motorisch gestoorden. 

Hoofdinspecteur Vlietstra vindt de term • zwakbegaafd niet ge

lukkig gekozen. Per slot vallen deze onder de rubriek „normaal" ! Men 

spreekt ook niet van zeer-begaafden. 

W . C. Andreae : met zwakbegaafden bedoelt men h ie r : debiel. 

Dr. H . J. Koster : maant tot voorzichtigheid. O p de s.h.school 

komen vele zeer begaafden niet te recht ; die redden zich op de gewone 

school wel. Debielen worden echter wel en steeds aangeboden. 
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D. v. d. Klooster informeert naar de onderlinge invloed van de 
leerlingen, die hier ter sprake komen. 

P. C. de Kluyver : Dit houdt verband met de organisatie van 
de school. Hij denkt b.v. aan de lesrooster en het gebouw. Aparte 
groepen zou hij willen scheiden van de rest. 

W . C. Andreae : is het hier niet mee eens. Hij zou geen groep 
buiten de schoolgemeenschap willen stellen. 

N. Stam geeft de laatste spreker gelijk. Geen aparte gemeenschap. 
Enkele dubbelgestoorden in een groep, dat zou gaan. Doch meer ook 
niet. 

Vraag: Moet er aandrang op uitgeoefend worden, dat de leer
krachten van de blindenschool toegelaten worden tot de opleiding 
Akoupedie na het behalen van het diploma Logopedie ? 

Hoofdinspecteur Vlietstra voelt niets voor aandrang in deze 
richting. Het is immers zo, dat elke logopedist examen kan doen voor 
het diploma Akoupedie ! 

Vraag: Is er voor de duhbelgcstoorden een afzonderlijke nazorg 
nodig ? 

A. Schutten : Het best kan men contact opnemen met de nazorg
ambtenaar, die de nazorg behartigt van de tak, waaronder dit kind valt. 

Vraag: Taidmoedijkheden treft men bij zeer vele s.h.kinderen aan. 
Hoe staat het met de leesmoeilijkheden ? Is daar iets van bekend ? 

N. Stam : Als gevolg van de taal moeilijkheden zullen er zeker 
leesmoeilijkheden zijn. Ook andere moeilijkheden zijn er. Getallen zijn 
voor zover hij weet in Nederland niet bekend. 

Dr. H. J. Koster zegt, dat legasthene kinderen nogal eens in hun 
gehoor gestoord zijn. 

Vraag: Is er iets bekend over het aantal s.h.kinderen, dat ruimte' 
lijk gestoord is ? Wat is er bekend over deze handicap ? 

N. Stam : Over het aantal is niets bekend. 
Deze stoornis komt voor bij kinderen, die een achterstand hebben 

in hun ontwikkeling en treedt ook op bij cerebrale storingen. Er is dan 
vaak storing in het beleven van figuur en achtergrond. Men ziet dan 
b.v. dat het kind graag „alles netjes legt". Ook door oog-afwijkingen 
kan deze stoornis ontstaan. Met behulp van speciale brillen poogt men 
te helpen. 
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Literatuur is niet bekend. 
Dr. de Wit deelt mee, dat volgens prof. Prick alle afasie-patienten 

ruimtelijk gestoord zouden zijn. Men treft bij deze mensen een stoornis 
aan in het lichaamsschema. 

Hoofdinspecteur Vlietstra zegt, dat haast alle psychologische 
rapporten melding maken van ruimtelijke stoornissen. Wat zal de 
school kunnen doen ? De leesles handelend laten uitvoeren. Het lees
onderwijs anders aanpakken. Spreker wijst op de mogelijkheid te laten 
adresseren op echte adresstrookjes; het etiketteren van de eigen teke
ning. 

Deze stoornis komt bij onze s.h.kinderen veel voor, reden om er 
aandacht aan te schenken. Een mogelijkheid om dit complex verschijn
sel te bestrijden ligt ook in de ontwikkeling van de motoriek. 

Zr. Marie : We kunnen hier leren van de kleuterschool. B.v. hoe 
men daar tracht getalbegrippen aan te brengen. 

Hoofdinspecteur Vlietstra wijst ook op de principe's van het 
kleuteronderwijs. Wij moeten die toepassen. De bestaande methodes 
kennen dat niet. 

L. J. Pille wijst op de mogelijkheden, die ons Tijdschrift biedt. 
Daar is plaats voor een rubriek „Uit de didactiek". Hij informeert of 
er uitkomsten bekend zijn van proeven. 

N. Stam : Het is niet mogelijk, hier zo maar boeken of resultaten 
te noemen. In de U.S.A. is een en ander gepubliceerd over ruimtelijke 
stoornissen. Spreker noemt de namen Schilder, Strausz, Lehtinen en 
Lauretta Bender. In Nederland heeft Vedder hiervan studie gemaakt. 

Dr. H . J. Koster noemt ook de naam van Dr. Vedder. 
H. W. Schuts vraagt zich af, wat wij met onze s.h.kinderen daar

aan hebben. 
E. J. Jansen informeert of het niet mogelijk is, over de ruimtelijke 

storing eens een lezing te laten houden. 
L. J. Pille stelt voor, dat op elke school een onderzoek wordt 

ingesteld naar de ruimtelijk gestoorden. Naar aanleiding van deze 
enquête kan men dan tot een bespreking komen. 

Vraag: De heer de Kluyver heeft in zijn betoog de vraag gesteld : 
waarheen met de afgewezen dubbelgestoorde kinderen ? Die kan men 
toch niet aan hun lot overlaten ? 

P. C. de Kluyver : In kleine scholen is aparte groepsvorming niet 
mogelijk. Heeft men in een observatiegroep of in een gewone groep 
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een dubbelgestoord kind geplaatst en blijkt na een voldoende obser
vatietijd, dat het kind in „de huidige organisatie" van de school niet 
past, dan kan men zo'n kind zonder meer niet wegsturen. Men moet 
in het belang van dat kind naar een betere oplossing zoeken en de 
ouders advies geven. Is bij onderzoek van een dubbelgestoord kind een 
duidelijke aanwijsbaarheid, dat dit kind niet in „de huidige organisa
tie" van de school past, dan kan men het helaas niet aannemen. Wat 
eist het belang van het onderwijs aan de kinderen in de bestaande 
groepen ? Verstand en gevoel botsen hier dikwijls. 

Hoofdinspecteur Vlietstra wijst er op, dat we met een weigering 
niet klaar zijn. We mogen deze kinderen niet aan hun lot overlaten. 
Men volge deze kinderen als buitenleerlingen op de school, waar ze 
geplaatst worden. Spreker pleit weer voor het aanstellen van een rei
zende leerkracht, die zo'n 30 a 40 leerlingen voor zijn rekening zou 
kunnen nemen en die dan hulp verleent op de school, waar ze zijn 
terecht gekomen. In Haarlem en Groningen bestaat al iets in deze 
geest voor kinderen met leesmoeilijkheden. Men zou, bij wijze van 
proef, eens een kind op een gewone lagere school kunnen plaatsen ; 
en die school dan bijstand moeten verlenen voor de aanpak van dit 
kind. 

Zr. Marie informeert, hoe men aan zo'n leerkracht zou kunnen 
komen. 

W. C. Andreae merkt op, dat we verantwoordelijk zijn voor het 
kind, dat we afwijzen. Het gebeurt wel, dat we met dubbelgestoorde 
kinderen soms niet verder kunnen. Dan moet er iets gebeuren. Maar 
wat ? Geen enkele school neemt ze op ! Het kind moet toch zijn plaats 
bereiken. Dan afwijzen ? I 

Hoofdinspecteur Vlietstra is het eens met de vorige spreker. 
Hij wijst nogmaals op de te zoeken mogelijkheid, de andere school bij 
te staan. 

E. J. Jansen wijst op de verantwoordelijkheid, die er is ten op
zichte van de ouders van het „normale" gehoorgestoorde kind. Deze 
vertrouwen hun kinderen aan de school toe met de hoop, dat ze het 
peil zullen bereiken van de gewone lagere school. Toelating van debiele 
leerlingen, anders dan in aparte groepen, is oorzaak, dat dit peil niet 
bereikt wordt. 

Hoofdinspecteur Vlietstra : juist! Maak van dit kind een buiten-
leerling. 
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W. C. Andreae gaat hiermee accoord. Het zal een kwestie van 
tijd zijn. 

Losse vragen. 

H . W . Schuts : Spreker vindt, dat er te gauw geëtiketteerd wordt. 
Kan men de scalae wel onderkennen ? Het hanteren van de begrippen 
is moeilijk in de practijk. Men zal de organisatorische vorm van de 
school moeten aanpassen aan het type van het kind. Dus geen kinde
ren weigeren, maar de school aanpassen. 

W. C. Andreae : Het Forum is niet lichtvaardig omgesprongen 
met de terminologie. Het is nu eenmaal zo, dat de diagnostiek zeer 
moeilijk is. We moeten de dubbelgestoorden een kans geven. Dat 
hangt af van de organisatie van de school. Er zijn echter grenzen ! 

Dr. H. J. Koster : Het idee van een „normaal" s.h.kind is een 
utopie. Er zijn veel tegenwerkende factoren, vooral bij de jonge kinde
ren. Denk maar aan verwenning en verwaarlozing. De werkelijke in
houd is moeilijk te definiëren. Spreker wijst op de uitspraak van Stam. 
Men vrage zich af of er aanwijzingen zijn, dat het kind het onderwijs 
normaal zal kunnen volgen. 

H. W. Schuts : Accoord. We moeten naar een soepele didac
tische organisatie. 

A. Schutten : De s.h. en s.z.kinderen leven in een grensgebied. 
De intelligenten handhaven zich wel op de gewone school. Spreker 
wijst op de mogelijkheid van pseudo-debilitas en waarschuwt tegen het 
jongleren met begrippen. 

W . C. Andreae heeft tijdens de besprekingen de term „mee
kunnen op de gewone school" opgevangen. Vroeger heeft men er
varen, wat dat betekent: de kinderen kwamen pas op onze scholen, 
als ze inderdaad op de gewone school „niet meer mee" konden. Niet 
elk s.h.kind behoeft naar de s.h.school: maar wei moet elk s.h.kind 
tijdig behoorlijk onderzocht worden. Elk s.h.kind heeft ook het recht 
behoorlijk onderzocht te worden. Men moet niet wachten, tot het mis
lukt op de gewone school. 

P. J. Evertse : Is het Forum niet van mening, dat we hard 
vechten voor kleine groepen? Spreker breekt een lans voor grote 
scholen, zowel voor s.h. als voor dubbelgestoorde kinderen. 

Hoofdinspecteur Vlietstra vraagt, hoe de heer Evertse zich voor
stelt, alleen grote scholen te krijgen. Wil hij opvoering van het stich
tingsgetal ? Volgens de heer Vlietstra verdraagt ons volk geen planning. 
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P. J. Evertse zegt, dat hij bezwaar heeft tegen kleine scholen. 
Hoofdinspecteur Vlietstra : Wat moet er dan gebeuren met de 

s.h.scholen in Breda ? In Heerlen ? 
Planning is nodig. Maar hoe krijgen we die ? Alleen daardoor 

komen we tot grotere scholen. 
v. d. Lijken : Is het mogelijk, stotterende kinderen op te nemen 

in scholen voor spraakgebrekkigen ? 
W. C. Andreae : Men zou de proef kunnen nemen. Bij stotte

raars hapert er dikwijls iets aan het milieu. Door logopedische behan
deling alleen kan men weinig invloed uitoefenen. Op school zou men 
meer kunnen doen. Besmettingsgevaar is aanwezig. In Hamburg heeft 
men vier scholen voor spraakgebrekkigen. Daar zaten de stotteraars 
tussen de andere spraakgebrekkigen. De directeur zei: „Hier op school 
stotteren ze niet". Een proef met een goed paedagoog zou nuttig zijn. 

P. J. Evertse betuigt zijn instemming. Men zou de proef kunnen 
nemen. In ieder geval hebben deze kinderen dan een gelukkige school
tijd. Hoe komt men aan de leerkrachten ? 

W . C. Andreae : We raken hiermee buiten ons programma, hoe 
interessant dit probleem ook is. 

Dr. Waterman : We moeten oppassen met onze terminologie. 
Er wordt gesproken over normale slechthorende kinderen. Die zijn er 
niet! Tegenwoordig is het aantal cerebraal gestoorden relatief hoog. 
Het wordt nog hoger. Het „normale s.h.kind" kennen we haast niet 
meer. 

Dr. H. J. Koster bevestigt dit. 
J. v. d. Schaaf : Bij de toelating doen zich een aantal symptomen 

voor. Wordt er dan reeds rekening gehouden met de invloed, welke 
de hoorstoornis en ook de andere stoornissen hebben op de ontwik
keling van het kind ? Welke rol speelt de gehoorsstoornis t.o.v. de 
andere stoornissen ? 

Hoofdinspecteur Vlietstra merkt op, dat men in de practijk zal 
moeten kiezen of delen. 

W . C. Andreae vraagt aan de heer Stam, of men bij het onder
zoek de invloed van de hoorstoornis kan bepalen. 

N. Stam : Soms wel. De hoorstoornis kan primair zijn, soms ook 
niet. Het is van belang, jong de motoriek aan te pakken. 

Zr. Marie merkt op, dat het zaak is, tijdens die motorische oefe
ningen op de slechthorendheid te letten. En in alle gevallen goed acht 
te slaan op de taal. 
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Dr. E. de Boer : Gehoorverlies geeft achterstand in de ontwik
keling, met name van de taal. Men vergete niet, de geschiedenis van 
het gehoorverlies na te gaan. Er is prake van een dubbele storing als 
het verlies vroeger groter was. In de observatiegroep dient men snel 
een hoortoestel te geven. Dan ziet men, hoe vlug de taal wordt op
genomen. 

Bij slechtzienden ontbreekt het lipbeeld. Dat is reeds bij geringe 
graad van slechtziendheid afwezig. Daardoor wordt de slechthorende, 
die tevens slecht ziet, ernstiger gedupeerd bij het opnemen van taal 
dan de slechthorende, die wel ziet. 

W. C. Andreae vraagt zich af, of men door feeling de correlatie 
zou kunnen bepalen tussen de slechthorendheid en de taaistoring. Het 
lijkt hem gevaarlijk. 

Dr. E. de Boer is het met dit laatste eens. 

Dr. H. J. Koster wijst op de noodzaak van gehooronderzoek in 
ruime zin. Dat geeft toch wel een beeld, gegrond op feeling. 

Dr. E. de Boer : daarom juist observatie ! 
W . C. Andreae acht deze zaak dubieus. 

L. J. Pille : De kwestie van de ruimtelijke storing is aan de orde 
geweest. Dit zou een optische storing zijn. Zou het niet beter zijn, deze 
akoustisch te noemen ? Zou het hoortoestel hier nadelig werken, gezien 
de relatie slechthorendheid-akoustische ruimtelijke storing ? 

N. Stam : Een ruimtelijke stoornis kan door verschillende oor
zaken ontstaan. In hoeverre slechthorendheid leidt tot een ruimtelijke 
stoornis, durft hij niet te zeggen. De slechthorendheid zal wel van 
invloed zijn op de ruimtebeleving, met name de ruimte achter de per
soon zal door een slechthorende wel anders beleefd worden dan door 
een normaal horende. Een gymnastiekleraar die met slechthorende 
kinderen werkt, zal hierover waarschijnlijk meer kunnen zeggen. 

Weber : Ruimtebeleving en evenwichtsgevoel hebben niet uit te 
staan met gehoorverlies in decibels. Er is, tijdens de besprekingen, niet 
gerept over de gymnastiek. Spreker informeert naar het aantal klokuren 
voor de lichamelijke oefeningen op de s.h.scholen. Welke leerkrachten 
geven deze lessen ? 

Hoofdinspecteur Vlietstra : Mijn bureau zal de gegevens ver
strekken. 

Dr. E. de Boer merkt, ten slotte, nog op, dat de invloed van het 
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hoortoestel bij lichte gevallen misschien belangrijk zou zijn. Voor zware 
gevallen doet het er eigenlijk niet zo veel toe. 

Voorzitter L. J. Pille meent de vraag, of dit Forum geslaagd ge
noemd mag worden, met ja te kunnen beantwoorden. Men heeft een 
overzicht gekregen van de problemen der dubbelgebrekkigheid. En 
deze problemen kunnen de onderwerpen zijn, die op andere toekom
stige conferenties ter sprake kunnen komen. 

Hij dankt de leden van het Forum voor hun werk. 

HOME-TRAINING EN VOORZORG 
VOOR ZEER JEUGDIGE DOVE KINDEREN 

door A. van Uden pr. 

Instituut voor Doven, St. Michielsgestel 

De voorzorg voor zeer jeugdige gehoorgestoorde kinderen, waarmee 
in 1954 gestart werd (zie de beschrijving onder phase 3), heeft in 1959 
een nieuwe opzet gekregen, welke hieronder kort wordt weergegeven. 

Deze voorzorg betreft de kinderen vanaf zo jeugdig mogelijke leef
tijd tot ze ongeveer 4 jaar zijn. Op deze laatste leeftijd nl. worden ze 
in school opgenomen. Genoemde voorzorg verloopt thans in 4 phasen : 

Phase 1. Kennismaking. 
Zodra een kind wordt aangemeld, worden de ouders bezocht door 

een „instructrice voor de home-training". Deze wint de eerste inlich
tingen in : spreekt met de ouders, observeert het kind thuis in het 
huiselijk milieu, spreekt met de huisarts en oorarts, en vooral: speelt 
zelf veel met het kind. Zeer veel hangt af van de tact en de liefde 
waarmee ze dit werk doet. Het werk moet door haar zo gebeuren, dat 
ze volkomen in het gezin geaccepteerd wordt. Ze legt een eerste psycho
logisch georiënteerd rapport over, mede aan de hand waarvan wordt 
besloten tot een opname in het observatie-centrum. 

Phase 2. Opname in het observatie-centrum van het instituut. 
Zulk een opname is vooral nodig gebleken voor kinderen van een-
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voudige ouders, die er slechts moeilijk toe kunnen komen, dikwijls naar 
een stad te reizen, naar een kliniek en derg. Zonder een observatie
centrum zullen zeer vele kinderen van eenvoudige mensen van de 
nodige tijdige hulp verstoken blijven. — Deze opname in het centrum 
is in de eerste phase zo tactvol mogelijk voorbereid ; het kind moet 
geheel en al aan de instructrice gewend zijn; het moet zo nodig al 
eens uit logeren geweest zijn bij oom of tante etc. Zo moet de observa
tie-tijd door het kind gevoeld worden als een „uit logeren gaan bij 
tante". Onze ervaring heeft ons geleerd, dat het kind dan volkomen 
rustig is en volle medewerking geeft bij alle onderzoekingen die voor de 
diagnose nodig zijn. 

De kinderen komen in groepjes van dr 4 in observatie. Zulk 
groepje wordt zo tactvol mogelijk samengesteld. De observatie-ruimten 
zelf lijken in niets op een ziekenhuis, maar zijn leuke kinderkamertjes. 
Het personeel draagt geen ziekenhuis-kleding. Wanneer de boven
beschreven voorbereiding goed is geschied hoeft de observatietijd als 
regel niet langer dan één week te duren. Het ligt in de plannen bij 
deze kinderkamers ook logeerkamers voor de ouders in te richten, 
wanneer deze wensen over te blijven. De staf bestaat uit : een huis
arts, een oorarts, een psychologe, een physicus-audioloog, en een peda
goog, terwijl een kinderarts, een neuroloog, een psychiater en een oog
arts als adviseurs optreden. 

Is de diagnose van de hoorstoornis gesteld, is evt. het daarbij 
passende hoor-apparaat verstrekt, dan begint de home-training. 

Phase 3 . De Home-training. 
Met home-training wordt bedoeld de opvoeding, die de ouders 

zelf hun kleine dove kindje kunnen geven voor het schoolrijp is. Het 
princiep is: de gelaatgerichtheid, die iedere baby eigen is, bij het dove 
kind te handhaven, alsmede het brabbelen, dat ook iedere baby eigen 
is, zó dat „verstomming" wordt voorkomen. Bovendien moet zo spoedig 
mogelijk een hoorprothese worden aangepast, zodat het kind zich van 
jongsaf op geluid richt. Dit geluidwaarnemen stimuleert de gelaat-
gerichtheid en het brabbelen, en omgekeerd. Aldus wordt „verdoving" 
voorkomen, onder verdoving verstaan een gedrag waarin het geluid 
geen rol speelt. De leeftijd van 2 a 3 jaar is in dit alles zeer critisch; 
het critische punt ligt bij ± 1 Vi jaar. 

Zoals de Ewings (Manchester) hebben aangetoond, kijkt zowel de 
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horende als de dove baby tot ongeveer 1 Vz a 2 jaar, vaak strak naar 
het gelaat van de moeder. Dit gelaat en de bewegingen ervan interes
seren hem. Na die leeftijd begint de hem omringende wereld hem 
steeds meer te boeien. Beide baby's gaan hun oorspronkelijke gelaat
gerichtheid min of meer verliezen. Maar terwijl het horende kind, zich 
richtende op de zaken-wereld, toch het contact met de menselijke 
personen, vooral met vader en moeder, niet verliest doordat het de 
stemmen blijft horen en zelf ook tot spreken komt, gaat het dove kind 
mèt de gelaatgerichtheid tevens de persoonsgerichtheid verliezen, tenzij 
er bijzondere maatregelen genomen worden. Die maatregelen bestaan 
daarin, dat de moeder en andere omringende personen tot het kleintje 
blijven spreken zo, dat het kind daarop gaat letten en allengs komt tot 
een vorm van liplezen. Tegelijk blijft het kleintje zelf ook mét stem 
brabbelen. Het is immers een feit, dat ook de dove baby met stem 
brabbelt, al is dit brabbelen niet zo gedifferentieerd als bij de horende 
baby. Dit stemhebbende brabbelen blijft vaak zelfs nog tot in het 4e 
en 5e levensjaar aanwezig, behalve als het kind doof wórdt bv. op 
2-jarige leeftijd : in dit laatste geval houdt het meestal ineens met 
brabbelen op. Wanneer nu het kleintje gelaatgericht gebleven is, en als 
dit enigszins in spraakafzien is overgeleid, dan begint het kind ook de 
moeder te imiteren en wel zinvol: m.a.w. het brabbelen gaat over in 
spreken. Het merkwaardige hierbij is, dat dit een spreken is mét een 
mooi natuurlijk stemgeluid. Men moet zich dit alles natuurlijk niet té 
mooi voorstellen. Het blijft allemaal nog zeer gebrekkig. Maar hoe 
gebrekkig ook: een natuurlijke basis is gelegd voor een waarachtige 
spreekhouding voor heel het verdere leven. Wat nóg belangrijker is : 
het kind handhaaft een persoonlijk menselijke instelling, en wel t.o.v. 
vader en moeder, en zoals het wordt behoed voor verstomming en ver
doving, zo wordt het ook behoed voor een overdreven zakelijke gedrag. 

Echter, als de critische leeftijd van 2 a 3 jaar gepasseerd is, zonder 
de zojuist beschreven beïnvloeding, dan heeft het dove kleintje meestal 
de gelaatgerichtheid verloren. Het valt dan uiterst moeilijk deze weer 
terug te winnen. Eveneens ondervindt het spreken leren meer moei
lijkheden. 

Een en ander kan worden geïllustreerd door de volgende cijfers. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de ondervinding sinds 1954 opgedaan bij 
123 kinderen. 
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1) Verband tussen gelaatgerichtheid en de leeftijd waarop de instruc-
trice het betrokken kind voor het eerst zag : 

Leeftijd : 

1 jaar 

2 jaar 

3 jaar 

4 jaar 

5 jaar 

Gelaatgerichtheid 
verloren: 

17 % ? 

37 % 

74 % 

72 % 

84 % 

Gelaatgerichtheid 
behouden : 

83 % ? 

63 % 

26 % 

28 % 

16 % 

Nota: Men lette op de scherpe daling van het % kinderen, dat 
de gelaatgerichtheid verloren heeft tussen 2 en 3 jaar. Vandaar dat 
wij die leeftijd zeer critisch noemen : de home-training moet liefst vóór 
die leeftijd aanvangen. 

2) Verband tussen gelaatgerichtheid en „geluidgerichtheid" (reactie 
op geluid, al of niet met hoor-apparaat) : 

Gelaatgerichtheid : 

1. behouden : 

2. verloren maar 
teruggewonnen 

3. verloren maar niet 
teruggewonnen : 

Geluidgerichtheid : 

slecht 

24 % 

33 % 

73 % 

goed 

76 % 

67 % 

27 % 

Nota: Er is o.i. geen enkele reden te veronderstellen, dat de gelaat-
gerichtheid de geluidgerichtheid stoort en omgekeerd, integendeel. 

Natuurlijk hebben practisch alle ouders voor dit alles instructie 
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nodig. Er zijn in princiep 3 manieren te bedenken om hun deze instruc
tie te geven : 
a. de ouders komen op een bepaalde plaats bijeen om les te krijgen, 

evt. met demonstratie ; 
b. de ouders volgen een correspondentie-cursus ; 
c. een instructrice bezoekt de ouders thuis. 

Wij hebben de laatste methode als de meeste effectieve gekozen, 
aangevuld echter met a. en zo nodig ook met b. Immers thuis is het 
kindje in zijn meest natuurlijke omgeving. Daar kan de instructie „in 
levenden lijve" geschieden. Het instituut heeft daarom in 1953 een 
dame, lerares in baby-verzorging en kleuteropvoeding, aangetrokken en 
opgeleid, om dit werk te beginnen. 

In de zomer van 1959 was het aantal te helpen gezinnen reeds 
opgelopen tot 81 en in december van datzelfde jaar moesten 103 kin
deren behandeld worden. Daarom werd nog een tweede dame op
geleid, en ingezet. Onze ervaring heeft ons geleerd, dat één dame 
hoogstens 25 gezinnen goed kan behandelen. Daarom zal binnen afzien
bare tijd nog een derde dame nodig zijn. 

Het bijeen brengen der ouders geschiedt zo gezellig mogelijk : de 
instructrice verzamelt in een van hun woningen de ouders, liefst met 
hun kindje, die bij elkaar in de buurt wonen. De lessen worden zo 
informeel als maar mogelijk gegeven. Het bijeen komen van de ouders 
en het aan elkaar laten zien wat men doet, stimuleert enorm en geeft 
ook veel troost en levensvreugde. 

Phase 4. Trainings-opname. 
Het instituut heeft een kleine afdeling afgezonderd — een soort 

„wissel-school" — waarin de kinderen die in de home-training zijn, 
om de 2 a 3 maanden een weekje kunnen komen logeren : jongere 
kinderen van ± 2 jaar niet meer dan 3, kinderen van 3Vz a 4 jaar 
ongeveer 5 of 6. Het ligt in de plannen om hierbij ook enkele logeer
kamers voor de ouders in te richten. Voor verreweg de meeste kinderen 
is deze korte „trainings-opname" belangrijk, om de home-training goed 
op gang te krijgen en te houden. Hoortraining, spreek-spelletjes, liplees-
spelletjes, alle mogelijke andere opvoedende spelen kunnen soms in
tenser gegeven worden dan zulks thuis kan geschieden. Ook kan de 
hulp aan de ouders intenser zijn ; de instructrice zelf nl. leert de kin
deren beter kennen. 
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Vanaf het begin zijn tot nu toe (januari 1961) 202 gezinnen ge
holpen. De voordelen van dit werk kunnen in de volgende punten 
worden samengevat: 

1. Het geeft een grote troost aan de ouders : ze staan niet meer alleen 
met hun zorgen. 

2. Van jongsaf worden de betrekkingen tussen kinderen en ouders 
en omgekeerd in goede banen geleid. 

3. De ouders komen reeds vroeg en vaak in verbinding met de school 
waar hun kindje later zal worden opgevoed. Dit kweekt zeer 
belangrijke vriendschapsbanden. 

4. De sprong naar de school wordt verkleind : het kindje wordt 
langzamerhand op leren ingesteld. 

5. Aan spreken en liplezen wordt aldus de meest natuurlijke basis 
gegeven: ze worden immers vanuit de natuurlijke neigingen van 
het kind ontwikkeld. 

6. Deze voorzorg is de enige weg om verstomming en verdoving te 
voorkomen. 

Samenvatting : De voorzorg voor dove kinderen vóór de 4-jarige leeftijd 
wordt beschreven. Hij omvat 4 phasen : 1. de kennismaking. 2. de opname voor 
observatie ; 3. de home-training ; en 4. de trainingsopname. 

EISEN DIE AAN DE A P P A R A T U U R GESTELD W O R D E N 

door A. Schutten, 

Chr. School voor Slechthorenden te Utrecht 

Met belangstelling las ik het artikel van collega Verschoor over 
mogelijkheden van de ringleiding in de Ie jaargang nr. 4—5. 

Zijn slotzin is: „Misschien kan een en ander aanleiding zijn tot 
een discussie in ons tijdschrift". 

Hieruit concludeer ik, dat hij — evenals wij — nog niet klaar is 
met de versterking d.m.v. apparatuur. 

Ook op de laatste conferentie in het Maarten Maartenshuis te 
Doorn kwam deze zaak nog niet goed uit de verf. 

In verband met de bouw van de nieuwe school, die de eind-fase 
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heeft bereikt, moesten wij ons intens bezinnen op deze aangelegenheid. 
Het doel van dit artikel is een neerslag te geven van diverse be

sprekingen met verschillende experts en dan de hele zaak verder in 
uw belangstelling aan te bevelen, want we zijn er van overtuigd dat 
We nog niet het „heureka" van Archimedes over kunnen nemen. 

Misschien mag ik wel beginnen met een opsomming van wenselijk
heden, om tot slot een paar vragen aan collega Verschoor te stellen. 

1. De installatie moet zo min mogelijk kwetsbaar zijn. 
2. Bewegingsvrijheid voor de leerlingen. 
3. Geen inductie. 
4. De leerlingen moeten niet alleen anderen, maar ook zichzelf kun

nen horen. 
5. Een leerling, die een beurt voor het bord krijgt, moet auditief 

contact met de klas hebben d.m.v. de apparatuur. 
6. Individuele hulp aan één leerling bij de tafel van de onderwijzer 

moet mogelijk zijn. 
7. De microfoon, waar de O. door spreekt, moet zó gemonteerd zijn, 

dat hij op constante afstand van de mond blijft. 
8. Maar niet in aanraking komt met kleding o.i.d. 
9. Het moet ten allen tijde mogelijk zijn, dat de O. de spraak/het 

geluid zoals die/dat door de kinderen wordt waargenomen, kan 
controleren. 

10. Er moet controle mogelijk zijn op de instelling van de microfoons 
der leerlingen. 

Gaarne wil ik onze zienswijze voor elk onderdeel doorgeven, zodat 
u die kunt toetsen aan uw mening. 

1. Nemen we b.v. de zgn. mibavo. Qua geluid en mogelijkheden 
is dit mooie apparatuur, maar die pluggen en stekkers maken het geheel 
dermate kwetsbaar, dat men veelal overschakelt naar bavo -f- losse 
microfoon. 

Maar is daarmee de zaak opgelost ? 
De ringleiding bv. is uiterst weinig kwetsbaar. 
2. Alle leerlingen zitten bij de mibavo d.m.v. een snoer enz. ge

bonden aan hun tafeltje. Bij elke verplaatsing moet men zich los maken 
en later weer vastpluggen. Het ringleidingsysteem heft dit bezwaar 
geheel op, maar... die inductie ! 

3. In de experimenteerklas is gebleken, dat die geheel op te 
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heffen is door de toepassing van speeltjes onder de stoelen, die beurte
lings rechts en links gewonden zijn en een magnetisch veld geven van 
ongeveer 1.5 m. boven de stoel. Merkwaardig is, dat het spraakverstaan 
beter is dan in het vrije magnetische veld. 

4. Door het spreken door de microfoon vindt er modulatie plaats 
en deze wordt opgevangen in de luisterspoel van het eigen gehoor-
toestel. 

Zowel de O. als de leerling heeft een microfoon tot zijn beschik
king, zodat elke leerling naar de O., zijn medeleerling en zichzelf 
kan luisteren. 

5. Is een beurt voor de klas alleen belangrijk voor de betrokken 
leerling, of voor de hele klas ? 

Deze vraag stellen is hem beantwoorden. 
Waarom zijn er dan nog zo veel installaties waarbij dit ten enen 

male onmogelijk is ? 

Bij het genoemde ringleidingsysteem kan er bij het bord één lus 
hangen, zodat genoemde leerling geheel opgenomen is in het circuit. 
Dit kan dus zonder gebruik te maken van stekkers met dunne pooltjes. 

6. In de midden — en hogere groepen wordt tijden achtereen 
rustig aan een taak gewerkt. Een leerling, die hulp nodig heeft, gaat 
naar de O. Daar is weer de lus aanwezig en er is volledig contact 
mogelijk, of de leerling luistert nu — op deze korte, constante afstand 
— door de microfoon van zijn toestel, dus luchtgeleiding. 

7. Dat is een moeilijk te realiseren punt. Gebruiken we een 
microfoon op een statief of op een tafelstandaard, dan is er steeds een 
wisselende afstand O. — microfoon, als de leerkracht zich maar even 
beweegt. Dit betekent een meer of minder grote wisseling in de geluids
kwaliteit en dus in de mate van spraakverstaan. 

De heer Bosman — ons „proefkonijn" — heeft een hoofdstel met 
daaraan een microfoon gemonteerd. Om de zwaarte van een er-achter-
aan-slepende kabel op te heffen, is het geheel aan een geruisloos 
draaiende, van sleepringen voorziene, zwaaiarm bevestigd. Dit bevalt 
de leerlingen uitstekend, maar de heer Bosman heeft nog diverse 
wensen, waaraan de fabriek tegemoet hoopt te komen. Een en ander 
werd ontwikkeld door onze audioloog, Drs. J. J. Groen. 

8. Bij het mibavo-systeem hangt de ingebouwde microfoon op 
de borst van de O. en de leerling. Dat schuurt over de kleren. Dat 
ketst op een knoop of daspeld. Dat stoot tegen de bank. Hebt u daar 
wel eens naar geluisterd ? Zou u zo een les kunnen volgen ? Op de bij 
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7 beschreven manier zit de microfoon van de leerkracht volkomen vrij 
en zijn dergelijke storingen uitgesloten. 

9. Ik vroeg reeds : Hebt u wel eens geluisterd ? We zijn er van 
overtuigd, dat dit te weinig gebeurt en daarom zijn we niet met de 
portee van het door ons gebruikte systeem op de hoogte. We weten 
niet wat de leerlingen steeds aangeboden krijgen. We moeten er ons 
goed van bewust zijn dat we met een versterkingssystcem werken. 
Luistert u eens als er een hoest voor de microfoon. 

Aan het genoemde hoofdstel zitten telefoontjes die in het oor 
gedaan kunnen worden, zodat de O. kan meeluisteren. 

10. We houden op de s.h.school veel van een gezellig klasse-
gesprek. Als er verschillende microfoons van de leerlingen ingeschakeld 
zijn, moet u eens weer luisteren. Trouwens de kinderen roepen zelf: 
Uitdoen ! 

Toch moeten we dat klassegesprek handhaven. Kan dat tegelijk 1 
We denken dit op de volgende wijze op te lossen. Het contact komt tot 
stand door een verende toets. Is het antwoord gegeven, dan gaat de 
hand weg, op dat moment is het contact verbroken. Tegelijk met het 
inschakelen gaat er een controle-lampje branden. In één oogopslag ziet 
de O. welke microfoons uitgeschakeld moeten worden en hij geeft 
even een teken. Bij een leesbeurt b.v. kan de contacttoets vergrendeld 
worden. 

Deze eisen hebben we gesteld aan de aan te brengen apparatuur. 
Heel graag horen we van u welke er nog meer kunnen zijn en ook 

welke mogelijkheden er zijn. 

De aanleiding tot dit epistel was het artikel „Mogelijkheden van 
de Ringleiding". 

De volgende vragen zijn bij het lezen daarvan blijven hangen : 
a. Hebt u gecontroleerd hoeveel leerlingen een radioles echt 

kunnen volgen ? 
Wij doen dit ruim een jaar met behulp van de ringleiding en dan 

nog gesteund door een filmstrip. De ervaring is, dat 2 of 3 leerlingen 
het verstaan, een aantal vangt delen er van op en een aantal heeft er 
niets aan. 

Om hieraan tegemoet te komen, nemen we de les op de band op. 
Bij elke gongslag stoppen we, het licht gaat aan en we geven zelf de 
tekst weer. 
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Op deze manier behouden we de training en krijgen „de moeilijke 
gevallen" ook hun deel. 

b. De microfoon werd van kind naar kind verplaatst. Hebt u 
toen geluisterd ? 

Hoe ging dat ? Kon u ook een klassegesprek krijgen op die manier ? 
Een ringleiding is alleen te gebruiken als het individuele toestel 

gedragen wordt. Kan dat ook met gymnastiek ? Of is het de bedoeling 
die zaal als schoolzaal te gebruiken en dan alleen de ringleiding te 
gebruiken ? 

Hoe reageren de kinderen uit de naastgelegen klassen erop ? 
Het is nl. zo, dat de microfoon ook een spoel is en daarom vindt 

er inductie plaats. Onze ervaring is, dat men van tijd tot tijd iets interes
sants bij de buren opmerkt en dan overschakelt op de luisterspoel en 
meegeniet, maar... daardoor wordt er een deel van de les gemist. 

Als de akoupediste naast een lokaal met een vrij magnetisch veld 
werkt, moet de installatie zo lang uit. 

Tot slot nog een opmerking. Inductieve t.l. verlichting stoort ver
sterking d.m.v. een ringleiding zeer. Luistert u maar ! 

Het beste is volgens de deskundigen het duo inductieve + capa-
citieve t.l. Gewone verlichting met lampen geeft in elk geval geen 
storing. 

Let op de voetangels en klemmen. Men kan ons beter lastig noe
men, dan dat de leerlingen niet aangeboden krijgen wat optimaal 
mogelijk is. 

VERSLAG VAN EEN TESTONDERZOEK O P EFFATHA 
IN MAART 1959 

Mej. B. Nauta, 

onderwijzeres B.L.O., Hilversum 

Graag zou ik u iets willen vertellen over een onderzoek, dat ge
houden is op Effatha door middel van een kleurentest. Het betreft 
hier 50 kinderen, in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Het waren ongeveer 
25 jongens en 25 meisjes. 
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Misschien mag ik u eerst iets vertellen over de test. 
Kleur betekent veel in het leven van een mens. Goethe heeft al 

gezegd : kleur is leven. Denkt u maar eens aan al die mensen, die gaan 
kijken naar de bloeiende vruchtbomen, en naar de bloembollenvelden. 
In het dagelijks leven zijn er allerlei uitdrukkingen, die betrekking heb
ben op de kleur. We spreken van: geen kleur bekennen, de grijze massa, 
het bonte leven, ins blaue hinein, het zwarte schaap, het wordt me 
groen en geel voor mijn ogen. Kleuren zijn in wezen niet te scheiden 
van de daaraan ten grondslag liggende oerbeelden, de archetypen. De 
kleur is een middel tot een beter begrip van het karakter van de mens, 
in het bijzonder met betrekking tot het kind. Met kleurenpsychologie 
wordt de wetenschap bedoeld, die zich bezighoudt met een onderzoek 
naar de betrekkingen tussen het gemoedsleven van de mens en de 
kleuren die hij waarneemt, waarin hij zich uitdrukt en waarvan hij zich 
bedient. De oudste oerervaring is die van licht en donker. De licht
en donkerervaring maakt ieder mee bij de geboorte. Het is de eerste 
en grootste psychologische schok in het mensenleven, de laatste is de 
dood. Gewaarwordingen die een sterk emotioneel karakter dragen, 
worden het langst vast gehouden. 

In onze erediensten vinden we het rood dat past bij Pinksteren, 
groen de kleur der verwachting voor de zondagen na Pinksteren en na 
Driekoningen. Paars is de kleur van boete en inkeer; deze kleur wordt 
gebruikt voor Advent en de Lijdenstijd. Zwart voor Goede Vrijdag. 

Er zijn verschillende kleurentests. Een ervan is de Farbpyramiden-
test van Pfister-Heisz. Deze pyramide is opgebouwd uit 15 vierkantjes 
van twee cm. Aan de top is één vierkantje getekend ; de volgende rijen 
zijn dan 2, 3, 4 en 5 vierkantjes. 

Deze pyramidevorm doet denken aan een boom. De boom heeft 
altijd veel betekend in het leven van een mens. Bij een dikke boom 
werden bijeenkomsten gehouden, daar werd ook rechtspraak uitge
oefend. Een boom is ook symbool van de mens. 

Bij de pyramide : boven : ideaal-doel ; beneden : realiteit; het 
binnenste: het innerlijke ; de rand : contact. Links en rechts speelt 
ook een rol : verleden en toekomst. Bij de test horen gekleurde vier
kantjes van ± 2 cm. Er zijn in het geheel 10 kleuren, maar met ver
schillende nuances, samen 24. We onderscheiden: hoofdkleuren, 
mengkleuren, en kleurloze kleuren. 

De hoofdkleuren zijn : rood, blauw, groen en geel. 
De mengkleuren zijn : oranje, paars en bruin. 



38 

De kleurloze kleuren zijn : zwart, wit en grijs. 
Het oerbeeld van rood is het bloed, van lichtblauw de hemel, van 

groen de vegetatie, en van geel het zonlicht. De archetypen van de 
kleur zijn als collectief onbewust voor iedereen gelijk, maar het kleur-
gevoel is als persoonlijk onbewuste, ons eigen bezit. Oranje en paars 
zijn geen archetypische kleuren. 

Rood is, behalve de kleur van het bloed, ook de kleur van vuur, 
warmte, hartstocht en drift. Blauw is, behalve de kleur van de hemel, 
ook de kleur van de verte, de oneindigheid, het ideaal. Geel is behalve 
de kleur van het zonlicht ook de kleur van de energie, de extase, en de 
geest. Groen is de kleur van de vegetatie maar ook de kleur van de 
kalmte, de evenwichtigheid, het flegmatisme. Bruin, de kleur van de 
aarde de materie, is ook de kleur van de vastheid, de stabiliteit, het 
weerstandsvermogen. Oranje is rood en geel. Een actieve vrolijke kleur. 
Het is een feestkleur. Paars is rood en blauw; de overgang van het 
levende naar het dode, van het concrete naar het abstracte. Ook van 
rouw, boete, ernst en bespiegeling. De beweging bij rood is alsof het 
op je afkomt; bij blauw gaat het van je af, het verzinkt. Paars dat 
rood en blauw is, waar de bewegingen dus botsen, is dan ook een hele 
onrustige kleur. Deze bonte kleuren zijn allemaal kleuren uit het 
horizontale vlak; ze zeggen iets over het contact met de medemens. 
De kleuren uit het verticale vlak, zwart, grijs en wit, gaan over de 
persoonlijkheid. De neuroticus, die niet graag kleur wil bekennen, 
vlucht in de kleuren van het verticale vlak. Riven : het witte, het reine. 
Beneden : het zwarte, het lage. In wit zijn alle kleuren in potentie aan
wezig, zwart heeft geen mogelijkheden meer. Komt er in de test alleen 
maar wit voor en geen zwart, dan is er geen evenwicht. Wit alleen is 
explosief. Zwart controleert de affecten en beheerst ze. 

Nadat we nu iets van de kleuren hebben gezien, moeten we ook 
nog eens gaan kijken wat of er gelegd is. Het kan zijn : een tapijt, een 
eenkleurige pyramide, horizontale rijen, een symmetrische structuur, 
een mantel-kern structuur, een asymmetrische structuur, een trap. 

Waar is men begonnen met leggen, aan de top of aan de basis, 
of heeft men eerst de hoekpunten gelegd ? Ook kan eerst de spil of 
ruggegraat zijn gelegd. Denk aan de uitdrukking: dat is iemand met 
ruggegraat. Waar liggen de donkere kleuren : boven of beneden, of 
meer links of rechts ? Dan zijn er nog de verschillende syndromen, 
waarnaar we moeten kijken. 

Een syndroom is de som van de afzonderlijke symptomen, die 
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echter in samenhang met elkaar, een nieuw gegeven tonen. We hebben 
normsyndroom, neurotisch syndroom, stimulerend syndroom, licht 
syndroom, depressief syndroom, passief syndroom, pessimistisch syn
droom, driftsyndroom, mengsyndroom, angstsyndroom, autonoom 
syndroom en heteronoom syndroom. 

Nu iets over de opdracht aan de proefpersoon. De opdracht luidt : 
„Maak er maar iets moois van." Na de eerste moeten er ook nog een 
tweede en een derde gelegd worden. De testsituatie is erg prettig, wat 
voor kinderen heel belangrijk is. 

Men let er dus op, hoe er gelegd wordt, wat er gelegd wordt, en 
welke kleuren er gebruikt worden. In het geheel zijn er dus 45 kleurtjes 
gelegd, 3 X 15. De kleuren worden uitgerekend in procenten. Het is 
ook van belang, welke kleuren in alle drie de pyramides gelegd zijn, 
welke in twee, welke in een, en welke helemaal niet gebruikt worden. 

Bij kinderen vindt men heel vaak een bont tapijt, ze beginnen vaak 
aan de top, en ze gebruiken alle kleuren. 

Nu nog iets over het onderzoek op Effatha. 
Het doel was om te zien, waarin het gevoelsleven van het dove 

kind afweek van het normale. De dove mens is een erg gehandicapt 
mens. Een vertrouwde voetstap hoort hij niet naderen, lieve woordjes 
heeft hij van zijn moeder niet gehoord, hij heeft geen taal, is arm aan 
gedachten. Wat voor invloed heeft dit op het gevoelsleven van het 
kind? 

We komen nu op een terrein waarover nog heel weinig bekend is. 
Het onderzoek omvatte dus 50 kinderen in de leeftijd van 10 tot 

12 jaar. 50 kinderen is geen grote groep om daar een gemiddelde van 
te berekenen. Misschien mag er toch wel enige waarde aan worden 
gehecht. De groep was ook te klein om van elke leeftijd nog weer het 
gemiddelde te berekenen, of van de jongens en meisjes afzonderlijk. 
De groep is wel onderzocht om te kijken of er geen kleurenblinden 
tussen zaten. 

Het was niet moeilijk om de opdracht duidelijk te maken aan 
deze dove kinderen. 

De kleuren boeiden hen en ze voldeden graag aan de opdracht. 
Ook deze kinderen maakten er veelal een bont tapijt van en begonnen 
met leggen aan de top. Eenkleurige pyramides kwamen ook voor en 
structuren. Opmerkelijk was wel, dat verschillende kinderen niet leg
den van links naar rechts, maar van rechts naar links. 

Bij het onderzoek bleek, dat van de hoofdkleuren rood, blauw, 
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groen en geel, meer blauw en groen gekozen werd, dan rood en geel. 
Dat was 6% meer. 

Blauw en groen zijn meer de introverte, depressieve kleuren. 
De kleuren zwart, wit en grijs, worden meer gebruikt dan normaal 

is voor kinderen. Zwart, wit en grijs zijn de kleuren van het neurotisch 
syndroom. 

Maar het grootste verschil zat in het paars, 8% meer dan normaal. 
Paars de meest onrustige kleur, is hier wel een aanwijzing voor inner
lijke onrust en labiel evenwicht. Alle drie de mengkleuren, oranje, 
paars en bruin, werden veel meer gebruikt dan normaal is. Wel een 
aanwijzing voor spanningen en conflicten. De vier hoofdkleuren, die 
samen het norm syndroom vormen, was 7% lager dan normaal. Dat 
betekent, dat de aanpassing minder is dan normaal. 

Het autonoom syndroom was 4% hoger dan het heteronoom 
syndroom. Volgens de uitslag van de kleurentest zou dus een doof 
kind een neurotische aanleg hebben, introvert zijn, depressief, ego
centrisch, met een moeilijke aanpassing. 

Wat hebben deze kinderen nu nodig ? Ik dacht een omgeving met 
zonnige blijde kleuren. Ook zullen de expressie vakken niet mogen wor
den verwaarloosd. Het zou interessant zijn om ook nog eens een onder
zoek in te stellen naar de dove in de puberteitsleeftijd, en in de vol
wassenheid. 

Lectuur gebruikt: o.a. Theoretische Kleurenpsychologie door Th. 
Oegema v. d. Wal. 

NIEUWS 

van de Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in Nederland 

Op de laatste Studie-conferentie (mei 1960) moest de datum 
worden vastgesteld voor de volgende conferentie. Dit bleek nogal wat 
moeilijkheden op te leveren en het was dan ook niet mogelijk een 
bevredigende datum te vinden in het voorjaar. Besloten werd toen, dat 
het Bestuur zich hierop nader zou beraden. 



41 

Dit is inmiddels gebeurd en het Bestuur kwam tot de conclusie 
dat het te veel bezwaren opleverde om de Conferentie in het voorjaar 
te houden en heeft daarom besloten voor 1961 de datum vast te leggen 
in het najaar. 

Het worden nu de dagen voorafgaande aan de herfstvacantie, 
namelijk : donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 1961. 

Zoals elk jaar bestaat ook nu weer de mogelijkheid de avond te 
voren, dus 25 oktober, te komen. 

Wilt u de datum vast noteren ? 
Over het programma hebben we nog geen definitieve gegevens. 

Vast staat echter wel, dat er een inleiding zal worden gehouden over 
lees- en schrijfstoornissen bij slechthorende kinderen. 

Zodra het gehele programma bekend is, wordt dit in het Tijd
schrift gepubliceerd. 

Het komt voor, dat het Tijdschrift onbestelbaar wordt terugge
zonden aan de administrateur. 

De oorzaak is het verzuimen van doorgeven aan uw secretaris van 
adreswijziging. 

Wilt u, in geval van verhuizing, uw nieuwe adres opzenden aan 
het secretariaat van uw ( eigen ) vereniging ? 

Bij voorbaat mijn dank. 
A. BREVE, Natersweg 5 b, Rotterdam 21 

PERSONALIA 

Vereniging voor Doofstommenonderwijs 

In het afgelopen jaar heeft een tweetal leerkrachten van het 
Rudolf Mees Instituut te Rotterdam afscheid genomen wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Begin september verliet 
de heer J. F. Assink de school en eind december was het de heer 
J. Latooij. 

Beiden hebben vele jaren hun beste krachten aan het onderwijs 
en de opvoeding van het doofstomme kind gegeven en zijn ze ook in 
de wereld van de volwassen doven en doofgewordenen velen tot steun 
geweest. Dat zij nog lang van de welverdiende rust mogen genieten. 
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St. Michielsgestel 
Op 26 januari 1.1. slaagden voor diploma-A Doofstommen-onder

wijs de eerw. Br. Reginaldus en Mej. G. Beekveld. 
In Maastricht overleed op 20 januari 1.1. de eerw. Br. Cesarius, 

die vanaf 1898 tot 1959 doofstommen-onderwijs gaf, de laatste jaren 
aan volwassen doofstommen die in hun jeugd niet onderwijsbaar ble
ken, echter op latere leeftijd tot een zekere onderwijs-rijpheid gekomen 
waren. Hij ruste in vrede. 

Het K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V O O R D O O F S T O M M E N 
en het I N S T I T U U T V O O R S L E C H T H O R E N D E N 

te G R O N I N G E N 

roepen sollicitanten op voor de betrekking van 

DIRECTEUR 
wegens pensionering van de huidige functionaris in 1962. 

Deze positie is te vergelijken met die van een rector of directeur van 
een grote school voor voorbereidend hoger of middelbaar onderwiis in 
een eerste klas gemeente. Een uitgebreid administratief apparaat is 
aanwezig. 
Directeurswoning komt desgewenst beschikbaar. 

Het ligt in de bedoeling dat de toekomstige directeur geruime tijd 
gelegenheid zal krijgen zich op zijn taak voor te bereiden in binnen-
en buitenland. 

In het bijzonder komen in aanmerking academisch gevormde neo-
philologen met onderwijservaring en organisatorisch vermogen. 

Sollicitaties met uitvoerige levensloop vóór 31 maart 1961 te richten 
aan de secretaris van de hoofddirectie, Heerestraat 106, Groningen. 
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DE BINAURALE WAARNEMING 

door Drs. } . } . Groen te Utrecht 

Inleiding. 
In dit artikel wordt met binaurale waarneming die waarneming 

bedoeld, die ontstaat na simultane aanbieding van identieke signalen 
aan beide oren, identiek ten aanzien van frequentiespectrum, intensi
teit en tijdspatroon. Een enkele maal zal hiervan afgeweken worden 
ten aanzien van de intensiteit, indien de twee gehoororganen van een 
patient zodanig verschillend zijn dat er een verschil in intensiteit tussen 
de beide geluidsbronnen moet worden aangebracht, willen de signalen 
links en rechts gelijk luid gepercipieerd worden. Nog zeldzamer zal 
het geval zijn dat het frequentiespectrum verschillend moet worden 
gemaakt opdat er een optimale synthese tot stand komt; het uitzeven 
van een gedeelte der hoge en/of lage tonen is dan het hulpmiddel. 
Steeds echter zullen de signalen tot in hun fijnste structuur gelijktijdig 
in linker en rechter oor van de patient klinken bij de door ons be
doelde binaurale presentatie, welke dan zal leiden tot een binaurale 
waarneming. Het is de bedoeling om deze waarnemingsvorm in het 
hierna volgende nader te analyseren en te vergelijken met de mo-
naurale. 

Hieruit zullen enige gevolgtrekkingen over de gehoorsfunctie ge
maakt kunnen worden en tevens zal het eventuele nut van een binau-
raal hoortoestel toegelicht kunnen worden. 

Binaurale Samenwerking 
De drempelverschijnselen. 

