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VAN DE REDAKTIE 

Bij het begin van de derde jaargang van ons tijdschrift zullen de 
lezers een paar namen missen, die ze tot nu toe steeds op de binnen
zijde van de omslag hebben aangetroffen. 

In de eerste plaats: de heer H . Schuts, hoofdredakteur voor de 
sektor S.H.-onderwijs, heeft die taak wegens gezinsomstandigheden 
moeten neerleggen. Het is heel jammer, dat kollega Schuts nu reeds 
dit werk moest laten liggen, maar in de gegeven situatie begrijpen we, 
dat er geen andere oplossing was. 

Persoonlijk als mede-hoofdredakteur en ook namens de andere 
redaktieleden zeg ik hem op deze plaats hartelijk dank èn voor wat hij 
voor het tijdschrift deed èn voor de goede samenwerking. 

Ook de heer A. Schutten te Utrecht is als redaktielid afgetreden. 
Hem eveneens dank voor zijn aktiviteit en de prettige samenwerking. 
Als nieuw redaktielid verwelkomen we de heer F. M. Decates te Nij
megen. Er is in de sektor S.H. evenwel nog geen nieuwe hoofdredakteur 
aangewezen. We mogen verwachten, dat dit binnenkort gebeuren zal 
en dat dan de open regel op de tweede omslagpagina weer ingevuld 
kan worden. 

Een afscheidsschrijven van de heer Schuts geven we hieronder 
plaats. 

A. E. 

VERANDERING IN DE REDACTIE 

Door allerlei omstandigheden viel het mij niet gemakkelijk mijn 

taak als hoofdredacteur naar behoren te vervullen. Ik heb daarom mijn 

functie neergelegd. Mijn mede hoofd- tevens eindredacteur zeg ik 

hartelijk dank voor de prettige samenwerking. Mijn mederedactieleden 

wens ik succes toe en ook hen dank ik voor hun medewerking. 

H. W. SCHUTS 
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H E T BEGRIJPEND LEZEN 
O P DE SCHOOL VOOR S.H.-KINDEREN 

Lening, gehouden tijdens de studieconferentie 1961 
door Mej. Y. C. Huitema 

Hoe kan men in een eerste groep van een school voor 
slechthorende kinderen het begrijpend lezen van de kin
deren bevorderen en op welke wijze kan men er invloed 
op uitoefenen dat het kind voor ontspanning of ontwik
keling zelf naar een boek gaat grijpen ? 

Het leren lezen moeten we zien in het geheel van de opvoeding 
van het kind, goedhorend of slechthorend. En zoals elk vak op een 
school voor slechthorenden (s.h.) dienstbaar wordt gemaakt aan de 
taalontwikkeling, zo is dat ook met het lezen het geval. Omgekeerd is 
een goede taalontwikkeling voorwaarde voor begrijpend, voor critisch 
lezen. 

Toen ik pas op een school voor s.h. werkte en zo nu en dan 
moest invallen in hogere klassen, viel het me op dat de kinderen, als 
ze vrij mochten lezen, vaak een boekje met veel plaatjes namen, dit 
snel uit „lazen" en dan maar weer om een ander boekje vroegen. Als 
ik dan eens ingreep en zei, dat ze het boekje eerst eens goed moesten 
lezen en enkele vragen over de inhoud stelde, bleek meestal dat ze niet 
veel van de inhoud hadden opgenomen. 

Het gebeurt ook nu nog vaak dat, wanneer de jarige kinderen in 
de klassen komen om zich te laten feliciteren en een snoepje uit te 
wisselen voor een plaatje en ik hun vraag wat ze gekregen hebben, 
onder geschenken vaak een pettycoat genoemd wordt, maar een boek 
zelden. 

Hoe komt het nu, dat s.h. kinderen zo moeilijk tot echt lezen zijn 
te krijgen ? Onze kinderen hebben veel minder taal dan de goedhoren
den. Zij horen of minder goed of helemaal niet wat er gesproken en 
hóe er gesproken wordt. Zij nemen het gesprokene bovendien veel min-
der vaak op, omdat zij óf dichter bij de spreker moeten zijn dan de g.h. 
om te kunnen verstaan, öf omdat zij de woorden moeten aflezen. 

Maar zij horen niet alleen de gesproken taal niet zo goed, zij horen 
evenmin andere geluiden, die g.h. wel waarnemen : het borrelen van 
kokend water in de pan met aardappelen, het tikken van de klok, het 
ruisen van de bomen, het vallen van een fietssleuteltje op de tegels enz. 
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Zoeven werd opgemerkt, dat onze leerlingen minder goed horen 
wat en hoe er gesproken wordt. Met „wat" wordt bedoeld de gramma
ticale vorm, waarin de woorden en zinnen voorkomen, met „hoe" het 
ritme, de melodie, het toonniveau, de klemtoon, of er vriendelijk, min
achtend, vleiend, sarcastisch enz. wordt gesproken. Nu is veel van wat 
onder „hoe" genoemd wordt door de mimiek uit te drukken, maar niet 
ieder heeft veel mimisch uitdrukkingsvermogen en soms gebruikt men 
opzettelijk geen mimiek. Het s.h. kind dient zich dus steeds te richten 
tot degene, die spreekt en heeft naast het horen het zien nodig om zin 
en bedoeling van het gesprokene tot zich te laten doordringen en slaagt 
daar dan nog niet altijd volkomen in. 

Eerst nemen kinderen taal op. Later pas geven ze taal weer, gaan 
ze zelf taal gebruiken. Wat niet opgenomen kan worden, kan niet 
weergegeven worden. Wat verkeerd opgenomen wordt, wordt later 
verkeerd weergegeven : Trip i.p.v. Strip. 

Wanneer g.h. kinderen gaan lezen, is dat : schrifttaai omzetten in 
voor hen vertrouwde klanktaal. 

Wanneer wij lezen, horen we veelal de intonatie erbij. Soms hechten 
de s.h. aan een gelezen tekst een betekenis, die niet de juiste is, omdat 
ze de bedoelde intonatie niet hebben aangevoeld, die niet hebben kun
nen opdiepen uit hun klanktaalbezit. 

Ik heb een beperkt onderzoek gedaan om te laten zien, dat het 
begrijpen van een leeslesje voor s.h. kinderen moeilijker is dan voor 
goedhorenden. Daarvoor werd van een leesboekje gebruik gemaakt, 
dat nog niet zo lang geleden was verschenen en noch aan de g.h. noch 
aan de s.h. kinderen bekend was. 

De goedhorende kinderen, die aan het onderzoekje meewerkten, 
waren leerlingen van de Prof. Kohnstammschool, een G.L.-school in 
de buurt van onze school voor s.h. kinderen. Deze proefpersonen waren 
gemiddeld 8 jaar en 9 maanden oud. Het hoofd van de school stelde 
ons zijn kamertje ter beschikking. Hier werden achtereenvolgens 13 
van de 37 leerlingen van klas 3 ondervraagd. 

De 13 s.h. kinderen, die werden onderzocht, zaten in de tweede 
groep van onze school, een groep, die 16 leerlingen telde. Ze waren 
gemiddeld 10 jaar en 3 maanden oud. De leerlingen van onze school 
zijn verdeeld in vier groepen vnl. naar leeftijd, maar ook wel naar 
graad van ontwikkeling. Het was niet mogelijk de leerlingen van de 
eerste groep te vergelijken met een van de l.s.-klassen, omdat in deze 
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groep nog te weinig sprake was van begrijpend lezen. Dit was wel het 
geval bij onze tweede groep en de derde klas L.O. 

De intelligentie van de s.h. kinderen kwam overeen met die van 
de g.h. kinderen. Aan het onderzoek namen geen doofgeworden proef
personen deel. Elk kind las eerst het eerste hoofdstuk van „Rapje" 
door P. Stouthamer. Daarna werd de bandrecorder aangezet en werden 
vragen en antwoorden op de band opgenomen. Nog dezelfde avond 
werd het opgenomene weergegeven en werden enkele aantekeningen 
gemaakt, aangezien op dat moment de verkregen indrukken nog vers 
in het geheugen lagen. 

Bij het onderzoek werden vragen gesteld zoals gebruikelijk zijn in 
een leesles. Er zouden meer en andere vragen hebben kunnen zijn, 
maar deze achtte ik voor dit onderzoek niet nodig. In tegenstelling tot 
de gewone werkwijze werden gemaakte fouten niet hersteld en onbe
grepen vragen niet verhelderd. 

Hier volgt dan eerst het gekozen leesstukje. 

Dag Rapje. 
Er stond een grote boom in het bos. 
Een boom met heel dikke wortels. 
Tussen die wortels was een donker gaatje. 
Op een mooie morgen kwam er uit dat gaatje een neusje piepen. 
Dat neusje ging op en neer, op en neer. 
Toen kwam er langzaam een kopje naar buiten. 
Twee grote ogen keken nieuwsgierig rond. 
Een sprongetje, en... 
Daar zat Rapje in de wereld. 
Voor het eerst in zijn leven. 
Zijn ogen straalden van plezier. 
— Goedemorgen, wereld, zei hij. 
De bomen ruisten en de vogels zongen. Ze zeiden : — Goedemorgen, 
konijntje, kom maar verder het bos in, het is hier goed. 
Wel, dat vond Rapje heel vriendelijk. 
Hij keek naar de zon en naar het groene mos. 
De wereld is mooi, zei hij. 
— Fliere-liere-lie, dat vinden wij ook ! riepen de vogels. 
— En wat is de wereld groot! Ik kan het eind er niet van zien. 
— Het eind van de wereld is helemaal achter de verre bomen, zei een 
stem vlak bij hem. 
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Rapje keek om. Daar zag hij een dier zitten. — Wie ben jij 1 vroeg hij. 
— Ik ben een jonge das, en ik heet Strip. 
— Ik heet Rapje. Wil je met me meegaan naar het eind van de we
reld ? 
— Ik mag niet zo ver van huis, zei Strip, maar ik wil wel met je spelen. 
— Goed, zei Rapje. 
— We zullen vosje spelen, zei Strip. 
— Wat is dat ? 
— Een vos is een lelijk beest; hij probeert konijntjes te pakken ! 
— Dat spelletje vind ik niet leuk, zei Rapje. 
— Jó, dat is net goed, riep Strip, als je hard leert lopen, kan de vos 
jou nooit krijgen. 
Rapje dacht even na. 
— Goed, zei hij dan. En ze speelden vosje. Ze renden en vlogen tussen 
de struiken door. De dorre bladeren stoven in het rond. 
Strip was de vos. Soms zat hij Rapje vlak op de hielen. 
Maar dan sprong het konijntje opeens opzij, en Strip duikelde over zijn 
neus. 
Maar één keer kreeg Strip Rapje toch bijna te pakken. 
Hij hapte in het staartje van het konijntje en trok de haren eruit. 
— Au ! riep Rapje, dat is gemeen ! 
— Maar zo moet het juist, zei Strip, dat doet de vos ook. 
— Nou dan speel ik nooit met de vos, zei Rapje. 
— Nee, maar de vos speelt met jou. 
— O, zei Rapje. Hij vond de wereld toch wel een beetje raar. 
— Maar wie is de vos dan toch ? vroeg hij. 
— Een vos is een beest, en hij is bijna net zo gemeen als de man. 
— De man ? Wat is dat ? 
— Dat is weer een ander beest. Maar een vos loopt op vier poten en 
de man op twee. 
Rapjes ogen werden groot van verbazing. 
—• Loopt hij zó ? vroeg hij en ging op zijn achterpootjes staan. 
— Ik heb hem nooit gezien, en mijn moeder ook niet, maar het is een 
heel erg boos dier. 
Rapje werd een beetje bang. 
— Ik ga naar huis, zei hij. 
Onderweg keek hij rond, of hij de man ook zag. 
— Moeder, hebt U de man wel eens gezien 1 vroeg hij, toen hij thuis
kwam. 
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— Nee, zei het grote konijn, praat niet over de man. Dat zijn maar 
verhaaltjes. Daar maken ze kinderen bang mee. 
Die nacht droomde Rapje over een raar beest. Het had poten net als 
een vogel, en het had een spitse snuit. En in zijn bek hield het een 
bosje haren. 
— Die heb je uit mijn staart getrokken ! riep Rapje. 
Hij wist niet, of dat nu de vos of de man was. 

De eerste vraag was: „Heb je wel eens wortels van een boom 
gezien ? Wat zijn dat ? Waar zitten ze ? Alle g.h. kinderen kenden het 
begrip „wortels". Zes van de s.h. kinderen dachten bij wortels aan 
„peen". Drie s.h. kinderen wisten helemaal niet waar het over ging. 
Eén meisje had het over strepen in de grond. Misschien was het begrip 
wel aanwezig, maar kon ze zich niet goed uitdrukken. 

Vraag 2 luidde : „Waar kwam Rapje uit ? Wat was dat voor een 
gaatje ?" Alle g.h. kinderen beantwoorden deze vraag goed. Eén meisje 
was er een beetje naast. Ze zei n.l.: „Een hol waar een konijn of een 
struisvogel in kan." Op twee na wisten ook de s.h. kinderen wel wat 
bedoeld werd. 

„Kan jij ook met je neusje op en neer gaan ? Wat is dat : op en 
neer ?" was vraag 3. Twee van de g.h. kinderen konden de opdracht 
niet uitvoeren. Vijf van de s.h. kinderen wisten er geen raad mee. Dat 
zij de uitdrukking „op en neer" minder goed hebben begrepen, zal wel 
komen, doordat zij deze uitdrukking minder vaak in een passende 
situatie hebben gehoord. Ook hebben zij misschien een vager herinne
ringsbeeld door het uitvallen van ritme, melodie en klemtoon. 

Vraag 4 was: „Weet je wat dat is — nieuwsgierig — ?" Eén g.h. 
kind wist het antwoord niet. Dit was bij 3 s.h. het geval. Het was op
vallend, dat de s.h. kinderen bij het uitleggen van — nieuwsgierig — 
zoveel meer woorden gebruikten dan de g.h. kinderen. Er kwam een 
heel belevingscomplex bij hen boven. De g.h. kinderen antwoordden 
b.v.: „Als je het graag weten wil." Van de s.h. antwoordde een jongen : 
„Als het Sinterklaasfeest is, zou ik graag willen weten wat ik krijg." 
Een ander, een meisje : „Als je jarig bent en je moeder heeft een ca
deautje gekocht en je gaat stiekum kijken." Cootje: „Hoe laat het is. 
Dan vraag ik aan de juffrouw : „Mag ik naar de W.C. ?" De klok is nl. 
in de gang waar ook de W.C.'s zijn. Anneke: „Als mijn moeder 
een nieuwe jurk heeft en je wil weten wat voor een kleur en je moeder 
zegt: „Je mag niet weten", dan ben je nieuwsgierig". Zouden deze kin-
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deren het begrip „nieuwsgierig" ook in een andere situatie kennen ? 
Is hun belevingsvariatie misschien toch te klein ? Of drukken ze zich 
zo uit omdat ze het zovaak zo horen ? Wij gebruiken immers soms een 
omhaal van woorden in onze pogingen de kinderen iets duidelijk te 
maken ? 

Vraag 5 : „Rapje nam een sprongetje. Neem jij ook eens een 
sprongetje." Alle proefpersonen voerden de opdracht goed uit. 

Bij vraag 6 was de moeilijkheid waarschijnlijk in de vraag gelegen. 
„Was Rapje wel eens eerder in het bos geweest ? Hoe weet je dat ? 
Drie van de g.h. kinderen antwoordden met het foutieve: „Ja." Van 
de s.h. gaven er 6 een onjuist antwoord. Stiena zei: „Nee, omdat hij zo 
gauw geboren is." Misschien begreep ze het wel goed en bedoelde ze 
met zo gauw, zo net of zo juist of nog maar pas en kon ze alleen de 
juiste woorden niet vinden. 

Vraag 7 luidde : „De bomen ruisen. Wat is dat — ruisen — ?" 
De zwakste leerling van de g.h. groep bleef hier het antwoord schuldig. 
Slechts 2 van de g.h. kinderen noemden het geluid. Dit moet er bij 
een verklaring van — ruisen — m.i. toch echt wel bij. Misschien weten 
ze wel, dat er geluid bij te pas komt, maar slechts 2 gaven hiervan blijk 
in hun antwoord. Aan 7 van de s.h. kinderen was het begrip onbekend. 
Zes andere s.h. wisten wel, dat er iets beweegt bij ruisen, maar aan 
geluid dacht maar een van hen. Dat de s.h. het begrip — ruisen — 
minder kenden, is geen wonder, want de meeste van hen zullen het 
ruisen van de bomen niet horen. 

Vraag 8 was voor beide groepen moeilijk. Hij luidde : „Vond Rapje 
het fijn in het bos ? Hoe weet je dat ?" Als U zich het lesje nog herin
nert, zult U weten, dat Rapje heel gelukkig was, toen hij de vogels 
hoorde zingen en naar het groene mos keek, maar niet zo gelukkig was 
bij het verhaal van Strip over de vos en de man. Vier van de g.h. en 
drie van de s.h. konden geen antwoord geven. Twee s.h. zeiden „ja", 
maar konden dat „ja" niet motiveren. Eén s.h. kind wist niets te 
zeggen. 

„Heb je wel eens mos gezien ? Welke kleur had het ?" was vraag 9. 
Aan alle g.h. kinderen was het begrip mos bekend. Zes van de s.h. 
antwoordden niet of verkeerd op deze vraag. De meeste van deze kin
deren hebben in een kamp in Ede beslist mos gezien. Sommige ant
woorden zijn op onvoldoende horen terug te brengen. Sibilla zei: „Een 
beest. Zwart." Anneke: „Zo'n klein bees." Nu komt in de Zelf Doen 
boekjes, die U ook wel kent, een mol voor. Hebben ze misschien 
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een associatie willen leggen met iets wat hun bekend was ?" 
De 10de vraag luidde : „Hoe heette het vriendje van Rapje 1" 

Daarop antwoordden twee van de g.h. met Trip i.p.v. Strip. Zouden 
ook déze kinderen een verminderd waarnemingsvermogen voor hoge 
frequenties hebben ? Twee andere van de g.h. groep begrepen „heten" 
niet. Zij antwoordden met „das" i.p.v. met de naam. Van de s.h. kon 
één kind niet vertellen hoe het vriendje van Rapje heette. Ook van 
deze groep antwoordden 2 met de soortnaam das. Vier s.h. kinderen 
lieten de s van Strip weg. Het visuele woordbeeld was blijkbaar niet 
sterk genoeg om de zwakke of ontbrekende gehoorsindruk te steunen 
of te vervangen. 

Vraag 11 was: „Strip en Rapje gingen vosje spelen. Doe jij wel 
eens een spelletje dat daar een beetje op lijkt 1" Drie van de g.h. kin
deren konden niet verzinnen welk spelletje bedoeld werd. Van de s.h. 
waren dat er vijf. Nu spelen ze bij ons op de speelplaats elke dag wel 
tikkertje of vangertje. Kenden de kinderen de naam niet of was de 
sprong van Rapje's spel naar hun eigen spel misschien te groot ? 

Het antwoord op vraag 12 leverde voor 5 g.h. kinderen moeilijk
heden op. Hij luidde: „Waarom was het goed voor het konijntje om 
vosje te spelen ?" Zes van de s.h. kinderen hebben de vraag of dit deel 
van het lesje niet begrepen. 

Vraag 13 luidde: „Strip zat Rapje soms vlak op de hielen. Wat 
is da t : Vlak op de hielen zitten ? Wat zijn hielen ? Van de g.h. kin
deren beantwoordden 2 de vraag niet goed. Een van deze zei: „Als je 
iemand op zijn schoen trapt, gaat die schoen wel eens uit." Een van 
de overige g.h. wist helemaal niet wat er bedoeld werd. Alle g.h. wisten 
wat hielen zijn. Zeven van de s.h. was de uitdrukking „vlak op de 
hielen zitten" onbekend. Zes van hen kenden ook het begrip hielen 
niet. Ingrid vroeg: „Vlag op en neer ?" Probeerde zij ook aan te sluiten 
bij iets wat haar bekend was ? Bij hielen wees zij op haar knieën. Dat 
deed nog een s.h. meisje. Onjuiste waarneming ? Weer een ander 
meisje zei vragend : „Huilen. Hielen ?" Zou ze gehoopt hebben, dat 
deze 2 woorden met een verschillende klinker een overeenkomstige 
betekenis zouden hebben, evenals ruik—reuk, vuil—vies ? 

De volgende vraag, no. 14 bevatte een opdracht voor een hande
ling. „Het konijntje sprong opzij. Doe jij dat ook eens?" De g.h. kin
deren deden dit allen goed. Een van de s.h. kinderen ging naar voren 
i.p.v. opzij. Een ander, Cor, ging staan, pakte zijn stoel op, zette die 
opzij en ging weer zitten. 
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Vraag 15 luidde: „Strip duikelde over z'n neus. Wat is dat „dui
kelen" ? De g.h. kinderen begrepen het allemaal. Vijf van de s.h. 
wisten het niet. 

Vraag 16: „Waarom riep Rapje : „Dat is gemeen !" Twaalf van 
de g.h. en eveneens twaalf van de s.h. gaven een goed antwoord. 

De volgende vraag, 17, was ook gemakkelijk. „Op hoeveel pootjes 
loopt een vos ? En een man V' Geen van de s.h. had hier moeite mee. 
Een g.h. kind maakte een vergissing. Twee van de s.h. hadden door, 
dat het eigenlijk een beetje raar is om van de poten van een man te 
spreken. Bij de g.h. heb ik daar niets van gemerkt. Deze waren dan 
ook lVz jaar jonger. 

Vraag 18 : „Onderweg keek hij rond. Wat is dat — onderweg —." 
heeft voor 1 g.h. kind moeilijkheden opgeleverd. Acht s.h. kinderen 
konden er niet uitkomen. Uit de antwoorden bleek, dat ze het zochten 
in de onderdelen van de samenstelling. Cor zei: „Onder de tafel." 
Een ander : „Ver weg." 

Van vraag 19 was vooral het tweede deel moeilijk. „Wat is een 
snuit ? En wat is de spits 1" Veel kinderen wezen op hun eigen neus. 
Juister zou natuurlijk geweest zijn een antwoord als dat van Bob : „Net 
zoals een neus, maar dan van een dier." Of dit van een g.h. meisje : 
„Het gezicht van een konijn." Ook de s.h. kinderen wisten wel onge
veer wat een snuit is. Ingrid vroeg eerst: „Sluiten ?" Overeenkomst met 
het lipbeeld. Cor zegt: „Bek." Hij snuift hevig en slaat dan op de tafel. 

Zes van de g.h. konden geen voldoende antwoord geven op het 
tweede deel van de vraag. Aan enkele kinderen was het complex 
„spitse oortjes" bekend, maar ze konden daaruit niet het begrip „spits" 
distilleren. De uitleg „scherp" was mooi gevonden. Elf van de s.h. 
kinderen konden niet uitleggen wat spits is. Een van hen, Stiena, dacht 
aan spitten. Stiena komt van het platteland. Voor het feit dat „spits" 
zo moeilijk was, zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste natuurlijk 
het onvolmaakte waarnemingsbeeld. Bovendien is deze kinderen bij 
spits vroeger gewezen op de torenspits, die uit het schoollokaal te zien 
is. Daardoor is de omvang van het begrip misschien te klein gebleven. 

De laatste vraag luidde: „Strip trok een bosje haren uit Rapje's 
staart. Wat is dat, een bosje haren ?" Drie g.h. kinderen konden dit 
niet verklaren. Van de s.h. waren dit er maar twee. 

Samengevat blijkt, dat de g.h. kinderen ongeveer 38 fouten maak
ten tegen de s.h. 104. 

Hoewel de verkregen uitkomsten door de beperktheid van het 
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onderzoek niet representatief geacht kunnen worden voor een algehele 
vergelijking van het begrijpend lezen van g.h. en s.h. kinderen, is toch 
het verschil tussen beide groepen dusdanig groot, dat het uiterst waar
schijnlijk is, dat bij een keuze van andere met elkaar vergelijkbare groe
pen een in principe overeenkomstig resultaat zou zijn verkregen. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bewijs te meer van 
het reeds bekende feit, dat het taaibegrip van s.h. sterk achterstaat bij 
dat van normaalhorende kinderen. De laatsten hebben veel meer taal 
van thuis meegekregen. Daarom dient het tekort aan klanktaalbezit op 
school aangevuld te worden, hetgeen een speciale onderwijsmethode 
noodzakelijk maakt. 

De door mij gevolgde methode is als volgt: 
Wij praten veel met elkaar in de klas, o.a. gedachtig aan wat Mgr. 

van Overbeek heeft gezegd : „Het middelpunt van de taaiwerving is 
het gesprek". Om sommige kinderen tot spreken te krijgen, probeert 
men spontane reacties uit te lokken. 

Wanneer normaalhorende kinderen met elkaar spreken, horen 
deze niet alleen de ander, maar ook zichzelf en dit moeten we in een 
klas met s.h. kinderen zoveel mogelijk ook waar zien te maken. 

Bij het leesonderwijs, dat een deel uitmaakt van de algehele taai-
opbouw, is het prettig als men kan beginnen met een groepje kinderen, 
dat ongeveer gelijk op school komt. Deze kinderen mogen dan in een 
kleine halve cirkel voor het flanelbord zitten. Hun namen worden op 
een strookje papier geschreven, dat aan de achterkant ruw is en dus 
op het flanelbord gebruikt kan worden, maar ook blijft zitten op de 
kledingstukken van de kinderen. 

Er is allicht één kind, dat de eigen naam herkent en dit kind mag 
deze naam op het flanelbord „plakken". De namen van de andere 
kinderen worden er bij geplaatst en er worden allerlei spelletjes met 
deze papierstrookjes gedaan. Een kind mag b.v. de naam „Piet" op de 
jongen Piet plakken. Er wordt bij gepraat en dan zijn er ook wel kin
deren, die meteen meepraten. Later worden de namen van de andere 
kinderen in de klas ook op strookjes papier geschreven en we kunnen 
dit spelletje uitbreiden met de namen van voorwerpen, die in de klas 
aanwezig zijn. 

Wanneer de kinderen die namen kennen, neemt de onderwijzeres 
een boekje. Daarvoor wordt bij ons gebruikt het eerste deeltje van 
„Lezen in de eerste klas" door Anne de Vries en Wietske Crans. Bij 
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dit boekje horen platen en woorden, die op het flanelbord gebruikt 
kunnen worden. Naar aanleiding van de platen worden woorden en 
kleine zinnen gemaakt. Deze worden gesproken, geplakt en gelezen. 
Als er ongeveer vier zinnetjes op het flanelbord staan, gaan de kinde
ren naar hun plaats, krijgen daar hun eigen flanelbordje en mogen met 
de kleine woordjes, die daarbij horen de zinnen van het grote bord 
naleggen. Deze zinnen worden dan later weer gelezen of nagepraat en 
al gauw ook overgeschreven. 

Het onderwijs volgens deze methode wordt voortgezet tot de kin
deren de woorden van het eerste boekje globaal kunnen lezen. De 
zinnen, waarin ze deze woorden hebben geleerd, zijn meestal niet die 
uit het boekje, maar zoveel mogelijk zinnen, die in de kinderen zelf 
zijn opgekomen naar aanleiding van gestelde vragen. 

Dan wordt afgestapt van het gebruik van het flanelbord. Nieuwe 
zinnen worden gezamenlijk gemaakt, nu naar aanleiding van vragen bij 
plaatjes van het tweede boekje van bovengenoemde methode. Deze 
zinnen worden weer op het bord geschreven en de kinderen schrijven 
ze over op een blaadje papier, dat mee naar huis mag worden genomen, 
wanneer ze eerst nog eens zijn gelezen. Het groepje wordt nu al eens 
gewezen op een p van poes en een p van pop. Elk kind mag een 
woordje met een p bedenken en deze woorden worden in een rijtje 
onder elkaar op het bord geschreven. 

Wanneer de kinderen zover zijn, mogen ze ook uit een echt lees-
boekje lezen, net als de grotere kinderen. Daarvoor wordt dan geno
men : „Lezen in de eerste klas I", waarvan veel bekend voor hen is. 
De kinderen worden dan met twee of drie tegelijk om het tafeltje van 
de onderwijzeres geplaatst. Zo kunnen ze elkaar zien en meestal ook 
horen en de leerkracht heeft de gelegenheid op de individuele moei
lijkheden van de kinderen in te gaan, zonder dat de aandacht van de 
andere kinderen in de klas te veel wordt afgeleid. Wanneer men zich 
met enkele kinderen tegelijk bezighoudt, stimuleren de kinderen el
kaar en men kan de kinderen vaker of langer een beurt geven dan 
wanneer men ze één voor één bij zich zou roepen. 

Wanneer de kinderen op het bord al enige losse letters hebben 
geleerd, mogen ze behalve het eerste leesboekje ook kaarten lezen, 
waarop een of meer bekende zinnen staan met daaronder twee of 
meer woorden, waarin dezelfde letter voorkomt, die ook op dezelfde 
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wijze wordt uitgesproken, benevens die losse letter, bijv.: 

an is in de wei 
an 
in 
n 

Dit lezen gebeurt individueel, b.v. wanneer de halve klas weg is 
voor een godsdienstles. Er zijn dan minder kinderen in de klas en de 
leerkracht heeft dus tijd voor individuele beurten. Deze kaarten wor
den meestal ook weer overgeschreven en die zinnen gaan dan ook mee 
naar huis. 

Behalve het lezen in groepsverband voor het bord of aan het 
tafeltje van de leerkracht lezen de kinderen ook elk voor zich. Het is 
n.l. niet mogelijk alle activiteiten in een klas van 16 kinderen, waarvan 
de leeftijden variëren van 5 tot en met 9 jaar gezamenlijk te doen. 

De kinderen van het bovengenoemde leesgroepje gebruiken voor 
het individuele lezen leren „Sorteeroefeningen 1 en 2" door J. van 
Tricht. De woordjes en plaatjes van deze boekjes zijn niet volmaakt 
gelukkig gekozen, maar het is moeilijk groepen van 4 eenvoudige woor
den te vinden, waarvan de klank niet veel verschilt en de betekenis 
door een duidelijke illustratie is weer te geven. Het eerste boekje heeft 
14 bladzijden met op elke bladzijde 4 maal 4 plaatjes en het tweede 
heeft 7 bladzijden met 8 maal 4 plaatjes per blad. 

Deze boekjes worden op verschillende manieren gebruikt. De eer
ste opdracht luidt: plaatjes op plaatjes leggen. Daarna krijgen de kin
deren eenzelfde boekje, waar woorden onder de plaatjes geschreven 
zijn, volgens de methode Schalij. Losse celluloid woordjes moeten nu 
onder de woordjes van het boekje worden gelegd. Beide dus oefeningen 
voor visueel onderscheiden. Nu worden de woorden onder de plaatjes 
overgeschreven. Dan mogen de celluloid woordjes onder afbeeldingen 
zonder onderschrift worden gelegd. Visueel herkennen. Moeilijker is 
weer: Opschrijven van de woordjes zonder het voorbeeld te zien. Een 
volgend werkje is: visueel sorteren van de woordjes b.v.: 

bak schaar 
bok schaap 
bek schaal 
boek schaaf 
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Daarna komt het op het gehoor sorteren. Hiervoor krijgen de kin
deren losse plaatjes, die ze onder elkaar moeten leggen naar overeen
komst in klank. Het is wel mogelijk dat het voorgaande werkje steun 
geeft, zodat de kinderen bij het plaatje het schriftbeeld voor zich zien 
en toch eigenlijk visueel sorteren. Er zijn ook exemplaren van deze 
sorteeroefeningen aanwezig, waar uit de onderschriften bij de plaatjes 
letters missen, en nu moeten de kinderen op de open plekjes de juiste 
losse letters leggen. De kinderen krijgen opdrachten voor dit werk en 
na elke bladzij worden de namen van de voorwerpen op de plaatjes 
gezegd of nagepraat of gelezen. De volgorde, waarin de werkjes wor
den aangeboden, is niet altijd voor iedere leerling hetzelfde. 

Het lezen van het groepje voor het bord gaat door zo lang deze 
kinderen nog niet kunnen meedoen met de grotere kinderen van de 
klas. Dit wordt gedaan aan de hand van de overige deeltjes van „Lezen 
in de eerste klas". Indien nodig wordt ook gebruik gemaakt van „Vlug 
naar het doel" van Betsy van Gelder. In deze boekjes komen veel 
begrippen voor, die moeten worden uitgelegd. 

Er moet natuurlijk veel meer worden gedaan om de kinderen een 
grotere taalschat en een ruimer taaibegrip te doen verkrijgen. Naast 
allerlei zelfgemaakt materiaal wordt voor de allerkleinsten gebruik 
gemaakt van de „Waarnemingslotto's", uitgegeven door de School-
centrale n.v. te Hilversum. Hierin komen oefeningen voor, voor het 
onderscheiden van kleur en vorm, van positie en houding en van klein 
en groot. Verder kunnen de kinderen zoeken wat weggelaten is op een 
plaat, helften bij elkaar zoeken en het logisch rangschikken oefenen, 
terwijl opengelaten vakjes op een plaat op de juiste wijze moeten wor
den ingevuld. 

Belangrijker is het praten. 
Aan de kinderen worden heel kleine verhaaltjes verteld. Deze 

worden zoveel mogelijk geïllustreerd, ev. wordt met plaatjes van het 
flanelbord de bedoeling van de begrippen uitgebeeld. Door mij wordt 
aangetekend, welke nieuwe begrippen daarbij ter sprake zijn gebracht 
en op welke wijze is getracht deze duidelijk te maken. 

Gezamenlijk worden kleine samenspraakjes bedacht, b.v. van een 
moeder, die met haar kindje naar de dokter gaat, van een politieagent, 
die een stoute jongen een standje geeft. Ook worden situaties uit lees-
boekjes in deze vorm gespeeld. Hieraan werken alle kinderen mee, 
waarbij dus ook kinderen zijn, die niet kunnen lezen. Deze laatsten 
praten dus eigenlijk alleen maar na, wat de juffrouw of de andere 
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kinderen hebben bedacht. Dit napraten komt dus enigszins overeen 
met het leren praten van normaalhorende kinderen. Door het nazeggen 
van uitroepen, vragen en beweringen wordt het spreken geoefend. Deze 
samenspraakjes worden op het bord geschreven en eveneens op kaarten, 
die later als leesmateriaal kunnen dienen. De kinderen vinden dit zo 
heerlijk, dat ze er ook na de les mee doorgaan. Dit is daarom zo belang
rijk, omdat de kinderen zich net als de normaalhorende kinderen bui
ten de schooluren oefenen in het spreken. 

Van de belangstelling, die bestaat voor het eigen lichaam kan ook 
gebruik worden gemaakt bij het taalonderwijs. Eén kind wordt voor 
de klas gehaald en aan dit kind worden de lichaamsdelen gewezen en 
genoemd. Dan worden opdrachten gegeven : Wijs de neus van Jan aan. 
Ook in de vraagvorm : Waar is de buik van Jan ? Ook de kinderen 
mogen opdrachten geven. Zo worden de namen van de delen van het 
lichaam geleerd en de vragen vertrouwder voor het kind, zowel passief 
als actief. Hierbij kunnen ook de bezittelijke voornaamwoorden te pas 
worden gebracht, b.v.: dit is Jan zijn neus, dit is Anneke haar mond, 
dit is je hoofd. 

Behalve het noemen van de lichaamsdelen komen ook de ver
richtingen, die daarmee gedaan kunnen worden, voor een les in aan
merking: lopen, zitten, hoesten, gapen, slapen, zwemmen, enz. Ook 
daar worden opdrachten bij gegeven : Buig je hoofd, ga op je knieën 
zitten. Als oefening voor persoonlijke voornaamwoorden : jij slaapt, hij 
slaapt, wij slapen; van bezittelijke: Annie zuigt op haar duim. Voor 
de kinderen moet dit een spelletje zijn, maar de leerkracht moet de 
achtergrond van al die oefeningen zien en er aantekeningen van maken. 

Ook van deze lessen worden weer kaarten vervaardigd, vaak met 
bijbehorende illustraties om het behandelde in schrifttaai vast te 
leggen. 

Dit onderwijs laat zich op ongezochte wijze uitbreiden met behulp 
van de eigen kleding, de meegebrachte boterhammen, het speelgoed 
van de kinderen, enz. Ook worden er kleine wandelingetjes gemaakt, 
waarbij alle nieuwe namen door de juffrouw of enkele van de grotere 
kinderen worden opgeschreven en die later weer op het schoolbord 
verschijnen en dan worden gelezen. Een leuk spelletje om de kinderen 
aan het praten te krijgen is: „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet". Om te 
leren vragen is ook aardig het volgende spelletje: Eén kind mag naar 
de gang gaan. De andere kinderen kiezen een bepaald voorwerp in de 
klas uit, dat door het kind op de gang geraden moet worden. Dit kind 
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komt de klas weer binnen en stelt achtereenvolgens aan alle kinderen 
een vraag, b.v. Is het groen ? Is het rood ? Is het op de tafel ? Voor de 
zwaarslechthorende kleintjes is dit vragen te moeilijk, maar ze zijn er 
actief bij, luisteren en kijken goed en allerlei uitdrukkingen zoals: op 
de bovenste plank, aan de muur, worden ook door hen beter begrepen. 

We hebben ook een grabbelbus in de klas. Om de beurt mogen de 
kinderen grabbelen, het gegrabbelde voorwerp omhooghouden en aan 
hun buurvrouw of buurman vragen : „Wat is dit ?" Als de buurvrouw 
of buurman het voorwerp weet te benoemen, mag hij of zij het op zijn 
tafeltje leggen en op zijn of haar beurt grabbelen. 

Erg in de smaak valt ook het prentenlottospel. Hiervoor worden 
3 dozen tegelijk gebruikt en het komt dan voor, dat in elk der dozen 
een verschillend soort pijp zit. De woordenschat wordt door dit spel 
uitgebreid en de omvang van het begrip groter. De kinderen krijgen 
allen een kaart met 12 afbeeldingen. De onderwijzeres noemt de namen, 
die op de losse plaatjes staan en de kinderen mogen hun vinger op
steken als zij het genoemde voorwerp op hun kaart hebben. Is het goed, 
dan mogen zij het plaatje op hun kaart leggen. De kinderen zeggen 
steeds de onderwijzeres na en praten dus weer. Ze kunnen er ook 
individueel mee bezig zijn of in groepjes van twee of drie. Dan mag 
één kind het plaatje benoemen en de anderen luisteren. Daar komt 
dus ook weer praten bij te pas. Hierbij wil ik nog opmerken, dat, voor
dat de prentenlottodozen op deze manier worden gebruikt, de kleintjes 
de dozen op tafel hebben gehad, plaatjes op plaatjes hebben gelegd en 
die plaatjes hebben benoemd met of zonder hulp van de leerkracht, 
maar altijd door haar gecontroleerd. 