In de eerste plaats moet de waarneming van een zuivere toon in 
de omgeving van de drempel besproken worden. Indien de eerst goed 
hoorbare toon zachter en zachter aangeboden wordt aan één oor, zal 
er een moment komen dat van de tien presentaties op gegeven sterkte 
er maar vijf als toon worden waargenomen, terwijl de andere vijf aan 
de bewuste waarneming ontsnappen ; op dat ogenblik is de drempel 
voor die toon bij die proefpersoon bereikt: 50% niveau. 

Wordt de toon nog zachter gemaakt, dan zullen er bij gegeven 
sterkte bijvoorbeeld nog maar twee van de tien presentaties gehoord 
worden : 20% niveau. Op deze wijze wordt het gehele kansproces, dat 
toonwaarneming dus eigenlijk is, doorlopen (fig. 1). 
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INTENSITEIT.SNIVEAU I N R . O O * . to .v . 'DREhPEL 
fig. 1 

De kans-kurve heeft een S-vorm. Deze lijn stelt dus voor: de 
kans op waarneming (uitgedrukt in procenten) van een zuivere toon, 
als functie van de sterkte van die toon, uitgedrukt in db boven het 
internationaal nul niveau. Men kan ook uitgaan van het punt waarbij 
de kans op waarneming een half is (50%), de zogenaamde drempel en 
die sterke 0 db noemen (50% niveau). 

In dat geval worden alle andere sterkteniveaux opgegeven in db 
t.o.v. die drempel. Dit is in fig. 1 gedaan. 

Indien men bovengenoemde meting van de toondrempel binau-
raal herhaald had en daarbij aan beide oren dezelfde sterkte van het 
signaal had gegeven (als beide oren gelijk gevoelig zijn), dan had men 
per oor eenzelfde kurve gevonden als in de monaurale situatie, echter 
met één verschil : de kurve ligt 3 db verschoven naar links, dus naar 
een lager sterkteniveau. Een verschil van 3 db betekent een energie
verhouding van Vz. Men kan dus binauraal hetzelfde kansproces (drem
pelproces) laten plaatsvinden als monauraal door ieder der gehoor
organen de helft van de energie aan te bieden. Dat men hier met het
zelfde kansproces te doen heeft volgt uit de gelijkheid van vorm (hel
ling) van de kurven. 

Men had ook aan één gehoororgaan ]A en aan het andere 3/4 van 
de energie kunnen geven, ook dan had men dezelfde kanskurve ge
vonden, zij het dat deze nu in zou liggen tussen de monaurale en de 
eerstgenoemde binaurale kurve (Chocholle). Het belangrijkste is, dat 
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een gehoororgaan beneden de zogenaamde drempel nog werkt en kan 
blijven bijdragen bij de perceptie via het andere gehoororgaan. Uit het 
voorgaande volgt tevens, dat de gehoordrempel bij normaal horenden 
centraal gelegen moet zijn. Immers: het doet er niet toe hoe deze 
drempel benaderd wordt. Men kan alle energie via één gehoororgaan 
naar binnen sturen, maar men kan die energie ook over beide gehoor
organen verdelen in iedere gewenste verhouding: steeds vindt men 
hetzelfde kansproces. De toondrempel is dus centraal. 

De binaurale luidheidsadditie. 
Indien men tegelijkertijd twee even luide tonen (van dezelfde 

hoogte) laat klinken, is de binaurale waarneming tweemaal zo luid 
als de monaurale. De luidheden tellen dus op. Dit geldt zolang de 
toonhoogten gelijk zijn. Had men een toonhoogteverschil van 20% 
aangebracht tussen de overigens gelijk luide tonen, dan was er geen 
additie meer geweest (Von Békésy). Uit deze waarneming en uit de 
vorige blijkt, dat de beide gehoororganen samen in het centrum gepro
jecteerd worden, zodanig dat gelijknamige gedeelten ook op dezelfde 
plaats centraal samen komen en ongelijknamige niet. Het is waarschijn
lijk, dat het drempelproces, dat binauraal hetzelfde is als monauraal, 
zich op deze plaats van samenkomst moet afspelen: dat is in de oliva 
superior (fig. 2). 

Terloops zij hier opgemerkt dat in deze kerngroep vermoedelijk de 
signalen komende van L- en R-oor ook op tijdsverschillen beoordeeld 
worden waaruit dan het richting-horen ontstaat. Een tijdsverschil van 
3 X 10-5 seconde is al waarneembaar als horende bij een richting die 
3° afligt van „recht vooruit". Bij de hiervoor genoemde binaurale pre
sentatie komen de signalen gelijktijdig aan, waardoor een „midden-
localisatie" ontstaat, vooral ook omdat de beide signalen gelijk luid 
worden aangeboden. Bij een verschil in luidheid wordt de waarneming 
in dat oor gelocaliseerd waar de toon het luidste is. Er is dan geen 
richtinghoren maar wel lateralisatie. 

Een verschil van 2 db is al duidelijk merkbaar. 

Binaurale frequentie analyse. 
De nauwkeurigheid waarmee men een frequentieverschil tussen 

twee afwisselend klinkende tonen kan horen is bijzonder groot: een 
verschil van 3 pro mille is al waarneembaar aan één oor. 
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fig. 2 

Binauraal ligt dit nog bijna twee maal zo gunstig, zodat daar de 
nauwkeurigheid beter is dan 2 pro mille. Dit heeft dus betrekking op 
de zogenaamde relatieve toonhoogtetrede. (Shower en Biddulph). 

Binaurale samenwerking aangaande coherente signalen in ver
schillende frequentiebanden. (Arnold, Fletcher, Matzker). 

Indien men spraak door twee gescheiden versterkerkanalen aan 
L- en R-oor aanbiedt waarbij in het ene kanaal slechts een frequentie
band van 500—800 Hz en in het andere kanaal van 1500—2400 Hz 
wordt doorgelaten, dan is deze merkwaardige vorm van spraakpresen-
tatie voor de normaal horende volmaakt verstaanbaar, terwijl ieder 
oor apart een zeer slechte discriminatie oplevert. 

Had men twee sprekers gebruikt, waarbij de ene het bas-kanaal 
en de andere het diskant-kanaal voor zijn rekening zou genomen heb
ben, dan was, zelfs met de best mogelijke coördinatie tussen de sprekers, 
die dezelfde tekst tegelijkertijd en op dezelfde wijze zouden voorspreken, 
de spraak onverstaanbaar geweest. 
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Hier is dus essentieel, dat er coherentie ( = samenhang) bestaat 
tussen de bas- en de diskant-band, een samenhang welke veroorzaakt 
wordt door één gemeenschappelijke bijzonderheid n.l. door het basis-
rhythme van de stembanden. Deze basisfrequentie verleent een speci
fieke (en steeds wisselende) periodiciteit aan grond en boventonen 
van de spraakklanken welke o.a. tot uitdrukking komt in de omhul
lende. Deze periodiciteit moet gelijk zijn voor beide oren anders weigert 
het centrum de fusie der patronen of is niet in staat tot versmelting. 
Klaarblijkelijk hebben wij hier te doen met een hogere vorm van 
samenwerking, waarbij patronen, die fysisch tot één geheel behoren 
(bas- en diskant band), ook tot een logisch geheel worden gebracht, 
zelfs als het in twee gescheiden gedeelten in het centrale zenuwstelsel 
wordt binnengevoerd. 

Het blijkt, dat bij patiënten met slechte schorsfunctie (arterioskle-
rose of tumor) deze fusie der klankbeelden slecht of in het geheel niet 
tot stand komt. Hiermee zou dan een differentiaal diagnosticum voor 
localisatie van de disfunctie mogelijk worden. 

Overigens blijken de resultaten, met deze methode verkregen, no» 
wel eens tegen te vallen, getuige de ervaring van andere auteurs die 
er de waarde van getoetst hebben. In ieder geval is het een theoretisch 
uiterst belangrijke bijdrage tot het binaurale horen. 

Samenvatting van het eerste gedeelte. 
Uit het voorgaande mag men besluiten dat er een innige samen

werking bestaat op centraal niveau tussen de projecties der beide ge
hoororganen ten aanzien van drempelprocessen, luidheidsadditie, fre
quentieanalyse en, hoewel het verder buiten het kader van dit artikel 
valt, tijdsanalyse. 

Men zou kunnen zeggen : Binauraal hoort men vrijwel tweemaal 
zo goed als monauraal, zowel ten aanzien van de luidheid als van de 
frequentieanalyse. 

Binaurale processen bij pathologische gehoororganen. 
Het heeft zin om het voorgaande nog eens opnieuw te bezien 

indien men met pathologische gehoororganen te doen heeft. In de 
eerste plaats zou men al een groot verschil ten opzichte van het vooraf
gaande kunnen verwachten, indien het pathologische karakter zich 
zou bepalen tot de cochleae, terwijl de centrale verbindingen alle verder 
normaal zouden zijn. Bij normalen ligt de drempel centraal : bij die 
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zojuist genoemde groep zou het drempelproces wel eens geheel door 
de cochleae bepaald kunnen worden. En dan heeft men een drempel
situatie met een kansproces dat binauraal verschillend moet zijn t.o.v. 
monauraal. Een kleine berekening moge dit verduidelijken. 

O 0 5 1 0 

S T E R K T E VAN DE. PRIKKLL (RELATIEF) 

fig. 3 

Stel dat de kans op monaurale waarneming p is (als functie van 
de sterkte) dan is de kans op geen waarneming 1-p. (p is een getal 
tussen O en 1). 

Indien de uiteindelijke kans op geen waarneming door twee ge
hoororganen inderdaad het product is van de twee onafhankelijke 
kansen, één voor ieder gehoororgaan apart, dan is deze (1-p)12 als het 
R-oor en het L-oor gelijk zijn. 
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De uiteindelijke, binaurale kans op waarneming is dan l-( l -p)2 

= 2p-P2. 
Men ziet dus dat voor kleine waarnemingskansen de binaurale 

kans 2 maal zo groot is als de monaurale. (fig. 3). De aanvankelijke 
steil heid van deze binaurale kurve is dus tweemaal zo groot als die 
van de monaurale. 

Had men een pathologische vorm van horen gehad waarbij de 
gehoororganen normaal waren maar waar het centrale deel der ge-
hoorsbanen beschadigd was, dan had men, evenals bij normaal horen
den, geen verschil in vorm der kanskurven gevonden : de steilheid is 
dan binauraal dezelfde als monauraal. 

Een dergelijk onderscheid in gedrag van de binaurale t.o.v. de 
monaurale kurve zou een belangrijk diagnostisch hulpmiddel kunnen 
opleveren bij de pathologische gehoororganen, dus bij de zogenaamde 
perceptiestoornissen. 

De vraag is echter: kunnen deze twee groepen van perceptiehard-
horendheden, onderscheiden worden door een verschillend gedrag van 
de binaurale waarnemingskanskurve 1 Is dit verschil in binauraal gedrag 
aantoonbaar en klopt dan de daaruit voortvloeiende diagnose met de 
algemeen aanvaarde ? 

Onderzoek. 

Materiaal en methode 

Teneinde de hierboven ontwikkelde hypothese te toetsen werden 
door Mej. Hellema en schrijver 110 gevallen van perceptiehardhorend-
heid onderzocht. Het merendeel der patiënten was afkomstig van de 
Chr. School voor Slechthorende Kinderen te Utrecht; het resterende 
deel werd gevormd door patiënten van de kliniek voor keel-neus- en 
oorziekten. De leeftijden liepen uiteen tussen 6 en 70 jaar. 

Als onderzoekmateriaal werden monosyllaben gebruikt, waarmee 
monaurale- en binaurale spraakaudiometrie werd bedreven. Eerst werd 
van ieder gehoororgaan in stappen van 5 db met ruim 30 fonemen per 
stap het spraakaudiogram gemaakt, waarna het procédé binauraal her
haald werd. In sommige gevallen werd ook de omgekeerde volgorde 
gebruikt, hetgeen niet van invloed is geweest op de resultaten. Steeds 
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werd het percentage juist geantwoorde fonemen als functie van de 
sterkte genoteerd. 

Resultaten. 
1) Een lawaaitrauma is een beschadiging van het orgaan van Corti, 
een gedeeltelijke vernietiging van de haarcellen. Een beiderzijds trauma 
ten gevolge van chronisch lawaai zou een goed voorbeeld van een 
perifeer drempelmechanisme kunnen vormen, waarbij de centrale ba
nen intact zouden kunnen zijn. Hier zou er dus een binauraal steiler 
kurve te voorschijn moeten komen. 

NAME J T / ACE 6^ DIAGNOSIS NOISE TRAUMA PtRCDeATNCSS PERIPHERAL 

PURE TONE AUDIOGRAM SPEECH AUDIOGRAM PHONEMES 

^!» ^ ï Ï I x *fs» 8 -20 o »o tp 60 so 100 db 

fig. 4 

Geval 1 J. T . ; geb. 15—1—1895 (fig 4). Het toonaudiogram geeft 
het beeld van een uitgebreide verwoesting ook voor de lagere frequen
tiebanden van de spraak. Het monaurale spraakaudiogram is voor L-
en R-oor gelijk; het wijst op een perceptieverlies, speciaal voor de hoge 
tonen; er is veel spreiding van de meetpunten. Het binaurale spraak
audiogram vertoont een steilere helling en wel tweemaal zo groot als 
het monaurale. Ook volgens deze methode is er dus hier een perifere 
beschadiging in het perceptie organisme. Opvallend is verder dat het 
discriminatieverlies binauraal veel kleiner is dan monauraal (20% 
tegen 35%). 

2) Als tegenstelling tot her vorige geval wordt hier een kernicterus 
gedemonstreerd, waarvan medisch wel vastgesteld is, dat dit in eerste 
instantie een beschadiging van het centraal zenuwstelsel inhoudt. 

Met opzet is dit geval van een 13-jarige jongen N. K. (fig. 5) 
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NAME HK.S AGE 15 DIAGNOSIS KERNICTERl/S PCRC DtATN£5S CENTBAL 

PURE TONE AUDIOGRAM SPEECH AODIOCRAn PHONEMES 

fee 

SO 

db 

a 

fig. 5 

gekozen, daar zijn toonaudiogram een sterke overeenkomst vertoont 
met het vorige terwijl het binaurale spraakaudiogram opvallend ver
schillend is. Ook hier het beeld van een perceptiehardhorendheid, zich 
uitend in een onvoldoende waarneming van de medeklinkers, vrij grote 
spreiding der monaurale meetpunten, maar met een duidelijke parallel 
verschuiving van de binaurale kurve. Hier hebben wij dus te doen met 
een centrale perceptiehardhorendheid. 

Conclusie. 
Uit de twee, volgens het toonaudiogram overeenkomstige voor

beelden, met echter geheel verschillende achtergrond, blijkt dat er 
volgens de steilheidsvergelijking van binaurale met monaurale spraak-
kurve een indeling te maken is volgens perifere of centrale oorsprong 
van de hardhorendheid, een indeling welke in overeenstemming is 
met de medische kennis over de localisatie van de beschadiging. 

Tevens zij hier nog gewezen op de stippellijnen in de figuren 4 
en 5, welke de theoretisch berekende binaurale spraakkurven voor
stellen, uitgaande van de monaurale metingen. Bij ieder aangeboden 
spraakniveau worden de gemeten monaurale discriminatiewaarden in
gevuld in de formule l-(l-pR) (1-pL), waaruit de theoretische volgt. 
Het blijkt dat deze procedure juist is in het geval van perifere hard
horendheid (lawaaitrauma), maar niet van toepassing is op een cen
trale hardhorendheid (kernicterus) ; bij het perifere geval volgt de 
stipppellijn de practisch gevonden kurve, terwijl hij in het centrale 
geval er duidelijk in vorm en ligging van afwijkt. 

Overzicht over het gehele materiaal. 
In de 110 onderzochte gevallen werd voor zover dit mogelijk was 
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nagegaan welke oorzaak aan de perceptieve hardhorendheid kon 
den toegeschreven. (Zie onderstaande tabel). 

wor-

Oorzaak van de hardhorendheid 

moeilijkheden bij bevalling 
verworven hardhorendheid 
erfelijke hardhorendheid 
hersenschudding 
streptomycine 
rhesus antagonisme 
virus (griep, mazelen) 
zwangerschap (rubeola etc.) 
lawaaitrauma 
meningitis (geen strepto) 
diabetes 
onbekend 

aantal 
gevallen 

23 
17 
1 1 
IL 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

34 

Binauraal 
spraakaudiogram 

steiler 
7 
7 
5 
1 
2 

— 
1 
3 
3 
1 

— 
7 

evenwijdig 
17 
10 
o 
y 

4 
3 
3 
2 

— 
— 
— 

1 
27 

110 34 76 

Volgens deze resultaten blijkt, dat er tweemaal zoveel centraal als 
perifeer hardhorenden bestaan (perceptief). 

Opvallend is verder de grote frequentie van geboortetraumata 
(23 uit 110) ; verhoudingsgewijze zijn er dan meer centraal gestoorden. 
Hersenschudding geeft, zoals te verwachten was, een overwegend cen
trale stoornis, wegens de diffuse bloedingen in de hersens, die in hoofd
zaak bij het achterhoofdsgat geconcentreerd zijn. De drie Rhesus anta-
gonisme-kinderen zijn allen centraal gestoord, terwijl de rubeola peri
feer blijkt aan te grijpen, evenals het lawaaitrauma. De enige (jeugdige) 
diabetes blijkt centraal gestoord te zijn, hetgeen in overeenstemming 
blijkt te zijn met de opvatting der medische specialisten. Van één derde 
der onderzochten kon geen oorzaak der hardhorendheid vastgesteld 
worden. 

Uit dit materiaal kunnen nog enige belangrijke conclusies getrok
ken worden over de aard der binaurale samenwerking en de weder
zijdse beïnvloeding der gehoororganen. 
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Discriminatieverhoging. 
In ongeveer de helft van de onderzochte gevallen stijgt de discri

minatie wanneer men van een monaurale op een binaurale toepassing 
der hoortoestellen overgaat. Vooral de centraal gestoorden varen er 
wel bij: het discriminatieverlies wordt dan tot ongeveer de helft ge
reduceerd; bij de perifeergestoorden is het bijna het geval (fig. 6). 

NAME P ^ L / A C E I * DIAGNOSIS DIABETES 

PL/RE TONE AUDIOGRAM 

feo 

80 

SPEECH AUDIOGRAM 

V 

PERC.DCATNC5S CENTRAL 

PHONEMES 

r« 
fig. 6 

Drempelverlaging. 
In 70% der gevallen blijkt, dat de drempel voor spraakverstaan 

(50%) binauraal ongeveer 9 db lager is komen te liggen t.o.v. monau-
raal. Wanneer men bij een patient met een hoortoestel eerst monau-
raal gewerkt heeft, moet men altijd de volumeregelaar omlaag draaien 
(zwakker geluid) als men op binaurale toepassing overgaat. 

Toename van de zekerheid. 
Vaak blijkt, dat binauraal veel sneller op proefwoorden ( en op 

taal) wordt gereageerd dan monauraal. Dit wijst op een groter zeker
heid, welke ook uit de verminderde spreiding der meetpunten ge
vonden kan worden. Binauraal is de spreiding 79% van monauraal. 

Invloed van binaurale toepassing op de ontwikkeling. 
Als voorbeeld van de zegeningen van de binaurale toepassing van 

een hoortoestel moge het volgende dienen. Een meisje (M. H. geb. 
13—3—1950, diagnose congenitale hardhorendheid van het centrale 
type) had eerst monauraal R gedurende 2 jaar een overigens goed 
functionerend hoortoestel gedragen. Bij onderzoek met het toonaudio-
gram bleek er een nagenoeg gelijk gedrag van L- en R-oor te bestaan, 
terwijl in haar spraakaudiogram bleek, dat het niet-geoefende L-oor 
ver achterbleef (7—10—1958). Na ongeveer een jaar binaurale oefe-
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ning kwam zij voor controle terug (19—9—1959) ; het bleek dat het 
L-oor zich geheel had aangepast en nu wilde samenwerken met het 
R-oor tot een binaurale discriminatie van 85%. Bijna een jaar later 
(24—5—1960), was haar drempel L en R nog iets gedaald, waarbij 
haar discriminatie dezelfde was gebleven. Hierbij dient nog opgemerkt 
te worden, dat dit meisje geen speciaal S.H.onderwijs ontvangt (fig. 7). 
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Een overeenkomstig gedrag werd door ons ook bij de leerlingen 
van de School voor S.H.kinderen gevonden. 

Mislukkingen. 
In 13% van ons materiaal was er binauraal geen verbetering te 

bereiken t.o.v. de monaurale resultaten. 
In 5% bleek dat de binaurale toepassing slechter werkte dan 

monauraal. Deze patiënten vonden het binaurale geluid beslist hinder-
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lijk. Deze groep had een typisch gemeenschappelijke eigenschap : de 
patiënten behoorden allen tot de centraal gestoorden. Merendeels wa
ren het oude mensen, die leden aan arteriosclerose. 

Overigens moet men voorzichtig zijn bij de uitspraak : mislukking. 
Het is heel goed mogelijk dat een eerste kennismaking met het binau-
rale geluid hinderlijk wordt ondervonden, althans niet tot verbetering 
leidt. Men moet dan ongeveer 2 maanden lang binauraal oefenen al
vorens vastgesteld kan worden of het zin heeft van monauraal op 
binauraal over te gaan of niet. Een zekere aanloopperiode, waarin 
het centrale zenuwstelsel (de hersens) geoefend dient te worden is 
vaak noodzakelijk. 

Conclusie. 
Uit het voorgaande moge blijken, dat de binaurale waarneming 

vrijwel altijd een grote vooruitgang betekent t.o.v. de monaurale. 
De intensiteit kan verlaagd worden; men behoeft de cochleae 

niet meer zo zwaar te belasten, waardoor vervorming en uitputting 
worden voorkomen. Men verkrijgt een betere en snellere frequentie 
analyse en bovendien gaan het incasseringsvermogen en de zekerheid 
vooruit. Een aanvankelijke mislukking behoeft niet een blijvende te 
zijn : twee maanden binauraal oefenen is in de meeste gevallen vol
doende om het volle profijt van de samenwerking der twee gehoor
organen te trekken. De binaurale spraakaudiometrie geeft de mogelijk
heid tot het stellen van diagnose en veelal ook tot het opmaken van de 
prognose. Verder stelt zij in staat steeds het met een hoortoestel be
reikte resultaat te toetsen. 
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FUNDAMENTELE MOGELIJKHEDEN 
VAN KLASSE-APPARATUUR 

door Dr. E. de Boer, physicus'dudioloog te Amsterdam 

Onderstaand artikel is geschreven met de wens, de steeds weer oplaaiende 
controverse betreffende individuele hoor-apparatuur versus klasse-apparatuur een 
scherper bepaalde grondslag te geven. Maar al te vaak zijn het technische punten die 
op ongelegen momenten in de strijd worden geworpen, of zijn het uiterst onbelang
rijke dingen, die de keuze in beslissende mate beïnvloeden. Veel beter is het, dat 
men goed op de hoogte is van de principiële beperkingen, die aan de communicatie 
via een hoorapparaat in een lokaal gesteld zijn. Deze beperkingen blijven bestaan, 
ook al wordt de technische uitvoering van hoor- of klasse-apparatuur tot ongekende 
hoogten opgevoerd. Zij gelden niet alleen in het schoollokaal, maar ook daarbuiten, 
waar de slechthorende zich eveneens moet kunnen handhaven. Slechts deze be
perkingen, en de daarin door klasse-apparatuur eventueel te brengen veranderingen, 
dienen het onderwerp van de discussie uit te maken. De beslissing voor schoolinstal-
laties behoort dan te worden genomen aan de hand van de volgende vragen : 
lste Is de communicatie in het schoollokaal te slecht om de leerling profijt te doen 

trekken van zijn (beperkt) gehoor? 
2de Krijgen de leerlingen voldoende gelegenheid met hun hoortoestel te wennen 

aan (voor ons) „normale" akoestische omstandigheden ? 
Op het tweede plan komen dan vragen als : 
3de Is het gegeven of te geven onderwijs a priori meer geschikt voor de ene of 

de andere vorm van apparatuur ? 
4de Wordt met klasse-apparatuur de individuele aanpassing al of niet geweld 

aangedaan ? 
Indien men het aan de hand van deze vragen eens wordt over de wenselijkheid 

van klasse-apparatuur, komen technische problemen voor het eerst aan bod bij de 
vraag naar welk type apparatuur de voorkeur uitgaat. Deze problemen zijn echter 
sterk aan verandering onderhevig, daar de techniek voortdurend vooruit gaat in een 
niet te voorspellen tempo. Met de boven geformuleerde vier vragen is dit niet, of 
althans in enorm veel geringere mate, het geval : deze punten, vooral de eerste 
twee, blijven hun geldigheid behouden (zij het, dat misschien in de toekomst een 
ruime toepassing van stereofonische hoortoestellen her aantal principieel één-origen 
onder de slechthorenden belangrijk zou kunnen doen verminderen). 

Inleiding. 
De modeverschijnselen, die bij de audiologie optreden, zijn sterk 

gebonden aan recente vooruitgangen der techniek. Men herinnert zich 
dat in de tijd der buizentoestellen de klankkwaliteit van het hoor
toestel al verrassend goed was te noemen, dit dank zij de ontwikkeling 
van de electro-akoestiek. Later zag men, waar het de toepassing van 
de transistors betrof, het hoortoestel een wedloop winnen met het 
radiotoestel. Thans is het de stereofonische weergave die zijn invloed 
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doet gelden op de audiologie en waardoor, naar wij hopen, vele slecht
horenden andermaal kunnen profiteren van de vooruitgang van de 
techniek. 

Wat de invloed van stereofonie betreft, doel ik hier niet alleen 
op de toepassing van stereofonische hoortoestellen (hoorbrillen). Meer 
in het bijzonder wil ik wijzen op de interesse, die men toont voor het 
„ruimtelijk horen", voor het inzicht over de samenwerking van onze 
twee oren, waardoor men begrijpt hoe men uit een mengelmoes van 
uit alle richtingen komende geluiden een bepaald geluid kan selec
teren. Ieder, die wel eens een bandopname heeft gemaakt, realiseert 
zich hoe rumoerig het eigenlijk om ons heen is en hoe wij normaliter 
dit rumoer spelenderwijs onderdrukken, dank zij ons stereofonisch hoor-
vermogen. Bij het luisteren naar de opname horen wij geen richting 
meer en klinkt alles even lawaaiig. Men realiseert zich thans scherp 
hoe de meeste met een prothese uitgerust slechthorenden in wezen 
één-origen zijn geworden en het geluid dus op z'n best horen, zoals wij, 
normaalhorenden, de bandopname horen. 

De akoestiek van de ruimte, waarin men zich bevindt, wordt dan 
allesoverheersend. Men denke ook aan de radiostudio's, waar alles 
gedaan moet worden om lawaai en nagalm te dempen, opdat de 
luisteraar, die alles uit de richting van de luidspreker hoort, dit niet 
als storend ondervindt. 

Veel onderzoekingswerk is gewijd aan dit richtinghoren en het 
daarbij gevonden z.g. voorrangseffect.l) Door de studie van binaurale 
integratie (de samenwerking tussen de van onze beide oren naar de 
hersenen gezonden signalen) verkrijgt men belangrijke aanwijzingen 
over de mate waarin het cerebrale hoormechanisme gestoord is.2) De 
invloed van de omringende ruimte is navrant duidelijk geworden uit 
onderzoekingen door Tolk en Peutz over de invloed van de akoestiek 
van schoollokalen op de verstaanbaarheid van de in zinsverband ge
sproken woorden. In overeenstemming met de verwachtingen is bij 
één-orig horen de verstaanbaarheid op enige afstand van de spreker 
zeer slecht. Men kan onder deze omstandigheden van een slechtho
rende zeker niet de verstaanbaarheid verwachten, die men tijdens het 
onderzoek voor de aanpassing van zijn prothese als optimaal heeft 
gevonden. Het is op de akoestische weg van de mond van de leer
kracht naar de microfoon van het hoortoestel waar het geluid ver-

' ) 2) Zie referenties aan het eind van dit artikel. 
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meerderd wordt met nagalm en omgevingslawaai, en wel in die mate, 
dat de verstaanbaarheid snel slechter wordt (althans bij éénorig 
luisteren). 

Door een klasse-apparatuur wordt deze ongunstige geluidweg als 
het ware kortgesloten. Het geluid wordt, van een plaats dicht voor de 
mond van de spreker, electronisch naar het hoortoestel of naar het 
oor geleid. Van welk type de apparatuur is, doet voor het moment 
niet ter zake. Men mag echter veronderstellen, dat de electronische 
apparatuur perfect werkt. Het signaal, dat naar het hoortoestel of 
naar het oor wordt geleid, is dan een getrouwe replica van het geluids
veld dat ter plaatse van de microfoon heerst. Er wordt dus noch ver
vorming, noch storing geïntroduceerd. Storingen komen slechts uit de 
microfoon van de installatie, daar deze behalve de stem van de spreker 
ook (en onvermijdelijk) lawaai en nagalm zal opvangen. De verstaan-
baarheidssituatie wordt dus beheerst door de eigenschappen van het 
totale geluidsveld ter plaatse van de microfoon van de installatie. 
Zonder klasse-apparatuur wordt de verstaanbaarheidssituatie op de
zelfde wijze beheerst door het geluidsveld ter plaatse van de micro
foon van het hoortoestel. 

Vrijwel ieder is het erover eens, dat de leerlingen tijdens de les 
niet alleen de leerkracht, maar ook elkaar, en in het bijzonder zichzelf, 
moeten kunnen horen. 

Men stelt dan terecht de eis, dat hiervoor eenzelfde gunstige over
drachtsweg wordt gecreëerd. Niets ligt meer voor de hand dan het 
plaatsen van andere microfoons in het lokaal om de stemmen der leer
lingen op te vangen en naar de versterkerapparatuur te voeren. Hier 
is het echter waar de fundamentele tekortkomingen van een dergelijke 
apparatuur duidelijk zullen blijken. Het zij herhaald, dit is niet het 
gevolg van technische tekortkomingen van de apparatuur, maar uit
sluitend van de eigenschappen van de geluidsvelden, die in de klas 
door elke spreker worden veroorzaakt. De spraakverstaanbaarheids-
prestatie wordt beheerst door de verhouding van direct (nuttig) spraak
signaal en storingslawaai (nagalm en ander stoorgeluid). De bereikte 
of bereikbare verbetering kan dus worden beoordeeld aan de verande
ring, die in deze verhouding wordt gebracht. Hiermee abstraheert men 
zich voldoende van alle andere factoren, die op het resultaat van in
vloed kunnen zijn. Men krijgt zo een scherp beeld van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden in deze. 
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Direct geluid en nagalm. 
Stel, dat in een ruimte met kaatsende wanden een geluidsbron 

met constante sterkte op een bepaald moment wordt aangezet. Zie 
Fig. 1. Het oor van een in de zaal aanwezige luisteraar wordt na een 
betrekkelijk korte tijd door de geluidsgolf bereikt. Vanaf dit moment 
begint deze luisteraar het geluid te horen. De geluidsgolven bereiken 
na enige tijd ook de wanden van het lokaal, kaatsen daar (onder enige 
verlies) terug en kunnen daarna weer het oor van de luisteraar pas
seren. De sterkte-indruk wordt dan iets groter. De teruggekaatste ge
luidsgolf zal na verloop van tijd weer een wand (of de vloer of een 
obstakel) treffen. Daar wordt het geluid weer teruggekaatst. Achter
eenvolgens zal de waargenomen luidheid telkens met sprongetjes stij
gen. Omdat bij elke terugkaatsing geluidsenergie verloren gaat, zal na 
enige tijd dit herhaald terugkaatsen de geluidssterkte in het lokaal 
niet meer doen stijgen. Men hoort een constante sterkte. Men kan 
het geluidsveld dus splitsen in een direct geluid (de geluidsgolf die 
direct van de bron naar de luisteraar loopt) en indirect geluid (het 
gecompliceerde geluidsveld dat in het lokaal ontstaat na herhaalde 
terugkaatsingen). 

Kg. l 

Het directe geluid is gericht; dank zij een speciale voorziening 
aan onze oren kunnen we de richting ervan bepalen. Het indirecte 
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geluid is diffuus, het dwaalt als het ware doelloos in het lokaal rond. 
Dit laatste komt pas goed op gang als de geluidsbron reeds enige tijd 
geklonken heeft. Omgekeerd is het indirecte geluid na het ophouden 
van de geluidsbron niet direct uitgestorven. Hieraan dankt het zijn 
naam van nagalm. Het dwaalt nog enige tijd rond tot het door de 
wanden geheel geabsorbeerd is (nagalmtijd). Er dient nog opgemerkt 
te worden, dat dit naklinken van het nagalmgeluid in een plotseling 
invallende stilte duidelijker hoorbaar is dan het langzaam opbouwen 
van het totale geluidsveld zoals boven beschreven. 

Het moet hieruit duidelijk zijn, dat bij een snel wisselend signaal, 
zoals de spraak, de nagalm de verstaanbaarheid nadelig zal kunnen 
beïnvloeden. Het nagalmveld heeft immers steeds enige tijd nodig voor 
het is opgebouwd en voor het weer is uitgestorven. Niet alleen volgt 
het de variaties met enige vertraging, maar bovendien worden de snelle 
wisselingen uitgesmeerd. Voor de normaalhorende is het mogelijk van 
het directe geluid de richting te bepalen. Dit directe geluid komt het 
eerst aan, verkrijgt daardoor voorrang en dank zij het feit, dat onze 
twee oren het iets verschillend opvangen, kan het worden gescheiden 
van het diffuse nagalmgeluid. Zo kunnen we dus de spraak verstaan 
zonder dat we de nagalm als storender dan een achtergrondgeluid 
ervaren. 

Met slechts één werkzaam oor kan men slechts naar het totale 
geluidsveld luisteren ; alles vloeit dan in elkaar, het oor heeft geen 
houvast meer aan de richting. Evenmin kan men gemakkelijk het ge
sprokene verstaan via een hoortoestel, omdat dit slechts het geluid op 
één plaats, de microfoon, opvangt. Dit blijft gelden als het apparaat 
binauraal, op twee oren dus, is aangesloten. 

Sterkteverhoudingen. 
Het is technisch en financieel niet goed mogelijk, de nagalm geheel 

te doen verdwijnen, althans in een schoollokaal. Daardoor zou boven
dien de atmosfeer in het lokaal voor normaal-, zowel als voor slecht
horenden bijzonder onaangenaam worden. De vraag is dus, in hoe
verre de nagalm verminderd moet worden om de verstaanbaarheid 
voor de slechthorenden niet te veel slechter te maken. De recente 
onderzoekingen van Tolk en Peutz in schoolklassen hebben aangetoond, 
dat de situatie zo mogelijk nog slechter is, als men zich altijd had voor-
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gesteld. De verhouding van de sterktes van direct en indirect geluid 
bleek duidelijk de beheersende factor te zijn. 

Hiermee zullen wij ons nu bezig moeten houden, en wel in kwan
titatieve zin. We doen daarbij het beste, al het nagalm-geluid zonder 
meer als stoorlawaai op te vatten. Daarbij wordt dus de relatie die dit 
heeft met het oorspronkelijke geluid, geheel verwaarloosd, evenals het 
eventueel uit deze relatie te trekken nut. 

Het nagalmgeluid is diffuus verdeeld over het lokaal, daarom is 
het overal ongeveer even sterk. De sterkte ervan hangt bij een bepaald 
lokaal, behalve van de sterkte van de bron, alleen van de nagalmtijd 
af. Hoe langer de nagalmtijd, des te sterker is het indirecte geluid. 

Anders is het met het directe geluid. Dit is sterk veranderlijk met 
de afstand van spreker tot luisteraar. Bij verdubbeling van de afstand 
neemt de geluidsdruk af tot de helft van de oorspronkelijke waarde; 
de geluidsintensiteit tot een kwart. Dan neemt het geluidspeil dus af 
met 6 decibel. Stellen we ons nu voor, dat op één meter afstand de 
sterkte 80 decibel is, dan is deze op twee meter 74 db, op vier meter 
68 db, enz. Op een halve meter wordt het 86 db, op 25 cm afstand 
zelfs 92 db. Dezelfde variaties treden op als de geluidssterkte op 1 m 
60 db is, op 2 m wordt dit 54 db, op 25 cm 72 db. etc. De oorzaak 
van deze afhankelijkheid ligt in het feit, dat voor een grotere afstand 
de geluidsgolven zich over een grotere ruimte hebben moeten versprei
den en dat het geluid daardoor „ijler" is geworden. 

Dicht bij de geluidsbron is het directe geluid sterk en overheerst 
t.o.v. het nagalmgeluid. Op grotere afstand wordt het direct geluid 
zwakker tot het tenslotte op een bepaalde afstand verdrinkt in de na
galm (waarvan de sterkte immers constant was). Zie hiervoor Fig. 2. 
De afstand waarbij de sterktes van direct en indirect geluid gelijk zijn, 
noemt men de kritische afstand. Deze is onafhankelijk van de sterkte 
van het geluid, en wordt eigenlijk geheel bepaald door de nagalmtijd 
(de tijd waarin de nagalm 60 db in geluidspeil zakt na het afzetten 
van de geluidsbron) en de gemiddelde afmeting van het lokaal. De 
kritische afstand wordt korter naarmate de nagalmtijd groter is. 

In een schoollokaal zouden we alle slechthorende leerlingen, en 
zeker de één-origen, dus het liefst op kleine afstand van de leerkracht 
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plaatsen; althans op een kortere afstand dan de kritische afstand. 
Voor een klaslokaal kan de laatste om technisch-financiele redenen 
niet veel kleiner dan ongeveer 2 meter gemaakt worden. Men kan zich 
nu gemakkelijker indenken, dat een belangrijk deel van de kinderen, 
zelfs in een akoestisch behandeld lokaal, in de „slechte" zone, buiten 
de kritische afstand dus, zal zitten. In een niet-akoestisch-behandeld 
lokaal is de situatie bepaald veel slechter. Het kind kan met zijn 
prothese alleen optimaal (d.i. zo goed als zijn discriminatievermogen 
toelaat) verstaan bij een echt gesprek a deux, op niet meer dan een 
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fig. 2 aFstand tot de broa 

meter afstand gevoerd. Vele kinderen zijn dus, ondanks een goede 
prothese en ondanks een relatief goede verstaanbaarheid, voor een 
groot deel op het lipbeeld aangewezen. 

Klasse-apparatuur. 

Dit is het punt waar de klasse-apparatuur te hulp moet komen. 
We stellen ons eerst voor, dat de installatie is uitgerust met één micro
foon. Deze laatste is op de een of andere wijze verbonden met de oren 
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van de kinderen. Of dit via het hoortoestel of via aparte versterkertjes, 
via een ringleiding-luisterspoel of via een draadverbinding gebeurt 
doet op dit moment niet ter zake. We blijven slechts veronder
stellen, dat de verbinding optimaal en technisch volmaakt is. Boven
dien wordt het geluid voortdurend op de juiste wijze gedoseerd aan de 
betreffende oren aangeboden. Hiervoor zorgt of het hoortoestel of de 
installatie of beide samen. 

Met deze installatie krijgen de leerlingen uitsluitend het geluid, 
dat ter plaatse van de microfoon van de installatie heerst, aan hun oren 
toegevoerd. Bevindt de leerkracht zich op een bepaald moment op 
50 cm afstand van de microfoon, dan geldt voor de leerlingen de bij 
deze afstand behorende verhouding van direct geluid tot nagalm. De 
verstaanbaarheid zal dan niet veel door de nagalm worden gehinderd. 
Hoewel de leerlingen in werkelijkheid ver van de leerkracht kunnen 
zitten, zijn ze, akoestisch gesproken, slechts 50 cm van zijn mond ver
wijderd. De lange geluidsweg wordt dus door de installatie voor een 
groot deel „kortgesloten". 

Deze gunstige situatie geldt slechts zolang de microfoon van de 
installatie dicht bij de geluidsbron is. Is dat niet het geval, dan vangt 
de microfoon in verhouding meer nagalm op dan direct geluid en is 
de verstaanbaarheid dus zeer ongunstig. Dit komt in het bijzonder voor 
bij het beluisteren van de stemmen der leerlingen onderling. Evenmin 
als de stemmen der medeleerlingen kunnen de kinderen hun eigen 
stem goed horen, althans zolang de microfoon bij de leerkracht blijft. 
Daar juist dit horen van de eigen stem zowel als het onderling gesprek 
voor het onderwijs van het grootste belang is, heeft men naarstig ge
zocht naar middelen om ook de stemmen der leerlingen op doelmatige 
wijze aan de installatie toe te voeren. Soms doet men dit door de micro
foon van het hoortoestel niet geheel uit te schakelen; meestal gebeurt 
dit echter door het plaatsen van meer dan een microfoon in het lokaal. 
Uit de hierna te geven berekening moge blijken hoe groot de gevaren 
van deze handelwijze, waar het de verhouding van direct geluid tot 
nagalmgeluid betreft, kunnen zijn. Deze gevaren realiseert men zich 
over het algemeen te weinig; ze kunnen met de huidige technieken 
slechts ten koste van veel ongemak opgeheven worden. 

Laten we terwille van de eenvoud eerst veronderstellen, dat men 
een aantal microfoons, over het lokaal verdeeld, tegelijk met de instal-
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latie verbindt. Begrijpelijkerwijs heeft men de neiging, elk kind zijn 
eigen microfoon te geven; terwille van de eenvoud der berekening 
stellen we het totale aantal microfoons, inclusief die van de leerkracht, 
op 10. Op 50 cm afstand van de leerkracht is op een bepaald moment 
de geluidssterkte 60 db. De nagalm van het lokaal is, dank zij niet 
geringe financiële offers, teruggebracht, zodat de kritische afstand, net 
als in fig. 2, twee meter is. Op twee meter afstand van de leerkracht 
is de geluidssterkte 48 db ; dit is dus ook de geluidssterkte van het 
nagalmgeluid, dat overal in het lokaal heerst. De gevoeligheid van alle 
in het lokaal geplaatste microfoons moet ongeveer dezelfde zijn, opdat 
ook de kinderstemmen met voldoende sterkte doorkomen. Spreekt bij
voorbeeld de leerkracht alleen, dan wordt door zijn microfoon een 
direct signaal van 60 db opgevangen. De andere microfoons vangen 
nagenoeg alleen nagalmgeluid op, en wel ter sterkte van 48 db voor 
elke microfoon. Wat gebeurt er echter, voor het uiteindelijk signaal 
de versterker bereikt ? De sterkte van het directe geluid blijft overeen
komen met 60 db geluidssterkte. De nagalmintensiteit zal echter totaal 
10 maal zo hoog geworden zijn, daar de outputs van alle 10 microfoons 
samengevoegd worden. Dit komt tenslotte overeen met 58 db. Het 
directe geluid blijft na het bijplaatsen van microfoons slechts 2 db 
boven de totale nagalmsterkte. De verstaanbaarheidssituatie is dus wel 
zeer slecht geworden. Ten opzichte van de ene, „besproken", micro
foon werken de andere slechts als stoorbronnen, die alleen de hoeveel
heid nagalm vermeerderen. >•) 

Uit fig. 2 lezen we af, dat een overeenkomstige situatie ontstaat 
als men de leerkracht op een afstand van 1,60 m beluistert. De (dure) 
klasse-installatie heeft dus de leerling ternauwernood een meter „dich
ter" bij de leerkracht gebracht. Ernstiger wordt de situatie als een der 
microfoons, bijvoorbeeld door een der leerlingen, op een meter afstand 
besproken wordt. De directe sterkte wordt 54 db ; de nagalmsterkte is 
natuurlijk onveranderd gebleven, dus 58 db. Het directe geluid ver
drinkt dus volkomen in de nagalm. 

We kunnen ook omgekeerd redeneren en aldus onderzoeken onder 
welke omstandigheden de spraak van leerkracht en leerlingen goed 

' ) We verwaarlozen hierbij de winst die aan het gebruik van gerichte micro
foons is verbonden. 
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verstaan kan worden. Stel, dat dit laatste het geval is als de effectieve 
afstand van mond tot oor, 70 cm bedraagt. Dan moet het directe 
geluid 9 db sterker zijn dan de nagalm. Daar de laatste nog steeds 
58 db is, moet het directe signaal, waarmee één der microfoons wordt 
besproken, 67 db zijn. 

Dit zou te verwezenlijken zijn als de afstand van de mond van de 
spreker tot de dichtstbijzijnde microfoon ongeveer 22 cm bedroeg. Voor 
een groter aantal microfoons, bijvoorbeeld 20 stuks, wordt de gewenste 
afstand nog kleiner, en wel ongeveer 15 cm. De afstand mag hier niet 
te veel van afwijken, daar kleine variaties grote verschillen in de directe 
spraaksterkte teweeg brengen. Leerkracht en leerlingen zouden, om aan 
deze voorwaarde te voldoen, de microfoon met een band aan hun 
hoofd bevestigd, moeten dragen. 

Een andere oplossing, die vaak wordt toegepast, wordt gevonden 
in een schakelaar, waarmee elk der microfoons naar believen kan wor
den ingeschakeld. De leerlingen worden er op geoefend de microfoon 
aan te zetten zodra ze iets willen zeggen. De leerkracht dient er op toe 
te zien, dat niet te veel microfoons tegelijk worden gebruikt. Aan de 
spontaneïteit van een klasse-gesprek doet dit veel afbreuk. Anderszijds 
wordt de installatie vrij ingewikkeld en kwetsbaar. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat een klasse-installa
tie, uitgerust met meer dan een microfoon, geen eenvoudige zaak is. 
Oppervlakkig gezien biedt zo'n systeem weinig voordelen. Men moet 
noodgedwongen zijn toevlucht nemen tot uitgebreide maatregelen : of 
elke microfoon in- en uitschakelbaar maken door leerling en/of leer
kracht, öf de afstand van mond tot microfoon drastisch verkleinen. 
Het eerste is technisch vrij gecompliceerd en eist een goede discipline 
en eventueel een grote virtuositeit van de leerkracht als schakelbord-
wachter. Het tweede systeem noopt ons de microfoons op een of an
dere wijze star aan de hoofden te bevestigen; dit om grote variaties in 
de afstand van mond tot microfoon te vermijden. Daarmee vervalt 
ook het grote voordeel der vrije beweeglijkheid, dat bij voorbeeld een 
luisterspoel-ringleidingsysteem kenmerkt. 

Het is zonder meer duidelijk, dat het toepassen van een dergelijke 
installatie, zeker als deze niet op de een of andere manier gevrijwaard 
is tegen een teveel aan nagalm, in een lokaal, dat niet akoestisch be-
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handeld is, volstrekt uit den boze is ! Het ware te wensen, dat in voor
komende gevallen de leerkracht eens een hoortoestel droeg om te 
kunnen beoordelen, wat hij van de hoorprestaties der leerlingen mag 
en kan verwachten 1 

We komen nu tot de volgende conclusies: 

a) Men moet niet te veel verwachten van een veel-microfoon-systeem, 
waarbij alle microfoons voortdurend ingeschakeld zijn. In een 
akoestisch slecht lokaal is zo'n systeem volstrekt uit den boze. 

b) Toegepaste methoden om de gebreken hiervan op te vangen zijn: 
starre plaatsing der microfoon ten opzichte van de mond en het 
inschakelbaar maken van elke microfoon. Beide methoden hebben 
nadelen. 

c) Hoe sterker de nagalm van het lokaal is gedempt, hoe meer micro
foons tegelijk gebruikt mogen worden. Klasse-apparatuur en lokaal-
akoestiek behoren ten nauwste bij elkaar I 

d) De beste hoorprestatie verkrijgt men bij een gesprek op korte af
stand en één microfoon. Beter misschien nog dan de microfoon 
van het hoortoestel werkt een in de hand gehouden microfoon die, 
telkens als de leerling antwoordt op een vraag, dicht bij de mond 
van de leerling gehouden wordt teneinde de terugkoppelweg voor 
de spraak in te schakelen. 

e) Alle beschouwingen voor nagalm zijn ook van toepassing op achter
grondlawaai, zij het dan dat de sterkte van dit laatste niet van 
de spraaksterkte afhangt. Ook in dit opzicht zijn veel microfoon
systemen ongunstig. Een kleine afstand van mond tot microfoon is 
ook hier een uitgesproken voordeel. (Onnodig te zeggen dat lawaai 
zoveel mogelijk vermeden dient te worden). 

Ik hoop met deze uiteenzetting een bijdrage te hebben geleverd tot 
een beter begrip van een probleem, dat van tijd tot tijd in de discussies 
opduikt. De recente tendens tot „ruimtelijke" beschouwing en het hier
door verkregen inzicht hebben dit probleem weer in een ander licht 
gesteld. Men realiseert zich thans des te sterker, dat juist door het uit-
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vallen van het richtinghoren de slechthorende op een heel bijzondere 
manier gehandicapt is. Hierdoor immers kan hij het directe geluid niet 
meer losmaken van de nagalm en moet dit directe geluid duidelijk 
sterker zijn dan de nagalm om verstaan te worden. 

Door een mijns inziens noodzakelijke nuchterheid zijn de uitkom
sten tamelijk somber; men realisere zich, dat door andere, hier niet be
schouwde, factoren, de resultaten zowel gunstiger als (ook nog!) on
gunstiger kunnen uitvallen. Men diene zich echter scherp van de ont
stane situatie rekenschap te geven. Beter misschien nog dan het onver
mijdelijke, bovengeschetste, rekenwerk is het voor de leerkracht nuttig, 
zelf eens een hoortoestel (binauraal) te dragen; dit maakt veel nodige 
en onnodige discussie overbodig. Voor de fysicus daarentegen is het 
nuttig, de mogelijkheden tot verdere, zozeer gewenste, verbeteringen te 
diskuteren ; in het kleine, technische detail, bijvoorbeeld de toepassing 
van gerichte microfoons, in het grote bijvoorbeeld het eventuele nut 
van een stereofonische klasse-apparatuur (zulks parallel aan de moge
lijkheden voor stereofonische prothesen). 

REFERENTIES 

1) Haas,H. Acustica 1 (1951), 49. 
2) Groen, J. J., De binaurale waarneming ; blz. 43 in dit nummer. 

HET DOVE KIND IN HET GEZIN 

door E. Doornenbal, psychiater te Den Haag 

Een doof kind in een gezin, dat betekent iets. Wat het betekent 
is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Voor elk ouderpaar zal de be
tekenis weer verschillen, voor elk van de ouders zelfs zal er onder
scheid zijn in de opname van juist dit kind in het eigen leven. Er laten 
zich over de betekenis van het doofzijn van het kind voor de betrokken 
mensen geen algemene uitspraken doen. Wel, en dat zij heel uitdruk
kelijk gesteld, laat zich het aanwezig zijn van een doof kind in het gezin 
niet beperken tot iets wat van alle betekenis ontdaan is. 

Deze betekenis is een verwijzing naar iets, een vingerwijzing, een 
trefpunt. Het wijst op een getroffen worden, vaak op een geslagen wor
den, een verslagen zijn. Een doof kindje in een gezin is eigenlijk steeds 
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weer een slag. En alweer, deze slag zal door een ieder weer anders 
gevoeld worden, ook al is de oorzaak van de doofheid dezelfde. Dat 
wil zeggen dat de aetiologische benadering van het doofzijn ontoerei
kend is om aan de volheid van de werking van het doofzijn in elk 
individueel geval recht te doen wedervaren. 

Een doof kindje in een gezin is een unieke situatie die zich niet 
categorisch benaderen laat. Categorisch benaderen wil zeggen een reke
nen van deze ene, onherhaalbare situatie tot een bepaalde groep van 
situaties, tot een bepaalde groep van gevallen waarover iets gemeen
schappelijks te zeggen valt. Dat houdt in dat wij ervan uitgaan dat wij 
deze situaties kunnen vergelijken, dat wij kunnen zeggen: „dat zijn nu 
dezelfde gevallen" ; wij delen de gevallen in bepaalde categorieën. 

Zo zijn er enige categorieën van oorzaken van doofheid. De erfe
lijke vorm van doofheid en de verworven vorm. De laatste weer te 
onderscheiden in een gedurende de zwangerschap en na de geboorte 
verkregen vorm, waarbij als ondergroeperingen zijn te vermelden : de 
door rubeola, rhesus-antagonisme, struma, verwekte doofheid en de 
door streptomycine, meningitis, encephalitis en trauma verwekte vor
men van doofheid. 

Deze indeling is een aetiologische, zij wijst naar de oorzaak van 
doofheid heen. Dat betekent hoewel niet expliciet geformuleerd : de 
oorzaak aangeven van de schade. Doofheid wordt als een beschadiging 
van het organisme ervaren. De verschillende oorzaken van doofheid 
zijn de schadeverwekkende agentia. De betekenis van doofheid is een 
schade aangebracht door een der genoemde oorzaken. Vaak kan dan 
de schade quantitatief worden aangegeven door middel van het audio
gram, of door de pathologische anatomie. Ook de psycholoog die tot 
de slotsom komt dat doofheid in bepaalde gevallen van psychische 
aard is, veroorzaakt door de verdringing van pijnlijke gebeurtenissen, 
denkt aetiologisch. Steeds weer is het dan niet het unieke en onver
getelijke dat de aandacht ontvangt, doch wel zoekt het verstand naar 
een verklaring. De onrust gewekt door de doofheid zoekt afvloed in 
een rustgevende verklaring: een vorm van zekerheid, het vaststellen 
van de oorzaak. 

Vast-stelling inderdaad, vast-heid in plaats van losheid. Gesloten
heid in plaats van ontvankelijkheid. Wanneer wij immers over doof
heid denken, dove kinderen onderzoeken op de mogelijke oorzaak zijn 
wij observerend, beschouwend, wij opereren op een plan dat verge
lijkingen stelt en toelaat waar geen vergelijkingen gesteld, noch toe-
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gelaten kunnen worden. Zolang wij immers zo blijven werken blijft 
doofheid iets dat zijn betekenis ontleent aan de verklaring die wij er
voor gevonden hebben. Doofheid is een door rhesus-antagonisme ver
oorzaakt iets, door een trauma opgelopen schade, door een onbekende 
erfelijke factor opgelopen vloek. 