Kleuren, de trappen van vergelijking, allerlei bijvoeglijke naam
woorden, tegenstellingen worden op de volgende manier bijgebracht: 

In het midden van het lokaal wordt een groot blad op de grond 
geplaatst. Op dat blad komen allerlei voorwerpen te liggen : kleur
potloden, kleurkrijt, penhouders, een schaar met scherpe punten, een 
schaar met stompe punten, een kluwen wol, een wollen draad, een 
katoenen draad, een geruit lapje, een effen lapje, smalle stroken papier, 
brede stroken gekleurd papier, een flesje met een wijde hals, en flesje 
met een nauwe hals, glazen kralen, glazen knikkers, een ruw plankje, 
een glad plankje enz. enz. De kinderen mogen nu op de grond in een 
kring om het blad gaan zitten en krijgen om de beurt de opdracht om 
iets te pakken, b.v. 
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Pak drie rode houten kralen. 
Pak twee smalle groene strookjes papier. 
Neem evenveel kralen als Piet heeft. 
Knip een lapje af, dat groter is dan dat van Jopie. 
Neem een ruw plankje. 

De leerkracht kan de opdracht gemakkelijker of moeilijker maken 
al naar het kind dat aan de beurt is. Het is wel nodig de voorwerpen 
van het blad eens te verwisselen met andere, b.v. door in plaats van 
een schaar met stompe punten een naald met een stompe punt neer 
te leggen. 

Op een dergelijke wijze, dus ook in groepsverband, kunnen allerlei 
uitdrukkingen worden uitgelegd, zoals : er om, er in, over het hek, in 
de boom. Van speelgoed wordt b.v. een huisje gemaakt. Hier komt een 
hek om. Er komt een garage naast het huis en een autootje wordt 
„achteruit" de garage ingereden. Het enthousiasme van de kinderen 
komt hier het onderwijs ten goede. 

Ook wordt er gezongen met de kinderen. Liefst versjes, waarbij 
bewegingen kunnen worden gemaakt, zoals: Wip, wip, wipperdewip. 
Als begeleidend instrument is de trommel zeer geliefd bij de zwaar
slechthorenden. Het oefenen van ritme en melodie komt het spreken, 
het onthouden van wat gesproken is en het begrijpen van het gespro
kene en dus ook het begrijpend lezen ten goede. 

Ook het onderscheiden van andere geluiden dan spraakklanken 
wordt geoefend. Er zijn grammofoonplaten op school met het geluid 
van wekkers, kamerklokken, torenklokken, het geluid van regen, wind, 
regen, onweer enz. Nog beter voldoet m.i. de geluidsfilm. Nu hoort het 
kind het geluid in de situatie, waarin het past: een boot, die fluit, als 
deze bij mist een haven invaart; een trein, die dendert over de rails. 

Behalve als groep, kunnen de kinderen zich ook individueel oefe
nen in het gebruik van allerlei begrippen. Daarvoor is de L. en S. 
methode van waarde. Hiermee kan ook, vaak op weinig tijdrovende 
wijze worden gecontroleerd of de kinderen de hun aangeboden stof 
begrepen hebben. 

Zo zijn er veel platen: o.a. van een boerderij, een speeltuin. Bij 
zo'n plaat horen woordjes, die op de afbeeldingen van voorwerpen op 
de plaat gelegd moeten worden. Ook zijn er platen, waarop verschil
lende voorstellingen voorkomen. Hierbij horen kleine kaartjes, waarop 
zinnen staan, die, als ze op de juiste plaats op de grote plaat worden 
gelegd, samen op de achterkant een grote plaat vormen. 
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Dan zijn er oefeningen, waarbij de twee delen van een zin bij 
elkaar gezocht moeten worden, b.v. 

Moeder koopt een pond bananen. 
Vader gaat naar kantoor. 

De methode geeft nog veel meer oefen- en contrólemateriaal. De 
taak van de leerkracht bestaat o.a. daarin, dat dié oefenstof aan het 
kind wordt verstrekt, waarvan verwacht kan worden, dat ze door het 
kind beheerst wordt. Wanneer de stof te moeilijk is, wordt het zinloos 
raden ; zelfs kunnen begrippen fout worden aangeleerd; zulke arbeid 
zal deprimerend op de kinderen werken en het is bovendien zonde van 
de tijd. Volgens de principes van de L. en S. methode kan veel mate
riaal zelf worden gemaakt. B.v. om het juiste begrip van enkele plaats
bepalingen te controleren dienen drie plaatjes, waarop achtereenvolgens 
een haan op een hok, een hond in een hok, een poes voor een hok. 
De kinderen krijgen delen van zinnen aangeboden en moeten daarvan 
zinnetjes samenstellen. Wanneer de zinnetjes goed zijn gevormd en naast 
het juiste plaatje zijn gelegd, vormt het geheel aan de achterkant weer 
een grote plaat. In de klas zijn verder aanwezig tal van kaarten met op
drachten ontleend aan het dagelijkse leven van de kinderen, b.v. 

Wat kost een kinderkaartje in de tram ? 
Hoe laat gaat de school aan ? 

Verder hebben we tekenopdrachten : 
Teken een meisje met vlechten. 
Teken een meisje met een strik in het haar. 

Een andere kleur hebben de kaarten, die opdrachten bevatten, 
waarop met een woord of zin geantwoord moet worden : 

Waar woon je ? 
Wat heb je op je brood ? 

Een eenvoudige contrólevorm kennen we in de „Stilleesoefenin-
gen" van J. Zilverschoon en medewerkers. Hier staan bij een plaatje 
van een voorwerp 5 woorden. Het kind moet nu het juiste woord op
schrijven. De methode kent ook plaatjes, waarbij twee of drie zinnen 
horen en van het kind wordt gevraagd om de juiste zin te kiezen. 

De kinderen, die voldoende ver gevorderd zijn, komen in aanmer
king om zelfstandig een leesboekje te lezen. De hiervoor bestemde 
boekjes zijn op volgorde van moeilijkheid in de kast geplaatst. Voor 
het bijbrengen van nog onbekende begrippen wordt gebruik gemaakt 
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van allerlei platenmateriaal, o.a. albumplaatjes, een beeldencyclopaedie 
enz. Begrippen, die niet door een plaatje kunnen worden voorgesteld, 
dienen in alfabetische volgorde in een kaartenbak gerangschikt te zijn 
met bijvoeging van voor het kind begrijpelijke verklaringen. Bij elk 
boekje behoort een aantal vragen, die de leerkracht kan stellen, wan
neer de leerling het boekje uit heeft. Als uit de beantwoording van de 
vragen blijkt, dat het boekje is begrepen, is het kind aan een volgend 
boekje toe. 

De beschreven wijze van werken, welke berust op het op doel
matige wijze gebruiken van de in de handel zijnde methoden in com
binatie met zelfgemaakt materiaal, nadat eerst de begrippen zijn bij
gebracht op een voor kinderen aantrekkelijke wijze, is thans mogelijk 
door het van de aanvang af gebruik maken van de moderne gehoor-
apparatuur en het op jeugdige leeftijd op een voor hen geschikte school 
voor slechthorende kinderen komen. 

Gehoopt wordt, dat de resultaten van het op deze wijze gegeven 
onderwijs in de toekomst zodanig zijn, dat het grote verschil, dat bij 
het beschreven onderzoek nog werd waargenomen tussen normaal- en 
slechthorende kinderen, verkleind wordt. 

STUDIE-DAGEN IN HEIDELBERG — JANUARI 1962 

door Dr B.Th. M. Tervoort, S.J. 

In Januari 1961 werden in Heidelberg voor het eerst 2 studie-dagen gehouden, waar
aan alle onderwijzers van de slechthorenden- en doven-scholen van de landen Baden 
en Württemberg en al de leerkrachten-studenten in voorbereiding verplicht deel 
moesten nemen, en waarbij de andere leerkrachten uit Duitsland uitgenodigd waren. 
Het rapport hierover in de Neue Blatter was zó indrukwekkend dat ondergetekende 
besloot, een uitnodiging om de studiedagen van dit jaar bij te wonen te aanvaarden. 
Op een enkele uitzondering na waren alle lezingen en diskussies ook dit jaar weer 
zeer goed ; het lijkt daarom de moeite waard er hier zeer kort een samenvatting van 
te geven, die vóór de uitvoerigere Duitse verschijnt en bovendien voor meer lezers 
in Holland bereikbaar is. Het centrale thema van dit jaar was het uitwerken van het 
verschil tussen de gewone lagere school en de school voor gehoorgestoorden, met 
name toegepast in het taal- en leesboek voor het gehoorgestoorde kind. Hier volgt, 
wat elke spreker gezegd heeft; het is onze persoonlijke voorkeur, die uit een lezing 
datgene naar voren haalt, min of meer uitvoerig, wat wij het meest interessant 
achtten voor de Nederlandse collega's. 
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GRAMLICH: Grundzüge des Bildungsplanes für die Volksschule 
(Grondtrekken voor het leerplan van de lagere school). De invloed 
van de techniek en de positieve wetenschappen heeft de laatste halve 
eeuw het onderwijs wezenlijk beïnvloed, evenals trouwens ook de 
sociaal-economisch andere situatie van het individu en de gemeenschap; 
daardoor is de opgave tot opvoeden zwaarder geworden, Grondtrekken 
van ons leerplan zijn: autonomie van het onderwijs, dat aan de posi~ 
tieve vakken meer aandacht moet besteden dan voorheen, maar dat 
meer sociaal menselijk moet waken tegen vertechnisering, niet op een 
intellectualistische en uniformistische wijze, maar individueel genuan
ceerd, en sociaal en religieus geïntegreerd. Nadruk op vaderland en 
moedertaal, met bijzondere waakzaamheid tegen de 3 F's: radio, tele
visie en film (Funk, Femsehen, Film) die een gevaarlijke schijnwereld 
voor het kind van deze tijd opbouwen („de vierde gevaarlijke F is de 
Folkswagen" 1). Het werkelijke rijpingsproces proberen te stimuleren, 
waartoe de moedertaal onontbeerlijk is in het opbouwen van de mense
lijke communicatie en het begripsbezit. Opvoeden meer tot kennen dan 
tot weten, dat voert tot keuze uit en beperking van de stof. De school 
is de opbouwer van de zelfwerkzaamheid. De moderne homo faber 
moet de klassieke homo sapiens niet verdringen. De school moet een 
terrein zijn van menselijk ontmoeten; daarbij is de persoonlijkheid en 
het voorbeeld van de leerkracht van primair belang. 

BECHINGER : Probleme des Bildungsplanes für die Gehörlosen-
schule (Problemen van het leerplan voor de school voor doven). 
Ideëel is hier hetzelfde doel, met dezelfde rechten en plichten, maar 
de middelen moeten soms anders zijn. Sinds 1810 leggen de opeen
volgende leerplannen het accent op spraak en taal. (Volgt een lang 
historisch overzicht). De differentatie in doven, en zwaar en licht 
slechthorenden is een zeer belangrijk distinctief aan het worden voor 
de leerplannen die telkens een zo groot mogelijke aansluiting aan die 
voor normale kinderen moeten zoeken. Zonder zeer veel taal is de 
meest primitieve opvoeding van doven onmogelijk; zij moeten door 
de taal van dominant imiterende tot zelfstandige mensen worden ; 
daartoe moet in hen de taal in het leven geïntegreerd worden. Wat het 
normale kind spelende leert, moet hier doelbewust geleerd worden. 

QUERNER : Wesen und Weg des Naturkundeunterrichts in der 
Volksschule (Wezen en weg van het onderwijs in de kennis der natuur 
op de lagere school). Een bezinning op het mysterie van het leven door 
het bijbrengen van een eerbied voor het dier is belangrijk. Op dit 
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niveau vermijde men populair gemaakte wetenschappelijke biologie, en 
optere voor interesse voor het dagelijkse leven in zijn verschijningsvorm 
van het mede-levende wezen. 

SCHILLER: Ziel und Weg des Naturkundeunterrichts in der 
Gehörlosenschule (Doel en weg van het onderwijs in de kennis der 
natuur op de school voor doven). Een doof kind staat aan het begin 
van de lagere school op het niveau van een driejarig horend kind, wat 
de kennis der natuur betreft, omdat het uitvoerig vragen naar de ver
schijnselen en het antwoord krijgen niet of zeer gebrekkig aanwezig is 
geweest. De school moet de vraagbehoefte aankweken door het kind 
alsmaar vragen te stellen; aanschouwelijkheid, belevenis en zelfwerk
zaamheid zijn de princiepen. De voornaamste aanschouwelijkheid is de 
natuur. Na het zesde levensjaar is de basisinteresse voor de diverse 
dieren aanwezig. 

WALTER : Aufgabe und Bedeutung des Naturlehreunterrichts in 
der Volksschule (Opgave en betekenis van het natuurkundeonderwijs 
op de lagere school). Dit moet geschieden aan de hand van het zelf 
experimenterende kind, niet met miniatuurmodellen, maar met levens
experimenten, waaronder de meetbare de beste zijn; hoe meer zintuigen 
behalve het oog daarbij in de waarneming betrokken zijn, des te beter. 
Niet tevoren meedelen, maar zelf laten zien en uitvinden, wat waar te 
nemen is. Zijn eenmaal de wetten en princiepen vastgesteld, dan is het 
een grote vreugde, zelf vast te kunnen stellen dat de toepassing in 
diverse situaties klopt; daarbij een beroep doen op productief denken 
en het zien van nieuwe relaties. Hierin ligt de wezenlijke waarde van 
dit vak. 

HENNINGER: Der Naturlehreunterricht und die Schule für 
Gehörgeschadigte. (Het natuurkunde-onderwijs en de school voor 
gehoorgestoorden). Dit is een specifiek waarnemingsvak dat tot con
versatie aanleiding geeft, waarbij de leerkracht doorlopend spraak en 
taal moet blijven corrigeren. Er moet uit de stof een keuze gemaakt 
worden die kleiner moet zijn dan die voor horende kinderen; de stof 
moet practisch gekozen worden, zodat leven en vak er later steun aan 
hebben. Spr. pleit voor een lagere school voor doven die een jaar langer 
is. 

GIEDING: Das Rechnen und die Sprache in der Volksschule 
(Het rekenen en de taal [nl. bij het rekenen, Tervoort] op de lagere 
school). Taal is uitdrukken van het mensenlijk bestaan, rekenen is 
kwantitatief uitdrukken van het menselijk bestaan, het ontdekken van 
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kwantitatieve en quantificeerbare verhoudingen, het er zich rekenschap 
van geven, het spreken erover in de diverse getallen-talen. Het zien en 
formuleren van de mogelijkheden en problemen is nauw met het taai-
bezit verweven. 

MICOL: Fragen des Rechenunterrichts in der Gehörlosenschule 
(Vragen van het rekenonderwijs op de school voor doven). Kennis van 
rekentechniek is een levensvoorwaarde van het moderne menselijke 
bestaan. Zo gauw getal en cijfer begrepen, afgezien en gelezen kunnen 
worden begint het reken-onderwijs: het hoeft niet te wachten tot beide 
ook gesproken kunnen worden. Het rekenen moet verlopen in spel- en 
belevingssituaties. De tekstboeken voor het horende zijn z.m. voor het 
dove kind onbruikbaar vanwege de taal: ze moeten öf vereenvoudigd, 
of speciaal en uitvoerig uitgelegd, öf voor enkele zeer begaafden gereser
veerd worden. Talrijke voorwaarden in één zin en samengestelde vraag
zinnen maken de meeste opgaven voor dove kinderen veel te moeilijk. 
Speciale boeken voor dove kinderen zijn gewenst. 

DEISSLER: Das Problem des Enahlens (Het probleem van het 
vertellen). De vertelling heeft als karakteristieken haar hoge uitdruk
kingswaarde, het creatief, en het „wordend" zijn. Het kind vertelt mee, 
als het een vertelling hoort; ook een nieuw verhaal groeit voort uit het 
creatief taalbezit van het kind zelf. De doven zijn minder gedifferen
tieerd creatief hiertoe in staat. Het mee en na-vertellen van het ge
liefde verhaal is een belangrijk facet: tot deze reproductie zijn ook de 
dove kinderen in staat. 

LAUERER: Das exemplarische Lehren und Lemen und die 
Schule für Gehörgeschadigte (Het .exemplair' onderwijzen en leren en 
de school voor gehoorgestoorden). Het kenmerk van de exemplaire 
methode is de behandeling van het voorbeeld of het gekozen segment 
stof als model en representant voor een groep of categorie van identieke 
of analoge gevallen; daardoor is een verantwoorde beperking van de 
stof en een keuze van het wezenlijke mogelijk. De methode maakt de 
leerling capabel om zelf antwoorden te vinden met de methode en de 
technieken die hij geleerd heeft. Het éne specifieke probleem moet in 
deze methode altijd behandeld worden als deel van het geheel, ver
wijzend naar dat geheel, het geheel reeds in princiepe verklarend. Als 
relatie-begrip kan men het exemplaire niet enkel van de kant van het 
object — de stof — maar ook van de kant van het subject — kind en 
leerkracht— beschouwen. Het kind moet het object niet „leren" maar 
ontmoeten, het in zijn bestaan integreren en dat bestaan ermee identi-
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ficeren. Bij dove kinderen kan deze methode pas in de hogere klassen, 
als taal en meer gedisciplineerd denken zich tot op zekere hoogte ont
wikkeld hebben, gebruikt worden en moet dan leiden tot het beter 
inzicht in betrekkingen, oorzaak- en gevolg-verhoudingen, analogieën, 
enz. Lukt deze methode in die klassen dan is voor het zelfstandig vol
wassen worden zeer veel gewonnen. 

ZIPF : Experimentclle Untersuchungen über die Schall- und Wort-
aufnahmefahigkeit tauber Kinder (Experimenteel onderzoek naar het 
vermogen tot het waarnemen van klank en woord door dove kinderen). 
Dit onderzoek, aan de universiteit van Heidelberg gedaan, liet dove 
kinderen klank en woord met rechter en linker handpalm als vibratie 
in het vrije veld (geen contact-waarneming) waarnemen. De kleinste 
afstand van hand tot vibrator was 1 cm. Hoe lager de toon, des te 
groter kon de afstand zijn. Bij 20 db. werd boven 200 Hz. niets meer 
waargenomen. Bij uitzondering werd 1000 Hz. en hoger nog gevoeld, 
op de minimale afstand. Tussen 60 en 80 db. versterking maakte klan
ken, eenlettergrepige en meerlettergrepige woorden en zinnen, alle 
reeds aan de kinderen bekend, waarneembaar. Concentratie was een 
belangrijke factor. Tastzin bleek trainbaar. De tastvoel-Gestalt helpt 
bij het verstaan, met name de motoriek. De handpalm is de beste waar-
nemingsplaats. 

SPETH: Vergleichende spektographische Untersuchungen über 
die Sprache normalhörender, hörrestiger und gehörloser Schulkinder 
(Vergelijkend spectographisch onderzoek naar het spreken van nor
male kinderen, kinderen met gehoorresten en dove kinderen). Alle 
proefpersonen spraken korte zinnetjes die op de sonograaf werden op
genomen. Bij de doven is de monotonie op de sonogrammen zichtbaar, 
zij hebben ook intensievere aanzetstoten. Soms liggen de formanten van 
de slechthorenden anders dan die van de normalen; bij de doven is 
dat zo goed als altijd het geval. De intensiteiten van de doven wijken 
af. Accent- en ritme-oefeningen voor hen zijn even belangrijk als het 
articulatie-onderwijs; dit laatste moet niet te zwaar en log zijn. 

DING : Die Verbundenheit von Ablesen und Horen beim hör-
restigen Kind (Het verband tussen afzien en horen bij het kind met 
gehoorresten). Bij dit onderzoek aan de Universiteit van Heidelberg 
werden proeven genomen met het verstaan door alleen aflezen, alleen 
horen en de combinatie van beide. Vocalen werden beter gehoord dan 
afgelezen, consonanten omgekeerd, beide beter in de combinatie-waar
neming. Voor losse woorden was de volgorde: combinatie het beste, 



23 

dan aflezen, dan horen; bij zinnen was het enkel aflezen slechter dan 
enkel horen. Hoe moeilijker de zin, hoe meer de apperceptie van de 
spraakmotoriek belangrijk wordt. Het afzien wordt niet ongunstig be-
invloed door grotere gehoorresten. 

MARTIN: Experimentalpsychologische Untersuchungen zur Ent-
wicklung der Konzentrationsfahigkeit bei gehörlosen Schulkindern (Ex
perimenteel psychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van het 
concentratievermogen van dove schoolkinderen). Dit onderzoek, aan 
de Universiteit van Heidelberg gedaan, gebruikte de tests : Bourdon, 
K.V.T. en Pauli voor het onderzoek naar het concentratievermogen. 
Er bleek geen verschil te bestaan tussen doven en slechthorenden; deze 
twee groepen hadden een slechter concentratie-vermogen; dit bleek 
zijn oorzaak te hebben in minder goed taalbezit. 

SCHULER: Die Grundprinzipien für die Gestaltung eines Eerst-
sprachlesebuches (Beginselen voor de opbouw van een eerste taailees
boek) . Zo'n boek moet een methode ten grondslag hebben die progres
sief is; het moet kleurrijke, op de tekst toegepaste, voor het kind be
grijpelijke illustraties hebben; het moet beginnen met namen bij 
plaatjes, en dan doorgaan met verhaaltjes; tenslotte moet het tot zelf
werkzaamheid leiden door opgaven te geven. Uitgaven voor het dove 
kind apart zijn noodzakelijk, eventueel in groter Europees verband. 

HELLER: Vergleichende Untersuchung zur Körpermotorik taub-
stummer Kinder. (Vergelijkend onderzoek naar de lichaamsmotoriek 
van dove kinderen). Dit aan de Universiteit van Heidelberg gedane 
onderzoek maakt een belangrijk onderscheid tussen de grove en de 
fijne, de macro- en de micro-motoriek. Onderzocht werd de macro-
motoriek van prelinguaal doven tegenover horenden in balanceren, lijn-
lopen, ladder klimmen, ringwerpen en pingpongbal slaan. In alle eerst
genoemde prestaties zijn de doven significant slechter, in ringwerpen 
gelijk, in pingpongbal slaan beter; zij blijken dus enkel daar slechter, 
waar evenwichtsoefening domineert. In de tijd nodig voor de prestatie 
waren alle doven significant slechter in alle oefeningen. 

DIEBOLD : Das Lesen und der Aufbau einer Schülerbibliothck. 
(Het lezen en de opbouw van een schoolbibliotheek). Als het horende 
kind gaat lezen, verstaat het de taal al, het moet alleen de techniek 
van het optisch verstaan aanleren. Vanaf de eerste klas aan kan het 
op boeken losgelaten worden en een aangepaste bibliotheek leren ge
bruiken. Dove kinderen kunnen pas veel later het woord losmaken 
van de individuele situatie; hun lezen blijft lang repetitie-lezen. Emo-
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tioneel-esthetisch lezen van b.v. poëzie en literaire producten blijft voor 
de doorsnee doven levenslang onmogelijk. De immanente melodie
ervaring bij het stillezen is niet aanwezig, hetgeen de lees-intentionali-
teit verzakelijkt. Toch is een bibliotheek van groot belang, ook en juist 
voor dove kinderen. Leeftijdsniveaux: sprookjesleeftijd, Umwelt-leef-
tijd, avontuur-leeftijd. De sprookjesleeftijd zou zo niet meer moeten 
heten, want het sprookje verdwijnt; slechts enkele sprookjes houden 
het vol in de moderne tijd. Het dove kind komt niet zo vanzelfsprekend 
met de Umwelt klaar als het horende, dit moet op de biblotheek aan
gevuld worden met boeken, platenboeken, kaarten, atlassen, enz. Liefst 
veel dunne boeken en brochures, altijd zo veel mogelijk illustraties. Het 
dove kind moet bij het verlaten van de school hebben leren lezen. Uit
gave van vereenvoudigde boeken is noodzakelijk, evenals keuzelijsten 
van eenvoudige, aan de leeftijd aangepaste boeken. Aan de hier ge
stelde eisen voldoet een Franse uitgave van de Libraire Hachette die 
in wekelijkse katernen een voortreffelijke kinderencyclopedie uitgeeft. 

FISCHER : Welche Anforderungen sind an die Gestaltung eines 
Lesebuches zu stellen (Welke eisen moet men aan het samenstellen 
van een leesboek stellen). Het moet niet alleen het kind onderwijzend 
informeren, maar het ook aan zelfwerkzaamheid met zijn eigen taai-
bezit zetten : de meeste boeken missen dit laatste aspect. Elk woord 
heeft naast zijn betekenis ook een belevingsveld dat door het normale 
kind vanzelfsprekend beleefd wordt, door een dove veel minder. Boe
ken voor dove kinderen moeten het belevingsveld van het woord 
accentueren. Abstracte begrippen kunnen pas gevormd worden, als 
door dit proces van het kennen van de plooibaarheid van de belevings-
velden der woorden deze woorden uit hun individualiteit en univoci-
teit uitgelicht zijn. Periferie-beleving van het woord maakt het pas tot 
integraal deel van het leven. Het vocabulair moet systematisch worden 
opgebouwd, in een structuur die de woorden elkaar doet steunen in 
verstaan en beleven. Een leesboek voor doven moet ook taalboek zijn. 
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J A A R V E R S L A G 

van de „Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland" 

over het Verenigingsjaar 1960. 

In dit jaarverslag hoop ik U een inzicht te geven in de werkzaam
heden van het Bestuur Uwer Vereniging in 1960. Om het zo over
zichtelijk mogelijk te maken zal ik de feiten in chronologische volgorde 
vermelden. 

Als eerste datum vermeld ik 8 januari 1960. Zoals U zich waar
schijnlijk zult herinneren, is in 1959 de beslissing gevallen betreffende 
het uitgeven van een tijdschrift in samenwerking met de „Vereniging 
ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland". De 
consequenties daarvan, o.a. de contributieverhoging, werden door de 
Algemene Vergadering in 1959 aanvaard. Er was echter nog geen ge
schikte naam voor het nieuwe tijdschrift. Voor de naamgeving werd 
voor de leden van beide verenigingen een prijsvraag uitgeschreven ; 
degene, wiens inzending werd uitgekozen, zou een boekenbon ter waar
de van vijftig gulden ontvangen. Er kwamen veel inzendingen binnen ; 
een jury, bestaande uit de Dames Lensink en Huizinga voor de Ver. v. 
Doofstommenonderwijs, en Mej. Stok en de Heer Scheffer voor onze 
Vereniging, zou de inzendingen beoordelen en de naar haar mening 
beste aan beide Besturen voorleggen. Op 8 januari 1960 werd in Den 
Haag een juryvergadering gehouden. Op deze vergadering bleek, dat 
het ook voor een jury een moeilijke opgave kan zijn om met een una
niem voorstel te komen. Immers, de stemmen staakten betreffende de 
volgende namen : „Surdus Loquens" en „Horen, spreken, taal". Beide 
Besturen moesten toen een beslissing nemen. De Besturen van beide 
verenigingen en de jury kwamen daarom op 7 maart 1960 te Amers
foort bijeen. Geen van beide Besturen was enthousiast over de door 
de jury voorgestelde titels, waarna alle inzendingen weer werden afge
wogen en men tenslotte overeenstemming bereikte over de naam: 

„Het gehoorgestoorde Kind" 
Orgaan van de Vereniging ter Bevordering van het 

Doofstommenonderwijs in Nederland en de Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 

en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland. 
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Onder deze titel, voorzien van een symbolische tekening, verscheen 
het tijdschrift voor de eerste maal op 1 april 1960. 

Deze naam was een voorstel, ingediend door de Heer A. van Uden 
(Sint Michielsgestel). 

Uw Bestuur spreekt hierbij de wens uit, dat dit tijdschrift mede 
een waardevolle vertegenwoordiging mag zijn van het moeilijke werk 
met het slechthorende en spraakgebrekkige kind. Voorwaarde hiervoor 
zal echter zijn, dat men met zijn moeilijkheden bij en ervaringen in dit 
onderwijs door middel van geschrift naar voren durft te komen. Deze 
laatste zin zoudt U kunnen zien als een gecultiveerde omschrijving van 
de redactionele noodkreet: „Waar blijft copy !" 

De Studie-Conferentie in 1960. 
Bij de voorbespreking werd besloten, dat onder andere het pro

bleem „Het dubbelgestoorde kind" zou worden behandeld. Dit zou in 
de vorm van een Forum geschieden, waarbij zoveel mogelijk facetten 
belicht konden worden door verschillende deskundigen. Voor een 
nauwkeurige taakomschrijving en taakverdeling kwamen de leden van 
het Forum : Mej. W. F. v. Eldik, Zr. Marie, en de Heren Dr. E. de Boer, 
P. C. de Kluyver, Dr. H. J. Koster, A. Schutten, N. Stam en N. Y. 
Vlietstra op 25 april 1960 te Utrecht bijeen. De Heer W. C. Andreae 
fungeerde als voorzitter. 

Alle leden van het Forum toonden door hun aanwezigheid hun 
enthousiasme voor het op deze wijze benaderen van genoemd probleem. 

De Studie-Conferentie werd gehouden op 19 en 20 mei in het 
conferentieoord „Woudschoten" te Zeist. Het was voor de eerste maal 
sedert het bestaan van onze Vereniging, dat we niet meer in het voor 
ons zo vertrouwde Maarten Maartenshuis te Doorn waren. De reden 
was voor onze Vereniging gunstig: door het sterk toegenomen ledental 
was de accomodatie in Doorn te klein geworden. 

Het programma van deze conferentie was als volgt: 
Donderdag 19 mei was er om 11 uur een vertoning van de films 

„Gevaarlijk Geluid" en „Listening Eyes". 
De eerste film was een uitstekende, zij het uiteraard een lawaaierige, 

indruk van de gevaren, waaraan onze oren dagelijks bloot staan. 
„Listening Eyes" leerde ons, en bevestigde onze overtuiging, hoe 

groot de moeilijkheden zijn, waarvoor een slechthorend kind wordt ge
steld, en gaf ons een beeld, hoe de maatschappij hieraan tegemoet kan 
komen. 
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In de middag werd het Forum gehouden, waarbij vooral tijdens 
het beantwoorden van de uit de zaal gestelde vragen een geanimeerde 
discussie ontstond. Een uitvoerig verslag hierover werd in het augustus-
nummer van het tijdschrift gepubliceerd. 

Vrijdag 20 mei werd om 11 uur de Jaarvergadering gehouden. 
In de middag sprak de Heer Pille over: „Het vervolgonderwijs aan 

de scholen voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen". 
Deze lezing werd in het juni-nummer van ons tijdschrift gepubli

ceerd. 

De Jaarvergadering 1960 
Na opening van de vergadering door de Heer Pille werden enige 

ingekomen stukken behandeld. Belangrijk was een schrijven van de 
„Ammanstichting" te Rotterdam, waarin verzocht werd, of onze Ver
eniging een aanvraag zou willen richten tot het Ministerie van Maat
schappelijk Werk om te komen tot een regeling, waarbij het mogelijk 
is het maatschappelijk werk voor onze scholen op gang te brengen, iets 
waaraan van overheidswege nog geen aandacht was besteed. Met alge
mene stemmen ondersteunde de Algemene Vergadering deze suggestie 
van de Ammanstichting, zodat tot het richten van een schrijven aan 
genoemd Ministerie werd besloten. 

Hierna volgde het bespreken van het jaarverslag over 1959. Dit 
jaarverslag werd in het juninummer van het tijdschrift geplaatst. 

De Rekening en Verantwoording over 1959 en de begroting voor 
1960 werden aan de A.V. voorgelegd en met algemene stemmen goed
gekeurd. De Heer Geilleit bracht namens de kascontrole-commissie 
verslag uit van haar bevindingen en stelde voor de Penningmeesteresse 
décharge te verlenen over het boekjaar 1959. Met applaus werd dit 
voorstel ondersteund. 

In de nieuwe kascontrole-commissie werden Mej. L. Clemens en 
de Heren G. J. Borgers en H. Koops, allen uit Den Haag, benoemd. 

Vaststelling van tijd, plaats en programma van de Studie-Confe
rentie 1961. 

Wat betreft de plaats was men gauw tot overeenstemming: de 
conferentie zou weer in Woudschoten gehouden worden, mits de 
acoustiek van de vergaderzaal verbeterd zou worden. Hierover zou con
tact met de directie van Woudschoten worden opgenomen. 

De Heer Breve deelde mede, dat het gewenst was subsidie voor 
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de te houden conferenties aan te vragen. Dit zou namelijk veel kans 
op succes hebben, sedert onze Werkgemeenschap een officiële Vereni
ging is geworden. 

Over de datum van de conferentie kon de vergadering het minder 
gauw eens worden. Verschillende voorgestelde data brachten even-
zovele bezwaren met zich mee. Teneinde uit de impasse te komen, 
stelde de Heer Pille voor deze kwestie aan het Bestuur over te laten. 
Zodra de bespreking van het bestuur zou hebben plaats gevonden, zou 
het resultaat daarvan in het tijdschrift worden bekend gemaakt. 

Voor het programma van de conferentie werden al enige suggesties 
gedaan. Br. Marcus stelde voor Br. Siardus uit te nodigen een lezing 
te komen houden over „lees- en schrijfstoornissen". De Heer Pille zou 
graag het rekenonderwijs behandeld zien op dezelfde wijze als indertijd 
het taalonderwijs. De Heer Oostinga stelde belangen in een lezing over 
het probleem : dubbelgestoorden. 

Bij de rondvraag beklaagde de Heer Schuts zich over de spora
dische medewerking van de leden betreffende artikelen voor het tijd
schrift, hetgeen door de Voorzitter werd onderstreept. Hij sprak de 
hoop uit, dat hierin verandering zou komen. 

Hierna werd de Algemene Ledenvergadering 1960 gesloten. 

Korte tijd later, namelijk op 15 juni 1960, kwam het bestuur bijeen 
om de datum voor de Studie-Conferentie 1961 vast te stellen. Als data 
werden 26 en 27 oktober, onmiddellijk voorafgaande aan de herfst-
vacantie, bepaald. Het bleek niet mogelijk deze conferentie vóór de 
zomervacantie te houden, mede door het feit, dat de Vereniging voor 
Doofstommenonderwijs haar jaarvergadering onmiddellijk voorafgaan
de aan de Pinkstervacantie pleegt te houden. De data voor onze Studie-
Conferentie werden in het oktobernummer van het tijdschrift bekend 

gemaakt. 
Op deze Bestuursvergadering werd besloten, dat de Heer P. C. de 

Kluyver in ons bestuur de functie van vice-voorzitter zal vervullen. 

Uw bestuur werd op de Algemene Vergadering van de Vereniging 
ter bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland, die op 
2 en 3 mei in Sint Michielsgestel werd gehouden, door de Heren A. 
Breve en J. H. C. Verschoor vertegenwoordigd. Mej. Vermeulen was 
helaas door ziekte verhinderd om die vergadering bij te wonen. 

Mij rest nog te vermelden, dat 
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1° op 31 december 1960 121 leden waren ingeschreven ; 
2° dat op 23 augustus 1960 aan de Minister van Maatschappelijk 

Werk een schrijven werd gericht. 
Namens Uw Bestuur spreek ik de wens uit, dat het door dit Be

stuur verrichte werk voor de aan ons toevertrouwde jeugd tot tastbare 
resultaten mag leiden. Wij weten, dat dit niet altijd eenvoudig is; maar 
wij zullen de moed niet verliezen, zolang wij weten, dat ons werk de 
goedkeuring van alle leden heeft. 

A. Breve, secretaris. 

Enige beschouwingen naar aanleiding van het 

JAARVERSLAG OVER 1961 
van de Ver. ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs 

in Nederland 

Geen groot verlangen, geen enkele wil 
kan maken, dat hij even wacht, 
de eenmaal aangevangen tijd. 
Ondanks de schijn van eeuwigheid 
in enkele stille ogenblikken, 
hoor ik voortaan een fijn, schor tikken, 
word ik geschonden door het weten : 
ook dit wordt langzaam opgesleten. 

M. Vasal is 

Als men op bepaalde tijden voor een opgedragen taak komt te 
staan, wordt men er meer dan anders aan herinnerd, hoe vlug de tijd 
voorbij gaat. Geen ogenblik kunnen we de tijd vasthouden en hoe 
ouder we worden, des te korter schijnen ons de opeenvolgende tijd
perken van ons leven. 

Voor een kind schijnt een dag een jaar en een jaar een eeuw. Een 
andere uitdrukking geeft echter een andere kijk op het begrip tijd. „De 
tijd gaat voorbij", zeggen we, „maar we vergissen ons: de tijd blijft en 
wij zijn het, die voorbij gaan." 

Hoe het dan ook zij, mij lijkt het afgelopen jaar voorbijgevlogen 
en wederom voor de taak gezet een overzicht te geven van het werk van 
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onze vereniging in 1961, lijkt het me, alsof de inkt van het vorige 
verslag nog maar net is opgedroogd. 

Och, in een kleine vereniging als de onze gebeurt in een jaar niet 
zo heel veel, maar als men geïnteresseerd is in de vooruitgang op het 
gebied van het doofstommenonderwijs neemt men toch ook kennis van 
wat er in andere landen op het onderhavige terrein gebeurt. Een nauw
gezette bestudering van de talrijke tijdschriften eist veel tijd. Daar zijn : 
de „Neue Blatter für Taubstummenbildung", de „Teacher of the Deaf", 
de „Silent World", de American Annals of the Deaf", de „Volta Re-
view", de„Revue Générale" om maar de meest belangrijke te noemen. 

En daarnaast verschijnt steeds meer literatuur over de doofheid 
en haar randgebieden in boekvorm. Ik noem U slechts enkele uitgaven, 
die me de laatste tijd in handen zijn gekomen bv.: „Through the bar
riers of Deafness and Isolation" en „The Conquest of Deafness". 

Ik noem U ze hierom, omdat ze zulke merkwaardige titels hebben. 
„Through the barriers of Deafness and Isolation" is opgedragen aan 
ouders en leraren, die hoorgestoorde kinderen helpen, opdat ze deel 
kunnen worden van de horende wereld. Het is een boek, dat laat zien, 
wat er te bereiken is met kinderen, die over hoorresten beschikken, 
maar het is naar mijn smaak een te optimistische titel, omdat het pu
bliek kan denken, dat iedere dove, ook de zwaar-dove, nu de barrières 
van doofheid en isolatie kan doorbreken. Er zijn inderdaad schitterende 
voorbeelden, hoe ook sommige van hun geboorte af zwaar-doven 
„boven hun doofheid uitgroeiden", maar dan waren bijna altijd de 
omstandigheden van de meest gunstige aard, zoals ze die ook waren 
van Dr. James Marster, als tandarts verbonden aan de afdeling ortho-
dontie van de universiteit van Zuid-Californië, die in het boek vertelt, 
hoe hij zijn moeilijkheden overwon. 

„The Conquest of Deafness" geeft een historische beschrijving van 
de doofheid en alles wat er mee samenhangt van de vroegste tijden tot 
heden. Maar ook deze titel kan doen veronderstellen, dat de over
winning van de doofheid een feit is. 

Dan is me de titel van het boek van Hodgson liever: „The pro
blems of the Deaf", want de weg naar de uiteindelijke overwinning 
van de doofheid ligt nog bezaaid met problemen. En het is nog altijd 
de grote vraag, of de doofheid wel ooit naar al haar facetten overwon
nen zal kunnen worden. Het is nog altijd zo, dat het „onmogelijke" 
wordt geprobeerd om het mogelijke te bereiken. 

Geschreven wordt er genoeg over en de stroom van literatuur is 
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bijna niet meer te overzien. Vandaar dat in de Verenigde Staten een 
poging wordt ondernomen om het essentiële uit die stroom van litera
tuur van alle landen in een bepaalde bedding te leiden. 

De „American Speech and Hearing Association" in samenwerking 
met het Gallaudet College geeft een referatentijdschrift uit genaamd : 
„D. S. H. Abstracts" (Deaf, Speech and Hearing Publications), waarin 
uittreksels verschijnen uit 300 wetenschappelijke tijdschriften uit vele 
landen. 55 Wetenschapsmensen uit de doofstommenwereld, de otola-
rynchologie, de psychologie, de physiologie, de neurologie, de psychia
trie, de linguistiek en electrotechniek hebben hun medewerking toe
gezegd. 

Een goede stap naar betere informatie, zo kunnen we deze poging 
zien. 

Is er dan niet al veel bereikt op ons gebied, zal men zich onwille
keurig kunnen afvragen ? En daarop moet het antwoord luiden : ja en 
toch ook weer : nee. De doofheid is nog steeds niet overwonnen. Het 
doofstommenonderwijs heeft wel een lange geschiedenis, maar we zijn 
nog lang niet, waar we graag willen zijn. 

Toen Dr. Samuel Johnson, de bekende Engelse schrijver en lexico
graaf, die leefde van 1709 tot 1784, de Noordwestelijke eilanden van 
Schotland bezocht, bracht hij ook een bezoek aan de school voor doof
stommen te Edinburgh, die onder leiding stond van de bekende Tho-
mas Braiduiood. In 1775 verscheen het verslag van Boswelt over het 
bezoek van Johnson aan die school en daarin werd hoog opgegeven van 
de resultaten, die daar behaald werden met dove leerlingen in het 
spreken, schrijven en rekenen en het verslag sloot met deze woorden : 

„Het was zeer verheugend om te zien, hoe aan één van de meest 
hopeloze rampen, die een mens kan overkomen, zo veel hulp kan wor
den verschaft; als men gezien heeft hoe aan de doven het rekenen 
wordt geleerd, wie zou dan nog bang zijn om de Hebriden in cultuur 
te brengen ?" 

De Hebriden zijn nog steeds niet in cultuur gebracht ondanks de 
modernste middelen op agrarisch gebied en evenmin heeft men de 
doven afdoende hulp deelachtig doen kunnen worden, welke Dr. Sa
muel Johnson zo optimistisch voor hen had verwacht, Hij kende de 
doofheid echter niet. Hij was een buitenstaander en nog steeds kent 
de wereld de doofheid in zijn verschrikkelijke gevolgen niet. 

„Eén van de factoren van het probleem van de doofheid, waar
door het zo moeilijk opgelost kan worden, is, dat het een klein pro-
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bleem is", zegt de Honorable James Quigley Assistant Secretary Depar
tement of Health, Education and Welfare van de Verenigde Staten 
in een speech getiteld : „New Frontiers for the Deaf". 

„De doven maken slechts een heel klein deel van onze bevolking 
uit", zegt hij. „Het totale aantal is minder dan 250.000. In een 
menigte van 700 zouden we waarschijnlijk niet meer dan één vinden, 
die doof is. In een stad van 7000 minder dan een dozijn. In een eeuw 
van grote dingen zijn deze weinigen en hun problemen dikwijls op zij 
geschoven. In een eeuw van organisatie hebben de doven geen effec
tieve organisatie gehad om voor hen op het nationale vlak, in de staten 
en op het vlak van de gemeenschap te spreken. Als gevolg hiervan 
heeft het er dikwijls op geleken, dat de soms zwakke pleidooien om 
antwoorden op de problemen van de doven op een maatschappij en 
een regering stootten, die dovemans oren hadden." 

Er zijn meer treffende passages in de speech van deze officiële 
regeringsvertegenwoordiger, die uitgesproken werd op een werkgemeen
schap voor Katholiek personeel voor de doven in de Verenigde Staten. 
Ik kan niet nalaten hier nog iets uit deze speech te citeren. 

„Van al de speeches, die ik ooit heb afgestoken", zo begon de 
Heer Quigley zijn rede, „is dit de enige, waarop volledig van toepassing 
is het oude citaat: „Vrienden, Romeinen, Burgers, leent mij uw oren." 
Ik vraag mij uw oren te lenen voor hen, die dit niet kunnen. Wij zijn 
hier tezamen gekomen in het verband van gemeenschappelijk belang 
voor die mannen, vrouwen en kinderen, die in elk opzicht zo zijn als 
wij, behalve in één opzicht. Dit zijn de mensen, die gedoemd zijn hun 
leven te leven zonder de communicatiemiddelen, die wij allen hebben 
en als vanzelfsprekend accepteren. Dit zijn de mensen, die de stemmen 
van hun familie en vrienden niet horen, noch de klank van muziek en 
de toejuichingen van een menigte. Ieder heeft een bestemming te ver
vullen, ieder heeft verwachtingen en dromen, die ieder van ons heeft, 
maar zij missen dezelfde volledige kansen om ze te verwerkelijken, die 

wij hebben. 
U in uw intieme persoonlijke relatie met de dove en zijn persoonlijke 

problemen, U die getuige is van de verslagenheid van ouders, die de 
realiteit van doofheid in het kind, dat ze ter wereld hebben gebracht, 
onder ogen zien, verenigt zich met ons in de regering om de uitdaging 
op te nemen de deuren van hun geest te openen langs andere kanalen 
uitgezonderd het horen. Er zijn inderdaad eindeloze grenzen, die nog 
altijd nieuw blijven voor de doven en voor hen zullen ze niet geëxplo-
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reerde grenzen blijven, als ze geen hulp krijgen om die te bereiken. 
Hulp, die in vele gevallen u en u alleen kan geven. Hulp, die in elk 
geval, vertrouw ik, u beter kan geven mèt onze hulp." 

„Eén van de werkelijke resultaten van deze vergadering zou kun
nen zijn, het besef van onze tekortkomingen betreffende de problemen 
van de doven. Misschien is het ons gemis aan begrip van welk een 
belang het is om ons in de vroege kinderjaren met de doofheid te be
moeien. Het kan een fout zijn van ons opvoedingssysteem. Soms kan 
het het gevolg zijn van de houding van de doven zelf, als ze in hun 
geslotenheid en zelfgenoegzaamheid, niet de hulpbronnen zoeken, die 
voor hen open staan. Het kan een algemeen gemis aan begrip zijn dat 
doofheid psychologische en emotionele problemen kan veroorzaken. 
Er kan geen twijfel aan zijn, dat een dove pijnlijk zijn beperkingen voor 
een vol leven gevoelt en als de maatschappij hem niet de gelegenheid 
biedt zijn positie te verbeteren, dan blijft die maatschappij ernstig in 
gebreke. Wij op het departement van onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijk werk moeten ons opnieuw er op toe leggen al de 
krachten, die ons ter beschikking staan op te roepen in een effectieve 
poging om de zekerheid te scheppen, dat onze dove medeburgers elke 
mogelijke kans moeten krijgen om gebruik te maken van die sociale 
en onderwijskundige rehabilitatie en van die diensten en hulpbronnen 
welke nu beschikbaar zijn voor hen, die horen." 

„President Kennedy heeft in zijn boodschap aan het Congres be
treffende het onderwijs, er de nadruk op gelegd, dat hij gelooft dat de 
menselijke geest onze fundamentele hulpbron is. Een hulpbron, die, 
mag ik er aan toevoegen, maar al te dikwijls niet benut is tot nadeel 
van onze maatschappij en de verwoeste levens van individuen aan wie 
God grote talenten schonk, die echter voor altijd verborgen bleven — 
dikwijls zelfs voor hen zelf. 

Hoe dikwijls in uw werk onder de doven hebt u briljante geesten 
gevonden, die ongecultiveerd bleven, doordat er geen beroep op werd 
gedaan, doordat ze niet gestimuleerd werden, door het werk van alle
dag, geesten die gefrustreerd zijn door het beperkt zijn van het ver
mogen om doelmatig met andere mensen in contact te treden. Hier is 
een grens, die we dadelijk en zo energiek mogelijk moeten uitleggen 
door meer en betere werkgelegenheden te openen voor doven op het 
gebied van de kunst, de wetenschappen en de beroepen. Als volk zijn 
we steriel gebleven en arm aan fantasie op het gebied van speciaal 
onderwijs voor de doven. Hier is een terrein, waarop we meer dan de 
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conventionele middelen nodig hebben voor onderwijs. Wij hebben 
nieuwe procédé's nodig voor het naar waarde schatten, en de opleiding 
van doven in overeenstemming met hun aangeboren kwaliteiten. Dit 
betekent een kolossaal beroep op de energie, het enthousiasme, het 
scheppend vermogen, de visie van allen die zich interesseren voor 
de doven. 

Misschien is één van de meest belangrijke segmenten van het 
front, waar we tegenover staan er eentje, die grotendeels onderkend is, 
zelfs al is het fundamenteel voor een volkomen begrip van de hulp
verlening aan de doven. Ik zinspeel natuurlijk op het gemis aan kennis 
van het publiek voor de problemen, waarvoor een dove gesteld wordt 
en het maar al te vaak voorkomend gemis aan verantwoordelijkheid 
voor de noden van de doven, zelfs onder hen, die zich inlaten met hulp 

aan hen. 
„In de jaren die voor ons liggen", gaat Mr Quigley verder, „zal 

onderwijs de beste hoop voor de doven blijven en in dit opzicht maak 
ik de opmerking, dat wij de academische vooruitzichten van de doven 
moeten verruimen. Wij menen, dat het niet onredelijk is, als we voor 
dove studenten vasthouden aan dezelfde reeks van academische doel
stellingen die we ook aanhouden voor horende studenten van onze 
natie. Wij erkennen, dat de dove student er langer over zal kunnen 
doen om deze doelstellingen te bereiken. Wij erkennen, dat speciaal 
opgeleide leraren een essentiële voorwaarde zijn, wil de dove student 
de kansen op onderwijskundig gebied hebben, waar hij aanspraak op 
heeft, indien we geloven, zoals President Kennedy het zo welsprekend 
heeft geformuleerd, dat de menselijke geest onze fundamentele hulp
bron is. Wij zullen alle krachten inspannen om in steeds toenemende 
mate effectieve en vindingrijke middelen te bevorderen om elke jongen 
en elk meisje van ons volk tot de hoogste graad van zijn of haar ver
mogen te ontwikkelen." 

Ik houd op met citeren uit de rede van de assistent secretaris van 
het departement van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk 
werk van de Ver. Staten. Ik wou U laten zien, dat daar iemand zetelt, 
die een juist begrip heeft voor de moeilijkheden, die een dove in zijn 
leven ondervindt, een besef, dat nog lang niet tot allen, die met doven 
te maken hebben is doorgedrongen, om dan maar helemaal niet te 
spreken van besef voor de noden van de doven bij het grote publiek. 
Als de boven aangehaalde woorden van de assistent secretaris geen 
holle phrasen zijn, zoals :e maar al te vaak bij bepaalde gelegenheden 
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worden uitgesproken, zullen pogingen voor lotsverbetering van een 
groep van mensen, die wel het zwaarst zijn getroffen in hun kansen 
op ontwikkeling, een willig oor vinden. 

Ik schrijf dit niet, als zouden wij in ons land niet op medewerking 
van de betrokken departementen kunnen rekenen. 

Integendeel, talrijke verbeteringen, die de laatste tijd tot stand 
zijn gekomen, zijn het gevolg van de welwillende medewerking van de 
departementen van onderwijs en maatschappelijk werk. Het duurt 
soms wel lang om resultaat te bereiken, maar officiële molens malen 
nu eenmaal langzaam. Ik mag hier wel even herinneren aan het be
sluit van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat 
dit jaar afkwam 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 klasse voor dubbelgebrekkige kinderen aan scholen voor 
doofstomme kinderen te vergoeden. Een verzoekschrift, dat de Vereni
ging nov. '59 bij de Minister had ingediend om het gemakkelijk te 
maken scholen voor doven met nevengebreken te stichten, kon niet in 
overweging worden genomen. Hetzelfde stichtingsgetal en dezelfde leer-
lingenschaal als voor scholen, bestemd voor doofstomme kinderen 
moest gehandhaafd blijven, maar begrip voor de moeilijkheden met 
deze kinderen resulteerde eindelijk in het toestaan van een extra-leer
kracht in bepaalde concrete gevallen. 

Het is hier zeker de plaats om onze dank uit te spreken aan de 
Minister voor zijn besluit, maar vooral aan de Hoofdinspecteur van 
het B.L.O., de Heer N . Y. Vlietstra, die uitzonderlijk begrip heeft 
voor de extra-gehandicapte kinderen in onze samenleving en zijn onmis
bare steun verleent, waar hij kan, om mogelijkheden te scheppen 
voor deze kinderen, waar die anders dreigden verloren te gaan, waar
door radeloze ouders althans enig uitzicht op deskundige behandeling 
van hun zwaar door het noodlot getroffen kinderen wordt geboden. 

In de Teacher of the Deaf van juni 1961 vragen Mej. Bos en 
Dr. Grewel te Amsterdam in een artikel aandacht voor deze kinderen. 
Ze wijzen er op dat spreekmoeilijkheden vaak voortkomen uit hersen
beschadigingen. Ook zijn er kinderen met contactmoeilijkheden, die 
bijv. geen gebaren verstaan of gebruiken. In het begin moeten met 
deze kinderen eerder maatregelen genomen worden op opvoedkundig, 
dan op onderwijskundig gebied om ze uit hun isolatie te bevrijden. 
Door middel van eenvoudige opgaven moeten de zintuigen geoefend 
worden en ontbrekende functies ontwikkeld worden bv. begrip van 
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ruimte, kleur, grootte, ontwikkeling v. d. motoriek. 
Rhythmische en gymnastische oefeningen moeten te hulp geroe

pen worden en kunnen van grote invloed zijn. Bovendien zijn er vaak 
lees- en schrijfstoornissen. Er zijn slechthorende kinderen met bijzon
dere nevengebreken, die nauwelijks van doofstommen te onderscheiden 
zijn, volgens dit artikel. 

In de American Annals van maart 1961 staat eveneens een artikel, 
gewijd aan deze kinderen, getiteld : „The brain injured (neurologically 
impaired) deaf child" door A. Vernon. 

Hij wijst er in zijn inleiding op, dat er in de scholen voor doven 
steeds meer kinderen komen, die speciale onderwijsbehandeling vragen, 
door neurologische oorzaken, gebreken in de bouw en functie van het 
zenuwstelsel, in het bijzonder de hersenen. De scholen voor doven in 
de Ver. Staten maakten gewag van 1293 zulke gevallen in 1959 tegen
over 593 in 1954. Geleerden op het gebied van het doofstommen-
onderwijs zoals Myklebust, Powrie Doctor en Will iam Hardy heb
ben uitvoerig geschreven en gesproken over dit probleem, de groei en 
de betekenis er van. Extra belangstelling in de situatie weerspiegelt zich 
in de waarnemingen van ervaren doofstommenleraren, die zich voort
durend verwonderen over het verschil tussen het dove kind, dat zij 
vroeger gewoon waren onderwijs te geven en velen van hen, die nu 
in de scholen komen. 

De schrijver, die doofstommenleraar en psycholoog is, somt de 
volgende symptomen van neurologische beschadiging op : 

1. Slecht geheugen. 
2. Abnormale moeilijkheden met de taal. 
3. Het kind kan niet vlug reageren op veranderingen en heeft een 

neiging tot perseveratie. 
4. Het I.Q. van het kind of zijn schijnbare intelligentie gaat ver uit 

boven zijn prestaties op school. 
5. Het kind kan heel slecht abstract denken. 
6. Het is gauw afgeleid, er is maar een korte duur van de aandacht. 
7. Het kan moeilijk schrijven en tekenen. 
8. Er is te grote aandacht voor details. 
9. Afwijkingen in het waarnemen. Verwarring bv. van b en d; om

zetting van woorden (kam en mak) ; moeilijkheden bij het spraak-
afzien of bij de communicatie met gebaren en vingeralphabet. 

De schrijver noemt dan emotionele symptomen: 
10. Weinig controle over impulsen bv. uitbarstingen van woede, roe-
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keloosheid ; moeilijk tot discipline te brengen. 
11. Emotionele oppervlakkigheid. Ontwikkelt geen normale emotio

nele band met anderen. Is onverschillig voor relatie met anderen, 
zelfs met ouders. 

12. Onstabiele emotionaliteit. 
Goede en slechte dagen. Lacht en huilt zonder schijnbare reden. 

13. Egocentriciteit. Het kind denkt alleen aan zichzelf en aan zijn 
eigen verlangens. 

14. Koppigheid. 
15. Prikkelbaarheid. Het kind kan door kleinigheden bv. plagerijen 

tot hoge graad van emotionaliteit geprikkeld worden. 
16. Hyperactief. Het kind is voortdurend in beweging en schijnt nooit 

moe te worden. 
17. Slapeloosheid. Het wordt vroeg wakker, of wil daags slapen en ligt 

's nachts wakker. 
Dan noemt de schrijver nog lichamelijke symptomen: 

18. Slechte coördinatie. 
Onhandigheid, stotende bewegingen, slecht evenwicht, vreemde 
gang en algeheel gemis van vermogen in lichamelijke activiteit 
(dit sluit alle spastische kinderen in). 

19. Slecht gezicht, zoiets als retinitus pigmentosa, nystagmus. 
20. Abnormaal gedrag. Bewegingen, zoals heen en weer schommelen, 

bonzen met het hoofd of het rollen met de ogen. 

Het artikel besluit met het opsommen der oorzaken, die tot her
senbeschadiging kunnen leiden, doch noemt geen paedagogische maat
regelen. Wel geeft het aan het einde een hele lijst van literatuur. 

Om terug te komen op onze doven met nevengebreken kunnen we 
dus vaststellen, dat de nieuwe klassen bij ons onder gunstiger voor
waarden kunnen gaan starten dan anders het geval was. Niettemin zal 
het werk in deze klassen moeilijk blijven, veel van het inventief en 
creatief vermogen van de leerkracht vragen en het zal ieder niet liggen. 
Sommigen zullen er zich misschien toe aangetrokken voelen, maar 
anderen nemen de taak op zich, omdat er een beroep op hen wordt 
gedaan en omdat het om organisatorische redenen niet anders kan. 
Zij zullen doen, wat er van hen gevraagd wordt en wellicht meer dan 
dat, als ze zich toch gegrepen voelen door dit werk, maar hen langer 
dan noodzakelijk is in deze klassen te laten werken, terwijl hun hart 
uitgaat naar onderwijs, dat betere of liever tastbaarder resultaten te 



3S 

zien geeft, kan fnuikend zijn voor hun geestkracht. En daarom moet 
met hun eventueel verzoek om overplaatsing naar andere klassen ernstig 
rekening worden gehouden. 

Mogen we dus deze keer gewag maken van steun en begrip bij de 
overheid voor onze minst-begaafde leerlingen, bij de groep van beter 
begaafden was die steun al enige jaren geleden een feit geworden. De 
opleiding in de zgn. U.L.O.-klassen begint nu resultaten af te werpen 
en dank zij de grotere algemene ontwikkeling van de geslaagde leer
lingen is de kans op plaatsing in overeenstemming met hun aanleg, in 
beroepen, die zeer zeker anders voor hen gesloten zouden blijven, 
reëler geworden. 

De grootste vooruitgang, die we bij ons onderwijs wel hebben 
kunnen boeken, is gekomen door het gebruik van de hoorapparaten, 
zowel individuele als de klasseapparaten. Hoe eerder de doofheid bij 
een baby onderkend wordt des te eerder hem een hoorapparaatje ter 
beschikking gesteld kan worden als er hoorresten aanwezig zijn, waarna 
de opzettelijke hoortraining met het kindje kan beginnen door de moe
der en de huisgenoten, maar ook de onopzettelijke hoortraining wellicht 
haar invloed kan doen gelden. In dit verband citeer ik een zin uit: 
„Vergleichend- genetische Sprachpsychologie" van Prof. Kainz en aan
gehaald door A. Winnewisser in een beoordeling van dit werk. Het 
is dit citaat: „Die Ganglienzellsysteme, die für die Funktionseinstim-
mung zu Sprachzwecken anlagemassig praformiert sind, durch Seque
stration jedoch über die bildsamen Jahre hinaus brachgelegt und zum 
Schicksal stummer Regionen verurteilt wurden, sind spater nur schwer 
einstimmbar." 

De hoorapparaten zijn inderdaad voor vele doven met profitabele 
hoorresten een zegen geworden. Maar de resultaten vallen ons ook mèt 
de hoorapparaten niet zo maar in de schoot. „Das wertvollste Können, 
das wir hier für unsere Schuier erstreben, kommt nicht „automatisch", 
wachst uns nicht von selbst zu — es ist immer nur die Frucht tagtag-
licher, nüchterner, geduldiger Mühen", zo formuleert Winnewisser 
het. 

En over het gebruik van de apparaten in de scholen valt ook nog 
wel het een en ander te zeggen, om met de bekende Engelse doof-
stommenlerares Mrs B. I. Ingall te spreken, die in een artikel van de 
Teacher of the Deaf van augustus 1960, getiteld: „Discussion on the 
use of hearing aid equipment in schools for the deaf" zegt: 

„Wanneer ik klassen binnenkom 
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— waar geen voltmeter beschikbaar is om de capaciteit van de bat
terijen te meten, 

— waar de oren niet herhaaldelijk onderzocht worden op „oorprop-
pen", 

— waar pijpschoonmakers of hun equivalenten niet aanwezig zijn om 
oorstukjes te reinigen, 

— waar apparaatjes vastgehecht zijn in vesten, of zakken, of zelfs aan 
een touw rond de hals gedragen worden in plaats van in een 
veilig en degelijk linnen etui zijn opgesloten, 

— waar ik onderwijzers ontmoet, die verrassing tonen, omdat oor
stukjes herhaaldelijk vernieuwd moeten worden en dat er dikwijls 
een half dozijn gemaakt moet worden, voordat een bevredigend 
resultaat verkregen is voor sommige van onze kinderen, 

dan DRAGEN de leerlingen de hoorapparaten slechts volgens mij, 
doch het is niet waarschijnlijk, dat ze GEBRUIKT worden. Er is groot 
verschil in dit opzicht. 

Zij waarschuwt er verder voor om te vroeg een kind beneden de 
7 jaar voor doof te verklaren. Men moet er mee beginnen aan te nemen, 
dat alle pas aangekomen leerlingen over hoorresten beschikken en men 
moet trachten uit te vinden, hoeveel er nog aan gehoor over is door 
ze zoveel mogelijk gelegenheid te geven naar versterkt geluid te luiste
ren. Zij zegt echter ook, dat er enige, maar ook slechts een paar duide
lijk uitgesproken gevallen van totale doofheid zijn van het begin af. 

Vóór elke les behoort het toestel te worden geprobeerd of het 
werkt. Enige ogenblikken zijn gewoonlijk slechts voldoende en als de 
leerkracht dit tot principe maakt, is hij er van verzekerd, dat een les 
vrucht kan dragen. 

Ook moet de leerkracht de grenzen van het toestel kennen. 
Iemand, die in een microfoon FLUISTERT, houdt er geen rekening 
mee, dat de „output" direct evenredig is met de „input". FLUISTE
REN zal door een doof kind als fluisteren worden gehoord, als het 
toestel goed afgesteld is. Een horend kind in een groep van babbelende 
kinderen antwoordt niet op de stem van de leraar, tenzij hij zijn stem 
verheft. Het zou mij liever zijn, als ik wat meer „flink geschreeuw" 
hoorde klinken in de gangen en klasselokalen van de dovenscholen. 
Het hoorapparaat van het kind zou dan een kans hebben om zijn werk 
te doen. Er zou veel te zeggen zijn voor de eis van sommigen, dat de 
eerste essentiële eigenschap voor ieder, die opgeleid wil worden voor 
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doofstommenleraar, het bezit van een heldere stem is, die goed ver
sterkt." 

Zo zouden er nog wel meer dingen op te noemen zijn, want niet 
ieder, die bij het dovenonderwijs werkzaam is, is een overtuigd hoor-
trainer en zoekt elke gelegenheid te benutten om zijn leerlingen gele
genheid te geven van zijn hoorresten te profiteren. 

En de totaal-doven dan? Ja, deze blijven het grote probleem in 
onze scholen. Op elk congres staan de doven met hoorresten in het 
middelpunt van de belangstelling, maar tot nu toe is er op deze congres
sen sinds in 1880 in Milaan het „Eviva la Parola" klonk nog niet veel 
verbeterd in het lot van de totaal- en zwaar-doven, die boven alles 
hulp nodig hebben. Het volgend jaar zal het Internationale Congres te 
Washington plaats vinden van 23—28 juni in het Gallaudet College 
onder de auspiciën van de „Council on Education of the Deaf" (Deel
nemers van overzee wordt aangeraden om zich met het Gallaudet 
College in verbinding te stellen zo gauw dit mogelijk is en te schrijven 
naar Powrie V. Doctor, Coordinator Int. Congres). 

Zullen op dit Congres de problemen van de zwaar-doven in het 
middelpunt van de belangstelling staan en zal er eindelijk ook voor 
hen wat meer licht beginnen te schijnen ? De doofheid is nog lang niet 
overwonnen. „The conquest of deafness", nee, Miss Ruth Bender, 
schrijfster van dit boek, zo ver zijn we nog niet. 

„De medici betreuren nog altijd de aanwezigheid van de intens 
doven", schrijft Hodgson in „The problems of the Deaf". „Een me
dicus heeft er op gezinspeeld, dat de volslagen doofheid de weerwolf 
van de otoloog is en een andere heeft ze genoemd, een van de doornen 
in de stralenkrans van het medisch beroep. Ze blijft, zegt Hodgson een 
veel pijnlijker doorn in de stralenkrans van haar slachtoffers." 

Dat in Engeland en in de Verenigde Staten sommige medici te 
optimistisch zijn geweest en nóg zijn, blijkt ook uit een „Editorial" in 
de Teacher of the Deaf van oktober 1961. In een televisie-uitzending 
van een documentaire over het dovenonderwijs betreurde een medicus 
het, dat nog altijd een aantal kinderen naar internaatscholen gingen, 
hoewel vroegtijdige diagnose het nu ver gebracht heeft om zulke onfor
tuinlijke plaatsingen voor de meeste dove kinderen te voorkomen. Het 
„Editorial" zegt hiertegen : „Voor ouders van dove kinderen, die naar 
zo'n uitzending kijken, is zo'n veroordeling van een bijzondere voor
ziening in het onderwijs aan dove kinderen volslagen betreurens
waardig. 
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Evenals er sommige dove kinderen kunnen zijn voor wie onderwijs 
in de normale richting een voordeel is, zo zijn er anderen voor wie 
onderwijs in een speciale school met internaat het ideale is. Ons op
voedkundig systeem, gaat het artikel verder, voorziet in een variatie 
van gelegenheden voor een variatie van individuen en niemand heeft 
het recht categorisch één van deze voorzieningen te veroordelen. Boven
dien, als we dit doen, bewijzen we het tegendeel van een dienst aan 
ouders van dove kinderen, die zich moeten verlaten op onderwijsspecia-
listen om hun onbevooroordeeld en onpartijdig leiding te geven in de 
opvoeding van hun kinderen. Eens te meer moeten we de uitspraak 
in het openbaar van een lid van het medisch beroep betreuren in 
onderwijszaken, die buiten zijn sfeer liggen." 

Door het over-optimisme van medici in de klinieken in Engeland 
gaan de doofstommenleraren zich steeds meer afvragen, of de plaatsing 
van leerlingen wel in de goede richting gaat. In de „Teacher of the 
Deaf" van oktober 1961 zegt Mr Pursglove, Headmaster of the Royal 
School for the Deaf in Margate, dat de „Units" van dove kinderen aan 
scholen voor horende kinderen eerst bevolkt waren met kinderen, die 
gedeeltelijk doof waren, doch nu treft men er allerlei typen van dove 
kinderen in aan. De „Unit" is nu een kleine school voor doven ge
worden binnen een school voor horenden. Maar, zegt hij, dit is niet het 
beste schooltype voor het zwaar-dove kind. Hij uit de beschuldiging, 
dat het gebeurt om geld te sparen. Hij zou zeer erkentelijk zijn voor 
authentieke gegevens, betreffende de toekomst van het zwaar-dove kind 
onder een systeem, dat zich zo vlug heeft verspreid, voornamelijk door 
de mogelijkheden om geld te besparen. In deze dagen, zegt hij, nu het 
onderwijs het land zo veel kost, moeten we op onze hoede zijn om geld 
te besparen ten koste van een deel van de kinderen van ons volk, hoe 
klein dat deel ook mag zijn." 

Ook in de Verenigde Staten gaan stemmen op tegen onverant
woorde integratie van dove leerlingen in scholen voor goed horende 
kinderen. Niemand minder dan Clarence O'Connor Superintendent 
of the Lexington School for the Deaf New York, waarschuwt hier
tegen in een artikel getiteld: „The Integration of the Deaf in Schools 
for the Normally Hearing" in de American Annals of the Deaf van 
maart 1961. 

Hij zegt, dat ouders van dove kinderen maar al te graag willen, 
dat hun kinderen gewone scholen voor horende kinderen gaan be-
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zoeken. Hij zegt, dat deze beslissing niet lichtvaardig genomen moet 
worden, opdat het kind geen ernstige psychische nadelen ondervindt 
door het trauma van herhaaldelijke mislukkingen en afwijzingen. Men 
heeft aan de Lexington School te dien einde een onderzoek ingesteld 
betreffende 50 kinderen, die tussen 1945 en 1957 overgegaan zijn naar 
openbare of bijzondere klassen voor normaal horende kinderen. 18 van 
deze gevallen werden uiteindelijk uitgezocht voor intensief onderzoek. 
Het artikel is te lang om hier helemaal aangehaald te worden, doch 
enkele uitspraken wil ik U niet onthouden. Hij zegt: „Het percentage 
van leerlingen in een school voor doven, dat logisch candidaat voor 
uiteindelijke integratie op onderwijsgebied in klassen voor horenden 
zou moeten zijn, is klein. De grote meerderheid zal het voordeel van 
het speciale program van de school voor doven gedurende hun gehele 
onderwijsperiode nodig heben. Hoe aanlokkelijk integratie voor ouders 
mag zijn, die alle recht hebben te hopen, dat de een of andere dag hun 
doof kind de naburige school zal kunnen bezoeken met zijn horende 
broertjes en zusjes, het kan zijn, dat zo'n program niet logisch voor hem 
is. En als dat zo is, moet dat op realistische wijze geaccepteerd worden. 
Meer dan dat, wanneer een overplaatsing geprobeerd is en het kind 
zich niet voldoende aanpast, moeten ouders de moed hebben en de 
wijsheid hun kind te laten terugkeren naar de school voor doven. En 
boven alles, zegt hij tegen de ouders, zoekt de raad van de onder
wijzers en vakmensen in de scholen voor doven, want zij houden ook 
van Uw kind en zijn geluk en welzijn gaat hun zeer ter harte." 

Na al hetgeen ik zo onwillekeurig opgemerkt heb, moet ik toch 
uiteindelijk komen tot wat dor cijfermateriaal. 

Allereerst dan iets over het aantal leden van onze Vereniging. 
Dit aantal stijgt nog steeds en daar vrijwel alle docenten aan de 

verschillende scholen lid zijn, bewijst dit, dat èn door stijging van het 
leerlingenaantal èn door gunstige bepalingen vanwege de regering het 
aantal leerkrachten aan de scholen uitgebreid kon worden. Was het 
ledenaantal op 1 januari 1961 nl. 197, nu is het in 1 jaar gestegen 
tot 216. Het aantal buitengewone leden daalde van 44 tot 43. 

Eén bijzonderheid moet ik hier toch even apart vermelden. Arti
kel 2 van het Huishoudelijk Reglement deelt mee, dat de Vereniging 
bestaat uit gewone leden, ereleden en buitengewone leden. Het predi-
caat „erelid" wordt door de Vereniging niet gauw verleend. Ik herin
ner me, dat Mgr. Hermus en Prof. Burger erelid van onze vereniging 
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waren. Ook aan Pastoor Lathouwers is die eer te beurt gevallen en 
aan de Heer van Holten, terwijl één buitenlander op deze wijze is 
onderscheiden nl. de Heer Forchhammer uit Denemarken. Nu heeft 
de Vereniging dan weer een erelid en wel de Heer M. Droge te 
Rotterdam, die in de Alg. Verg. van dit jaar door de leden met dit 
praedicaat werd begiftigd, als blijk voor het vele werk, dat hij jarenlang 
als Penningmeester in alle stilte en bescheidenheid maar op zo correcte 
wijze heeft gedaan. 

De stand der financiën is als volgt: 

De inkomsten hebben in 1961 bedragen f 3700,29 en de uitgaven 
ƒ 3298,74, zodat het batig saldo is ƒ 401,55. 

Volgens het overzicht van de Penningmeester is de stand van onze 
reserve-middelen op 1 januari 1962 ƒ 3335,81. 

Ook dit jaar mochten we weer een gift van de Bond voor Moeder-
schapszorg en Kinderhygiëne ontvangen, waarvoor we reeds in een 
apart schrijven onze grote erkentelijkheid hebben betuigd, maar waar
voor we ook op deze plaats namens onze Vereniging nog eens onze 
hartelijke dank uitspreken. 

Het Tijdschrift. 

Dit jaar verschenen er van „Het gehoorgestoorde Kind" vijf 
nummers. Het zal voor een Hoofdredacteur van een tijdschrift een 
voortdurende zorg zijn om copie genoeg te hebben voor de vastgestelde 
nummers. Zeker, hij wordt wel geassisteerd door zijn mederedacteuren, 
doch in hoofdzaak draagt toch de Hoofdredacteur de verantwoordelijk
heid. Dat de Heer A. Eendebak deze taak tot volle tevredenheid van 
onze leden vervult, bewijst wel het feit, dat hij in de Alg. Verg. van 
dit jaar met nagenoeg algemene stemmen opnieuw tot Hoofdredacteur 
is benoemd. 

Tot slot moet ik niet vergeten te vermelden, dat alle Inrichtingen 
de uitgave van het tijdschrift ook dit jaar weer mogelijk hebben ge
maakt door financieel steun te verlenen, waarvoor namens onze Ver
eniging een woord van hartelijke dank op zijn plaats is. 

De secretaris : H. SISSING 
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KLEINE BERICHTEN 

Op 20 november aanvaardde aan de rijksuniversiteit te Utrecht 
Dr. W. E. Vliegenthart zijn ambt als bijzonder hoogleraar in de 
pedagogiek en de psychologie van het gehandicapte kind. Hij is in deze 
functie benoemd door de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs. De 
titel van zijn oratie was : „Anders zijn en mee-gaan-doen, een spannings
veld in de opvoeding van gehandicapte kinderen". 

We wensen hem van deze plaats van harte geluk met zijn be
noeming. 

Groningen 

Drs. M. J. C. Büchli heeft op zijn verzoek wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1962 
eervol ontslag gekregen als directeur van het Instituut te Groningen. 

Drs. F. Delhez te Assen is tot zijn opvolger benoemd. 
Drs. F. Delhez is thans als psycholoog verbonden aan de school-

artsendienst Drente. Hij is 42 jaar oud en studeerde aan de universiteit 
te Groningen. Het is de bedoeling hem reeds omstreeks 1 april a.s. aan 
het Instituut te verbinden. 

Rotterdam 

Op 1 november j.l. was de heer H. K. Sterkenburg 40 jaar ver
bonden aan het Rudolf Mees Instituut. 

Mej. E. G. C. Aulman behaalde het diploma logopaedie en 
phoniatrie. 

De volgende aan het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel 
verbonden personen slaagden voor het „Getuigschrift voor goede prak
tijk in het onderwijs aan dove kinderen" : 
Zr. Augusta, Br. Gerwin, Br. Servius, Mej. T. de Groot, Mej. R. 
Mallens, Mej. T. Stevens, Mej. R. Wijgergangs, Mej. J. Wolbert. 

Verder slaagde Br. Augustinus voor M.O. A Opvoedkunde, Br. 
Armandus en de Heer Van Riet voor L.O. Engels en Br. Acharius 
voor M.O. A Nederlands. 
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„Effatha", Voorburg 

Op 2 december j.l. is de heer K. Koenen geslaagd voor het 
examen l.o. handelskennis. 

De heer P. Voogt is benoemd tot hoofd van de Chr. School voor 
Slechthorenden te Rijswijk. Men hoopt deze school in de loop van dit 
jaar te openen. 
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VAN DE REDAKTIE 

Aan een jubileum wordt in ons tijdschrift alleen aandacht ge
schonken, door het opnemen in de „nieuwsrubriek" van een berichtje 
of een verslag van de viering. Dat gebeurt dus normaal steeds achteraf. 
Alleen de naaste kollega's van de jubilaris(esse) hebben van te voren 
weet van feit en feest. 

Ditmaal maken we een uitzondering : in tijd en ruimte. 
Op 22 mei a.s. hoopt de heer A. M. J. van Uden zijn zilveren 

priesterjubileum te vieren, terwijl hij op 8 januari 1963, 25 jaar aan het 
Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel verbonden is. 

Wie de naam van Uden leest, begrijpt, dat er van dit jubileum wat 
meer „in de krant" moet komen. 

De heer M. J. C. Büchli, voorzitter van de Vereniging voor Doof-
stommenonderwijs beschrijft in het kort ontwikkeling en betekenis van 
van Udens werk in de afgelopen jaren. 

Dr. B. Tervoort vertelt iets over de persoon van de jubilaris, zoals 
ze hem in Gestel kennen en hoogachten. 

En de redaktie — van Uden zit er al in vanaf 1946, toen het nog 
Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs was — wil zijn hooggeacht 
medelid ook even in het middelpunt plaatsen. 

Niet alleen, dat hij een groot deel van het tijdschrift vulde, en dat 
hij steeds waardevolle adviezen gaf, maar daarbij ook zijn ongedwongen 
hartelijkheid, maakten dat hij een zeer gewaardeerd redaktie-mecie-
werker is. 