Deze benadering is onmiskenbaar negatief in haar betekenisver
lening. Ook al stelt zij positieve bevindingen vast. Ja juist daardoor. 
Want alles wat niet positief aanwijsbaar, niet tastbaar en meetbaar, 
niet met experimenten evalueerbaar is wordt genegeerd en buitengeslo
ten. Doofheid is een schade. Deze schade is een schande, dat is daar
aan onverbrekelijk verbonden. Voor elk in deze negatieve benadering 
bevangen mens geldt dit. En daaruit vloeit weer voort een tweeledig
heid van afweer, of wilt U een tweeledige reactie. Laten we weer 
terug keren tot de ouders van het dove kindje. Ook zij zullen geneigd 
zijn in deze geestesgesteldheid bevangen zo te reageren. Zij hebben de 
slag ontvangen. Nu zullen ze de slag pogen af te weren. Op welke 
wijze ? Op zeer vele, al naar de mogelijkheden die geboden worden. 
Doch de terugslag die zij en de dove kinderen ondervinden is steeds 
weer dezelfde. NI. die gebaseerd op de ontkenning van het positieve, 
zinvolle, betekenisvolle. 

Door die ontkenning blijft het doofzijn, blijft het daarmee geslagen 
zijn iets onaanvaardbaars. Des te onaanvaardbaarder naarmate de we
tenschap niet in staat blijkt te zijn de gevolgen van de schade te ver
helpen. Zo moet het wel komen tot enerzijds een gevoel van geschonden 
zijn, in-valide zijn, minder-zijn; anderzijds tot een houding van open
lijke forcering, bravoure en meerderwaardigheid en vaak tot een menge
ling van beide. Dat blijft niet beperkt tot de dove kinderen, neen dat is 
dè houding die mèn aanneemt tegenover dat wat als negatief wordt 
gewaardeerd. 

Dat betekent ten diepste dat niet geloofd wordt dat in de gegeven 
situatie een zin verborgen ligt die onachterhaalbaar voor het verstand, 
onverklaarbaar voor het denken, wel degelijk ervaarbaar en bespeur
baar is. 

Wij geloven niet meer dat elke dag, dat elk moment, dat elk 
gegeven een gegeven is. Wij aanvaarden het niet als gegeven, maar 
verwerken het tot gegevens. Dat is steeds weer wat wij met het ons 
geschonkene doen. Wij keuren het gegevene en eens te meer wordt 
waar wat in zijn boerenwijsheid onovertrefbaar is: men moet een ge
geven paard niet in de bek zien. In plaats van het paard te bestijgen 
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en ons te laten voeren naar de ons onbekende plaats, staan wij stil 
om te keuren en te kennen. En uit het aantal tanden en kiezen leiden 
wij af waardoor het paard tot ons gekomen is. Hoe blind zijn wij voor 
het totaal. Wij beperken ons tot een deel, en houden dat deel voor 
het geheel. 

Laten wij beginnen dat nu eens niet te doen en laat ons zien naar 
de totale situatie. In de eerste plaats dan dit : het kind wordt geboren 
in een gezin. De slag wordt niet alleen aan het kind toegebracht, maar 
ook aan de ouders, aan de familie, maar aan de ouders wel heel in het 
bijzonder. 

Dacht U dan dat de ouders er buiten stonden als wij over het 
kind spreken ? Dacht U dat de ouders door deze slag niet tot iets ge
bracht worden? Of ook gewelddadig ergens vandaan gevoerd. Want 
dit is wel zeker, het geboren worden van zo een kindje betekent een 
zodanig verschoven worden van de dingen in het gezin dat het hele 
leven daardoor wordt veranderd. Niet dat dit vrijwillig geschiedt, nie
mand laat vrijwillig zijn rust en zekerheid ontnemen, maar wel zoeken 
wij steeds weer als er beweging komt in ons verstarde bestaan zo spoe
dig mogelijk tot een rusttoestand terug te keren. Zo is het ook te ver
staan dat de ouders willen weten wat er aan hun kind schort. En 
welke maatregelen er genomen moeten worden. Wanneer je weet wat 
er hapert geeft dat immers rust en ook als er maatregelen genomen 
worden: een gehoorapparaat gegeven, een bepaalde methode van 
onderwijs aangeraden, dan geeft dat rust en zekerheid. Het werkt als 
een houvast, als een richtingaanwijzer. Wanneer nu een autoriteit zegt 
dat er dit of dat gebeuren moét, schenkt hij dan rust ? Neen, hij geeft 
geen rust want hij laat de onrust niet vol aan het woord komen. Dé 
onrust van de mens die wel voelt, vermoedt dat er meer aan de hand 
is, dan iets dat op zo en zo een manier moet worden aangepakt. Deze 
onrust manifesteert zich vaak als een gevoel van schuld, als een vaag 
besef tekort te schieten. Zij kan zich tevens uiten in een afwijzen van 
de aangeboden hulp, een verzet tegen het gehoorapparaat, als „kunst
oor", een verzet tegen de „dode" taallessen. Niet zozeer dan te verstaan 
als onwil, doch als een anders willen zonder te weten hoe. 

Het lijkt me belangrijk dat niet het verzet tegen het gehoorapparaat 
zonder meer wordt geduid als een negatief symptoom, het kan een 
uiting zijn van een dieper besef dat het tekort beleeft van een kunst
matig gegeven compensatie voor iets dat geen compensatie behoeft. 
Dit is dan het tweede punt : wanneer wij doofheid aanvaarden als een 
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gegeven, is het niet nodig nog iets daarnaast te ontvangen wat in zekere 
zin als aanvulling van dat geschenk dient. Het zou een belediging van 
De Gever inhouden, als Die Gever te beledigen was. Zo beledigen wij 
alleen onszelf ermee. Compensatie is een begrip wat wij los mogen 
laten. Wij hoeven een doof kind, noch dove ouders voor iets compen
satie te schenken. Wanneer wij dat doen komt dat uit onze eigen 
ontoereikendheid voort en ons eigen vasthouden aan een bepaalde 
vorm van levensverzaking. 

Dat is de reden waarom de wetenschap zich beijvert middelen te 
vinden die als compensatie dienen kunnen. De wetenschap gaat im
mers van de levensverzaking uit. De wetenschap verzakelijkt, maakt 
van het individuele iets objectiefs, vergelijkbaars. En nivelleert door 
haar streven naar uniformiteit en conformiteit, tenzij in haar ontdek
kingen die altijd omvormend en vernieuwend zijn, doch weer tot 
cliché verstarren zodra er gebruik van gemaakt wordt. 

Het kan er natuurlijk niet om gaan dat wij nu krampachtig pogen 
niet op kunstmatige wijze het kind te helpen, niet op kunstmatige wijze 
het defect aan te vullen met wat ons de beste aanvulling dunkt. Het 
kan er alleen om gaan te herkennen dat in het op een dergelijke wijze 
hulp bieden een geestesgesteldheid schuil gaat die zich niet aan de 
openbaarheid prijs wil geven. Die steeds opnieuw tracht zich te ver
bergen achter fraai klinkende menslievende woorden, doch die in feite 
een ontkenning inhoudt van het meest wezenlijke dat ons wordt ge
schonken. En geen aandacht geeft daaraan. Zo kan het er slechts voor 
een ieder van ons persoonlijk om gaan dat in ons leven te aanvaarden. 
Waarvanuit dan het eigen leven gestalte ontvangt, als ook het eigen 
horen en zien. Want slechts dan zijn wij niet blind of doof wanneer 
we zelf onze ogen en oren hebben leren gebruiken. En wat nut een 
gehoorapparaat of een bril wanneer wij daarmee even blind en doof 
blijven voor het wezenlijk betekenisvolle ; dat betekent nogmaals niet 
dat we geen bril of gehoorapparaat dragen of voorschrijven moeten of 
mogen, maar wel dat zien en horen niet ligt in het verlengde van het 
scherper waarnemen van bepaalde zintuigprikkels. Doof zijn is meer 
dan niet horen, zoals blind zijn meer is dan niet zien. Zoals een jochie 
tegen zijn blinde vader zei: 

(zie pag. 65 L. Cohn-Ein Weg zum Glück) 
„Vati, ist es nicht das Allerschlimmste, wenn ein Mensch blind 

ist ?" Ich erwiderte : „Wie kannst Du so etwas sagen ? 1st es dann so 
schlimm, dasz ich blind bin?" Da erschrak er und sagte — er war 
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damals 5 Jahre alt — „Aber Vati, Du bist doch nicht blind, Du kannst 
doch nur nicht sehen". 

Deze zelfde blinde man zei (zie pag 10: „Ich war so glücklich 
auf meinem Lebenswege grösztenteils solche Menschen zu finden, die 
den nicht sehen können nicht mit dem einschrankenden „weil" son-
dern mit dem Wege öffnenden „trotzdem" gegenüber traten." 

Doch niet het beperkende „omdat", maar het openende „opdat". 
Niet omdat er rhesus-antagonisme, streptomycine, rubeola bestaat is 
er doofheid maar de doofheid is er opdat... 

Dit opdat wijst heen naar de betekenis die doofheid heeft voor 
een ieder der betrokkenen. Van welke aard deze betekenis is en welke 
inhoud ze heeft is van mens tot mens verschillend. Niet horen moeten 
we vooral niet vereenzelvigen met ontoegankelijkheid. Het is opmer
kelijk hoe kinderen elkaar kunnen verstaan, ondanks het „doof" zijn. 
Zij nemen wel degelijk op, alleen wij weten niet hoe. Deze opname is 
ook de opname die ik bedoel wat de ouders van het dove kindje 
betreft. Deze spontane ontvankelijkheid voor de bedoeling is er bij 
ouderen vaak niet meer. De oudere mens is vormvast .geworden, ver
stijfd in een bepaalde verstarring, die dodelijk is voor de opname van 
het nieuwe, onherhaalbaar unieke van elke dag, van elk moment. 
Het betekent de ontvoering uit het leven van de vastgelegde betekenis
sen wanneer een mens weer durft te geloven in het wonder. Weer durft 
te aanvaarden dat de doofheid van zijn kind niét is uitgeput door de 
causale samenhang vast te stellen met een of ander schadeverwekkend 
gegeven, maar dat daar doorheen en daarin het niet vastlegbare aan
wezig is als een werkzaam zijn. Wanneer de aandacht daarop wordt 
gericht wijkt de mogelijkheid het doofzijn te waarderen als een negatief 
iets, als een deficit waar wij aan te dokteren hebben. Juist door deze 
dokterende houding zowel van de ouders als van de andere betrokkenen 
wordt het betekenisvolle zo geheel uitgemergeld. Deze benadering 
schenkt alleen aandacht aan de vorm waarin zich de feiten rangschik
ken, doch niet aan de zich daarin openbarende betekenis, de zich daarin 
aankondigende richting op iets dat voor deze mens specifiek en uniek 
is en richtinggevend. Hoe zullen wij dan weten dat dit ook werkelijk 
waar is ? Ik zou een andere vraag willen stellen. Zijn wij met onze 
moderne methodieken ooit erin geslaagd doofheid te genezen ? Wat 
is er tot nu toe vanuit gegaan ? De richting die werd gewezen aan de 
ouders van dove kinderen was immers steeds weer bepaald door onze 
opvatting van doofheid, maar hebben wij in onze opvatting dan niet 
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ontdekt onze teruggebogenheid naar een vlak waar géén betekenis 

bestond dan de negatieve ? 
Wij zijn doof gebleven voor een hoger, inspirerender spraak, wij heb
ben ons spreken laten bepalen door wat anderen zeiden en zijn onszelf 
daarin ontrouw geworden. We hebben de ontmoeting tussen de men
sen ontheiligd door niet te luisteren naar het moment van bezieling 
dat van elk ontmoeten het werkingsmoment is. Het betekent een ver
wijding en verruiming los te mogen laten dat doofheid schade, beper
king, vermindering van leven betekent. Wel moet de dove en ook de 
ouder van het dove kind door een diepte heen die aan de dood grenst. 
Doch daaraan ontvonkt zich het spreken de spraak die uit de diepte 
opwelt als een bron. De eenvoudige spraak van de eeuwige ontroering 
teweeg gebracht in een mensenziel wanneer zij ontdekt de vertrouwd
heid van het zich gevoerd weten. 

S A M E N V A T T I N G 

In de verkromming van ons tijdsbeeld wordt ook de betekenis van doofheid 
onmiskenbaar scheef getrokken. De huidige aetiologische benadering, die categor.een 
heeft opgesteld, waarin verschillende doofheidstype's worden onderscheiden, is in 
haar benadering negatief in zoverre zij de unieke werking van het doof-zijn voor de 
betrokkenen niet in haar beschouwingen betrekt. Dit geeft deze benadering haar 
begrenzing naar de mens toe. Hoewel niet bewust, houdt toch de categorische bena-
dering een waarde-oordeel in. Deze waardering van het doof-zijn is verbonden met 
de notie van een deficit, van iets dat compensatie zou behoeven, met de notie van 
„schade en schande". De compensatie-behoefte betekent in wezen ontkenning van 
het wezenlijke gegeven en verwijst naar een materialistische levensbeschouwehjkhe.d, 
die het meet- en weegbare stelt boven het onzichtbare en ontastbare. Dit feit ligt 
aan de wortel van meer- en minderwaardigheidsgevoelens zowel van doven als van 
niet-doven. Dit feit staat ook een wezenlijke opname van het doof-zijn in de weg. 
Het verhindert de verstilling die het doof-zijn in al zijn eenvoud ontvangt en daarin 
tot hoger ontvankelijkheid wordt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der Verzerrung unseres Zeitb.ldes wird auch die Bedeutung der Taubheit 
unverkennbar entstellt. Die heutige atiologische Inangriffnahme dieses Problems, bei 
wekher man Kategorien aufgestellt hat, denen verschiedene Taubheitstypen unter-
schieden werden, ist ihrer Art nach negativ, insofern man die einzigartige Wirkung 
des Taubseins für die Betroffenen in seine Betrachtungen nicht einbezieht. Dies gibt 
dieser Auffasung ihre Begrenzung in bezug auf den Menschen. Obwohl nicht bewusst, 
enthalt die kategorische Methode doch ein Werturteil. Diese Bewertung des Taub-
seins bringt die Vorstellung eines Mangels mit sich, und zwar an einer Sache, die 
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eines Ausgleichs bedürfte verknüpft mit der Idee von „Schade und Schande". 
Dieses Bedürfnis nach {Compensation bedeutet im Grunde Ableugnung der wirlc-
lichen Gegebenheit und weist auf eine materialistische Lebensanschauung hin, die 
das, was gewogen ung gemessen werden kann, höher schatzt als das Unsichtbare und 
Ungreifbare. Diese Tatsache liegt an der Wurzel von Mehr-und Minderwertigkeits-
gefühlen, sowohl von Tauben als von Nicht-Tauben. Diese Tatsache steht auch einer 
reellen Annahme des Taubsems im Wege. Sie verhindert das Stillwerden, das die 
Taubheit in aller Einfalt entgegennimmt und darin zu höherer Empfanglichkeit wird. 

S U M M A R Y 

In the distorted picture of our time the significance of deafness is also unmis
takably warped. The present aetiological approach, defining a number of categories 
in which various types of deafness are distinguished, is negative inasmuch as it 
fails to make allowance for the unique effect which the fact of deafness actually 
has on persons thus afflicted. This tends to impose certain limitations on this 
approach in its purely human aspects. Though unintentionally, the categorical 
manner of approach implies an evaluation. This evaluation of the fact of deafness 
is linked with the notion of a deficit, of something that would need to be com-
pensated, with the notion of „wisdom bought by bitter experience". This need for 
compensation in its essence implies a negation of the actual facts and hints at a 
materialist outlook on life, which values that which may be measured and weighed 
above that which is invisible and intangible. This fact is at the root of all feelings 
of superiority and inferiority of both deaf and non-deaf persons. It also prevents 
a real acceptance of the fact of deafness and is an obstacle to that mental tran
quillity which accepts the condition of deafness in all its simplicity and through it 
transcends into a higher receptivity. 

RESUME 

La deviation de notre époque, fausse aussi indéniablement la signification de 
la surdité. La conception étiologique actuelle, qui distingue des categories de surdité 
différentes, est negative pour autant qu'elle n'implique pas dans ses considerations 
l'effet unique de la surdité pour les intéresses. Ce fait-ci reduit cette conception par 
rapport a l'homme. Quoique inconsciemment, la conception en categories comprend 
une appreciation de la valeur. Cette appreciation de la surdité est liée a une notion 
de deficit, a un défaut qui demanderait une compensation avec l'idce de „dommage 
et de honte". 

Le besoin de compensation signifie en réalité une dénégation de l'idée essen-
tielle et indique une conception matérielle de la vie, qui superpose les choses 
mensurables et ponderables a l'invisible et a I'impalpable. Ce fait se trouve 
a l'origine des sentiments de supériorité, ou d' infériorité aussi bien de sourds que 
de „non-sourds". Ce fait-ci met obstacle a l'acceptation essentielle de la surdité, et 
empéche l'appaisement qua Ia surdité rec.oit dans toute sa simplicité et qui la rend 
d'une ouverture d'esperit élevé. 
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AGENDA 

van de Algem. Vergadering van de Vereniging 

ter bevordering van het doofstommenonderwijs 

donderdag 18 mei 

9.00—12.00 Schoolbezoek „Effatha", Voorburg. 

14.30 Mej. N. Rog : „Onderling verstaan". 
Theepauze. 

15.45 Een forum, gevormd door vertegenwoordigers van de vijf 
instituten, bespreekt de problemen, die via de vragen-
bussen op tafel komen. 

19.00 Huishoudelijke vergadering (alleen voor leden toeganke

lijk). 

± 20.30 Gezellige avond. 
Godfried Bomans : „Van de hak op de tak". 

vrijdag 19 mei 

9.30 Prof. Dr. C. F. P. Stutterheim : „Voorstelling—begrip— 
betekenis". 
Koffiepauze. 

11.00 J. L. v. d. Have : „Het onderwijs aan doven in pedagogisch 
perspectief". 

12.30 Koffietafel. 

De vergaderingen worden gehouden in het Kurhaus te Scheve-
ningen. 
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INTERNATIONALE CURSUS IN PAEDO-AUDIOLOGIE 

De Groningse Universiteit organiseert in samenwerking met het 
Koninklijk Doofstommeninstituut en het Instituut voor Slechthorenden 
te Groningen van 13 tot 16 juni een tweede internationale cursus in 
paedo-audiologie (de eerste was in 1953). 

Alle D.S. en S.H. scholen zullen wel een kennisgeving hebben 
ontvangen. Daarom wellicht ten overvloede nog de volgende mede
delingen. 

Het voorlopig programma vermeldt verschillende (inter)nationaal 
bekende spre(ekst)ers over uiteenlopende onderwerpen. 

In de beide Groningse scholen en in het audiologisch centrum 
van de Universiteit worden demonstraties gegeven. Engels is voertaal. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt ƒ 60,—. 

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Audiologische Afde
ling van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, waar men zich ook 
op kan geven voor de cursus. 

GERIDDERD 

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer lazen we het be
richt, dat kollega H. Sissing, hoofd van Guyotschool B van het 
Koninkl. Inst. voor Doofstommen te Groningen, is benoemd tot ridder 
in de orde van Oranje-Nassau. 

De redaktie wenst de nieuwe ridder van harte geluk. 
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DOVE KINDEREN MET BIJZONDERE 
TAALMOEILIJKHEDEN i) 

Therapeutisch-didactische beschouwingen 

door H. Bos, doofstommenlerares en Dr. F. Grewel, zenuwarts 

Een aantal kinderen die de doofstommenschool bezoeken bieden 
bijzondere problemen, doordat hun doofheid gecompliceerd wordt door 
andere stoornissen. Zij zijn medisch-psychologisch als multipel gestoord 
te beschouwen; hersenletsels met bijvoorbeeld spasticiteit of athetose, 
debiliteit, psychische afwijkingen zoals infantiel autisme, motorische 
achterstand of partiële defecten, compliceren het beeld van de gehoor-
stoornis en vereisen bijzondere aandacht. Pedagogisch-didactisch zijn 
deze kinderen „educationally subnormal" en met de gebruikelijke tech
niek van de doofstommenopvoeding en -didactiek zijn zij niet vol
doende geholpen. Zij stellen dus bijzondere orthopedagogische en thera
peutisch-didactische problemen. In dit artikel willen wij deze nader 
onder ogen zien. Voorop zij gesteld dat er uiteraard, gezien de ver
scheidenheid der de doofheid (of slechthorendheid) complicerende 
verschijnselen, geen sprake is van een uniforme techniek; integendeel, 
een ruimtelijk gestoord doof kind stelt de didacticus voor geheel an
dere vraagstukken dan een kind dat geen contact kan maken of een 
kind dat de betekenis van gebaren niet kan opvatten. 

De meeste van deze kinderen zijn leerlingen van de speciale klas
sen voor gestoorde kinderen aan de scholen voor doven. Zij zijn als zij 
jong genoeg op zo een school komen nog wel in de kleuterklasse te 
handhaven, maar vallen daar vaak al op, hetzij doordat zij eenvoudige 
gebaren moeilijk of niet aanleren2), hetzij doordat zij reeds als kleuter 
geen contact krijgen met de omgeving. Een aantal van de gestoorde 
kinderen is echter laat op de school voor doven geplaatst. In de spe
ciale klas krijgen deze beide groepen kinderen gelegenheid tot oefening 
op zintuigelijk gebied door middel van speelgoed en met behulp van 
kleuterleermiddelen. Bij de kinderen met contactmoeilijkheden moet 

1) Uit de kinderpsychiatrische afdeling, Wilhelminagasthuis en de Doofstommen-
school (Ammanschool) te Amsterdam. 
2 ) Het feit dat sommige van deze kinderen eenvoudige conventionele gebaren 
zoals ja- en neenknikken nog niet begrijpen of hanteren, is ook theoretisch belang-
nik in verband met psychoanalytische beschouwingen van Spitz. 
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men bovendien pogen door orthopedagogische behandeling de contact
stoornis te doorbreken. 

In de praktijk komt het er op neer dat deze dove (en slechtho
rende) kinderen, geen, beperkt, of uiterst traag taal leren, noch met 
de gebruikelijke visuele didactische methodiek van het doofstommen-
onderwijs, noch langs de weg van het liplezen. Soms zijn er als gezegd, 
grove, soms matige contactstoornissen ; soms is ook het gebaar-begrijpen 
en gebaargebruik afwezig of sterk beperkt. Nadere studie van deze kin
deren leert dat het een heterogene groep is. Het is niet onze bedoeling 
daarop nader in te gaan ; dit geschiedt in ander verband. In dit artikel 
willen wij de orthopedagogische en therapeutisch-didactische aspecten 
en consequenties van de school-opleiding van deze multipel gestoorde 
kinderen bespreken. 

Indien blijkt dat een doof kind het normale klassetempo niet kan 
volgen of als het gedrag in de groep te storend is, is het nodig het naar 
zo een speciale groep over te plaatsen. Het blijkt gunstig daartoe spoe
dig over te gaan, omdat deze kinderen snel achterop raken bij hun 
groep, zich onttrekken, onlust en tegenzin in het werk gaan tonen en 
soms ontmoedigingsverschijnselen ontwikkelen. In een speciale klas 
kan men dit intijds voorkomen en opvangen. Heeft een kind eenmaal 
zijn werklust verloren doordat het in een normale dovengroep niets 
opstak, dan is het vaak slechts moeizaam, en met veel bijzondere aan
dacht en aanmoediging door de leerkracht weer tot werken te brengen. 
Er blijkt dan inderdaad een verlies van zelfvertrouwen te zijn opge
treden. Samen werken met zo een kind doet dit soms eerst na geruime 
tijd zijn lust en bereidheid, en het vertrouwen in eigen kunnen, terug
krijgen. 

Enkele dove kinderen kan men ondanks een vrij lage intelligentie 
in sommige normale dovenklassen handhaven. Geeft dit enerzijds te 
denken over het gemiddelde intelligentiepeil van vele dove kinderen, 
daarnaast moet men beseffen dat in de kleine klassen-groepen het 
onderwijs in sterke mate individueel gericht is, en de leerkrachten van 
de dovenscholen zich op de speciale mogelijkheden en tekorten, en op 
het persoonlijke tempo van de leerlingen plegen in te stellen. 

De bevolking van de speciale klassen vertoont grote onderlinge 
verschillen, en daardoor is de aanpak die deze kinderen nodig hebben 
in hoge mate uiteenlopend. Het is zelfs niet mogelijk, vooral aanvanke-
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lijk, voor alle kinderen van onderwijs te spreken, daar de speciale 
pedagogisch-therapeutische behandeling dan hoofdzaak is en op de 
voorgrond staat. Dit geldt niet alleen voor kinderen met diepe contact
stoornissen maar ook voor die met ernstige gedragsafwijkingen. Men' 
kan zich in dit verband afvragen of dergelijke kinderen op de school 
voor doven thuishoren. De ervaring leert dat deze dove en overeenkom
stige slechthorende kinderen inderdaad in de speciale klassen van de 
dovenschool het best op hun plaats zijn. Het blijkt namelijk dat zij op 
andere scholen groter moeilijkheden veroorzaken en men met hen in 
het geheel niets weet aan te vangen. Dit berust op het feit dat men met 
dove kinderen op een andere wijze dan met horende kinderen contact 
moet maken en houden, dus als het ware opbouwen. 3) Op de gehoor-
stoornis alleen moet dan ook pedagogisch-didactisch niet het hoofd
accent vallen. In de meest passende omgeving voor dove kinderen, 
dat is de school voor doven waar men ingesteld is op het contact met 
doven, blijkt het menigmaal mogelijk in meerdere of mindere mate 
door het isolement ook van contactgestoorde kinderen heen te breken. 
Dat vereist uiteraard bij dove kinderen met complicerende moeilijk
heden allereerst de speciale technieken van omgang met doven : daar
zonder moeten andere technieken hoe dan ook falen. In de speciale 
klassen van de doveninrichting kan men deze kinderen, hetzij practisch, 
hetzij intellectueel toch wat leren, gebarentaal bijbrengen en min of 
meer scholen, op voorwaarde dat men hun isolement orthopedagogisch 
doorbroken heeft. 

Daartoe is bij ieder afzonderlijk kind weer een persoonlijke aan
pak nodig, en ook het onderwijs moet voor hen nog veel meer indivi
dueel gericht zijn dan in de normale dovenklassen. Dit geldt te meer 
omdat de speciale klasse zulk heterogeen kindermateriaal bevat, en 
omdat de leeftijd in deze groepen, vooral in de jongste „aanpassings"-
groep, zo sterk uiteenloopt. 

Eerst als er een zekere, geringe basis van taal is verworven, kan 

8) Het gehele wereldbeeld van een doof kind is anders dan van een horend kind 
en daar moet men mee vertrouwd zijn. De houding van een verder normaal doof 
kind is concreet en motorisch. Bij de taalontwikkeling van een doof kind blijkt het 
aantal der object-woorden dat van de handelingswoorden ver te overtreffen. Andere 
Woordsoorten, in het bijzonder voeg- en andere verbindingswoorden gebruikt een 
doof kind heel weinig. Het taalgebruik van dove kinderen weerspiegelt het visuele 
voorstellingstype van hun denken (Boskis) en de afwezigheid van gehoorde taal. 
Dit geeft hun optreden zulk een ander cachet, dat zij bij multipele stoornissen in 
een instituut voor nier-doven niet worden opgevangen. 
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men een klein deel van het taalonderwijs klassikaal gaan geven. De 
sociale vorming staat daarbij voorop. 

Bij de jongste kinderen echter moet men andere middelen zoeken 
om hen gezamenlijk bezig te doen zijn. Gezelschapsspelletjes, spelen 
met gemeenschappelijk speelgoed en later winkeltje spelen zijn daar
toe dienstig. Men moet dit sterk stimuleren ; daarzonder ontwikkelt 
zich het samen spelen niet, en zo een groep dreigt dan uit een aantal 
op zichzelf staande kinderen te blijven bestaan. 

Een practische ervaring is dan ook dat men niet te veel kinderen 
met contactstoornissen in één groep moet samenbrengen. Er is dan 
geen gemeenschap die de grof contactgestoorden kan opnemen. 

Ook als de klassikale oefeningen op gang zijn, moet de leerkracht 
nog veel tijd besteden aan individueel aangepast onderwijs ter ver
werving van nieuwe stof. Daarnaast moet men de kinderen aanzetten 
iets met de verworven kennis te „doen", om hen aldus het nut en de 
bruikbaarheid van het geleerde bewust te doen beleven. Maandenlang 
kan men dan een kind, dat door zijn optische agnosie heengebroken is, 
telkens weer reeksen van bijeenhorende figuren of platen zien leg
gen. 4) Een kind dat de notie van „telkens-een-meer" krijgt, legt reek
sen van in aantal toenemende figuurtjes. Men neemt waar hoe een 

kind zijn getalbesef aan de realiteit gaat toetsen: dat zijn drie ; 
of hoe het elementaire optellinkjes in de praktijk met objecten uit
voert. Eindeloos worden woordcombinaties als elementaire „zinnen", 
dat wil zeggen met een syntax van naast elkaar gezette woorden, neer
geschreven. Zo wordt de verkregen leerstof tot eigen bezit. Doch als 
gezegd, dit „spelen" met het (eindelijk) nieuwverworvene moet men 
bij de meeste van deze kinderen aanmoedigen, of als taak stellen. 5) 

Dit alles plaatst de leerkracht bij de zo verschillende kinderen 
herhaaldelijk voor grote problemen, omdat men hier vaak het gebied 
van de normale didactiek, zowel als van de speciale dovendidactiek 
overschrijdt. Men wordt geconfronteerd met de pedagogiek van kin
deren met agnosieën, motorische stoornissen, apraxieën, autisme, ruim
telijke stoornissen, en zo voorts. De multipel gestoorde dove kinderen 
waar het hier om gaat, hebben dus naast hun gehoorstoornis andere 

4) Deze kinderen behalen bij het test-onderzoek, ook met de S.O.N.-test, uiteraard 
een zeer slecht resultaat, waardoor hun intelligentie lager lijkt, en het I.Q. lager uit
valt, dan met de werkelijke intelligentie overeenkomt. 
5) Dit betreft uiteraard al een wat latere fase. Aanvankelijk kan men het actief 
hanteren van het geleerde, vooral van taalprocedees, nog niet verwachten. 
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defecten. Wil de leerkracht die ter zake kundig behandelen, dan is 
een inzicht in de aard van die begeleidende andere stoornissen nodig. 
Slechts aldus beseft hij (zij) waarom een kind op een of ander gebied 
geen begrip toont, geen vorderingen maakt of een geheel verkeerde 
aanpak niet afleert. Slechts aldus kan de leerkracht inzien wat men 
van een kind mag eisen, en trachten omwegen, dan wel geleidelijk 
moeilijker opgaven te bedenken, die het kind trapsgewijze over zijn 
tekort heenhelpen. Dat vereist voorlichting door deskundigen. 

Zo kan een kind met een optische agnosie buiten staat blijken 
een reeks gelijke figuurtjes (vogeltjes e.a.), bij elkaar te voegen, in-
pasfiguren juist te leggen en later verschillende figuurtjes, vormen, of 
kleuren, soort bij soort leggen. Door telkens de te rangschikken afbeel
dingen, geometrische vormen of voorwerpen tot een minimum te be
perken (eerst dus van elke soort 2, 3, en zo langzaam uitbreidend) en 
de keuze dus allereenvoudigst te maken, kan met het kind (wellicht) 
het principiële inzicht, de fundamentele kijk toch bijbrengen, en dan, 
langzamerhand het materiaal uitbreidend, verder gaan. Het inzicht 
moet dus eerst'bij het kind ontstaan. Zo is het ook met ruimtelijk-
constructieve en links-rechts-moeilijkheden, met leeszwakte die de 
doofheid compliceert, enz. Groottereeksen kan men op overeenkom
stige wijze pogen bij te brengen. Verschillen tussen voorwerpen en 
afbeeldingen moeten deze kinderen leren, uitgaande van grote onder
scheiden, om geleidelijk kleinere te kunnen herkennen. 

Het vereist vaak grote vindingrijkheid van de leerkracht en de 
aanwezigheid van vele en velerlei hulpmiddelen, multipel gehandi
capte kinderen telkens nieuwe mogelijkheden te bieden. Vele en een 
grote verscheidenheid van leer- en hulpmiddelen moeten de gelegen
heid geven een kind met een speciale handicap meermalen daags een
zelfde functie te doen oefenen, zonder dat het er door verveeld wordt, 
en tevens zonder dat het zelf bespeurt dat het in principe steeds voor 
overeenkomstige opgaven geplaatst is. 

Zo zal men kinderen met ruimtelijke stoornissen en vaak ook 
motorisch gestoorden met behulp van puzzles, figuur-tekenen en -leg
gen, met constructie-dozen en ruimtelijke oriëntatie-spelen laten 
oefenen, maar hen tevens in de praktijk ruimtelijk laten handelen in 
spel, en door opdrachten en boodschapjes in de school. Daarbij kan 
men dan soms vaststellen op welk gebied de ruimtelijke stoornis het 
meest tot uiting komt: manueel of in de lichaamsmotoriek, en dan 
nog mogelijk met verschil bij bewust en onbewust handelen; in het 
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handelen met voorwerpen in de „eigen" ruimte of in de verdere 
ruimte. Vinger-, hand-, links-rechts- en lichaamsoefeningen kunnen 
dus nodig zijn naast het leren aan leer- en spelmateriaal; uiteraard is 
hier vaak een grote taak voor de gymnastiekdocent weggelegd. Ook 
rhythmische oefening kan van groot nut zijn. Muziek, althans het luid 
geproduceerde rhythme, bindt de kinderen meer aan een bepaalde 
opdracht dan gewone gymnastiek. Het nut van gymnastiek en rhythme-
oefeningen bespeurt men duidelijk bij kinderen met motorische onbe
holpenheid of achterstand, ook zonder manifeste neurologische stoor
nissen. Huppelen op de maat en dergelijke oefeningen blijken merk
waardig te verlopen. Het rhythme „neemt als het ware de motoriek 
mee". 

Bij een optische agnosie kan men mogelijkerwijs uitmaken, dat op 
een of ander gebied, zoals kleur, vorm, ruimtelijke relaties of rang
schikken, de stoornis in het bijzonder tot uiting komt en op grond van 
dit inzicht pogen met aangepaste therapeutisch-didactische aanpak in 
die speciale richting het kind toch min of meer over zijn tekort heen te 
helpen. 

Sommige van deze kinderen schijnen mogelijkerwijs lees- en spel-
moeilijkheden te hebben. Dit is uiteraard moeilijker vast te stellen dan 
bij niet-dove kinderen, omdat men ook bij verder normale dove kin
deren veelvuldig kan vaststellen dat zij een woord dat zij verkeerd uit
spreken ook zo spellen. Hebben zij bij voorbeeld de gewoonte te zeggen 
pijker voor spijker, dan schrijven zij ook pijker. 

Komen er veel omkeringen bij, dan moet men speciale letterspelen 
bedenken. 

Zoals men wel dove kinderen ziet met een specifieke taalbegaving, 
ontmoet men ze ook (en meer) met taalzwakte. Uit andere gebieden 
van de kinderpsychopathologie weten wij, dat er kinderen met een ge
ringe taalbegaving voorkomen. Compliceert dit tekort de doofheid, 
dan is het verwerven van taal langs niet-acustische weg uiteraard bui
tengewoon bemoeilijkt. Onder ons materiaal zijn enige kinderen, bij 
wie er alle reden was een verminderde taalbegaving te veronderstellen. 
De didactische moeilijkheden die dit geeft, zouden speciale studie ver
eisen. Onze ervaringen hieromtrent bij enkele kinderen, zijn te weinig 
concreet vastgelegd, dan dat we ze hier zouden kunnen weergeven. 
Zeker is dat men bij zulke kinderen van het „klassieke" programma 
voor taalonderwijs in dovenklassen moet afwijken. Hoe en in hoeverre 
dit kan en moet gebeuren is nooit systematisch bestudeerd. Overigens 
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valt de beschrijving van de wijze waarop men deze kinderen langzaam, 
geleidelijk, en met herhaalde aanbieding van een gering materiaal 
mogelijk tot taal zou kunnen brengen, buiten het bestek van dit artikel. 
Wel kunnen wij de ervaring vermelden, dat men deze dove kinderen 
globale woordbeelden moet aanbieden en dus het spellen op de basis 
van het spreken nog langer moet uitstellen. 6) 

Ook voor de minder begaafden moet men een selectie uit de leer
stof maken teneinde het kind toch iets van waarde bij te brengen. Het 
is opvallend dat deze laatste kinderen leerstof zonder practisch nut 
binnen zeer korte tijd vergeten, soms zelfs al binnen eenzelfde school
tijd. Men moet zich ervoor hoeden zich er dan met een term als „dom" 
of „debiel" af te maken. Het kan zijn dat ook hieraan een bijzonder 
defect van een kind ten grondslag ligt, zoals wanneer het een slecht 
optisch of „ruimtelijk" geheugen heeft. Daar waar het practisch nut 
duidelijk is, zal zo een kind toch neiging hebben wéér te proberen, 
of wel, zal het te bereiken doel de gang der onder-handelingen (ook 
in het denken) sterker op dit doel richten. Handenarbeid, handwerken 
en koken kunnen handvaardigheid bijbrengen en het denken in de 
concrete sfeer houden. Een deel dezer kinderen toch is manifest ver
laat in de ontwikkeling van hun denken, en uiteraard in het bijzonder 
in het taaldenken en dus in het abstracte denken. Zij moeten dus hoe 
dan ook veel langer beklijven in de sfeer van het concrete denken 
(Piaget). Hun oordelen, hun conclusies zullen veel meer aan het con
crete gebonden blijven. Onder de oudere leerlingen van ons onderzoek 
met een sterke achterstand in het taalgebruik en leren, zijn er dan ook 
enkele met een goede practische intelligentie, die handig zijn, en een 
sociale of practische situatie snel begrijpen en goed oplossen. 

Men kan zich afvragen of het geen zin heeft, al dergelijke kinderen 
reeds als kleuter in een speciale groep te brengen. Het merendeel van 
de kleuters, die naar de dovenschool gaan, is echter nog maar heel 
weinig gevormd, in het bijzonder in de taaisfeer. Het onderwijs in taal 
en spreken aan de dove kinderen berust in de eerste jaren vrijwel 
geheel op directe weergave; daarbuiten wordt er intellectueel nog 
maar weinig gevergd. 

De ruimtelijk gestoorden zou men wellicht vroeg in een bijzon-

6) Normale dove kinderen Kaan op den duur door gesprekken, via het liplezen, 

taal verwerven, en spellen. 
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dere klas kunnen brengen, omdat zij, hoewel voldoende intelligent, 
van de ruimtelijk-manuele en andere kleuterverrichtingen niet veel te 
recht brengen, terwijl deze kinderen het taalonderwijs op het grote 
bordvlak niet overzien. Zo raken ze achter. Later kunnen zij wellicht, 
na tijdige correctie van het ruimtelijk defect, naar de gewone doven-
klas terug. 7) 

Bij debielen daarentegen is er niet zo een urgentie ze in een spe
ciale klas te plaatsen; zij kunnen eventueel langer in de kleutergroep 
blijven. Voor gebaren- en contactvorming heeft dat ook wel wat voor. 
Contact-gestoorden moeten allereerst tot contact gebracht worden, 
waarbij een te grote groep van dergelijke kinderen ongewenst zou zijn 
(zie hierbij III). 

Een ander aspect dat buiten de engere dovendidactiek valt zijn 
de gedragsmoeilijkheden die sommige (dezer) kinderen geven. 

Een kind kan hevig te keer gaan, recalcitrant zijn, woede- of 
agressieve buien krijgen. Door het kind dan te isoleren of óók agressief 
te worden bereikt de onderwijzer (es) niets wanneer deze gedragingen 
een bijzondere oorzaak hebben. Men moet daarbij niet alleen aan epi
leptische ontstemmingstoestanden denken, of aan de gedragswisselingen 
zoals men die bij organisch hersenlijden kent, maar ook aan de paniek-, 
katastrophe- en ontmoedigingsreacties van cerebraal organische patiën
ten en patientjes. Sterke aandachtsschommelingen, grote, soms acute 
vermoeibaarheid, waarbij de kinderen (willen) gaan liggen, schomme
lingen van contact, ijver, en concentratiemogelijkheid, het kunnen 
alles organische verschijnselen zijn, die de reacties, het gedrag en het 
leren van het kind sterk en soms dwingend beïnvloeden. Hetzelfde 
geldt voor (buien van) motorische onrust en plotseling lopen, voor 
periodes van prikkelbaarheid of gedruktheid, zowel als omgekeerd voor 
tijden van traagheid, apathie, uitbundigheid, overmatige aanhankelijk
heid en kleverigheid. Bij niet-begrepen-worden kunnen hevige woede-
buien optreden, zoals men bij normale kinderen van 2 jaar en bij kin
deren met verlate spraakontwikkeling op nog veel later leeftijd kent. 
Daarnaast moet men denken aan spanningen, conflicten, tekorten aan 
huiselijke warmte en tederheid, die het gedrag van kinderen, in het 
bijzonder ook van deze kinderen kunnen stempelen. Niet-verwerkte 
spanningen en conflicten komen bij dove kind/eren gemakkelijk tot 

7) Ook deze kinderen behalen met de S.O.N.- en andere tests, door de complice
rende ruimtelijke stoornis, een lager I.Q. dan met hun intelligentie overeenkomt. 
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expressie in de klassen. Bij dove kinderen met contact- en gebaren-
tekorten en met uiterst beperkte taaluitingsmogelijkheden, is deze wijze 
van afreageren opgeheven en blijven conflicten en spanningen lang 
nawerken. 

Emotioneel verwaarloosde kinderen kunnen maandenlang een 
welhaast onstilbare honger naar vertroeteling, verwenning en vooral 
lichamelijk contact (op de schoot; in de arm ; wang aan wang; met 
de handen over het gezicht van de leerkracht aaien) ten toon spreiden. 
Heel op den duur ebt dit wat af en is zo een kind tot korte periodes 
van bezig zijn, tot iets langer blijven zitten op een stoel of aan een tafel, 
etc, op te voeden. Dit is alleen mogelijk op de grondslag van het te
voren ontstane warme, vroegkinderlijke contact en vertrouwen. Onder 
de kinderen met contactstoornissen is er een deel dat zeker tot de 
affectief verwaarloosden behoort en dat volgens de principes van 
Bowlby en Roudinesco moet worden opgevangen. Andere kinderen met 
contactmoeilijkheden zijn echter cerebraal-organisch gestoord, schizo-
phreen of autistisch. 

II . 

Tot de hier bestudeerde groep van kinderen die op de doven-
school problemen met het taalonderwijs opleverden, behoren ook een 
aantal slechthorende kinderen. De meesten van hen spreken vrijwel 
niet, althans aanvankelijk en soms ook op den duur niet. Sommige van 
deze slechthorende kinderen hebben slecht contact en nemen vrijwel 
geen gebaren over. Zij gaan, weinig of niet beïnvloedbaar door hun om
geving, hun eigen gang; aanvankelijk hoort men geen enkele reactie. 
Blijft men deze kinderen waarvan men door onverwachte reacties op 
geluiden (telefoon, kloppen, autosignaal, het geluid van de vuilnis
wagen en -emmers) en ook wel door de klank van hun stem de indruk 
heeft dat zij wel iets horen — audiometrisch onderzoek is aanvankelijk 
echter onmogelijk —', dan komt soms plotseling een reactie op een 
vaak herhaalde zin of opdracht, bij voorbeeld die van iets te laten, 
te gaan zitten, of iets te halen. Hoe het met hun taalontwikkeling gaat, 
vooral wat het actief gebruik betreft, is nog onzeker. Sommigen komen 
later op slechthorendenpeil, anderen komen niet tot veel taalgebruik. 
Het is ons nog niet mogelijk pedagogisch-observatorisch de ontwikkeling 
te voorspellen. Ook aan een neurologische of vroege psychologische 
differentiatie tussen deze kinderen en de volgende groep zijn wij (nog) 
niet toe. 
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Er is namelijk een andere groep van slechthorenden met goed 
contact. Zij bezoeken de dovenschool omdat zij geen taalgebruik ont
wikkelden, veel minder dan andere slechthorende kinderen althans. 
Het feit dat ze op de dovenschool komen bewijst al dat er nog wat 
anders met hen aan de hand is. Het taalonderwijs op de school loopt 
dan ook vast. In de kleuterklas valt wel op dat ze in vergelijking met 
dove kinderen vrij veel keuvelen en pseudo-gesprekken houden. Som
migen daarentegen blijven altijd weinig taalimpuls vertonen. 

Onderling gebruiken ze gebaren, niet zoals vele dove kinderen ter 
ondersteuning van hun taalgebruik, maar als voornaamste communi
catiemiddel. Wel bewegen zij de lippen soms daarbij of stoten enkele 
geluiden of woordstukken uit. 

De vraag of dergelijke kinderen toch niet beter op een slecht-
horendenschool thuis horen, mede omdat het aanleren van zoveel 
gebaren de taalontwikkeling kan belemmeren, of dat zij door hun ge
ringe taalimpuls toch op een dovenschool behoren, is nog niet opgelost. 
Wellicht zou bij deze kinderen, die met globaal lees-taalonderricht niet 
tot lezen komen, analytisch leesonderwijs aangewezen zijn. 

Men moet onderscheid maken tussen verschillende vormen van 
taalbezit bij slechthorende kinderen. Sommigen verwerven net als dove 
kinderen hun taalbezit hoofdzakelijk of geheel door het lezen van 
gedrukte en geschreven tekst. Zij krijgen hun taalbezit dus via de ge
drukte of geschreven (symbolische weergave van) taal en komen voor
namelijk secundair tot spreken. Zij hebben dus veelal meer visueel taal
bezit dan kinaesthetisch-(acustisch-)articulatorische taal. Er zijn echter 
slechthorende kinderen die ondanks goed contact niet tot lezen van een 
tekst komen, en van de globaal aangeboden taallessen niets opsteken. 
Het is mogelijk dat de lessen dan niet voldoende langdurig herhaald 
zijn. Het is ook mogelijk, dat, zoals reeds vermeld is, sommige van deze 
kinderen veeleer analytisch taalonderricht nodig hebben. Als deze 
kinderen toch een redelijk taalbezit tot hun beschikking hebben, is dit 
via het gehoor verworven, en zij zijn dus het tegenbeeld van wél-lezende 
doven en ernstig slechthorenden, die niet tot spreken komen. 

Men denke bij dergelijke kinderen echter aan het probleem van 
de perceptorische tekorten en aan de agnostische en dergelijke ver
schijnselen. Dat het drempelaudiogram niet sterk verlaagd is betekent 
nog niet dat een kind normaal hoort. Als het binnenoor normaal is, 
kunnen afwijkingen in de centrale gehoorbaan, van de cochlea naar 
de hersenschors, nog allerlei gehoordefecten verwekken, zoals in het 
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bijzonder bekend is bij afwijkingen in de gehoorstraling, het laatste 
gedeelte van de centrale gehoorbaan, onder de hersenschors. Als wij 
dus lezende slechthorenden, die laat tot articulatorisch taalgebruik 
komen, plaatsen tegenover sprekende slechthorenden die niet leren 
lezen, kan men hen slechts als tegendelen tegenover elkaar stellen 
op grond van deze symptomen, doch zeker niet op grond van inzicht 
in de ontstaanswijze dezer symptomen. 

De omgang met deze gestoorde kinderen, in het bijzonder die, 
waar contactstoornissen bestaan, leert dat zij moeilijk van een vaste 
gewoonte kunnen loskomen. Dit bevestigt de waarneming bij wat men 
tegenwoordig autistische kinderen noemt. Ook dit zijn volgens de waar
nemingen van velen (van Krevelen; Grewel) merendeels kinderen 
met een cerebrale stoornis, waarbij de contact- en wellicht gnostische 
tekorten naast motorische eigenaardigheden, het beeld kenmerken. Het 
geweldige vasthouden aan gewoonten, het perservereren en de stereo
typieën van dergelijke kinderen zijn bekende verschijnselen, die wij ook 
bij sommige der hier beschreven patientjes waarnamen, in het bij
zonder bij degenen die diepgaande contactstoornissen hadden. Soms 
worden dergelijke kinderen ons als „autistisch" gepresenteerd. In de 
literatuur over infantiel autisme vindt men de differentiaaldiagnose 
tegenover gehoorstoornissen dan ook vermeld. 8) 

Thans moet men wel aannemen dat het kinderen zijn met cere
brale gehoorstoornissen naast andere cerebrale uitvalsverschijnselen. 

Bij ruimtelijk gestoorde en debiele kinderen bleek blokschrift snel
ler tot leesbaar schrift te leiden dan schuinschrift. Voorts blijkt dat het 
overnemen van lessen van het bord voor deze kinderen aanmerkelijk 
moeilijker is, dan het copiëren van aanvankelijk regels, later lesjes, in 
het schrift. 

Motorisch gestoorde kinderen, die naast heilgymnastiek, ook in de 
klas velerlei oefeningen moeten doen ter ontwikkeling van de fijnere 
motoriek, blijven door hun trage tempo vaak achter. Ze maken soms 
ten onrechte de indruk lui te zijn. Ook hun schrijven is eerst laat lees
baar, zodat soms tot typen moet worden overgegaan, naast voortgezet 
oefenen van gewoon schrijven. Zijn deze kinderen slechthorend, zoals 
bij athetose en rhesus-antagonisme vaak het geval is, dan is een an
dere methodiek van taalopbouw nodig dan bij dove kinderen. De 
spreeklessen aan deze kinderen eisen veel geduld en inzicht; men moet 

8) Zie Grewel in Infantiel Autisme. 
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hier de logopedische richtlijnen voor de motorisch gestoorde kinderen 
volgen. Vooral voor kinderen die niet dom zijn is tijdige hulp nodig 
bij hun speciale moeilijkheden. Indien deze hulp vroeg genoeg wordt 
gegeven, is in minder ernstige gevallen een terugplaatsing naar een 
gewone groep op den duur nog mogelijk. 

De kinderen met gedragsmoeilijkheden hebben vaak een vrij 
strenge aanpak nodig. Ze zijn vaak verwend en maken een ongedisci
plineerde, ontremde indruk. 

III 

Met contactgestoorde kinderen, die door hun doofheid volkomen 
geïsoleerd leven, is vaak d.m.v. allerlei babyspelletjes met sterk per
soonlijke bemoeiing, na veel afweer, toch nog contact op te bouwen. 
Krijgt het kind eenmaal plezier in dergelijke spelletjes dan zien we het 
er vaak zelf naar „vragen". Dat hier een verwenningsmoment optreedt 
is niet uit te sluiten en wellicht niet te vermijden ; dit vereist later 
weer een eveneens orthopedagogische correctie. Als er reeds enig con
tact is wordt zo een kind bovendien „ondeugend", hetgeen de nood
zaak brengt het langzamerhand aan regels te wennen, terwijl het dan 
ook mogelijk wordt het een taak te geven. Een vroege plaatsing in de 
speciale groep is voor deze kinderen, zowel de drukke als de stille pas
sieve, aan te bevelen, daar ze dan gedurende een zo lang mogelijke tijd 
onder één constante orthopedagogische leiding staan. Het proces van 
het contact maken, zowel als dat van het gedisciplineerd kunnen wor
den, voltrekt zich namelijk met behulp van, en in een soort tijdelijke 
symbiose met de persoon van de leidster-pedagoge. Op een gegeven 
ogenblik moeten de ouders ook geïnstrueerd worden er de hand aan te 
gaan houden. Doen die dit met tact dan ziet men soms in korte tijd 
een opvallende verandering ten goede in het gedrag van het kind. 

Deze kinderen zijn onhandig in de omgang met kleine kinderen, 
waarvoor ze iets moeten doen (jas aantrekken, e tc ) . Daarentegen heb
ben ze met kleuterwerk vaak weinig moeite; ze puzzelen over het alge
meen veel en vrij goed. Juist deze kinderen zijn moeilijk tot enige intel
lectuele prestatie te brengen, terwijl ze wel practisch leerbaar zijn. Ze 
leren moeilijk en maar weinig gebaren. 

IV 

Het is uit dit alles duidelijk, dat de speciale klassen op een doven-
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school de leerkracht met de meest verschillende problemen confron
teren. 

Ten eerste zijn er de algemene problemen van de didactiek van 
het dove kind. 

Ten tweede heeft men te maken met kinderen met contact- en 
aanpassingsmoeilijkheden, met wie men moet pogen contact op te 
bouwen, om het gedrag op den duur te kunnen reguleren. Dit is geen 
therapeutisch-didactisch maar orthopedagogisch werk. Het vereist in
zicht in de persoonlijkheidsstoornissen dezer kinderen en in de behan
deling daarvan. Het vereist ook een speciale houding tegenover hen, 
de mogelijkheid affect ruim te doseren, en eigen reacties in bedwang 
te hebben. 

Ten derde zijn er de speciale tekorten die een bepaalde thera
peutische didactiek vereisen. Een motorisch gestoord doof kind biedt 
andere didactisch-technische moeilijkheden dan een kind dat ruimte
lijke verhoudingen niet beseft en beheerst. Een kind met een agnosie 
heeft een geheel andere opleiding nodig dan een kind dat „taalzwak" 
is. De docent die dergelijke kinderen wil helpen moet wel inzicht ver
werven in de psychopathologische grondslagen van zulke defecten, die 
buiten het gebied van de engere dovendidactiek liggen. 

Inzicht in de tekorten van zulke kinderen is slechts te krijgen door 
grondige bestudering door de kinderpsychiater-neuroloog en door de 
op dit gebied geschoolde psycholoog. De moeilijkheden voor hen zijn 
legio. Zij zijn op de hulp van de doven-docenten aangewezen voor het 
contact met en begrijpen van deze kinderen. Het onderzoek moet 
subtiel en gericht zijn, en zeker meer inhouden dan een grof neuro
logisch onderzoek en de bepaling van een I.Q. Het is moeilijk bij dove 
kinderen een oordeel over de intelligentie te vormen en hun motorische 
vaardigheid, ruimtebeheersing en optische herkenning te beoordelen. 
De psychiater-neuroloog en de psycholoog kunnen dat 0.1. niet zelf
standig maar zijn op nauwe samenwerking met de leerkrachten aan
gewezen. M.a.w. het diagnostisch inzicht moet worden opgebouwd uit 
de samenwerking (onderzoek en observatie) van deze specialisten met 
de pedagoog. 

De gemeenschappelijke verwerving van dit inzicht maakt de stu
die van deze kinderen zo boeiend. De herkenning van complicerende 
defecten stelt de didacticus voor nieuwe opgaven, die hij echter slechts 
kan aanvatten op grond van de verwerving van begrip van de aard 
dier complicerende stoornissen. Bij de samenwerking van psychiater-
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neuroloog, psycholoog en pedagoog blijkt de didacticus, in deze geval
len de doven-docent, toch degene die moet pogen het kind met zijn 
multipele defecten zoveel mogelijk over zijn handicaps heen te helpen. 

APPENDIX 

Agnosie. Het verlies van het vermogen een gewaarwording te her
kennen en zo tot waarneming te maken. Het geziene wordt bij voor
beeld niet in zijn vorm opgevat. Men kent een optische agnosie die 
kleur, vorm, ruimtelijke verhoudingen en/of physiognomie kan betref
fen, maar, — wat zeker ingewikkelder is —, ook letter- of woordbeel
den, cijfernotaties, enz. Acustische agnosie betreft het niet kunnen op
vatten van het gehoorde, tactiele agnosie van het gevoelde. Vinger-
agnosie is het onvermogen met gesloten ogen de vingers te herkennen. 
Apraxie. Het onvermogen adequaat te handelen doordat het plan of 
de volgorde der onderdelen van een handeling niet aanwezig zijn, ter
wijl er toch geen sprake is van verlamming. 

Athetose. Langzame onregelmatige, spontane bewegingen, vooral van 
de uiteinden der extremiteiten, en van tong en lippen, tengevolge van 
een aandoening van het striatum. 
Autisme (infantiel). Een psychische stoornis bij kinderen die geen 
contact ontwikkelen met anderen, en veelal in een eigen wereldje 
levend, onberoerd door anderen hun gang gaan. Zij lijken vaak debiel, 
maar behoeven dat niet te zijn. 
Chorea. Onregelmatige snelle spontane bewegingen der spieren ten
gevolge van een aandoening van het striatum. 
Links'rechtsstoornissen. Door bepaalde hersenletsels bij volwassenen, 
en in de ontwikkeling van sommige kinderen, ziet men moeilijkheden 
in het onderscheiden van links en rechts, en zelfs soms in het kennen 
en herkennen van één lichaamshelft. 
Motorische stoornissen. Stoornissen in de bewegingen, hetzij door 
(slappe) verlammingen, hetzij, zoals bij de kinderen waar het hier om 
gaat door hersenaandoeningen met spastische, choreatische en atheto-
tische bewegingsstoornissen. Deze stoornissen zijn niet het gevolg van 
zwakzinnigheid, maar kunnen er wel mee samen gaan. 
Ruimtelijke stoornissen. Alle handelen geschiedt in de ruimte ; men 
moet dus een juiste relatie tot de ruimte hebben, zowel wat het eigen 
lichaam en de directe omgeving waarin men tast en grijpt („eigen 
ruimte") betreft, als in de uitgebreider handelingsruimte. 
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Ruimtclijk'Constructieve stoornissen. Onvermogen objecten of lijnen 
in juiste ruimtelijke relatie tot elkaar te brengen, bij voorbeeld bij na-
tekenen of naleggen van figuren, en dit terwijl die ruimtelijke relaties 
wel goed herkend zijn. 
Spastisch. Met sterk verhoogde tonus der spieren waardoor de wille
keurige motoriek zeer belemmerd is. 
Orthopedagogisch en therapeutisch'didactisch. Orthopedagogie streeft 
de opvoeding van de persoonlijkheid van een gestoord (schuw, autis
tisch, neurotisch, enz.) kind na. Therapeutische didactiek zijn de tech
nieken, andere dan de didactiek voor normalen, met behulp waarvan 
men kinderen met bijzondere moeilijkheden in de verwerving van leer
stof, toch die vaardigheid bijbrengt. Remedial teaching is een Ameri
kaanse term ervoor, en men spreekt dan bij voorbeeld van remedial 
reading. Zwakzinnigenonderwijs behoort zowel orthopedagogie als the
rapeutische didactiek te zijn; voor doofstommenonderwijs geldt dit 
evenzeer. 
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S A M E N V A T T I N G 

De kinderen die behalve aan doofheid aan andere stoornissen lijden, stellen als 
multipel gehandicapten de leerkrachten in de dovenschool voor bijzondere ortho
pedagogische en therapeutisch-didactische taken. Onder orthopedagogiek verstaat 
men de persoonlijkheidsopvoeding van afwijkende kinderen ; therapeutisch-didac
tische technieken zijn de speciale methoden volgens welke men een gestoord kind 
vaardigheden bijbrengt die het niet met de gebruikelijke didactische procedees kan 
leren (zoals bij voorbeeld lezen van brailleschrift inplaats van gedrukte tekst voor 
blinden ; liplezen voor doven ; gehoortraining bij kinderen met verminderde acus-
tische aandachtsspanning ; heilgymnastiek in sommige gevallen). 

Het gaat hier om dove kinderen met contactstoornissen, kinderen met achter-
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stand in de beheersing van de ruimtelijke opbouw van de buitenwereld (en soms 
van het eigen lichaam), kinderen met motorische stoornissen, kinderen met agno
sieën en apraxieën en kinderen met intellectuele tekorten. 

Dergelijke kinderen moeten veelal in speciale groepen van de school worden 
opgeleid. Wegens het grote verschil in typen van complicerende stoornissen zijn zeer 
verschillende wijzen van individuele aanpak der kinderen nodig. Omdat zij doof 
zijn behoren dergelijke kinderen inderdaad op de school voor doven thuis. 

Hun een elementaire basis van taal bij te brengen is de eerste, in belangrijke 
mate nog orthopedagogische taak. Eerst daarna kan men met feitelijk onderwijs be
ginnen. De moeilijkheden daarbij bij agnosieën, apraxieën, motorische en ruimtelijke 
stoornissen, vereisen bijzondere, geleidelijk in moeilijkheid opklimmende, met het 
defect rekening houdende, taakstellingen. Dit is hier voor een aantal dezer compli
cerende defecten uitgewerkt (agnosieën, ruimtelijke stoornissen, leeszwakte, taal
zwakte, zwakbegaafdheid). Ook de orthopedagogische aspecten bij cerebraal-orga
nische patientjes, emotioneel-verwaarloosde kinderen en contactgestoorde kinderen 
zijn besproken. Dit speciale werk is slechts mogelijk op de grondslag van de arbeid 
van een team, waarin naast de pedagoog, otoloog, gespecialiseerde neuroloog-psychia
ter en psycholoog samenwerken. 

SUMMARY 

Children with multipele handicaps who besides deafness manifest other disorders 
set the teachers for the deaf special orthoeducational and remedial teaching tasks. 

Ortho-education is the personality education of abnormal children. Therapeutic 
teaching techniques are special procedures to train handicapped children in those 
skills they are unable to conquer with normal instruction (such as braille letters 
instead of normal printing for the blind ; lip reading for the deaf ; hearing training 
for children with poor acoustic apperception ; medical gymnastics in certain cases). 

The children we have in view ame the deaf children with contact disorders, 
with spatial disorders, with motor disorders, agnosias and apraxias as well as those 
with mental deficiency. 

As a rule these children require a training in special groups of the school for the 
deaf. A very personal approach is indicated in each case, owing to the great diver
sity of the complicating disorders these children manifest. They belong in the 
schools for the deaf, indeed, as their deafness puts its special stamp on their 
behavior and requires in the first place the special techniques of the teacher of 
the deaf. 

The first task, which is of an ortho-educational nature, is to impart to these 
children an elementary basis of some language. Only after this has been reached, 
real instruction can start. The difficulties in the teaching of children with agnosias, 
apraxias, motor and spatial disorders, demand a special task of gradually increasing 
difficulty, and taking into account the special handicap. In this paper this is worked 
out for some of the complicating defects (agnosias, spatial disorders, reading dis
orders, language deficiency and border line mental deficiency). Orthoeducational 
aspects in cerebral organic cases (brain injured children), emotionally neglected 
children and children with contact difficulties are mentioned. 
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Realisation of this special educational program is feasible only on the basis of 
teamwork of the teacher of the deaf with an otologist, a specialized child neuro-
psychiatrist, and a specialized psychologist. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Kinder, die neben ihrer Taubheit ut auch noch an anderen Störungen leiden, 
stellen als mehrfach Gestorte die Lehrer der Gehörlosenschulen vor besondere, 
orthopadagogische und therapeutisch-didaktische Aufgaben. Unter Orthopadagogik 
versteht man die Persönlichkeitserziehung abwegiger Kinder ; therapeutisch-didak
tische Methoden sind diejenigen speziellen Methoden, mittels denen man einem 
gestörten Kind Fertigkeiten beibringt, die es mit den gebrauchlichen Lehrmethoden 
nicht erwerben kann (z.B. das Lesen von Brailleschrift an Stelle eines gedruckten 
Textes bei Blinden ; Ablesen von den Lippen bei Gehörlosen ; Gehörtraining bei 
Kindern mit herabgesetzter akustischer Aufnahmefahigkeit ; Heilgymnastik in ver-
schiedenen Fallen). 

Es handelt sich im vorliegenden Fall um gehörlose Kinder mit Kontaktsrörun-
gen, um Kinder mit einem Zurückgebliebensein in der Beherrschung des raumlichen 
Aaufbaues der Auszenwelt — und zuweilen auch ihres eigenen Kórpers — ; um 
Kinder mit motorischen Störungen, um Kinder mit Agnosien und Apraxien sowie 
um solche mit intellektuellen Ausfallerscheinungen. 

Derartige Kinder mussen vielfach in Spezialgruppen der Schule erzogen werden. 
Wegen der groszen Typenverschiedenheiten bei komplizierten Störungen werden 
sehr verscheidene Arten der individuellen Ansprache dieser Kinder erforderlich. Da 
es sich hier um taube Kinder handelt, gehören sie naturgemasz in eine Gehörlosen-
schule. 

Die erste, in weitgehenden Masze noch orthopadagogische Aufgabe besteht 
darin, ihnen eine elementare Sprachgrundlage zu verschaffen. Erst danach kann man 
mit einem eigentlichen Unterricht beginnen. Die hierbei auftretenden Schwierig-
keiten in Form von Agnosien, Apraxien, motorischen und raumlichen Störungen, 
erforden besondere, im Schwierigkeitsgrad allmahlich ansteigende, mit dem vor-
handenen Defekt abgestimmte Aufgabenstellungen. Dies wird hier für eine Anzahl 
dieser komplizierenden Defekte ausgearbeitet (Agnosien, raumliche Störungen, Le-
seschwierigkeiten, Sprachschwierigkeiten, Minderbegabung). Auch die orthopadago-
gischen Aspekte der Verhaltnisse bei jugendlichen, zerebral-organischen Patiënten, 
bei emotionell vernachlassigten un bei kontaktarmen Kindern, werden besprochen. 
Diese spezielle Arbeit ist nur möglich auf der Grundlage einer Teamarbeit, worin 
neben dem Padagogen, auch Otologen, spezialisierte Neurologen, Psychiater und 
Psychologen mitarbeiten. 

RESUME 

Les enfants qui, en plus de la surdité, souffrent aussi d'autres troubles et sont 
ainsi handicapés a plusieurs egards posent aux enseignants dans une école pour 
sourds des taches orthopédagogiques et thérapeutiques — didactiques particulières. 
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Par orthopédagogie on entend l'éducation de la personnalité chez les enfants anor-
maux ; quant aux techniques thérapeutiques — didactiques ce sont des methodes 
spéciales par lesquelles on enseigne a un enfant anormal des choses qu'il ne pour-
rait pas apprendre par les procédés didactiques ordinaires (par exemple, pour les 
aveugles, lire les caractères Braille au lieu d'un texte imprimé ; pour les sourds, lire 
sur les lèvres ; pour les enfants a attention acoustique diminuée, exercice de l'ouïe ; 
dans certains cas, une gymnastique médicale). 

Il s'agit ici d'enfants sourds présentant des troubles de contact ; d'enfants 
arriérés en ce qui concerne la comprehension de la structure spatiale du monde 
extérieur (et parfois de leur propre corps) ; d'enfants présentant des troubles 
moteurs ; d'enfants accusant des agnosies et des apraxies, ainsi que d'enfants intel-
lectuellement deficients. 

De tels enfants doivent souvent étre élevés dans des groupes spéciaux d'école. 
En raison de la grande difference des troubles compliquants, il est besoin de procédés 
d'approche tres différents pour ces enfants. Comme ils sont sourds, ils sont effecti-
vement chez eux dans une école pour sourds. 

La première tache, qui est encore dans une large mesure orthopédagogique, 
consiste a leur donner une base élémentaire de la parole. C'est seulement ensuite 
qu'on peut commencer l'enseignement proprement dit. Les difficultés qu'on ren
contre alors dans les cas d'agnosies, d'apraxies ou de troubles moteurs et spatiaux 
exigent des methodes particulières de difficulté croissante et qui tiennent compte du 
défaut a traiter. Ces methodes sont élaborées ici pour nombre de ces défauts compli
quants (agnosies, troubles spatiaux, difficulté de lire, difficulté de parier, capacites 
faibles). Il est traite également d'aspects orthopédagogiques chez les patients céré-
braux-organiques, les enfants a émotivité anormale et ceux présentant des anomalies 
de contact. Cette activité spéciale n'est possible que sur la base du travail d'une 
équipe oü collaboreraient outre Ie pedagogue, un otiatre, un psychiatre-neurologue 
specialise et un psychologue. 

BEGRIP, VOORSTELLING, BETEKENIS 

(lezing gehouden door prof. dr. C. F. P. Stutterheim op 19 mei 1961 
op de Alg. Vergadering van de Ver. voor Doofstommenonderwijs) 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren ! 

Het komt wel voor, dat een jongen op de belangstellende vraag 
van zijn vader „Ben je al klaar met je huiswerk ?" antwoordt met : 
„Nee pa, ik moet nog wat Franse woordjes leren". Het is een opvallend 



95 

verschijnsel, dat in een dergelijke situatie de voorkeur wordt gegeven 
aan het verkleinwoord, dat er niet van woorden maar van woordjes 
sprake is. Nu heeft dat achtervoegsel ,-je', of ook wel ,-tje', verschei
dene functies. Het kan gebruikt worden voor iets dat klein is voor zijn 
soort. Vaak echter heeft het een of andere gevoelswaarde. Het kan 
vertedering uitdrukken, ook wel minachting. De veronderstelling lijkt 
niet te gewaagd, dat de leerling met dat diminutief niet doelt op korte 
woorden en dat die voorwerpen van studie hem evenmin tot een ont
roerde sympathie hebben bewogen, maar dat hij dit onderdeel van 
zijn schooltaak niet bijzonder hoog aanslaat. Hij is geneigd, ook de 
beruchte Duitse ,schwere Wörter' woordjes te noemen. 

Overigens blijkt ook buiten de schoolsfeer en zonder dat het ge
noemde suffix dienst behoeft te doen, dat die taalelementen vaak niet 
te hoog worden aangeslagen. Zelfs als hun de vererende eigenschap 
der schoonheid wordt toegekend, vindt men ze nog niet veel. In Menno 
ter Braaks toneelstuk ,De Pantserkrant' zegt een typograaf tegen een 
journalist: „Die Zondagsartikelen van u : och, mooie woorden". En 
als we van iets zeggen, dat het ,maar een woord' is, betekent het weinig 
of niets. 

Intussen kunnen we toch niet buiten die veel gesmade woorden 
of woordjes. Om met Reichling te spreken: het woord is de grondslag 
van taal en taalgebruik. Zonder dat men woorden van een taal naar 
vorm en inhoud kent en beheerst, kan men zich in die taal niet ver
staanbaar maken en anderen niet begrijpen. Wie woorden gebruikt, 
wie in een bepaald geval zegt: „Ik begrijp er geen woord van" en wie 
een ander verwijt dat hij zich in woorden verliest, meent met zekerheid 
te weten, wat een woord is. Dit taalelement heeft voor hem niets pro
blematisch. Anders wordt dit voor degene die erover wil nadenken. 
Hij bevindt zich in dezelfde situatie als waarin Augustinus zich bevond, 
toen hij aan een betoog over de tijd wilde beginnen. Augustinus heeft 
over de tijd gezegd : „Als iemand er mij naar vraagt, weet ik wat het 
is; maar als ik de vragende antwoord wil geven, weet ik het niet meer". 
Dit geldt voor vele zaken, ook voor alles wat de taal betreft. Wijsheid 
vermeerdert smart en denken vermeerdert moeilijkheid. Over het 
woord zijn in de loop der tijden verscheidene theorieën ontwikkeld, 
waarvan sommige lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik stel het zeer op 
prijs, Mijnheer de Voorzitter, dat ik in deze kring over bepaalde aspec
ten van die problematiek mag spreken. Allen die zich de mooie en 
moeilijke taak hebben opgelegd van doofstommen doof-sprekenden en 
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visueel-horenden te maken, zijn om didaktische redenen gedwongen 
zich beschouwend tegenover de taalelementen te stellen. En ongetwij
feld kennen zij zo nu en dan de bevreemding, de verwondering over 
iets, dat een eenvoudig en primair gegeven lijkt en dat zij in talloze 
gevallen als vanzelf gebruiken. 

Het woord doet zich in eerste instantie aan de beschouwer voor 
als een verschijnsel met twee aspecten : een vorm en een inhoud. Ik 
gebruik opzettelijk het vage ,inhoud', omdat juist over de aard van 
deze inhoud nogal verschil van mening bestaat. Laten we eerst de 
vorm bezien. Ik moet mij daarbij zeer beperken, daar het grootste ge
deelte van deze lezing niet over de vorm maar over de inhoud zal gaan, 
zoals trouwens reeds door de titel, waaronder ze is aangekondigd, tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

Niet ieder woord heeft een unieke, een volstrekt eigen vorm. Er 
zijn (in de ene taal meer, in de andere minder) homoniemen en o.a. 
hierop berusten misverstanden, die nu en dan tussen spreker en hoor
der en vaker nog tussen schrijver en lezer kunnen optreden. Van deze 
gevallen moet ik verder afzien. Ze tasten het feit niet aan, dat ieder 
woord een bepaalde vorm heeft. Een analyse vindt in zo'n vorm een 
aantal klanken, die in een bepaalde volgorde staan. Maar deze stelling 
heeft toch een correctie nodig. Het lukt ons namelijk niet, alle woord
vormen geheel en al in dergelijke elementen te ontleden. Maar ook dit 
kan ik niet nader toelichten. Ik zal me beperken tot de gelukkig zeer 
vele gevallen, waarover geen twijfel bestaat. 

Laat ik dan uitgaan van twee eenvoudige woordjes: ,maan' en 
,man'. Wat de betekenis betreft verschillen ze heel veel van elkaar, 
maar wat de vorm betreft is hun verschil niet groot, ja zelfs zeer gering. 
Die woordvormen hebben twee elementen gemeen, het eerste en het 
laatste. Slechts het middelste element is anders. U zult zeggen dit is 
een waarheid als een koe, en U zult zich waarschijnlijk afvragen, om 
welke reden ik daarvoor Uw aandacht vraag. We zijn allen in staat, 
de elementen van die woordvormen op te noemen en wisten reeds 
lang, dat ,maan' en ,man' verschillende woorden zijn, verschillend 
naar vorm en betekenis, en dat er een verschil is tussen een aa en 
een a. Maar waarom zijn we daartoe in staat en waardoor weten we 
dit ? Dames en Heren, het antwoord op deze vraag luidt „omdat we 
Nederlands kennen". Omdat U Nederlands kent, heeft U twee bun
dels luchttrillingen uit mijn mond komende, als ,maan' en ,man', als 
twee verschillende woorden, geïnterpreteerd. Als een Italiaan naar mij 
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had geluisterd, zou hem geen verschil zijn opgevallen. Daar in zijn taal 
geen aa voorkomt in oppositie tot een a en geen a in oppositie tot een 
aa, zou hij tweemaal hetzelfde woord gehoord hebben. 

Hoe waar dit is, blijkt op een eigenaardige wijze uit een vertaling, 
die eens een Italiaan van Bellamy's bekende gedicht .Roosje' heeft ge
maakt. Deze man was verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij 
had al heel wat van onze taal opgestoken, zij het toch nog niet vol
doende om zijn pogingen de Nederlandse poëzie in Italië bekend te 
maken, met volledig succes te bekronen. Over Roosje staat bij Bellamy 
te lezen: 

Zoo vriend'lijk als de schoone maan, 
Als ze opkomt uit de zee, 

En op de blanke duinen, schijnt — 
Zoo vriend'lijk was ze meê ! 

De Italiaan maakt van de eerste regel „Amichevol cosi come un 
bell' uomo", zo vriendelijk dus als een schone man. Die man laat hij 
dan verder uit de zee komen en zijn weg kiezen over het blanke zand. 
Wie dat leest, krijgt de duidelijke indruk, dat de goede Bellamy toch 
eigenlijk een surrealistisch dichter, een surrealisticus praecox, is ge
weest. Intussen is hij hier slechts het slachtoffer van een uiterst be
langrijk taai-feit. Die Italiaan kon twee geschreven woorden niet uit 
elkaar houden, omdat het hem nog nooit gelukt was die woorden uit 
elkaar te houden, als ze gesproken werden. En dat was hem niet gelukt, 
omdat hij nog niet voldoende afstand had kunnen nemen van zijn 
eigen taal, waarin de oppositie tussen een aa en een a niet voorkomt. 
Omdat wij Nederlands kennen, horen wij, als er Nederlands wordt 
gesproken, bepaalde woordvormen, die niet-Nederlanders niet, althans 
niet op dezelfde wijze horen. 

Na deze wel uitermate onvolledige beschouwingen over de woord
vorm, vraag ik thans Uw aandacht voor de woord-inhoud. Deze wordt 
dikwijls ,een begrip' genoemd, met ,een begrip' gelijk gesteld. Een 
woord is dan een soort twee-eenheid van een bepaalde, uit bepaalde 
elementen in een bepaalde volgorde opgebouwde klankvorm en een 
bepaald begrip. Zo op het eerste gezicht is daar veel voor te zeggen. De 
inhoud van het woord ,paard' bijvoorbeeld is het begrip ,paard', dat 
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alle individuele paarden in zich bevat, waarin deze alle be-grepen zijn. 
Daarom kan dit algemene begrip ook in alle concrete gevallen worden 
toegepast. Er zijn dan ruimere en minder ruime begrippen, zoals bij
voorbeeld : ,dier, zoogdier, paard, schimmel'. 

Deze opvatting nu van de woord-inhoud als begrip ligt ten grond
slag aan de vele pogingen, universele of internationale hulptalen te 
construeren. De hele werkelijkheid, alles wat de mensheid in taal had 
gevangen, werd ingedeeld volgens een schema van begrippen met gro
tere en geringere omvang. Uitsluitend de ratio, de logica scheen te 
heersen bij het vastleggen zowel van woord-inhouden als van de 
daarbij behorende woordvormen. Dergelijke pogingen vinden we reeds 
driehonderd jaar geleden, zoals die van Dalgarno in 1661 en die van 
Wilkins in 1668. Er waren zeventien hoofdbegrippen of hoofdcate
gorieën, elk van een eigen letter voorzien ; deze werden weer onderver
deeld in categorieën van de tweede, derde, vierde graad, ook elk met 
een eigen letter. Door een handige afwisseling van consonanten en 
vocalen kon men zo woorden maken van een of meer lettergrepen. 
Laat ik een voorbeeld geven. De hoofdrubriek ,Natuur' had de letter 
N. Alles wat tot de natuur behoorde werd dus aangeduid met een 
woord, dat met een n begon, bijvoorbeeld alle dieren. De letter voor 
de categorie van de tweede graad, de dierenwereld, was de griekse letter 
èta. Dus begonnen alle dierennamen met ,nè'. Enzovoort. Olifant, 
paard, ezel en muildier heten in de universele taal van Dalgarno 
Nèka, Nèkè, Nèke en Nèko. Onintelligent gedacht is dit zeker niet. 
De genoemde begrippen hebben overeenkomsten èn verschillen. Dit 
feit vindt zijn uitdrukking in de woordvormen ; deze komen overeen 
in drie elementen en verschillen in één element. Bovendien zijn aan 
de vormen ook nog de overeenkomsten en verschillen met andere be
grippen af te lezen. Hier is met grote consequentheid een principe toe
gepast, dat we ook te hooi en te gras in de natuurlijke talen vinden. 
Vergelijk bijvoorbeeld ,spreek' met ,sprak' en met ,spraak, sproke en 
.spreuk'. Maar ,man' en ,maan' met hun groot verschil naar de inhoud 
en minimaal verschil naar de vorm zouden in Dalgarno's logisch taal
systeem een jammerlijk figuur slaan. En hetzelfde geldt voor de be
grippen ,paard' en ,ezel', zo nauw verwant dat ze om zo te zeggen 
samen het begrip ,muildier' kunnen voortbrengen, terwijl de daarmee 
verbonden woordvormen niets met elkaar gemeen hebben. Om nu 
maar niet te spreken van gevallen als ,zei' (verleden tijd van ,zeggen'), 
,zij' (persoonlijk voornaamwoord), ,zij' (als stofnaam) en ,zij' in de 
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betekenis van ,kant', waarin ik het laatste woord niet als stofnaam 
bedoel, hetgeen het ook kan zijn. 

De universele taal van Dalgarno is een eenmanstaal gebleven ; 
haar enige functie is geweest om in een boek uiteengezet te worden. 
En zo is het vele universele talen gegaan, die ontworpen zijn met het 
ongetwijfeld sympathieke doel, een einde te maken aan de babylo-
nische spraakverwarring en de redelijke verstandhouding tussen men
sen van alle nationaliteiten tot stand te brengen. Intussen zijn niet al
leen de scheppers van universele talen uitgegaan van een logisch, 
hiërarchisch geordend begripssysteem, dat de gehele werkelijkheid moet 
omvatten. Zo'n systeem ligt ook ten grondslag aan sommige indelingen 
van de metaforen en aan ideologische woordenboeken van een natuur
lijke taal. Maar ook buiten de taalwetenschap treffen we het aan. Zo 
moet het dienst doen voor een systematische ordening van alle onder
werpen, door schilders en tekenaars behandeld. Er is echter een be
langrijk verschil tussen dergelijke pogingen en die van Dalgarno en 
Wilkins. Wie metaforen, tot één taal behorende woorden of onder
werpen van schilderijen systematisch wil indelen, heeft te doen met 
een gegeven materiaal en hij kan en moet zijn logisch systeem in ver
band met dat materiaal opstellen. Er is hier een wisselwerking tussen 
materiaal en systeem. Het eerste wordt door middel van het tweede 
beschreven, maar dit is slechts mogelijk als het tweede op het eerste 
is afgestemd, als het telkens opnieuw wordt uitgebreid, gecorrigeerd 
en verfijnd. De schepper van een hulptaal echter heeft geen materiaal. 
De woordvormen heeft hij niet, die moet hij zelf maken. Hoe komt hij 
dan aan zijn begripssysteem ? 

Het zou al te naïef zijn te veronderstellen, dat hij niets anders te 
doen heeft dan over ,de werkelijkheid' na te denken en dat haar struc
tuur hem dan wel duidelijk wordt, zodat hij deze slechts in een struc
tuur van begrippen behoeft vast te leggen. Zijn denken wordt in hoge 
mate bepaald door de taal, die hij spreekt. Hij komt tot bepaalde be
grippen en bepaalde ordeningen, doordat in zijn taal bepaalde woorden 
bestaan. Als het woord ,dier' in zijn taal niet bestond, zou het begrip 
,dier' in zijn systeem niet voorkomen en zou het woord voor ,ezel' in 
die zogenaamde universele taal nooit ,nèke' kunnen luiden. Dalgarno 
en anderen hebben in het naïeve geloof geleefd, dat hun systeem op 
,de' werkelijkheid zou passen en dat alle mensen noodzakelijkerwijze tot 
hetzelfde logische systeem zouden moeten komen. Laat maar eens een 
Eskimo volgens de aangegeven methode een universele taal creëren. 
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Daar zijn eigen taal woorden als ,boom' en ,dier' niet kent (om van 
.muilezel' maar te zwijgen), is het hem onmogelijk de werkelijkheid 
op dezelfde wijze in te delen als zijn Schotse voorganger uit de zeven
tiende eeuw. 

Evenmin als de begrippen zijn de overeenkomsten en verschillen 
tussen de begrippen zo maar door denken uit de werkelijkheid te 
halen en voor alle mensen noodzakelijkerwijs hetzelfde. Het is min 
of meer verbluffend, dat zelfs hedendaagse taalkundigen dit niet altijd 
inzien en nu en dan blijk geven van een geloof in de objectiviteit van 
die overeenkomsten en verschillen, terwijl zij niets anders doen dan 
eigenschappen van hun moedertaal aan de realiteit en aan mensen die 
een andere taal spreken dan zij opdringen. Laat ik daarvan een enkel 
duidelijk voorbeeld geven. Ik ontleen het aan een beschouwing over 
het Esperanto, die te vinden is in het grote werk van Frederick Bodmer 
,Die Sprachen der Welt', waaraan ik in het voorgaande ook enkele 
gegevens over Dalgarno en Wilkins heb ontleend. 

Een taal als Esperanto verschilt in meer dan één opzicht van de 
universele talen der zeventiende en achttiende eeuw. Niet alleen, om
dat ze inderdaad door mensen van verschillende nationaliteiten wordt 
gesproken, maar ook in haar bouw. Zo ontbreekt de principiële paral
lelle van vorm en inhoud. Toch zijn er ook overeenkomsten. De ont
werper van het Esperanto heeft ook voor de vraag gestaan, bij welke 
inhouden hij vormen moest zoeken. Bodmer nu heeft o.a. kritiek op 
de woordenschat van deze kunsttaal. Hij verwijt Zamenhof en zijn 
leerlingen, nooit een poging te hebben gedaan om het woordmateriaal 
te rationaliseren. Dat het woordmateriaal niet rationeel genoeg is, 
meent hij bijvoorbeeld te bewijzen met de volgende opmerking : „Schui
felt man eine Flasche, so sagt der Esperantist skui, aber wenn man die 
Hand eines Freundes schüttelt, so heiszt es manpremi". Dus er is in 
beide gevallen maar één begrip ; waarom zijn er dan twee woorden 
voor nodig ? 

U begrijpt wel, waar de fout zit. De objectiviteit van dat ene 
begrip is ver te zoeken. Het is alsof een Italiaan zegt: er is maar één a, 
omdat hij in zijn taal geen aa en geen a heeft. In het Duits bestaat een 
woord .schütteln' en dat woord wordt op een bepaalde wijze gebruikt; 
o.a. kan het zowel ,Flasche' als ,Hand' als lijdend voorwerp bij zich 
hebben. In het Frans bestaat een daarmee gelijkwaardig woord, een 
woord dus met dezelfde inhoud en dezelfde gebruiksmogelijkheden, 
niet. De Fransen ,secoueren' een fles, maar ,serreren' een hand. Is hun 
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taal daarom minder rationeel, minder logisch ? In het Esperanto be
staat evenmin een woord, dat naar de inhoud gelijk is aan het Duitse 
.schütteln'. Is daar iets tegen ? Voor de Duitser die Esperanto wil 
leren ja, voor de Fransman die Esperanto wil leren neen. Wanneer 
er maar één woord, b.v. ,skui', in die hulptaal was geweest, had de 
Fransman eraan gewend moeten raken, dat in die taal twee verschil
lende begrippen blijkbaar met hetzelfde woord werden aangeduid. Een 
objectief begrip ,schütteln' is er niet, evenmin een objectief begrip 
,skui' of ,secouer'. 

En dit geldt bijvoorbeeld ook voor het begrip ,schoen'. Het lijkt 
misschien wat vreemd, dat ik plotseling met die schoen kom aan
dragen. Ik kan U echter de verzekering geven, dat ik juist met het 
oog op die schoen dat hele betoog heb gehouden. Want een van U 
heeft eens tegen mij gezegd : „Voor wij onze doofstomme leerlingen 
het woord ,schoen' kunnen leren, moeten wij hun eerst het begrip 
,schoen' bijbrengen. Daartoe brengen we om te beginnen allerlei schoe
nen voor hun ogen samen : grote en kleine ; witte en bruine en zwarte ; 
hoge en lage ; enzovoort." 

U hebt het gehoord: het begrip .schoen'. Ik neem nu aan, dat 
laarzen, klompen en pantoffels niet op die hoop worden gegooid. De 
inhoud van het woord ,schoen' staat tegenover de inhoud van het 
woord ,laars', de inhoud van het woord ,klomp', de inhoud van het 
woord .pantoffel'. En nu klinkt het misschien wat eigenaardig, maar 
toch is het zo: U heeft al die voorwerpen alleen maar op een hoop 
bijeen kunnen brengen, omdat U Nederlands kent, zoals U ook het 
verschil tussen ,maan' en ,man' kunt horen, omdat U Nederlands 
kent. Gesteld, wij spraken een taal, waarin voor alle voetbedekkingen 
maar één woord bestond, of waarin wat wij witte en zwarte schoenen 
noemen met twee verschillende zelfstandige naamwoorden werd aan
geduid, onze verzameling voorwerpen zou er anders uitzien. Op het 
ogenblik dat U voor de ogen van Uw leerlingen Uw verzameling voor
werpen bijeenbrengt, brengt U hun niet een of ander objectief begrip 
.schoen' bij, maar bent U inderdaad reeds bezig, hun iets van het 
Nederlandse woord ,schoen' te leren, namelijk de Nederlandse inhoud 
van een Nederlands woord ; de daarbij behorende Nederlandse woord
vorm komt dan daarna. 

Onmiddellijk moet ik daaraan toevoegen, dat het Nederlandse 
karakter van de woordvorm toch wel heel wat duidelijker is dan dat 
van de woord-inhoud; dat er in andere talen woorden bestaan, die 
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wat inhoud betreft ons ,schoen' toch wel zeer nabij komen. Wie dat 
woord in het Duits als ,Schuh' vertaalt, zal niet de indruk krijgen, dat 
vertalen eigenlijk verraden is. We hebben hier echter met zeer ver
wante talen te doen. En zelfs in dergelijke verwante talen zijn nog 
woorden genoeg te vinden, die zich tegen een vertaling in meerdere 
of mindere mate verzetten. Het blijkt bovendien, dat een woord uit 
taal A niet steeds met hetzelfde woord uit taal B weergegeven kan 
worden. Dit is een zo bekend feit, dat het niet noodzakelijk is, het nog 
met een aantal voorbeelden toe te lichten. Toch kan ik de verleiding 
niet weerstaan, althans één geval te noemen, omdat dit dat feit wel 
bijzonder duidelijk illustreert en omdat het bovendien onmiddellijker 
dan alle andere met mijn onderwerp in verband staat. De titel van 
een beroemd werk van Ogden en Richards luidt: ,The Meaning of 
Meaning'. Deze kleine woordgroep bestaat, behalve uit een lidwoord 
en een voorzetsel, uit tweemaal hetzelfde zelfstandige naamwoord. 
Deze titel nu is in het Duits vertaald als ,Der Sinn der Bedeutung'. 
Men kan moeilijk met minder woorden bewijzen, dat de woordinhou-
den van de ene en die van de andere taal niet gelijk en gelijkvormig 
zijn. 

Als de inhoud van een woord gelijkgesteld moet worden aan een 
begrip, zou men, gezien dit alles, van Nederlandse, Franse, Engelse 
begrippen moeten spreken. Ja, men zou — hoe ver de vertaalbaarheid 
in vele gevallen ook reikt — even veel soorten begrippen moeten 
onderscheiden als er talen zijn. Dit heeft echter zijn bezwaren. Laat ik 
ook dit met een enkel voorbeeld duidelijk trachten te maken. Gesteld : 
voor onze ogen bevindt zich een kudde dieren, die wij, wat ook de 
individuele verschillen in grootte, kleur en vorm mogen zijn, alle met 
het woord ,ezel' benoemen. Een Italiaan zal eveneens alle met een en 
hetzelfde woord, namelijk ,asino' aanduiden. In dit opzicht mogen we 
zeggen, dat we hier niet met speciaal Nederlandse en speciaal Italiaanse 
begrippen te doen hebben. En toch moet het Nederlandse woord ,ezel' 
behalve naar de vorm ook naar de inhoud iets anders zijn dan het 
Italiaanse ,asino'. Wij kunnen immers ,ezel' tegen een stommeling 
zeggen. In deze situatie gebruikt een Italiaan echter niet het woord 
,asino', maar het woord ,somaro', dat wij met ,lastdier' zouden ver
talen. Zo is ook het Duitse scheldwoord ,Ross Gottes' in onze taal 
onmogelijk. 

Kortom, er is in die woordinhouden iets, dat met de term .begrip' 
niet goed kan worden aangegeven. Die term schijnt toch beter te 
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passen in een handboek tot de logica dan in een beschrijving van taai
verschijnselen. We denken bij .begrip' aan iets, dat zo nauwkeurig 
mogelijk gedefinieerd, zo duidelijk mogelijk omschreven is en dat steeds 
op dezelfde wijze wordt gebruikt. Vele woordinhouden echter hebben 
iets onduidelijks en van gebruiksgeval tot gebruiksgeval iets verander-
lijks. Het is dan ook geen wonder, dat woorden en begrippen zo vaak 
tegenover elkaar gesteld zijn en dit zeker niet ten gunste van de eerste. 
De uitspraak van Goethe „Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort zur rechten Zeit sich ein" is, doordat ze uitentreuren is geciteerd, 
tot een gemeenplaats geworden. Vele malen is op grond van de on
duidelijkheid en onstandvastigheid der woordinhouden betoogd, dat 
volstrekt logisch denken in een natuurlijke taal niet mogelijk is. Men 
heeft tekensystemen ontworpen, die niet aan deze gebreken lijden. 
Deze zien er anders uit dan de zogenaamde universele talen van Dal-
garno en anderen. In de laatste immers blijven, zoals we hebben gezien, 
ondanks de geformaliseerde woordvormen, de woordinhouden met die 
van een natuurlijke taal overeenkomsten vertonen. Zo heeft het woord 
,natuur', waarmee een der hoofdrubrieken werd aangeduid, weinig van 
een nauwkeurig bepaald begrip. Zijn verregaande onduidelijkheid heeft 
reeds de aandacht van Cuvier getrokken. 

Als nu de woordinhoud geen begrip is, ook al heeft het daar in 
bepaalde gevallen veel van, wat is het dan wel ? Velen hebben op deze 
vraag geantwoord : „Het is een voorstelling". En ook met deze opvat
ting gaat een kritiek op de natuurlijke taal gepaard. De geschiedenis van 
de wijsbegeerte had nog maar nauwelijks een aanvang genomen, toen 
reeds de mening werd verkondigd, dat de ene mens de andere mens 
nooit kan begrijpen, omdat ieder zich bij een woord iets anders voor
stelt. En deze mening is in de loop der eeuwen vele malen met kleine 
variaties herhaald. Maar die ,voorstellingstheorie' (om het zo maar te 
noemen) heeft nog andere en misschien nog wonderlijker consequen
ties gehad. Ze heeft uiterst knappe mensen nu en dan tot uiterst 
vreemde uitspraken verleid. Ik noem in dit verband Herbert Spencer, 
die de laatste uomo universale genoemd is en die van alles niet iets 
maar veel wist. Herbert Spencer heeft zich veel moeite gegeven om 
te bewijzen, dat de Engelse taal superieur is aan de Franse. Hij is daar
mee geen uitzondering. Vele malen is men bij het onderzoek van twee 
of meer talen vergelijkend-waarderend te werk gegaan en heeft men 
voor de superioriteit van een bepaalde taal een aantal niet al te deug
delijke argumenten aangevoerd. Maar de redeneringen van de be-
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roemde Engelse wijsgeer zijn wel bijzonder zwak. 
Hij vergelijkt de Engelse woordgroep ,a white horse' met de Franse 

woordgroep ,un cheval blanc'. De laatste is zijns inziens verre de 
mindere van de eerste. Want, zegt hij, wie eerst ,un cheval' hoort, kan 
daarbij wel de voorstelling krijgen van een zwart paard. Dan komt het 
woord ,blanc', dat hem dwingt, dat beeld van iets zwarts door het 
beeld van iets wits te vervangen. Daardoor wordt energie nodeloos 
gebruikt. En daar verspilling van energie uit den boze is en het een 
eis is van een goede stijl met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk 
te bereiken, is het Engels hier stilistisch beter dan het Frans. 

Het is wel niet nodig, dit betoog uitvoerig te weerleggen. Men 
zou daartegen kunnen opmerken : „Iemand kan bij ,wit' wel aan een 
witte muis denken en deze voorstelling moet hij dan weer uit zijn 
geest verwijderen om, als het woord ,horse' daarop volgt, daar plaats 
te krijgen voor de voorstelling van een paard. Bovendien komen ook 
in het Engels talloze gevallen voor, waarin een bepaling op een zelf
standig naamwoord volgt, bijvoorbeeld ,the horse of my uncle'. Wat 
moet nu de man beginnen, die zich bij het eerste substantief het paard 
van Alexander de Grote heeft voorgesteld ?" 

De zaak heeft echter nog een ander aspect. Primair is de vraag: 
«Krijgt iemand bij het horen van woorden en zinnen wel voorstel
lingen ? En zo ja, vormen die voorstellingen dan de woordinhouden, 
vallen ze daarmee samen ?" 

Eerst in het begin van deze eeuw heeft men zich deze vraag ge
steld. Het zijn vooral de Duitse ,Erlebnis-psychologen' geweest, die 
ernstig hebben gestreefd naar een wetenschappelijke beantwoording 
daarvan. Op grond van een overstelpend materiaal zijn ze tot een in 
wezen negatief antwoord gekomen. En na hen hebben vele anderen 
dit antwoord op grond van eigen onderzoek als juist bevonden. Het 
luidt: „Tijdens het woord-begrijpen kunnen voorstellingen opduiken, 
maar in vele gevallen zijn ze volledig afwezig. Ze zijn voor het begrijpen 
van een woord dus niet noodzakelijk. Als ze aanwezig zijn, zijn ze iets 
anders dan de woordinhoud". Wil deze mening ons geheel duidelijk 
worden, dan moeten we er ons rekening van geven wat een ,voor-
stelling' is. 

Een voorstelling is een psychologicum van een eigen orde. De 
aanwezigheid en het karakter ervan kan slechts door introspectie wor
den vastgesteld. Ze is een correlaat, in zekere zin een transformatie, 
van een zintuiglijke waarneming. In principe zou men evenveel soorten 
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voorstellingen kunnen onderscheiden als er soorten zintuiglijke waar
nemingen zijn. In verband met de taal spreekt men uitsluitend over 
visuele voorstellingen. Ten onrechte. Als het woord ,viool' bij iemand 
een voorstelling oproept, dan behoeft hij nog niet met zijn geestesoog 
dat muziekinstrument te zien; hij zou ook met zijn geestesoor een 
viooltoon kunnen horen. En als het niet absurd is om aan te nemen 
dat het woord ,paard' in iemands geest het beeld van een zwart paard 
doet ontstaan, dan is het ook niet absurd om aan te nemen dat bij 
het eerste woord van de versregel „Ruik ik de geur van de bloesemende 
linden" iemand met zijn geestesneus de geur van een Willem Twee 
Uitschot waarneemt; deze geur zal er dan uit moeten om die van de 
bloesemende linden te kunnen toelaten. 

Of er voorstellingen opduiken en welke dat dan zijn, hangt van 
enkele factoren af. In de eerste plaats van de woorden zelf. Een woord 
als ,paard' of ,rood' zal eerder een voorstelling oproepen dan een woord 
als ,deugd' of .denken'. In de tweede plaats hangt het af van het type, 
waartoe de taalgebruiker behoort. Hij kan meer of minder visueel, 
meer of minder auditief zijn aangelegd; hij kan ook meer of minder 
.vatbaar' zijn voor voorstellingen in het algemeen. Bovendien moeten 
we er nog rekening mee houden, dat voorstellingen in verschillende 
graden van duidelijkheid kunnen voorkomen. Om in het visuele vlak 
te blijven : ze liggen tussen de zogenaamde ,eidetische beelden' en uiterst 
vage psychische complexen. Vaak betekent „Ik kan me die man wel 
voorstellen" in het geheel niet „Ik zou hem wel kunnen uittekenen of 
met woorden beschrijven", maar „Ik zal hem wel herkennen, als ik 
hem ontmoet". 

Dames en Heren ! U mag voor U zelf uitmaken, hoeveel en wat U 
met Uw geestesoog hebt gezien, terwijl U naar mij luisterde, welke 
visuele of andersoortige voorstellingen mijn woorden bij U hebben 
doen ontstaan. Ik kan U de verzekering geven, dat ik ze al sprekende 
niet bij mezelf heb opgeroepen. In talloze gevallen van taalgebruik, in 
talloze gevallen van volledig woord begrijpen ontbreekt datgene wat 
volgens de voorstellingstheorie de inhoud van woorden zou zijn. 

Nu is er een bepaalde wijze van taalgebruik, waarvoor die theorie 
toch beter schijnt op te gaan dan voor andere gevallen. Ik bedoel het 
metaforisch taalgebruik. De beeldspraak is vaak genoeg bij uitstek ,aan
schouwelijk' genoemd, hetgeen betekent dat ze meer dan het onover
drachtelijke taalgebruik aanschouwelijke voorstellingen in het bewust-
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zijn oproept. Tegen de aanschouwelijkheid van de beeldspraak is reeds 
in 1914 protest aangetekend. De experimentele psychologie heeft be
wezen, dat voorstellen en taai-begrijpen twee volkomen verschillende 
functies van de menselijke geest zijn en dat ook voor het begrijpen van 
metaforen voorstellingen, zo ze al opduiken, als irrelevant beschouwd 
moeten worden. Opvallend is, dat ze dat begrijpen juist jammerlijk in 
de weg kunnen staan. Hierop heeft o.a. Vossler de aandacht gevestigd. 
Hij neemt als voorbeeld Goethe's bekende verzen „Grau, teurer 
Freund, ist alle Theorie /,/ Und grün des Lebens goldner Baum". In
derdaad, wat moeten we hiermee beginnen indien we gedoemd zouden 
zijn, ons een boom voor te stellen, die tegelijkertijd goud en groen is ? 

Maar Nederlanders kunnen het wat de bedoelde kwestie betreft 
wel buiten Vossler stellen. Zij herinneren zich Droogstoppels beschou
wingen naar aanleiding van Heine's gedicht, dat begint met „Auf 
Flügeln des Gesanges". Het zijn, zoals hij ze zelf noemt, „Beschouwingen 
omtrent de waarheidsliefde van iemand die het volgend prul van 
Heine voorzegt aan een jong meisje dat in de suite zit te breien". 
„Heimlich erzahlen die Rosen // Sich duftende Marchen ins Ohr" 
inspireert hem tot de opmerking: „Leugens zijn het, flauwe leugens! 
En leelijk zijn ze ook, want neem eens een potlood, en teeken een roos 
met een oor, en zie eens hoe dat er uitziet ?" Tot zover Droogstoppel. 
Als we zijn bevel opvolgen ontstaat een tekening, dus iets dat we met 
onze ogen kunnen waarnemen. Het correlaat van deze waarneming is 
een visuele voorstelling van een be-oorde roos. Mogen wij allen voor 
dergelijke staaltjes van aanschouwelijkheid gespaard blijven. ! ) 

Voorzover mij bekend is, heeft nog nooit een lezer van Heine's 
,Lyrisches Intermezzo' op de door Droogstoppel bedoelde wijze een 
teken-potlood gehanteerd. „lm wunderschönen Monat Mai seines Le
bens" komt iemand daar niet zo spoedig toe. Later trouwens ook niet. 
Toch is wel eens een metafoor, zo kwaad en zo kwaad als dat gaat, in 
een tekening omgezet. Ik denk hier aan de rijmprent, die van Nijhoff's 
,Kinderkruistocht' is uitgegeven. Een der strofen van dit gedicht luidt: 
„Met een dunne hand voor haar gezicht // Dempte de maan de helft 
van haar licht". Daarom vertoont de prent een maan met een gezicht 
en een hand daarvóór. Ieder kan voor zichzelf vaststellen, dat het be
grijpen van die strofe en het waarnemen van die tekening essentieel 

1) Vgl. M. J. Langeveld, Taal en Denken, pag. 122 ; een voortreffelijke kritiek op de 
voorstellingstheorie geeft Langeveld in Hoofdstuk III. 
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van elkaar verschillen en dat het verschil even essentieel blijft, als we 
van die waarneming een voorstelling trachten te maken. Naar mijn 
mening is er geen overtuigender bewijs voor de ontoereikendheid van 
die hele voorstellingstheorie dan juist deze rijmprent. 

Wanneer we nu voor een typering van de woord-inhoud moesten 
kiezen tussen .begrip' en .voorstelling', dan zouden we aan het eerste de 
voorkeur moeten geven. De andere keuze immers leidt tot een cate
goriale verwarring. Want een woordinhoud is een taai-feit, een ken
merk of een aspect van een taalelement, terwijl een voorstelling een 
psychisch gegeven is. Meer zin zou het hebben, de ervaring, de beleving 
van een woord-inhoud met een voorstelling te identificeren, maar 
ook dit is, zoals we hebben gezien, onmogelijk. 

We hoeven trouwens geen keuze te doen. We weten sinds lang, 
dat een woordinhoud een betekenis is en als ik me niet vergis heeft U 
zich al een half uur af zitten vragen, wanneer deze term eindelijk uit 
mijn mond zou komen. .Betekenis', dat lijkt eenvoudig genoeg, en mis
schien is het dat ook wel. Intussen is het toch een onloochenbaar feit, 
dat velen vergeten of nooit geweten hebben, dat ook die woordbeteke
nis iets van volstrekt eigen orde is, niet met iets anders kan worden 
gelijk gesteld of daarop kan worden teruggevoerd. Zij trachten 
die betekenis als een begrip of een voorstelling te typeren. Ongetwijfeld 
komt dit tegenwoordig minder voor dan vroeger. Maar in de Neder
landse Spraakkunst van De Vooys, laatste druk, krijgen we nog 
wel over .woordvoorstellingen' en .zaakvoorstellingen' een en ander 
te lezen. Als nu, zoals in wijsgerige werken wel gebeurt, ook nog be
grippen voorstellingen worden genoemd, is de verwarring volkomen. 

Wij behoeven tegenwoordig niet meer het slachtoffer van derge
lijke verwarringen te zijn. Een begrip, een woordbetekenis en een voor
stelling zijn drie verschillende dingen. Dit wil echter niet zeggen, dat 
er geen relaties tussen bestaan. Zo hebben begrip en betekenis het 
onaanschouwelijke, zo men wil het ,abstracte' karakter gemeen. Maar 
— ik heb dit reeds ter sprake gebracht en het was U natuurlijk reeds 
lang bekend — anders dan een begrip schijnt een betekenis iets proteus-
achtigs te hebben. We kunnen een woord wel definiëren als een een
heid van een bepaalde klank-vorm en een bepaalde betekenis, dit 
neemt niet weg, dat het vaak op zeer verschillende manieren kan wor
den gebruikt, dat het van gebruiksgeval tot gebruiksgeval verschillende 
.betekenissen' heeft, zodat er van die ,bepaaldheid' niet al te veel 
over schijnt te blijven. In een woordenboek staan bij vele woorden 
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niet een maar vele .betekenissen' opgegeven. Dit is een moeilijke kwes
tie. Deze zal ik nu niet behandelen. Ik vermeld slechts, dat ze door de 
moderne woord-theorie tot een redelijke oplossing is gebracht. 

Liever vraag ik Uw aandacht voor de relaties tussen de betekenis, 
of de betekenis-ervaring, en de voorstelling. Dat de taal iets, ja zeer 
veel, te maken heeft met de wereld der zintuiglijke waarnemingen, 
is niet voor discussie vatbaar. Deze zintuiglijke waarnemingen zijn zeker 
niet uitsluitend, maar toch wel in de eerste plaats de visuele. Onze 
taal is niet alleen een taal van en voor horenden, maar ook een taal 
van en voor zienden. En de psychogenesis van het individuele taai
organisme vindt voor een belangrijk gedeelte een beginpunt in hetgeen 
met de ogen wordt waargenomen. Voordat iemand in staat is tot 
onaanschouwelijke betekenis-ervaringen moet hij over aanschouwelijke 
gegevens beschikt hebben. Voordat een woord kan worden tot symbool 
voor een klasse van dingen, moeten die dingen tot zijn ervarings
wereld hebben behoord. Als een doof-geborene ook een blind-geborene 
is, hoeveel moeilijker wordt het dan in talloze gevallen, hem een 
woord-betekenis bij te brengen. Hoe moeilijk is dit reeds, als de blind
geborene horen kan. Over de taal van doofstommen is veel meer ge
schreven dan over de taal van blind-horenden. En terecht. Maar toch 
is ook de taal van de laatsten gemutileerd, omdat hun ervaringswereld 
slechts een gedeelte omspant van die, waarop de taal die zij moeten 
gebruiken (de taal der zienden) betrekking heeft. 