Vlak nadat het plan was gemaakt om aan dit jubileum wat publi
citeit te geven, was ik op een verjaarvisite, waar nog enkele kollega's 
aanwezig waren en terloops vertel ik ze het een en ander. Terwijl er 
even over doorgepraat wordt, zeg ik als toelichting tegen de jongste van 
hen (vier maanden aan de school) : „Ja, 't gaat over van Uden, dat 
is ". Maar hij onderbreekt: „Ja, dat weet ik wel, daar heb ik 
allang (!) over gehoord". En uitgerekend déze kollega informeerde in 
die dagen in school nog wel naar namen van hem nog niet geheel 
bekenden. Zo iets is typerend : de kollega's aan eigen instituut ken je 
(nog) niet; de naam van Uden wel 1 

Sommigen zijn wellicht geneigd de beide jubilea, die op een dag 
gevierd worden, uit elkaar te houden — en het onderwijs jubileum is 
voor onderwijsmensen dan primair — wij weten ook, dat die 25 jaar 
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priester en die 25 jaar doofstommenonderwijzer niet slechts in de tijd 
samenvallen, maar dat ze als wezenlijke opdracht voor van Uden een 
onverbrekelijk geheel vormen. 

Meneer van Uden! — namens de redaktie daarom van harte 
gelukgewenst met dit dubbel-jubileum ! We hopen, dat U nog veel jaren 
zult voortgaan met werken en onderzoeken, diskussie en bespreking zult 
stimuleren, opdat tenslotte de beste methoden gevonden zullen worden, 
die het dove kind de zegen kunnen geven van een zo rijk mogelijke 
ontplooiing. 

A.E. 

„]e moet je uitgedrukte vibraties ook aan de man 
kunnen brengen". 
(De schilder Terpentijn in „Tom Poes en de Niks'V-

ANTONIUS VAN UDEN 

Toen in 1938 een jonge priester zijn intrede deed op het Instituut 
voor Doofstommen te Sint Michielsgestel, rechtstreeks afkomstig van de 
Pauselijke Muziekschool te Rome, zal menigeen zich hebben afgevraagd, 
wat voor nut het had iemand die muziek had gestudeerd te benoemen 
tot docent aan een doofstommeninstituut. Alleszins begrijpelijk, maar in 
de loop der jaren is overduidelijk gebleken, dat juist van Uden met zijn 
muzikale instelling een belangrijke bijdrage zou leveren tot de ontwikke
ling van het doofstommenonderwijs. Hij vroeg zich af, of hij de muziek 
niet in dienst zou kunnen stellen van de opvoeding van het doofgeboren 
kind. Op zijn pad komt Prof. Rutten, op wiens aanraden aan de dove 
kinderen rythmische bewegingen waren geleerd, hem tegemoet, de 
eerste resultaten werden getoond op de jaarvergadering van 1942 ; men 
is ontroerd, maar velen vragen zich af, of nu werkelijk het gemoedsleven 
van de doven door muziek kan worden beïnvloed ; nog afwijzender 
staan zij, als zij horen, dat ook het spreken der doven erdoor zou kun
nen worden verbeterd. Men was er zo aan gewend, dat hun spraak-
voorstelling uitsluitend uit kinaesthetisch-visuele componenten bestond, 
dat men de betekenis van de vibratoire muziek nog onderschatte. Van 
Uden zet echter door; in 1947 vinden we in het jaarverslag van Gestel 
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een artikel van zijn hand : Voelmuziek en dans voor doofstommen. 
Voelmuziek voortgebracht door een Hammondorgel („geen zeurig har
monium"), en de bevrijdende dans, niet om van de kinderen danseres
sen of muzikanten te maken, maar om hun gemoedsleven te ontwik
kelen en hen tot harmonischer mensen te maken. Het is dus nog voelen, 
niet horen; van Uden schrijft: „Immers ze horen niet. Er dringt abso
luut geen geluid tot hen door." Pas later zal het horen een bewust 
element van zijn methode gaan vormen. 

Inmiddels gaat de vibratie ook in ander opzicht een rol spelen en 
wel bij het spreekonderwijs. De latere hoogleraar Reichling, die de 
demonstratie van 1942 had bijgewoond, was overtuigd, dat de vibraties 
ook benut zouden kunnen worden voor het leren spreken. Met de steun 
van o.a. Zr. Rosa bouwde van Uden een vibratorische methode op ; in 
tegenstelling tot Barczi geloofde hij niet aan een werkelijk horen ; de 
fijnere reacties van de kinderen op het (versterkte) geluid schrijft hij 
toe aan een fijnere gevoeligheid van de vibratiezin, die niet alleen 
rythme maar ook spraakklanken doet onderscheiden. „Wij moeten 
trachten het gehoor zo veel mogelijk is door het vibratiegevoel te ver
vangen" (1949). Van Uden verliest zich niet in utopieën; hij weet zeer 
wel, dat het afzien bij doofstommen steeds de hoofdzaak zal blijven 
voor het verstaan van anderen. In 1951, als alle klassen van hoorappa-
raten zijn voorzien, maakt hij echter in „Het klankkarakter van de taal 
en onze doofstommen" al onderscheid, als hij vermeldt, dat de leer
lingen er plezier in hebben elkander te horen en te voelen. In 1951 
beschrijft hij het nut van „Het draagbare hoorapparaatje als hulp TOCH 
vele dove kinderen, om van jongsaf continu in de geluidswereld te 
leven" en publiceert hij ook „Een geluidsmethode voor zwaar - en geheel 
dove kinderen". De geluidswaarneming in de oren kan werkelijk horen 
zijn, hoe gering ook, of vibratiegevoel. Met de vibratie in de romp 
vormen zij voor de kinderen één groot geheel, waardoor zij „met heel 
hun wezen in het geluid komen te staan". Het vibratiegevoel blijft dus 
een grote rol spelen, al ziet van Uden het wel als „een lager zintuigelijk 
en in zekere zin minder intentioneel" waarnemen dan horen. Het kern
punt van de methode is de voortdurende verbinding van de geluids
ervaring met de motoriek, met name die van de spreekorganen. De 
theoretische beschouwingen worden afgesloten met aanwijzingen voor 
de docenten, en dan komt de practische schoolman om de hoek met 
het hoofdstuk „De Leerschool" (voor Ie t/m de 8e klas). Dit is typerend 
voor van Uden, de practijk moet de juistheid van de theorie bevestigen. 
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In de volgende jaren richt hij zich vooral op de taaistudie, waarbij 
hij de steun ondervindt van Pater Tervoort. In 1957 verschijnt „Proeve 
van een Nederlandse Spraakkunst voor leerkrachten in het doofstom-
menonderwijs bij de toepassing van de „Reflecterende Taalmethode", 
met medewerking van Zr. Joanni en Zr. Vincentio." De reflecterende 
methode staat tussen de imitatieve (door nabootsing tot juiste taal
vormen) en de constructieve (door uitbouw van eenvoudige taalvor
men) in. Met de eerste heeft zij gemeen, dat zij van normale taal uitgaat, 
zoals de moeder tegen haar kind praat, echter niet de imitatie staat in 
het middelpunt van de taal verwerving, maar het gesprek, terwijl de 
kinderen achteraf, door te reflecteren, tot het bewustzijn en het inzicht 
van de orde in de taal geraken. 

Deze taalmethode is in de loop der jaren gegroeid, waarmede zich 
de geluidsmethode vervlocht tot één geheel. De invloed van de laatste 
blijkt vooral ook uit de grote waarde, die gehecht wordt aan rythme en 
melodie. Van Uden — en hij vindt hierin steun bij verschillende taal
geleerden — acht voor de bepaling van de functies der woorden in de 
zin de rythmisch-melodische groepering voor het Nederlands belang
rijker dan de veranderingen der woorden : verbuiging, vervoeging, welke 
laatste in de constructieve methode een voorname rol spelen. Ook in de 
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„Proeve" wordt de theorie gevolgd door een handleiding voor de 
praktijk. Uit deze summiere uiteenzetting moge reeds blijken, dat niet 
ieder het met van Uden eens zal zijn, maar zijn denkbeelden prikkelen 
tot nadenken, zij verheffen het taalonderwijs uit de sleur, waarin het 
was geraakt. Het is een „Proeve" en in 1958 verschijnen „Addenda en 
Corrigenda". 

Na de oorlog heeft zich een dynamische ontwikkeling in het doof-
stommenonderwijs voltrokken, waartoe ons land, o.a. door van Uden 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hij is in de gelegenheid geweest 
zijn denkbeelden in en buiten Europa te verkondigen ; ook de kinderen 
traden op met hun dansen tot in Manchester en in Rome toe. Op de 
vergaderingen van onze vereniging heeft hij in voordracht of debat zijn 
standpunten met vurige overtuiging verdedigd. 

De belangstelling van van Uden beperkt zich niet tot het spreek-, 
vibratie-, hoor- en taalonderwijs, zij reikt verder. In 1960 maakt hij 
„Enkele opmerkingen uit de psychologie van vroegdove kinderen met 
toepassingen op hun Orthopaedagogie"; hij kent hun ego-centrisme, 
hun kinderlijkheid. Taal is voor hen dè therapie, zonder deze zijn alle 
andere „geneesmiddelen", muziek, dans, de expressievakken, sport of 
spel zonder waarde, hoe onmisbaar zij ook zijn voor een totale opvoeding. 

Van Uden vraagt zich ook af „Waarvoor moeten wij onze dove 
kinderen opvoeden ; voor de horende maatschappij of voor de doven-
club" ? De gevaren van de laatste acht hij zeer reëel, al begrijpt hij de 
behoefte der oudleerlingen zo nu en dan eens bij elkaar te komen 
(1960). In 1956 schrijft hij over „Het behoeden voor verstomming"; 
na een gedegen historische inleiding (van Uden begrijpt de waarde van 
de geschiedenis), komt hij tot een bespreking van de home-training der 
zeer jeugdige dove kinderen j voor de ouders schrijft hij een alleraardigst 
foldertje. 

Voor de leerlingen neemt hij het initiatief tot het gidsen- en kabou-
terspel, voor hun karaktervorming en hun godsdienstige vorming. Deze 
laatste speelt uiteraard bij van Uden een belangrijke rol; hij stelde een 
catechismus samen voor de verschillende leeftijdsgroepen van dove 
kinderen en gaf twee gebedenboeken uit. 

Wie — zoals schrijver dezes — van Uden in zijn gehele loopbaan 
aan het Gestelse Instituut en bij het doofstommenonderwijs heeft ge
volgd, bijna 25 jaar lang, zit, zoals van Uden dat ook bij de dove kinde
ren heeft geconstateerd en voor wie hij een lichtklok ontwierp, met het 
tijdsbegrip in de knoop. Al zo lang ? De lichtklok van van Uden's leven 
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wijst de tijd echter nauwkeurig aan en het moet dus wel zo zijn. Maar 
het is haast ondenkbaar, dat een nog zo jeugdig man zo'n lange spanne 
tijds zich aan de doofstommen heeft gewijd. Hij zal bij zijn jubileum 
zeker — zoals de dove kinderen dat steeds geneigd zijn te doen ver
wijlen bij het verleden en de toekomst even laten rusten, slechts even, 
want zijn geest en zijn enthousiasme zijn ongeblust. Hij zal blijven uit
kijken naar wat hij nog voor zijn dove kinderen zal kunnen en mogen 
doen. Mogen, want de priester van Uden ziet in zijn werk een opdracht 
van God. Hij weet, dat slechts God het onhoorbare hoort en hij zal 
kunnen instemmen met de regels uit Albert Verwey's „Stille Nacht" : 

Er zijn zo hoge tonen 
En ook zo lage 
Dat mensenoren 
Ze niet kunnen horen. 
Mogelijk wonen 
In bos of hage 
Vogels voor ons verborgen 
Zingende tot in de morgen. 

Anton van Uden luistert steeds naar die onhoorbare tonen, naar 
het mysterie van de mens en zijn taal; hij voelt dat er iets voor hem 
verborgen blijft, maar hij blijft luisteren. Daardoor is hij zo'n ideale 
doofstommenonderwijzer, die ook naar het volmaakte streeft en, of
schoon hij weet, dat hij het nooit bereiken zal, gespannen blijft tasten 
en zoeken. 

M. J. C. Büchli 

MENEER VAN UDEN VIERT FEEST 

Iedereen in het vak kent natuurlijk meneer van Uden, de man met 
de grote kennis van de geschiedenis en de methodieken van het doven-
onderwijs, de man met de nooit aflatende energie, de enorme activiteit 
en het grote enthousiasme, de motor van het bedrijf in Gestel, de publi
cist met zijn waardevolle bijdragen in de Jaarverslagen en in binnen-
en buitenlandse tijdschriften. Er zijn vele aspecten, meer dan de hier 
genoemde, van de jubilaris die bekend genoeg zijn, maar meneer van 
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Uden als persoon, als priester, als huisgenoot, de man achter de man, 
de innerlijke synthese achter dit alles ? 

Misschien kennen de collega's die niet zo goed. En nu is het hele
maal niet de bedoeling van deze korte bijdrage om dat nu eens uitvoe
rig uit de doeken te gaan doen; dat zou een veel te lange, en misschien 
veel te ernstige en ook te intieme aangelegenheid zijn. Wat we, als onze 
bijdrage en gelukwens, hier neer willen schrijven is meer een anec-
dotische benadering van die andere meneer van Uden, die aan zijn 
vrienden en medewerkers buiten Gestel eens een ander beeld geeft, 
een aanvulling, een beetje een idee van hoe dit nu allemaal groeide 
en hoe deze waardevolle collega tot dit alles kwam. Onvolledig, uit 
een paar toevallige feitjes bijeengezet, maar misschien toch wel erg 
boeiend. 

Een katholieke jongen reikt naar het hoogste, als hij priester wil 
worden, en door Gods genade en de aanvaarding van Zijn Kerk dit 
verwezenlijken mag : vrij gemaakt van vele goede en vreugdevolle dingen 
des levens en van vele verantwoordelijkheden, zijn leven uitsluitend 
wijden aan het naar God brengen en door dit leven naar de eeuwigheid 
geleiden van zijn medemensen. Het is de gehoorzaamheid die dit alge
meen ideaal nader concretiseert: voor de jonge Toine van Uden nam 
dit wel een zeer bijzondere vorm aan, toen hij naar Rome gezonden werd 
om muziek te gaan studeren. Want het apostolaat van een priester kan 
vele vormen aannemen, cultureel of wetenschappelijk kerstenen van 
menselijke waarden en wijsheden niet uitgesloten. De jeugdige wijde
ling had misschien gehoopt op een wijsgerige studie, zijn hobby; de 
gehoorzaamheid besliste anders. Maar het gezag is ook altijd menselijk 
in twee betekenissen : het kan zich vergissen, maar het is ook humaan. 
Muziek in Rome bleek niet de juiste keuze ; een andere studie was even
wel niet de nieuwe opdracht die was het totaal onverwachte en 
aanvankelijk onthutsende : leraar aan het instituut voor doofstommen 
te St. Michielsgestel. Dat de jonge kapelaan van Uden wat te verwer
ken had, bleek wel uit het feit dat hij toen jaren nodig had, om zijn 
geliefde piano weer opnieuw aan te raken. De mensen van toen her
inneren zich die bewuste zondagmorgen nog, toen ineens — na lang, 
lang zwijgen — de muziek van van Uden plotseling weer geklonken 
heeft. Die muziek, ja : dat die er op het doofstommeninstituut zó uit zou 
klinken, dat had niemand kunnen dromen. Het was Professor Rutten 
uit Nijmegen die dat voorgoed los sloeg. „Directeur", zei die bij een 
bezoek aan het instituut eens tegen monseigneur van Overbeek, „Direc-
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teur, houden de kinderen hier ook van muziek ?" De monseigneur moet 
toen even geglimlacht hebben : „Maar professor toch, dat gij nou ook 
die vergissing moet maken ! Het zijn hier allemaal doven, potdoven, 
geen blinden !" Maar de professor hield vol. „Nee, nee, ik bedoel wel 
degelijk de doven ! Hebben die nooit enige ervaring, als ze muziek 
horen ?" Tja, en toen het dus een hooggeleerde vraag van een professor 
bleek te zijn, toen kwam er ook wel een antwoord : „ze" hadden inder
daad wel eens iets aan de muziek gehad. Als jaarlijks de Gestelse 
harmonie op de speelplaats kwam blazen, dan keken „ze" niet alleen 
hun ogen uit naar de mooie uniformen en de gulden en zilveren instru
menten, maar dan stonden „ze" ook wel eens op hun buik te wrijven, 
vooral als de tuba of de turkse trom zich roerden ; trouwens ook wel 
eens bij een finale van het orgel in de Kerk, of als er een vliegtuig 
laag over kwam... „Juist", zei de professor, „en dat is nu juist wat ik 
bedoelde. Zou dat nou niet te trainen zijn ?" 

Zo begon het. En wie was meer de aangewezen man om dit eens 
uit te proberen, met groeiend enthousiasme, met groeiend inzicht, en 
met grote vasthoudendheid, dan de jonge van Uden ? Hij nam een stel 
kinderen mee naar de kerk, bij het orgel, en kwam enthousiast terug. 
„Ze voelen het!" En later: „Ze voelen verschillen 1" En later : „Ze 
voelen hoog en laag!" „Het is te trainen 1" „Ze voelen zuiver gelocali-
seerd in het lichaam : hoge tonen hoog, lage tonen laag !" zo ging het 
door, de éne ontdekking na de andere. 

Meneer van Uden begon om apparatuur te vragen, te bédelen : 
van het laatste nog in Nederland verkrijgbare Hammondorgel in 1940 
tot dat wat er nu allemaal is. Meneer van Uden begon in de literatuur 
te duiken, van psychologie, musicologie, physiologie, linguistiek tot bal
letdans en fototijdschriften toe. Meneer van Uden begon te praten over 
het aantrekken van wetenschappers, van research, van een team 
En er was altijd weer de monseigneur, de directeur, meer naast dan 
boven hem, die het finantieel, organisatorisch, sociaal voor hem en met 
hem mogelijk maakte. 

Van Uden is de wetenschap altijd een stap voor geweest. 
Geen wonder: hij is altijd iedereen een stap voor: op de trap, in 

de gang, zelfs aan tafel. Als de voorzichtige vakman zijn hoofd schudde, 
zijn wenkbrauwen fronste, zijn schouders ophaalde bij het luisteren naar 
de vloed van ideeën en wensen, en zei: Tja, is dat nou wel zo ? Kan 
dat wetenschappelijk bewezen worden ? Hoeveel jaar zou het duren om 
dat aan te tonen ? Moeten we daar met een team niet een generatie aan 
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werken ?" dan was het enigszins emotionele antwoord van meneer van 
Uden steeds: „Ja maar, déze kinderen dan! Ja maar, wij moeten nu 
voort! Ja maar, daar kunnen wij niet op wachten 1" En zijn conclusie : 
„We gaan het dóen ! We proberen het I We kunnen niet wachten!" 

Het is een grote verdienste dat hij intuïtief vaak gelijk kreeg, dat 
hij scherp zag, en zich niet vaak vergiste, dat hij niet vaak „wilde" ideeën 
en theorieën terug heeft moeten nemen. Allicht denkt hij er nu anders 
over, en allicht heeft hij geleerd door de jaren. Niet alles is meer „vibra
tie",'maar toen de audiometers nog gebrekkig en de transistors nog niet 
uitgevonden waren, was die overdreven nadruk niet zo overdreven als 
die nu lijkt. En bij zijn vechten voor het ideaal van het volwaardig 
integreren van de dove mens in de maatschappij kwam en komt de 
nadruk wel eens wat eenzijdig te liggen vóór het spreken en tegen het 
gebaar, vóór de integratie en tegen de dovenclub, vóór de natuurlijke 
taalverwerving en tegen het formalisme; soms ziet meneer van Uden 
volgens sommigen het bereikbare wel eens te idealistisch en vraagt hij 
teveel van leerkracht en kind, als hij stelt dat zijn idealen in allen 
verwerkelijkt kunnen worden; maar bij uitstek hij heeft recht op zijn 
eigen mening, want hij heeft ernaar gewerkt en hij heeft dan toch maar 
veel waar en werkelijk gemaakt dat onbereikbaar leek. 

Vanaf het begin: het voelen van het geluid, langs de wegen van 
het dansen, het leren intoneren en accent leggen, het spelen van instru
menten, tot aan het sluitstuk van de vroege start in de home training, 
heeft hij zijn methode nu „rond", en de erkenning is naderbij dat dit 
de ideale opvoeding is voor het dove kind, al zal de discussie over de 
realiseerbaarheid door alle scholen, voor alle kinderen, in vaak andere 
omstandigheden, nog wel lang voortduren. 

We hebben gezegd dat we incidenteel moesten zijn, en dat we een 
beeld zouden proberen op te bouwen — in een paar bladzijden — van 
de interne meneer van Uden. Pas nu beseffen we, hoe moeilijk dat is, 
hoeveel we weg moeten laten, wat we nog allemaal zouden kunnen ver
tellen. Zijn buitenlandse contacten, de vriendschap met de Ewings, 
zijn godsdienstonderwijs en zijn dagelijkse zielzorgelijke contacten, zijn 
ijveren voor contacten voor de kinderen met de horende wereld, van 
concert-bezoek tot judoën, zijn schrijven, zijn gastheer zijn van de halve 
wereld, zijn waagstukken op wetenschappelijk gebied, zijn meebouwen 
aan de nieuwe school, zijn nooit aflatende nieuwe initiatieven... enz. 
Je kunt het enkel maar aan een paar feitjes even op laten flitsen, en dan 
weer samenvatten in een paar syntheses. 
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Maar de laatste synthese, het sluitstuk is de priester van Uden. 
Dat is : het kerstenen van zijn wereld, de omgeving en de groep 

mensen waarin de Voorzienigheid hem heeft geplaatst. Dat kerstenen, 
ja ; niet op de smalle basis van : De Katholieken doen óók mee, maar 
omvattend breed : er is geen tweespalt tussen geloof, leven, of weten
schap. Er is een synthese die uiteindelijk ligt in de goede wijsheid van 
God zelf. En het is een ieders taak, die te zoeken en steeds meer te ont
dekken, in de eigen wereld, in de eigen kring. 

Dat heeft van Uden gedaan, als een goede apostel. Dat hij daar
mee door moge gaan is onze gelukwens. 

Bernard Tervoort SJ 

ABSTRACTIE ALS TAALKUNDIG PROBLEEM 
VOOR DOVE KINDEREN 

Dr. B. Tervoort SJ. 

1. Inleiding 

De bewering: Dove kinderen hebben veel moeite met abstracte 
begrippen, is algemeen bekend, en aanvaard ook. Vragen we nader, wat 
die bewering precies bedoelt, dan blijkt zij niet zo zeer vaag, als wel 
veelvuldig. Zij blijkt dan te slaan op de activiteit van verstandelijke 
vermogens om waarneming en ervaring op een bepaalde manier te 
verwerken; de veelvuldigheid komt voort uit de veelheid en veel
soortigheid van het waargenomene en ervarene, zowel als uit de geva
rieerdheid van de processen van het intellect die we allemaal met 
abstractie bestempelen. 

Laten we meteen maar eens 'n opsomming proberen te geven van 
wat zoal met abstractie bestempeld wordt. Geen volledige of geordende 
opsomming al, enkel maar 'n verduidelijking. Abstracte begrippen zijn 
bijvoorbeeld ideeën als zelfverloochening, geest, wensdroom, talent, 
leedvermaak, eerlijkheid, betwisten, ziel, passie,; termen als voornaam' 
woord, hypothenusa, gedaanteverandering, bijwoord, tussenwerpsel, 
kromme, kernsplitsing, relatie, worteltrckken; taaltechnische woorden 
als: te, omdat, om, van, intussen, de, nog, wel, het, tot, wat,; „moei
lijke" woorden, als: sociaal, immens, netelig, bijstand, onbeperkt, leen-
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goed, verzaken, maar ook, „volkse" woorden, als vuilnis, kluns, melig, 
rats, snol, piepen, 'm knijpen, teut; dan ook uitdrukkingen als de loef 
afsteken, niet op zijn mondje gevallen zijn, de beest uit hangen, van de 
hak op de tak springen, in 'n glazen huisje zitten, van de prins geen 
kwaad weten, en als stijlfiguur gebruikte woorden als varken (voor 'n 
viezerik) lelie (voor 'n reine maagd), eend (voor 'n suffert), inladen 
(voor veel eten), knetteren (voor kwaad zijn). Onze opsomming ging 
tot nu toe van abstractie in taal uit, we kunnen er nog aan toevoegen : 
het kennen van de regels der grammatica, als juiste volgorde, toepassing 
der vormleer, enzovoort. Maar er is nog veel meer dat abstractie in
houdt : het denken dat aan de intelligentie-leeftijd beantwoordt in re
kenen, wiskunde, godsdienst, geschiedenis, kortom in de klassikale 
vakken ; maar ook het denken in de vrije levenssituatie, b.v. in een juist 
ruimte-begrip, in een goede tijdsnotie ; zelfs nog algemener: het theore
tisch inzicht en het practische verstand in alle omstandigheden. We 
komen zo dus nu al tot de conclusie, dat abstractie eigenlijk alles in
houdt, voorzover alles van de werkelijkheid verwerkt wordt door de 

geest. 
Daarom is deze opsomming niet volledig, en kan ze dat ook niet 

zijn. Het was een voorwetenschappelijke opsomming, waarbij we ons 
niet bekommerd hebben om volledigheid, om het feit dat de delen der 
opsomming elkaar overlapten, en met elkaar in verband stonden. Het 
was alleen de bedoeling om duidelijker te maken dat de bewering 
Dove kinderen hebben veel moeite met abstracte begrippen inderdaad 
veelduidig is. En nog iets is ons met de opsomming duidelijk geworden : 
abstractie heeft zowel met intellectuele activiteit als met taal iets uit te 
staan. We bemoeien ons met name met het laatste, en uit de opsomming 
zelf bleek al, dat het accent, hier op abstractie en taal zal liggen. 

Het lijkt niet nodig, om eerst een algemene, wijsgerige of psycholo
gische verhandeling over abstractie te gaan schrijven. Het is veel beter 
om maar zo snel mogelijk over abstractie en taal te gaan spreken. We 
volstaan dan ook met de veronderstelling dat de lezers een voldoende 
idee van abstractie hebben, dat we enkel even in een korte paragraaf 
willen activeren. 

2. W a t is abstractie 1 

Abstractie is een geestesproces, op basis van waarneming of erva
ring. Het waargenomene of ervarene wordt gekend, verwerkt, mentaal 
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bekeken, gecategoriseerd als iets met eigen kenmerken, horende tot èèn 
soort en onderscheiden van al het andere. Het woord abstractie betekent 
letterlijk : weg-trekking of af-trekking; in die betekenis beschrijft of 
benadrukt het woord abstractie één aspect van genoemde werkzaam
heid van de geest: bij het kennen, verwerken, categoriseren, enz. kiest 
de geest, zij laat weg, zij trekt het niet ter zake doende af; zij verwerkt 
het geheel der aangeboden zintuigelijke phenomenen tot een nieuwe 
totaliteit: de abstracte werkelijkheid. Een klassiek voorbeeld, al is het 
dan misschien iets te simpel om het ingewikkelde proces geheel weer 
te geven, is het ontstaan van het begrip, de notie, het idee paard. 
Een bruin paard in een wei, dan een ponnie voor de schillenkar, dan 
Prins Bernhard op een paard voor de televisie, ook het hobbelpaard, 
een paard op een plaatje, enzovoort, zijn allemaal ervaringen waar de 
geest het paard-begrip uit distilleert door weg-trekking van het niet tot 
het begrip behorende : paard op zich, dat hoeft niet per se bruin te zijn, 
in een wei te lopen, voor een schillenkar te staan, zo heel erg groot te 
zijn, te leven, in drie dimensies voor te komen, etcetera. Het voorbeeld 
is te simpel: het plaatje is ook alweer een ander abstractie-proces, zo 
ook verdere uitbreidingen van de paard-notie in: stokpaardje, hij viel 
van het paard in de gymzaal (dus „paard" in schrift, taal, en metafoor), 
maar het kan dienen om even duidelijker te maken, wat we met dat 
abstractie-proces van de geest bedoelen. 

Algemeen gezegd : het waargenomen phenomeen der werkelijkheid 
in al zijn verschijningsvormen wordt uit de waarneming uitgelicht, door
dat de geest al het toevallige weglaat, abstraheert; en het abstracte be
grip blijft over. 

Dit is één betekenis van abstractie, en wel de meest algemene. 
Geen kennen is mogelijk zonder dit proces. Gewoonlijk bedoelen wij 
echter met abstracte begrippen nu juist niet dingen als een paard: wat is 
er nu concreter dan een knol, een hengst, een hit ? Wat wij doorgaans 
bedoelen dat zijn die begrippen die de geest niet uit de zintuigelijke er
varingen verkrijgt, maar door het verder doordenken op de concrete 
begrippen. Met een ander voorbeeld wordt dit ook weer duidelijker. 
Wat betekent stof ? Allereerst weer iets concreets, net als paard, al heeft 
de jeugdige geest hier wel iets meer moeite mee. Wat een mooie stof '. 
Wollen-stof f en-fabriek. Brandstof. Er ligt me een stof op de vensterbank. 
Stofnest. Stofjas. Stoffen jas. Neem jij stof af ? Stof voor een mantel. 
En... de geest komt tot twee stof-begrippen, min of meer (1) 5to/ = 
het spul waar iets van gemaakt is, (2) stof = een soort zwevende mate-
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rie die neerslaat en een laagje vuil achterlaat. Dit zijn nog concrete be
tekenissen, maar ze zijn door abstractie ontstaan, net als paard. Maar nu 
komen we aan dat wat we gewoonlijk onder abstractie verstaan: Stof 
voor een gesprek. De mens is stof en as. Wat is ze weer lang van stof. 
Dat jaagt heel wat stof op. En hij beet in het stof. Dat is naar ons spraak
gebruik pas echt abstract, en nog erger wordt het als we spreken van 
God die onstoffelijk is. (Over de speciale eigenaardigheid van idioom 
en uitdrukkingswijzen, als in lang van stof zijn, spreken we natuurlijk 

verder op). 
De mens is een sociaal wezen, en de mens is een opgroeiend wezen. 

Dat betekent dat de mens hulp krijgt van de medemensen, ook in het 
groeien van zijn kennis door abstractie. Het meeste effectieve hulp
middel is de taal. Dat betekent ten tweede dat de jonge mens opgevoed 
wordt door de volwassenen. Van het baby-zijn af werkt de menselijke 
geest, abstraherend, dat wil zeggen : kennend, ordenend, categoriserend, 
enzovoort. Door die hulp en door die opvoeding wordt het vermogen 
tot abstraheren alsmaar meer getraind, en wordt de abstracte kennis 
alsmaar verder uitgebreid. Maar ook; door die hulp en die opvoeding 
wordt het vermogen tot abstraheren en de verkregen kennis alsmaar 
gebruikt als onmisbaar middel en als wezensnoodzakelijke vóórver
onderstelling. Een idioot heeft geen verstand, kan niet tot abstractie 
komen, en kan dus ook niet worden geholpen of opgevoed tot het 
gebruik van zijn geest. 

Er is vanzelf heel wat meer te zeggen over abstractie. Maar we 
menen dat we nu voldoende idee hebben over het onderwerp om te 
komen tot onze beperkte beschouwing. In een tweede korte, inleidende 
paragraaf bezien we eerst de bijzondere positie van het dove kind ten 
aanzien van de abstractie, en wel alleen in betrekking tot de taal. Daar
na beginnen we met de hoofdzaak : de verschillende graden en soorten 
van abstractie in taal, in verband met het leerproces van het dove 
kind. 

(Wordt vervolgd) 
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ADEM EN ACCENT IN VERBAND MET HET 
SPREEKONDERWIJS AAN DOVE KINDEREN 

Br. Leoduif Speth, Instituut voor Doven, St. Michielsgestel 

Bij het spreekonderwijs aan dove kinderen heeft men altijd duide
lijk voor ogen gehad, dat de ademhaling een belangrijke factor is bij 
het moeizame aanleren van de spreektechniek. Bij een nauwkeurig 
doorwerken van de nodige vakliteratuur, vond ik bij de meeste auteurs 
een afwijzen van de zgn. „hoge" ademhaling; ook onze vakmensen 
hebben altijd op het foutieve hiervan gewezen. 

Nergens vond ik echter aangegeven, hoe men een goede adem
haling aanleert, als dat nodig blijkt! 

We zullen daarom niet enkel spreken over de noodzakelijkheid 
van een juiste ademhaling bij het spreken, maar er ook een werkwijze 
voor aangeven. 

a. De adembewegingen. 
Alvorens te gaan spreken over de plaatsen van ons lichaam, die 

bij de ademhaling nauw betrokken zijn, willen we eerst de drie belang
rijkste elementen in de ademhaling wat nauwkeuriger behandelen. 

1. De uitademing. 
Als belangrijkste element zouden wij de uit-ademing willen noe

men. Symbolisch ligt dit a.h.w. uitgedrukt in het leven van de mens. 
Is immers het eerste officiële bewijs van levenskracht bij de pasgebo
renen niet de uitademing — cum primo clamore — en eindigt het 
leven van de mens niet eveneens met een uitademing — de laatste 
zucht ? Physiologisch gezien, wordt de mens door de uitademing in 
staat gesteld zich te ontdoen van koolzuur, stikstof en andere giftige 
stoffen, die anders in verbinding met het bloed schadelijk zouden zijn 
voor ons lichaam en oorzaak van ziekten. 

Het grote belang van de uitademing ligt echter ook op psychisch 
gebied. De uitademing werkt ontspannend ; bij verdriet, moeheid of 
spanning kan een diepe zucht echt verlichting brengen, en dit is psy
chisch belangrijk. De ademhaling als geheel, waaronder speciaal de 
uitademing, is heel nauw verbonden met ons psychisch leven, en kan 
ons veel duidelijk maken van de mens, van de fijnere gesteldheden als 
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glimlachen, snikken en kuchen tot de grovere als schreeuwen of brullen 
van pijn, bulderen van het lachen enz. 

Ook het stokken van de uit- en inademing speelt een rol, bv. bij 
schrik. Dove meisjes grijpen bij onverwachte gebeurtenissen of schrik-
situaties met de hand vaak naar de keel, als om de adem ook in een 
gebaar stil te leggen. En last not least worden we door de uitademing 
in staat gesteld tot dat wonderlijke en meest aangewezen middel, om 
met onze medemensen in contact te treden : het gesproken woord. De 
uitademing, die bij rustig ademen passief is, wordt hier dan actief. 

2. De adempauze. 
Na de uitademing — en dit hoeft niet per se een volledige uit

ademing te zijn — treedt er een ontspanning in, waardoor men zich 
heerlijk „los" voelt. Deze ontspanning is een pauze in de actieve wer
king van het ademhalingssysteem. Hoe nerveuzer iemand is, des te 
korter is zijn adempauze. Egenolf vertelt in zijn boek „Wunder des 
Atmens", dat het moment van inslapen in een adempauze valt. Onze 
dove èn tevens motorisch-gestoorde kinderen, waarbij de spieren steeds 
in groter spanning verkeren, vallen pas erg laat in slaap ! De nacht na 
de vacantie, die voor de meeste kinderen volgt op een bewogen dag, of 
de nachten na operaties en andere ingrepen, doen hen maar moeilijk 
in slaap komen, daar hun lichaam en geest in te grote spanning ver
keren. Op de ontspanning in het ademhalingsproces — die haar hoogte
punt vindt in de adempauze — komen we later nog terug bij de ont
spanningsoefeningen. In de adempauze is het zo belangrijke middenrif 
in rust. 

3. De in-ademing. 
De inademing is onontbeerlijk, maar wordt door velen te sterk 

benadrukt. Men ziet in een ver uitgezette borst het summum van kracht 
en gezondheid. Maar een sterk gefixeerde borst (ook buik) geeft ver
kramping, met als gevolg op de duur ademnood. De inademing voor
ziet ons van zuurstof, en maakt de uitademing mogelijk, maar ze mag 
niet verkrampt zijn, anders ondervindt de uitademing hiervan nadelige 

invloed. 
De inademing geschiedt actief. De lucht kan op 2 manieren in de 

longen komen, nl. door de mond en door de neus. De neusademhaling 
geniet de voorkeur, omdat bij deze manier van ademen de lucht iets 
verwarmd en bevochtigd wordt, en bovendien gefilterd van schadelijke 
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stoffen. De kortere weg door de mond mist bovengenoemde voordelen, 
en geeft eerder aanleiding tot verkoudheden. Bij Oesophagusspraak, 
waar de ademweg door chirurgische ingreep nog korter is geworden, 
komt een bijna constante verkoudheid veel voor. De neusademhaling 
wordt bij velen nogal eens belemmerd door defecten in de neus, maar 
deze vinden dikwijls weer hun oorzaak in een rudimentair gebruik van 
de neusweg. De neus goed gebruiken is de beste operatie. Ook kan de 
neusademhaling de stembanden ontlasten, want de luchtstroom onder
vindt de grootste tegenstand in de nauwste opening. Hoe nauwer de 
opening, hoe groter de wrijving. Bij neusademhaling biedt de neusweg 
de meeste tegenstand en worden de stembanden dus ontzien. Boven
dien tonen de gegevens van Frida Pfister bij het onderzoek met de 
pneumograaf aan, dat de neusinademingen dieper zijn dan de mond-
inademingen (de ruisfactor is bij beiden ongeveer gelijk). Bij mond-
ademhaling echter is de stémspleet de nauwste doorlaat voor de lucht, 
en worden de stembanden in op en neergaande beweging gehouden, 
wat een grotere activiteit vraagt. Bij spreken en zingen geeft men meest
al de voorkeur aan de mondademhaling, daar deze in de praktijk 
vlotter te hanteren is. 

b. Onderzoek van de adembewegingen. 
De adembewegingen demonstreren zich op verschillende plaatsen 

van het lichaam. Op grond hiervan heeft men een onderscheiding in 
ademtypen gemaakt. K. Veldkamp in „De Techniek van het Spreken" 
neemt 4 typen aan, nl. 

1. Het Schouderademhalingstype 
2. Het Borstademhalingstype 
3. Het Buikademhalingstype 
4. Het Gecombineerde ademhalingstype. 

Zeker de èèrste 3 typen komen afzonderlijk maar weinig voor. 
Meestal meer of minder gecombineerd. Wel gebeurt het vaak, dat een 
of ander type sterk overheerst, en dan kunnen we met defecten te 
maken krijgen. 

Gezien vanuit iemands constitutie zouden we ook een indeling in 
tweeën kunnen maken nl. een buik- en een borsttype, waarbij een van 
beide dan overheerst, zonder dat het geheel nadelig beïnvloed wordt. 
Vrij veel mensen vallen onder een van deze 2 typen. Bij gevorderden 
in jaren bv. gaat het buiktype steeds meer overheersen door verstijving 
en verkalking van de ribben en aanverwante beenstukken. 
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Men kan de uitzetting van de verschillende lichaamsdelen die bij 
de ademhaling betrokken zijn, — dus vooral van borst, buik en flanken 

( in centimeters meten. Maar we moeten m.i. voorzichtig zijn met 
deze uitzettingen binnen bepaalde cijfers te brengen en vandaaruit de 
normaliteit of abnormaliteit te beoordelen. 

Br. Berthilo gebruikt de volgende indeling: 
uitzetting van de borst 5—7 cm 
uitzetting van de buik 5—7 cm 
uitzetting van de flanken 10—14 cm 

Afgezien van de juistheid van deze cijfers, wil ik het volgende 
erover opmerken : iemand die tot het buiktype (bv. bij asthenische 
borst) of borsttype (bv. zwemmers) behoort, past al niet meer in boven
staande indeling. Ook kan iemand fors of tenger zijn, eigenschappen, 
die toch niet abnormaal zijn. De uitzettingen kunnen wel om en om 
deze cijfers schommelen, maar een goede verhouding is toch het voor
naamste. 

c. De ideale ademhaling. 
Hoe is dan de ideale ademhaling ? 
We hebben getracht deze vraag te beantwoorden door een eigen 

onderzoek. We hebben een onderzoek gedaan bij 50 dove jongens en 30 
dove meisjes; 30 horende jongens en 30 horende meisjes. (Een zuster 
heeft het onderzoek bij de meisjes van me overgenomen.) 

We hebben bij deze kinderen gezocht naar de meest efficiënte 
ademhaling. Als grondprincipe hebben we aanvaard, dat we, om de 
meest efficiënte ademhalingsvorm te vinden, moeten uitgaan van die 
situatie, waarin het kind zich in een niet-gespannen en niet-geforceerde 
lichaamshouding bevindt, maar vrij en ongedwongen is. In 2 om
standigheden vonden we deze situatie bij practisch alle kinderen, op 
3 a 4 overnerveuse kinderen na, nl. in de slaap en in het spel. 

1. Welke ademhaling bij het slapen ? 
Ons eerste onderzoek gold de ademhaling in de slaap. Deze was 

de totale, gecombineerde ademhaling, soepel en zonder overspanning; 
alle delen zetten gelijkelijk uit, en alles maakte een natuurlijke indruk. 
Ademfouten vielen hier ten enenmale niet op te merken. Wel viel er 
natuurlijk dominantie te onderscheiden, niet alleen door constitutie, 
maar ook door de slaaphouding, die werd aangenomen. Voor een be
paalde slaaphouding moeten we geen voorschriften en regels willen 
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geven, dus niet het kind verplichten om op de rug of op de zij te gaan 
liggen, want elk kind vindt vanzelf wel zijn meest ontspannen houding, 
als het tot rust gekomen is. Volgens Frida Pfister schijnt het liggen op 
de zij het meeste voor te komen. Zij argumenteert dit als volgt: „Am 
besten ruht der Körper in embrionaler Lage aus, ahnlich wie er im 
Mutterleibe war. So legt sich das kleine Kind schlafen, die Beinchen 
hochgezogen, die Arme unter dem Kissen, schlaft es eingerollt auf der 
Seite". Omdat de ademhaling in de slaap, evenals de nog te bespreken 
ademhaling bij het spel, zulk een natuurlijke, rustige en doeltreffende 
indruk maakte, hebben we deze als voorbeeld voor onze ademoefe-
ningen genomen. 

Wij vonden geen enkel verschil tussen horende en dove kinderen 
wat de beschreven ademtechniek betreft. Evenmin vonden wij een 
significant verschil wat het aantal ademhalingen in de slaap per minuut 
betreft. Wij hebben niet alle in de proef betrokken kinderen op dit 
punt kunnen onderzoeken, maar bij wie wij het onderzochten vonden 
wij de volgende cijfers : 

Gemiddeld aantal ademhalingen per minuut 
in de slaap met Gemiddelde Afwijking: 

jongens: meisjes: 
dove: 17.59 G A . 1.68 19.23 G A . 1.23 
horende: 19.03 G A . 1.95 19.70 G A . 0.94 

De onderzochte dove kinderen ademden iets langzamer dan de 
horende, en de jongens langzamer dan de meisjes. 

Natuurlijk ligt dit soort cijfers niet stabiel, en kan door velerlei 
factoren als : ongesteldheid, spanning, enz. veranderen. 

Enkele kinderen, waarvan bekend was, dat ze vrij nerveus waren, 
hadden een ademfrequentie van om de 24, en een enkele met een 
onregelmatig tempo. Tweemaal ontdekten we een ziek kind, doordat 
de ademfrequentie abnormaal hoog was. Een kind met bronchitis had 
40 ademhalingen per minuut. Kinderen, die met het hoofd onder de 
dekens sliepen, hadden 3 a 4 ademhalingen meer dan het gemiddelde ; 
een frisse slaapgelegenheid is dus wel gewenst. 

2. Welke ademhaling bij het spelen ? 
Tot onze grote verrassing bleek de ademhaling van de meeste 

kinderen bij het spel ook de totale harmonische te zijn, zelfs bij hen, 
die met een verkeerde ademhaling spraken. Ook hier vonden wij geen 
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enkel verschil tussen horende en dove kinderen, noch wat techniek, 
noch wat frequentie betreft. 

Het spel dus beïnvloedt niet alleen de ademhaling allergunstigst 
— ril. door de genoemde totale harmonie —, maar ook de opvoeding 
en het onderwijs zullen er een weldadige invloed van ondervinden. 

Wij zouden hier terloops en op basis van ons onderzoek een lans 
willen breken, om het spel van dove kinderen nog meer te bevorderen. 
Het spel is de beste algemene ademoefening, daar hier de gecombi
neerde ademhaling gebruikt wordt, die een zo gunstige invloed op de 
houding uitoefent en de longen krachtiger maakt. Pflüger zegt zelfs, 
dat kinderen, die aan sport gaan doen, in 2 a 3 maanden de vitale 
capaciteit ongeveer 700 cmm kunnen vergroten. Sport en spel werken 
ook gunstig in op de stemming; de psychosomatose wordt algemeen 
aanvaard ; heilgymnastiek op het ziekbed is zelfs een harmoniserende 
bewegingstherapie voor ziel en lichaam. Ik noem : zwemmen, turnen, 
(rol)schaatsen, fietsen, voetballen, tennissen, enz. Voor alle kinderen, 
speciaal voor internaatskinderen, kan sport en spel niet gemist worden. 

Als de moeders het thuis klaar spelen, om naast de andere pro
grammapuntjes van de hometraining hun dove kleuters ook goed te 
leren spelen, dan hebben ze al heel wat bereikt, vooral als het spelen 
met andere, en wel horende kinderen zou zijn. Mij dunkt, dat touwtje 
springen, laten spelen met een bal, in het zand, met krijt of blokken
doos, rijden op een autopedje of zelfs op een fietsje binnen het bereik 
van veel ouders liggen. De nog primitieve motoriek, geremd wellicht 
door overdreven zorg en verwenning, loopt anders in de eerste jaren al 
een achterstand op, die helemaal niet nodig is. — Ook de vaarschool-
kinderen moeten veel beweging hebben, zeker als dat thuis verwaar
loosd is, en niet te veel „in het schooltje keurig rechtop" laten zitten ! 
— De schoolkinderen behoren ook veel te spelen, en in de klas niet 
te lang aan een bepaalde houding gebonden te zijn. Kinderen, die in 
hun puberteitsjaren zijn, moeten spelen, omdat hun lichaam dat vraagt, 
en ook, om op een gezonde manier door hun moeilijke jaren heen te 
komen. 

d. Afwijking van de ideale adembeweging. 
Wat wil nu zeggen : foutieve ademtechniek ? 
Foutieve adembewegingen zouden we willen omschrijven als die 

adembewegingen, waarbij een der grotere onderdelen van de totale 
ademhaling óf wordt overdreven, óf geheel of voor een groot deel 
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achterwege blijft. We zullen nu enkele deelbewegingen van de totale 
ademhaling apart bespreken. 

aa. Allereerst dan de borstademhaling. Ook tegenwoordig heeft 
bij velen de forse, brede mannenborst nog de suggestie van kracht: 
borst vooruit, buik ingetrokken. In het Duitsland van Hitler gold ze 
als ideaal voor de „edelgermanen". In de Romantiek van de 18e en 
19e eeuw werd door af snoeren en inrijgen van het lichaam van de 
vrouw vooral, een vrij eenzijdige ademhaling aangekweekt. Bepaalde 
spiergroepen worden hierdoor in te grote spanning gebracht door over
belasting, welke weer irradieert op andere spiergroepen : het hele li
chaam ondergaat een nadelige invloed. Worden de buikspieren in 
gefixeerde inademingsstand gehouden, dan geniet het diaphragma wei
nig bewegingsvrijheid. Rond dit middenrif bevinden zich echter zeer 
belangrijke organen als : longen, hart, lever, gal, maag, nieren en darm
stelsel, en er doorheen loopt de aorta. Kan het middenrif een normale 
bewegingsuitslag maken, dan komen al die organen in beweging en 
worden gemasseerd door het middenrif, wat een weldadige invloed uit
oefent op het gehele spijsverteringsstelsel. Gaat het middenrif omlaag, 
dan stuwt het ook het afgewerkte bloed van de haarvaten in de buik
holte — een groot bloedreservoir — naar de grote aderen terug. Deze 
stuwing is zeer welkom, daar het bloed in de haarvaten 500 maal lang
zamer is gaan stromen dan in de aorta. Door het dalen van het midden
rif verwijdt zich de borstholte, en ontstaat er een verhoogde onder
druk, waardoor het bloed uit de onderste bloedvaten naar het hart 
gezogen wordt, wat voor dit laatste een enorme verlichting betekent en 
de aanvoer van voldoende zuurstofrijk bloed veilig stelt door het zuur-
stofspanningsverschil van de longen via het hart naar de aorta. Bij 
overdreven borstademing vervallen deze voordelen ten enenmale. 

bb. Tegenwoordig valt er een te grote accentuering van de buik-
ademhaling op te merken. Als bij de inademing de buik rond als een 
ballon gespannen is, met weinig beweging in de borst, moet dit gaan 
ten koste van de zijdelingse en de rugge-ademhaling. De nadelen zullen 
wel betrekkelijk geringer zijn dan bij te eenzijdige borstademing, maar 
er kan toch gezegd worden, dat elke te sterke overheersing van een deel 
der ademhaling, — en dus ook de overdreven buikademhaling —, min
der efficiency en zelfs schadelijke gevolgen met zich meebrengt. Een
zijdige buikademhaling geeft ook minder beheersing bij de uitademing. 
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cc. De hoge schouderademhaling, die we een op de spits ge
dreven borstademhaling kunnen noemen wordt unaniem afgekeurd. 
Er treden nl. bij deze soort borstademhaling een stel spieren in werking, 
die een andere werkzaamheid behoren te verrichten. De gevolgen blij
ven niet ui t : maar daarover verderop meer. 

e. De ademhaling van dove kinderen. 
Volgens ons onderzoek bij het spel en in de slaap, is de potentie 

wel aanwezig, om een juiste ademtechniek te gebruiken. Ook de duur
verhouding is juist als bij horenden 1 : 1 (of 1 : 1,5, de pauze mee
gerekend). Maar zo gauw er gesproken moet worden, of geblazen op 
F, op S, of op het blaasorgel, ontstaat er bij veel dove kinderen een 
chaos in de ademhaling. De centrale spier van de ademhaling, het 
middenrif, schokt bij sommige kinderen zelfs van spanning. De in
ademing wordt een dominerend hoge ademhaling. Het verlengen van 
de uitademing veroorzaakt als het ware een paniek in de ademtechniek. 
De gevolgen hiervan zien wij in een ondoelmatige spreekademhaling 
en een doorgaans te hoge spreektoonhoogte. 

Zijn hier oorzaken voor aan te wijzen ? 
In tegenstelling tot de horende kinderen hebben de dove kleintjes 

veel te weinig oefening gehad in het verlengen van de uitademing. Als 
pasgeborene schreeuwt ook de dove in deze ongedifferentieerde moto
rische periode in de vorm van lust- of onlust-schreien. Teleologisch is 
het een oefenen der spraakorganen. Fonetisch gezien is schreeuwen het 
maken van langgerekte klinkers (uitademing), ook voor de dove kleu
ter. Dan begint de brabbelperiode, die volgens sommigen maar tot de 
zelf nabootsing (± anderhalf jaar oud) gaat. 

Het is wel duidelijk, dat het geven van specifieke kindergeluiden, 

die zo belangrijk zijn als oefening voor het toekomstig spreken, al spoe

dig uitvalt. 
Volgens Mevr. I. R. Ewing, en ook volgens de gegevens van onze 

home-trainster Mej. L. van Uden is dat om en om de tijd, dat het kind 
gaat lopen 1 

Vóór die tijd maakt het kind wèl geluiden, en Mevr. Nanninga-
Boon zegt daarvan: „Ook bij Dik werden door de expressieve ontla
dingen als totaliteitsreacties, bewegingen opgewekt, waarin geluiden 
waren gebonden. 

Oefeningen in het verlengen van de uitademing zouden nog huilen 
of lachen kunnen zijn, maar het huilen van de kleine dove is dikwijls 
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meer een krampachtig schokken ; terwijl het lachen meer een grimas-
lachen is, dan de 20 gezonde ritmischkaatsende uitademingslach. Be
wegingen bij spreken, zingen, blazen en ook bij groepsspelen, die in een 
normale opvoeding voortdurend plaats vinden, blijven nu uit. Vermin
dering van ademprestatie is het gevolg met achterstand in de motoriek. 

Ook staat de opvoeding van de dove kleintjes vaak in het teken 
van de verwenning. De verhouding van moeder tot dove kleuter blijft 
in het vitale contact steken. Er wordt niet op taal overgeschakeld, en 
het vitale contact wordt nog verinnigd. En dan, na jaren lang aldus 
geleefd te hebben, belandt zo'n kleine op de dovenschool. En hier begint 
men met veel geduld en toewijding, maar met nog meer volharding, 
aan het meest verfijnde en ingewikkelde proces te werken, waartoe de 
menselijke motoriek in staat is : het spreken leren, op louter technische 
grondslag. De hoorapparatuur, die op ons Instituut volledig is inge
schakeld bij het spreekonderwijs, is — hoe paradoxaal het ook moge 
klinken — nog het minst technisch, daar haar aanpas het meest het 
natuurlijke benadert. 

Bij het aanvankelijk spreken leren komt 't kind ook in een voor 
hem onbegrijpelijke situatie, en plaatst men het voor enorme moeilijk
heden. Ondanks onze goede wil bestaat er dan een grote kans, dat het 
kind met een gespannen of overspannen instelling zijn eerste spreek-
pogingen gaat maken, enz. 

Welke gevolgen heeft dit alles voor de ademhaling ? Wat doet een 
normaal mens, die maximale prestatie gaat leveren, die voor een be
langrijke taak of beslissing staat: hij gaat vlugger ademen, hij wil dieper 
ademen, hij kan niet genoeg lucht naar binnen krijgen, en dan, dan 
gaat hij over tot de hoge ademhaling, tot zelfs de hoge schouderadem
haling toe, om maar meer lucht naar binnen te kunnen zuigen. 

Wij trekken in met spanning geladen situaties toch ook onze 
schouders op, en leven op de hoge ademhaling ; b.v. 
— bij het opblazen van een ballon 
— vlak voor een examen 
— voor hoesten en neussnuiten 
— alvorens in het koude water te springen 
— een zanger voor een solo, soms !! enz. 

Opsommend kunnen we dus bij dove kleintjes een aantal punten 
aangeven, die de hoge ademhaling kunnen bevorderen, als: 
— hun hoorverlies; 
— hun gebrek aan uitademingsverlenging in de vroegste jeugd ; 
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— de ongewone situatie, waarin het kind zich bij de spreekles bevindt; 
— de vele moeilijkheden, die zich tegelijk aanbieden ; 

gehele of gedeeltelijke gespannenheid, soms zelfs nervositeit; 
een mogelijk slecht voorbeeld van de docent (e) ; 

— te langdurig in eenzelfde houding zitten (schoolhouding). 
De gevolgen zijn funest. Bij de hoge ademhaling stralen de over

spannen spieren van schouder en hals hun verderfelijke invloed als 
het ware op hun omgeving uit. En welk teer orgaan kan hier eenvou
diger beïnvloed worden dan het strottenhoofd ! De stemspieren raken 
in te hoge spanning, en bij het foneren wordt er dan te hoog of zelfs 
gillend gesproken, al naar de graad van spanning. 

Voor ons spreken zijn 3 elementen onontbeerlijk, nl. : — een be-
wegend-motorisch-element: het ademhalingsapparaat; — een trillend-
vibrerend-element : het stemapparaat; — een meeklinkend-resonerend 
en vormend- articulerend-element: het resonantieapparaat of aanzet-
stuk, waartoe we ook de borstholte rekenen. Is een der 3 elementen 
gestoord, dan ontstaat er een disharmonie in het spreken. Bij het doven-
onderwijs nu, wordt er aan de stem en de articulatie hard gewerkt; 
terwijl vaak de ademhaling maar stiefmoederlijk wordt behandeld. 

Er zijn echter nog andere redenen om aan te halen voor het ont
staan van te hoge stemmen : nl. ook door te veel op het strottenhoofd 
en de articulatieplaatsen te wijzen of door onbewust overdreven aan
dacht op deze organen te suggereren, kunnen, mede door een hoge 
ademhaling, spoedig te hoge stemmen ontstaan. Ook een onvoldoende 
adembeheersing, die wederom door een hoge schouderademhaling in 
de hand gewerkt wordt, draagt bij tot een sterk verhoogde, soms weer 
gillende stem. In korte tijd wordt er een te veel aan lucht tussen de 
stembanden doorgejaagd. De wet van de compensatie van krachten van 
Muller zegt in dit verband : Wanneer wij de sterkte van een voortge
brachte klank vermeerderen door een grotere toevoer van lucht, dan zou 
de hoogte stijgen, indien er geen mechanisme in werking kwam, dat bij 
gelijkblijvende luchttoevoer de toonhoogte zou doen dalen. Doven mis
sen dit mechanisme. — Hun weinig fraaie falsetstemmen vallen buiten 
de gehoorcontrole van meerdere dove kinderen, waardoor zij niet in 
staat zijn hun stem weer op een constant goede hoogte te brengen, zoals 
wij dat kunnen. 

Deze te hoge stemmen hebben op hun beurt weer 'n funeste invloed 
op de ademtechniek. Als de stem nl. te hoog is, kan ze, als volgend 
proces, zo veelvuldig en hard gebruikt worden, dat er op de duur van 
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stem geen sprake meer is, en er enkel nog geruis met veel wilde lucht 
te beluisteren valt. Bij keelspiegelen blijkt dan, dat de stembanden sterk 
aangedaan zijn. Doordat de stembanden niet nauwkeurig meer sluiten, 
kan de adem onvoldoende beheerst worden, met als verder gevolg, dat 
de frequentie der ademhaling nog meer toeneemt, waarbij de al te sterk 
gespannen stembanden nog meer in kramp geraken en ook hoge 
ademhaling steeds meer bevorderd wordt. We draaien hier in een vici
euze cirkel ! Verandering van ademtechniek is hier een eerste vereiste. 

Willen we dus — om terug te keren tot de hoge stemgeving — 
zoveel mogelijk de juiste spanning in de stembanden brengen, dan moe
ten we op de eerste plaats rust en soepelheid rond die stembanden zien 
te bereiken, waarna dan heel geleidelijk een hogere efficiency gaat 
volgen. Daarna komen dan de oefeningen in adembeheersing. 

f. Hoe een juiste ademtherapie op dove kinderen toe te passen ? 
We willen dus verbetering aanbrengen in de ademtechniek en het 

gebruik van de stem. — Onze stemverbeterende ademmethode wil niet 
de pretentie hebben, dat ze de stemmen van dove kinderen weer tot 
normale heldere stemmen omvormt zoals bij horenden, maar wel, dat 
ze de stem van het abnormaal hoge terugvoert en meer aanvaardbaar 
doet klinken. Een betere ademspanning schept ook de mogelijkheid, 
om meer ritmisch te spreken en grotere gehelen in één ademstoot te 
laten uitspreken : een minimum in deze moet zijn, om spreekmaten als 
een geheel te kunnen spreken, zonder onlogische rustpauzen. 

Ons eerste antwoord op de gestelde vraag kan verwonderen : Niet 
te gauw moeten we zo maar beginnen met ademoefeningen. De licha
melijke gespannenheid zou dan enkel een plaatselijk veranderde climax 
kunnen zijn, zonder gunstige uitwerking. Eerst moet alle overmatige 
spanning geleidelijk aan verminderd worden, om uiteindelijk de spieren 
in en om het strottenhoofd te kunnen bewerken. 

Daarom zijn er voor alles ontspanningsoefeningen aan de orde. 
Uitgaande van de grovere motoriek, gaan we allengs meer tot de klei
nere onderdelen over. We kunnen bv. beginnen met ongedwongen 
lopen, staan, zitten of liggen. Vanzelfsprekend hangen deze en volgende 
oefeningen voor een groot deel af van onze aangepaste suggesties en 
de ongedwongen losse wijze, waarop we alles voordoen. Dan nemen we 
bv. de benen onder handen ; het kind gaat op een bank of tafelrand 
zitten, en wij laten zijn benen schommelen en uitschommelen ; wij zijn 
actief, en het kind laat maar met zich doen. Als het kind ligt tillen we 
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zijn armen of benen wat omhoog, die, als we ze loslaten, weer slap om
laag vallen ; staande de armen optillen, die bij loslaten uitschommelen; 
liggend of zittend het hoofd wat optillen, en dan weer terug laten val
len, waarbij het slap op een kussen moet neerkomen ; het hoofd kan 
ook lichte schommelbewegingen voorover en/of zijwaarts maken, met 
de mond iets open; verder kaakschudden (nogal moeilijk), neebewe
gingen maken, lippentrillers, slappe 1-bewegingen, resonansoefeningen 
op m of bilabiale w, slikbewegingen, zuchten, enz. Al deze oefeningen 
moeten telkens met steekproefjes gecontroleerd worden. Een fijn aan-
voelingsvermogen gepaard met een scherp oog wordt hier vereist, daar 
niet zozeer de oefeningen als wel de sfeer van die oefeningen belangrijk 
zijn voor een gunstig resultaat. De rollen moeten ook af en toe omge
keerd worden, en dan mogen de kinderen ons de oefeningen laten doen, 
om mogelijk te kunnen constateren, hoe het moet, en ook , omdat dit 
een prachtige aanleiding geeft, om alles in ongedwongen spelsfeer te 
houden. Het doel van de ontspanningsoefeningen mag vanzelfsprekend 
niet voorbij geschoten worden, door ze te ver door te voeren, waardoor 
slapheid en futloosheid in de hand gewerkt worden, want dan vervallen 
we in een ander uiterste. De ontspanningsoefeningen op zich zullen 
maar in enkele gevallen stemverbeterend werken, maar toch zijn ze 
onontbeerlijk voor de ademoefeningen, die we na, of liever gelijktijdig 
met deze oefeningen gaan geven. 

De hoge ademhaling, die een rustig gespannen stem zo tegenwerkt, 
gaan we nu rechtstreeks bestrijden. Om dat te bereiken, verplaatsen we 
de hoge ademhaling naar beneden, naar de buik; we gaan nu meer 
speciaal op de buikademhaling wijzen, die veelal maar rudimentair 
werkt. Lukt ons dit, dan bereiken we er mee, dat alle spanning in en 
om het strottenhoofd gaat verdwijnen. Deze in zich foutieve manier 
van adembehandeling is echter maar van tijdelijke aard, en lijkt ons 
onvermijdelijk, om op korte termijn dit bepaalde foutieve stemgebruik 
krachtig te kunnen aanpakken. We bereiken er echter vrij spoedig een 
mooie ontspanning van de stemspieren mee. 

Het aanleren van de buikademhaling moet niet gebeuren door 
middel van zware lasten en hevig drukken; geen zware stapels boeken 
of andere zwaarwegende voorwerpen op de buik leggen, om zodoende 
het spiergevoel bewust te laten worden, want dan zouden we mede 
schuldig zijn aan het ontstaan van nieuwe verkeerde spanningen. Een 
lichte druk van onze handen, gepaard met een bevestigende of ont
kennende uitdrukking vermijden alle krampachtigheid. 
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We wijzen de kinderen er op, dat ze buiten het spreken niet op 
hun adem behoeven te letten, dus niet al spelend of anderszins adem-
oefeningen moeten gaan doen. 

We geven de oefeningen eerst liggend op de ademhalingsbank, met 
opgetrokken knieën, daar dit een betere ontspanning van de buikspieren 
bewerkt; dan zittend en iets voorovergebogen, en tenslotte staand. 
We blazen het kind op de handen als er uitgeademd moet worden, 
waardoor het als reactie automatisch ook een uitademing geeft, gelijk
tijdig met het blazen laten we onze handen een lichte druk op zijn 
buik uitoefenen. 

De ademhalingsbank kan vooral voor de liggende oefeningen maar 
moeilijk gemist worden. Als enige rekwisieten horen hierbij een hoofd
kussentje en zo nodig een lendenkussentje; verder moet de bank niet 
bekleed zijn met een dunne matras, schuimrubber of ander materiaal, 
maar moet zo kaal en hard zijn zonder mee te geven ; we zouden anders 
even goed een bed kunnen nemen, 
g. Een afzonderlijk geval van adem- en stemverbetering. 

We zuL'en nu een wijze van behandeling geven van een afzonder
lijk geval, dat tevens als argumentatie geldt, doordat het op de geluids
band is vastgelegd. Het geeft een proeve van stemverbetering door 
middel van adembehandeling ; het is geen articulatorische behandeling 
— deze gaan meestal samen — omdat ik maar 4 a 5 uur, ingedeeld in 
kwartieren, aan deze jongen heb gewerkt. Het gaat hier om een 7-jarig 
knaapje, Peter (geb. 21—2—50). Deze Peter zat in de tweede klas, en 
had al 2 jaar op de voorschool gezeten. Zijn hoorverlies was : 

Rechteroor: Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 
db. 70 80 100 120 125 135? 

Linkeroor: Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 
db. 70 85 105 120 125 135? 

Hij was dus een zwaar doof kind. Zijn intelligentie en motoriek 
waren normaal, maar hij was wat nerveus. Zijn stem was vreselijk hoog, 
en zijn spreken was schoksgewijs, parallel aan zijn ademhaling. Hij was 
ook veel ziek geweest. Bij aftasten van zijn ademhaling bleek deze para
doxaal te zijn. Bij in- en uitademing bleek er merendeels luchtverplaat-
sing van buik naar borst en omgekeerd te bestaan, met geringe directe 
uitademing naar buiten. Bij foneren is er nu eenmaal een behoorlijke 
uitademing nodig, en omdat deze bij Peter zo miniem was, moest er in 
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elk geval een mouw aan gepast worden ; door zijn ademnood bij het 
spreken was de hoge ademhaling al ingeschakeld, en deze bewerkte 
de spieren rondom het strottenhoofd zodanig, dat de reeds genoemde 
piepstem het gevolg was. Door zijn doofheid kon het gehoor niet corri
gerend optreden, en daarom werkte het schadelijk effect, uitgestreken 
over de tijd, in steeds sterkere mate. 

Omdat zijn stem zo erg slecht was, begonnen we daarom, ondanks 
zijn jeugdige leeftijd, aan ademverbetering. Ons doel was de uitademing 
te verlengen, maar we begonnen toch met ontspanningsoefeningen op 
een zachte verende onderzoektafel. De meeste spiergroepen bleken min 
of meer gespannen, maar de spieren van de borst, schoudergordel en 
hals wel heel sterk. De grovere ontspanning vlotte al gauw, maar de 
borst was maar moeilijk tot ontspanning te krijgen, ondanks vele sugges
ties. We zijn toen onder de ontspanningoefeningen door, aan de adem-
behandeling op de ademhalingsbank begonnen. Om in elk geval de 
paradoxale ademhaling lam te leggen, plaatsten we een vrij hard kussen 
onder zijn rug, waardoor zijn hoofd wat achterover omlaag kwam te 
hangen. Het effect hiervan was, dat de borst in inademingsstand ge
fixeerd werd, en we dus onze volle aandacht op de buikbeweging kon
den richten. Bliezen we Peter op zijn handen, en oefenden we een lichte 
druk op zijn buik uit, dan volgde er al gauw een rudimentaire uitade
ming. Omdat Peter een snel praktisch begrip toonde, ging het al spoedig 
zonder dat lastig-liggende kussen, maar nog lang niet soepel, want zijn 
spieren, vooral het middenrif, schokten nog onder onze handen van 
spanning. Daarom werden deze oefeningen zoveel mogelijk verweven 
met de ontspanningsoefeningen; — er kan op dit laatste niet genoeg 
gewezen worden. De adempauze werd in acht genomen ; na een uitade
ming moest hij eenmaal slikken, en soms even met zijn hoofd knikken ; 
op het laatst ging hij vanzelf even wachten. Als variatie hierbij gaven 
we hem ook wat lichte buikspieroefeningen als liggend fietsen, trappe
len, benen langzaam omhoogbrengen enz. om zijn verwaarloosde buik
spieren wat steviger te maken ! 

Na enkele oefeningen ging alles al veel vlotter, en kwam het 
lichaam meer tot rust. We gingen nu van de gewone uitademingen 
over op eenvoudige stemloze spraakklanken: eerst op de F, daarna op 
de S, vervolgens op de stemhebbende medeklinkers M, (N), bilab. W, 
en vandaar dan op de klinkers, te beginnen bij de klinkers die hem het 
beste lagen. Vanaf de eerste klinker al bleek, dat de stem gedaald was, 
aanvankelijk zelfs te sterk gedaald, doordat er waarschijnlijk te veel 
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ontspannen was, hetgeen een slapte ten gevolge had, die met veelvul-
diger oefenen weer verdween. De oefengang kon nu in steeds sneller 
tempo afgewerkt worden. 

Nadat we een 7-tal klinkers afgewerkt hadden, werden deze ver
volgens op het einde van een medeklinker voorzien, dus bv. aaf, aas, aap 
enz. Hierna werd er ook nog een medeklinker vóór geplaatst, en dit bleek 
voor Peter weer een grote moeilijkheid. Maar ook dit ging na enkele 
malen al weer beter. De laatste etappe bestond in het spreken van een 
rijtje meerlettergrepige woorden. Deze wilde Peter aanvankelijk weer 
gewoontegetrouw met de hoge ademhaling uitspreken, maar daar kwam 
natuurlijk niets van in. 

De handeling begon liggend zoals al werd vermeld, met een kus
sen onder de rug. Gewoonlijk hebben we met een paradoxale adem
haling te doen, en kunnen we gewoon liggend beginnen. Is de goede 
beweging gepaard met een rendabele uitademing aanwezig, dan kunnen 
we al spoedig zittend gaan oefenen maar altijd nog bij de ademhalings-
bank, zodat we aanstonds weer liggend laten oefenen, als dat nodig 
mocht blijken. De zittende houding moet iets voorovergebogen zijn, om
dat op die manier de schouders weinig mogelijkheid hebben, om ver 
opgetrokken te worden. Peter begreep dat al vlug. Hij wilde ook spoedig 
alles zelf doen, en daar werd hij extra om geprezen. Ik leerde hem, om 
de handen losjes half in de zij, half voor het lichaam te houden, met 
de duim ongeveer op de onderste rib; zo kon hij vooral de aan te leren 
lage ademhaling zelf ook beter controleren. Was er zittend voorover
gebogen genoeg geoefend, dan gingen we ook gewoon zittend en staand 
werken. De voornaamste ontspanningsaanwijzing, die we nog telkens 
bleven aanhouden, was de pauze na een uitademing : door even te 
wachten voor de inademing, is men voor een deel al onbewust in een 
zekere losse houding, die bovendien de neiging tot een diepe inademing 
nog vergroot. 

Is de stemverbetering eenmaal gevestigd, dan dienen we de moge
lijk overdreven buikademhaling weer te laten opgaan in de totale adem
haling. Bij sommige kinderen gaat dit a.h.w. vanzelf, maar bij anderen 
moeten we hier onze aandacht nog aan wijden. Door een zekere tegen
druk uit te oefenen op de sterke buikuitzetting, verspreidt deze zich 
gelijkmatiger over het geheel. Men kan het kind ook op zijn buik laten 
liggen, met de handen zo goed en zo kwaad als het kan om de adem-
halingsbank geklemd ; deze tegendruk is wel te verkiezen boven de 
vorige; een lichte druk van onze handen in de flanken is gewenst. Deze 
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laatste fase wil vrij vlot lukken. De oefengang is weer liggend, zittend 

en staand. 
Na de behandeling van dit afzonderlijk geval, mag niet de indruk 

gewekt zijn, dat de zaak nu voor goed af is. Bij Peter, maar ook bij 
andere kinderen viel er, nadat ze enkele maanden aan hun lot waren 
overgelaten, weer een terugval te constateren. Maar deze terugval is 
na enkele oefeningen weer verholpen. Bij de meeste dove kinderen, die 
we in behandeling hadden, was de werkwijze minder tijdrovend, en 
minder omslachtig : enerzijds omdat ze al groter waren, anderzijds, om
dat overspanning in de ademhaling nog niet zo op de spits gedreven 
was bij het spreken. 

Tot zover dit afzonderlijk geval van adem en stemverbetering. 
De meest geschikte leeftijd om de kinderen ademoefeningen te 

gaan geven, is natuurlijk van geval tot geval verschillend. Kinderen 
van de voorschoolleeftijd zijn nog te klein, om bewuste ademoefeningen 
te krijgen; hier moet alles nog spelend leren zijn, d.w.z. veel spelen, en 
al spelend leren. Mogen deze kinderen veel spelen, en wordt het ze ook 
geleerd als ze het nog niet kunnen, dan is er al aan een belangrijke voor
waarde voldaan; want hoe wil men deze kinderen het moeilijke spreken 
en schrijven leren, als de grove motoriek nog niet zit ? Is ook bij onze 
dove kleinen de motoriek niet de basis van alle leren ? De enige adem
oefeningen, die wij deze kinderen zouden kunnen geven, zijn blaas-
oefeningetjes in spelvorm op daartoe geëigend speelgoed : hun neusjes 
leren snuiten — want dat kunnen dove kleintjes aanvankelijk praktisch 
geen van allen —; de spreeklessen ontspannen en rustig geven — en 
bij hoge schouderademhaling deze enkel maar afkeuren als „niet mooi". 
Hun slapen verder moet rustig en onbekommerd zijn. — Bij de kinderen 
van de lagere klassen in de schoolleeftijd, ik bedoel de 6-, 7- en 8-jarigen, 
moeten we ook niet te gauw bewuste ademoefeningen willen geven. Niet 
alleen is dat ook bij deze leeftijdsgroep nog erg lastig — vooral bij zwak
begaafden — maar ze zijn nog zo klein, dat er eerder schade kan wor
den aangebracht. Is de stem op deze leeftijd werkelijk niet meer te hand
haven door haar hoogte of stemloosheid, dan moeten we hier met de 
uiterste voorzichtigheid de ademtechniek gaan verbeteren. Om en om 
de 10 jaar kan het voor de meeste kinderen geen kwaad, als hun adem
techniek in verband met het spreken met kennis van zaken doeltreffend 

wordt aangepakt. 
Maar bij vele kinderen laat de adembeheersing nog veel te wensen 

over, al is de stem dikwijls aanvaardbaar. De zinnen en zelfs de spreek-
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maten kunnen soms niet in hun geheel gesproken worden. En dan blijkt 
dat na de adembehandeling de stem dikwijls ook rijker en veerkrachtiger 
wordt dan tevoren. Het heeft daarom wel degelijk zin, om een poos met 
de kinderen te oefenen, zodat ze hun uitademing op een technisch 
juiste manier kunnen verlengen. 

Door ademoefeningen kan het spreken acceptabeler, logischer en 
ritmischer worden. Vooral ritmischer. Het ritme kan niet genoeg be
nadrukt worden ; het grovere ritme, maar ook het fijnere. Het ritmisch 
spreken is wel een van de allerfijnste en zinvolste ritmische oefeningen, 
die we de dove kinderen kunnen geven. In een zin als bv. 

„Dat leuke vlotte ventje valt bij velen in de smaak". 
„Dat leuke vlotte ventje", vormt een ritmisch psychologische een

heid, die door geen enkel woord uit de rest van de zin kan gescheiden 
worden. Zo'n ritmische eenheid moet daarom ook als zodanig verklankt 
trachten te worden, zonder er meerdere ademstoten van te maken. 
Ritmisch spreken is natuurlijker spreken. Dit zou stof voor een uitvoe
riger behandeling zijn. 

Bij mijn onderzoek bleek ook, dat veel dove kinderen de spreek-
maten niet als een geheel zien, en ze daarom ook niet in een ademstoot 
spreken, (bv. tellen). Op de meest onwezenlijke en onlogische plaatsen 
worden adempauzen gemaakt bij het lezen van een bepaalde tekst. 

Als oorzaken kunnen we noemen : 
— vele artikulatie-moeilijkheden 
— ze zetten een nieuwe moeilijkheid graag met een nieuwe ademstoot 

aan. 
— spreken vraagt van hen een voortdurend initiatief. 
— ze hebben geen, of te weinig phraseologisch inzicht. 
— onvoldoende adembeheersing. 

Dus ook in dit verband zijn ademoefeningen gewenst. 
Dit overvloedige bijademen doet aan hyperventilatie denken. 

De longen vol lucht gezogen, worden telkens bijgevuld, zonder eens 
goed leeg te stromen; juist als bij een zwemmer, die met zijn voeten 
al in het ijskoude water staat, niet verder durft, en zeer snel hoog in-
en uitademt. Sommigen kinderen van mijn onderzoek spraken op de
zelfde manier, met vol blijvende longen, gebruikten weinig lucht maar 
ademden wel steeds bij. Voor moeilijke problemen gesteld, zonder dat 
ze hoefden te spreken, viel dit verschijnsel ook soms waar te nemen. 
Niet zonder waarschuwing moet hier opgemerkt worden : sterk en veel
vuldig hyperventileren geeft bewustzijnsdalingen ! — Er dient ook op ge-
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wezen te worden, dat aan een gewone spreekmaat geen enorme inade
ming vooraf hoeft te gaan, — wat de dove kinderen vaak doen —, want 
dit geeft alleen maar verhoogde ademdruk. De lengte van de spreek-
uitademing moet corresponderen met de diepte der inademing. 

2. Het aanleren van een aanvaardbaar accent bij dove kinderen. 
De monotone en accentloze spraak van dove kinderen en evt hun 

foutieve accentueringen zijn voor een belangrijk deel oorzaak, dat zij 
zo slecht verstaan worden. Gezocht werd naar verbetering. 