Gedurende haar laatste drie gymnasiumjaren heb ik les gegeven 
aan een blindgeboren meisje. Dit meisje heeft haar einddiploma be
haald en is nooit blijven zitten. Ze mag dus wel meer dan normaal 
intelligent worden genoemd. Haar opstellen echter waren beneden de 
maat. Ze maakten een schrale, onpersoonlijke indruk; de woorden
schat was zeer beperkt, evenals het aantal syntactische schema's. Ik 
zou niet graag uit dat ene geval, waaraan ik een globale, te weinig 
gedetailleerde herinnering bewaar, omdat ik het niet systematisch heb 
onderzocht, vérgaande conclusies willen trekken. Van alle zinnen, die 
ik van haar heb gelezen, is mij er slechts één bijgebleven. Hij kwam 
voor in haar opstel over ,De Bevrijdingsdag' en luidde: „Het was een 
prachtig gezicht de Canadezen te zien binnenrijden". Dit is een zin 
als een ander, niet waar ? Een zin, zoals er honderden zijn en zoals wij 
allen die zouden kunnen zeggen of schrijven. Maar er zijn maar weinig 
zinnen, die mij zo'n schok hebben gegeven. Als taaluiting van een 
blindgeborene krijgt deze op zichzelf vrij nuchtere mededeling van een 
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verheugend feit voor het gevoel een tragische diepgang en voor het 
verstand een problematisch aspect. Wat kunnen woorden als ,zien' en 
,gezicht' — bij uitstek de woorden der zienden — voor haar betekenen ? 
Is hier nog wel een betekenis-ervaring mogelijk ? Aan haar blinde ogen 
worden wij ons de blinde vlekken in haar betekenis-wereld plotseling 
bewust. 

Een zelfde schok zouden we kunnen krijgen, als een doofgeborene 
schreef: ,Het was een prachtig gehoor, de bomen te horen ruisen". 
Ook hij moet voor altijd verstoken blijven van een aantal betekenis
ervaringen, omdat hij tot bepaalde waarnemingen niet in staat is. Hoe 
is het nu met de woorden, die hij wèl kan begrijpen ? 

Over het taalgebruik der doofgeborenen, die spreken, lezen en 
visueel luisteren hebben geleerd, worden — als we afzien van alles 
wat de klankvorm der woorden betreft — in taalpsychologische werken 
o.a. de twee volgende uitspraken gedaan. 

Ie. Hun taalgebruik is door aanschouwelijke voorstellingen — 
bedoeld is wel speciaal: visuele voorstellingen — overwoekerd. 

2e. Het kent, actief of passief, geen beeldspraak in de ruimste zin 
des woords; het kent geen metonymia's of metaforen, geen woord
spelingen, geen allusies. De laatste uitspraak in deze absolute vorm 
kunt U vinden in het grote drie-delige werk van Friedrich Kainz: 
Psychologie der Sprache. 

Dames en Heren ! Wat kan ik daarvan zeggen ? Ik heb in de 
verste verte niet voldoende materiaal verzameld om deze kwesties te 
onderzoeken. Ik heb maar weinig taaluitingen van doofstommen onder 
de ogen of in de oren gehad, en voel me hier in dit opzicht als een 
leek in een kring van deskundigen. Over de juistheid van de twee 
genoemde uitspraken kunt IJ veel beter oordelen dan ik. Toch kan ik 
wel, naar het mij voorkomt, enkele opmerkingen maken zonder dat ik 
al te bevreesd hoef te zijn, dat ze na een grondig onderzoek der gegevens 
zinledig zullen blijken. 

Alles wat met taal en denken te maken heeft is zo ingewikkeld 
en zo gedifferentieerd, dat we voor generalisaties en absolutismen niet 
genoeg op onze hoede kunnen zijn. Ongetwijfeld staat het taalgebruik 
van doofgeborenen, die spreken, schrijven, lezen en liplezen hebben 
geleerd, gemiddeld op een lager niveau dan dat van hen die over alle 
menselijke zintuigen beschikken, en ook hun denken is gemiddeld 
van lagere orde. We mogen aannemen dat ze meer dan de anderen in 
een zogenaamd ,voorstellingsdenken' gevangen blijven. Eveneens, dat 
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in hun geest bij de woorden gemakkelijker voorstellingen opduiken — 
hoe moeilijk het ook is vast te stellen wat er precies in de geest van 
anderen van woord tot woord plaats heeft, als zij een zin produceren 
of in zich opnemen. Hiermee is de tegenstelling reeds gerelativeerd. 
En nu hebben we nog over een groep gesproken zonder rekening te 
houden met de grote verschillen, die zich daarbinnen voordoen. Ver
schillen in leeftijd, intelligentie, taalbegaafdheid, doorzettingsvermogen, 
geoefendheid, — verschillen zeker ook, afhankelijk van de begaafdheid 
en de geoefendheid van hun opleiders. En wat speciaal die opduikende 
voorstellingen betreft, mogen we niet vergeten, dat de ene woord
betekenis de andere niet is. 

Om deze redenen kan ik niet geloven, dat in de zin : „Hun taal
gebruik is door aanschouwelijke voorstellingen overwoekerd" een voor 
allen altijd geldend feit is vastgelegd. En om deze redenen lijkt mij de 
uitspraak van Kainz (I, pag. 154) : „Ihnen fehlen die Mittel abstrakten 
Denkvollzüge" veel te absoluut gesteld. Bovendien is zij te vaag. Ook 
de abstractheid van het denken kent verscheidene gradaties. Zeker 
blijven doofgeborenen beneden niveau's, die horenden kunnen bereiken. 
Zo zijn er bijvoorbeeld geen doofgeboren wijsgeren of beoefenaars van 
de taaltheorie. Maar dit betekent niet, dat de beste doofgeborene de 
slechtste horende niet beneden zich kan laten. En dat betekent nog 
minder, dat allen, geen enkele uitgezonderd, niet bij machte zijn om 
ook maar de eenvoudigste abstractie te volbrengen. Zij zouden dan 
immers geen enkele toegang tot de taal hebben, daar — om met Lange-
veld 2) te spreken — abstractie niet het privilege is der wetenschap, 
maar het alledaagse taalgebruik er reeds voor een belangrijk deel op 
teert. Op het ogenblik dat Uw leerlingen Uw bedoeling met de ver
zameling schoenen begrepen hebben, hebben zij een bepaald abstractie
niveau bereikt en is de weg gebaand voor een betekeniservaring. Deze 
kan niet tot stand komen buiten de ervaring van een woordvorm. Wie 
het woord .schoen' — deze unieke tweeëenheid — begrijpt, is boven 
de wereld der voorstellingen uitgekomen, met hoeveel ,aanschouwe-
lijks' zijn betekenis-ervaring ook gepaard moge gaan. De door Frohn 
in zijn .Untersuchungen über das Denken von Taubstummen' gepubli
ceerde opstelverhaaltjes van jeugdige doofgeborenen maken in ver
gelijking met die van hun leeftijdgenoten een droevige indruk. Toch 
bewegen ze zich niet in alle opzichten beneden het laagste abstractie-

2) M. J. Langeveld, Taal en Denken, pag. 98. 
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niveau. Er worden woorden gehanteerd, die met aanschouwelijkheid' 
weinig of niets te maken hebben. Het juiste gebruik van een (overigens 
zeer beperkt) aantal syntactische schema's en morfologische categorieën 
wijst ook op een denken, dat de aanschouwelijkheid te boven is. De 
determinerende kracht van de opgave — „vertel dit verhaaltje met 
eigen woorden na" — bleek gering te zijn. Maar ook horenden zijn wel 
tot de vreemdste dingen in staat. Ook in hun geest kunnen bepaalde 
woorden van een gegeven tekst aanleiding zijn tot de wildste gedachten-
vluchten. Bovendien bewijzen onvolkomenheden in het denken en het 
taalgebruik van kinderen nog niet, dat dezen later niet tot iets beters 
in staat zullen zijn. 

Ik zeg dit alles niet om twijfel te wekken aan verschillen, waarvan 
het bestaan empirisch bewezen is, maar uit protest tegen enkele abso
lute en simplistische uitspraken. Hoezeer het gevaar dreigt van over
haaste conclusies, blijkt ook uit het volgende. 

Kainz meent een feit te constateren, als hij zegt: „Schwierige 
Begriffe und Bedeutungen, übertragene Wortverwendungen, Meta-
phern, Allusionen sowie jede Form von Doppel-, Unter- und Hinter-
sinn sind ihnen verschlossen". Hij beroept zich voor de juistheid van 
deze uitspraak op één ervaring. Hij heeft eens een 15-jarig doof geboren 
meisje een verhaal voorgelezen over een scheepsjongen, die anderen 
zijn reisavonturen vertelt. In dat verhaal stond, blijkbaar na een uit
weiding van de schrijver: „Der Erzahler fuhr nunmehr fort". Het 
meisje vroeg nu, waarom de verteller, die nog maar nauwelijks was 
aangekomen, alweer wegging. Kainz noemt het niet begrijpen van de 
overdrachtelijke betekenis een ,eklatantes Versagen'. Ik kan daar on
middellijk een soortgelijk misverstand bij een dertien-jarig horend 
meisje naast stellen. In haar geschiedenisboek (Hoofdstuk ,De Kruis
tochten') had zij de mooie zin gelezen : „Op de kerkvergadering te 
Clermont schilderde paus Urbanus II de ellende der pelgrims". Deze 
zin had in haar proefwerk een transformatie ondergaan tot : „De paus 
schilderde de ellende der pelgrims op het doek". 

Wat is daar in beide gevallen anders uit af te leiden dan dat 
iemand een bepaalde gebruikswijze van een woord niet kent of nog 
niet kent ? En nu zie ik er nog vanaf, dat de vraag van het dove meisje 
zelfs deze bescheiden conclusie niet voor honderd procent rechtvaar
digt. Veel eclatanter gevallen van verkeerd begrijpen dan het door 
Kainz genoemde kunnen we immers zo nu en dan bij horenden waar
nemen, terwijl ze de in de tekst bedoelde betekenis van een woord 
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reeds lang kennen. Hoe dan ook : dat ene voorbeeld bewijst weinig. Het 
bewijst stellig niet, dat dat meisje die andere gebruikswijze van ,fort-
fahren' niet kan leren, noch minder dat alle doofgeborenen daar nooit 
aan toe komen. Maar het proza van Helen Keiler, waarin meermalen 
individueel metaforisch woordgebruik voorkomt, bewijst wèl, dat de 
uitspraak van Kainz ten onrechte een absoluut karakter heeft en dat 
een uitzonderlijk begaafde zogenaamd principiële grenzen kan door
breken. 

Haar proza zou men tot de letterkunde kunnen rekenen. Er bestaat 
ook letterkundig proza, waarin haar ziende, maar minder begaafde en 
vrijwel verwaarloosde lotgenoten een bescheiden en droeve rol spelen. 
Daar is de doofstomme jongen uit Hildebrands verhaal ,Teun de 
Jager', die soms, zoals er staat, „van vreugd het enig geluid maakte 
dat hij te voorschijn kon brengen" en dat Teun aan het slot van het 
verhaal woedend in de arm bijt. Daar is, veel tragischer, in ,Der 
Golem' van Gustav Meyrink de doofstomme Jaromir, die, door een 
gedepraveerd meisje wreed getergd, als een wild dier door het huis 
doolt, ... „und sein unartikuliertes heulendes Gebell, das er, vor Eifer-
sucht und Argwohn halb von Sinnen, ausstösst, klingt so schauerlich, 
dass einem das Blut in den Adern stockt." 

Dames en Heren ! Belangrijker dan alle beschouwingen over be-
grip, voorstelling en betekenis zijn Uw pogingen, de doofgeborenen 
boven dit niveau uit te heffen en hun in staat te stellen tot hetgeen 
voor de mens zo bij uitstek typerend is: de ervaring van woordbeteke
nissen. Natuurlijk heeft de taaltheorie een waarde in zichzelf, ze be
hoeft geen nut te hebben voor iets anders. Toch zou de taaltheoreticus 
het zeer op prijs stellen, als hij, wanneer hij daartoe de kans kreeg, iets 
kon bijdragen tot de didaktiek van het doofstommenonderricht. Ik vlei 
mij echter niet met de hoop, gedurende dit uur deze didaktiek ook 
maar iets verbeterd te hebben. 

Des te meer dank ik U voor de aandacht, waarmee U naar mij 
hebt willen luisteren. 
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STOTTERAARS IN DE KLASSEN VOOR SPRAAK-
GEBREKKIGEN (vervolg) i) 

door A. Breve (School v. SH~ en Spraakgebr. kinderen te Rotterdam) 

Het experiment begon met Edward. Op een morgen kwam de 
Heer Evertse bij mij in de groep en vroeg of ik er bezwaar tegen had 
een ernstig stotterende jongen op te nemen. De vader van de jongen, 
die we reeds enige jaren kenden, kwam in wanhoop naar onze school 
om te informeren of er geen mogelijkheid was zijn kind te doen op
nemen op een school waar meer aandacht aan het gebrek van zijn 
zoon zou worden besteed. Helaas bestaat zo een school niet. Uit het
geen de vader vertelde, bleek duidelijk, dat er maatregelen genomen 
moesten worden teneinde te redden wat er te redden was. De jongen 
was met een rapport thuis gekomen waarop geen voldoende cijfers 
voorkwamen en werd bevorderd naar de zesde klas. Vader begreep 
dit niet helemaal, want hoewel hij wist, dat zijn zoon een behoorlijk 
verstand had, was hij er van overtuigd, dat het rapport zeer geflatteerd 
was. Hij besloot daarom eens met de onderwijzer te gaan praten. Deze 
deelde hem toen mee, dat Edward eigenlijk had moeten blijven zitten, 
want hij had voor de hoofdvakken geen enkele voldoende. Maar, om
dat ze zo'n medelijden met hem hadden, waren de cijfers tot voldoende 
gemaakt en was de overgang een feit. Vader was hierover niet te 
spreken en wel om de volgende redenen : 

Edward was vroeger een jongen die in alles belang stelde, begon 
echter in de eerste klas moeilijkheden met de spraak te krijgen en 
kwam gaandeweg steeds moeilijker uit zijn woorden. Daarnaast echter 
veranderde ook zijn gedrag. In de eerste plaats ging hij zich steeds 
minder met andere kinderen bemoeien, bleef meer in huis en was, 
toen hij eenmaal in de vijfde klas zat, niet meer buiten te krijgen. Hij 
voelde zich altijd achteruit gezet en was er van overtuigd de mindere 
te zijn van alle andere kinderen, zowel op school als thuis. Ook zijn 
gedrag begon moeilijkheden te geven, hoofdzakelijk op school. Elk 
ogenblik kreeg hij strafwerk en niet zo'n beetje. Edward werd een 
jongen die automatisch overal de schuld van kreeg. Niemand had op 
school het geduld om naar hem te luisteren, zodat hij, als hij het ant
woord wist, bij voorbaat al zei, dat hij het niet wist, om op deze wijze 

1) Het eerste artikel is te vinden in „Het gehoorgestoorde kind" Ie jg. no. 4—5. 
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een vernedering te ontgaan, maar er tevens een andere vernedering bij 
te krijgen. Om dit alles was Vader van mening, dat zijn zoon had 
moeten blijven zitten. Want hij begreep wel, dat zijn zoon aanvoelde 
waarom hij was overgegaan en dus van zichzelf de indruk had dat hij 
niet voor vol mee telde. Bovendien kreeg Edward een steeds grotere 
hekel aan school en verzon uitvluchten om thuis te kunnen blijven. 

Ik wil echter naar voren brengen, dat deze hele gang van zaken 
waarschijnlijk met de beste bedoelingen was uitgevoerd door het onder
wijzend personeel van E.'s school. Het ergste is echter, dat men met al 
deze „goede bedoelingen" het betreffende kind steeds verder in de 
moeilijkheden brengt. Wat zou het toch van enorm belang zijn, als al 
het personeel van de lagere scholen op de hoogte was van de meest 
elementaire kennis inzake dit probleem ! Hier ligt volgens mij een 
belangrijke taak voor de logopaedisten, werkzaam bij het Lager Onder
wijs. 

Al deze feiten waren zó belangrijk, dat de Heer Evertse het ver
antwoord achtte deze jongen in de afdeling spraakgebrekkigen te plaat
sen. Natuurlijk zou het „klimaat" ook hier niet ideaal zijn, maar toch 
verre te verkiezen boven dat van de school waar Edward was. 

Zo begonnen wij dan ons experiment met een ernstig stotterende 
jongen in een groep met kinderen met gespleten gehemelte. Hoe zou 
het eerste contact zijn ? Hoe zouden mijn leerlingen hierop reageren ? 
Kinderen kunnen wreed zijn, dat weten we; maar van de eerste dag 
af is er met Edward een heel prettig contact geweest. Hij werd direct 
geaccepteerd. Ik heb er dikwijls van zitten genieten, hoe degene, die 
op een ogenblik door E. werd aangesproken, rustig zat te wachten tot 
hij er uit kon komen of met een enkel gebaar of woord hem hielp. 
Zodoende voelde E. zich op zijn gemak en kwam tot de ontdekking, dat 
hij bij ons rustig mocht stotteren en dat men zelfs de moeite nam te 
wachten tot hij klaar was. 

Toen Edward een paar maanden bij ons op school was, ging ik 
eens met zijn ouders praten. Hier kwamen toen verrassende feiten naar 
voren: „Nou ja, het praten gaat nog niet zo best (1), maar Edward is 
een andere jongen geworden. Hij heeft weer belangstelling voor vele 
dingen, trekt zich niet meer zo terug, maar heeft weer zin om buiten 
te spelen. Meneer, ik vind, dat hij veel meer zelfvertrouwen heeft." 

Dit waren natuurlijk prettige mededelingen en voor ons vooral 
het bewijs, dat we op de goede weg waren. 

Hoe ging het nu met zijn schoolwerk ? 
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Laat ik eerst zeggen hoe dat er voor stond, toen hij bij ons kwam. 
In de eerste plaats was het werk van E. verschrikkelijk slordig, een 
wanhoop om na te moeten kijken. Verder wemelde het van de taal
fouten en was het rekenen meer dan matig. Inderdaad geen jongen 
voor de zesde klas van de L.S. Toen hij pas bij ons was, wisten we op 
geen stukken na, welke richting hij eventueel uit zou moeten, maar 
binnen het jaar wisten we, dat hij de capaciteiten had om een Ulo te 
volgen. Dit houdt dus in, dat E. in dat jaar zijn achterstand vrijwel 
had ingehaald. Ook zijn praten was veel verbeterd. Het is mij ver
schillende malen overkomen, dat een collega aan me vroeg: „Zeg, 
waarom zit die jongen bij jou ? Hij heeft toch geen gespleten gehe
melte ?" Op mijn vraag of ze dan niets anders aan hem merkten, ant
woordden ze dan ontkennend. Dit moet voor E. wel een gebeurtenis 
zijn geweest: met andere leerkrachten praten en helemaal niet blij
ven steken! Het was ook wel aan zijn gedragingen te merken. Altijd 
opgewekt, geestig, niet bang het woord te nemen, klassikaal vragen 
stellen, allemaal dingen die hij bijna afgezworen had. 

Hoe deze resultaten bereikt zijn ? Dit is niet zo eenvoudig te zeg
gen. Eerlijk gezegd weet ik het zelf niet precies. Ik kan wel zeggen wat 
ik niet gedaan heb en waar we ons volgens mij ook vooral niet in 
eerste instantie mee moeten bezig houden : „spraakbehandeling" geven. 
Deze jongen heeft naar mijn mening bemerkt, dat hij op onze school 
en natuurlijk vooral in mijn groep, voor de volle honderd procent mee
telde. Er werd niet om hem gelachen. Ik heb hierover met de overige 
kinderen van mijn groep nooit gesproken en toch is hij, voor zover 
ik weet, nooit uitgelachen. Zal dat misschien komen, doordat zij zelf 
óók een afwijking hebben ? Ik weet het niet. Misschien door de manier 
waarop je zelf tegenover het stotterprobleem staat, dus: de „sfeer". 

Natuurlijk speelt de grootste rol: de „aanpak", de houding van 
de leerkracht t.o.v. de leerling. Maar juist daarom is het zo moeilijk 
er een beschrijving van te geven. Misschien heb ik in „de roos" gescho
ten betreffende zijn slordigheid. Ik was me er namelijk van bewust, 
dat zijn slordigheid niet te overwinnen was met: Over 1 Geknoei! En 
dan de bekende rode streep er door. Ik vermoedde wel, dat hij op de 
andere school reeds elk boekje twee keer gemaakt had waar de andere 
leerlingen het tot één keer gebracht hadden. Hoe het ook zij, op de 
een of andere manier is het me gelukt hem, voor zijn doen, net werk 
te doen leveren. Het kan zijn, dat hij daardoor aan zelfvertrouwen 
ging winnen. Het lijkt me ook om wanhopig te worden als je hele 
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schrift vol rode strepen staat. Ook als je je best gedaan hebt. Ik ben 
vooral voor deze gevallen van mening, dat het geven van cijfers voor het 
schrijven niet bekeken moet worden als: Vind ik het mooi ? maar als : 
heeft hij zijn best er op gedaan ! Indien dit zo is, dan alstublieft geen 
strepen er door, maar waardeer het dan naar zijn kunnen. We kunnen 
dan hoogstens zeggen: „Ik vind, dat je fijn gewerkt hebt. Maar als je 
nou de volgende keer eens die „k", of wat dan ook, zó maakt, dan 
zul je zien dat het nog beter te lezen is." Verrassende resultaten komen 
er op deze manier. Het is mogelijk, dat deze manier van waarderen is 
ingeslagen bij Edward. Natuurlijk kunnen het ook talloze andere din-
gen zijn welke er toe hebben bijgedragen zelfvertrouwen aan te kweken. 
Onze groepen lenen er zich zo uitermate voor: ze zijn klein (vergele
ken met de L.S.!!!) en bieden daardoor veel grotere mogelijkheden 
wat betreft het leren kennen van het kind. Bij het G.L.O. zijn de 
kinderen een massa, waar, binnen een bepaald tijdschema, van alles 
ingepompt moet worden. Bij ons zijn het individuen, met hun hebbe-
lijkheden en onhebbelijkheden, van welke we op de hoogte zijn, of 
komen, individuen die we kennen, dat hopen we tenminste en waar
van we weten hoe ze moeten worden aangepakt: d.w.z. in een groep 
van b.v. twaalf op twaalf verschillende manieren ! Dit kan nu eenmaal 
niet bij het G.L.O.! 

Toen Edward onze school verliet, was hij zover gekomen, dat hij 
weer het nodige zelfvertrouwen had. Zijn spreken ging heel goed en 
hij zag er zelfs niet tegen op om op onze jaarlijkse feestelijke Ouder
avond een vrij moeilijke rol te spelen. Nu weet ik wel, dat dit laatste 
op zichzelf niet veel behoeft te zeggen, maar in zijn geval zeer zeker 
wel! Een jaar geleden was zo iets me vast niet gelukt. Daarvoor was 
hij tè teruggetrokken en had hij een te groot gebrek aan zelfvertrouwen. 
Natuurlijk is hij niet blijven steken, maar wat ik veel belangrijker 
vond : hij durfde te spelen, hetgeen er op wees, dat hij zich van nie
mand iets aantrok en niet bang was „voor gek te staan". Kort hiervoor 
had hij een soort lezing gehouden, laten we zeggen een verhaaltje ver
teld, voor een groep volwassenen. Zijn vader was hierover, begrijpelijk, 
zeer enthousiast, want hij had achter elkaar door kunnen praten, was 
niet één keer blijven steken. 

Resumerende kunnen we zeggen, dat er met Edward heel veel is 
bereikt doordat hij op onze school werd geplaatst. Veel beter zou het 
resultaat echter nog geweest zijn, indien er niet zo lang gewacht was, 
indien hij eerder opgevangen was. Ik meen, dat we met „resultaat" 
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niet in de eerste plaats moeten bedoelen : het spreken, maar de al
gehele instelling van het kind. Want het meest belangrijke in dit alles 
vind ik, dat wij er in geslaagd zijn de jongen tóch een prettige school
tijd te bezorgen, een schooltijd, waarin hij tot de ontdekking is geko
men dat hij wel degelijk meetelde, dat hij zeker niet de mindere was 
van anderen. Een enorme winst! 

Ongeveer vier maanden na Edward kwam Henk. Hierover behoef 
ik niet uit te wijden : dezelfde slordigheid, nog meer achterstand in 
taal en rekenen, spreken nog slechter dan Edward, dezelfde hekel aan 
school, lui (?) tot en met, en véél te laat geplaatst! Hij was namelijk 
al bijna veertien, maar moest nog een jaar op school blijven. De school 
waar hij was bedankte voor de eer: hij was veel te lastig. Ook bij 
hem bleek weer: een heel goed verstand. Maar door zijn moeilijkheden 
met spreken werd hij verkeerd gewaardeerd, gaf er daardoor de brui 
aan en raakte dus steeds verder achter. Dit moest in een jaar ver
beterd worden! Natuurlijk een niet uit te voeren opgave. Tóch was 
het resultaat, dat zijn spreken vooruit gevlogen is, hetgeen er dus op 
moet wijzen, dat zijn zelfvertrouwen op de een of andere manier 
tevoorschijn is gekomen. Moeder was heel dankbaar dat hij bij ons is 
geweest, want: „zijn spreken was zó goed geworden !" Wat zouden we 
met deze kinderen veel hebben bereikt, dit is een misschien brutale 
veronderstelling van mij, indien ze eerder bij ons waren gekomen. 

Deze twee gevallen moeten ons toch wel te denken geven. Hoe
wel ik de mogelijkheid onder ogen kan zien, dat het hier toevallig zo 
spoedig tot vrij gunstige resultaten is gekomen, moet ik hier toch tegen
over stellen : 

Indien wij er toe komen, één of meer experimenten te nemen met 
groepen van deze kinderen, kunnen wij hen bieden wat de gewone 
lagere school niet kan : een leertijd zonder angsten, dagelijks terug
kerende en steeds groter wordende !, een plaats waar zij zich hun 
„leerplichtjeugd" prettig kunnen voelen, waar hun „problemen" opge
merkt worden, waar zij ten volle naar hun capaciteiten kunnen wer
ken, waar zij kunnen stotteren zonder dat er onaangename reacties op 
volgen. 

Ik weet wel, dat we daarmee niet aan de kern van het probleem 
komen, maar ook die mogelijkheid is er en zal moeten worden uitge
buit : het regelmatig contact met het gezin. Dit is trouwens niets 
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nieuws voor ons. Ook voor het slechthorende en spraakgebrekkige kind 
(ik bedoel nu de anderen !) is het huisbezoek van heel grote betekenis. 
Kort geleden heb ik wéér eens ervaren, hoe een kind op school als 
een blad aan een boom omgedraaid is nadat ik bij hem thuis was 
geweest. Deze omdraaiing was dan natuurlijk in gunstige zin ! Al deze 
punten pleiten voor het nemen van een proef. Een proef waar volgens 
mij een zeer grote kans van slagen ligt. Een proef, waarbij we een groot 
percentage van deze kinderen gelukkig kunnen maken en wat uit
eindelijk de bedoeling is : waaruit kinderen voort zullen komen die 
een grotere kans van slagen hebben in de Maatschappij. 

Zal de nieuwe wet voor het Buitengewoon Onderwijs een plaatsje 
voor deze kinderen inruimen ? of desnoods dan : een maasje open laten 
om er door te kruipen ? 

Ik hoop het van harte ! 

SCHOOLNIEUWS 

Vijftigjarig jubileum van de J. C. Ammanschool te Amsterdam 

De eerste april 1961 was het vijftig jaar geleden, dat de Amman
school (destijds Inrichting voor Doofstommenonderwijs geheten) op 
initiatief van Prof. Dr H. Burger te Amsterdam werd opgericht. 

Zoals de voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het 
Doofstommenonderwijs in Nederland in zijn toespraak ter gelegenheid 
van dit jubileum opmerkte, werd het ontspruiten van deze jongste loot 
aan de stam van het doofstommenonderwijs aanvankelijk met lede 
ogen aangezien. Men vond, dat er voor uitbreiding van het aantal in
stituten geen aanleiding bestond en vreesde dan ook een teruggang van 
het aantal leerlingen op de andere onderwijsinstellingen. Doch al spoe
dig bleek, dat deze vrees geheel ongegrond was geweest en dat de op
richting van de Amsterdamse school in een grote behoefte aan meer 
gelegenheid tot dovenonderwijs voorzag. Sindsdien heeft de Amman
school zich gestadig uitgebreid en neemt thans met ere haar plaats in 
te midden van de zusterinstellingen. 

Het streven van Prof. Burger was erop gericht het dove kind zo 
jong mogelijk met het onderwijs in kontakt te brengen, zodat de Am-
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sterdamse inrichting de eerste was, waaraan een voorschool werd ver
bonden. Spoedig volgden ook de andere instituten dit voorbeeld. 

Het luisterrijke feit van het vijftigjarig bestaan van deze school is 
niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op dinsdag 28 maart werd in het 
Minervapaviljoen te Amsterdam een avond georganiseerd, die in het 
teken der herinnering stond en als motto droeg: „Dit is uw leven !" 

Oud-leerkrachten gaven hun gevoelens weer en vertelden op vaak 
ontroerende wijze, wat het onderwijs aan dove kinderen voor hun 
leven had betekend. Er vonden ook verrassende ontmoetingen plaats, 
waarbij de vrolijke noot niet ontbrak. 

Woensdag 29 maart was de grote dag voor de leerlingen van de 
school 1 Het was kermis! Zowel kinderen als onderwijzers (de direk-
teur inkluis) waren feestelijk en soms onherkenbaar uitgedost, hetgeen 
natuurlijk de feestvreugde in hoge mate bevorderde. Nadat men zich 
met verschillende aardige spelletjes had vermaakt en zijn krachten 
met kameraadjes in enige wedstrijden had gemeten, deden allen zich 
te goed aan een welverzorgde lunch. Tot slot van deze feestdag werd 
een rondvaart gemaakt door Amsterdams onvolprezen grachten en 
over het IJ, terwijl in het dertien etages tellende Havengebouw een 
verfrissing werd gebruikt. 

Het was een prachtfeest! De kleurig en smaakvol versierde loka
len en gangen, de grappige en bonte kledij en het ongeveinsde plezier 
van de kinderen en... van de leerkrachten, zullen ongetwijfeld nog 
zeer lang in onze herinnering blijven voortleven. 

De feestcommissie kan dan ook met grote voldoening op een zeer 
geslaagde dag terugzien. Een woord van hulde voor het enorme werk, 
dat door hen in maandenlange arbeid werd verzet, is hier zeker op 
zijn plaats. 

De officiële ontvangst vond plaats op de 14de april. Vele autori
teiten gaven die dag van hun belangstelling blijk. De voorzitter van 
het bestuur der Ammanschool, Prof. Dr I. C. van Houte, schetste in 
grote lijnen de geschiedenis van de school, waarna de Commissaris der 
Koningin in de provincie Noordholland zijn toespraak hield. Als sym
bool van dankbaarheid voor het genoten onderwijs werd een bijzonder 
fraai uitgevoerde wanddoek, vervaardigd door de meisjes van de top-
klas, onthuld. 

Het gezelschap begaf zich vervolgens naar de klassen voor het bij-
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wonen van een openbare les. Na afloop van deze rondgang was men 
nog geruime tijd onder het genot van diverse goede gaven gezellig 
bijeen. 

Tijdens dit samenzijn bood de voorzitter van de Vereniging ter 
Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland, Drs M. J. 
C. Büchli, als jubileumgeschenk een kostbaar leermiddel, nl. een tel
lurium, aan. 

De viering van dit jubileum werd besloten met een diner voor 
bestuur, onderwijskrachten en medewerkers in het Havengebouw, 
waarbij de burgemeester van de hoofdstad, Mr G. van Hall, als tafel-
preses fungeerde. En als allerlaatste konden zowel doven als horenden 
in „Marcanti" van een rijk gevarieerd cabaretprogramma genieten, ter-
wil de dansliefhebbers tot in het holst van de nacht hun hart mochten 
ophalen. 

De Ammanschool heeft feest gevierd. Velen waren daarvan ge
tuige. Thans is onze school haar zesde decennium ingetreden. Moge zij 
ook in de toekomst haar belangrijke taak onverminderd blijven ver
vullen : de opvoeding en de vorming van het dove kind tot een vol
waardig lid van de maatschappij. 
Amsterdam, april 1961 J. C. Cramer 

Voorburg 
Voor het diploma Doofstommenonderwijs B slaagden de dames 

J. v. Hartingsveld en C. M. Toussaint. 

JAARREKENING „HET GEHOORGESTOORDE KIND" 
1960 

Ontvangsten 
Voorschot Ver. t.b.v. 
onderwijs aan S.H. en 
Spr. Ie, 2e, en 3e kw. ƒ 
Voorschot Ver. t.b.v. 
onderwijs aan D.S. 
Ie, 2e en 3e kw. 
Bijdragen 3 instituten 
Abonnementen 

922,50 

1.800,— 
7 5 , -

728,75 

Redaktiekosten 
Kosten redaktieverga-
deringen 9—12—'59 
en 29—6—'60 
Administratiekosten 
Zet-, druk en verzend
kosten 
Saldo 

Uitgaven 
17,61 

184,14 
109,50 

2.980,21 
234,79 

ƒ 3.526,25 ƒ 3.526,25 
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VOLLEYBALTOURNOOI 

WOENSDAG 17 MEI 

(ter gelegenheid van de alg. vergadering van de Ver. v. D.S.ond.) 

„Hup, Rotterdam 1" 
„Gestel, Gestel kan het wel!" 
Dergelijke kreten klonken woensdagavond 17 mei door de gym-

nastiekzaal van het Chr. Lyceum in Voorburg. 
De collega's van diverse doofstommeninstituten, die elkaar anders 

in stemmig pak of modieuze zomerkleding ontmoeten op de jaarver
gadering van de Vereniging, konden nu eikaars sportieve kleding, en 
wat meer zegt, ook eikaars sportieve prestaties op volleybalgebied be
wonderen. 

Enige aanmoediging was zeker nodig. Behalve een hartversterkend 
telegram voor de speelsters uit St. Michielsgestel, bleek dit ook wel 
uit het aantal supporters, dat de deelnemers aan de strijd vergezelde, 
compleet met ratel en toeter, terwijl de eerstgenoemden hun stem
geluid ook niet bepaald ongebruikt lieten. 

De deelnemers aan de wedstrijd speelden zwijgend, vurig, met 
een vaste wil om te winnen. Helaas kan er bij iedere wedstrijd nu 
eenmaal maar één winnaar zijn. 

De dames, die deze avond de spits afbeten, boekten het volgende 
resultaat: 

Amsterdam—Gestel II 9—15 
Gestel I—Voorburg 12—15 
Rotterdam—Gestel II 15—17 
Voorburg—Amsterdam 15— 6 
Gestel I—Rotterdam 15— 4 

Gestel II en Voorburg bleken ieder tweemaal gewonnen te heb
ben, zodat er nog een beslissingswedstrijd gespeeld werd, die met 15—16 
in het voordeel van Voorburg uitviel. 

Om de dorst van spelers, speelsters en supporters te lessen, ston
den er in de hal verfrissingen klaar, waarvan in de pauze een dank
baar gebruik gemaakt werd. 

Toen traden de heren deelnemers in het strijdperk. 
Het werd spannend, soms viel er zelfs (een ogenblikje maar!) 
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een ademloze stilte. Vooral de heren uit Voorburg en Amsterdam 
gaven elkaar de handen vol werk. 

De uitslag van de gespeelde sets was als volgt: 
Amsterdam—Voorburg 15—13 
Rotterdam—Amsterdam 5—15 
Voorburg—Rotterdam 15—11 

Hiermee was de officiële wedstrijd afgelopen. De Amsterdammers 
hadden tweemaal gewonnen, de Voorburgers bleken één winstpunt in 
de wacht gesleept te hebben. 

Er bleek nog tijd over te zijn voor een extra-partij. De Voorburgse 
heren deden de Amsterdammers het voorstel, een revanche wedstrijd 
te spelen, wat graag geaccepteerd werd. 

Voorburg behaalde in 2 sets de zege met respectievelijk 15—4, 
15—8. Inmiddels was het half elf geworden. De spelers vonden nog 
wat afkoeling onder de douche. Geleidelijk aan verdwenen moege-
speelde deelnemers en moegeschreeuwde supporters naar de diverse 
huizen en hotels om de rust weer te vinden. 

W. J. v. 't Z. 

/ 
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ONDERLING VERSTAAN 
BIJ H E T TAALONDERWIJS AAN DOVE KINDEREN 

(lezing gehouden door Mej. N. Rog te Voorburg op 18 mei 
o.d. Alg. Verg. v. d. Ver. voor D.S.'Ond.) 

Onderling verstaan is in de menselijke verhoudingen een belang
rijke factor. Zó belangrijk, dat zonder dit verstaan van werkelijk men
selijke verhoudingen haast niet te spreken valt. 

Het tot stand komen van dit onderling verstaan met onze mede
mensen, vinden we een vanzelfsprekende zaak : Wij geven vorm aan 
wat we denken, voelen en willen met behulp van de taal en we ver
wachten dat onze gesprekspartner die gedachten, gevoelens en stre
vingen zal begrijpen — zal verstaan — d.w.z. horen en naar hun be
doeling interpreteren. 

Nu is dit laatste — naar hun bedoeling interpreteren — alleen 
mogelijk, als die gesprekspartner die woorden, gezegd met zo'n intona
tie in een overeenkomstige situatie ook zelf zo zou gebruiken. 

Gesprekspartners moeten dus 1° de taal en de uitingsmogelijk
heden daarin beheersen, en 2° een vergelijkbare denk- en belevings
wereld hebben om tot een onderling verstaan te komen. 0 

Omdat het onderwijs aan dove kinderen — en speciaal het taal
onderwijs — een voortdurend gevecht is rond dit onderling verstaan, 
is dit als leidraad van het betoog gekozen. 

Allereerst iets over het onderling verstaan van de mensen, die bij 
dit onderwijs werken. 

In onze besprekingen maken we gebruik van vaktermen, termen 
dus, waarvan de zakelijke inhoud doorslaggevend is — al zijn we er, 
zeker in ons vak, waar persoon en werk haast niet te scheiden zijn, 
gevoelsmatig bij betrokken. Nu kan de inhoud van vaktermen per 
definitie omschreven worden, zodat over de inhoud als zodanig geen 
misverstand zou hoeven ontstaan. Het is me echter opgevallen in ge
sprekken met collega's en bij het werk in de taaicommissie, dat bij ons 
onderwijs de zaken zo eenvoudig niet liggen. We hebben n.l. wel een 
speciaal vak, maar onze vaktermen zijn niet zo speciaal. Ze zijn n.l. in 
de meeste gevallen ontleend öf aan de normale spraakontwikkeling 
óf aan het lees- en taalonderwijs aan horende kinderen. Termen als 
symboolbewustzijn, vragen verstaan, identificatieoef., beginnend lezen, 



126 

hebben allemaal betrekking op het taalbeleven van horende kinderen 
d.w.z. een taalbeleven, waarin denken en klanktaaluitingen zich aan 
en met elkaar hebben ontwikkeld en daardoor een onlosmakelijke een-
heid vormen. Zo onlosmakelijk dat we in het spraakgebruik het een 
met het ander kunnen benoemen : denken noemen we innerlijk spre
ken en spreken noemen we hardop denken. 

Nu is dit vanzelfsprekende gegeven — die eenheid van klanktaal 
en denken — in onze onderwijssituatie niet aanwezig. De taal, die wij 
de kinderen aanbieden, en hun denken zijn twee aparte eenheden, en 
door deze gescheidenheid valt ook de inhoud van onze vaktermen, die 
allen rechtstreeks of zijdelings op deze eenheid betrokken zijn, uiteen. 

Het is daarom voor het onderling verstaan tussen collega's nood
zakelijk, niet alleen dat we deze factoren onderscheiden en benoemen, 
maar ook dat we het behartigen van die facetten in onze methodiek 
naar voren brengen. 

Als voorbeeld een vraag uit de enquêrelijsr, die de taaicommissie2) 
de verschillende instituten heeft toegestuurd. — Hoe leren we het 
vragen verstaan aan ? Dit vragen verstaan omvat voor ons onderwijs 
1 het leren doorzien van een vraagsituatie; 2 leren, dat je dat onder 
woorden kunt brengen ; 3 dat die formulering dan bepalend is voor 
wat er gevraagd wordt. Nu is dit laatste punt — het leren doorzien 
van de formulering, dus van de taalvormen, waarin de vraag gesteld 
wordt — een belangrijke aangelegenheid, die methodisch overleg 
vraagt. Dit facet is dus nogal eens onderwerp van onze gesprekken. 
Maar we doen het onderling verstaan tussen collega's te kort, en zeker 
dat tussen ervaren en minder ervaren collega's, als we niet alle facet
ten noemen: 1° de manier van formuleren, maar ook 2° het bewust 
maken van de vraagsituatie en 3° het aanwezig zijn van een echte 
vraagsituatie bij elke „oefening". Het is imers de dosering en het har
monisch samenvoegen van deze facetten, die de levensechtheid van ons 
onderwijs bepalen in de poging denken en taal zich aan en met elkaar 
te laten ontwikkelen ! 

Een andere oorzaak voor misverstaan is, lijkt mij, het feit dat 
wij van verschillende instituten komen, die elk hun eigen geschiedenis 
en hun eigen beklemtoning hebben. Het gevolg daarvan is, dat we bij 
een bepaalde term vaak een heel verschillende inhoud voor ogen heb
ben. Als vb. de term identificatieoefeningen. Die term is ontleend aan 
de leesmethodiek volgens ideeën van Decroly. Ze houdt in die metho
diek in, dat geschreven woorden en zinnen onder plaatjes worden 



gelegd om — met dit plaatje als tussenschakel — de onbekende 
schriftbeelden met de al bekende gesproken woorden te verbinden. 

Bij ons onderwijs liggen de zaken echter anders. Bij ons staan 
\ v deze oefeningen in dienst van 

/ 1. het zich ontwikkelend symbool bewustzijn ; 
2. van de begripsvorming ; 
3. van het leren kennen van het geschreven woordbeeld, yr 

Nu zal de èèn bij de term identificatieoefeningen denken aan het 
formele neerleggen van woordbeeld bij plaatje — het bekende beeld 
uit die genoemde leesmethodiek — een ander echter zal denken aan 
de levensechte praktijk, die zijzelf of een collega met die identificatie
oefeningen voor de kleuters opbouwt. Daarin is dat formele wel be
langrijk, maar toch allèèn maar als facet, dat harmonisch moet in
passen in het geheel. Een geheel, dat probeert van taal en beleving 
een organische eenheid te maken. Het lijkt me van groot belang, dat 
we van elkaar weten, welke praktijk door de vaktermen wordt aan
geduid. Met name, dat we zien hoe de facetten van de gebroken een' 
heid taal en denken tot hun recht komen in ons onderwijs. 

Beklemtoning van een facet zet de deur wijd open voor het mis
verstand. Vooral als dat facet het taalvormenonderwijs is. Iedere pu-
blikatie daarover stelt nadrukkelijk vast, dat de taalvormen als facet 
besproken worden en steeds weer ziet het misverstand kans binnen te 
sluipen. We weten allemaal hoe dit misverstand heeft geheerst rond 
de Schematische methode zoals cie Hr. Timmer die als onderwijzer in 
zijn klas opbouwde en later als directeur van Effatha invoerde. 

Omdat de inzichten van nu gegroeid zijn uit de praktijk van toen 
wil ik nu eerst iets vertellen over aard en ontwikkeling van die 
methode. 

De eerste publikatie van deze methode volgde op een lezing van 
de Hr. T. op de Alg. Verg. van 1928. Hij noemde zijn methode toen 
de Grammaticale methode en stelde deze wijze van werken vooral 
tegenover de imitatieve methoden van die dagen (zfc 1920). De imita-
tieve methoden waren ontstaan uit het gewonnen inzicht in de situatie 
en het verloop van de normale spraakontwikkeling. In die periode 
bieden moeder en verdere omgeving de gehele dag ongezocht taal aan, 
taal die de situatie van het ogenblik vordert. En al imiterend en zelf 
taal gebruikend groeit bij het horend kind een-weet-hebben-van de 
structuur van de taal, er ontwikkelt zich taalgevoel. 

Deze normale situatie nu werd door de imitatieve methoden tot 
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voorbeeld genomen : Ze boden het dove kind taal aan zoals de kinder
situatie dat vorderde — alleen de taaioverdracht hield rekening met de 
doofheid van de kinderen. Forchhammer en Lindner schreven bij her 
taalaanbieden. Querll sprak, gebaarde en schreef. 

Zij moedigden verder het imitatief gebruik door de kinderen aan, 
maar het tot stand komen van inzicht in de taalvormen lieten zij over 
aan de innerlijke groei van de aangeboden taalstof. 

Tegen deze wijze van werken zette dhr. T. zijn Grammaticale 
methode af. 

Hij schreef in zijn inleidend woord : „het is een leergang, waarbij 
de onderwijzer zich reeds vanaf het begin tot taak stelt de leerlingen 
een zo goed mogelijk denkbeeld te geven van de zinsbouw, zonder 
daarbij de voordelen van de imitatieve methoden te verwaarlozen." 

Hij zag als voordelen van de imitatieve methoden, dat het zich 
spiegelen a.d. normale spraakontwikkelingssituatie een mèèr aangepaste 
keuze van taalstof gaf nl. een keuze die rekening houdt met de belang
stelling en de taaibehoefte van de leerlingen. 

Hij paste deze voordelen echter in, in zijn visie nl. dat het inzicht 
in de taalvormen bij dove kinderen niet vanzelf groeit, zich niet van
zelfsprekend ontwikkelt, maar moet worden opgebouwd, d.w.z. dat er 
opzettelijk en methodisch gewerkt moet worden om dit inzicht in de 
taalvormen tot stand te brengen. 

Het genoemde citaat geeft eigenlijk een rake typering van de in
stelling van dhr. Timmer t.a.v. zijn methode. Nl. van altijd op zijn 
qui vive te zijn om van nieuwe inzichten te profiteren door ze in te 
passen in zijn systeem — dat echter als systeem onveranderd rekening 
hield met de harde feiten, waar de doofheid van onze leerlingen ons 
in de praktijk van het schoolleven voor stelt. 

Gezien deze houding is het dan ook te begrijpen dat wijzigingen in 
de methode niet uitbleven. In de 2e publikatie, bij velen, ook buiten 
Effatha, bekend als het Leerplan van Timmer veranderde de naam. 
Het werd van Grammaticale methode — Schematische methode. 
Dit gebeurde allereerst om de bedoeling van de methode beter weer 
te geven, maar zeker ook om het ontstane misverstand weg te nemen. 
Het misverstand nl. dat het taalonderwijs volgens deze methode ge
geven, geleid en bepaald zou worden door de grammaticaregels. Nu 
geeft de beschrijving van de methode, door het uitvoerig ingaan op de 
taalvormen met enkele losse zinnen als voorbeelden, wel wat aan
leiding tot dit misverstand. Maar... niets is minder waar 1 
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Zoals vele lotgenoten in de strijd tegen dit misverstand heeft ook 
dhr. T. nadrukkelijk vastgesteld, dat taalvormenonderwijs alleen zin
vol is, als aanschouwing en beleving ook een belangrijke rol spelen bij 
de aanbieding van de taal. Verder dat andere vormen van taalbeoefe-
ning, en hij noemt dan het gesprek, het lees-taalonderwijs en het lip-
leestaalonderwijs zich geleidelijk uit dit taalvormenonderwijs moeten 
losmaken, en een zelfstandige beoefening en toepassing moeten krijgen. 

De naam Schematische methode geeft ook duidelijker de bedoe
ling van de methode weer, nl. dat de ordeningsprincipes, die in de taal 
zelf gelegen zijn, in een schema bijeen gebracht zijn. 
Dhr. T. noemt als ordeningsprincipes : 
1° de classificatie van de zindelen — dus het bestaan van taaicate
gorieën (onderwerp, gezegde, lijd.vn. enz.) en 
2° de analogieën. 
a. het analoge verloop van bepaalde zinsverbanden. 

Jan geeft het snoepje aan Joke. 
Joke pakt de pop. 

b. het analoge betekenisverband in woordgroepen 

Joke d'r jas de mooie pop 
Piet z'n bal de grote bal. 

De bedoeling van het bijeenbrengen van die ordeningsprincipes in 
een schema was: de analoge verbanden tussen de taalcategorien als 
het ware een visueel waarneembare vorm te geven nl. door ze te 
binden aan vaste plaatsen in het schema. M.a.w. Het beleven van het 
overeenkomstige verband in de situaties : 

Joke pakt de bal. 
Piet geeft het snoepje aan Joke 

wordt benadrukt, bewust gemaakt door de visuele voorstellingen van 
die zinnen in het schema. — Ze werden nl. op een overeenkomstige 
wijze gerangschikt. 

De zorgvuldige opbouw van de verschillende schema's, elk met 
hun eigen relaties, zoals Men. Timmer die zelf ten uitvoer bracht, zijn 
in dat Leerplan te vinden. Ik ga daar verder niet op in, omdat, ten
gevolge van de gewijzigde situatie in de school, en van de gewijzigde 
aanpak volgens nieuwe didactische inzichten, zo'n zorgvuldige opbouw 
al een 10-tal jaren niet meer mogelijk was. 

Hoe was de oorspronkelijke situatie ? 
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Het taalonderwijs werd begonnen op 7 jarige leeftijd. Het spreken 
leren en het taalonderwijs moest gelijktijdig gebeuren. 
En taalonderwijs betekende in die dagen : onderwijs van gesproken 
taal. 
De eis van Vatter : „Die Kinder sollen sprechend die Sprache erler-
nen" werd nog gebillijkt en als onontkoombaar aanvaard. Op de 
smalle basis van wat de kinderen spreken en aflezen konden, moest 
een taalgebruik tot stand komen. 
Een zorgvuldige opbouw, die kon leiden tot een snelle toepassing in 
meerdere situaties was dringende noodzaak. 
Deze schoolsituatie wijzigde zich. 
Er kwamen klassen voor jeugdige leerlingen. En als deze op 5 a 6 jarige 
leeftijd in de zogen, overgangsklas zaten, kregen spreek- en taalonderwijs 
ieder hun eigen gescheiden aanpak. 
Maar ook die aanpak werd anders. 
Dit gebeurde o.a. als gevolg van publikaties van Forchhammer en 
Lindner. Deze toonden nl. aan dat het mèèr in overeenstemming was 
met de principes van de normale spraakontwikkeling als de taal werd 
aangeboden met een zéker taalmiddel d.w.z. een taalmiddel, dat door 
dove kinderen volledig kon worden waargenomen zoals het werd aan
geboden. Dat is met de lipbeelden niet het geval en daarom veroverde 
de schrifttaai zich toen een plaats in de voorschool. 
De overgangsklas werd schrifttaal-klas. De gevolgen bleven niet uit. 
Deze qua techniek zo veel gemakkelijker manier van taalaanbie-
den (terwijl bovendien de zinnen zichtbaar bleven, in hun geheel kon
den worden overzien en in delen onderscheiden konden worden) 
maakten een snellere voortgang mogelijk. 

In het daarop volgend jaar, als de spreektechniek was aangebracht, 
moest dit min of meer passieve schrifttaalbezit sprekend veroverd 

worden. 
De belevingsles als totaliteit (als schrifttaalles op het bord) had 

dan echter zijn plaats bij deze kinderen al ingenomen. Het schema werd 
als ordeningsprincipe boven deze lessen geplaatst. De band tussen sche
ma en zinnen was dus veel losser. Ze moest eigenlijk achteraf worden 
aangebracht door analogie oefeningen. 

In dat schema stond a.h. hoofd van iedere taaicategorie een vraag
woord. Omdat tegen die vraagwoorden nog al eens bezwaren zijn ge
uit, daarover ook enkele opmerkingen. 

De bedoeling van die vraagwoorden was, behalve het onderschei-
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den van de zindelen, de ordening zó te benoemen, dat ze pasklaar was 
voor het gebruik, als de sprong naar het gesprek — naar het vragen 
en antwoorden — werd gemaakt. Door de poging het systeem rond te 
maken, treden hier enkele onregelmatigheden op. 
1° Niet alle categoriehoofden zijn vraagwoorden: „wat doet" is geen 

vraagwoord. 
2° Niet alle vraagwoorden vragen naar de betreffende taaicategorie. 

Om met dit laatste te beginnen : de vraagwoorden „waar" en 
„wanneer" vragen inderdaad naar een taaicategorie nl. naar de bep. 
van plaats of tijd. Ze werken dus onderscheidend voor deze zindelen. 
Bij de vraagwoorden „wie" en „wat" is dit niet het geval. 
„Wie" en „wat" vragen naar de persoon of zaak, die in het be
treffende zindeel functioneert. Dit zindeel kan onderwerp of lijd. voor
werp zijn. Deze vraagwoorden werken dus in wezen onderscheidend 
naar de persoon of zaak en niet naar de taaicategorie onderwerp of 
lijdend voorwerp. 