Veel heeft men gewerkt met de suggestieve mimiek en beweging, 
en niet altijd zonder succes! De mogelijkheid van forceren lijkt me 
hier echter niet altijd uitgesloten. Ik wil hier niet verder over uitweiden. 

a. Accentuering en adembeheersing. Dynamisch, temporeel en melo

disch accent. 
Er wordt in ons spreken van woorden en zinnen altijd door middel 

van geluidsverdeling een verhouding tussen samengestelde delen uitge
drukt naar hun meerdere of mindere belangrijkheid. Door het accent 
kunnen we de geluidswaarde van woorden en zinnen naar behoefte 
regelen, om de belangrijkheid van bepaalde woorden en woordengroe-
pen, d.i. accentgroepen, te doen uitkomen. Aangezien onze geluidsge-
ving in afhankelijkheid van de adem bestaat, is accentuering als een 
extra-ademactie te beschouwen. 

Deze extra-ademactie kan als ademstoot op een enkel moment 
gericht zijn : over een bepaalde tijd uitgestreken kan zij dienen, om de 
duur der spraakgeluiden te verlengen, of ter verhoging of ter verlaging 
van het bijbehorende stemgeluid. Naar aanleiding hiervan onderschei
den we 3 afzonderlijke accenten, nl. het dynamisch accent, het tempo
reel accent en het melodisch accent. Bij normale accentgeving worden 
deze 3 accenten meestal wel gelijktijdig toegepast, terwijl er dan een 
van de 3 overheerst. 

We zullen nu nog zeer summier, daar anders de lezing te lang zou 
worden, iets zeggen over de wijze, waarop wij de kinderen een aanvaard
baar accent trachten te leren. 

In het verleden heeft men voornamelijk het dynamisch en het 
melodisch accent als navolgenswaard voor ogen gehad, die echter dik
wijls in schreeuw- of gilaccenten resorteerden. Wij zijn toen met het 
temporeel accent gaan werken. Alvorens echter met accentverbetering 
te beginnen, werkten we eerst aan een goede ademhaling. Vervolgens 
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lieten we de kinderen met een verbeterde ademhaling het temporeel 
accent inoefenen volgens de indeling in versvoeten van de Nederlandse 
woorden. Dit inoefenen geschiedde op het blaasorgel — voor de be
schrijving hiervan zie men het artikel van dhr. van Uden in het jaar
verslag 1951 — dat daartoe zeer geëigend bleek. Het ritme van de 
woorden werd op het blaasorgel geblazen, net zo lang, totdat we dach
ten, dat het zat. De klemtoon werd met een liggend streepje boven de 
geaccentueerde lettergreep aangegeven, en de niet geaccentueerde met 
'n punt (en). 

De volgorde was als volgt: 

de arsis 

de thesis 

de trocheus 

de dactylus 

de jambe 

de anapest 

de amphibrachus 

aap 
oor, enz. 

op 
af, enz. 
dan combinaties: 

tafel 
lopen, enz. 

autobus 
bedelen, enz. 

kapel 
de bal, enz. 
(soms ook al meerdere woorden, maar in de 
zelfde werkwijze). 

apparaat 
apotheek, enz. 

kabouter 
gelopen, enz. 

Is een bepaald ritme op het blaasorgel genoeg geblazen, dan wordt 
er overgeschakeld op het spreken der woorden, in het zelfde ritme, 
d.w.z. wat lang geblazen is, moet nu ook langer gefoneerd worden, 
en met een goede ademhaling. 

Bij het inoefenen van het temporeel accent kwam een aangename 
verrassing. Tot onze grote vreugde bleek met dit temporeel accent het 
melodisch accent samen te gaan. Aanvankelijk slechts een halve toon, 
maar na enkele malen geoefend te hebben, steeg dit. 
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Bij het verlengen van de accentlettergreep kennen we 3 soorten 

„verlengingen" : 
a) De (lange) klinker wordt langer gemaakt, b.v. in woorden als: 

boven, tafel, enz. 
b) Verlenging van de medeklinker achter de korte klinker — dubbele 

medeklinker — zoals in woorden als: passen, lorren, wandelen, enz. 
c) De verlenging heeft plaats in de vorm van een korte rust. Als er 

een ploffer achter de korte klinker komt, dan wordt, nadat de 
ploffer in de stand is gezet, een korte rust in acht genomen ; b.v.: 

hokken, pakje, netje, pitten, enz. 

Bij grotere kinderen, die er begrip voor hebben, kunnen we dit 

uitleggen. En bij de kleineren zult U andere hulpmiddelen te baat 

moeten nemen. 

Voor ons is er vóór alles het prettige, dat we nu een manier 
gevonden hebben, om de kinderen een aanvaardbaar accent aan te 
leren. En dat we door de blaasoefeningen het ritmischer spreken kun
nen bevorderen. 

Als er nog mensen zijn, die nader kennis willen maken met de 
proeven, die we genomen hebben, of hun statistische uitwerking, dan 
kunnen ze exemplaren van „Adem en Accent", Scriptie voor het 
B diploma bestellen op het Instituut te St. Michielsgestel. 

(lezing gehouden op een studiedag van de Belgische 
Instituten te Woluwe-Brussel op 29 oktober 1961) 

DE DOOFSTOMME IN EEN ONTWIKKELINGSGEBIED 

De problemen van een ontwikkelingsgebied hangen nauw samen 
met het stadium van ontwikkeling dat het nog doorlopen heeft (reeds 
bereikt heeft), alsmede met het tempo waarin het zich „moet" ontwik
kelen, willens nillens. Ze zullen in Indië b.v. heel anders liggen dan in 

A f rilen 
Deze problemen zullen verschillend ervaren worden (en opgelost 

moeten worden) door de diverse categorieën van inwoners. Het oud of 
jong zijn, man of vrouw zijn, speelt zeker een rol in de stelhngname 
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tegenover de nieuwe situaties. Ook het normaal- of gehandicapt zijn, 
zal zijn invloed doen gelden. 

Men zal daarom zeer voorzichtig moeten zijn met zijn uitspraken 
betreffende deze problemen. Generaliseren is zeker hier zeer gevaarlijk. 
De titel van dit artikel zal beperkt moeten worden. Ik beperk het tot 
één land in Oost Afrika. 

Het is echter duidelijk dat er wel degelijk „speciale" problemen 
zijn voor de doofstomme, een gehandicapt mens. Dit zal nog duidelijker 
worden als men de problemen stelt die de „gewone" man krijgt te 
verwerken, gedurende die ontwikkelingstijd. 

De ontwikkeling die het bovenvermeld land meemaakt en vooral 
het tempo waarin, stelt het voor vele problemen waaronder bijvoorbeeld 
de volgende : 

Het politieke probleem. Van een niet-bestaan te komen, via een 
willekeurige verdeling op een kaart in een kantoor te Berlijn, tot een 
volledige onafhankelijke natie binnen een halve eeuw, dat vraagt enorm 
veel van een mens. Een volkséénheid vormen is echter niet het enige 
probleem. Deze volkseenheid zal gehandhaafd moeten worden in de 
„huidige" wereld met haar grote rivalen die tevens technisch zo ver 
vooruit zijn. Het volk zal één naar binnen moeten blijven en onaf
hankelijk naar buiten. Onderling overleg, contact en begrip zijn hier 
wel één der eerste vereisten ! Is dit niet juist de handicap der doven ? 1 

Het rassenprobleem. De 50 voorbije jaren hebben Arabieren, In-
diers, Perzen, Chinezen, Amerikanen, Europeanen in het land gebracht. 
De 50 voorbije jaren hebben ook de 101 Afrikaanse stammen in onder
ling contact gebracht en hun isolatie doorbroken. Tradities zijn aan het 
wankelen gegaan. Nieuwe gewoontes, ongehoorde dingen ten toon ge
spreid. De Afrikanen zaten er midden in en zullen er nog lang mee 
blijven zitten al is de vreemde minderheid niet langer de politieke baas. 
Relaties met buitenlanders zullen blijven bestaan. 

Wat kreeg de gewone man hier reeds aan problemen te verwerken! 
En hij kon nog vragen, luisteren, nadenken ! 

Het sociale en culturele probleem. De afgelopen jaren brachten een 
heel andere cultuur het land binnen, schiepen nieuwe sociale verhou
dingen. De tijd dat iedereen van hoog tot laag analphabeet was, is 
definitief voorbij. De tijd, dat de man die rijk was aan bezit (b.v. 
koeien) maar er niets mee kon doen en zodoende toch gelijk bleef aan 
zijn medemens, is voorgoed voorbij. Een nieuwe élite is opgekomen. 
Gezag is niet meer automatisch gekoppeld aan geboren zijn in een ko-



83 

ninklijke familie, maar aan gestudeerd hebben. Niet het oud zijn en 
ervaring hebben geeft nog langer recht op een plaats in de raadsver
gadering, maar het bezit van diploma's, kennis van vreemde talen, 
mogelijkheid tot verwerving van kwantitatief de meeste stemmen. Het 
dorp leeft niet meer op zich, het is deel geworden van een groter geheel. 
Ver weg wordt er beslist over wat hier het beste is, door mensen die 
men wel gekozen heeft maar vaak niet kent. De steden trekken. Geld 
heeft zijn intrede gedaan; winkels waar men van alles kan krijgen. 
De steden met hun ziekenhuizen, scholen, arbeidsgelegenheden, be
zienswaardigheden en gemakken (water uit de kraan bij regen of geen 
regen; licht zonder vuur; bussen, taxi's, fietsen etc.) zuigen het platte
land leeg. Alles wat jong is, trekt naar de stad. Alles wat oud is, moet 
het eens gezien hebben. Wat krijgt de gewone man hier reeds niet te 
verwerken ! Het blijft een dankbaar onderwerp van gesprek. De stad 
volgt de mensen na tot in de hutten. De radio verovert het land tot in 
zijn hoeken. Daar kun je naar luisteren ! En dan in verwondering naar 
staren I mits je hoort!! 

Het godsdienstige probleem. In 50 jaar tijds zijn de animisten 
geconfronteerd met de „éne, ware" godsdienst. De eenheid was echter 
ver zoek. Er werd wel één God gepreekt maar de manieren waarop 
men Hem „moest" dienen en eren waren legio. En wat erger was, ze 
waren vaak knap tegenstrijdig, terwijl ze toch als die ene ware weg 
verkondigd werden. 

Mohammedanen van diverse secten, Katholieken, Anglicanen, 
Swedish Free, Marovianen, Hindoes, Boedisten, Perzische vuuraan
bidders. En dat zijn ze nog lang niet allemaal. Wat moet een gewoon, 
van nature gelovig, mens hier niet van denken? Zou het probleem 
kleiner of groter zijn voor de mens die enkel ziet en niet navragen 
kan ? 

Heel dit gamma van ontwikkeling ondergaat de gewone mens 

en de dove ? 
Zijn plaats was tot nu toe wel te houden. Hij bleef apart maar 

kon toch mee, althans maatschappelijk gezien. Eenmaal aanvaard (van 
ongelukkige kinderen afkomen was niet zo moeilijk, de bossen zijn 
groot 1 of de ravijnen diep ! en burgerlijke stand is onbekend), dan werd 
hij opgenomen in een besloten familiekring. In deze besloten gemeen
schap groeide hij op, en werkte mee aan hetzelfde werk van cultiveren 
met een hak, bouwen met omgekapte bomen, daken dekken met ge-
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het engels als medium 1 Het gewone kind heeft dus al drie talen in 
zijn mars: zijn moedertaal, de voertaal, en als het doorstudeert, de 
engelse taal! Laten we voor het dove kind bij de officiële voertaal 
blijven, dan zitten we nóg met een mooi taalprobleem, omdat de 
grammatica hoewel behoorlijk in aantal, toch nog maar summier is 
uitgebracht. En de phonotiek ?! Geen voorbeeld, of ervaring om op 
terug te vallen! 

In welke richting zal het onderwijs moeten sturen ? 
Zal het op ambachts- of nijverheidsonderwijs afgesteld moeten 

zijn of niet ? Hoe het toekomstig nieuwe personeel „deskundig" op te 
voeden zonder de hoge onkosten van uitzending naar het buitenland ? 
Zal de regering de school subsidieren door de salarisonkosten bijvoor
beeld te dragen ? Het lijkt hier allemaal zo gewoon. Maar men heeft 
daar nog zoveel niet-gehandicapte kinderen die om onderwijs vragen, 
vooral voortgezet onderwijs. Dit verslindt reeds het leeuwenaandeel van 
het toch al zo karig volksinkomen. Is het een vader kwalijk te nemen 
als hij slechts 5 a 6 van zijn tien kinderen school kan laten lopen, dat 
hij de beste dan de eerste kans geeft in de hoop dat zij later weer de 
overgeschotenen zullen helpen ? Is hulp van buiten eigenlijk niet re
delijk ? 

Dit zijn zo enige problemen die doofstommen in een ontwikkelings
gebied stellen. Een ding is zeker : ze hebben onze hulp absoluut nodig, 
willen ze niet ten onder gaan in de nieuwe maatschappij. 

Dat deze hulp wel nieuwe problemen en risico's meebrengt is 
minder erg. Ze zijn het tenvolle waard. Het gaat immers om het geluk 
van deze, onze medemensen en tevens om hun eeuwig geluk. Want 
een verbitterd, ontgoocheld en verpauperd mens, zal toch maar moei
lijk de „Algoede" vinden. 

P. Bergmann. W. P. 
benoemd directeur van het 
„Institute for the deaf" 
te Tabora, Oost-Afrika 
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VAN DE SCHOLEN 

Sint Michielsgestel 

JUBILEUM A. VAN UDEN Pr. 

Op 22 mei zal mijnheer van Velen Vjn 25-jarig priesterjubileum 
vieren en tegelijk zijn 25-jarige werkzaamheid op het instituut voor 
doven te St. Michielsgestel. 
De 22ste mei zal in besloten kring gevierd worden. 

Op 25 mei zal mijnheer van Uden gelegenheid geven tot felici

teren tijdens een receptie van 12-2 uur in het instituut voor doven 

te St. Michielsgestel. 

Op 17 april slaagde Br. Leobert voor diploma B Doofstommen-
onderwijs. Dit was de laatste maal, dat voor dit diploma een examen 
„oude stijl" werd afgelegd. 
Voortaan zullen de examens worden afgelegd in het kader van de 
Opleidingen voor Buitengewoon Onderwijs verbonden aan de katho
lieke leergangen te Tilburg. 

RONDOM DE JAARVERGADERING IN ROTTERDAM 

Op donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni 1962 stelt het Bestuur van 
de Rotterdamse school de Vereniging ter Bevordering van het Doof-
stommenonderwijs in Nederland in de gelegenheid haar jaarvergadering 
in Rotterdam te houden. 

Over het programma kunnen — geheel vrijblijvend — de volgende 

gegevens worden verstrekt. 

Op donderdagmorgen is er zoals gewoonlijk weer de mogelijkheid 

om kennis te nemen van het werk in de school. 
Op donderdagmiddag zal uit de leden van de Vereniging een 

aantal discussiegroepen gevormd worden. In deze discussiegroepen zal 
over het door de taaicommissie samengestelde rapport „Taalonderwijs 
in de voorschool" van gedachten worden gewisseld. Dit rapport zal aan 
alle leden worden toegezonden. 



's Avonds zal de huishoudelijke vergadering van de Vereniging 
gehouden worden, die gevolgd wordt door de gezellige avond. 

Mevrouw J. van de Bosch zal op vrijdagmorgen beginnen met een 
lezin!Tover Rhythm.ek, gevolgd door een demonstratie van enkele 

" T ^ t a ™ volgende lezingen zal een aantal facetten van het 

werk met en rondom de dove kleuter behandeld worden 
Me N Rog zal door het geven van enkele opmerkingen over het 

^ . T a a l o n d e r w i j s fc de voorschool" het werk^van de « t a * 
J s s i e over dit deel van haar taak afronden. Drs A. W. de Vos zal 
j a c h t e n geven over de zorg voor d e ^ * " £ £ £ 
hierop volgende schoolkeuze, terwijl Prof Dr. W. B. Vliegent 
rol van de psycholoog bij de schoolkeuze zal belichten. 

De vergadering wordt besloten met een lunch. 
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ZONDER EN MET TOLK 

Toen ik een jongen was, heb ik mij verbaasd over de kreet „Laat 
bloemen uw tolk zijn" op spandoeken en in etalages. 

Die verbazing was het gevolg van onwetendheid. Ik staarde maar 
op dat woord „tolk". Dat was iemand die vertaalde. Maar wat zo 
iemand met bloemen te maken had en waarom die slagzin gebruikt 
werd, was mij zo helder als koffiedik. 

Laat „Het gehoorgestoorde kind" uw tolk zijn. Snapt u dat in 1962? 
Kijk, dat zit ongeveer zo. Aan het kind, dat dezelfde naam gegeven 
kan'worden als van ons tijdschrift, hebt u uw hart verpand. Als het 
niet zo is, moet u er nog eens over nadenken. Als je zo iets hebt, praat 
lees en denk je er vanzelf veel over. Je luistert er ook graag naar. 

Ziezo we zijn er. Dat alles kunt u uitleven, door uw gedachten en 
belevenissen te vertolken in kleine of grotere artikelen. Vragen, ja zelfs 
problemen mag u doorgeven en we proberen iemand te vinden, die 
er antwoord op en raad mee weet. 

Bij dit alles vergeten we onze jonge collega's niet en daarom graag 
bijdragen, die zonder tolk gelezen kunnen worden. 

Aan zwaardere kost kan heel geschikt een personeelsvergadering 
gewijd worden, waar al vertolkende een en ander wel uit de verf zal 
komen. 

Reacties gaan weer naar ons. 
Zoals in alle tijdschriften, mogen in het onze ook gespecialiseerde 

bijdragen voorkomen, die eigenlijk alleen maar door een bepaalde 
categorie gelezen worden. Ik wil hier echter geen „mits" aan toevoegen, 
maar u zegt: en ik zal - zo mogelijk - eraan meehelpen, dat er een 
opbouwende bespreking op volgt. 

Ik heb interesse voor de nuchtere bijdragen van de noordelingen, 
voor de weloverwogen gedachten van de doorgewinterde westerlingen, 
voor de speelse wijze waarop de zuiderlingen gastheer en/of gastvrouw 
kunnen zijn en voor het lang niet prille onderwijs-groen van het ont-
waakte oosten. 
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En het centrum ? 

Daar woont uw naar alle zijden uitziende, verzamelende en or

denende 

hoofdredacteur 
A. Schutten 

P.S. 
Dit kon in het vorige nummer niet meer opgenomen worden. 

A.S. 

ABSTRACTIE ALS TAALKUNDIG PROBLEEM 
VOOR DOVE KINDEREN 

Dr. B. Tervoort S.J. 

3. Het dove kind en taal. 

Het hulpmiddel bij uitstek dat de mens bij zijn communicatie ten 
dienste staat, is de taal. In zijn sociaal zijn, in zijn opvoeden van de 
jonge mens; ook in zijn abstractie en in zijn leren abstraheren. De taal 
kan alles verwoorden; zij kan het denken volgen op alle niveaux, van 
practisch laag tot theoretisch hoog. Want de taal is de neerslag van 
het abstraherend denken zelf. Denken zonder taal is uitzondering; het 
is tegelijkertijd het allerlaagste, van de hele jonge baby, van de ver
moeide geest, van de achterlijke, die bij de waarneming blijven staan, 
en niet verder kunnen omdat ze niet kunnen verwoorden, tot het 
allerhoogste: het zien van het visioen, de intuïtie, die niet meer 
redeneert maar plotseling een heel probleem „schiet", het ineens ont
dekken van het geniale idee. Dan hebben we mèt de grenzen van de 
denkende geest ook de grenzen van de taal aangegeven : van het stame
len lallen, niet onder woorden kunnen brengen, tot het visionaire 
stamelen en het niet vérder onder woorden kunnen brengen. 

Maar voor de rest volgt de taal het denken, en denkt de mens in 
taal. Taal en denken zijn niet hetzelfde; zij zijn niet identiek, evenmin 
als of denken óf taal identiek zijn met de werkelijkheid. Taal en 
denken zijn echter wel zó nauw op elkaar betrokken dat de problems 



9] 

tiek van de één altijd die van de ander oproept. Beide zijn betrokken 
op de werkelijkheid (waarover gedacht wordt, waarover gesproken 
wordt), daarom is de verhouding tussen taal en denken er een die in 
de werkelijkheid gefundeerd is. 

Een paar voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Het Grieks 
en ook het Latijn kennen het gebruik van het werkwoord, evenals 
moderne Indo-Europese talen als Engels of Nederlands. In genoemde 
klassieke zowel als moderne talen is dit werkwoord taaltechnisch en 
formalistisch een woord dat grammaticaal gekenmerkt wordt door 
morfologische uitgangen die gewijzigd worden in correlatie met het 
onderwerp, enkelvoud, meervoud of dualis, soms mannelijk en vrouwe
lijk, en die gekenmerkt worden door het aangeven van een tijdsbetrek
king, in het laatste geval, bij de Germaanse sterke werkwoorden b.v. 
ook door morfologisch gekenmerkte fonemen (slaap — sliep, neem — 
nam, loop — liep). Maar in deze tijdsbetrekking ligt ook het verschil 
tussen de klassieke talen ener- en de genoemde moderne talen ander
zijds. Het Nederlands en het Engels b.v. kennen de verleden tijd die 
gewoon aangeeft dat de werkelijkheidsrelatie tussen onderwerp en 
gezegde in een voorbije tijd plaats vond : Nou, en toen gingen u>e einde
lijk weg; you said that you could do it. Maar het Latijn en het Grieks 
kennen werkwoordelijke modaliteiten, waarin b.v. de Griekse aoristus 
aangeeft dat de handeling in het verleden voltooid was, en het Latijnse 
imperfectum, dat de handeling in het verleden ofwel onvoltooid is, 
ofwel in het verleden geprobeerd is. B.v. : Construebant milites pontum 
wordt goed vertaald ofwel door: de soldaten probeerden een brug 
te slaan, ofwel de soldaten begonnen een brug te slaan (en maakten 
dat eventueel niet af, of zijn daar eventueel nog mee bezig). Deze 
modaliteitsnuance hebben we in ons werkwoord niet. Hier blijkt dus 
uit, dat de taal wel op de werkelijkheid betrokken is, maar dat 
die werkelijkheden zoals ze zijn door een taal op een wijze kunnen 
worden weergegeven, die verschilt van de wijze waarop een andere 
taal ze weergeeft; en ten tweede dat de wijze waarop de éne taal 
ze weergeeft niet op dezelfde manier aan de andere taal ten dienste 
staat, tenzij men gaat omschrijven. Vervolgens blijkt eruit, dat je over 
de werkelijkheden op verschillende manieren kunt denken, en dat je 
dat denken dan ook in taal kunt formuleren, maar afhankelijk van de 
mogelijkheid in die taal. Werkelijkheden, denken en taal zijn dus wel 
nauw verbonden, maar hebben ook een zekere onafhankelijkheid van 
elkaar. 
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Een ander voorbeeld. De progressive form van het Engels is een 
geformaliseerde uitdrukkingsmogelijkheid van werkelijkheidsrelaties, die 
wij in het Nederlands niet zó tot onze beschikking hebben. We kunnen 
dus die zelfde werkelijkheid niet, of niet zó in taal weergeven als het 
Engels. Neem: I'm thinking of going home, tegenover I think that I'll 
go home. Beide moeten wij vertalen met: Ik denk dat ik naar huis ga, 
Ik zal maar eens op huis aan stappen, Ik denk dat ik maar eens naar 
huis ga. Ik denk erover om naar huis te gaan, enz. Maar wij kunnen 
de Engelse nuance, dat wil dus zeggen : de denknuance die de Engel
se taal aan de werkelijkheidsrelatie weet te geven, niet adaequaat en met 
dezelfde grammaticale middelen uitdrukken. I'm thinking of going 
home, heeft als connotatie : ik ben bezig met er aan te denken dat ik me
zelf in de naar-huis-gaan situatie zal brengen, of zoiets, tegenover: I think 
I shall go home, dat dichter bij het gewone Nederlands komt: Ik denk 
dat ik maar naar huis ga. De progressive form, met zijn tegenwoordige 
deelwoorden, die oorspronkelijk duratief-betekeners zijn, heeft de moge
lijkheid van een duratief gekenmerkte werkelijkheidsweergave, die wij 
in het Nederlands zó niet kennen. 

Wij kunnen nu de verhouding van taal en werkelijkheid tegenover 
denken en werkelijkheid wat nader formuleren, als volgt. In de ge
systematiseerde taal worden de werkelijkheden van leven en denken 
en hun onderlinge betrekkingen niet onmiddellijk in werkelijkheidsbe-
trekkingen gesymboliseerd, maar zij worden gesymboliseerd in een eigen 
onafhankelijk systeem : de taal. In dit taalsysteem worden de werkelijk
heidsrelaties vaak geformaliseerd. Dit formalisme kenmerkt de ene 
taalgroep, de éne taal tegenover de andere. Zo geeft dit formalisme aan 
de werkelijkheid een omdacht karakter, een zienswijze, speciaal eigen 
aan déze taalsymbolisatie die een andere taalsymbolisatie niet heeft. 
En wat de verhouding denken en taal betreft: het denken bouwt zijn 
taal op, het denkt de werkelijkheden om in taal. Maar het ene denken 
van de éne taal of taalgroep kiest anders dan het denken van een 
andere taalgroep ; er is een reeks van keuzes, het denken volgt een be
paalde weg, en er ontstaan typische denkwijzen voor de ene taal tegen
over de andere. Zelfs binnen de éne taalgroep; het is duidelijk dat het 
Duitse, tegenover het Franse, tegenover het Engelse denken in de taal 
verschillende wegen zijn gegaan: het diep vorsende, het heldere, het 
analytische, om ze maar even simplistisch te kenmerken. Maar ook 
het omgekeerde proces is er : de denkende geest ontmoet, bezit, en 
gebruikt de taal als denksysteem : de taal is er eerder dan het denkende 
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individu. Zo leidt de taal van deze groep het denken in bepaalde 
banen. 

Als het nu dus waar is, en we hebben dat duidelijker gemaakt, dat 
denken en taal zo nauw op elkaar betrokken zijn, dat de problematiek 
van het één altijd die van het ander oproept, dan is ook waar: als de 
taal deficiënt is, lijdt ook het denken geweld; waar taal zich langzaam 
ontwikkelt, worden de denkprocessen geremd ; waar de groei in taal 
afwijkend verloopt, vertonen zich afwijkingen in het denken. We wisten 
dit in verband met het dove kind allang. Vervang in de conclusies van 
deze alinea denken door abstractie, en we zijn terug op ons punt van 
uitgang: het dove kind heeft moeite met abstracte begrippen. We 
voegen er nu aan toe : omdat het moeite heeft met de taal, met het 
denken in taal, met het denken dat taal nodig heeft. 

Denken gaat uit van waarneming en ervaring. Bij het dove kind 
hebben we te doen met een deficiënte waarneming die ook de totale 
ervaring aantast. Het probleem is zo groot, omdat het zintuig dat hier 
gestoord is, tevens het zintuig is waarop niet alleen een sector der waar
neming is gebaseerd, maar ook het zintuig waarop de taal is gebouwd. 
Niet enkel één sector, maar het hele communicatie-proces lijdt geweld, 
en daarmee het denken in taal. Dit is in het kort de basis voor alle moei
lijkheden met de abstractie-in-taal. 

We zullen in de volgende paragrafen gaan spreken over verschil
lende abstractie-niveaux van de taal, en daarbij telkens deze niveaux 
in verband brengen met het dove kind. 

4. Het eerste abstractie-niveau 

Op dit niveau ligt het begin van het gebruik van taal. Eerst in 
losse woorden, de zgn. éénwoordzinnen. We beschrijven eerst het proces 
van de ontwikkeling naar die éénwoordzinnen in het kort. 

De pasgeboren baby begint al meteen met geluid-geven. Deze ge-
luidsgeving is aanvankelijk physiologisch bepaald. Er zijn b.v. het schei
en, schreeuwen, het ademen met geknepen stemspleet, en de variaties 
van de mond- lip bewegingen. Spoedig komt daarbij ook het lallen en 
brabbelen. Van al deze geluiden wordt het schreien gewoonlijk als 
eerste nuttig gebruikt; baby huilt, wordt opgenomen en gevoed of van 
een schone luier voorzien, en al spoedig legt de ontwakende kennende 
geest een primitief verband tussen die twee: baby gaat huilen óm opge
nomen te worden. Het brabbelen is aanvankelijk weinig gespecificeerd, 
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maar het wordt steeds gevarieerder. Na een maand of vijf, zes is er al 
een grote variatie van klinkers en medeklinkers; er komen dan ook 
klankcombinaties voor. De klankgeving is spontaan — een plezierige 
oefening van het orgaan — zij wordt ook ten nutte gemaakt voor het 
trekken van de aandacht. Zelfs geluidloos oefenen van het spraak-
mechanisme komt voor. In de eerste zes maanden is er nog geen be
trekking tussen de taal van de wereld rondom en de lalgeluidjes, maar 
daarna verdwijnen de klanken die niet tot de fonemen van de taal 
in kwestie behoren, en horen we enkel nog het lallen in de eigen taal. 
Dit zou diagnostisch aangewend kunnen worden om bij een baby van 
ouder dan zes maanden doofheid of gehoorverlies aan te tonen. Het is 
ook bekend dat bij dove babies na die eerste periode het brabbelen 
en lallen, inplaats van dat het zich aanpast, gaat verdwijnen, en dat 
de verstomming begint, tenzij bijzondere maatregelen genomen worden. 

Het brabbelen is ook individueel gekenmerkt: zowel in de periode 
waarin alle babies ter wereld vrijuit geluidjes maken en zich nog niet 
aan de taal rondom aanpassen, als daarna, wanneer dit wel geschiedt, 
is er een grote individuele variëteit en voorkeur. Dit is een van de 
redenen die geleid hebben tot de practijk om bij spraaklessen aan de 
voorschool de voorkeur en keuze van het kind te volgen en in een 
woordje vast te leggen. 

Er is altijd een passieve waarneming en verwerking, vóór er actieve 
productie en initiatief is. Als de baby zich actief aan gaat passen, is er 
een luisterproces van waarneming en verwerking voorafgegaan. Dit 
receptief-productief aanpassingsproces is tevens een training van het 
spreekorganisme : vóór het kleine kind van iets ouder dan een jaar 
tot zijn eerste woordje komt, is de capaciteit om dat eerste woordje niet 
alleen te begrijpen maar óók te spreken al aanwezig. Want het mecha
nisme is door het brabbelen tot in de perfectie getraind. Men vergete 
niet dat het dove kind vaak beide tegelijk moet doen : een nieuw woord 
leren in zijn gebruiksbetekenis, en óók: het leren spreken. Door de 
deficiëntie van het gehoororgaan is die training, gebaseerd op de waar
neming van de ander en op de eigen productie — beide gereguleerd, ver
geleken, „teruggekoppeld" door het oor — niet aanwezig of onvoldoende 

voltooid. 
Pas als het normale kind alles kan zeggen wat het van nu af te 

zeggen zal krijgen, begint het echte gebruik van taal. Tot nu toe waren 
er enkel klanken en vooral ook, in de latere periode van het lallen: 
klankcombinaties. Die leken soms al zoveel op woorden, dat papa en 
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mama dachten dat het kindje sprak. Maar de norm is niet, of het 
kindje papa, papap, mamamam, mmm, moem, ietie, iesjiesj, enzovoort, 
zegt, maar wat het er mee benoemt. Als papap voor van alles en nog 
wat gebruikt kan worden, óók voor papa maar tevens voor allerlei an
dere zaken, dan is er nog geen sprake van een woord. Pas als zo'n klank-
groep onveranderd in verschillende situaties steeds voor dezelfde werke
lijkheid wordt gebruikt, hebben we met echte taal in dat éne woord 
te doen. Die klankgroep kan dan nog wel kleine variaties ondergaan : 
zij hoeft niet altijd papa te zijn, maar kan papap, pap mpampa, etc. 
worden ; het kind hóórt dat verschil nog niet. Wij ook niet, als we een 
woord proberen te zeggen in een taal die we niet kennen : we maken 
dan dikwijls een reeks varianten voor het getrainde oor van een man 
die de taal als moedertaal spreekt, terwijl wij denken dat we elke keer 
hetzelfde zeggen. 

Het kind spreekt dus op een gegeven ogenblik zijn eerste woord. 
Na enige tijd komt er een tweede, een derde enz. woord bij, en een 
vocabulair ontstaat. Maar tezelfdertijd gaat het kind door met lallen 
en brabbelen : de training van het orgaan gaat verder. Hoe meer woor
den er komen, hoe meer het brabbelen en lallen afneemt. De eerste 
abstractie in taal nu heeft plaats, als het kind het eerste woord goed 
gaat gebruiken. Goed wil dus zeggen : de éne klankgroep benoemt in 
diverse omstandigheden altijd dezelfde werkelijkheid. Over dit niveau 
zullen we het hier nu hebben. 

Een jong kind leeft in een situatie, waarvan het zich nog niet 
onderscheidt, en waarin het nog geen geledingen heeft aangebracht. 
In zijn globaliteit wordt die situatie waargenomen en ervaren, en van 
andere situaties onderscheiden. De wieg, de box, de kinderstoel, het 
wagentje, de huiskamer, de ontbijttafel, de trap, de slaapkamer, de tuin, 
het platje. Elk van die situatie is anders, verschilt van de andere situa
ties; een verschil dat echter niet specifiek maar globaal herkend wordt. 
De ouders trachten het kind te helpen om deze situaties steeds meer 
van elkaar te onderscheiden, en de ouders doen dat met de taal: het 
beertje, de pop, het telraam, de blokken in de box ; het jasje, het mutsje, 
het riempje, het warme broekje, voor het wagentje ; en dan het „buiten", 
trottoir, eendjes, verkeer, vreemde mensen, auto, fiets, tram, winkels, 
het blokje om; de tuin met het hekje, de schommel, de perkjes, het 
kindje van de buurman, enzovoort. De ouders doen dat met hun taal. 
Zo ontstaat er langzaamaan een zekere geleding in de globaliteit van 
zo'n situatie. En dit geledingen aanbrengen in zo'n globaal geheel van 
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deze of die situatie is nu de eerste abstraherende taak van het denken in 

taal. 
Een enkel voorbeeld, uit eigen observatie. Een gezin van drie kin

deren (4,8—3,2—1,5) heeft een tuin, waarin vader twee schommels 
heeft geplaatst. Een van de eerste woordjes van de jongste, van 17 
maanden, is tomme (tamme, amme, omme, later ook ommel, ammel, 
tammei, tommei) voor schommel, met ongeveer de betekenis — af
hangend van de omstandigheden — van : ha, de schommel, Ik wil naar 
de schommel, Ik wil schommelen I Er wordt geschommeld ! Ze zijn 
aan het schommelen ! enz. Wat is hier gebeurd ? De tuin is zo'n levens
situatie, één van de vele die dit kindje al heeft. Het is een globaal ge
heel, waarin sintelpad, rozenstruiken, groentebedjes, waslijn, hek, de 
buurman die er soms over heen kijkt, plassen na regen, onkruid, een 
kuil, enz., enz. nog niet specifiek ervaren en erkend worden : de tuin is 
nog een vrij vormloos stuk wereld met nog niet gekende, geduide, be
leefde gegevens, werkelijkheden. Nu springt emotioneel één ervaring uit 
deze globaliteit scherp naar voren: de schommel. Uiteraard, want dat 
is voor het kindje het meest functionele deel van de tuin. Tegelijk met 
die schommelervaring is de hulp der ouders en van de twee oudere 
kinderen in taal aanwezig om die ervaring te fixeren, te kenmerken 
in zijn eigenheid en te onderscheiden van de — voorlopig nog niet spe
cifiek gekende — rest: namelijk het woord schommel dat als een 
vaste eigenschap bij die plezierige emotie in de tum-situatie hoort. 

Het woord is een vaste eigenschap van het ding, méér nog: het is 
het ding. Om dit te begrijpen moeten we nog even verder gaan met het 
beschouwen van die eerste abstractie-graad van het kleine kinderver
stand. Voor een kind hebben woorden geen betekenis; neen, dingen 
hebben namen. Een kind vertrekt vanuit de dingen. Het beleeft de 
situatie ongenuanceerd, niet specifiek in onderdelen gekend. Het verlan
gen naar het aanbrengen van structuren, herkenningspunten, ontstaat 
al vroeg: het kindje wil kennen, weten wat het allemaal omringt. En 
dat kennen, dat herkenningspunten aanbrengen, doet het kind vanuit 
de dingen; het geleedt de globaliteit door de dingen te benoemen. 
Het kind vraagt: Is datte ? Is dit ? Doet ie nou ? Doette pappa nou ? Het 
observeert het onbekende, het verlangt naar een determinant, naar een 
mogelijkheid om dat éne uit de globaliteit te fixeren, vast te houden, 
te kennen, en het leert dat met taal. We zien hetzelfde nog steeds, als 
het kind ouder wordt. Het vraagt dan nog steeds naar het ding, met 
naar de betekenis. Zo van een 4 jaar oud kind : Wat is dat, een zonne-
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bril? Sterretjes, mama, wat zijn dat? (En niet: Wat betekent zonne
bril). 

Heeft het kind eenmaal de naam van het ding geleerd, dan ervaart 
het de macht van zo'n woord. Niet alleen ken je het ding daardoor 
blijvend, onvervreemdbaar en feilloos, afgegrensd tegen alle andere 
dingen, maar ook: je kunt het ding oproepen, naderbij brengen, op
commanderen, vermelden als het er niet is, enz. Zo gauw het kindje 
het woord tommei heeft, weet het ook dat het maar tommei hoeft te 
schreeuwen, om de schommel-lust ook bevredigd te krijgen. Of niet 
bevredigd te krijgen, maar dat is een ander, een pedagogisch probleem 
dat ons hier niet hoeft bezig te houden. Het woord tommei en de schom
mel zelf zijn niet te onderscheiden, in deze zin, dat het kind de schom
mel, de ervaring van het schommelen, het verlangen om te schom
melen, enz. identificeert met het woord. De schommel wordt in de 
belevingswereld getrokken door het noemen van het woord. 
Voor het kind, nogmaals, hebben woorden dus geen betekenis, maar 
hebben dingen namen, en zijn de namen van de dingen het ding in-de-
belevenis. Zo gauw het kindje daar achter is, is de eerste graad van 
abstractie bereikt, en gaat het geleden der wereld rondom zeer snel 
voort. Het vage, globale, primitief blijvende kennen van de vóórtaal
periode verdwijnt, zo gauw het kindje taal gaat verstaan. Denk erom 
dat ook hier weer het verstaan eerst komt. Een proefje met een ander
half jaar oude baby lukt meestal wonderwel, als madam of meneer 
tenminste goede zin heeft en mee wil spelen. Als je vraagt: Waar is 
papa ? Waar is mama ? Waar is Liesbeth ? Waar is het beertje, och, 
waar is het beertje toch ? En waar is de pop ? Waar zijn de appeltjes ? 
dan blijken de oogjes telkens de kamer rond te kijken en het genoemde 
te identificeren. Er is nog geen sprake van nazeggen of zelf gebruiken 
van het woord, maar het taalverstaan is er, ah taal. 

Dan komt, zoals gezegd, de eerste éénwoordszin, zo genoemd om
dat er wél maar één woord gebruikt wordt, maar niet op de volwassen 
manier. Dat éne woord wil een hele inhoud meedelen van : ik wil de 
pop, popje is hier, lieve pop, enz. Of papa dat nu voortaan in alle 
omstandigheden toegepast wordt op dat vriendelijke wezen dat zo af 
en toe om je heen is, en waar die speciale klankgroep papa bij hoort 
als een heel bijzonder spelletje dat lachen, knuffelen en allerlei andere 
aangenaamheden met zich mee brengt. Je kunt diezelfde klankgroep 
dan ook gebruiken om dat zelfde vriendelijke wezen bij je te roepen, 
te vermanen om kalmpjes aan te doen, vriendelijk te begroeten, of 
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vergeefs op te commanderen als hij weg is. Daarop volgt dan ont
dekking nummer twee, namelijk dat er met iets of iemand anders 
datzelfde spelletje óók nog te spelen is: pop is die hartlap van je, die 
je behandelt en mishandelt in je box, die met je naar bedje gaat, waar je 
om kunt schreeuwen, als je 'm kwijt bent, enz. En tenslotte komt dan 
de grote ontdekking dat alles een naam heeft. Dan zijn we in ons ver
haal opnieuw aangeland op het punt waarop de abstraherende jonge 
geest met reuze schreden vooruitgaat in het geledingen aanbrengen in de 
diverse, globale, nog niet specifiek in onderdelen gekende situaties. 
Het kindje gaat namen vragen : Is datte ? Doet mamma nou ? Is ditte ? 
Dit is het meest eenvoudige kenproces door de taal, want ik kan iets 
niet kennen, zolang ik er geen naam voor heb. 

Wat nu het dove kindje betreft: het is, als altijd, van eminent 
belang dat de ontwikkeling zoveel mogelijk normaal verloopt, allereerst 
wat de timing in de gevoelige leeftijd betreft. Het fonologisch systeem 
van het horende kind wordt opgebouwd op het ongespecificeerde brab
belen van de groei der eerste zes maanden; het taalverstaan groeit in 
het eerste jaar daarna ; het taalgebruik in éénwoordzinnen volgt daarop. 
(Verderop komt het combineren tot kleine zinnetjes ter sprake). Een 
systeem van hulpmiddelen dat zo nauw mogelijk bij deze normale ont
wikkeling aansluit — allereerst, zoals gezegd door de timing — is van 
groot belang. De didactiek van de voorzorg moet dat verder uitwerken, 
op basis van de hier gegeven princiepes. Naast de timing is de aard 
van de hulpmiddelen belangrijk. Gehoor moet geheel of gedeeltelijk 
door gezicht vervangen worden: horen wordt spraakafzien. De begin
selen zijn voldoende uitgewerkt door A. van Uden, op basis van wat 
hier vanuit de taalpsychologie naar voren is gebracht: geleding in de 
situatie; emotionele geïnteresseerdheid ; herkennen voorafgaand aan re
produceren, enzovoort. Wij werken de didactiek niet uit, want dat is 
ons terrein niet: we gaan voort met onze fenomenologie van de eerste 
abstractie in taal. 

Want er is nog een belangrijke ervaring die mentaal door het 
jonge kind verwerkt wordt. We lichten die eerst toe aan een voor
beeld (van Van Ginneken) dat duidelijk zal maken, wat we bedoelen. 
Keesje heeft ontdekt wat een stoel is : wel. Op een gegeven moment 
daagt het bij Keesje dat het overal in de kamer „toelt" en hij hobbelt 
van de éne naar de andere stoel, telkens aan moeder vragen : Ditte toef? 
Ditte toet ? Ditte wel ? En moeder die telkens verifieert dat dit en dat en 
dat inderdaad allemaal toel is. Wat gebeurt hier ? Het is het tegenover-
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gestelde van de boven beschreven abstractie. Want dat was het ge
ledingen aanbrengen zodat de éne werkelijkheid uit de situatie gelicht 
werd, doordat ze een naam kreeg. Daar werd onderscheiden van al het 
andere, het éne ding van de voorkeur werd afgezet tegen alle andere 
dingen als verschillend, als anders. Hier is het een proces van gelijk
stelling, van identificatie. Er blijken niet alleen allerlei dingen in de 
situatie die allemaal een eigen naam hebben : stoel, tafel, box, kast, 
lamp, kachel, kleed, muur, enz., maar er blijken ook dingen te zijn 
die allemaal dezelfde naam hebben. Keesje leert dat, en hij moet 
er langzamerhand zeker van worden : of er nu leuningen aan zitten 
of niet, of ze van hout of van staal zijn, of ze nu bruin, zwart of 
rood zijn, laag of hoog, vierkant of rond, enz.: het zijn allemaal stoelen. 
Het kind redeneert niet: O, dus je moet er op kunnen zitten, en het 
moet vier poten hebben, een laag kastje is dus geen stoel, etc, maar 
het verifieert in de ervaring. En die ervaring is niet alleen het ver
schillen zien die duidelijk, specifiek gemaakt worden door het benoe
men, maar ook het zien van overeenkomsten die blijken onder één 
gekende naam te vallen : stoel. En tegelijk daarmee ook in de iden
titeit de onderscheiding èn het optellen : Keesje weet heel goed dat 
het niet allemaal één stoel is, en dat het er meer zijn. Maar hij weet 
daarenboven, wat de stoel van papa is, wat het stoeltje van Keesje, de 
stoel van opa, de kapotte stoel, de stoute stoel waar hij zich aan 
bezeerd heeft, enz. 

We hebben dus al twee aspecten van het primaire abstractie
proces in taal : het kenmerkend onderscheiden van de rest, en het 
identificerend bijeenbrengen van gelijke werkelijkheden. Er is nog een 
derde aspect dat primair is en bij de jeugdige ontwikkeling hoort. 

Dit is het dubbel benoemen van werkelijkheden met een meer spe
cifiek en een meer algemene naam. IJesbeth is een meisje en Keesje is 
een jongetje. Is mama ook een meisje? ]a hoor, mama is ook een meisje. 
En papa een jongen? ]a papa is een jongen, en oom Daan, en de groente
boer, en de bakker... Pas op, je mag het poesje geen pijn doen, je moet 
lief zijn voor beesten. Is Waffie ook een beest? ], hondjes zijn ook bees
ten. Maar hondjes zijn geen poesjes, hè mama? Nee hoor, hondjes zijn 
hondjes, en poesjes zijn poesjes. Hondjes zeggen wafwaf, en poesjes zeg
gen miaumiau. En koetje boeboe is dat ook een beest ? ]a dat is ook 
een beest, en de wolf is een beest, en de zeven geitjes, en het paardje van 
de bakker, en de vogeltjes en de eendjes... En de saan (zwaan) ook, 
hè mama ? Ja, de zwaan ook. En het beertje ? (speelgoedbeertje, ]a, 
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het beertje is ook een beest. Maar wiesje (de pop) is een meisje, hè 
mama ? We zitten dan op het einde van het tweede, in het begin van 
het derde levensjaar. Let wel dat hier dus iets anders plaats heeft dan 
bij de toel-ervaring van Keesje : daar werd het éne begrip op de diverse 
gelijke werkelijkheden toegepast, of liever : daar werd ervaren dat in 
de situatie meerdere dingen met gelijke namen aanwezig zijn. Dat ge
beurt hier ook, maar met dingen die al een eigen naam hebben, en die 
ten eerste al afgegrensd waren van de rest der situatie (de pop tegenover 
de rest van het speelgoed, etc, in de box) en ten tweede huns gelijke 
in andere situaties hadden gevonden : er zijn meer poppen. Nu wordt 
bovendien die pop een meisje: getrokken onder de algemenere categorie. 
Dove kinderen op voorschool-niveau zijn voor beide laatstgenoemde 
abstracties rijp. De toel-ervaring vindt haar toepassing in de identifi
catie-oefeningen, waar bovendien de geschreven taal aan toegevoegd 
wordt. De algemenere naam-ervaring komt frequent voor, en levert — 
dacht ik — geen bijzondere moeilijkheden : Riki is Riki, maar ook een 
meisje, en een kind. Riki's jongere broertje heet Jantje, maar Jantje is 
ook een baby en een jongetje. 

Tot nu toe hebben we op taalpsychologisch niveau geanaliseerd. 
De ervaring van het kind, en het kennen van die ervaring door middel 
van taal. We moeten er nu iets aan toevoegen vanuit het linguistische 
standpunt, d.w.z. het product van die ervaring, namelijk de gebruikte 
woorden, taalkundig beschouwen. Formeel, naar hun vorm; structureel, 
naar hun deel van een groter (taalkundig) geheel zijn; semantisch naar 
hun betekenen in dat geheel. We gaan er nog niet diep op in, omdat 
het bouwen met taal een eigen paragraaf uitmaakt van dit betoog, 
maar we willen er volledigheidshalve vast iets over zeggen. Op het 
ontwikkelingsniveau van de éénwoordzin is er inderdaad al van taal
gebruik sprake, inzoverre dat éne woord de werkelijkheid noemt op de 
hierboven beschreven wijze, met name : identiek in de verschillende 
situaties. Er is echter nog geen sprake van taal, inzoverre het kind nog 
blijft staan bij het éne geval, nog geen namen voor meer dingen heeft, 
nog niet toe is aan het benoemen van nuances, eigenschappen, betrek
kingen en andere geledingen, en inzoverre het kind nog geen woorden 
combineert tot grotere gehelen. 

Ook op het ontwikkelingsniveau dat hierna komt: méér dan één 
eenwoordzin, is nog geen sprake van volledig taalbezit, van structuur, 
uiteraard, en wel om dezelfde reden. En daarom kunnen we ook nog 
niet spreken van woord-, vorm-, of syntactische categorieën. In eerste 
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instantie zouden we geneigd zijn om te beweren dat het kind begint 
met de categorie van het zelfstandig naamwoord, en dat is tot op zekere 
hoogte waar. Het adagium : het kind ontdekt dat elk ding een naam 
heeft, wijst in die richting. Pappa, mama, stoel, pop, schommel, paardje, 
etc, etc, zijn de facto allemaal zelfstandige naamwoorden. Maar zoals 
gezegd, voor het kind zijn het hanteringen van de situatie om die situatie 
te geleden, en zij zijn nog niet afgegrensd, op een taaltechnische manier, 
tegenover de andere categorieën. Schommel b.v. is nog niet afgezet 
tegenover schommelt, schommelen, schommelde. Schommel betekent 
dat allemaal, of liever: de naam schommel sluit die hele ervaring in 
van dat ding dat daar in de tuin hangt, het zitten op de schommel, 
het willen schommelen, het geschommeld hebben, het zusje dat schom
melt, enz. Mooie schommel is er nog niet, dus er is nog geen onder
scheiden woordcategorie bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. 
Liesbeth schommelt is er nog niet, dus er is nog geen werkwoordelijke 
vormkenmerking. Die komt, zo gauw dit verstaan en goed gebruikt 
wordt. We behandelen dit in de volgende paragraaf. 

5. Het tweede abstractie-niveau. 

In de geleding die het kind door middel van de taal in de situatie 
aanbrengt komt als eerste stap het benoemen met het éne woord, de 
éénwoordzin. De tweede stap is het combineren van meer dan een 
woord, eerst twee woorden met elkaar en daarna, drie vier en meer. We 
hebben al gezegd dat het gaan gebruiken van het éne woord een nieuwe 
greep op de situatie geeft, een specifiek meester zijn van dat éne ding dat 
benoemd wordt; het kind heeft een greep op dat ding door de naam 
waarmee het 't kan benoemen. Van de andere kant is die greep echter 
ook weer weinig specifiek, erg globaal. We zagen dat al aan ons schom
mel-voorbeeld. Want als het kindje tommei of ommel zegt, dan is dat 
niet op onze wijze, niet het verzakelijkte, formeel geworden zelfstandige 
naamwoord van de taal der volwassenen. Neen, het is een beleven 
der situatie waar het uitspreken van die klankgroep ommel bijhoort, 
en die beleving kan dan zoiets betekenen als: Daar heb je die heerlijke 
schommel weer! Ik wil schommelen. Wij gaan schommelen. Ze zijn 
aan het schommelen. Laten we naar de schommel toe gaan., enz. De 
nuances die ik hier uitdruk met de verfijning van de taaiwendingen 
zijn natuurlijk niet zo verfijnd in die beleving aanwezig, maar dat is 
juist wat we hier willen beweren : dat de beleving met dat éne woord 
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nog weinig specifiek is, nog erg globaal, en dat de verfijning van de taal 
het kind — pas veel later — in staat zal stellen om de situatie veel meer 
en meer specifiek te ordenen, te analyseren, te verwerken — te abstra
heren en om te denken ! — als het veel meer en meer taal heeft. 

Dit proces begint, als het kind meer dan een woord tegelijk gaat 
gebruiken in het uitdrukken van betrekkingen tussen de werkelijkheden, 
het toekennen van eigenschappen en het gebruiken van taaltechnische 
woorden met moeilijk nader definieerbare betekenis. Vanuit ons volwas
sen taalbezit kunnen wij een zekere categorizering in de betrekking tus
sen twee of drie zo'n woorden aanbrengen ; we moeten echter voor
zichtig zijn, dat we er niet méér inleggen dan er in werkelijkheid in ligt. 
Het lijkt me het beste eerst maar een reeks voorbeelden te geven. Het 
zijn alle taaluitingen van een paar kinderen die tussen de leeftijd van 
16 en 21 maanden nauwkeurig in hun taalontwikkeling werden gevolgd 
door de moeder en de auteur. Eerst geven we het baby zinnetje — 
transcriptie in fonetisch schrift leek niet nodig — dan tussen haakjes 
de leeftijd in maanden, en tenslotte de betekenis. 

mama beete (18) mama een beetje; beebie pieieie (18) baby piept; 
ta tappe (18) appeltje hebben; tee hè (18) thee hebben; poppe tape 
(18) pop slapen; papa titte (18) bij papa zitten; taate haates (18) 
haartjes kammen; beebie uile (18) baby huilt; pappa happe (18) 
pappa moet happen; hie nou? (18) waar is ie nou? tappetie mama 
(18) mama mag ik een appeltje ?; heet au (19) au het is heet; pappa 
ebbe (19) pappa ik wil het hebben ; poppe taa ? (19) waar is de pop ? 
oma mee (19) ik wil met oma mee ; poppe pakken (19) de pop pakken; 
oma tuis (19) oma is thuis; Tees wek (19) Kees is weg; mama jope 
(19) mama ik wil lopen; lescha ta (19) waar is Maricha ; Uiebeb nou ? 
(19) waar is Liesbeth nou?; paantje hop (20) paardje hop; piesje 
wauwe (20) poesje mauw; pappa hanje (20) pappa handje; mama 
tutus (20) mama een kusje; ona pinne (20) oma kom maar binnen; 
oma puite (20) oma is buiten ; tintje nou ? (20) waar is het kindje 
nou ?; pfiesje nou ? (20) waar is het vliegje nou ?; lescha lape (20) 
Maricha slaapt; lescha pet (20) Maricha is in bed; toetienou? (17) 
wat doet ie nou?; Toese beebie ie (18) doet de baby „ie"!; Mama 
wiepep tape (18) mamma, Liesbeth gaat slapen; sappetie aan doen 
(19) slabbetje aandoen ; istienou ? (19) waar is ie nou ?; mamma mee 
jijje (19) mamma, mee rijden; mamma pop tuk (19) mamma de pop 
is stuk; Icoa titte jas uit doen (19) Cora kom zitten en jas uit doen; 
Tees ia taat (19) Kees, Ria slaat mij; poppe tans boem (19) de pop 
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danst, boem!; ee tee die hoepla (19) een twee drie hoepla !; Hiebeb 
pet tape (19) Liesbeth gaat naar bed slapen; Hiebeb mee uit? (19) 
Mag Liesbeth mee u i t? ; pappa beete mee (19) pappa, mag ik een 
beetje mee ?; poppe tout uile (20) de pop is stout huilen ; mamma 
kof dinke (21) mamma moet koffie drinken; oma pee te boof (21) 
oma is een beetje boos; oma iescha tapet iescha uile (21) oma, Maricha 
slaapt, Maricha heeft gehuild; mamma poppe Iescha (21) mamma 
de pop is van Maricha ; poppe ti tee (21) de pop drinkt thee; Tees je 
nou? daa tis Tees (21) waar is keesje nou? Daar is Kees!; peen au 
peen pijn (21) been au, been pijn ; mamma poppe pakke (21) mamma 
de pop pakken; is dat tippete ? (21) is dat een kippetje (= vogeltje) ?; 
mamma mee è poppe (21) mamma de pop mag ook mee, hè? ; oma 
bil au (21) oma's bril doet au (nl. als je er aan komt) ; 

De „vertaling" is de interpretatie van de moeder, die het beste 
kon beoordelen, wat er bedoeld werd. Grof weg heb ik de tweewoord
zinnetjes eerst, en de drie- of meer woordszinnetjes daarna opgeschreven. 
Dat is echter een verdeling achteraf voor volwassenen ; de vraag is of 
b.v. toetienou ? of sappetje aan doen die allebei vrij vroeg voorkomen, 
al echt drie werkelijkheden op elkaar betrekken. 

Het eerste wat de voorbeeldjes ons leren, is dat er in alle gevallen 
twee werkelijkheden bij elkaar gebracht worden, en wel zó dat daardoor 
een situatie specifieker geleed wordt. Dat kan allerlei aspecten hebben 
van een rudimentaire syntactische relatie. Vergeet niet dat dit baby
taalgebruik gevoed en gestimuleerd wordt door het volwassen syntac
tisch gebruik. Het kind heeft dingen apart leren nemen door ze te 
noemen. Nu gaat het explicieter benoemen, door aan die geleerde, be
noemde dingen iets toe te voegen, door er iets aan te onderscheiden, 
te kenmerken. Daardoor worden die dingen verder uit de globaliteit 
gehaald. En het kind doet het met de instrumenten van de volwassenen: 
de woorden in combinatie met elkaar. Het kind heeft wederom nog 
geen weet van de grammaticale categorieën, maar de eerste aansluiting 
aan de taal der volwassenen is er zonder twijfel. We zullen dit aan
stonds laten zien ; we wijzen er eerst op dat hier al meteen een belang
rijk verschil ligt tussen het horende en het dove kind. Het horende kind 
ordent, structureert de situatie met taal, het dove kind kan dat ook 
doen, in gunstige gevallen. Beiden, horenden zowel als doven, moeten 
in die situatie de werkelijkheidsonderscheidingen leren aanbrengen als: 
de dingen zelf, de eigenschappen van de dingen, hun werkingen, hun 
ruimtelijke stelling ten opzichte van elkaar, hun zijn in heden, verleden 
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en toekomst, de aard van de werking, en voorts nog honderden andere 
betrekkelijkheden. Dit vraagt een steeds ingewikkelder nuanceren van 
de situatie, een steeds verder doorstructureren, een steeds meer speci
fiek geleden. En daar komt de taal te hulp, met attributief en predicatief 
bepalen van subject en object, met het handelingswoord en tijd-woord, 
met voorzetsels, bijwoorden en bijvoegelijke naamwoorden, met modale 
nuanceringen, als toch wel, ook, 'n beetje, wat, enz. enz. In het vervolg 
zullen wij laten zien, dat hier het grote verschil komt, want wij zullen 
eerst in het kort het hierboven gegeven materiaal, van een normaal ho
rend kind, analyseren, en later voorbeelden geven van (oudere!) dove 
kinderen. In het eerste geval zullen wij aantonen, dat van het begin af 
aan het horende kind zich — zij het onvolledig, maar toch herkenbaar 
en normaal — aanpast bij de taalgebruik der horenden, terwijl het dove 
kind dit niet zal blijken te doen : niet zo volledig, en ook ervan af
wijkend. 

Eerst dus het hierboven gegeven materiaal. Zonder een uitputtende 
analyse te geven, kunnen we toch de volgende opbouwprinciepen van 
de normale taal gemakkelijk aanwijzen. 

Er wordt een normaal onderscheid gemaakt in de vorm tussen 
het werkwoordelijk en het nominaal gebruikte predicaat — met predi
caat bedoelen we dan hier dat wat hoe dan ook van een werkelijkheid 
als subject of object gezegd wordt. Dat onderscheid wordt vormelijk 
gekenmerkt doordat het werkwoord aanvankelijk voorkomt met de 
onbepaalde wijs of meervoudsvorm, en later ook met de derde persoon 
enkelvoudsvorm, tegenover het nominale predicaat dat deze uitgang 
niet heeft De onbepaalde wijs of meervoudvorm in : tape, titte, uile, 
happe, lape, pakke, jijje, tappe, }oPe, ebbe, dinke. De derde persoon m : 
toet taat, tapet, toese, ü of tis. Twijfel of uitzondering enkel in : he, pie, 
tans, Tegenover de nominale predicatie in : tuis, wek, au, pi,n, nou, taa, 
pet, mee, tout, tuk, hop, puite, pinne. 

Bekijken we de twee en drie woordsuitingen met verbaal karakter 
nader, dan komt de S-VF. (Onderwerp + vervoegd werkwoord) com
binatie het meeste voor: poppe, tape, pappa titte, beebie uile, pappa 
happe, iescha lape, wiepep tape, koa titte, iescha uile, poppe tout u.le, 
ia taat, iescha tapet. De volgende normale combinatie is de O-VK 
(Direct voorwerp + vervoegd werkwoord) combinatie, in : poppe pakke, 
sappetie aan doen, jas uitdoen, tee hè ; omgekeerd (Vf-O) alleen ,n 
taate haates (taate = kammen, haates = haartjes). De inversie van de 
vraagzin is al aanwezig in : toet ie nou ?, istie nou ? is dat nppetje ? De 
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S-Vf-O (Onderwerp -f vervoegd werkwoord + direct voorwerp) com
binatie in : poppe ti tee (pop drinkt thee), waarbij ü wel bedoeld zal 
zijn als derde persoon enkelvoud : deze derde persoon enkelvoud brengt 
blijkbaar de goede woordvolgorde met zich mee, want waar we nog het 
onbepaalde wijs gebruik hebben, vinden we nog de inversie (S-O-Vf) : 
mamma kof dinke, hiebep pet tape. Een normale inversie van onder
werp en werkwoord door het beginnen met een wijswoord vinden we 
in taa tis tees (daar is Kees), en een niet gewone maar ook niet abnor
male constructie in : toese beebie ie (doet de beebie ie). Dit zijn al de 
verbale bouwsels : er blijken vele variaties aanwezig, alle normaal, en 
gespreid volgens normale frequentie. 

Voor we de nominale bouwsels bekijken, wil ik eerst een tussen
groep buiten haakjes brengen. Ik kan die groep niet anders kenmerken 
dan éénwoordszinnen die voorafgegaan (meestal) of gevolgd (soms) 
worden door een aanspreking, aandacht trekking, door het uitspreken 
van de naam. Het is jammer dat ik in de opsomming de melodie, pauzes 
en ritme niet heb kunnen weergeven, want die maken het mede duide
lijk. Dat zijn dan : mamma beete, pappa ebbe, mama jope, mama tuttes, 
pappa hanje, oma pinne, tappetie mama; deze aanspreking als niet 
deel van de structuur komt ook voor b.v. in : mama wiepep, tape, 
mama mee jijje, mama pop tuk, tees ia taat, pappa beete mee, oma 
iescha tapet, mama poppe iescha, mama mee è poppe. Geen structuur, 
maar 'n eenwoordszin plus emotionele ontlading in : heet au, deze 
emotionele nabeleving komt ook voor : poppe tans poem en in ee tcc 
die hoepla. 

Practisch alle nominale combinaties hebben de S-P (onderwerp — 
bepaling) vorm. Typisch is dat er zoveel vraagcombinaties zijn : het 
zoekende kind tracht structuur te brengen in de beweging in tijd, het 
verloop in plaats, de veranderde combinaties der werkelijkheden. Het 
is daarbij het meest geïnteresseerd in personen of gepersonifeerde zaken 
(pop, poes, paardje, e tc ) . Het kind speelt het ook als een spelletje: 
Waar is ie nou ? Waar is ie dan ? 

We sommen eerst de vraagzinnen op : hie nou ?, poppe taa ?, iescha 
ta ?, hiepep nou ?, tin je nou ?, pfiesje nou ?, tees je nou ? We wijzen er 
even op, dat aan deze zinnen het koppelwerkwoord is „ontbreekt", dat 
komt er later bij: toetienou ?, isticnou ?, is dat tippete ? Dan is dit vraag
type dus ook verbaal gekenmerkt. Dit vraagtype komt frequent voor, en 
het is het vroegste in tijd. Vervolgens komen de niet vragende S-P com
binaties : iescha pet, oma mee, oma tuis, tees wek, pop tuk, poppe tout 
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(uile), oma puite, hiepep mee uit, oma beete boof, papa beete mee, peen 
au peen pijn, (mama) poppe iescha, oma bil au. Ook beebie pieieie 
zal hier wel bij horen : uit toese beebie ie blijkt dat ie of pie als aandui
ding van het geluid van de baby een nominaal objectskarakter heeft. 
Mamma mee e poppe heeft eerst de aanspreking, en dan tussen de in
versievolgorde (P-S) mee poppe het modale tussenwerpsel è. Paatje 
hop en piesje wauwe zijn geen echte S-P verbindingen, maar naam-
activiteitsaanduidingen die het kind van de volwassenen heeft over
genomen. Ta tappe (appel hebben) lijkt me geen echte tweewoordszin, 
maar een brabbelgroep plus tappe r s appel. 

De bijwoordelijke bepaling treedt op in oma beete boof, mamma 
mee jij je, pappa beete mee. 

Tot nu toe hebben we mede de juiste zinsvolgorde ontmoet, zoals 
die voortkwam uit het juiste gebruik van de diverse modellen : S-Vf, 
O-Vf, Vf-O, S-Vf-O, S-O-Vf, S-P. 

Een ander morfologisch gegeven dat volop aanwezig is, is het 
verkleinwoord: tintje, pfiesje, paatje, piesje, teesje, hanje, haates, (haar
tjes), tuttes, (kusje), Meervoudsuitgang in : haates. 

De lezer is het wel met me eens, dat we niet ook nog al de cate
gorieën hoeven op te sommen die er nog niet zijn : verleden tijden, 
lidwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden, etc. Uit wat wel en niet 
aanwezig is, kunnen we de conclusie trekken omtrent de primaire basis
structuren, die tevens het makkelijkste aan te leren zijn en de eerste 
greep op de situatie mogelijk maken. Mits we maar mede in de gaten 
houden, dat dit het materiaal van een paar kinderen is, en dus subjec
tief. Maar veilig is het wel, te beweren, dat de eerste twee en driewoord-
zinnen — de eerste morfologische en syntactische bouwsels dus — vol
gens bovengenoemde modellen in elkaar zitten, en beginnen met zelf
standige naamwoorden en hun verbale nominale bepalingen. 

(Wordt vervolgd). 



107 

DE SPRAAKHERHALER 

Het vorige jaar werd tijdens de cursus in Paedo-audiologie te 
Groningen een spraakherhaler gedemonstreerd. Dit is een soort tape
recorder, die geluid opneemt en dit geluid automatisch na enkele se
conden weer laat horen zonder dat men hoeft te schakelen en terug te 
spoelen. Men hoeft het toestel slechts aan te zetten, een of meer woor
den in de microfoon te spreken en men hoort onmiddellijk daarna die 
woorden uit een koptelefoon komen. 

Een dergelijk apparaat is zeer aantrekkelijk voor de uitspraak
correctie bij onze leerlingen, omdat bij gebruik hiervan spreken en 
beluisteren van het eigen stemgeluid niet alleen tegelijkertijd, maar 
ook direct na elkaar kunnen plaats vinden, wat het kind stimuleert het 
door hem gesprokene nog eens te zeggen. De kinderen begrijpen heel 
goed, dat het geluid uit de spraakherhaler hun eigen geluid is. Men kan 
dit apparaat naar eigen didactische inzichten gebruiken. 

Daar het in Groningen gedemonstreerde toestel zeer kostbaar is, 
heb ik mij afgevraagd, of het mogelijk was hetzelfde doel te bereiken 
op een minder kostbare wijze, namelijk door gebruikmaking van de in 
de school aanwezige apparatuur. 

Van een gewone tape-recorder, waarop, voorbij de opnamekop, nog 
een weergavekopje werd geplaatst en dit weergavekopje te verbinden 
met een versterker, werd een bruikbare spraakherhaler gemaakt. Het is 
dus niet noodzakelijk een tape-recorder te bezitten met twee versterkers. 
Iedere gewone tape-recorder kan dus worden omgebouwd. De klas-
versterker of de versterker in gebruik voor individueel onderwijs dient 
als tweede versterker. 

Op de tekening en de foto's kunt U zien hoe een en ander werd 
gerealiseerd. 

Door de snelheid van de band te wisselen, heeft men meer of 
minder tijd tussen spreken en het beluisteren van de herhaling. Het 
blijkt in de praktijk, dat er bij de hoogste snelheid van de gedemon
streerde tape-recorder slechts tijd is voor het spreken van één woord, 
bij de laagste snelheid kan een zin worden herhaald van 6 a 7 woorden. 

De tape-recorder ontvangt alleen het signaal van de woorden, die 
de kinderen of (bij individueel onderwijs) het kind zegt, en neemt dus 
op. De weergave kop stuurt het geluid in de klasversterker. Het geluid 
van de lerares wordt al naar wens door de spraakherhaler wél of niét 
herhaald. Wordt de microfoon van de lerares geschakeld tussen de 
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tape-recorder en de versterker, dan wordt haar stemgeluid niet her
haald, wordt de microfoon echter vóór de tape-recorder geschakeld, dan 
wordt ook dit geluid herhaald. 

De stem is hoorbaar op het moment van spreken en enige tijd 
daarna. Het apparaat is bruikbaar voor klassikaal en individueel onder
wijs. De zo ontstane spraakherhaler kan gebruikt worden voor iedere 
klasseapparatuur of individuele apparatuur, óf dit nu een systeem is 
met electrische leidingen tot aan het oor, óf dat het een electromagne-
tisch (ringleiding) systeem is. Zelfs is het zo te maken, dat de versterker 
van een individueel hoorapparaat, wanneer deze wordt verbonden met 
de weergavekop van de tape-recorder in staat is een goede herhaling te 
geven. 

Het volgende valt op : 
1. De tape-recorder wordt een beter hanteerbaar hulpmiddel in klas 

of leskamer. Men kan hem occasioneel of voor langere tijd ge
bruiken. Er is maar één handeling nodig. 

2. Door de bijzondere schakeling wordt de spraakherhaler bruikbaar 
voor klassikaal onderwijs. 

3. De leerkrachten en de kinderen kunnen spontaan blijven door
spreken ; er is geen afleiding van de aandacht of verslapping van 
de belangstelling door schakelen. 

4. Door de snelheid van de tape te veranderen kan één woord, of 
kunnen meerlettergrepige woorden of hele zinnen gesproken wor
den, voordat de herhaling begint. 

5. De tape-recorder kan ingeschakeld blijven. Als deze niet op opne
men staat, wordt de apparatuur, waarvan men bij lesgeven gebruik 
maakt, niet gestoord. 

6. De tape-recorder blijft als normale tape-recorder bruikbaar, men 
slaat dan de weergavekop eenvoudig over. 

Een regelmatig, maar niet te langdurig gebruik per dag is aan te 
bevelen. Er werden goede resultaten verkregen bij de training van het 
spraakgehoor. 

F. M. Decates 
Martinus van Beekschool 
Acaciastraat 80 
Nijmegen 
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DE VRAGENBUS 

Een paar jaar geleden hebben we de vragenbus ingesteld. De 
leerlingen deponeren hun briefjes erin en één keer per week is er een 
uur voor uitgetrokken op de rooster. 

De ontwikkeling van een en ander heb ik niet als belanghebbende 
meegemaakt, dus daarover kan ik weinig vertellen. Wel is er een 
merkwaardige verandering in de soort van vragen gekomen in mijn 
groep in de loop van deze cursus. Dat lijkt mij wel aardig om door te 
geven. 

In september waren de vragen bijna altijd zo: wat is consument, 
wat is We hebben de grote Koenen en enige zakwoordenboekjes 
in de kast. Al gauw was het bescheid : dat kunnen jullie opzoeken in 
het woordenboek. Ze deden dat ook en verschillende leerlingen kwamen 
zelfs met een eigen prismawoordenboek op school. — Dit kwam ook 
wel, omdat ik bij moeilijke woorden in het taalwerk hetzelfde antwoord 
gaf. — Ze stuitten daarna weer op de moeilijkheden van de omschrij
vingen. Zulke woorden mochten uiteraard wel gevraagd worden. 

Alle vragen moeten „ondertekend" zijn. Is iemand afwezig, dan 
gaat het briefje weer in de bus. De naam van de leerling wordt niet 
gezegd en ik mag er van te voren geen kennis van nemen. De leerlingen 
nemen om de beurt een papiertje uit de „bus". Weet ik er direct geen 
antwoord op, dan kijk ik het thuis na in van Dale of in de grote 
Winkler Prins. Als ik het dan nóg niet weet, ben ik ontheven van de 
plicht tot antwoorden. Gebeurt echter zoiets, dan ben ik wel dermate 
geprikkeld, dat ik er beslist achter wil komen. Dat is een keer gebeurd. 
Ik ben naar de directie van een lasschool gegaan, waar ik zeer vriende
lijk ontvangen werd, toen ze hoorden waarom ik 't graag wilde weten. 

Een duidelijke ommekeer kwam er na de volgende vraag : 
Waarom gaan er zoveel mensen met een taxi naar het station. 

Waarom niet met de bus? De bus is toch goedkoper. De bus kost 
binnen de stad met de stadsbus ƒ 0,25. Met de taxi kost het ƒ 2,50. 
Waarom doen ze dat ? 

De vraag werd voorgelezen en zoals altijd werden de leerlingen 
uitgenodigd hun gedachten er over te vertellen. Dat gebeurde met een 
enthousiasme, die ons allemaal verbaasde en culmineerde in : wat was 
dat een fijne vraag. Bejaarde mensen, gebrekkigen, reizigers met zware 
koffers en/of baby met of zonder wieg, mensen die plotseling weg moes
ten, omdat ze opgebeld waren enz. kwamen aan de orde, zodat ik er 
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niets meer aan hoefde toe te voegen. 
Sindsdien zijn er steeds van deze mooie denk-vragen gekomen. 

Ik zal een kleine „bloemlezing" ervan doorgeven. 
Een recu is een strookje papier b.v. aan een lot. Je scheurt er een 

stuk af en je houdt een recu over. Nu komt de vraag. Een postbeambte 
overhandigt ons een recu. Overhandigt hij dan ook een strookje, dat 
over blijft van een papier ? 

Een olifant heeft een slurf daar eet hij mee. (Ik bedoel, daar raapt 
hij het eten mee van de grond af en stopt dat in zijn bek). Kan hij 
zien wat hij opraapt ? Of zoekt zijn slurf het uit ? 

Hoe komt het als je je elleboog stoot, dat je dan een soort schok 
krijgt ? Telefoon zeggen ze ertegen. Ik wil graag weten hoe dat komt. 

God heeft de natuur gemaakt en ons ook. Mag men dan de dieren 
die in de natuur wonen doden of vangen ? 

Wat zijn kennissen? Als u zegt: dat zijn mensen die je kent. 
Maar de koningin ken ik ook en dat is toch ook geen kennis ? 

Hoe kan men lassen onder water ? 
Wat is het Kremlin ? 
Wat is het verschil tussen familie en kennissen ? 
Wat betekent: een groep linkse studenten ? 

Hoe komt het dat sommige mensen electriciteit in hun haar heb

ben ? 
Waarom kosten de hoorapparaten toch zo duur? Dit heb ik 

's middags op de televisie gezien, maar ik begreep dit niet goed. 
Hoe komt het dat de raket wit gloeiend werd, toen Glen de ruimte 

in ging ? 
Hoe komt het dat de radiogolven niet in de televisie komen en 

de televisiegolven niet in de radio ? 
Een man gaat trouwen, hij sterft en de vrouw trouwt weer opnieuw. 

Hoe heet de vrouw dan? Heet ze dan naar haar vroegere man of 
heet ze naar haar nieuwe man ? 

U hebt gezegd dat koud water zwaarder is dan warm, maar waar

om bevriest het water nooit onder maar wel boven ? 
Als ik mijn toestel op telefoon zet, kan ik hier alles horen, wat er 

door de microfoon gezegd wordt. Hoe komt het, als ik in een schouw
burg zit en ze spelen toneel en er staat een microfoon voor en ik zet 
mijn toestel op telefoon, dat ik dan niks hoor ? 

Op sommige vrachtwagens zit een soort sirene (knipperlicht). 

Waarom zitten ze er eigenlijk op ? 
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Van welk land is de Doggersbank ? 
Hoe komt het dat een plant altijd naar het licht groeit ? 
Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar het is genoeg om 

u aan te tonen, dat het een rijke schakering is en dat mede door de 
vragenbus de kinderen meer met open ogen door de wereld gaan. Ik 
zou het zo kunnen zeggen : uit het volle leven, naar het volle leven ! 

Er is nog meer. Dit is een goed functionerende taal. Ze hebben zelf 
de vraag moeten formuleren. Is dat niet goed, of niet mooi gedaan, 
dan wordt daar eerst aandacht aan geschonken. Daarna komt het 
gesprek. De antwoorden worden gezamenlijk beoordeeld naar vorm en 
inhoud. De interesse is er al bij voorbaat, want het komt uit de eigen 
klas en ze zijn er bij betrokken. 

Onze psycholoog constateerde deze week bij een der leerlingen 
een grote vooruitgang in zijn begrippenvoorraad en de hantering ervan. 
Ik geloof zeker dat deze manier van werken daar aan meegeholpen 
heeft. 

Merkwaardig is ook, dat de klas tot een zekere regulatie is gekomen. 
Aanvankelijk zaten er steeds plm. 50 vragen in de bus. Nu houden ze 
het goed in de gaten, vragen na afloop hoeveel er nog zijn en door
lopend zijn er ongeveer 20 in de bus. Ik denk dat ze dit doen, omdat 
ze anders wel eens erg lang op een antwoord moeten wachten. Per 
keer behandelen we 8 a 12 vragen. Is er veel aan te kluiven, dan is het 
soms nog minder. 

Ik mag heel veel doen en veranderen, maar ik mag niet aan het 
uurtje van de vragenbus komen. Zonder uitzondering zien ze daar met 
verlangen naar uit. Op het ogenblik heb ik op vrijdagmiddag het eerste 
uur tekenen en daarna dit. Ze houden zelf de tijd in het oog en het 
opruimen is in een minimum van tijd klaar. Op mijn verjaardag kozen 
ze voor een vrij drie kwartier de vragenbus ! 

We doen dit in de groepen V en VI. Ik heb groep VI met leer
lingen, die de ontwikkeling hebben van vijfde en zesde klas lagere 
school. 