Nu „wat doet". Dit „wat doet" bindt als hoofd van een cate
gorie de werkwoordelijke gezegden aan een vaste plaats. Het is echter 
geen vraagwoord, maar onderdeel van een vraag.3) Bijv. van de vraag : 
Wat deed Joke? We informeren bij die vraag echter niet naar het 
gezegde, maar naar een handeling door een bepaald persoon verricht. 
Nu leveren deze onregelmatigheden bij situatiegebonden en oordeel
kundig gebruik geen moeilijkheden op. En... ze bewijzen goede diensten 
om het inzicht in de zinsrelatie te laten doorbreken. Vooral de analogie
spelletjes met 

Wat deed Joke ? 
Wat deed Piet ? 

maken de wederzijdse betrokkenheid van onderwerp en gezegde, de 
hechte band en de centrale plaats van deze beide zindelen in de zin 

bewust. 4) 
± 1953 herzag dhr. Timmer het begeleidend schrijven van het 

Leerplan. Een grote groep nieuwe collega's had enkele jaren na de 
oorlog zijn intrede in de school gedaan en was bezig zijn weg te zoeken 
in de taaiwoestijn van het dove kind. Het Leerplan werd voor velen 
een vraagbaak en wegwijzer bij het zoeken naar een weg dóór en zo 
mogelijk uit die woestijn. Het was voor velen een uitkomst. Al was 
het maar als opsomming en ordening van de vele moeilijkheden en 
mogelijkheden van de taaimaterie. 
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Om het Leerplan met schema levend en leefbaar te houden in 
de nieuwe schoolsituatie, waarin leven-met-de-leerlingen en de bele-
vingslessen zo'n belangrijke plaats gingen innemen, stelde dhr. Timmer 
nog eens nadrukkelijk vast, dat ordenend onder het schema schrijven 
op zich weinig waarde had, als niet inzicht in die ordening opzettelijk 
werd bijgebracht en in de kinderen ging functioneren. Daarvoor is dan 
noodzakelijk, dat we niet te veel taalvormen tegelijk invoeren, zodat 
we opzettelijk gelegenheid en toepassingsmogelijkheden kunnen schep
pen om de taalvormen en de zinsrelaties met de benoemde inhouden te 
laten vergroeien in wisselende situaties — om zodoende ook de begrips-
vorming een kans te geven. 

Ik hoop met bovenstaande te hebben bijgedragen tot een beter 
verstaan van de Schematische methode van de Hr. Timmer. Aller
eerst omdat ik meen, dat hij daar als grote onder de collega's recht op 
heeft, maar ook omdat wij op Effatha menen, dat de grondgedachte 
van deze methode ernst maakt met de gevolgen van de doofheid t.a.v. 
de tekorten voor de taalontwikkeling bij het dove kind. 

De Hr. T. constateerde een wanordelijk taalbezit bij dove kinderen. 
Hij stelde daartegenover een ordening die in de taal zélf gelegen is, in 
een vorm, die voor dove kinderen waarneembaar en dus dóorzichtbaar 
was. Hij noemde als oorzaken van dat wanordelijk taalbezit 1° de ge
wijzigde taal denkstructuur. Hij bedoelde daarmee hun afwijkende, 
zich natuurlijk ontwikkelende denkwijze, die zich uit in gebaren en 
wel zo dat de gebaren volgorde de woordvolgorde in de zin doorkruist. 
2° De gewijzigde taaioverdracht — de noodzakelijke aanwezigheid van 
schrijfmateriaal bij schrifttaai en tic moeilijke lipleestechnick bij monde-
linge overdracht beperken het taalverkeer in toepassingsmogelijkheid 
en omvang tot noodzakelijke mededelingen, speciaal tot dit kind ge
richt waardoor 3° de frequentie van taaiaanbieding aanzienlijk geringer 
wordt. 

Deze door hem genoemde oorzaken zullen blijven gelden zolang 
de doofheid als barrière tussen onze leerlingen en hun sprekende 
milieu staat. Het lijkt mij echter toe dat onderzoekingen en publika-
ties van de laatste jaren nog een oorzaak voor dit wanordelijk taal
bezit van dove kinderen naar voren brengen. Die hebben nl. aan het 
licht gebracht, dat er eigenschappen en ordeningsprincipes in ons klank
taalsysteem aanwezig zijn, die alleen werken bij de gratie van klank-
geving en klankwaarneming. We kunnen bijzonderheden daarover 
vinden in publikaties van Prof. Duyker — Extra linguale elementen 
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in de spraak, van Prof. Snijders — Psychol, van horen en nier-horen 
(Paeda-Audiologisch Congres 1953) en van A. van Uden — Het 
klankkarakter van de taal en onze doofstommen. (Tijdschrift voor 
Dfst. Onderwijs jaarg. 52 en 53). 

Hoewel ik de inhoud van deze publikaties bij de meesten van U 
bekend veronderstel, noem ik enkele punten om ons de essentiële 
betekenis van het geluid voor onze taalontwikkeling en onze taalbele-
ving voor de geest te roepen. 

Allereerst: Geluid wordt ervaren als een boodschap van een 
object, er dus los van gedacht. Het heeft daardoor een mate van zelf
standigheid, die het van nature geschikt maakt om symbool te zijn — 
in de plaats te staan van het object. Dit is een belangrijke oorzaak voor 
de vanzelfsprekendheid, waarmee de normale spraakontwikkeling op 
gang komt — er is een van nature geschikt gegeven — geluid — om 
tot symboolvorming te komen. 

Verder: Geluid wordt gemaakt. De mensen doen dat met hun 
stem. Die dan niet alleen in woord- en zinsvorm de zakelijke inhoud 
overbrengt, maar óók de gevoelsbewegingen t.o.v. die inhoud. „Wat 
een mooi schilderij!" Die gesproken zin geeft in één totaliteit uitings
vormen voor de zakelijke inhoud en voor de gevoelsbeweging. 

En ten laatste : De melodisch-ritmische groepering in de zin is 
van groot belang voor het taalverstaan. De bedoeling van een taal
gegeven springt in de toppen naar voren. Dit komt dus neer op het 
feit, dat een goed begrijpen van de zin zélf, maar ook van de zin in 
zijn context, alleen mogelijk is, als we de intonatie kunnen waarnemen 
en d.m.v. eigen gelijksoortig waarneembaar gebruik kunnen interpre
teren. 

Ons taalsysteem is naar aard en wezen dus een klanktaalsysteem. 
En bij het opbouwen van een onderling verstaan tussen lesgever en 
leerling zullen we ernstig rekening moeten houden met de onoverbrug
bare kloof tussen de manier, waarop de klanktaal in ons leeft en werkt 
en de manier, waarop de taal, die wij onze dove kinderen aanbieden, 
in hen kan leven en werken. 

Wat krijgt het dove kind aangeboden ! 
Een visueel systeem in de schrifttaai en een visueel-motorisch systeem 
in de mondbewegingen. Over beide systemen enkele opmerkingen . 

1° Schrifttaai is voor ons de neerslag van gesproken en gehoorde 
woorden. We interpreteren geschreven taal naar de acoustische moge
lijkheden, die we er in kunnen beluisteren. Acoustische mogelijkheden, 
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die, zoals we gezien hebben, expressieve kwaliteiten hebben, maar die 
ook structurerend werken — de taaluiting nader bepalen en zijn plaat:; 
en betekenis in de context geven. 
Voor het dove kind is de schrifttaai een oorspronkelijk taalsysteem 
Het neemt waar uat-crstaac .' d.w.z. ziet woordvormen, die het al of 
niet herkent, als symbolen voor begrippen of situaties [waaraan dan 
door mimiek expressieve kwaliteiten worden toegevoegd 1. 

2° Het visueel motorisch systeem — lipbeelden en eigen mond
bewegingen. De mondbewegingen zijn geen afgeleid systeem zoals het 
schrift, maar vormen de basis, de onderbouw van ons acoustisch sys
teem. Iedere klankvorm is het gevolg van een beweging en dit moto-
risch-visueel systeem bestaat uit het waarnemen van die bewegingen 
bij zichzelf (kinaesthetisch zintuig) en anderen (liplezen). Dit systeem 
komt het meest het onze nabij en geeft daarom de beste kansen voor 
de geestelijke ontwikeling en de sociale aanpassing van onze leerlingen. 

Het is echter goed en nuttig ons de tekorten van die-beste-kans 
voor ogen te houden. Die tekorten betreffen : 
1°) De spreektechniek, die hier niet een vanzelfsprekend gegeven 
is in de taalopbouw, maar in zijn functie als taalmiddel opzettelijke in
spanning en aandacht vraagt van lesgever en leerling — zeker in het 
begin —. De bewustwording van de taalinhoud vraagt daardoor opzet
telijke zorg. Om een term van dhr. van Uden te gebruiken — deze 
symboolvorm is niet zo transparant. 
2° Dit taalsysteem is niet „sinnfallig". — De kinderen moeten 
met de ogen waarnemen, wat voor de oren bedoeld is. Dit maakt van 
het taalopnemen een inspannende bezigheid. — Niet alles is voor de 
ogen zichtbaar, wat voor de oren hoorbaar is. 
3°. De taal moet voor dit opnemen nadrukkelijk tot het kind 
gericht zijn, wat een eenzijdige taaiaanbieding met zich meebrengt. Het 
kind mist de wisselende aspecten van het onderling taalverkeer, wat 
het doorzien van taalvormen en taaiordeningen benadeelt om niet te 
zeggen verhindert. 
Terwijl bovendien 4° het systeem, om de taaistructurering te 
benadrukken en bespeelbaar te maken — ik bedoel het systeem van 
melodisch ritmische groepering en van intonatie — in de mondbewe
gingen niet of maar rudimentair aanwezig is. 

Nu weet ik, dat ik met het opnoemen van deze feiten voortdurend 
deuren open doe, die bij U allang open staan, maar ik weet ook, hoe 
moeilijk het is, om bij het praktisch werken voor de klas, je van deze 
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feiten voortdurend bewust te zijn. Wij kunnen onszelf immers niet los
maken van het acoustisch effect van al onze taaluitingen, en wij reke
nen bij onze gesprekspartner, onbewust op een daarbij passende reactie. 

Verder lijkt het misschien vreemd, dat ik de tekorten in de taai
waarneming en taalbeleving tengevolge van de doofheid, zo uitmeet 
in een tijd, waarin via moderne apparatuur als nooit te voren de strijd 
tegen de doofheid zelf is aangebonden. 

Van onze Engelse collega's hoorde ik eens de uitspraak : „Thank 
God for a little bit of hearing in a deaf school". 

Voor een deel van onze kinderen is dit „a little bit of hearing" 
door de moderne apparatuur en door intensieve training (en ik denk 
dan vooral aan de geluidsmethode in Gestel) een vreugdevolle werke
lijkheid geworden, waarvoor we inderdaad God mogen danken. Ik 
meen echter ook, dat voor een goed verstaan tussen lesgever en leer
ling en tussen collega's onderling dit feit t.o.v. de taaimethodiek nuch
ter bekeken moet worden. 

Als voor een deel van onze leerlingen de klanktaal (in schaduw
achtige vorm) als klanktaal gaat leven en functioneren, is dit pas het 
geval, na jaren methodische training. Terwijl voor een ander deel van 
onze kinderen geldt, dat óf de gehoorrest te gering is, öf het onder
scheidingsvermogen voor acoustische nuanceringen niet fijn genoeg. 

Bij de opbouw van de taal moeten we daarom rekening houden 
met het feit, dat het taalsysteem dat we aanbieden alle tekorten heeft, 
die ontstaan, als de acoustische mogelijkheden niet functioneren. En 
dat zijn dus niet alleen de tekorten tengevolge van het andersoortige 
opnemen van de taal — waardoor veelzijdigheid van aanbieden en 
frequentie in het gedrang komen — maar zeker ook de tekorten voor 
het verstaan, voor het doorzien van de taalvormen-tot-op-de-inhoud. 

In de praktijk van ons werk betekent dit, dat wij, om tot een 
onderling verstaan met onze leerlingen te komen, allereerst in de 
mogelijkheden van onze kinderen zullen moeten kruipen — nl. in de 
mogelijkheden van een taalsysteem, misschien niet zónder geluid, maar 
wel zonder die rijke werking van het geluid. Om zo mogelijk later in 
vormen, die voor hen onderscheidbaar zijn, iets van die werking waar
neembaar te maken. 

Bovenstaande overwegingen motiveren een eigen ontwikkelings
gang en taalopbouw voor het dove kind. Ze motiveren ook een manier 
van taaiaanbieding, die ons horende mensen misschien wat geforceerd, 
wat ontluisterd aandoet, maar die aangepast is aan hun wijze van 
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taalwaarnemen en taalbeleven nl. eert doorzien van de zakelijke inhoud, 
terwijl de gevoelsbeweging in mimiek en houding moet worden uit
gedrukt. 

Natuurlijk is het doel van ons taalvormenonderwijs een zo dicht 
mogelijk benadering te bereiken van het verstaan van alle gebruikelijke 
taalvormen. De meest opvallende aanpassing aan het defecte taai-
waarnemen en taalverstaan vinden we daarom in de kleuterleeftijd 
en de eerste lagere schooljaren. 

Allereerst bij de hometraining : 
De horende kleuter krijgt taal aangeboden in kleine melodieuze 
zinnetjes: 

Waar is je popje ? 
Ga jij in je bedje slapen ? 

De benoemende functie van de belangrijkste onderdelen — popje 
bedje — groeit vanzelf, omdat die woorden als toppen uit de acou-

stische totaliteit uitsteken. Zo groeit bij de horende kleuter uit het weet 
hebben, dat er gepraat wordt, op natuurlijke manier het weet hebben 
van wat er gezegd wordt. nl. dat er naar — het popje — gevraagd 
wordt en dat het doel van zijn reis — het bedje — is. 
Nu bij de dove kleuter. Het is van groot belang dat ook de dove 
kleuter ontdekt dat de bewegende mond deel uitmaakt van de con
tactsituatie. Maar de waargenomen bewegingsrij is niet een totaliteit 
met duidelijk waarneembare structuur. Er zijn wat grotere en kleinere 
bewegingen, maar geen stijgende en dalende lijn rond een top. De 
benoemende functie van de woorden, wordt dan ook alleen ontdekt, 
als wij dat woord uit de bewegingsrij halen en duidelijk waarneembaar 
als benoeming voor een bepaald voorwerp of een bepaalde situatie 
gebruiken. Dit betekent natuurlijk niet, dat we nooit in zinnen tegen de 
kleuter zouden praten. 

In de voorschool: 
Aanvankelijk blijft die benoemende functie van de woorden hoofd
zaak. Het kind moet ontdekken dat taal — hier woordgebruik — zin
vol benoemen is. Dat het éne voorwerp bal en het andere voorwerp 
pop heet, omdat die voorwerpen verschillend van aard en werking 
zijn (die aard en werking moet het dan ook aan de lijve ervaren), 
Wat we met die zinvolle benoeming doen in het gebruik, dus in ons 
leven-met-de kinderen, moet duidelijk worden in levensechte situaties 
en dan ondersteund worden door mimiek en houding. Bijv. 
de bal ? — mimiek en gebaar zeggen : wil je hem hebben ? 
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auto ? — mimiek en gebaar zeggen : waar is de auto ? 
Verder moet met die benoeming duidelijke onderscheidingen wor

den aangebracht, omdat we willen werken aan de begripsvorming. — 
Als we de kinderen willen leren, dat ballen in kleur, grootte en opper
vlak kunnen verschillen, en dan toch nog allemaal bal heten, moet 
iedere benoeming ook werkelijk als dezelfde benoeming herkend wor
den (er mag bijv. bij bal niet de verwarring met bak ontstaan). Het 
lipbeeld is daarvoor in de meeste gevallen te globaal, geeft te weinig 
onderscheidingsmogelijkheden. Het schriftbeeld van de woorden moet 
te hulp komen. 

Als het kind geleerd heeft, door benoeming onderscheidingen aan 
te brengen — weet heeft van symboolgebruik — heeft het een orde
ningsprincipe om mee te werken. 
Nu kunnen we het dove kind, evenals het horende, onderdompe
len in taal, echter zó dat zijn ordeningsprincipe — het symboolgebruik 
— structurerend kan werken. 
We bieden eenvoudige zinnetjes aan, die evident, voor hem onder
scheidbaar, de onderdelen van de situatie benoemen. 
Bijv. O ! De vaas valt. of Joke gooit de bal 

De vaas is kapot. De bal valt in het water. 
We moeten echter waken voor een te veel aan nieuwe woordvormen 
tegelijk. Ook de begripsvorming moet zijn kans krijgen en daarvoor is 
noodzakelijk dat de woordvorm wordt herkend als dezelfde, ook al 
zijn er wijzigingen in de situatie. Bijv. „Joke tekent" moet regelmatig 
gebruikt kunnen worden in verschillende situaties (nl. op het bord, 
op het blad, een huis, een bal) om het begrip „tekenen" te laten 
groeien. 

Als de onderscheidingsmogelijkheden bij het kind groeien, komen 
de meervouden van zelfst. nw. en van de werkwoorden in de lesjes. 
Echter zo... dat ze aanwijsbaar zijn als vormveranderingen, die verband 
houden met bepaalde wijzigingen in de situatie. 

Met het groeien van het tijdsbegrip, komt daar dan de tijdsvorm 
van de werkwoorden bij. 

Door dit aanbieden van taal in vereenvoudigde vorm bereiken 
we, dat het dove kind de zin als verstaanseenheid kan ervaren. 5) Die 
eenheid wordt gevormd, doordat de delen van de zin in onderling ver
band, gezamenlijk de situatie benoemen. De zinnen zijn dus niet een 
globale aanduiding van de situatie, maar benoemen onderscheidbare 
delen in onderling verband. 
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We geven dus niet: „Wat heb jij vandaag mooi geschreven !" maar : 
„Joke schrijft mooi !" «) Dit zal allereerst leiden tot een beter onderling 
verstaan van lesgever en leerling. — Maar het zal ook het eigen gebruik 
van de taal bevorderen. Een relatie die doorzien wordt, kan ook in 
andere situaties worden toegepast. Als „Joke schrijft mooi!" is inge
slagen, zal „Piet schrijft mooi!" een analogievorming van het kind zelf 
kunnen worden. 

De kinderen zijn inmiddels aangeland in het eerste leerjaar van 
de lagere school. Hier wordt allereerst het aanwezige taalbezit sprekend 
in allerlei situaties verwerkt en veroverd (de kinderen kwamen immers 
uit een klas waar overwegend schrifttaai werd gegeven). Dit sprekend 
verwerken geeft volop gelegenheid voor analogiespelletjes, die immers 
spreektechnisch veel herhalingen geven. 

Bijv.: De poes zit bij het raam. 
De poes zit op de tafel. 
De poes zit onder de stoel. 

De taaicategorie van de plaatsbepalingen kan nu aan het vraag
woord „waar" gebonden worden. 
Behalve het bewust maken van die plaatsbepaling wordt het gelijk
blijvende deel — de poes zit — sterk als eenheid ervaren. 
Zo ook bij wie ? 

Joke pakt de bal. 
Piet pakt de bal. 

Het onderwerp wordt in deze analogieoefeningen gecategoriseerd en 
„pakt-de-bal" wordt daar als eenheid tegenover geplaatst. 

Op deze wijze kan in de lagere klassen, via bewustmaken van de 
taaicategorieën, het schema voor de enkelvoudige zin op het bord 
worden opgebouwd. Om dan verder dienst te bewijzen voor het zicht
baar maken van de analoge verbanden van de taalstof. En op deze wijze 
het verstaan van de aangeboden taal als onderscheidende benoeming 
bevorderen. 

De verdere mogelijkheden en richtlijnen van het Leerplan van 
dhr. Timmer zijn dit jaar onderwerp van discussie geweest in een 
serie taal besprekingen, die we met een groep collega's onder leiding 
van dhr. v. d. Have hebben gehouden : 

Een vooropgezette ordening hoeft nog niet de volgorde te bepalen, 
waarin de verschillende taalvormen moeten worden aangeboden. Bepa
lend voor die volgorde is de denk- en taairijpheid van de groep. n.l. 1° 
hun mogelijkheden verbanden te kunnen doorzien en 2° hun mogelijk-
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heden de taalvormen, die dit verband benoemen te kunnen over
zien. Om het groeiproces van die mogelijkheden te kunnen bevor
deren is het noodzakelijk dat de lesgever de aard van de verbanden en 
hun taalvorm doorziet. Dit is geen simpele opgaaf. — Wij drijven 
immers op ons taalgevoel ! Maar dit is toch ook juist het boeiende van 
ons vak, dat we voortdurend moeten streven naar een beter verstaan 
van de problemen, die de doofheid meebrengt — hier met name op 
het gebied van de taalstructuur en de problemen daarvan voor de 
taaimethodiek bij ons onderwijs. Om dan gewapend met die kennis 
voor onze leerlingen mogelijkheden te scheppen tot een beter verstaan 
van zichzelf, zijn lotgenoten en van zijn horende medemensen. 

') a. Een vreemde taal gaat pas echt voor je leven in de omgeving waar hij 

leeft en groeit, d.w.z. daar waar denk- en gevoelswereld bij de vormgeving passen 

en je zelf de invloed daarvan kunt ondergaan. 
b. Wanneer twee mensen uit geheel verschillende milieus en van verschil

lende levensovertuiging niet tot een „verstaan" kunnen komen zeggen we ook : „Ze 
spreken een verschillende taal" al spreken ze beiden nederlands. 

*) Een commissie bestaande uit 5 leden, van elke school 1 vertegenwoordiger, 

die de opdracht heeft na onderling overleg een overzicht van problemen en inzichten 

te geven. 
;1) Om dit te accentueren noteerden we „wat doet" als volgt „wat doet ... V' De 

stippen suggereerden : daar vul je het onderwerp in. 
') Het „hoe" had m.i. in het latere schemagebruik onoverkomelijke bezwaren. 

In de oorspronkelijke ophouwschema's van men. Timmer categoriseerde dit 
„hoe ' het naamw. deel van het gezegde. Joke is lief. Piet is jarig. 

Maar in het schema dat als hoofd van de belevingslessen in de lagere klassen 
dienst deed, werd dit „hoe" de verzamelplaats van de hoedanigheidswoorden — en 
dus een soort signaal voor een woordsoort. Als vraagwoord was het in dit verband 
ook moeilijk te hanteren. Als we naar deze taalcategorieën (naamw. deel van het 
gezegde of bijwoord) vragen, hanteren we de hele zin 

Is Joke lief ? 
Liep Jan hard ' 

Gebruiken we „hoc" in een vraag dan informeren we meestal naar-de-manier-

arop. Bijv. „Hoe ben je gekomen ?" „Hoe heb je dat gedaan waa 
Om dit „hoe" niet te „belasten" heb ik zelf indertijd (toen ik werkte met 

kinderen van 6 en 7 jaar) een gele golflijn gebruikt als hoofd voor deze categorie. 
r') Als de betekenis eenheid van een eenvoudige zinsvorm hecht is, zal het nissen-

voegen van bepalingen, het uitzien naar het bijbehorende uitgestelde deel van het 

gezegde de ritmische spanning zinvol maken. 

Bijv. Joke mag schrijven. 
Joke mag op het bord schrijven. 
Piet heeft gespeeld. 
Piet heeft met de bal gespeeld. 
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'') In gesprekken met collega's op de jaarvergadering bleek, dat men dit zinnetje 
opvatte als een nuchtere constatering van het geweldige feit dat Joke mooi geschre
ven had. Niets is minder waar ! We leggen er natuurlijk de blijdschap, bewondering 
en verbazing in, op een manier die het kind kan waarnemen n.l. door mimiek en 
houding. 

IETS OVER DE AFDELING GEHEMELTEDEFECTEN 

van de Prof. H. Burgerschool te Amsterdam 

door Mej. Ch. v. d. Hoff, logopediste 

In het tijdschrift voor Doofstommenonderwijs van mei 1959 heeft 
de heer Breve geschreven over het speciale gedrag van kinderen met 
gehemeltedefecten (meestal gecombineerd met een lipdefect) in de 
school. Het blijkt, dat een uiterlijk gebrek gewoonlijk een grote invloed 
op het gedrag uitoefent. 

Hier volgt de werkwijze, die op de Prof. H. Burgerschool in Am
sterdam met deze kinderen gevolgd wordt om de zichtbare en hoorbare 
defecten tot een minimum terug te brengen, waardoor, naar we hopen, 
ook het gedrag gunstig beïnvloed wordt. 

In de afgelopen 15 jaar heeft zich langzamerhand een team ge
vormd, dat iedere maandagmorgen enkele gevallen onder de loupe 
neemt. 

Onder voorzitterschap van de heer Andreae, het hoofd der school, 
zijn dan aanwezig: een chirurg met ervaring van gehemelte- en lip-
operaties, een plastisch chirurg, een orthodontist, een k.n.o.-spraakarts, 
de schoolarts, de maatschappelijk werkster tevens verpleegster van de 
school, de gemeentelijke maatschappelijk werker, die belast is met o.a. 
de nazorg van deze kinderen, de gemeentelijke psycholoog, die o.a. 
deze kinderen onder zijn zorgen heeft en enkele leerkrachten van de 
school, onder wie de logopediste, die als vakleerkracht aan de school 
verbonden is. 

Via de verschillende artsen melden zich regelmatig kleuters. 
Wordt hun spraak niet goed bevonden, dan worden ze in de speciale 
kleuterafdeling geplaatst, of, als ze hiervoor te jong zijn, wordt hun 
thuis „spraakles" gegeven. We zouden in dit laatste geval misschien 
beter van home-training kunnen spreken. Indien mogelijk wordt dit 
door een van de kleuterleidsters (die tevens logopediste zijn) gedaan. 



141 

Zijn de kleuters eenmaal op school, dan wordt naast het gewone 
schoolleven, niet alleen hun spraak, maar ook hun gebit gratis ver
zorgd. Bij de kinderen, die ook een één- of tweezijdige kaakspleet heb
ben, is de boog van de bovenkaak kleiner dan de boog van de onder-
kaak. Bij hen is de regulatie een langdurige, maar belangrijke zaak, 
omdat hiermee de bekende „centenbak" voorkomen kan worden. 

De orthodontist komt een ochtend per week op school, evenals 
de tandarts, die voor de conserverende behandeling zorgt. Dit laatste 
is ook met het oog op toekomstige prothesen van groot belang. In een 
speciaal daarvoor ingericht kamertje verrichten ze hun werk. Uit peda
gogisch oogpunt zijn hier twee tandartsen aangesteld : de orthodont, 
die de kinderen animeert de regulatie-apparaten actief te dragen, blijft 
voor hen een ongevaarlijke persoon, daar alleen de tandarts, belast met 
de conserverende behandeling, de boor en tang hanteert. Deze ortho-
dontische en conserverende verzorging is helaas alleen gratis zolang de 
kinderen op school zijn. De ouders van de kinderen, bij wie de ortho-
dontische behandeling pas voltooid kan worden op ± 18-jarige leeftijd, 
moeten deze na het verlaten van de school dus zelf bekostigen met 
hulp van het ziekenfonds. Ideaal is deze regeling niet, maar we hopen, 
dat deze in de toekomst verbeterd zal worden. 

De resultaten van de spraak- en gebitsverzorging zijn voor een 
groot deel afhankelijk van de bewuste medewerking van de ouders. 
Tijdens de „home-training" en later tijdens de jaarlijkse huisbezoeken 
van de leerkrachten en de jaarlijkse bezoeken van de ouders aan de 
school, wordt dit steeds onder hun aandacht gebracht. Met verschil
lende graden van succes, zoals u zult begrijpen. De bandrecorder blijkt 
het duidelijkst tot de ouders te spreken. Eenmaal per jaar wordt van 
elk kind een opname gemaakt. We hebben hiervoor kleine bandjes, 
zodat twee kinderen één bandje gedurende hun schooltijd gebruiken. 
Als de ouders de vooruitgang in het spreken op de band met vreugde 
opmerken, heeft men in vele gevallen een vruchtbaar aanknopings
punt om hun medewerking uit te breiden. 

Gedurende hun schooltijd worden de kinderen een paar maal op 
een maandagochtend-bijeenkomst door het team besproken om de 
ontwikkeling van de spraak en het gebit vast te stellen en om een 
indruk te krijgen of een her-operatie in de toekomst wenselijk en moge
lijk zal zijn. Eventuele wensen van de ouders wat dit laatste punt be
treft, kunnen dan tevens besproken worden. 

De k.n.o.-arts controleert iedere maandagmorgen de kinderen met 
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oorklachten. Deze komen nl. veel voor door slechte werking van de 
buis van Eustachius. Er worden ook van tijd tot tijd audiogrammen 
gemaakt. Tot een hoorprothese komt het slechts bij uitzondering, al 
zijn er heel wat kinderen met een verminderd gehoor. 

De kinderen, die in de loop van de schooltijd tot een goede spraak 
komen, gaan de laatste jaren zelden naar het g.l.o. over. Het is ons nl. 
gebleken, dat er bij overplaatsing in de meeste gevallen een ernstige 
terugval optrad. Bovendien moeten we voldoende zekerheid hebben, 
dat een kind, dat tevens een lipdefect heeft, zich in een nieuwe 
vreemde omgeving zal kunnen handhaven. Het gehoor, de leespresta
ties en de noodzakelijke regulatie spelen bij een beslissing natuurlijk ook 
een grote rol. Wat dit laatste betreft kunnen we er niet altijd op 
rekenen, dat een kind bij het verlaten van de school regelmatig naar 
de tandarts zal blijven gaan. 

Voor de kinderen, die na het doorlopen van de school welaan, 
liggen de zaken wat betreft eventuele terugval van spraak en tandarts-
bezoek anders. Deze kinderen gaan nl. eenmaal per week naar onze 
avondschool, waar ze, behalve spraakles of -controle, zonodig een zetje 
in de richting van de tandarts krijgen. Op deze avondschool kunnen 
ze indien nodig met huiswerk geholpen worden, of, als ze al werken, 
wat taal- of rekenles krijgen. In overleg met ouders, psycholoog en 
zonodig maatschappelijk werker wordt voor de kinderen na het door
lopen van de school een passende plaats gezocht bij vervolgonderwijs 
of in een baan. Indien nodig blijft de maatschappelijk werker hen trouw 
volgen. Degenen, die nog een heroperatie in het vooruitzicht hebben, 
worden t.z.t. voor een maandagmorgen-bespreking opgeroepen. 

We hopen, dat door deze bemoeiingen het defect van deze kin
deren hun levensgeluk zo min mogelijk in de weg zal staan. 

' • -

VERSLAG VAN DE 42ste ALGEMENE VERGADERING 
van de Ver. ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs 

gehouden op 18 en 19 mei 1961 in het 
„Kurhaus" te Scheveningen 

Het is voor alle leden zeker een prettig vooruitzicht als de Alg. 
Verg. in „Effatha" te Voorburg zal worden gehouden. Het bezoek aan 
de schoolgebouwen in de parkachtige aanleg van „Arentsburgh" is een 
verademing voor allen, die uit de drukte van een grote stad komen en 
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gedurende de pauze tijdens het schoolbezoek op het poon van het oude 
patriciërshuis aan de Vliet kan men zich onder het genot van een kop 
koffie terugwanen in rustiger tijden, toen geen puffende motorboten de 
landelijke rust stoorden, maar de trekschuiten geluidloos voorbijvoeren 
aan de vele landgoederen, die staatslieden en kooplieden hier eertijds 
bezaten. Veel is er niet meer over van de vroegere glorie dier buiten
huizen, aan alle kanten is de moderne civilisatie er op aangedrongen. 
Alleen „Hofwijck" van Huygens staat er thans nog ongeveer, zoals men 
zich denken kan, dat het in Huygens' tijd geweest is. „Door een paar 
kunstvrienden is het in 1913 nog juist gered", zegt Menno ter Braak 
in zijn: „De paden van Hofwijck". Ook geeft hij zijn visie op het doel, 
dat de patriciërs van vroeger hadden om hier in de weilanden hun 
buitenverblijven aan te leggen. „Zij zochten niet de natuur van Rous
seau", zegt hij, „zij zochten evenmin de werkelijkheid van het natura
lisme ; zij zochten een mathematisch bepaald cultuur-eiland, waar zij 
in een volmaakte geslotenheid hun cultuurideaal konden beleven." 

De moderne zakelijkheid heeft de buitenverblijven van hun vroe
gere luister beroofd, ook Arentsburgh heeft niet meer de bekoring van 
vroeger, maar een cultuur-eiland is het gebleven, niet statisch zoals de 
vroegere bewoners dat zich dachten, maar een dynamisch cultuur-
eiland, gezien de grote activiteiten, die bestuur, directeur en personeel 
ontwikkelen om „Effatha" tot een modern centrum van onderwijs en 
opvoeding te maken voor het dove kind, dat aandeel vraagt in de 
cultuur van onze tijd. 

Maar het wordt tijd om U een verslag te geven van onze Alg. 
Verg. 

Op donderdag 18 juni om 2.30 opende de Voorzitter Drs. M. J. 
C. Büchli de vergadering, heette allen welkom en in het bijzonder de 
Hoofdinspecteur van het B.L.O., de Heer Vlietstra, de Inspecteur 
van het B.L.O. de Heer Goudt, de heren de Kluyver en van den 
Klooster, afgevaardigden van het Bestuur van de Ver. ter Bevordering 
van het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen in 
Nederland en enige Belgische collega's onder wie Broeder Walter. 

Nadat hij Mej. Amelsberg en de Heer Cok gefeliciteerd had met 
hun verjaardag, gaf hij het woord aan Mej. Rog, die een lezing hield, 
getiteld : „Onderlinge Verstandhouding". 

Het verslag van deze lezing zal ongetwijfeld afzonderlijk in het 
Tijdschrift verschijnen. Daarom alleen iets over het debat hier. 
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De Heer van Uden wees er op, dat we het dove kind geen ver
keerde taalvormen moesten geven. We moesten het die taalvormen 
geven, welke we in een bepaalde situatie ook bij het horende kind 
gebruikten. Het gesprek moest centraal gesteld worden. Zijn zienswijze 
was, dat we zo vroeg mogelijk in oraal gesprek met het dove kind 
moesten komen en de taal moesten hanteren als een dialogisch ge
geven. 

Nadat Mej. Rog haar standpunt nader had toegelicht, nam de 
Voorzitter het woord en dankte haar voor haar boeiende lezing. Toen 
hij de titel van haar lezing had gezien, had hij zich afgevraagd op wie 
die onderlinge verstandhouding betrekking had, op de leerlingen onder
ling, op de docenten onderling etc. Maar door deze lezing waren we 
tot een betere verstandhouding gekomen ten opzichte van de opvat
tingen van wijlen de heer Timmer. Duidelijk was gebleken, dat de Hr. 
Timmer geen grammatist was, maar dat hij uitging van de beleving van 
een situatie. Ook in het debat was de onderlinge verstandhouding van 
belang, daar de gedachten vaak langs elkaar gingen. En in de klasse 
bij het doofstommenonderwijs was de goede verstandhouding van het 
allergrootste belang. Vaak leek de taal bij ons onderwijs een woestijn. 
Maar in een woestijn kwamen ook oases voor en in de klas van Mej. 
Rog had hij zo'n oase gevonden. Hij hoopte dat Mej. Rog nog lang 
zitting mocht hebben in het Bestuur zowel voor de onderlinge verstand
houding in het Bestuur als wel met de leden van de Vereniging. 

Na de pauze besprak een forum (met inschakeling van de zaal) 
problemen, die via de vragenbussen waren opgeworpen. 

Leden van het forum waren : 
Voor Groningen : de Hr. H . H. Arends, 
Voor St. Michielsgestel: de Hr. A. van Uden, 
Voor Rotterdam : de Hr. A. W . de Vos, 
Voor Amsterdam : de Hr. J. Clason, 
Voor Voorburg : de Hr. A. Eendebak. 
Voorzitter : de Hr. M. J. C. Büchli. 

De Voorzitter deelde mee, dat er in totaal 44 vragen binnengeko
men waren, doch dat die onmogelijk in 60 min. te verwerken waren. 
Daarom was men tot een combinatie van vragen gekomen, terwijl de 
redactie er van was opgemaakt door de Hr. van Uden. De animo was 
aan alle inrichtingen niet gelijk geweest. 

Eén school had 25 vragen gesteld, een andere 8 vragen, nog een 
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andere 7 vragen, weer een andere 3 vragen, terwijl de laatste school 
slechts 1 vraag had gesteld. 

De Voorzitter stelde vraag 1 aan de orde, betreffende een centrale 
U.D.O. school. 

De redactie van de vraag was als volgt: 
„Acht het forum het niet noodzakelijk, dat we, wanneer we goed 

begaafde doven werkelijk goed U.D.O.-onderwijs willen geven, tot een 
centrale U.D.O.-school moeten komen ? 

Indien niet, waarom niet ? 
Indien wel, zou het forum het bestuur van de Vereniging ter 

Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland dan niet 
willen verzoeken dit punt zo snel mogelijk onderwerp van discussie 
te maken ?" 

De Heer Eendebak gaf als zijn mening te kennen, dat concen
tratie misschien wel gewenst was, doch dat men in de confessionele 
scholen niet zo maar aan de diepste levensvragen kon voorbijgaan. 

De Heren Clason, Berkhout en Stoel zagen graag, dat men tot 
concentratie kwam, daar de zeer begaafde doven momenteel te kort 
kwamen. 

Nadat Mej. Krekel en Mej. Buisma nog een paar opmerkingen 
hadden gemaakt, nam de Voorzitter het woord en zei, dat deze kwestie 
ook besproken was in de besturen der scholen. Hier waren dezelfde 
verschillen aan de dag getreden. Misschien, dat de algemene scholen 
het eens zouden kunnen worden, maar besloten was, alvorens tot het 
stichten van een centrale school over te gaan, dat alle vijf scholen het 
eerst met het U.D.O. zouden proberen. Tot een uitspraak zou men dan 
ook nu niet kunnen komen, daar het hier principiële zaken betrof, 
waarin ieder zijn eigen gang zou gaan. 

De 2de vraag betrof de dove kinderen met nevengebreken. 
De Voorzitter zei, dat het forum eerst haar standpunt zou weer

geven over de opname en de toelating van deze kinderen tot scholen 
voor dove kinderen. 

Hierover waren de volgende vragen gesteld : 
a. Welk criterium moet volgens het forum worden aangelegd 

voor de toelating van doven met nevendefecten ? 
b. Moet bij de toelating van dubbelgebrekkige doven rekening 

worden gehouden met hun te verwachten prestaties op het gebied van 
het beroepsonderwijs ? 
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De Heer de Vos kreeg het eerst het woord van de Voorzitter. 
Hij gaf als zijn mening bij a. te kennen, dat de kleuters de verzorgings
periode te boven moeten zijn. Volgens hem waren onze scholen geen 
verzorgingsinstituten en daarom moest een zekere schoolrijpheid voor 
de jeugdige leerlingen geëist worden. 

Wat b. betrof vroeg hij zich af, wat men met dat beroepsonderwijs 
bedoelde. Hij wou het zo formuleren, dat we de overtuiging moeten 
hebben, na een observatieperiode, dat het kind later in staat is in eigen 
onderhoud te voorzien op eigen wijze. 

De Heer Arends merkte op, dat sommige kinderen het in her 
gezin nooit brengen tot schoolrijpheid, maar dat ze op school naar die 
rijpheid groeien. Het kan best zijn, dat het kind aan een test niet vol
deed, terwijl het op school na enige tijd toch voldeed. Daarom was 
hij voor een proeftijd. 

Vervolgens was het woord aan de Heer van Uden, die een ander 
criterium wilde stellen en wel dit : wanneer een kind kon komen tot 
het Godsbesef, tot een overgave aan het geloof, zouden we het niet 
mogen weigeren. Voor imbeciele doofstommen was nog geen oplossing 
gevonden. Voor hen zou een apart instituut met verzorging moeten 
komen. 

De Heer de Vos, hierna nogmaals het woord verkrijgend, zei dan 
nog, dat, als men liever niet met een I.Q. wou werken, men toch tot 
een bepaald criterium kon komen door het grijpen naar de observatie 
in het spel of in een bepaalde situatie. 

Daarna bracht de Voorzitter de methode in de klassen voor dove 
kinderen met nevengebreken in bespreking. 

De redactie van de vragen was als volgt: 
a. Welke minimum eisen op het gebied van het actief spreek-

en/of schrifttaalbezit kunnen en moeten aan dubbelgebrekkige doven 
worden gesteld ? 

b . Hoe denkt het forum over het gebruik van gebaren als com
municatiemiddel bij het onderwijs aan deze kinderen ? Moeten wij bij 
deze leerlingen blijven volharden in de spreekmethode of zou hier met 
onderwijs volgens de gebarenmethode beter resultaat te bereiken zijn ? 

c. Hoe moet de verhouding zijn tussen klassikaal en individueel 
onderwijs in de klassen voor deze kinderen ? 
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De Voorzitter gaf eerst het woord aan de Heer van Uden, die 
opmerkte, dat Br. Arno met betrekking tot het actief taalbezit een 
bepaalde methode ontworpen had. Voor het actief taalgebruik had hij 
een lijst van woorden samengesteld en met behulp hiervan probeerde 
hij ze tot eenvoudige zinsconstructies te brengen. 

De Heer Eendebak gaf als aanvulling op hetgeen de Heer van 
Uden meegedeeld had, te kennen, dat als de leerlingen zich in de 
maatschappij wilden handhaven, o.a. ook eenvoudige omgangsvormen 
moesten gekend worden, die op school moesten worden bijgebracht. 
Ook het invullen van eenvoudige formulieren. Doch veel van wat nu 
nog wel onderwezen wordt zouden we moeten laten schieten. 

De Heer van Doorn zei, dat we wel minimum eisen konden gaan 
stellen, maar sommige kinderen voldeden hieraan niet en zouden toch 
moeten blijven. 

Mej. Middendorp vroeg zich af, welke minimum eisen wij moch
ten stellen. Zij wou de spreekmethode niet zo maar afwijzen. Het con
tact van leerkracht met het kind moest voorop staan. De sfeer was 
vaak bepalend voor de resultaten. Ook het gebaar kon contact geven 
en daarom zou ze dat ook niet willen afwijzen. Maar eerst moest ge
probeerd worden met spreken. De eisen, die de Heer Eendebak sub b 
stelde, vond zij veel te hoog. 

De Heer de Vos zou nog willen wijzen op de belangrijke rol, die 
het gehoor bij deze kinderen zou kunnen spelen. Als ze gehoor hadden, 
zou men vaak tot betere resultaten kunnen komen. Maar bij volledig 
doven zouden we eerder afstand van het spreken moeten doen. 

Broeder Walter zou willen opmerken, dat men vaak aanneemt, 
dat er correlatie bestaat tussen begaafdheid en aanleg voor spreken. 
Maar hij vroeg zich af, of die correlatie zo zeker was. Er zijn debiele 
kinderen, die toch tot spreken komen. 

De Heer de Vos antwoordde hierop, dat deze correlatie inderdaad 
niet zo vast is. We zouden het kind in zijn totaliteit moeten bekijken. 

De Heer van Uden merkte nog op, dat men in Gestel vroeger bij 
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de debiele doofstommen het combined system toepaste, vooral bij' 
debiele doofstommen met motorische aphasie. Tegenwoordig probeert 
men het bij leerlingen, die geen motorische aphasie hebben met spre
ken. 

Na deze discussie bracht de Voorzitter punt c in bespreking: 
de verhouding tussen klassikaal en individueel onderwijs. 

De Heer Clason het woord verkrijgende zei, dat we elke leerling 
op zijn niveau moesten proberen in te schakelen. 

De Heer Berkhout vond, dat we niet te veel moesten uitgaan 
van de groep, die uit zoveel personen bestond. We moesten niet gaan 
generaliseren. 

De Heer van Uden daarentegen zou wel van een groep willen 
spreken. In St. Michielsgestel bestond wel het groepskarakter en wer
den klassikale lessen gegeven. Dat was het voordeel, dat grote scholen 
hadden. 

Vervolgens bracht de Voorzitter probleem 3 in bespreking betref
fende de specialisatie van de onderwijzers in de scholen voor doven. 

De redactie van de vragen was als volgt: 
a. Voorbeelden van specialisatie: articulatie-leerkrachten, ge

specialiseerde mensen in de linguistiek, gespecialiseerde mensen voor 
aanvangs-, midden- en eindgroepen. Hoe denkt het forum over de 
specialisatie van de onderwijzers in de scholen voor doven ? Acht het 
forum het nog mogelijk, dat de doofstommenleraar all round wordt 
gevormd, audiologisch, articulatorisch, linguistisch en psychologisch ? 

b. Wat betreft de linguistiek : Is de betekenis van de linguistiek 
voor het doofstommenonderwijs van belang ? 

Heeft de linguistiek een plaats in de opleiding ? 

De Heer Clason was de eerste spreker en verklaarde zich betref
fende 3a tegen specialisatie. Hoe meer alles in één hand was, hoe beter 
men het onderwijs kon beïnvloeden. Uitzonderingen zou hij willen ma
ken voor de articulatie en de gymnastiek. 

De Heer de Vos vroeg zich af, of er een andere techniek nodig 
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was voor de aanvangs- de midden- en de eindgroepen. De leerkracht 
moest bij de vorming een zo breed mogelijke basis hebben. 

Door aanleg komt bij de leerkracht de specialisatie naar voren. 
Sommigen voelen meer voor het onderwijs bij grotere leerlingen, an
deren voor dat bij het kleine kind. We moeten de specialisatie zoeken 
in de richting van speciale interesse bij de leerkrachten. Articulatie-les 
geven is een kunst. 

De Heer Eendebak zei, dat het noodzakelijk is, dat we op alle 
terreinen iets kunnen en iets weten in alle aspecten. Het is een moei
lijke taak voor de directeuren om de juiste man op de juiste plaats te 
krijgen. Toch zou hij wel in de richting van specialisatie willen werken. 

Nadat Mej. Jannes nog een opmerking had gemaakt, dat bij 
specialisatie bv. bij apart articulatieonderwijs sommige kinderen een 
poos het onderwijs in de klas missen en de Heer Eendebak hierop 
geantwoord had, dat dit volgens hem verantwoord was, stelde de 
Voorzitter punt 3 b aan de orde betreffende de linguistiek. 

De Heer van Uden was van mening, dat de linguistiek wel van 

belang was, want 
1. de Ned. Spraakkunst was niet de juiste spraakkunst. We 

moesten zelf iets vinden en daarom een linguistische scholing hebben. 
2. We konden de psychologie van het dove kind zonder een 

linguistische scholing niet begrijpen. 
3. We konden het afwijkende van onze kinderen niet begrijpen, 

als we geen linguistische scholing hadden gehad. Aan de R.K. leergang 
deed men er daarom veel aan. 

Daarentegen vroeg de Heer Eendebak zich af of de linguistiek 
wel die belangrijke plaats in de opleiding had, die haar toekwam en 
of we er wel genoeg van wisten. 

De Voorzitter gaf als zijn mening te kennen, dat de opleiding een 

introductie moest zijn voor de linguistiek. 

Vervolgens kwam het laatste probleem aan de orde, dat als volgt 

was geredigeerd : 
Acht het forum het gewenst speciale leesboeken te vervaardigen 
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voor doven (gedurende de schoolperiode) ? 

De Heer Eendebak als eerste spreker zei, dat dit probleem ver
band hield met een ander, nl. gebonden of vrije taalmethode. Wanneer 
jonge kinderen volgens een bepaalde methode (bv. de schematische) 
onderwezen werden, dan waren speciale leesboeken gewenst. 

De Heer van Uden daarentegen deelde mee, dat men het in 
Gestel niet in eigen leesboeken zocht. Daar had een broeder een woor
denboek gemaakt voor B-leerlingen, waarin hij 20.000 geselecteerde 
woorden bijeengebracht had. De begrippen werden door middel van 
zinnen uitgelegd. De functie van de woorden kwam uit in die zinnen. 
Langs deze weg probeerde men het probleem van het lezen enigermate 
op te lossen. 

Broeder Walter was het eens met de Heer Eendebak. Het hing 
er van af, of we gebonden of vrij taalonderwijs gaven. Hij was een 
voorstander van speciale boeken als basis. 

De Heer van Uden merkte nog op, dat de boekenmarkt tegen
woordig ruim voorzien was, zodat we geen speciale boeken nodig 
hadden. 

De Heer Stoel wilde graag weten, wat nu de uitspraak van het 
forum was, waarop de Voorzitter zei, dat het forum geen algemene 
uitspraak gegeven had. Er was geen kant en klaar recept. We moesten 
niet alles gelijk willen schakelen. Ons doel moest zijn de integratie van 
het dove kind in de horende wereld. Het stellen van vragen was moei
lijk en er waren practische wenken gegeven. Hij wilde gaarne dank 
brengen aan de sprekers, ook aan die uit de zaal. In het bijzonder 
bracht hij dank aan de sprekers van het forum. Hij hoopte, dat een 
volgende keer ook dames in het forum zitting zouden hebben. Bovenal 
bracht hij dank voor de goede verstandhouding tijdens de debatten. 

De vergadering werd hierna geschorst tot 's avonds 6.30. Toen 
opende de Voorzitter de huishoudelijke vergadering, die alleen toe
gankelijk was voor de leden. Voor de te houden stemmingen wees hij 
al dadelijk twee commissies aan en wel de Heren Hoogeveen-van 
Loenen en de Heren van IJperen-Cramer. 
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De secretaris las vervolgens op verzoek van de Voorzitter de notu
len van de vorige Alg. Verg. voor, die na lezing onveranderd werden 
goedgekeurd. 

Wat de personalia betrof, deelde de Voorzitter mee, dat in Sint 
Michielsgestel Broeder Falco overleden was. Een grote toekomst 
scheen voor hem weggelegd, maar de dood had hem weggerukt. Op 
verzoek van de Voorzitter eerden de leden de overledene gedurende 
enige ogenblikken van stilte. 

Vervolgens wees de Voorzitter op het 50-jarig jubileum van de 
Ammanschool te Amsterdam. Hij had de Vereniging op dit jubi
leum vertegenwoordigd en hij sprak de hoop uit, dat de Amsterdamse 
school het 2de jubileum even opgewekt zou mogen vieren. 

Wat de ingekomen stukken en mededelingen betrof, gaf de Voor
zitter allereerst een uiteenzetting over de World Federation of the 
Deaf. Hij was door Dr. Margarotto uitgenodigd om naar Rome te 
komen op kosten van de W.F.D. om over sommige vraagstukken van 
gedachten te wisselen. Met de moties, die op het vorige congres door 
de medische en paedagogische commissies waren aangenomen, was 
volgens Dr. Margarotto niets gebeurd. In 1963 zouden die problemen 
weer aan de orde gesteld worden op een congres in Stockholm, maar 
dan zou ook het Internationaal Congres in Washington plaats vinden. 
De Voorzitter had gezegd, dat twee congressen in één jaar een onmoge
lijkheid was. Nadat de Voorzitter nog mededeling had gedaan over 
verschillende aspecten van de W.F.D. verklaarde hij, dat zijn bezoek 
aan Dr. Margarotto toch wel verhelderend had gewerkt. 

Wat de Ministeriele Commissie voor een nieuwe wettelijke 
regeling voor het B.L.O. betrof, deelde de Voorzitter mee, dat men 
bezig was met een eindrapport, maar het was nog niet aan de leden 
rondgestuurd. In 1953 was de Commissie met haar werk begonnen en 
sindsdien werd over vele dingen weer anders gedacht. De Minister zou 
er nog wel lang over moeten studeren vóór hij tot een definitief resul
taat zou kunnen komen. 

Wat de taaicommissie en de commissie voor het uitgebreid 
onderwijs betreft, zei de Voorzitter, dat deze in de loop van het jaar 
verschillende keren hadden vergaderd. 
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Daarna sprak de Voorzitter over het verzoekschrift, dat de Ver
eniging nov. '59 bij de Minister had ingediend betreffende het stichten 
van scholen voor doven met nevengebreken. Op 24 mei 1960 ontvingen 
we een brief van de Minister, dat hij zich tot de Commissie tot voor
bereiding van een wettelijke regeling betreffende het B.L.O. had ge
wend over de onderhavige materie. In jan. '61 hadden we nogmaals 
een brief aan de Minister gestuurd, doch we hoorden maar niets. Kort 
voor de Alg. Verg. had de Voorzitter zich telefonisch tot het Departe
ment gewend om zo mogelijk nog een antwoord te krijgen. En dat ant
woord was gekomen. Er stond in, dat wel afzonderlijke scholen voor 
dubbelgebrekkige doofstomme kinderen gesticht konden worden, doch 
voor deze scholen bleef hetzelfde stichtingsgetal en dezelfde leerlingen-
schaal van kracht als voor scholen bestemd voor doofstomme kinderen. 
De Minister was echter bereid, in concrete gevallen een verzoek om 
met toepassing van art. 23, tweede lid van het Besluit B.L.O. het 
salaris van een extra onderwijzer ten behoeve van een aparte afdeling 
voor dubbelgebrekkige kinderen aan een school voor doofstomme kin
deren te vergoeden, in overweging te nemen. Hij zou daarbij elk geval 
afzonderlijk beoordelen. 

Er was dus een resultaat bereikt, zei de Voorzitter. Het was ge
bleken, dat men ons wel ter wille wou zijn. De scholen moesten nu 
proberen in welke mate zij hierdoor verlichting zouden kunnen krijgen. 

Over de spaarregeling, die opgezet zou worden voor hen, die 
eventueel in 1963 naar Washington zouden willen gaan en hieraan 
zouden willen deelnemen, zei de Voorzitter dat ze mislukt was. 

Vervolgens deelde de Voorzitter mee, dat de grote toename van 
de leden de wens had doen ontstaan om op de Alg. Verg. badges te 
dragen, waarop naam en plaats vermeld stonden, zoals bij de Rotarians 
bijv. het geval was. Dit zou een uitgave vragen van ƒ 150—ƒ 200. De 
vergadering ging met dit voorstel accoord. 

Daarna had de Voorzitter nog een mededeling te doen, waarbij 
het doofstommenonderwijs ten nauwste betrokken was. In het kader 
van de West-Europese Unie zou er op 2, 3, 4 en 5 mei 1962 een 
Conferentie voor de lichamelijke opvoeding en sport voor jonge 
prelinguaal doven plaats vinden in het Instituut voor Doven te Sint 
Michielsgestel. In het comité voor de organisatie hadden zitting de 
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heren van der Have, van Uden, Michels, Richters, Vlietstra en 
Mej. Bladergroen. Het zou een werkcongres worden en de Voorzitter 
wenste Mgr. van Overbeek met de organisatie geluk. 

Aan het eind gekomen van zijn mededelingen stelde de Voorzitter 
vervolgens punt 4 van de agenda aan de orde nl. het rapport van de 
kascommissie. 

De Heer Hoekstra deelde kort en bondig mee, dat alles in de 
beste orde bevonden was. De Voorzitter stelde daarop voor de Penning
meester décharge te verlenen, hetgeen hem onder applaus werd ver
leend. 

Het was de laatste maal geweest, zei de Voorzitter daarop, dat de 
Heer Droge de commissie om zijn vinger had kunnen winden. In 
1937 was hij tot penningmeester gekozen, zodat hij deze functie 24 jaar 
had mogen uitoefenen. Het was jammer, dat het geen zilveren jubileum 
geworden was. In het Bestuur was de Heer Droge altijd prettig in de 
omgang geweest en hij bezat een bijzonder gevoel voor humor. Bij zijn 
aftreden liet de Penningmeester de Vereniging in een gezonde finan
ciële positie achter. Niet alleen had de Heer Droge veel voor de Ver
eniging gedaan, doch de Voorzitter prees hem ook voor alles, wat hij 
voor de oud-leerlingen had verricht. Hij wenste hem nog vele jaren 
in gezondheid toe en zou de vergadering willen voorstellen de Heer 
Droge tot Erelid te benoemen, welk voorstel de vergadering onder 
«root applaus bevestigde. 

Tot leden van de nieuwe kascommissie werden hierna benoemd 
Mej. Boudens en de Heer Landman. Als plaatsvervangende leden 
werden benoemd Mevr. Huizinga-Mulder en de Heer Bergshoef. 

Daarna deelde de Voorzitter de uitslag van de stemming voor 
Hoofdredacteur mee. De Heer Eendebak was met 141 van de 147 
uitgebrachte stemmen herbenoemd tot Hoofdredacteur en liet zich deze 
benoeming welgevallen. 

Tot lid van het Bestuur werd gekozen de Heer van der Have 
me» 105 van de 140 uitgebrachte stemmen, die zijn benoeming aan
vaardde. 

Tot Penningmeester werd vervolgens gekozen de Heer Jansen 
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met 121 van de 147 uitgebrachte stemmen. Ook deze nam zijn be
noeming aan. 

Nadat de Voorzitter dank had gebracrit aan de commissies voor de 
stemopneming en bij de rondvraag niemand het woord verlangde, 
sloot hij de huishoudelijke vergadering. 

Op vrijdag 19 mei heropende de Voorzitter om 9.30 de Alg. Verg., 
heette allen welkom en richtte zich in net bijzonder tot Mej. Bron-
bacher, inspectrice van het N.O., de Heer van Zuilen, vertegen
woordiger van het Departement van Maatschappelijk Werk, de afge
vaardigden van de Ver. ter Bev. v. h. onderwijs aan S.H. en spraak-
gebrekkige kinderen in Nederland, de Heer de Jeu, directeur van de 
B.O. Stichting, Mevr. Sluiter als bestuurslid van de Amsterdamse 
school, Prof. van der Meiden, Voorzitter van het Bestuur van Effatha 
en het Erelid de Heer Droge. 

Na even geattendeerd te hebben op de opening van de nieuwe 
pier, die door Prins Bernhard zou geschieden en herinneringen te heb
ben opgeroepen aan de oude pier, die bekend stond onder de naam 
„Wandelhoofd Koningin Wilhelmina", gaf de Voorzitter het woord 
aan Prof. Stutterheim, die een lezing hield over: „Voorstelling, be
grip, betekenis". 

Daar van deze lezing ook ongetwijfeld een verslag in het Tijdschrift 
zal verschijnen, wordt hier alleen het debat weergegeven. 

Allereerst kreeg de Heer de Vos het woord, die een betoog hield 
over woordinhoud, welke volgens de kanstheorie een soort van Gausz-
curve zou kunnen zijn. Onze ervaringen verschilden allemaal en er 
waren randsituaties. Vaak gebruikte men hetzelfde woord en toch be
greep men elkaar vaak niet. 

Prof. Stutterheim zei hierop, dat men de woordinhoud niet met 
een curve kon weergeven. Als dit mogelijk was, zou men de betekenis 
aan die Gauszcurve kunnen aflezen. Het was beter hierover niet verder 
te spreken. Een onderling gesprek zou zich hiervoor waarschijnlijk beter 
lenen. 

De Voorzitter bracht hierna Prof. Stutterheim dank voor zijn 
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lezing. Hij herinnerde er aan, hoe Prof. Stutterheim een lezing had ge
houden voor het Genootschap „Onze Taal" over de taal als communi
catiemiddel. Vaak was de taal onvolledig en gebrekkig. Dat kon liggen 
aan de taal zelf en in die situatie waren we bij de dove kinderen. Het 
was moeilijk om bij hen tot begrip te komen. De voordracht was voor 
cns van grote betekenis geweest en hij twijfelde er niet aan dat nu een 
goed kop koffie van grote betekenis voor de leden zou kunnen zijn. 
Hij schorste daarom de vergadering tot 11 uur. 

Na de pauze heette de Voorzitter een nieuwe gast welkom en wel 
de Heer Crevecoeur, wethouder van Voorburg. 

Daarna gaf hij het woord aan de Heer van der Have, die een 
lezing hield, getiteld : „Het onderwijs aan doven in paedagozisch pers

pectief." 

Ook van deze lezing zal zeker een verslag in het Tijdschrift ver
schijnen, dus zij hier slechts het debat vermeld. 

De Heer de Vos wees bij het debat er op, dat, als we het kind 
uit het ouderlijk huis halen, er een begin was van desintegratie. Het 
voorschoolonderwijs kon de functie van de moeder niet vervangen. 
Bij internaat en pleeggezin hadden we een grotere desintegratie dan 
normaal. De consequentie zou moeten zijn pleeggezin en internaat zo 
weinig mogelijk inschakelen. Hij wees vervolgens nog op de migratie 
van ouders naar de plaats, waar de kinderen school gingen. 

De Heer van der Have was het met het betoog van de Heer de 
Vos eens. Maar alles was afhankelijk van de lokale positie van de 
school. Voor sommige scholen was concentratie van ouders om de 
school moeilijk. Hij wees nog op de eenzaamheid van doven in kleine 
plaatsen. 

De Heer Arends bracht hulde aan de Heer van der Have voor 

de gevoelige wijze, waarop hij een aantal waarheden in ons midden had 

behandeld. 

De Heer de Vos wees hierna nog op de massaliteit van het inter
naat. In eerste instantie moest men komen tot meer gesproken taal in 
een kleine omgeving en daarmee verband houdende was er de moei
lijkheid om bevoegd personeel te krijgen. Van dit personeel hing het 
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mee af of oraal communiceren mogelijk werd. We moesten de realiteit 
niet uit het oog verliezen. Gezinnen van 3 of 4 leerlingen en klassen 
van 3 of 4 leerlingen zouden we niet voor elkaar kunnen krijgen. 

De Heer van Eijndhoven zei, dat we de integratie in de maat
schappij niet moesten tegenwerken. We moesten zorgen voor beter 
onderwijs. We moesten te grote concentratie van doven tegengaan. 
Hij zou de Heer van der Have willen vragen, wat hij dacht van het 
bevorderen van dovenorganisaties door opvoeders van doven. 

De Heer van der Have antwoordde hierop, dat hij hier niet tegen 
was, omdat deze mensen het beste met de doven konden omgaan. 
Maar hij vroeg, of dat veel voorkwam. Als de doven zelf om hulp 
vroegen, was hij er niet tegen. Er waren mogelijkheden voor doven in 
horende clubs. Maar integratie, als de dove er alleen is, bestond niet. 
De doven moesten contact hebben met lotgenoten. Men kon alles 
overdrijven in een bepaalde richting, maar dat was niet wenselijk. 

Daarop nam de Voorzitter het woord en zei, dat het Bestuur van 
Effatha bij het benoemen van de Heer van der Have perspectivisch ge
dacht had. Het had hem getroffen, hoe de spreker zich in de wereld 
van de doofgeborenen had ingedacht. Eveneens had het hem getroffen, 
dat de spreker op het gezin de nadruk had gelegd. 

Het gezin moest de kern blijven. Als dat aangetast werd, waren 
we niet meer gelukkig. Rust konden we alleen in het gezin vinden. 

De spreker had ook gewezen op de positie van de volwassen 
doven. De dove kon nooit komen tot een volledige integratie in de 
horende wereld. Omdat de dove niet hoorde, hoorde hij er niet vol
ledig bij. In dit opzicht zouden we de dove tot aanvaarding moeten 
brengen en dat zou moeilijk zijn. Dat de keuze van het Bestuur van 
Effatha goed was geweest, bleek ook wel hieruit, dat we de Heer van 
der Have hadden leren kennen als gastheer, als een goed organisator, 
als een uitstekend impressario, die een artist van formaat had weten 
aan te trekken en als spreker, die grote indruk had gemaakt. Hij had 
al vele functies en gister was hij ook nog Bestuurslid geworden. Hij 
wenste hem veel succes toe in zijn omvangrijke taak. 

Hierna wijdde de Voorzitter nog enkele woorden aan het Bestuur 
van Effatha. Hij zei, dat hier in Effatha een eigen sfeer heerste. Bestuur 
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en personeel werden geleid door Godsvrucht. Op de basis van het 
geloof, voedde men de doven op tot goede en gelukkige mensen. 

Na deze woorden sloot de Voorzitter de 42ste Algemene Ver

gadering. 

En zo ligt dan onze jaarlijkse bijeenkomst weer achter ons. Ik 
geloof wel, dat ik mag zeggen, dat „Effatha" tevreden kan zijn over 
de uitvoering van het programma, dat ze ons heeft voorgelegd. Een 
gelukkige greep werd ook gedaan met het engageren van Godfried 
Bomans, die op de gezellige avond danig de lachspieren in beweging 
bracht. Het volgend jaar hoopt het Bestuur van de Rotterdamse school 
de leden te kunnen ontvangen in de nieuwe school. Als ondertussen 
niet de aanvoer van zulke prozaïsche dingen als bakstenen een belem
mering gaat vormen voor een snelle totstandkoming van het al jaren 

begeerde nieuwe gebouw ! 
De secretaris 
H. SISSING 

SCHOOLNIEUWS 

Groningen, Kon. Doofstommeninstituut. 
Geslaagd zijn voor het diploma Akoepedie: de dames A. J. 

Westerhof, J. Nieboer, C. Molenberg, A. Gulmans, G. G. War-
ringa en J. Broekens; voor het diploma Doofstommenonderwijs B : 
de heren K. Bakker en H. Bruins. 

Voorburg, „Effatha". 

Afscheid 

Twee kollega's hebben voor de zomervakantie afscheid genomen, 
omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. 

In juni de heer P. T. Breimer. Omdat hij al geruime tijd met 
ziekteverlof was, vond dit afscheid op zijn verzoek in kleine kring 
plaats. Alleen de oudere kollega's, die zoveel jaren met hem hadden 
samengewerkt (de heer Breimer was vanaf 1928 aan Effatha verbon
den), waren aanwezig. 

Op dinsdag 11 juli, de dag voor het begin van de vakantie, werd 
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door bestuur en personeel officieel afscheid genomen van de heer 
A. Goeman, hoofd van school I. Met ingang van 1 augustus ging hij 
met pensioen. 

Doordat hij veel jaren als opleider aan de kursus logopedie ver
bonden was, terwijl ook enkele handboeken op zijn naam staan (o.a. 
„Het probleem van het stotteren") en verschillende publikaties van 
zijn hand verschenen, geniet hij ook buiten de beperkte kring van het 
doofstommenonderwijs goede bekendheid. Vanaf 1923 was hij aan 
„Effatha" verbonden, sinds 1957 als hoofdonderwijzer. 

Zonder dat er sprake was van persoonsverheerlijking (Goemans 
bescheidenheid zou zich trouwens daartegen verzet hebben), bleek toch 
uit wat gezegd werd, hoe zeer Goeman, niet alleen om zijn bekwaam
heid als onderwijsman, maar ook om zijn persoonlijkheid door allen 
wordt gewaardeerd en geacht. 

Rectificatie 

In het verslag over het gouden jubileum van de J. C. Amman-
school te Amsterdam (in het juni-nummer van ons orgaan) is een 
onduidelijkheid gesignaleerd. Het betreft de mededeling, dat de voor
zitter van de Ver. ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs, 
drs M. J. C. Büchli, een tellurium aanbood. Deze zinsnede wekt de 
gedachte, dat dit gebeurde namens genoemde i'ereniging. Deze kon-
klusie is evenwel niet juist. Op verzoek van de heer Büchli delen wij 
mee, dat het geschenk werd aangeboden namens de vier andere 
(doofstommen) scholen. 
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„RHESUS-DOOFHEID" 

Dr. M. C. ]. van den Boom 
Instituut „St. Marie" Eindhoven 

Wanneer wij de redenen gaan onderzoeken, die ertoe leiden kin
deren op een school te plaatsen, waar het onderwijs er speciaal op is 
gericht om bij hen de handicap van een gehoordefect op te vangen en te 
overbruggen, dan vinden we als oorzaak van deze gehoorsvermindering 
een vrij groot aantal aandoeningen. Het is niet mijn bedoeling deze na
der te gaan bespreken voor die groep kinderen die onderwijs genoten en 
nog genieten in het instituut „St. Marie" te Eindhoven. In de litteratuur 
zijn over dit onderwerp vele en uitgebreide gegevens beschikbaar en 
nieuwe gezichtspunten kunnen mijns inziens niet worden verwacht. 
Een klein schema moge enig inzicht geven en daarvoor voldoende 
geacht worden. 
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Oor?aJcen van doofheid (mededelingen van ouders en artsen) 
Instituut „St. Marie", Eindhoven 

Waar ik even bij wilde stilstaan, dat is die groep van leerlingen 
die hun handicap niet alleen wijten aan een gehoorsvermindering, maar 
die bovendien deze gehoorslaesie vaak vertonen gecombineerd met een 
stoornis op het gebied van de motoriek. Ik bedoel die kinderen, waarbij 
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de oorzaak van hun afwijkingen te vinden is in die bepaalde eigenschap
pen van het bloed van hun ouders, die als Rhesusantagonisme bekend 
zijn geworden. 

De wetenschap, dat bepaalde vormen van hardhorigheid kunnen 
samenhangen met een vlak na de geboorte optredende geelzucht, is 
slechts een twintig jaar oud. De verklaring van-dit gegeven is nog van 
recenter datum. In 1940 ontdekten Landsteiner en Wiener dat de rode 
bloedlichaampjes van een apensoort, de macacus rhesus, een stof be
vatten, een zgn. antigeen, dat, ingespoten bij het konijn in het bloed-
serum van dit dier antistoffen deed ontstaan die de bloedlichaampjes 
van de aap aantastten en vernietigden. Ze noemden dit antigeen de 
rhesusfactor. Toen later bleek dat ook de bloedlichaampjes van 85 % 
der blanke mensheid deze zelfde antistof bevatten, bleef de naam 
rhesusfactor daarvoor behouden. We noemen deze mensen rhesus-
positief. De rest, 15 % dus, mist deze eigenschap der rode bloed
lichaampjes, ze zijn rhesus negatief, maar juist hun bloedserum reageert 
op de aanwezigheid van rhesus positieve bloedlichaampjes, met de 
vorming van antistoffen die tot doel hebben deze bloedlichaampjes te 
vernietigen. 

In 1941 toonden Levine en Burnham aan, dat deze feiten aan
sprakelijk waren voor het optreden van ziekteverschijnselen bij het 
pasgeboren kind, verschijnselen die samengevat werden onder de naam 
van erythro blastosis foetalis. 

Deze aandoening kan ontstaan als een rhesus negatieve vrouw 
trouwt met een rhesus positieve man en een rhesus positief kind krijgt. 
In dat geval dringen de rode bloedlichaampjes van het kind door de 
placenta barrière heen in de moederlijke bloedcirculatie en bewerken 
daar de vorming van antilichamen. Deze antilichamen komen weer 
door de placenta heen in de bloedsomloop van het kind en bewerken 
daar een afbraak van de rode bloedcellen. 

Wat zijn de gevolgen daarvan ? 

In de eerste plaats een bloedarmoede. Deze tracht het kind zoveel 
mogelijk op te vangen door aanmaak van nieuw bloed. Erger zijn 
meestal de gevolgen van de bij de bloedafbraak ontstane stoffen. Want 



161 

hieruit ontstaat ten slotte de gele geelkleurstof, het bilirubine. Dit bili-
rubine is aansprakelijk voor de geelkleuring van huid en slijmvliezen, de 
icterus. Maar nog hogere concentraties geven onder geelkleuring van 
bepaalde kerngebieden der hersenen, ernstige beschadigingen van het 
zich ontwikkelende zenuwweefsel, en zo kan ontstaan het ziektebeeld, 
in 1904 al door Schmorl als kernicterus beschreven, maar niet geduid 
in zijn oorzakelijk verband. 

Laten we eerst nog even teruggaan naar het oorzakelijk gebeuren. 
De rhesusfactor is dominant erfelijk en wordt overgebracht volgens de 
wetten van Mendel. Enkel een rhesus positieve vader en een rhesus 
negatieve moeder kunnen een rhesus positief kind krijgen dat gevaar 
loopt. Een rhesus negatief kind loopt geen gevaar. Maar ook niet ieder 
rhesus positief kind van een rhesus negatieve moeder ondervindt de 
nadelige invloed in duidelijke mate. Want deze verschijnselen hangen 
af van het doordringen der kinderlijke antigenen in de moederlijke cir
culatie en de antilichamenvorming in het moederlijke bloed. Daardoor 
wordt verklaarbaar dat in de eerste zwangerschap de antilichamen
vorming nog niet van die aard is dat het kind de bekende nadelige 
gevolgen ondervindt. Maar tweede of volgende zwangerschappen vinden 
reeds een hoeveelheid antistoffen aanwezig in het moederlijk bloed. 
Zodoende zien we dus vaak dat 3e, 4e en volgende kinderen de ziekte
verschijnselen duidelijker vertonen dan eerste of tweede kind. En ook 
wordt het nu duidelijk dat ernstige vormen van erythro blastose worden 
gevonden, ook bij het eerste kind, als de rhesus negatieve moeder ooit 
een bloedtransfusie gekregen heeft waarbij rhesus positief bloed werd 
gegeven, iets wat vroeger natuurlijk wel voorkwam, maar thans niet 
meer. 

De beschadigingen, die dus ontstaan door de afbraakproducten van 
de vernietigde rode bloedlichaampjes, betroffen in hoofdzaak bepaal
de kerngebieden in de hersenen. Wanneer we de hersenen onderzoeken 
van kinderen die na ernstige geelzucht ten gronde gingen, dan vinden 
we uitgebreid celverlies in de basale ganglia die de coördinatie van de 
bewegingen regelen, de corpora quadrigemina, de olijfkernen en de 
kernen van oogspier en gehoorzenuwen. Om duidelijk te maken hoe 
het gehoor van deze kinderen beschadigd wordt moge de loop van de 
gehoorbanen nog even in herinnering worden gebracht. Vanaf de coch
lea lopen de zenuwdraden in de gehoorzenuw naar de hersenstam en 
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eindigen in de dorsale en ventrale kern van de achtste hersenzenuw. 
Vandaar kruist het merendeel der secundaire vezels de middellijn 

en stijgt als lemniscus lateralis naar de onderste heuvel van het corpus 
quadrigeminum en het corpus geniculatum mediale. Vandaar stralen 
tertiaire gehoorvezels uit naar de hoorwinding in de hersenschors. In 
de kruisingen, in de lemniscus lateralis en ook nog in andere baandelen 
liggen verschillende kleine kernen, die op hun beurt weer kruisende 
vezels afgeven, die een ingewikkeld systeem vormend met kernen van 
andere hersenzenuwen verbindingen aangaan. 

Dit zeer samengesteld centraal zenuwnet wordt dus beschadigd in 
zijn kerngedeeltes. Vastgesteld is dat het zintuig zelf en de gehoorzenuw 
onbeschadigd blijven. We hebben dus te doen met een centrale doof
heid. Dat deze het karakter heeft van een discante doofheid hebben 
Lewy en Kobrak trachten te verklaren door het feit dat de vezels uit de 
onderste winding van de cochlea, die de hoge tonen voortgeleiden, 
meer dorsaal in het kerngebied eindigen dan de vezels uit de apex, die 
de lage tonen voortgeleiden naar meer centrale kerngebieden. En nu is 
bekend dat de ontwikkeling van kerncellen en mergscheden niet overal 
op hetzelfde tijdstip gebeurt, en dat op het tijdstip van de geboorte de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel nog niet is voltooid. En juist in be
paalde stadia van ontwikkeling is de kwetsbaarheid het grootst. 

Al met al moge het duidelijk zijn dat de gehoorlaesie bij rhesus-
kinderen nog bij verre na geen duidelijke zaak is. Maar de uiteindelijke 
oorzaak is bekend en we mogen ons gelukkig prijzen dat de moderne 
behandeling het ontstaan van deze beschadigingen tot een minimum 
weet te beperken. Zoals bekend wordt nu door de navelader alle kin
derlijke bloed, dat de voor het kind zo schadelijke moederlijke anti
stoffen bevat, verwijderd en vervangen door ander bloed. Gebeurt deze 
wisseltransfusie intijds dan bereikt het bilirubine-gehalte geen schade
lijke concentratie. Helaas blijven er gevallen bestaan waar reeds voor 
de geboorte zodanige reacties hebben plaats gevonden dat er toch blij
vende gevolgen resteren. 

Het zijn veelal deze gevallen, die, door de combinatie van gehoor-
stoornis, bewegingsstoornis en spraakstoornis, een belangrijke plaats in
nemen bij de problematiek der revalidatie van slechthorende kinderen. 
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Jongeni 

Mei«|es 

Totaal 

Geleldlngs 
doofheid 

Licht 

4 

2 

6 

Middel
matig 

6 

1 0 

1 6 

Perceptie 
doofheid 

Licht 

6 

5 

1 1 

Middel
matig 

6 5 

2 9 

9 4 

Zwaar 

1 1 5 

1 2 6 

2 4 1 

Gacomb. 
doofheid 

5 

1 1 

1 6 

Discant 
doof 

6 3 

4 4 

1 0 7 

Totaal 
dool 

6 

1 2 

1 8 

Soorten van doofheid (afgeleid uit audiogram en ervaringsgegevens). 
De tabellen hebben betrekking op de periode 1—9—1951 tot en met 
Pasen 1961. 

DE ONTWIKKELING VAN HET TIJDSBEGRIP 
BIJ JONGE EN DEBIELE DOVE KINDEREN 

Pedagogische nota over zgn. „Lichtklokken" en „Lichtweken". 
A. van Uden pr. 

1. Inrichting van de „Lichtklok" : 

a. Het uur, dat actueel durende is, wordt verlicht. Bv. als het 
kwart over 2 is, is het cijfer 2 verlicht. Eveneens als het kwart voor 3 is. 
Zodra het 3 uur is, springt het licht aan achter het cijfer 3 op de klok. 

Het verspringen van de wijzer per minuut is in dit verband beter 
dan het langzaam verschuiven, omdat dit laatste practisch niet door de 
kinderen wordt opgemerkt. 

b. De cijfers voor de middaguren hebben een andere kleur licht 
dan die voor de morgenuren. 

2. Inrichting van de „lichtweek" : 
a. Er bevinden zich 7 kastjes boven elkaar, die om de beurt ver

licht kunnen worden. Aan de voorzijde van ieder kastje is de naam van 
de dag gedrukt. Wanneer het bv. maandag is, wordt die naam verlicht: 
de kinderen begrijpen zeer spoedig, dat de verlichte naam, de naam is 
van de dag die actueel durende is. 
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b. Naast de genoemde kastjes bevinden zich stroken, waarop de 
onderwijzeres schrijven kan, wat er op een bepaalde dag allemaal ge
beurd is, of (vooral) wat gebeuren gaat. Deze stroken corresponderen 
met een grote kalender, die elders in de klas is opgehangen. 

3. Feit : 

De ondervinding en ook observatie hebben ons duidelijk gemaakt, 
dat dove kinderen een gebrek aan tijdsbegrip hebben, dat ze bovendien 
meer in het verleden denken en leven, dan horende kinderen, in plaats 
van in de toekomst. 

4. Oorzaak: 

Achterstand in taai-ontwikkeling. Voor horende kinderen wordt 
de tijd door woorden, duizenden malen herhaald, in vaste punten ge
fixeerd en daardoor gestructureerd : morgen, overmorgen, over 4 dagen, 
de volgende week, straks, zondag, maandag etc, gisteren, eergisteren, 
middag, voormiddag, vanmiddag, morgenvroeg, vanavond, morgen
middag, om 9 uur, om 12 uur, vanavond om half 6, etc. etc. Horende 
kinderen van 4 a 5 jaar verstaan deze termen reeds en gebruiken er veel 
van, al is dat nog slechts globaal en ook al kennen ze de klok eigenlijk 
nog niet. Al deze termen groeien in de hoofdjes van de kinderen als 
evenzovele kristallisatie-punten voor de gebeurtenissen, die in de tijd 
geschieden, geschied zijn of verwacht worden. Vooral dit laatste — de 
toekomstverwachting — ontwikkelt zich snel. 

Door gebrek aan frequente taai-aanbieding en door gebrekkige taai
opname, kunnen dove kinderen deze ontwikkeling niet bijhouden. Deze 
tijd-woorden kunnen zich slechts te laat tot kristallisatie-punten ontwik
kelen. Dit wreekt zich vooral voor wat betreft de termen voor de toe
komst : dus het reeds vóór-beleven van wat nog niet aanwezig is. Dove 
kinderen beleven te weinig de spanning van de tijd en hebben te weinig 
toekomstverwachting, door een tekort aan fixatiepunten en tijd-structu
rering. Bovendien speelt misschien een rol: de doofheid, waardoor ze 
de in de tijd verlopende geluiden niet waarnemen. Daardoor is hun 
wereld te statisch. Tijdseinen worden ook niet gehoord. 
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5. Therapie: 

Er zijn reeds talrijke pogingen gedaan, om dove kinderen bepaalde 
fixatiepunten te geven, om de tijd en de duur vast te houden, zoals wij 
dat doen met klanksignalen (het tikken en het slaan van de klok). 
Daarvoor werden kleuren gebruikt, plaatjes, blokjes etc. Deze zijn echter 
niet zo effectief gebleken : eerst in de 2e klas kon men zeggen, dat de 
tijd enige structuur voor de kinderen begon te krijgen ( ± 7 a 8 jaar). 
Een tijdsaangave door middel van alleen verlichte cijfers (bv. 13.14 of 
7.45 enz.) is 

a. voor kleuters veel te moeilijk ; 
b. de voortgang van de tijd wordt onvoldoende uitgedrukt; 
c. de tijdsduur kan niet zichtbaar gemeten worden, maar wordt alleen 

geteld. 

Sinds 2Vi jaar worden in onze voorschool met succes de door ons 
ontworpen en door onze amanuensis C. de Kort technisch uitgevoerde 
„lichtklok" en „lichtweek" gebruikt. Ook voor debiele dove kinderen 
zijn deze twee middelen belangrijk. We hebben voor dit experiment de 
volle medewerking speciaal van de Zusters Ancilla en Jacintha ver
kregen. 

6. Enkele ervaringen met de „lichtklok" en de „lichtweek" bij 

4 en 5-jarige kleuters na 8 maanden gebruik. 

I. De kinderen vertoonden aanstonds (en blijven nog steeds ver
tonen) de grootste interesse in het verspringen der verlichte cijfers. Niet 
dat de cijfers reeds als zodanig geteld worden : de globale tijd-situatie 
wordt herkend. Ze staan perplex van dat voortbewegende licht, dat 
hen fascineert. 

a. Eens was de school om 3 uur afgelopen, inplaats van om 
half 4. Groot protest! Toen uitgelegd werd, waarom deze tijdsverande
ring nodig was, keerde de rust terug. — Vroeger was zulk een protest 
eenvoudig ondenkbaar. Misschien dat enig kind eens gedacht kan heb
ben, dat het vlug voorbij was, maar dit bleef dan zeer zeker onbewust. 
De kinderen hadden geen notie van tijd. Het was tijd, zodra de onder
wijzeres het sein tot opruimen gaf. De kinderen volgden eenvoudig wat 
hun werd voorgedaan, of waar ze naartoe geleid werden. 
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b. De klok springt op 10 uur. Als de onderwijzeres niet vlug met 
het werk ophoudt, roepen de kinderen „Melk !" of „Tijd !" Een andere 
keer kwam José de onderwijzeres de stok en het krijtje uit de hand 
nemen met een „Opruimen! Opruimen!" wijzend op de klok. — 
Weer een andere keer komt een bezoeker juist om 10 uur binnen. 
„Neen, neen!" de kinderen wijzen dat er nu niets meer kan gebeuren, 
want het is tijd voor de melk! — Een andere keer was er zoveel rom
mel gemaakt, dat de onderwijzeres 5 minuten vroeger begon met op
ruimen. Maar nee, hoor, daar kwamen ze niet van in 1 Tijd is tijd en 
nu is het nog geen tijd ! 

c. Petertje staat even over 4 uur te huilen, wijzend op de klok. 
Er was nl. een brief gekomen, dat mama hem om 4 uur zou komen 
afhalen. Nu was het 4 uur en mama was er nog niet. Toen mama 
een half uur later eindelijk kwam, kreeg ze op de kop : „Dom !" Maar 
dat was gauw gesust... 

d. Eens viel de electrische stroom uit, om 11 uur zaterdag 's mor
gens : uit was het licht, stil stond de klok. Edwin — die altijd om 12 
uur naar huis gaat — begon te huilen, toen hij de klok opeens „dood" 
zag, roepende „papa!", bang dat hij niet naar huis mocht, alsof met 
de klok alle tijd stil was gaan staan ! De onderwijzeres kon hem niet 
troosten dan door hem haar polshorloge te laten zien met de lopende 
secondewijzer : „Zie je wel dat het niet afgelopen is !" 

e. Op een avond was de stroom enkele uren uitgevallen, en 
's morgens vanzelf weer begonnen. Omdat de klokken rechtstreeks op 
de stroom lopen, hadden deze ook stilgestaan en waren daarna weer 
aan het lopen gegaan. Grote verbazing de volgende morgen in de klas. 
De klok stond niet op 9 uur, maar op 11 uur. Er kwamen uitroepen 
als „Gek!" „Dom !" „Fout!" De verbazing groeide nog, toen de onder
wijzeres de klok overeenkomstig haar polshorloge gelijk ging zetten. Nog 
nooit hadden ze de wijzers zo snel zien bewegen. Sindsdien hadden de 
klokken gedurende enige tijd hun „onfeilbaarheid" verloren. Kwam er 
twijfel, dan moest de onderwijzeres zeggen, dat de klok gelijk was aan 
haar polshorloge, dat nu als „onfeilbaar" gold. Ook werden de klokken 
door de kinderen onderling vergeleken. De klasdeuren moesten open. 
Ze holden van de ene klas in de andere om te zien, of het lichtje juist 
„op tijd" versprong. Als er eens maar één minuutje verschil is, komt er 
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herrie ! De ene klok is lui en de andere vlug. Wat is goed ? Wat is fout ? 
En de onderwijzeressen moeten een van de twee klokken gelijk geven. 
Anders is het jonge volk niet tevreden. 

II. Niet alleen het verspringen der cijfers wordt opgemerkt, ook 
de tussenliggende tijden en ook — dit is vooral belangrijk — de struc
tuur van het tijdsverloop. 

a. Na enige tijd wordt door de kinderen spontaan opgemerkt, 
dat sommige schooltijden niet op het uur, maar op de helft tussen 
twee uren ophouden, dus op het half uur (bv. de schooltijd van half 4 
tot half 5). 

b. De kinderen zitten te schrijven. Een jongetje is klaar. Weer is 
een jongetje klaar. Weer een... De onderwijzeres merkt op, dat de jon
gens vlugger zijn dan de meisjes! Ze wijst op de grote wijzer van de 
klok, hoe dicht die al bij de 12 komt en dan verspringt het lichtje en 
dan is het 12 uur en tijd! De volgende morgen. Er wordt weer geschre
ven. Om 10 minuten over half 12 komt Ria met haar schrijfwerk aan
gerend : het eerste klaar I Ze klimt op een stoel en wijst aan, dat ze 
vroeger klaar is dan de jongens gisteren. Of ze dat ook onthouden had ! 
„Het is nog maar zover, en gisteren was het zover" ! 

c. Sindsdien worden meer en meer ook tussenliggende stukken 

in het uur vergeleken en gemeten. 

d. Via de klok — de cijfers van voor en namiddag hebben een 
andere kleur — wordt het verschil tussen voormiddag en namiddag 
duidelijker onderscheiden, dus de hoofdstructuur van de dag. Daarbij 
komen termen als vanmorgen, vanmiddag enz. 

e. Via de klok krijgen de kinderen veel duidelijker en juister 
de dagorde in hun hoofdje. Bv. zaterdagvoormiddag: eerst spelen, dan 
naar school, dan melk drinken, dan weer naar school en dan naar huis! 

III. Al heel gauw wordt de taal van de tijd geleerd : 

a. Zoals boven reeds gezegd is; „eerst dit en dan dat, dan weer dit 
en dan..." Ook : „toen dat en toen dat en toen dat" etc. 
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b. Taal als deze : 
„Het is 12 uur, wij gaan eten". 
„Het is 12 uur, José mag naar huis". 
„Het is 9 uur, de school begint". 
„Het is 10 uur, wij gaan melk drinken". 
„Wij gaan om 2 uur naar Den Bosch". 
„Elke zaterdag om 5 uur is het televisie". Etc. 

c. Taal als deze : „Gisteren hebben we chocolade gedronken ; wat 
zouden we nu krijgen ?" 

d. Ook bij het „rekenen" speelt de lichtklok een rol. „Over 3 
uur". „Over 1 uur". „Over anderhalf uur". „Het duurt 2 uur". „We 
hebben 1 uur gewandeld", etc. Als ze wat ouder zijn : zoals bv. „een 
hele sinaas-appel — een halve sinaas-appel", zo ook : „een heel uur — 
een half uur". 

IV. Speciale ervaringen wat de lichtweek betreft: 

a. De aandacht van de kinderen valt het eerst op de lichtweek, 
vlugger dan op de lichtklok. Het duurt geen maand, of de nieuwe-
lingetjes van 3 a 4 jaar oud merken, dat er iedere morgen een ander 
lichtje in de lichtweek brandt wat dan de hele dag aan blijft. De onder
wijzeres verandert nl. dat lichtje onopgemerkt, 's morgens vroeg vóór 
de kinderen in de klas of in de speelkamer komen. Het is beter, dat de 
kinderen langzamerhand zelf het veranderende licht opmerken, beter 
dan dat de onderwijzeres hen daarop wijst: des te spontaner is hun 
verbazing en reactie. — Is eenmaal de aandacht voor de lichtweek 
gaande geworden, dan duurt het niet lang of er komt ook aandacht 
voor de lichtklok. Deze twee worden onbewust met elkaar in verband 
gebracht. 

b. Jantje komt bij de lichtweek staan en wijst op „Dinsdag" : het 
was dinsdag en het lichtje brandde achter dat woordje. Hij doet zijn 
oogjes stijf toe en dan opeens open, en hij wijst op woensdag. Dan doet 
hij weer zijn oogjes toe en opeens open en wijst op donderdag. En zo 
bij vrijdag en zo bij zaterdag en dan zegt hij opeens: „papa!"... wat 
betekent: Dan komt papa mij halen. 



169 

c. José is maandag jarig geweest. Ze mocht die dag thuis blijven. 
Dinsdags 's morgens kwam ze weer op school. Grote verbazing, dat het 
lichtje nu niet op maandag maar op dinsdag stond. Anders immers 
stond het lichtje altijd op maandag na het weekend. „Fout!" zegt José. 
„Fout niet!" reageert Tonny, „jij twee !" ( = het is niet fout; jij bent 
twee dagen thuis gebleven, zondag — oogjes toe oogjes open — en 
maandag! Oh !). 

d. Taal als deze : „De zondag is voorbij" ; „Het feest is voorbij" ; 
„Jouw verjaardag is voorbij, de verjaardag van Marietje komt nog, over 
drie dagen" ; „Morgen", „overmorgen" ; „Over 5 dagen" ; „gisteren" ; 
eergisteren" ; „drie dagen geleden" ; „Over hoeveel dagen komt Sinter
klaas ?" „Donderdag ben je jarig. Dan gaan we uit" ; „Nee, vandaag 
gaan we niet zwemmen, maar morgen". Etc. 

e. Langs de verlichte weekdagen zijn horizontale gleuven aan
gebracht, waarin stroken papier kunnen worden geschoven, waarop de 
gebeurtenissen van die dag kunnen vermeld worden, eerst door middel 
van tekeningen alleen, dan met tekeningen en tekst en later met tekst 
alleen. Vaak moet die tekst veranderd worden, wat zo belangrijk is 
voor de taal-verwerving. Bv. Het plan is op dinsdag met de klas naar 
„Regina Coeli" te gaan (een bevriende M.M.S. voor horende meisjes), 
wat voor de kleuters telkens een waar feest is. Vandaag is het maandag. 
Dat woordje is dus verlicht. Op de strook voor dinsdag wordt met grote 
letters REGINA COELI geschreven, met een foto of een tekening erbij. 
(De kinderen kunnen dit woord natuurlijk nog niet uitspreken, maar 
ze kunnen het wel liplezen en ze kunnen er ook het schriftbeeld van 
herkennen.) Op de strook van maandag wordt geschreven: „Morgen 
gaan we naar Regina Coeli". De volgende dag komen de kleuters weer 
in de klas. Nu moet de strook van maandag veranderd worden in : 
„Vandaag gaan we naar Regina Coeli" en hij wordt in de gleuf van 
dinsdag geschoven. De volgende dag — woensdag — moet de strook 
wéér veranderd worden : „Gisteren zijn we naar Regina Coeli geweest". 
De gebeurtenis wordt in „geuren en kleuren" getekend en op de grote, 
corresponderende wand-kalender geplakt. — Na een jaar of anderhalf 
gaan de kinderen de hele week als week overzien. Ze gaan de week-
indeling onthouden en zien, dat niet alle dagen hetzelfde zijn. De 
stroken nl. blijven niet op de lichtweek zitten, maar worden voort
durend op de grote, corresponderende weekkalender (60 bij 70 cm) 
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geplakt. De kinderen gaan begrijpen, dat ieder groot blad een hele week 
betekent. Nu komt er taal los als: „We gaan altijd tweemaal per week 
naar het bos" ; „Over twee weken gaan we op vacantie" etc. 

V. Tijdsbeleving. 

a. Een der belangrijkste constateringen is, dat de kinderen nu 
veel meer naar de toekomst leven, d.w.z. in de „verwachting" leven. 
Omdat nl. die toekomst meer omschreven is, kan de onderwijzeres er 
gemakkelijker dan vroeger over spreken : men kan de toekomst concreet 
aanduiden, en vertellen, wat er dan gebeuren gaat. Men kan dus de 
kinderen gemakkelijker duidelijk maken wat er gebeuren zal, of wat 
ze zullen gaan doen, omdat het hun duidelijker is, wanneer een en 
ander zal plaats grijpen. De klok en de week geven kristallatiepunten 
in de tijd, waaraan men — als aan een kapstok — de gebeurtenissen 
kan ophangen. De „toekomst" wordt door de kinderen verwacht: ze 
leven erheen. Aldus wordt meer het normale kinderlijke gedrag, dat 
zo sterk in de toekomst leeft, benaderd. Er komen dan ook meer 
spontane vragen los dan vroeger. Iedere onderwijzer weet, hoe moeilijk 
het is dove kinderen vragen te leren. Men moet hier uitgaan, niet van 
de vragen van de onderwijzer, niet van „key-words", maar van de 
spontane vragen van de kinderen, deze in de juiste taalvorm gieten en 
dan doen onthouden. Welnu door de grotere gerichtheid op de toe
komst komen talloze vragen bij de kinderen los: „Wanneer komt 
mama ? Morgen ? Overmorgen ?" „Wat eten we vanmiddag ?" „Gaan 
we morgen weer naar het bos ?" etc. etc. 

b. Deze beleving van de tijds-structuur en van de spannende 
verwachting van de tijd, verlevendigt het hele klasbedrijf en daarmee 
de taalverwerving der kinderen. Vroeger wachtten de kinderen af, wat 
er gebeuren zou, nu wordt er ver-wacht. Dit pure afwachten doodde 
vroeger de interesse van de kinderen. Deze moest wakker gehouden 
worden met wat reeds gebeurd was, dus met hun herinnering, met 
plaatjes en voorwerpjes erbij, of hoogstens met toekomst die vrij kortbij 
was. Zodra iets nog ver in de toekomst lag (bv. over een paar dagen), 
dan moest het al heel iets bijzonders zijn, wilden de kinderen daar 
interesse in hebben. Het bleef te globaal ver van hen af. Door de 
preciesheid en de concreetheid van de tijds-structuur waarin de kin-
ren nu leven, ontstaat een levendige spanning die heel het denken en 
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doen van de kinderen bevrucht. 
Conclusie na 2Vi jaar: de ervaring van 2Vz jaar werken met de 

lichtklok en de lichtweek komt hierop neer, dat de kinderen 2 jaar 
vóór zijn in tijdservaring en de daarbij behorende taal, op de kinderen 
die vroeger deze leermiddelen niet konden gebruiken. 

ENKELE OPMERKINGEN UIT DE PSYCHOLOGIE VAN 
VROEGDOVE KINDEREN MET TOEPASSINGEN 

OP H U N ORTHOPEDAGOGIE. 

(Lessen van de kinderverzorgsters, cursus 1958-1959^. 

A. v. Uden pr. 

„Vroegdove" kinderen ( = „prelinguaal-dove" kinderen, of 
„voortalig-dove" kinderen) lijden aan twee gebreken, tenminste vóór 
hun speciale behandeling begint. Ze zijn immers niet alleen doof, maar 
ook taalloos. Beide ernstige gebreken brengen een aantal eigenaardig
heden met zich mee, waarvan er sommige meer aan de doofheid, andere 
meer aan het gebrekkig taalbezit moeten worden toegeschreven. 

I. Speciaal met de doofheid hangen samen : *) 

1. Een groter ego-centrisme. Doof-zijn werpt iemand a.h.w. meer 

op zichzelf terug. 

a. Het waarnemingsveld is verkleind. Immers een heel element 
van de waarneming — het horen — valt uit, en bovendien het waar
nemingsveld van het zien is kleiner dan dat van het horen, omdat 
men slechts kan zien wat vóór zich is, terwijl men kan horen wat rondom 
is. Het direct contact met wat rondom is valt bij doofheid weg, zonder 
hoor-apparaat practisch geheel, met hoorapparaat toch nog voor een 
groot deel. Dus slechts een stuk van de wereld dringt tot het bewustzijn 

*) Over het verschil tussen zie-wereld en geluidswereld als uitgangspunt voor een 

psychologie van het dove kind, zie : A. v. Uden pr. — „Voelmuziek en Dans voor 

Doofstommen" St. Michielsgestel 1947. 
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door: de wereld is verkleind. Deze situatie van een vroegdoof kind 
zouden wij kunnen vergelijken met een zieke, die bv. wel beschikt over 
het gehele hoor- en zie-vermogen, maar zeer lang aan het ziekbed ge
kluisterd zou moeten blijven : op hoe jeugdiger leeftijd iemand zulk 
een ziekte zou overkomen, hoe gevaarlijker het zou zijn om slechts een 
klein kringetje rondom het eigen Ik over te houden. Hoe minder immers 
de wereld rondom iemand tot leven komt, hoe meer het Ik zijn bewust
zijn zal gaan vullen. 

De wereld bij een doof kind is dus verkleind tot op het zien, tot 
op hoofdzakelijk zien. Het moge duidelijk zijn dat het leren dragen van 
een hoor-apparaat, van jongsaf, een belangrijke correctie op dit over-
benadrukken van het zien kan geven. Dit geldt zelfs nog voor de 
allerdoofste kinderen, dat zijn die kinderen waarvan de reactie op 
geluid in hun oren aan enkel vibratiegevoel moet worden toegeschreven. 
Laatst stond zo'n kind met het hoor-apparaatje op — hetwelk voor dit 
kind enkel een „tril-apparaatje" is —, op het toneel achter het gordijn. 
Ondertussen liep de zaal vol mensen. Er waren jongens bij die nogal 
luidruchtig te keer gingen. „Wat maken die mensen een lawaai", zei 
het kind tegen me. Hieruit blijkt dat het hoor-apparaat dit kind helpt 
zijn wereld te vergroten, contact te hebben met dingen en personen die 
het niet ziet. Desniettegenstaande blijft zo'n kind een „zie-kind", een 
„zie-mensje". Het hoor-apparaat nl. helpt een doof kind nooit zoveel 
dat het het merendeel van de spraak door horen kan leren verstaan. 
Zou dat wel het geval zijn, dan is het geen doof kind meer maar een 
slechthorend. 

Een doof kind blijft dus een „zie-mensje", en hoe belangrijk de 
geluidsopvoeding voor zo'n kind ook is om dit overbenadrukken van het 
zien te temperen, geheel weg te werken is het niet. Met dit overheersen 
van het zien hangt samen de ontwikkeling van een zeker soort nieuws
gierigheid, een soort zie-honger, die het ego-centrisme in de hand werkt. 
Inderdaad kan de noodzaak zich hoofdzakelijk met zien te moeten 
behelpen, het dove kind graag doen zien en een zie-honger opwekken. 
Wat doet men echter als men graag iets wil zien ? Men haalt het naar 
zich toe, wat zeer vaak betekent dat men het voor zich alleen wil 
hebben, en trekt het desnoods een ander uit handen. Ook horende 
kinderen doen dit. Maar dove kinderen schijnen het moeilijker te kun
nen afleren. Hun zie-honger overstemt het verlangen ook anderen een 
kans te geven en met diens wensen rekening te houden. Omdat deze 
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zie-honger met het kind samen opgroeit versterkt het het egocentrisme 
wat reeds een gevolg was van het verkleinde waarnemingsveld van de 
doofheid. 

Dit overbenadrukken van het zien bewerkt dus egocentrisme langs 
twee kanten : nl. zowel door wat niet waargenomen wordt, als door de 
manier waarop wel waargenomen wordt. 

Waar wij over zie-honger spreken, mogen wij gerust ook denken 
aan de andere zintuigen : de smaak, de reuk en de tastzin. Een beetje 
overdreven, maar niet geheel onjuist heeft men wel eens gezegd : „Dove 
kinderen zoeken hun compensatie niet in het zien maar in lekker eten !" 
Heinicke — de stichter van de eerste school voor dove kinderen met 
spreekmethode nl. in Leipzig op het einde van de 18e eeuw — gebruikte 
zelfs de smaakzin van zijn leerlingen om hun de juiste stand van de 
mond bij spraakklanken aan te leren, bv. de uu bij iets van erg zuur is, 
de oe bij wat erg zoet is etc. Nog afgezien van de verwenning, waaraan 
helaas zoveel dove kinderen door onverstandige ouders moeten lijden, 
mag gezegd worden dat ze een sterkere drang tot lichamelijk genieten 
hebben dan horende kinderen: drang tot snoepen, tot veel en lekker 
eten, tot gebruik van odeur en brillantine enz. Enerzijds komt dit uit 
ego-centrisme voort, en anderzijds werkt het weer op dat ego-centrisme 
terug. Wij weten immers maar al te goed hoe ook bij horende mensen 
een te sterke drang tot lichamelijk genieten al het buiten-Ik doet ver
geten. 

NB. Hier wil natuurlijk geenszins gezegd zijn, dat dove kinderen 
per se tot egoïsten moeten uitgroeien. Immers ten eerste is ego-cen
trisme lang niet hetzelfde als egoïsme, en vervolgens wordt hier 
alleen op gevaren gewezen, die inderdaad tot egoïsme kunnen 
voeren als er orthopedagogisch niet juist wordt gehandeld. 

b. Ofschoon wij bij zien de neiging hebben om iets dicht naar ons 
toe te halen of er naartoe te gaan, moeten wij anderzijds zeggen dat zien 
per se „afstandelijk" is, en wel meer afstandelijk dan het horen. Het 
zien werpt de wereld een eind van ons af. Men kan immers slechts op 
enige afstand zien: vlak bij de ogen kan men niet zien. Alles wat we 
zien, bewaart enige afstand van ons. Wat we horen echter komt naar 
ons toe, dringt in ons door, en neemt ons a.h.w. psychisch mee. Daarom 
geeft doofheid een gevoel van eenzaamheid, alleen staan, verder van de 
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anderen af. Dit gevoel overkomt iemand min of meer bewust, die vrij 
plotseling doof wordt; bij mensen die slechts zeer langzaam doof wor
den, wordt het niet zo bewust. Bij onze kinderen die van jongsaf doof 
zijn, blijft dit allemaal natuurlijk onbewust, want ze hebben zichzelf 
nooit anders gekend. Toch blijft dit gevoel van afstand. Men kan dit 
zien aan hun strijd om die afstand te overwinnen, door zich bv. dicht 
tegen iemand aan te vleien, door meer dan andere kinderen te grijpen 
en te voelen en minder te wijzen, door te „plukken" aan iemand en aan 
de dingen. Ze willen vaak o zo graag een „aai- poesje" zijn. Vooral 
nieuwe mensen in het werk bij doofstommen kunnen zich laten ver
leiden, dit charmante lichamelijk gevlei te koesteren. Ze hebben er dan 
geen erg in, dat het eigenlijk een gebrek aan persoonlijkheid in het kind 
is. Men moet hier inderdaad voor overdrijving oppassen. Men moet de 
kinderen tegelijk voldoende gevoel voor geborgenheid geven, maar hen 
tegelijkertijd steeds meer tot zelfstandigheid opkweken. 

Een meisje van 12 jaar werd eens door een acuut ziekteproces in de 
hersenen in een nacht doof. *) Toen ze opstond merkte ze niets. Ze ging 
de tanden poetsen. Ook toen merkte ze niets... tot ze het glas op de 
wastafel zette en deze tik niet hoorde. Was die wastafel zacht geworden? 
Ze tikte wat harder, maar hoorde niets, nóg harder : het glas brak kapot 
en ze hoorde het niet. Toen werd ze door een ontzettende angst over
vallen. Dat glas leek opeens een spookglas, ver van haar af. Ze holde 
naar moeder. Maar bij iedere stap vermeerderde haar angst. Ze hoorde 
haar stap niet meer: het was of de vloer en de trap onder haar weg
weken. Alles week van haar terug. Niets was haar meer nabij en ver
trouwd. Het kind werd razend... 

1. Blijkbaar zijn deze eerste ervaringen van het doofworden niet 
bij alle patiënten hetzelfde. Het volgde schreef mij een meisje (F.F.), 
dat op haar 10e jaar door meningitis doof werd. Ze was opgenomen in 
een ziekenhuis, „'s Middags om een uur of twee werd het horen minder. 
Na schooltijd kwam de juffrouw nog even langs en ik weet nog heel 
goed, dat haar stem heel uit de verte kwam. 's Avonds was ik doof, 
maar ik had er zelf geen erg in. Na een paar dagen werd het echter gek, 
dat de mensen zo vreselijk ver van je af leken te staan, net of ze spraken 
achter een hele dikke glazen muur. Dat het eigenlijk helemaal doodstil 
voor me was, daar heb ik niets van gemerkt, en dat moet gekomen zijn 

•Mededeling van Dr. Vliegenthart. 
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omdat ik bij alles wat ik zag in mijn verbeelding het geluid hoorde. Nu 
is dat nóg zo. Bij alles wat ik zie „hoor" ik het geluid : een kraan die 
loopt, het verschil tussen een trap aflopen of gewoon lopen, het ritselen 
van een krant die iemand leest, enz. Dat ik vroeger mijn stem niet hoor
de, viel mij ook niet erg op, omdat ik ze zelf voelde en de rest erbij 
dacht. Toen kwam na elf weken het opstaan. Dat ging natuurlijk niet 
gemakkelijk. Het lopen moest weer geleerd worden. Aan de arm van 
iemand anders ging het wel, maar toen ik voor het eerst alleen was in 
een ruimte van misschien 3 maal 3 meter (leeg) en daar alleen wilde 
lopen, toen was het vreselijk om niets te horen. Je had nergens houvast 
aan. Ik werd duizelig, verloor mijn evenwicht en viel. Door het geluid 
heb je een steun die je a.h.w. aan alle kanten steunt en rechtop houdt. 
Dat het op straat voor mij stil was, viel mij niet op. Toen ik een spiegel 
op mijn fiets kreeg en het verkeer zo zag aankomen, toen kwam ook weer 
de herinnering op aan vroeger en was mijn eerste indruk net of ik alles 
hoorde. Toen ik een jaar of zeventien werd, werd de stilte soms angst
wekkend ; ijzig is misschien nog het beste woord. Toen voelde ik, hoe 
je leefde in afgeslotenheid die je op jezelf terugwierp". 

We hebben hier kennelijk te doen met een uitgesproken auditief 
type. Waarschijnlijk door dit zich te sterk richten op de geluidsvoorstel
lingen, komt het dat dit kind niet tot vlot liplezen kwam. Anders was 
het met het volgende kind, dat een uitgesproken motorisch type schijnt 
te zijn. 

2. Het vorig jaar nl. ontmoette ik een kind van 16 jaar (K.M.), 
door een oorarts naar mij verwezen. In een periode van drie weken, was 
het eerst zwaar slechthorend (met een verlies van 83 db. beiderzijds) 
en toen geheel doof geworden. Dit kind, — dat zeer energiek was —, 
kreeg een grote bewegingsdrang, om de „loomheid" en „slaperigheid" 
bij het zitten te overwinnen. Maar ook het lopen en springen gaven het 
merkwaardige gewaarwordingen. Het lopen was net alsof het steeds 
over tapijten ging. Eens stond het in de gang van het voogdijgesticht 
waar het woonde, te trappelen en te stampen, om dit te horen. Dit 
„eeuwige zachte" intrigeerde het enorm, op onverdraaglijke manier. 
Eens hoorde men in een spreekkamer een enorm lawaai. Het kind 
bleek er bezig te zijn met de stoelen op de grond te stampen, met de 
asbakken te kloppen enz. In de gymzaal had het vooral angst bij het 
springen: „Ik weet niet waar ik terecht kom". Met basketball meende 
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het niet meer te kunnen meedoen . „Dat kan toch niet! Ik ben toch 
alleen !" (Vroeger speelde het niets liever). Het trauma werkte zo ern
stig, dat het kind een tijdje in een psychiatrische inrichting moest 
verblijven. Er was een soort kleptomanie bij gekomen, als een vorm van 
zelfhandhaving. Op het moment is alles weer in orde : het kind kan 
fantastisch liplezen en gebruikt daarbij het geluid („gevoel" zegt het 
zelf) van een superpower hoor-apparaat. 

3. Deze 3 voorbeelden kunnen als illustratie gelden van de „af
standelijkheid" t.o.v. de dingen, die de doofheid geeft, van het op zich
zelf teruggeworpen worden, van de worsteling met de ruimte. 

Dit gevoel van afstand — onbewust — woedt ook in vroegdove 
kinderen. Vandaar dat ze meer in zichzelf gaan leven dan horende 
kinderen. We zouden dit kunnen vergelijken met het zien van de 
wijde zee, of van een ver panorama. Ook dit heeft bij ons een werking 
van in onszelf te keren. Bij ons horenden wordt dit een verheven in 
zichzelf keren. Maar wanneer die „afstandelijkheid" ons voortdurend 
door omringt, van jongsaf, geeft het een overbenadrukken van zichzelf : 
ego-centrisme. 

Dit ego-centrisme betekent dus, dat het dove kind zich moeilijker 
in de gedachtengang en het gevoelsleven van een ander verplaatst en 
bij al wat het doet overdreven door eigen instelling geleid wordt. Het zal 
zich moeilijker aanpassen. Maar als het eenmaal aangepast is, zal het 
dit langer vasthouden; het kan dan weer naar de andere kant over
drijven en in een soort dweperij vervallen, té eenkennig gehecht wor
den. Omgekeerd : wanneer het met iemand niet aangepast kan komen, 
zal dit gauw uitgroeien tot sterker verzet en grondiger afkeer, welke zich 
dan ook weer dieper in zijn mentaliteit inwortelen. Als de horende 
dan, die deze eenkennigheid of afkeer ondergaat, weer te sterk reageert, 
wortelt zich die overdreven liefde of afkeer nog dieper in en komt het 
dove kind tot een echte onevenwichtigheid. Het is dus gevaarlijk bij 
dove kinderen te speculeren op hun te grote neiging tot aanhankelijk
heid (zie onder), hoeveel zelfvoldoening dit ook geven kan; anderzijds 
eveneens: te vervallen in „pik" op een bepaald kind, want de reactie 
wordt dan weer steeds feller. 

Dit ego-centrisme brengt enerzijds mee : jaloezie (niet los kunnen 
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komen van eigen verlangen, iets een ander niet gunnen als men dat 
zelf niet heeft) en anderzijds : eenkennigheid ( = zich sterk hechten aan 
een persoon met diepe afkeer van een andere persoon ; niet alleen wat 
betreft personen, ook wat betreft plaatsen, activiteiten enz. bv. met alle 
geweld iets willen en dan ook niets anders dan dat). 

Voor de opvoeding brengt dit o.a. mee : dat men strikt rechtvaardig 
moet zijn tegenover alle kinderen, zonder voorkeur te laten blijken. Men 
moet in de opvoeding van dove kinderen zeer „breed" zijn, veel over 
zijn kant kunnen laten gaan zonder geprikkeld te schijnen, hen ondanks 
afkeer toch liefdevol blijven bejegenen en bij dweperij hen wat op af
stand houden. Wel moeten we hun leren, hoe zich te gedragen. Als 
ze bv. tegen ons zeggen : „Bah, vies, ik haat jouw !" kunnen we wellicht 
beter eerst niets zeggen, maar later toch aan het kind duidelijk maken, 
dat het zo iets tegen anderen niet moet doen, want „dan krijg je een 
hele hoop vijanden en dan willen de mensen niets meer van je weten". 

Jalouzie en eenkennigheid geven al gauw achterdocht. Toch mag 
men m.i. niet zeggen, dat alle dove kinderen achterdochtig zijn, nog 
minder dat ze van aard achterdochtig zijn. M.i. zijn ze uit zichzelf niet 
achterdochtig, maar aanhankelijk en vol vertrouwen (zie onder). Als 
ze achterdochtig zijn, zijn ze dat op een of andere wijze geworden (dit 
kan geschied zijn zonder schuld van de persoon die het treft). Ze zijn 
dan ook achterdochtig tegenover een bepaalde persoon (vaak in hevige 
mate) en vol vertrouwen tegenover andere personen (vaak ook weer in 
hevige mate). Om deze achterdocht te voorkomen, moeten we ons 
gewend maken in tegenwoordigheid van de kinderen eenvoudig ru'et 
over de kinderen te spreken, zoals we dat ook niet doen bij horende 
kinderen. Vervolgens: niet, waar de kinderen bij zijn, over dingen te 
spreken die de kinderen niet hoeven te weten, en dan met een kleine 
mond te spreken waar ze niet van kunnen aflezen, of de hand voor onze 
mond te houden, of ons expres met de rug naar hen toe te keren : we 
doen dit immers ook niet bij horende kinderen. Als men bij horende 
kinderen samen gaat staan fluisteren, wekt men ook nieuwsgierigheid 
op, en deze wordt al gauw achterdocht, als men (toevallig) een bepaald 
kind aankijkt. 

Dit ego-centrisme brengt ook een zekere infantiliteit mee : nl. dat 
het kind langer dan horende kinderen bezig blijft met zijn eigen 
lichaam : duimzuigen ; wiegbewegingen maken ; zinloos rondhollen ; ge-
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makkelijk lichamelijke aanwendsels aannemen als, zich bij de keel 
grijpen, met de schouders schudden bij het spreken, mond open spalken 
bij verbazing, overdreven expressiviteit, etc. 

Wat het straffen betreft: een doof kind dat met het gezicht 
naar de muur of in een hoek gezet wordt, krijgt een ergere straf dan 
wanneer een horend kind zoiets overkomt: immers dit laatste kind blijft 
door zijn gehoor toch verbonden met de anderen. Men zette dove 
kinderen met de rug tegen de muur, zodat ze kunnen blijven zien. — 
Ook zijn dove kinderen banger in het donker. In het donker zetten mag 
niet als straf gebruikt worden. Wanneer een horend kind een uitbrander 
krijgt, slaat het de ogen neer. Een doof kind moet ons daarbij blijven 
aankijken. Het mist dus deze zelfbescherming. We moeten die uitbran
der dan ook niet te lang maken, liefst zo kort mogelijk. Het kan ook goed 
zijn de uitbrander op te schrijven, waar het kind bij staat. Nooit of 
te nimmer mag dit blijven aankijken als brutaliteit worden uitgelegd — 
wat helaas door onervarenen gebeurt. 

NB. Het is vanzelfsprekend, dat menig doof kind er geen erg in 
heeft als het lawaai maakt. Dit moet vooral positief afgeleerd 
worden, nl. door het voortdurend te prijzen als het iets kalm en 
zachtjes doet. Dit opvoedingsmiddel kan helaas wel eens te veel 
verwaarloosd worden : men gebruikt dan te eenzijdig alleen straf 
en opmerkingen. 

2. Een zekere ruimtevrees en levensangst. 
Deze twee angsten hangen min of meer samen. De eerste slaat meer 

op de ruimte-ervaring en de tweede op de hele situatie. 

a. Een doof kind beheerst de ruimte minder goed dan horende 
kinderen. Ze moeten nl. deze ruimte-beheersing vooral van het zien 
hebben. De ruimte leren beheersen hoofdzakelijk door zien vertoont 
echter twee gebreken : de ruimte wordt minder één geheel en hij wordt 
ook wijder, d.w.z. meer van het ik verwijderd. Wanneer we een doof 
kind in een ruimte — bv. de gymzaal — observeren, valt het ons op, 
dat het zo vaak met het hoofd naar links en rechts beweegt, net als een 
vogeltje. Hun hoofd- en zie-bewegingen maken een ietwat rusteloze in
druk. Het schijnt dat dit een zekere compensatie inhoudt van de ge
brekkige ruimte-ervaring die het alleen-zien geeft. Enerzijds schijnt het 
dat een doof kind meer „met een half oog" ziet dan horende kinderen : 
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hun aandacht wordt dan ook gemakkelijker naar links en rechts weg
getrokken. Anderzijds kunnen we met zien-alleen nooit de ruimte ineens 
geheel waarnemen, als we ons in die ruimte bevinden. We zien immers 
telkens slechts een gedeelte van die ruimte en die gedeelten moeten wij 
in elkaar voegen om een voorstelling van de hele ruimte op te bouwen. 
Dit in elkaar voegen nu wordt sterk geholpen door ons gehoor. Het 
geluid immers kan diezelfde ruimte ineens helemaal vullen. Waar het 
zien de ruimte noodzakelijk „verstukkelt", daar geeft het gehoor ineens 
een waarneming van de hele ruimte als eenheid. Horende kinderen 
schijnen de ruimte dan ook beter te beheersen dan dove kinderen : 
hun rond-zien is minder rusteloos. 

Bovendien is de ruimte voor dove kinderen wijder dan voor horen
de kinderen. Dove kinderen ervaren de ruimte te véél. Door te zien 
ervaren wij horenden (en ook de doven) de ruimte in zijn afstandelijke 
afmetingen, en door te horen ervaren wij (en de doven niet) die ruimte 
toch als gevuld, gevuld nl. met geluid. Veronderstel we komen met een 
stelletje horende kleuters in de deur van een grote ruimte bv. een gym
zaal. Even staan ze stil te kijken. Dan roept er iemand ; het schalt in de 
ruimte, en opeens slaat heel de kleutergroep aan het hollen en roepen 
in die zaal; hoe meer ze roepen hoe meer ze hollen: al roepende en 
hollende „veroveren" ze de ruimte. De roep in de ruimte doet a.h.w. 
alle schuwheid overwinnen en werkt als een oproep, een uitnodiging, 
een uitdaging tegelijk. — Dit is bij dove kinderen minder het geval. Ze 
zijn schuwer. De ruimte roept hen niet. Ze moeten meer weerstand 
overwinnen. — 

Blinde kinderen moeten nóg meer weerstand overwinnen, maar om 
andere reden. Bij blinde kinderen leven de dingen te dichtbij: ze ervaren 
de ruimte te weinig. Deze kinderen moeten worden aangespoord belang
stelling te hebben voor wat verderaf is : ze moeten worden opgewekt tot 
activiteit en tot het afleggen van het stil zitten dromen. Dit in tegenstel
ling tot de hyperactiviteit, eerst rusteloos, later geconcentreerd, van dove 
kinderen. — Het lukt daarom bij dove kinderen gemakkelijker de ruimte 
te doen veroveren dan bij blinde kinderen, hoewel moeilijker dan bij 
horende kinderen. 

Bij sport en spel hebben de dove kinderen de neiging meer op een 
hoopje (bv. allemaal bij de bal) samen te „kluwen", in plaats van zich 
in de ruimte verspreid te houden. Dit hangt ook samen met hun kleinere 
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ruimtebeheersing. Omdat nl. de ruimte met zijn structuur hun minder 
onmiddellijk en minder duidelijk voor de geest staat, voelen ze zichzelf 
minder een deel van die ruimte. Komt bv. een volleybal hoog over hen 
heen, dan zullen ze er minder gemakkelijk aan denken, hem te laten 
schieten voor die persoon, die achter hen staat. Want die persoon, die 
ze niet horen roepen, leeft niet sterk genoeg in hun bewustzijn, ook al 
wéten ze zeer goed dat hij er staat! De hele ruimtevoorstelling is minder 
gestructureerd. Ieder kind speelt meer voor zichzelf. 

Voor deze ruimte-verovering is o.a. muziek en dans zo belangrijk : 
de muziek vult ook voor dove kinderen de ruimte en door de dans vullen 
ze zelf de ruimte. De opvoeder moet de dove kinderen leren zich in de 
ruimte flink te bewegen. Daarom is muziek en dans, sport en spel, ook 
in de vrije tijd, zo belangrijk : dove kinderen zitten maar te graag knus 
bij elkaar in een kleine kamer. Ook dit laatste is goed, maar het moet 
in evenwicht staan met de „ruimteverovering". 

b. Met de „ruimtevrees" hangt samen een soort „levensangst", 
dat is gebrek aan „Lebensraum". Ze zijn zich voortdurend min of meer 
bewust, dat ze door zien niet alles overzien: ze leven dan ook maar in 
een stukje van de wereld rondom hen. 

Daarmee beheersen ze vaak de situatie niet helemaal, niet vol
doende. Dit geeft een gevoel van onzekerheid. En onzekerheid geeft 
gevoel van angst. Ze verliezen dan ook gauwer de moed dan horende 
kinderen. Ze hebben minder avontuurlijke geest, nog afgezien van het 
gebrek aan fantasie (zie onder). 

De kinderen moeten dus kans krijgen vaak zelf iets te „onder
nemen", iets te „proberen". Ze moeten behoorlijk wat variatie in het 
leven hebben, en de opvoeder moet er op uit zijn deze variatie uit te 
vinden : een hoge mate van vindingrijkheid is nodig. Feestjes moeten 
niet steeds op dezelfde manier verlopen. Wandelingen moeten ge
varieerd worden. We moeten verschillende soorten spelletjes uitvinden 
etc. Van de andere kant mag het leven van de dove kinderen ook weer 
niet té gevarieerd worden: dit kweekt oppervlakkigheid en onverschil
ligheid. Want dan maken we de kinderen gewend tevreden te zijn met 
onbegrepen activiteiten. M.a.w.: wat ze doen, moeten ze goed doen. 
Als ze bv. een spelletje nog niet goed kennen, moeten we niet te gauw 
overgaan tot iets anders. Als we een feestje houden met bepaalde aar
digheden, moeten alle kinderen goed weten wat er nu eigenlijk te koop 
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is : dus ook de dommere kinderen. Etc. De kinderen moeten dus leren 
hoe zich in bepaalde situaties te gedragen. Dit geldt zeer bijzonder de 
omgang met horende kinderen en horende volwassenen. — Ook sport 
en spel, muziek en dans kunnen hier zeer veel doen, ook toneelspel, ook 
het verkennersspel, het gidsen-en kabouterspel, vooral buiten, bossen 
in en sloten over, ver weg lopen, 't avontuur, etc.: dit alles immers 
schept gevarieerde situaties, waarin de kinderen zich soepel moeten 
leren gedragen. 

3. Een grotere aanhankelijkheid en gehechtheid tegenover beken
de personen en situaties. 

Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen : 

a. Omdat de wereld van de dove kinderen kleiner is, wordt het 
bekende voor hen a.h.w. nog meer hekend, d.i. nog meer een stuk van 
hun zelf. Dit is te vergelijken met het chauvinisme en de gehechtheid 
aan eigen bodem van dorpelingen (of kleine stedelingen) die practisch 
nooit op reis gaan: „Oost West, thuis best" wordt tot een gezegend 
woord, dat toch een zekere mate van kleinheid of burgerlijkheid ver
raadt, ofschoon ook dat weer zijn eigen charme heeft. 

Dove kinderen kunnen zeer gehecht worden aan bepaalde gewoon
ten en gebruiken. Dit is tot op zekere hoogte goed (het bevordert de 
„overzichtelijkheid" van het leven, en dus de ware keuze-vrijheid), 
maar het kan doorslaan in een té veel: zie boven „levensangst". 

b. Het doofzijn geeft, zoals boven is gezegd, het onbewuste besef 
van niet tegen alle situaties opgewassen te zijn, en daarmee een onbe
wust gevoel van op anderen aangewezen te zijn. Het dove kind zal 
steeds steun zoeken vooral als er iets nieuws komt. Ze zijn daarom zeer 
gevoelig voor steun : dus ook voor goedkeuring, en ze zijn gauw uit het 
veld geslagen bij afkeuring. Hier blijkt, dat de gebrekkige mens tendeert 
naar de volle mens, naar de mens waarvan men meent dat hij in zekere 
opzichten meer volmaakter mens is. 

Deze grotere aanhankelijkheid tegenover het bekende echter geeft 
hun een haast onbegrenst vertrouwen als ze zich in een bekende wereld 
thuisvoelen : dit geeft hun dan vaak minder angst dan horende kin
deren (bv. in het spelen met een kat), maakt hen ook zegvrij, minder 
gereserveerd etc. Vooral onder elkaar valt gemakkelijk alle reserve weg : 
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daarom dat dovenclubs als middelen van vrij geregelde omgang serieus 
zijn af te raden. 

Deze vertrouwdheid kan gemakkelijk ook overmoedigheid worden. 
Zoals een horende, die succes heeft, ook gevaar loopt overmoedig te 
worden, zo loopt de vroegdove dit gevaar nog veel meer, omdat hij 
minder kritisch is, juist omdat hij de situatie toch niet goed overziet, 
dus ook niet de moeilijke punten: de glanspunten verblinden hem 
gemakkelijker. Hij raakt over het paardje getild. 

De opvoeder moet hier bijzonder op zijn hoede zijn. In zijn jonge 
jaren vooral wordt het dove kindje zeer veel geprezen. Dit komt mede 
door het enthousiasme van de leerkracht die de eerste woordjes heeft 
ontlokt, die het schrijven bewondert, enz. Dit prijzen is ook nodig om 
hun zelfvertrouwen te geven, maar het kan ook zover gaan dat het een 
tevredenheid geeft met een schijnsucces. Tegelijk met zelf-vertrouwen 
moet ook zelf-critiek worden aangekweekt. 

Het is de plicht van de opvoeder deze aanhankelijkheid zo te 
benutten, dat hij een winst gaat worden voor de persoonlijkheid en 
niet uitdraait op dweperij. 

Door deze aanhankelijkheid en volgzaamheid kan men van dove 
kinderen vaak veel meer gedaan krijgen dan van horende kinderen. En 
dit is voor hun moeilijke opvoeding noodzakelijk. Men kan ze dus 
gemakkelijker tot iets „opdraaien" en iets „suggereren", dan horende 
kinderen. Dit vermogen tot volgzaamheid moet steeds alleen ten goede 
gebruikt worden. 

Onder elkaar werkt die aanhankelijkheid zich vaak uit in een 
„kuddegeest" t.o.v. elkaar. Gevaarlijk kan deze aanhankelijkheid wor
den als er zich raddraaiers in de groep bevinden, die dan ook bij dove 
kinderen veel meer invloed kunnen hebben dan bij horende kinderen. 
Dove kinderen hebben nl. ook vaak tegenover elkaar te weinig „inner
lijkheid", d.i. persoonlijkheid om tegen zo'n raddraaier op te tornen. 
Ook dit echter heeft gelukkig weer een andere zijde: een flink doof 
kind nl. kan een sterkere invloed ten goede t.o.v. de anderen hebben, 
dan onder horende kinderen. 

Deze aanhankelijkheid kan ontaarden in luiheid, als we aan hun 
„hulpgeschrei" al te gemakkelijk toegeven, en alles maar zelf voor hen 
doen. Het is belangrijker, dat een en ander minder goed gebeurt maar 
door hen zelf, dan dat wij teveel van hen overnemen... wat ze zich 
helaas o zo gemakkelijk laten doen ! 
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Ze moeten opgevoed worden tot zelfstandig werken (maar dan 

flink onder zelfcritiek). 

4. Minder afgeleidheid, wanneer ze met iets bezig zijn dat ze 

goed kunnen. 

De dove kinderen leven in een klein levensveldje en wel het 
veldje dat vóór hen ligt. Daar zijn dingen. Het dove kind heeft de 
neiging die dingen naar zich toe te halen, de afstanden te verkleinen, 
te grijpen, ermee te draaien en te „manipuleren". Men noemt di t : het 
dove kind is visueel-motorisch op de wereld gericht. Als ze daarmee 
bezig zijn, bestaat alleen dat kleine wereldje vlak voor hen. De rest 
immers horen ze niet, noch wat achter hen is, noch wat boven hen is of 
opzij. Maar deze bezigheid duurt niet lang. Als ze niet weten wat met 
het ding te doen, leggen ze het al gauw weg en beginnen met iets anders. 
Wat ze niet begrijpen, werpen ze geestelijk — en ook lichamelijk — van 
zich af, en ze hebben minder drang om de oplossing zelf te vinden dan 
horende kinderen. Dit kan de indruk van verschrikkelijke ongedurig
heid geven. Deze slaat echter om in sterke geconcentreerdheid, als ze 
iets onder handen hebben waarmee ze vlot overweg kunnen en dat hen 
interesseert. Ze kunnen er dan zeer lang mee bezig blijven en de hele 
andere wereld vergeten. Het valt dan zeer moeilijk hen daar weer van af 
te halen, bv. als het tijd is. 

We zijn te gemakkelijk geneigd de kinderen dan eenvoudig bij de 
arm te pakken (merk op : men kan de weerstand dan goed voelen: 
het is alsof die arm als een magneet aan het ding vastzit), of minder 
radicaal: ze aan te tikken. In het algemeen vinden de kinderen dit zeer 
onaangenaam : we bewegen immers niet hun wil, maar hun lichaam, 
dat juist geheel op iets was ingesteld. Dit aantikken geschiedt voor hen 
ook meestal onverwacht en maakt ook daarom een onaangename indruk. 
Bij ons immers heeft het gehoor ons reeds voorbereid: we hebben een 
roep gehoord; we hebben voetstappen gehoord. Voor een dove ge
schiedt in het algemeen zeer veel „plotseling". Beter is het daarom — 
als we er tenminste de tijd voor hebben — eerst hun aandacht en 
geconcentreerdheid iets te „lossen", losser te maken: door iets anders 
(bv. onszelf) onder hun aandacht te brengen. Is de aandacht op het 
ding voor hen, of op hun handeling voor hen, wat losser geworden, dan 
wordt het gemakkelijker ook hun wil in beweging te krijgen. Wij doen 
dat ook bij horenden, niet door hen vast te pakken, maar door hen te 
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roepen, wat niet zo „lichamelijk" is. Zo kun je bij een doof kind iets 
opzij van hem gaan staan, zodat het je opzij ziet bewegen (dove kin
deren zien immers gemakkelijker iets „met een half oog") : dan kijkt 
het op en ziet je aan. Dat is de weg om hen dan aan te spreken. 

II. Speciaal met het taalgebrek hangt samen : *) 

1. De levens-engte die de doofheid geeft wordt verergerd door 
het taalgebrek. Dus: 

a. Het ego-centrisme. 
Taal moet levend zijn. Vandaar dat bij elk kind de taal begint bij 

zichzelf : ook bij het horende kind draait de eerste taal om Jantje zelf. 
De stoel bv. is „Jantje-opzitten", een koekje is „mm" etc. 

Zo is het bij onze kinderen ook, maar omdat de taalverwerving 
zo langzaam gaat, blijft de eerste taal noodgedwongen langer bij het 
kleine Ikje hangen dan bij horende kinderen. Met die taal wordt tevens 
dat Ikje vastgelegd : want men onthoudt vaak datgene het beste, wat 
men een naam kan geven. „Een naam of in het algemeen een woord is 
een kapstok, waarmee je een heleboel vasthoudt", zei Zr. Theresia. 

b. Een levensangst. 
Door taal te gebruiken ontleden wij de situatie. Bv. als ik zeg: 

„Morgen is het vacantie", dan wordt de afwachtende situatie van nu 
bewust ontleed in „morgen", maar niet gewoon „morgen", maar „va
cantie" erbij. De taal leert ons situaties ontleden en weer synthetiseren 
en aldus die situaties bezien, met ons verstand beheersen, duidelijker 
weten waarom en waarheen en waarvandaan etc. 

Op een leeftijd waarop een horend kind al hele zinnen zegt, precies 
passend in de situaties (en niet alleen nageprate zinnen maar zelf op
gebouwde zinnen), zeggen onze kinderen nauwelijks een vlot woordje. 
Waar een horend kind zou zeggen : „Mag ik op de slaapkamer mijn 
mooie strik gaan halen", zegt een doof kind bv. : „Strik" en wijst dan 
naar boven. De samenstelling: verlof vragen — naar de slaapkamer 
gaan — een strik — die van mij is — en wel de mooie strik — halen en 
aandoen, blijft slechts globaal gevat, te weinig ontleed. 

*) Cf. A. v. Uden pr. „Het klankkarakter van de taal en onze Doofstommen" Jvsl. 
St. Michielsgestel 1951. 
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Daarom is het zo goed hen daarbij toch de goede zin te laten praten 
(als ze dat kunnen, of anders opschrijven) ook al hebben we allang 
begrepen wat het kind bedoelt. Ook al kunnen ze de hele zin nog niet 
zeggen, dan tenminste maar „mijn mooie strik ?" of „mijn mooie strik 
gaan halen ?" etc. Aldus leren ze de situatie bewust analyseren en 
synthetiseren en daardoor beter beheersen. Dit zijn nog maar heel een
voudige situaties. Maar hierdoor moeten ze er toe komen ook moei
lijkere situaties te doorzien. 

Het is wel duidelijk dat dove kinderen hierin ten achter blijven 
bij horende kinderen. Vandaar nog grotere onzekerheid, dan er toch al 
was door de doofheid : levensangst. Opgemerkt moet echter worden, 
dat deze levensangst in een beschermd millieu zoals een internaat niet 
zo sterk tot uiting komt. Er is echter een gevaar dat wanneer die be
scherming té sterk wordt gehandhaafd, de overgang naar het volle 
leven erg zwaar wordt. Dan heeft het internaat een ernstige fout ge
maakt, welke had kunnen voorkomen worden. 

c. De grotere aanhankelijkheid. 
Er is geen andere opvoeding, waar de kinderen meer één worden met 

de opvoeder, dan de opvoeding van dove kinderen. Immers deze opvoe
ding is een taaiopvoeding: dat is opvoeding tot in het diepste van de 
mens. 

Vandaar vaak dat dove kinderen meer eigen worden met hun onder
wijzer (es) dan met hun eigen vader en moeder. De eenheid die wij 
met onze moeder hebben, steunt o.a. op de taaleenheid die wij van 
jongsaf met haar hebben gehad : zij gaf ons de moedertaal. 

In het begin was het zelfs zo, dat alleen moeder ons verstond, 
omdat ze onze beperkte woordenschat kende en wist wat ons stuntelig 
spreken betekende. Welnu hoe beperkter, hoe meer één : juist toen 
onze woordenschat en ons spreken nog zeer beperkt was, waren wij het 
meest één met onze moeder. Bij onze kinderen echter geven wij hun de 
„moeder"-taal. Dit geldt speciaal van de onderwijzers(essen) van de 
eerste jaren, minder, maar ook nog steeds heel sterk van de hogere 
jaren. In het begin kan de onderwijzer (es) daarom het beste met de 
eigen kinderen overweg, omdat hij/zij precies weet welke woorden ze 
kennen, welke begrippen ze hebben, en wat hun stuntelig spreken en 
gebaren betekent. En deze periode duurt bij dove kinderen beduidend 
langer dan bij horende kinderen. Vandaar een hevige mate van aan
hankelijkheid vooral van de kleine kinderen aan hun onderwijzer(es). 
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Het is belangrijk deze aanhankelijkheid, dat is beinvloedbaarheid en 
verstandhouding, zo te gebruiken, dat de kinderen steeds meer zelf
standig worden en niet té aanhankelijk worden gehouden, dat is infan-
tiliseren als gekoesterde schoothondjes die tegelijk pronkdiertjes worden. 
Immers we werken dan een primitieve eenkennigheid in de hand. Als 
deze in de eerste jaren te sterk is aangekweekt — geheel onvermijdelijk 
is ze echter niet — wordt het een mentaliteit van de kinderen als ze 
groot worden, welke zich uit in overdreven voorkeuren en afgekeerd-
neden tegenover personen in het latere leven, welke bronnen zijn van 
hopeloze moeilijkheden, ruzies tot en met neurosen toe. Ook hebben 
wij de plicht de kinderen op te voeden voor de ouders en niet voor 
onszelf. Zoiets loopt toch maar op een teleurstelling uit, want op slot 
van rekening winnen het de ouders — meestal — toch : het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. Dit alles gebeurt natuurlijk niet bewust, 
maar onbewust. Daarom is het goed voor zulk een foutieve ontwikke
ling te waarschuwen. 

d. De grotere geconcentreerdheid, wanneer ze met iets bezig zijn 
dat ze goed kunnen, dat is iets concreets, iets bepaalds. 

De levens-engte, die de doofheid meebrengt, wordt nog eens ver
scherpt door de taai-engte. Deze taai-engte geeft weer denk-engte: 
waardoor de kinderen in een vrij kleine — te kleine — kring van be
grippen blijven rondleven. Hun denken en voelen blijft in het begin 
te lang te concreet. Zijn ze dus met iets concreets bezig, dan blijven ze 
daar te gemakkelijk aan hangen, omdat ze het vermogen missen eruit 
op te vliegen. Ze voelen zich daar in hun element. Hun geconcentreerd-
zijn is daarom ook anders dan ons geconcentreerd-zijn. Bv. wij zien in de 
film: „The third man", hoe die man uit winstbejag zieken de dood in
jaagt, door de politie wordt nagezeten, zich verbergt in de riolen van 
een groot-stad, daar wordt neergeknald en in het vuil sterft. Als wij die 
film zien, gaan onze gedachten a.h.w. vanzelf naar het kwaad in het 
algemeen, hoe dat de mens neertrekt; we passen het verhaal op ons
zelf toe: we gaan stil naar huis. Een vroegdove gaat ook stil naar huis, 
maar omdat die man zoiets vreselijks overkomen is: m.a.w. hij stijgt 
moeilijker op naar het algemene, tenzij we hem bij de hand pakken en 
hem erop wijzen. Dit moet dan ook veel en veel gebeuren, bij taalles, 
bij leesles, bij muziekles, bij dansles, bij tekenles etc. Die taai-engte 
hóeft dus niet te blijven. Als de kinderen tot goed lezen kunnen komen, 
kan hij voor een heel groot stuk overwonnen worden, kunnen ze zelfs 
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meer taal verwerven dan menige niet ontwikkelde horende. 

2. „Kinderlijkheid", primitiviteit. 
„Kinderlijkheid" is een breed woord : een kind van 8 jaar is kin

derlijk op een andere manier dan een kind van drie jaar. De laatste 
kinderlijkheid is die van een kleine kleuter : als een grotere nog zo doet 
spreken we van infantiliteit. 

a. Infantiliteit van de fantasie. 
Wanneer we van vroegdove kinderen zeggen dat ze „kinderlijk" 

zijn, sluiten we daarbij niet de kinderlijke fantasie en droomweelde in. 
Een horend kind speelt met zijn fantasie, o.a. in een sprookje. 

Dit sprookjesstadium van het horende kind ( ± 5—7 jaar) valt bij 
het dove kind pas met 8 of 9 jaar, dus heel wat later en ook — mis
schien ten gevolge daarvan — heeft het dove kind er minder interesse 
in als horende kinderen. Als het niet „echt" is gebeurd, is er veel van 
de belangstelling weg. Toch is het juist daarom zo goed, dove kinderen 
het begrip en het woordje „fantasie" te leren. Misschien gebeurt dit te 
weinig en is er daarom bij de kinderen minder belangstelling voor. 
Echter is er ook een andere reden : de fantasie ontwikkelt zich bij dove 
kinderen min of meer moeizaam, terwijl hij zich bij horende kinderen 
spelenderwijze ontwikkelt. — De kinderlijke fantasie ontwikkelt zich 
zeer sterk door middel van de taal. Om zich bv. een voorstelling op te 
bouwen van een „peperkoeken huisje" (en dit niet „gek" te vinden, 
zoals dove kinderen zeggen) moet er een bepaalde graad van abstractie 
zijn van „huisje" (dus als iets op zich, waarin je woont, hoe dat verder 
ook gemaakt is) en van „peperkoeken" (die ook op zich worden geno
men, los van eigen verlangens, zodat je ze voor iets heel anders kunt 
gebruiken dan voor onmiddellijk eten). Zo verbindt het horende kind 
de twee begrippen a.h.w. zonder moeite : het speelt ermee; het vindt 
het leuk om die begrippen in de fantasie te verbinden, los te maken, op 
andere wijze te verbinden enz. 

Veel minder doet dit het dove kind. Het moet er a.h.w. toe ge
bracht worden. Voor het dove kind blijft „huisje" te veel „dat huisje" 
wat hij concreet kent, en dan vindt hij het gek dat van peperkoek te 
maken; en omgekeerd „peperkoek" is dat wat je op je boterham legt 
of wat je bij de thee opeet, concreet; hoe dat nu met „huisje" te ver
binden ? Vandaar dat het dove kind deze verbinding „gek" vindt, en 
vanuit zijn denkwereldje heeft hij daar ook gelijk in. En toch moet hij 
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dat speelse verbinden leren, omdat het zijn abstract denken bevordert: 
d.w.z. dat hij los komt van de onmiddellijke werkelijkheid, afstand 
neemt en aldus die werkelijkheid als mens leert beheersen. 

Omdat de fantasie (of beter de fantasie-vóórstellingen) van onze 
kinderen te vast blijven zitten aan de werkelijkheid, door het gebrek 
aan taal, wordt werkelijkheid en voorstelling teveel vermengd : hij 
meent te gemakkelijk, dat de werkelijkheid is zoals hij zich die voor
stelt : gedeeltelijke inbeelding. Als een doof kind eenmaal een opvatting 
heeft, is hij daar veel moeilijker vanaf te krijgen, omdat hij moeilijker 
te overtuigen is, dat wat hij denkt, wat hij zich voorstelt, geen werke
lijkheid is. Als iemand soms een vuile neus heeft en daar een opmer
king over krijgt, roept een ander kind bv.: „Altijd een vuile neus", (en 
het betrokken kind roept: „Nooit!") : het idee „vuile neus" is één 
geworden met het idee „dat kind". Als je aan dat kind denkt, denk 
je per se ook aan die vuile neus, en dus heeft die altijd een vuile neus. 
Ook als je tegen die roeper zegt, dat het maar soms is, dan is het voor 
hem toch altijd! 

M.a.w. hun fantasie is sterk gebonden aan complexen en komt er 
niet gemakkelijk van los, zoals bij een klein kind : „Auto" is primair 
de auto van vader. „Tuin" is primair de tuin van vader en moeder. 
„Broek" is primair zijn eigen broek etc. Bv. je zegt tegen de kinderen : 
„We gaan allemaal naar de fruitwinkel en je mag allemaal wat kopen", 
en Jan reageert met: „Thuis — fiets — ver weg — veel appels — thuis 
— ja". Wat is er dan gaande ? Bij Jan thuis wonen ze naast een fruit
winkel. De man heeft een bakfiets om fruit huis aan huis te verkopen, 
en Jan heeft eens onder de vacantie op die bakfiets mogen zitten. 
M.a.w. het woordje „fruitwinkel" heeft een heel complex, een tram 
van voorstellingen, wakker geroepen, en die tram moet eruit! Jan komt 
niet tot rust, voor hij alles al roepende en dramatiserende verteld heeft. 
(Daarom lijken dove kinderen wel „primair reagerend"). Wanneer we 
nu met de kinderen naar de fruitwinkel gaan, komt het idee „fruit
winkel" wat meer los uit dat complex. Het complex wordt doorbro
ken. *) Als Jan dan ziet, dat bij die fruitwinkel geen bakfiets is maar een 
stootkar, wordt het complex nóg meer doorbroken. Daarom moeten we 
voortdurend, zoveel mogelijk, aan de kinderen in de situatie woorden 
geven en zinnen, met hen spreken. Spreken, nieuwe woorden leren (bv. 

*) Cf. Dr. N. Nanninga-Boon „Het Denken van het Doofstomme Kind" Groningen 
1934. 
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„stootkar", geen „bakfiets") om die complexen te doorbreken, de voor
stellingen tot ideeën te maken : tot abstracties, losser van de concrete 
werkelijkheid. Aldus worden de kinderen langzamerhand meer mens, 
minder infantiel. 

Maar ondanks dat zullen ze toch wel steeds meer concreet gebon
den mensen blijven. Ze hebben immers deze concrete gebondenheid in 
hun jeugd geleerd, en : „Jong geleerd is oud gedaan". Vandaar komt 
het, dat we moeten zeggen. „Ook de dove volwassenen blijven kinder
lijke mensen", al heeft dit ook weer zijn eigen charme. 

Dit gebrek aan fantasie werkt zich ook uit in een geringer initiatief, 
geringere avontuurlijkheid, geringere inventie. Voor dit alles immers is 
een losse fantasie nodig. 

Des te meer zijn dove kinderen ingesteld op pure imitatie. Een doof 
kind kan o zo goed doen alsof het alles begrijpt, alsof het oplet etc. 

b. Ze aanvaarden gemakkelijker wat er gebeurt. Ze zijn minder 
critisch, zoals ook een horend kind wel is. Ze zijn dus minder zelf
standig. Dit komt voor een deel daarvandaan, dat hun taalgebrek hen 
remt om goed na te denken, critisch te oordelen. Oordelen immers 
doen we meestal met behulp van taal. Zoals we boven al hebben ge
zegd : de taal helpt ons de zaken en situaties analyseren en weer syn
thetiseren. Zonder dat is er geen goed, zelfstandig oordelen mogelijk. 
Zonder dat is ook geen echt redeneren mogelijk. Er zijn maar weinig 
vroegdoven, die tot echt redeneren (bewijzen, afleiden etc.) komen. — 
Daarmee dat ze ook lichtgeloviger en volgzamer zijn. Hoe suggestiever, 
dat betekent: hoe concreter, hoe echter, men hun de zaken voorstelt, 
hoe vlotter ze „erin trappen". Dove kinderen zijn dus ook zeer 5ug-

gestibel. 
Immers: Ie. Hun fantasie is meer werkelijkheidgebonden : als 

men hun fantasie sterk prikkelt, voelen zij dat al gauw als werkelijkheid. 
2e. Tegelijk kunnen ze minder goed zelfstandig oordelen. 
Het is duidelijk, dat we dit alles alleen maar ten goede mogen 

gebruiken : nl. om ze langzamerhand meer critisch en zelfstandig te 
maken. Dit kan wel eens eigenaardige moeilijkheden geven. Want een 
doof kind kan zo gemakkelijk naar het andere uiterste doorslaan. In 
ons streven, ze meer zelfstandig te maken, kan het gebeuren dat op een 
gegeven moment sommige kinderen té zelfstandig worden, d.w.z. eigen
gereid. Ook dit komt voor bij horende kinderen, maar zij leren dit weer 
gemakkelijker af. 
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c. Ze zijn ongecompliceerd, simpel, zonder veel problemen, op
gewekt van nature. Dit berust op de volgende wijze op hun taalgebrek : 

Gecompliceerdheid is een zekere verdubbeling van zichzelf; men 
geeft zich niet helemaal bloot; men tracht iets te verbergen; men doet 
zich anders voor dan men is, of praat anders dan men meent, ook al 
is dat nog geen liegen. Simpelheid, een-voudigheid, is de tegenstelling 
van deze zelf-verdubbeling: men doet zoals men is, zonder angst voor 
„een figuur slaan" etc. Deze eenvoudigheid zal meestal wel een deugd 
zijn, maar niet altijd : soms eist de tact, de naastenliefde een ander 
gedrag. 

Maar een vroegdoof kind kan bijna niet anders zijn dan ongecom
pliceerd : het heeft zijn ziel en hart op zijn tong, op zijn gezicht en in 
zijn handen liggen. Het heeft minder vermogen tot echte zelfverdub-
beling. Het mist het vermogen om zich levendig in een andere rol in te 
denken en dus anders te doen, dan het is. Dit, om tactische reden 
„zich indenken in een andere rol", hebben wij horenden onszelf vooral 
geleerd door de taal, dat is door het gesprek, door gedachten met an
deren uit te wisselen, door elkaar beter te doorzien. Als wij in een 
situatie verkeren, hebben we twee, drie, wel vier verschillende manie
ren van uitdrukken ter beschikking: dit oefent ons voortdurend om een 
„rol" te spelen. Ja het komt haast niet voor dat wij niet op de een of 
andere wijze een rol spelen. Het dove kind heeft nauwelijks één uit
drukking ter beschikking en zegt dus lapidair wat het meent. Het zegt 
dat ook ineens en kan het niet langzamerhand in verschillende zinnen 
zeggen. Het kan geen omwegje bewandelen. Zo zei Zr. Theresia reeds 
van hun brieven : „Elke zin is een gedachte". Ze hebben ook niet het 
verlangen een gedachte in een paar zinnen uit te spinnen : het is er 
allemaal ineens, helemaal, punt uit! In gebaren kan het dove kind nog 
minder „zichzelf verdubbelen" : want hun gebaren zijn juist een rem 
op het zich boven de situatie verheffen. Een doof kind ligt veel meer 
dan wij a.h.w. uitgestort in de situatie, overgeleverd aan de situatie; 
het is zichzelf een stuk van de situatie. 

Op zichzelf is deze simpelheid een aangename eigenschap. Dove 
kinderen kunnen wel liegen, maar niet „echt liegen". Hun zieltje heeft 
niet zoveel inhoud en het ligt open en bloot voor het grijpen. We moe
ten hun echter toch leren langzamerhand meer nuances in hun uit
drukkingen te maken, eenvoudig omdat dat soms uit naastenliefde, en 
ook al uit gewone verstandigheid nodig is. 
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d. Ze leven „van de hand in de tand". Alles wat een relatie in
houdt (bv. tijdsrelaties, familierelaties, vriendschapsrelaties etc.) wordt 
minder goed begrepen. Dit kan ook aan de doofheid liggen : Geluid is 
een uitgesproken relatief verschijnsel tussen de dingen, van en naar de 
dingen en ons, terwijl licht en vorm veel meer statisch zijn : de dingen 
zelf. Maar het is toch wel vooral het taalgebrek dat hun zo'n moeite 
geeft om relaties te begrijpen. Wat bv. de tijdsrelaties betreft: Dove 
kinderen leven meer in het verleden dan in de toekomst. Immers men 
kan een klein doof kind nog zo weinig over de toekomst vertellen. De 
enige taal die we hun direct kunnen geven, is over wat ze reeds beleefd 
hebben. Eerst daarna (en dat duurt weer te lang, omdat het taalproces 
zo langzaam voortgaat) kunnen we hun later iets over de toekomst 
vertellen, als er weer een zelfde, reeds ondervonden gebeurtenis komen 
gaat. 

Zo kun je hun niet zo gemakkelijk uitleggen, dat we de volgende 
week met de bus naar zee zullen gaan, als ze niet al eens in een bus 
hebben gezeten en niet al eens de zee hebben gezien. En toch is de span
ning op de toekomst voor mensjes-in-de-groei belangrijker dan het ver
leden. We moeten dus de toekomst zo gauw mogelijk in ons onderwijs 
betrekken : dat is los komen van het nu, van wat je nu ziet of van wat je 
gezien hebt; dat is: fantasie ontwikkelen. 

e. Dove kinderen leven in uitersten, zonder veel nuances. Dit 
hangt nauw samen met hun ongecompliceerdheid en gebrek aan relatie
besef. Het dove kind beheerst zijn gevoelsleven minder: tussen hevig 
bedroefd bv. en heel blij, liggen niet veel verschillende nuances. Iets is 
ofwel heel lief, of ze hebben er een afkeer van. Dit is misschien wat te 
sterk gezegd, maar in die richting gaat het toch: dove kinderen zijn 
„zwart-wit denkers". Voor een deel komt het hier vandaan, dat ze nog 
geen woorden of uitdrukkingen hebben voor die nuances. Evenmin als 
ze fijnere nuances kunnen uitdrukken, evenmin kunnen die zich bij 
hen ontwikkelen. Wij horenden hebben al pratende met andere men
sen steeds meer nuances van het leven leren kennen, aanvoelen, ons be
wust maken, uitdrukken, overnemen, begrijpen, uitleggen etc. 

Het is dus duidelijk, dat het taai-leren, het gesprek, het omgaan 
met horende mensen enorm belangrijk is. Ook het lezen. Toch blijft 
er ook bij de volwassen doven steeds iets van de gesignaleerde kinder
lijkheid hangen, zelfs bij de meest ontwikkelden. Dit komt daarvan
daan, dat deze hogere taalontwikkeling toch weer iets te laat komt, wan-
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neer nl. het kinderlijk gedrag reeds min of meer gestabiliseerd is. Maar 
nog eens gezegd : deze kinderlijkheid heeft ook zijn eigen charme. 

3. Prikkelbaarheid. 

Een doof kind is in het algemeen meer prikkelbaar dan horende 
kinderen, zeker als het een goed verstand heeft. Dit komt voor een 
groot deel door taalgebrek : het kan zich niet goed verstaanbaar maken ; 
het kan anderen niet goed verstaan. Het laatste schijnt erger te zijn 
dan het eerste : slechte liplezers hebben meer kans een lastig karakter 
te krijgen dan slechte sprekers. Maar beide punten hangen toch wel 
samen : een slechte spreker is meestal ook een slechte liplezer. Een 
doof kind wil bv. iets zeggen, iets hebben, en het wordt niet begrepen. 
Omgekeerd wil het weten wat anderen zeggen, en het kan er niet 
achter komen. Dit geeft voortdurende teleurstellingen, spanningen, zgn. 
frustraties, welke zich kunnen ontladen in driftbuien. Het is echter een 
duidelijke ondervinding, dat hoe meer taal de kinderen krijgen, hoe 
meer ze kunnen spreken en hoe meer ze anderen kunnen verstaan, 
hoe rustiger en „zachtmoediger" ze worden. Ze kunnen zelfs uitgroeien 
tot zeer zachtmoedige en gelijkmatige mensen. 

Slot. 

Bij dit alles blijkt, dat voor een doof kind de taal dé therapie is. 
Als dit „geneesmiddel" verwaarloosd wordt, kan géén ander middel 
nog baten : geen geluidswaarneming, geen muziek, geen dans, geen teke
nen of kleuren of boetseren, geen sport of spel. Maar van de andere 
kant kunnen deze laatste geneesmiddelen ook weer niet straffeloos ver
waarloosd worden, omdat ze enerzijds door taal bevrucht worden en 
anderzijds zelf de taal bevruchten. De taal wordt pas een goed genees
middel als hij het hele leven omvat, en daarbij hoort zeer sterk al dat
gene wat het gevoel betreft: dus de zojuist genoemde activiteiten. Zon
der deze blijft de taal te „intellectualistisch", en „intellectualistisch" op
gevoede doven zijn alles bijeen toch maar stumperds, die met veel 
mensen moeilijkheden krijgen, omdat zij niets aanvoelen, omdat het 
verstand toch eigenlijk zo arm is zonder hart. 
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IETS UIT ONZE PRAKTIJK 

Juf. Ria, Juf. Marianne, Juf. Nel 
Instituut „St. Marie" Eindhoven 

Bart is een zwaar-slechthorende jongen. Zijn moeder merkte dat hij 
niet goed hoorde, toen hij twee jaar was. Hij werd op die leeftijd zeer 
lastig. Na een onderzoek is hij geplaatst op de voorschool van het In
stituut voor Doven te St. Michielsgestel, op de afdeling voor slecht
horenden, waar hij twee jaar geweest is. Bij het onderzoek was zijn intel
ligentie tot de norm van zijn leeftijd ontwikkeld. Bart had moeite met 
het symboolbegrip. 

Het eerste half jaar op onze school was zeer bewogen: Bart ver
zette zich tegen alles, ging op de grond liggen als iets hem niet zinde en 
stiet allerlei geluiden uit. Hij was zeer egocentrisch en werd aggresief 
als andere kinderen zijn enge wereldje binnenkwamen. Hij was erg wild 
en zag bij het spelen geen gevaar: zo sprong hij verschillende keren uit 
een schommel, wanneer die op zijn hoogste punt was. Van de andere 
kant was hij erg onzeker van zichzelf. 

In de klas was het zeer moeilijk om de aandacht van Bart te 
trekken : hij keek de leerkracht aan, maar zag haar niet, hij luisterde 
niet, maar bewoog zijn vingers, keek er naar; speelde en prutste steeds. 

Hoe verliep zijn taalontwikkeling ? 
Hij kreeg de gewone klassikale taaiaanbieding. De juffrouw gaf ook 

veel mondelinge opdrachten zoals: „doe de deur open", „leg het boek 
in de kast", „doe je das om". Aan zo'n opdracht werd meteen de uit
voering verbonden. 

Bart had nog andere oefeningen nodig daar de genoemde taaiaan
bieding niet voldoende succes had. De reeds samen uitgevoerde en 
gehoorde opdrachten zei hij goed na, maar hij kwam niet tot begrijpen, 
al kende hij de woorden wel. De juffrouw ging toen de opdrachten op 
het bord schrijven en toen begreep hij ze wel. Dan werden ze uitgevoerd 
en weer verbonden met gesproken taal. Zo is Bart in het begin gedeelte
lijk via de geschreven naar de gesproken taal gegaan. 

Simpele dingen moesten daarbij zo uitvoerig en duidelijk mogelijk 
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uitgelegd worden. Langzamerhand ging hij zich meer instellen op luis
teren en spraakafzien, doordat de gewone mondelinge taaiaanbieding 
ook elke dag terugkwam. Het contact werd meer rechtstreeks, meer dat 
van persoon tot persoon, dit zowel ten opzichte van de onderwijzeressen 
als van de kinderen. Spontaan zei Bart soms: „Dat is van mij", „Voor
uit, in de rij". 

Nu, na twee en een half jaar spreekt hij veel, hij vertelt over thuis 
en over het pleeggezin. 

Hij krijgt nog steeds mondelinge opdrachten ; deze moeten soms 
twee of driemaal gezegd worden voor hij ze begrijpt. Heeft hij ze door, 
dan geniet hij er van en voert ze vlug uit. Zo gaat het ook bij de ge
sprekken ; in de situatie waarin we verkeren, proberen we hem met 
de normale spreektaal te bereiken. Hij neemt ook steeds meer mee van 
de lessen. Dit blijkt uit zijn reacties. Hij begrijpt de inhoud der lees
lesjes, leest eenvoudige rekenopdrachten en voert ze uit. Hij krijgt er 
behoefte aan uit zichzelf iets naar huis te schrijven. 

Zijn eerste eigen briefje bestond uit de zinnetjes : 
Papa is lief 
Mama is lief 
Thea is lief, enz. 

Het hele gezin was vernoemd. Nu komen er zinnetjes met andere 
inhoud: 

Papa is in de auto sturen Bart ook. 
Mama zegt ha ha Bart weer thuis. 

Zo groeit langzaam het taalverstaan en het taalgebruik, zowel mon
deling als schriftelijk. Bart komt uit zijn isolement. Er valt nog veel te 
doen, maar we menen op de goede weg te zijn. 

KLEINE BERICHTEN 

Rotterdam, Rudolf Mees-Instituut. 
Afscheid M. Droge. 

Op donderdag 31 augustus j.l. werd door het bestuur, het perso
neel en andere belangstellenden in een informele bijeenkomst afscheid 
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genomen van de heer M. Droge, die wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd de school ging verlaten. In het 42ste verslag 
van de algemene vergadering heeft de secretaris al gewezen op de be
tekenis, die de heer Droge gehad heeft in de vele jaren, dat hij bij het 
onderwijs aan doven werkzaam is geweest. We stemmen als Rotter
dammers volledig in met zijn woorden en wensen de heer Droge nog 
vele gezonde jaren toe. 

Op 18 september j.l. werd in het Instituut voor Doven te St. Mi
chielsgestel het examen voor de kursus A-Gehoorgestoorde Kinderen 
van de Katholieke Leergangen te Tilburg afgenomen : 

De kandidaten waren : 
Dhr. J. van Dijk, St. Michielsgestel 
Dhr. E. Jansen, Dieren 
Dhr. J. van Puyenbroek, St. Michielsgestel 
Dhr. G. van Riet, Vught 
Dhr. J. Scheffer, Den Haag 
Dhr. L. Smits, Den Bosch 

welke allen slaagden. 

Sint Michielsgestel 
Op zaterdag 9 september 1.1., opende Inspekteur Drs. H. Broeren 

de 3e kursus A-Gehoorgestoorde Kinderen. Zij omvat 21 deelnemers. 

Groningen, Kon. Doofstommeninstituut. 
Voor het diploma logopedie en phoniatrie slaagde de heer W. 

Toonstra. 
De heer L. K. Werkman behaalde de akte Engels L.O. 

Voorburg, Effatha. 
Geslaagd voor diploma logopedie en phoniatrie : Mej. A. G. Bui-

kema en de heer P . Sybesma. 
Geslaagd voor akte Wiskunde L.O.: de heer R. Hajer. 

Afscheid 

Op 30 september ging mevr. A. J. Frugte'Ouborg met pensioen. 
„Effatha" nam officieel afscheid van haar in een bijeenkomst in een 
van de internaatszalen. 

Mevrouw Frugte was reeds van 1921 tot 1923 als onderwijzeres 
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aan de school verbonden. In 1946 kwam ze, na het overlijden van haar 
man, weer terug en gedurende 15 jaar bleef ze. met veel energie en 
liefde voor het dove kind werken. 

Niet alleen voorzitter en direkteur spraken haar waarderend en 
hartelijk toe, ook enkele kollega's deden er een woordje bij — ook op 
minder officiële toon, zodat het samenzijn een gezellig en gemoedelijk 
karakter had. In haar afscheidswoorden tenslotte haalde mevr. Frugte 
veel herinneringen aan het oude „Effatha" in Dordrecht op. 

We wensen onze oud-kollega toe, dat ze nog vele jaren in gezond
heid van haar welverdiende rust kan genieten. 
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