Een voorganger van mij had er een schrift voor. Dat leek mij op 
het eerste gezicht prachtig, maar al werkende ben ik er niet wild op. 
Dat ligt zeker ook aan mijn instelling. Het schrift heeft voor, dat ze nog 
eens iets kunnen naslaan. Maar wanneer gebeurt dat ? Nu is het geheel 
a.h.w. ingebed in een flitsend gesprek van geïnteresseerden. Meermalen 
grijpen ze bij andere lessen terug naar onderwerpen, die hier aan de orde 
zijn geweest. 
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Buitengewoon prettig vind ik het, dat een en ander het vragen 
stellen tijdens en na andere lessen helemaal niet afremt, maar mogelijk 
wel stimuleert. Dit is trouwens iets, wat ik mijn hele onderwijzersloop
baan aangemoedigd heb en wat een fijne sfeer in de klas kan geven. 

A. Schutten 

GALLAUDET COLLEGE 

Nu in 1963 een Internationaal Congres van doofstommenle-
raren te Washington zal plaats vinden en wel in het Gallaudet Col
lege aldaar leek het me dienstig iets over het ontstaan van dit College 
te vertellen, tot nu toe de enige inrichting in de wereld voor hoger 

onderwijs aan doven. 
De aanleiding tot dit artikel vormde eigenlijk de verschijning van 

een boek over het leven van de stichter van deze hogeschool voor doven 
nl. Edward Miner Gallaudet en getiteld : „Voice of the Deaf. A bio
graphy of E. M. Gallaudet". 

De naam Gallaudet is onverbrekelijk verbonden met het onderwijs 
aan dove kinderen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Een 
beoordeling van bovenstaande biografie in de American Annals of the 
Deaf van nov. 1959 begint als volgt : 

„In het plafond van de grote hal van de bibliotheek van het 
Congres zijn de namen van beroemde Amerikanen gegraveerd, die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens hun land. Eén naam is die 
van een man, die aan de meeste mensen onbekend is, maar die een 
voorname plaats inneemt in dienst van de mensheid en die van moeilijk 
te overtreffen betekenis is geweest voor een klein deel van het mense
lijk ras. De naam van die man was Thomas Hopkins Gallaudet, aan 
wie het te danken was, dat met het dovenonderwijs in de Verenigde 
Staten begonnen werd." 

Wie was Thomas Hopkins Gallaudet? Zijn voorouders waren 
Hugenoten, die uit Frankrijk naar de Nieuwe Wereld waren gevlucht, 
toen Richelieu in 1628 La Rochelle innam. Hij werd geboren in 1787 in 
Philadelphia, maar zijn familie verhuisde later naar Hartford (Connec
ticut). Hij studeerde rechten en theologie, maar zijn zwakke gezondheid 
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noodzaakte hem de studie op te geven en gedurende lange tijd rust te 
nemen. 

Toen gebeurde er iets, wat richting gaf aan zijn verdere leven. Hij 
kreeg belangstelling voor het negenjarig doof dochtertje van Dr. Cogs
well, die naast hem woonde. Alice Cogswell was tengevolge van 
meningitis cerebrospinalis doof geworden op een leeftijd van twee 
jaar en drie maanden, waarna zij langzamerhand haar spraak verloren 
had. Gallaudet probeerde dit meisje te onderwijzen door middel van 
gebaren, handalphabet en schrift. Hij had een boek van Sicard be-
studeerd, dat Dr. Cogswell in zijn bibliotheek had. Deze wijze van 
lesgeven is later vereeuwigd in een standbeeld voor Thomas Hopkins 
Gallaudet, onthuld in 1889 op het terrein van het Gallaudet College 
in Washington, dat hem voorstelt, terwijl hij Alice door middel van 
het handalphabet de letter A onderwijst. 

De vader van Alice was niet van plan zijn dochter naar Europa 
te sturen om haar daar te laten onderwijzen, doch hoopte daarentegen, 
dat men ook in de Verenigde Staten zou beginnen met het onderwijs 
aan dove kinderen. Hij had een onderzoek ingesteld met behulp van 
een aantal predikanten, hoeveel doven voor onderwijs in Connecticut in 
aanmerking kwamen en het bleek, dat er daar wel 80 waren, terwijl men 
het aantal in Nieuw-Engeland op 400 en in de Ver. Staten op 2000 
schatte. 

Er werd geld bijeengebracht om een school in Hartford te openen 
en men besloot een onderwijzer naar Europa te sturen om de methoden 
bij het onderwijs aan dove kinderen te bestuderen. Allereerst zou deze 
onderwijzer naar Engeland moeten gaan om de spreekmethode van de 
Braidwoods te bestuderen. 

Deze spreekmethode was voor het eerst toegepast door Thomas 
Braidwood onder het motto: „Vox Oculis Subjecta", de stem onder
worpen aan het oog. Hij was in 1715 geboren in Schotland. Toen de 
bekende Engelse schrijver en lexicograaf Dr. Samuel Johnson op zijn 
Schotse reis de school van Braidwood met een bezoek vereerde zei hij, 
dat de leerlingen konden „horen met de ogen" en zijn verslag sloot 
met deze bekende woorden : „It was most pleasing to see one of the most 
desperate of human calamities capable of so much help; after having 
seen the deaf taught arithmetick, who could be afraid to cultivate the 
Hebrides". 

Toen Thomas Braidwood geen belangstelling van de regering on
dervond voor zijn werk, hield hij zijn methode geheim en hij legde 
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zijn familieleden, die zijn werk voortzetten, ook geheimhouding op. 
Voor de uitzending naar Europa om deze spreekmethode te be

studeren werd Thomas Hopkins Gallaudet uitgekozen, die zo'n spon
tane belangstelling had getoond om Alice Cogswell te onderwijzen. 
Hij aarzelde eerst om zijn opdracht te aanvaarden, want hij begreep, 
dat zijn besluit zijn gehele verdere levensweg zou bepalen. Spoedig 
echter liet hij zich overhalen om te gaan. 

In 1815 vertrok hij naar Engeland, doch daar ondervond hij on
verwachte moeilijkheden. Van de familie Braidwood ontmoette hij niets 
dan tegenwerking, zodat hij later schreef: „They were determined to 
secure the practice of their art as a family monopoly and to derive from 
it all the pecuniary advantage possible". 

Het was een merkwaardige coïncidentie, dat Abbé Sicard tezelf
dertijd lezingen hield in Londen en vergezeld was van zijn twee meest 
beroemde leerlingen nl. Massieu en Clerc. Gallaudet ging naar Lon
den om de demonstraties en de resultaten van deze leerlingen te zien. 
Hij vertelde Sicard de moeilijkheden, die hij ondervond bij zijn opdracht 
en prompt nodigde deze hem uit naar Parijs te komen om zijn school 
te bezoeken. 

Gallaudet kreeg alle mogelijke hulp van Sicard. Hij mocht klassen 
bezoeken, zelf les geven en ontving instructies van Massieu. 

Toen Gallaudet terugging naar Amerika, reisde Clerc met hem 
mee om hem te helpen een school op te richten in Hartford. Hij was 
bitter teleurgesteld in Engeland en in de Britse doofstommenonderwij-
zers en als reactie hierop was hij tegen hun methodes, omdat hij niet 
in staat gesteld was er iets over gewaar te worden. 

Een van de eerste problemen voor Gallaudet bij zijn terugkeer in 
de Verenigde Staten was, geld bijeen te zamelen om een school op te 
richten. Vergezeld van Laurent Clerc bezocht hij verschillende steden 
om onderwijs voor doven te bepleiten. 

In 1817 werd de school geopend met 7 leerlingen doch dit aantal 
groeide al gauw tot 21 en een poosje later tot 61. 

Het onderwijs werd gegeven door middel van gebaren, handalpha-
bet en schrift, geheel in de geest van de methode van Sicard. Aan spre
ken werd geen aandacht besteed en de methode van Braidwood werd 
afgedaan met de bewering dat ze weinig hoger stond dan het trainen 
van spreeuwen en papegaaien. 

De school in Hartford werd de eerste tijd in stand gehouden door 
particuliere bijdragen, maar ook de regering droeg ten slotte in de kos-



118 

ten bij, toen men inzag, dat dit onderwijs van nationale betekenis was. 
De oprichting van deze school had al gauw de stichting van andere 

instituten ten gevolge, alle naar het voorbeeld van de Hartford-school, 
waardoor het Franse systeem overheersend werd in de Verenigde 
Staten. 

Tot 1830 bleef Thomas Hopkins Gallaudet directeur van de school. 
Toen trok hij zich terug. Hij stierf in 1851, geëerd zowel in zijn eigen 
land als in het buitenland. Een typische bijzonderheid was, dat hij 
trouwde met een leerlinge, Sophia Fowler, vanaf haar geboorte doof, 
die pas op 19-jarige leeftijd formeel onderwijs kreeg in de Hartford-
school. Op 23-jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met Gallaudet. 
Ze was een begaafde vrouw en haar jongste zoon Edward Miner Gal
laudet bracht welverdiende hulde aan haar en zijn vader, toen hij in 
1864 in zijn inaugurele rede als president van het „National Deaf-mute 
College" zei: 

„Dr. Gallaudet gaf de wereld het meest overtuigende bewijs van 
zijn geloof, dat de doofstomme door ontwikkeling zowel sociaal als intel
lectueel de gelijke kon worden van hen, die in 't bezit van al hun vermo
gens zijn, door één van zijn leerlingen tot zijn vrouw te kiezen 

Zij, mijn moeder, wier oren altijd gesloten zijn geweest voor de 
klank van de stemmen van haar kinderen, wier tong nooit een wiege
lied heeft kunnen zingen om haar kinderen te kalmeren als ze bang 
waren, zit nu voor mij als een intelligente en opgewekte deelneemster 
in de gebeurtenis van deze dag". 

Gaf ook niet Alexander Graham Bell dit bewijs door te trouwen 
met Mabel Hubbard, die vanaf de leeftijd van 4Vz jaar doof was 
geweest, die leerlinge werd in zijn school en later de gasten in haar huis 
versteld deed staan van haar lipleesvaardigheid, zodat men bijna niet 
merkte, dat ze doof was ? 

Het was altijd de vurige wens van Thomas Gallaudet geweest, dat 
zijn jongste zoon Edward Miner zich zou wijden aan het onderwijs van 
dove kinderen. Vaak sprak hij er met hem over en de zoon herinnerde 
zich later altijd de vreugde van zijn vader in het werk, dat hij deed 
en dat hij aanvaard had als een opdracht van God. Nooit zou Edward 
er spijt van hebben als hij de suggestie van zijn vader uitvoerde. Doch 
de zoon voelde aanvankelijk weinig voor deze suggestie. Hij wou in de 
handel en kwam ten slotte op een kantoor terecht. De woorden van 
zijn vader echter bleven hem door het hoofd spoken en achtervolgden 
hem. Het kantoorleven beviel hem niet en zijn geest begon te hunkeren 
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naar „voedsel van hogere orde" dan het optellen van bankrekeningen 
en het berekenen van disconto's ! 

Hij besloot dominee te worden en ging naar Trinity College, maar 
ging er ten slotte toe over doofstommenonderwijzer te worden. Onver
wacht ontving hij een brief van Amos Kendall, die hem het directeur
schap van het pas opgerichte Columbia Institution for the Instruc
tion of the Deaf and the Blind aanbood. 

Vaak had Edward met een vriend gesproken over een school voor 
doven, die de leerlingen meer zou geven dan elementair onderwijs, 
zelfs om een „College" te stichten wanneer ze een millionair zouden 
kunnen vinden om hun plan te steunen. Nu begon dit denkbeeld vorm 
aan te nemen. Een school in Washington zou ideaal zijn om die verder 
te ontwikkelen, uiteindelijk misschien om die te herscheppen in een 
„College" onder patronaat van de Federale Regering. 

De vriend adviseerde hem het aanbod aan te nemen en verzekerde 
hem, dat hem hier een zeldzame gelegenheid werd aangeboden een 
heel belangrijk werk te doen voor de doven van het gehele land. Gal-
laudet accepteerde het aanbod van Kendall en de 13e juni 1857 arri
veerde hij in Washington om het werk te beginnen, dat al zijn energie 
voor de volgende 54 jaar zou opeisen. In zijn dagboek schrijft hij over 
deze benoeming: „Dat ik op de leeftijd van 20 jaar aan het hoofd van 
een instituut zou staan, schijnt mij een wonder toe. Het overtreft verre 
mijn wildste dromen en stoutste verwachtingen". 

Wie was deze Amos Kendall , die richting gaf aan het leven van 
Edward Miner Gallaudet ? Van afkomst was hij een eenvoudige boeren
jongen, die het door harde studie tot advocaat had gebracht. Na uit
gever en schrijver geweest te zijn, werd hij Postmaster General in 
Washington, doch keerde uiteindelijk tot de journalistiek terug. Hij 
werkte samen met Morse in een telegraafmaatschappij en werd een 
rijk man. Hij kocht 100 acres land in Washington, bouwde daarop een 
boerderij en noemde die Kendall Green, een naam die nog voortleeft 
op de terreinen van Gallaudet College. Hij stichtte de Calvary Baptist 
Church in Washington en nam actief deel in het zondagsschool- en 
missiewerk van die kerk. 

Hij kwam in contact met een man P . H . Skinner, die geïnteres
seerd was in philantropisch werk, doch die later een bedrieger bleek 
te zijn. Deze man had een gebouw weten te krijgen in Washington en 
liet het omheinen als een gevangenis. Hierin bracht hij alle doofstomme 
kinderen samen, die hij kon vinden, noemde het een school en beweer-
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de, dat hij op de hoogte was met de methoden om onderwijs te geven 
aan doofstommen. 

Een vriend van Kendall had een wasvrouw, wier zoon in de 
zogenaamde doofstommenschool van Skinner was. Ze klaagde er over, 
dat de toestand in die school alles te wensen over liet. Kendall en 
zijn vriend brachten een bezoek aan die „school" en vonden de om
standigheden nog erger dan de vrouw ze geschilderd had. 

Het gevolg van dit bezoek was, dat men Mr. Skinner niet de juiste 
man oordeelde, voor leerlingen van deze doofstommenschool, die Ken
dall mee had helpen stichten. Mr. Skinner moest zich terugtrekken en 
de school kwam onder supervisie van een Bestuur, waarin natuurlijk 
ook Kendall zitting had. 

Hij wist het Congres voor de school te interesseren, die de naam 
kreeg: „Columbia Institution for the Deaf and Blind" en Kendall 
werd benoemd tot president ervan. Maar hij zocht iemand, die de lei
ding van de school op zich kon nemen en kwam in contact met Edward 
Miner Gallaudet. Op 20 mei 1857 benoemde het Bestuur de 20-jarige 
Gallaudet tot Superintendent van het Instituut en zijn moeder werd 
benoemd tot „Matron", daar hij nog niet getrouwd was. 

Edward had Kendall duidelijk gemaakt, toen hij zijn ambt aan
vaardde, dat het zijn doel was uiteindelijk een „College" te stichten 
en het Bestuur had zich hiermee accoord verklaard. Men vond het 
een aanlokkelijk plan, dat de kleine locale school uiteindelijk zou uit
groeien tot een instituut van nationaal belang en invloed. 

De school werd geopend met 9 doofstomme en 5 blinde leer
lingen. In 1858 reeds gaf hij publieke lessen om de resultaten te tonen 
van zijn werk, want men had kritiek geuit op zijn jeugdige leeftijd. Ook 
had zijn ongehuwde staat kritiek uitgelokt. 

Maar toen hij 20 juli 1858 trouwde met Miss Jane Melissa 
Fessenden, verstomde de laatste kritiek. Hij bracht haar mee naar 
Kendall Green nog vóór het begin van het tweede schooljaar en ze 
maakte zich dadelijk verdienstelijk door pianolessen te geven aan de 
jonge blinde leerlingen. Nog vóór het eind van het eerste schooljaar 
waren er al 18 leerlingen en men verwachtte dat het aantal het volgend 
jaar tot 25 zou stijgen. Ook de staat Maryland besloot zijn dove leer
lingen op het Columbia Instituut te plaatsen, waardoor het Gallaudet 
mogelijk was een betere differentiatie tot stand te brengen. Al spoedig 
telde de school 50 leerlingen, er werden gebouwen opgericht en door 
de goede samenwerking van Gallaudet en Kendall kreeg het Instituut 



121 

een uitstekende reputatie in het gehele land. Gallaudet was niet een 
man om stil te zitten en hij maakte een schema voor zich zelf, dat een 
gemiddeld man in 10 jaar uitgeput zou hebben. Zijn plan om een 
„College" te stichten liet hij niet varen en onder het presidentschap 
van Abraham Lincoln gelukte het hem eindelijk dit plan te verwezen
lijken. 

Lincoln woonde de inauguratie van het „College" in 1864 niet bij. 
Maar op de openingsdag zal hij zeker in gedachten op het terrein aan
wezig geweest zijn, want het was door hem, dat de deuren voor hoger 
onderwijs voor doven werden geopend. 

„Zijn bestemming op aarde scheen nog eens weer te zijn, om hen, 
die in slavernij verkeerden te bevrijden", schrijft Mrs. Maxine Full 
Boatner, de auteur van de biografie over E. M. Gallaudet. 

„Door de vooruitziende geest van Edward Gallaudet en door zijn 
beroep op de regering van de Ver. Staten, nam Lincoln zich de tijd 
in de dagen van zijn grootste spanning zijn oor te lenen aan hen, die 
niet kunnen horen en zette zijn naam onder het document, dat voor 
altijd hun belangen zou bevorderen : een wet van het Congres, die 
aan de doven het recht toekende zelf een hogeschool te hebben". 

Ik ga hier de biografie van E. M. Gallaudet niet verder vervolgen, 
hoewel ze er interessant genoeg voor is. Het artikel zou te lang worden, 
als ik U schreef over de groei en bloei van de stichting, over de tegen
kanting, die Gallaudet ondervond, over zijn reizen naar Europa om de 
spreekmethode te bestuderen, over zijn geschil met Alexander Graham 
Bell, de voorvechter in de Ver. Staten van de „orale" methode terwijl 
Edward de voorkeur gaf aan de gecombineerde methode, hoewel hij 
de spraak niet wenste te onthouden aan alle doven, die er voordeel van 
konden trekken. 

Mijn enige bedoeling was iets van de voorgeschiedenis van het Gal
laudet College te vertellen, waardoor de deelnemers aan het Internatio
nale Congres uit ons land wellicht met meer begrip liet levenswerk van 
Edward Miner Gallaudet zullen aanschouwen, van de man door wiens 
visionaire geest in Washington een Hogeschool tot stand kwam, waar de 
intelligentsten onder de doven in de Angelsaksische landen de kans 
krijgen de barrière van de doofheid te doorbreken. 

Kon. Instituut voor Doofstommen, Groningen 
Groningen H. Sissing 
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ALS DE LEERLINGEN „ST. MARIE" VERLATEN, 
W A T DAN 1 

Zr. Marie en Br. Marcus — Eindhoven 

Op de laatste dag van het schooljaar (eind juli) is de hele bevol
king van „St. Marie" — personeel, meisjes en jongens van klein tot 
groot — verenigd in de gymnastiekzaal. 'n Groepje grote jongens en 
meisjes staat in het midden van de kring, die gevormd wordt door 
kinderen en leerkrachten. Op een tafeltje liggen de getuigschriften voor 
goed gedrag en vlijt, netjes gecalligrafeerd door een vaardige hand. 

U begrijpt het al. Er gaat afscheid genomen worden. Het groepje 
„groten" gaat „St. Marie" verlaten. Bij de afscheidswoorden komen 
hier en daar tranen te voorschijn. Voor de groep, die het Instituut 
gaat verlaten, is dit het einde van een periode waarin de meisjes en 
jongens geleefd hebben in de veilige beslotenheid van de grote school
gemeenschap. Zij staan nu aan een voor hen „onzeker" begin. Toch 
is dit begin niet zo onzeker, als het lijkt. Er is in het laatste jaar, dat 
ze op school zaten, heel wat aan vooraf gegaan. 

Door onze psycholoog — Drs. A. v. d. Horst — zijn al deze jongens 
en meisjes psycho-technisch onderzocht i.v.m. de beroepskeuze. Van 
dit zeer uitgebreide onderzoek, wordt een verslag opgemaakt. In eerste 
instantie worden deze verslagen besproken met het hoofd der school 
en de klasseleerkracht. Rekening houdend met de wensen van de 
leerling — voor zover dit mogelijk is — wordt getracht te komen tot een 
verantwoord advies voor de toekomst. 

Heeft het verslag zijn definitieve vorm gekregen, dan wordt over
leg gepleegd met de ouders. Dit gebeurt zowel mondeling — bv. bij 
gelegenheid van een ouderdag — als schriftelijk. De ouders kennen 
vaak beter de mogelijkheden, die voor het kind in eigen woonplaats 
te realiseren zijn. Zijn de ouders op de hoogte gebracht van de testuit-
slagen en van de mogelijkheden, die er voor hun kind liggen, dan gaan 
we samen zoeken naar een geschikte school, 'n werkplaats, 'n atelier, 
enz. 

Voor de leerlingen die tussen 1954 en 1957 ons Instituut verlaten 
hebben, zochten wij zelf met de ouders een geschikte gelegenheid tot 
verdere ontwikkeling. Maar door de groei van het Instituut en de steeds 
groter wordende omvang van dit nazorg-werk, kon dit niet zo blijven. 
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Bovendien is een dergelijk nazorg-werk ook veel meer de taak van een 
Maatschappelijk Werker (ster). 

Wij vroegen en verkregen de hulp van een ervaren Maatschappe
lijk Werkster van het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel. Dit 
omdat wij zelf nog niet voldoende nazorg pupillen hadden om een 
eigen Maatschappelijk Werkster aan te stellen. De Directie van het 
Instituut voor Doven is ons steeds zeer ter wille en zo werken we nu 
al vanaf 1958 samen met Mej. H. Vos. Wij kunnen over haar beschik
ken in zoverre we haar hulp nodig hebben. 

Zij heeft in de loop van de jaren heel wat van onze jongens en 
meisjes een zeer goede plaats op 'n school of in de maatschappij bezorgd. 

Uit de hierbij afgedrukte tabel: Waar naar toe ? blijkt, dat tot nu 
toe 93 jongens ons Instituut verlaten hebben. Eén emigreerde er met zijn 
ouders naar Australië. Van de overige 92 leerlingen gingen er 18 naar 
de katholieke dagscholen voor slechthorenden te Breda, Amsterdam, 
Nijmegen en Heerlen, terwijl er één naar Leiden ging. Dit was gewoon 
het gevolg van het feit, dat deze leerlingen in genoemde plaatsen of 
kort daarbij woonden, zodat ze nu steeds in het eigen gezin konden zijn. 

Terug naar de Lagere school gingen er 10, waarvan enkelen op 
ons advies, nadat ze de eerder opgelopen achterstand hadden ingelopen 
en getraind waren in het gebruik van een hoorapparaat. Helaas gingen 
er ook een paar tegen ons advies terug naar het G.L.O. Het blijkt 
echter, dat ze het niet best maken. Vijf leerlingen gingen in de loop 
der jaren terug naar St. Michielsgestel. Het bleek namelijk, dat deze 
jongens op ons Instituut niet verder kwamen vanwege hun zeer ernstige 
gehoorstoornissen en andere afwijkingen. Dit terugplaatsen ging steeds 
in de beste harmonie met het Instituut voor Doven en de ouders. 

Een leerling met gering gehoorverlies en zeer matige intelligentie 
werd na tijdelijke opvang teruggeplaatst op een gewone B.L.O.-school. 

Naar het V.G.L.O. gingen tot nog toe twee leerlingen. Beiden 
zitten nu op een L.T.S. en maken het goed. Drie leerlingen gingen naar 
de Ulo. Een van hen deed dit schriftelijk en kreeg daarnaast enkele 
mondelinge lessen per week. Hij behaalde het diploma niet, omdat hij 
strandde op het spreken van de vreemde talen. Hij heeft nu een zeer 
goede baan op het kantoor van een grote fabriek. 

De twee anderen zitten gewoon tussen goedhorende Ulo-leerlingen 
en ze doen het prima. Hoofd en docenten van deze Ulo zijn zeer tevre
den over de ijver en de prestaties van deze twee. Beiden zijn sterk dis-
cantdoof. 
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Rechtstreeks naar de L.T.S. gingen 21 leerlingen. Van deze 21 
jongens gingen er 8 naar de L.T.S. van het Instituut voor Doven te 
St. Michielsgestel. Zij werden ondergebracht in pleeggezinnen in het 
dorp. Vijf jongens volgden daar de opleiding tot letterzetter ; vier zijn 
er intussen met goede punten geslaagd. Eén deed zelfs drie jaar over 
een opleiding van vier jaar. Een leerling volgt daar een opleiding voor 
eenvoudig metaalbewerker en twee worden opgeleid voor bakker. 

De andere 13 leerlingen gingen naar een normale L.T.S. in hun 
eigen woonplaats en volgen daar opleidingen voor timmerman, meubel
maker, machinebankwerker, schilder en glas-instrumentmaker (dit laat
ste betreft één leerling; hij is op de Philips-bedrijfsschool en hoopt dit 
jaar zijn diploma te behalen.) 

Drie jongens hebben hun diploma timmeren al behaald ; twee 
ervan zitten in de bouwvakken en de andere volgt nu nog een avond-
L.T.S. en specialiseert zich in winkelbetimmering. Een oud-leerling be
haalde reeds het diploma machine-bankwerken en volgde daarna nog 
een aparte lascursus, waarvoor hij inmiddels ook geslaagd is. 

Twee leerlingen zijn naar het V.H.M.O. gegaan (beiden discant 
doof). Ze zitten op een gymnasium in Eindhoven en volgen met succes 
de lessen tussen de normaal horenden. Ze moeten er wel dubbel hard 
voor werken. 

Tot nu toe werden 6 jongens rechtstreeks bij een baas geplaatst 
om opgeleid te worden via het leerlingenstelsel. Bij voorkeur kiezen 
we hierbij kleine bedrijven (dit geldt ook voor de 21 leerlingen, die 
de maatschappij in gingen) omdat in deze bedrijven, naar onze onder
vinding, de slechthorende beter geaccepteerd wordt. 

Twee leerlingen vonden als schrijver-tekenaar hun plaats op het 
kadaster. Zij werden geplaatst met toestemming van het Ministerie. 
Zij moeten schriftelijke cursussen volgen in voor hen belangrijke vakken 
— het schriftelijk studie-centrum P.B.N.A. te Arnhem stelde deze apar
te cursussen samen — en worden tegelijkertijd op het bureau van 't 
Kadaster en de Ruilverkaveling practisch opgeleid. Men heeft ons ver
zekerd, dat zij op 21-jarige leeftijd gelijk zullen staan met leerlingen, 
die de normale weg gevolgd hebben. 

Een leerling werd geplaatst op de lagere landbouwschool (3-jarig) 
en behaalde daar zijn diploma. De directeur van deze school gaf hem 
de raad ook de middelbare landbouwschool te volgen. In april van dit 
jaar behaalde hij ook hier zijn diploma met goede cijfers. 

Tot nu toe gingen 21 jongens rechtstreeks de maatschappij in. Zij 
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werden geplaatst in het voor hen meest geschikte vak bij een goede 
werkgever. Ze worden opgeleid voor: schilder, metselaar, meubelmaker, 
stoffeerder, electricien, banketbakker, tuinman. Twee gingen er naar 
een fabriek en twee zijn er geplaatst op een landbouwbedrijf. Verschil
lende jongens gingen uit zichzelf, omdat ze er behoefte aan voelden, na 
een of twee jaar een avond-L.T.S. volgen. Anderen krijgen nog steeds 
extra lessen, vooral in taal en rekenen. Een leerling studeert zelfs 
schriftelijk verder in boekhouden en loonadministratie. 

We hebben tot nu toe alsmaar geschreven over onze jongens-oud-
leerlingen. Maar ook onze meisjes maken het zeer goed. Natuurlijk 
dreigt er voor de een of ander wel eens het gevaar van mislukking (dit 
geldt ook voor de jongens), maar ze weten nog steeds de weg naar 
Eindhoven. 

Dus nu de meisjes. Zie eerst weer de afgedrukte tabel. 
Vanaf 1954 verlieten er 102 ons Instituut. Twee ervan emigreerden. 

Eén werd er opgenomen in 'n observatie-centrum : 't is een geval van 
psychogene doofheid, waardoor mutisme is ontstaan. Wat betreft de 
meisjes, die gingen naar andere scholen voor slechthorenden (16), lage
re scholen (12), 't Instituut voor Doven (4) en andere B.L.O.-scholen 
(7), gelden dezelfde opmerkingen, als die gemaakt werden voor de 
jongens-oudleerlingen. Twee kwamen er op een V.G.L.O.-school, waar
van er één goed slaagde, maar de andere mislukte. Deze laatste is toch 
via de opleiding gezinszorg als gezinshulp goed terecht gekomen. Twee 
studeerden voor het Mulo-diploma; één ervan slaagde uitstekend en 
nog wel met drie talen ; zij volgt nu een scheikunde-cursus, om daarna 
voor analiste door te gaan ; de andere is nog in opleiding. Het huishoud-
onderwijs, waarin er 12 terecht kwamen, lag in 't algemeen onze meis
jes goed : enkelen ervan werden zelfs dadelijk in de tweede klas ge
plaatst. De meisjes behaalden goede punten bij 't eindexamen en ves
tigden zich daarna bijv. als volledig bevoegd huisnaaister (met een zeer 
goede practijk) of als kapster, enz. Eén heeft een taak als hulpver
pleegster in een ziekenhuis bij kinderen en werkt daar al vijf jaar tot 
volle tevredenheid van de leiding. 

Twee zijn er naar het Middelbaar Onderwijs gegaan. Ze hebben 
het niet gemakkelijk en de rapporten zijn in enkele onderdelen niet 
bevredigend, in andere onderdelen wel. We zijn erg benieuwd hoe het 
verder met hen zal gaan. 

Verschillende meisjes zijn met haar diploma's lingerie, costuum en 
coupeuse, die ze op ons Instituut behaalden, op geschikte ateliers ge-
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plaatst. (15). We ijveren voor kleine ateliers, waar onze meisjes zich 
eerder en vaak beter thuis voelen, (zie ook bij de jongens: plaatsing 
in kleinere bedrijven). 

Voor enkelen stonden ook kantoren open (4), zelfs met een uit
zonderlijk mooie baan. Ze behaalden het type-diploma of konden uit
stekend tekenen. 

'n Vrij grote groep is „thuis" en dan soms — niet altijd — als een 
geslaagde hulp. Bij deze laatste groep leeft ook vaak nog 't verlangen 
om iets anders in de maatschappij te proberen, waarvoor ze dan weer 
onze hulp inroepen. Onze Maatschappelijk Werkster is ook hier onmis
baar. Al met al mogen we zeker niet ontevreden zijn. 

U ziet, dat onze jongens en meisjes ondanks hun gehoorverlies, 
veel weten te bereiken. Velen hebben al hun wilskracht en doorzettings
vermogen nodig om er te komen. Uit de talrijke brieven, die wij mogen 
ontvangen, en uit de vele gesprekken tijdens de jaarlijkse reünie's, blijkt, 
dat de „horende" maatschappij nog veel te weinig rekening houdt met 
de gehoorgestoorden. 

Vaak wordt dit wel beter, als wij persoonlijk of de Maatschappelijk 
Werkster eens gaan praten met de mensen, die onze oudleerlingen in 
opleiding hebben, of bij wie onze meisjes en jongens werken. Soms is 
een schrijven van onze kant aan de betrokken instanties al voldoende. 
Op allerlei manieren moeten wij trachten de maatschappij meer bereid 
te maken tot het opnemen van dove en slechthorende kinderen. Men 
kent de problemen niet, waarmee een dove of slechthorende te kampen 
heeft. Het is niet alleen maar doof of slechthorend zijn. 

Een enkel voorbeeld : Toen een oudleerling grandioos slaagde voor 
zijn diploma machine-bankwerker, kregen wij van de directeur van de 
betrokken L.T.S. een schrijven, waarin hij ons feliciteerde met deze oud
leerling. Hij schreef letterlijk : „In 1957 was ik zeer huiverig om deze 
leerling aan te nemen. Een slechthorende, dacht ik. Mijn eerste reactie 
was toen : Niet doen. Nu ben ik blij, dat ik het gedaan heb. 't Was 
een uitstekende leerling en een voorbeeld voor de anderen". 

Een directeur van een Middelbare School schreef na één jaar: 
„Ik heb geen spijt van dit experiment". 

De directeur van het kadaster zei in een gesprek: „Deze jongen 
wil ik niet meer missen. Hij bevalt mij uitstekend en ik wil alles doen, 
om hem een goede opleiding te geven". 

Tot nu toe hebben wij de moeilijkheden waarvoor onze oudleer
lingen geplaatst werden kunnen oplossen. Het grote probleem is nog al 
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eens het dragen van een hoorapparaat. Ook het voeren van een S.H. 
bordje achter op de fiets, geeft nogal eens moeilijkheden. Volgens onze 
meisjes en jongens, schijnen vele mensen dit nog erg vreemd te vinden. 
Men kijkt hen na, men wijst er naar, men praat er over, hetgeen de 
slechthorende niet ontgaat. Toch constateren we ook hierin langzamer
hand een kentering. 

De jongens en meisjes, die de school verlaten hebben, willen 
zo graag en zoveel mogelijk normaal meedoen in het leven. Vandaar dat 
we ze ook steeds aanraden bij een sportclub, een hobby-club e.d. te gaan. 
Heel wat van onze oudleerlingen nemen dansles. 

Moge de „horende" maatschappij dit verlangen begrijpen en aan
voelen. Gehandicapt te zijn in welke vorm dan ook, is gemakkelijker 
te dragen, als de gehandicapte maar door de omgeving geaccepteerd 
wordt. 

We zouden dit artikel willen besluiten met een variant op het 
gezegde van Hoofdinspecteur N. Y. Vlietstra : „Wat zou de maat
schappij zijn, indien er geen gehoorgestoorden waren ?" 

Mogen alle jongens en meisjes, die onze scholen reeds verlaten heb
ben of in de toekomst zullen verlaten, spoedig een horende wereld om 
zich heen vinden, die hen begrijpt en accepteert. 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

Groningen 
Met ingang van resp. 1 augustus, 1 september en 1 oktober 1962 

is eervol ontslag verleend uit hun huidige functie aan de heren J. W. 
Louwe, H. Sissing en G. Hekman. 

De heren H. Sissing en G. Hekman bereiken de pensioengerech
tigde leeftijd, de heer J. W. Louwe is benoemd tot hoofd van een school 
voor slechthorenden te Utrecht. 

De heer H. Sissing herdacht 1 juli 1962 het feit, dat hij veertig 
jaar bij het onderwijs werkzaam was. 
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AFSCHEID VAN DRS. M. J. C. BÜCHLI. 

Per 1 september 1962 gaat de heer M. J. C. Büchli heen als direc
teur van het Koninklijk Instituut voor Doofstommen en van de Tine 
Marcusschool voor Slechthorenden te Groningen. Na een dertig-jarig 
directeurschap nam de heer Büchli op 16 juli 1962 officieel afscheid. 

's Morgens vond het afscheid van de leerlingen van beide scholen 
plaats. 

Toen het echtpaar Büchli met kinderen en kleinkinderen voor 
een lege erepoort had plaats genomen op de binnenplaats van het 
Instituut, sprak de Heer F. Delhez : 

„U zit voor een bouwsel, dat al wel vorm maar nauwelijks inhoud 
heeft. Als zodanig bezit dit bouwsel een dubbele symbolische betekenis. 

Ie Elke erepoort in opbouw geeft aan, dat het feest zal zijn. Van
daag uw feest. Een symbool verwijst naar een werkelijkheid, die rijker 
aan inhoud is dan het symbool zelf heeft. 

Moge u dit vandaag, de dag waarop het feest rondom u werkelijk
heid wordt, ook beleven. 

2e De poort is symbool voor het instituut, zoals dat 30 jaar geleden 
ineens in uw leven een rol ging spelen ; u kende het instituut formeel, 
maar inhoudelijk nog niet. De inhoud, die het voor u heeft gekregen, 
werd grotendeels door de kinderen, aan uw zorgen toevertrouwd, ge
leverd, terwijl de structuur werd bepaald door al de instituutsleden, die 
de zorg met u deelden. Zo ook deze poort: de structuur is van de 
opvoeders, de inhoud komt van de kinderen. Daar zijn ze !" 

En daar kwam de lange rij kinderen. Elk had een papieren kunst
bloem, door enige kollega's in hun vrije tijd vervaardigd, in de hand. 
Ze werden het echtpaar Büchli aangeboden, die ze hierna aan een 
paar grote jongens overhandigden, die ze stuk voor stuk in de erepoort 
staken. De echte bloemen, die er ook bij waren, werden door een paar 
grote meisjes in een vaas verzameld. 

Hierna sprak de Heer H. Oostinga van de Tine Marcusschool: 
„Dit is het einde van het eerste gedeelte van de huldiging, die 

de gezamenlijke scholen onze scheidende directeur willen brengen, daar
mee symboliserend, dat zijn zorg steeds is uitgegaan, zowel naar het dove 
kind als naar het slechthorende. Het is een kleurige bloemenhulde 



130 

geworden, waarvan een groot gedeelte na enige dagen zal zijn ver
dwenen. Wat blijft is evenwel de vaas en ik hoop, dat deze een goede 
plaats in uw nieuwe woning zal worden gegeven, als een herinnering 
aan de lange reeks van jaren, die u op het Guyotsplein hebt doorge
bracht. Namens de leerlingen wens ik u en uw familie nog een lang 
en gelukkig leven toe". 

De Heer Büchli dankte : „Laat ik niet weemoedig worden. Maar 
het doet toch wel pijn, dit afscheid". 

Vervolgens gingen de kinderen naar hun lokalen, waar ze ge
trakteerd werden. 

's Middags was de gymnastiekzaal, die door een smaakvolle ver
siering met bloemen en planten in een feestzaal veranderd was, geheel 
gevuld met genodigden, toen het echtpaar Büchli binnentrad. Het zou 
niet doenlijk zijn alle vertegenwoordigde instanties op te noemen. Voor 
het Ministerie van O.K.W. was daar Mr. De Bruyn, chef Hoofdafde
ling L.O., voor het Ministerie van Maatschappelijk Werk Mr. P. J. 
Blommestijn, voor de Inspectie B.L.O. hoofdinspecteur N. Y. 
Vlietstra. Verder merkten we op de Gedeputeerden Afman en Van 
Hasselt, de Wethouders Mevr. Aarsen-Jansen en de Heer Hulsman, 
de voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het Doofstommen-
onderwijs de Heer J. L. v. d. Have, en vele anderen. Natuurlijk was 
het personeel en waren veel oud-personeelsleden aanwezig. 

Twaalf sprekers voerden het woord. Ze werden op vlotte, bondige 
en vaak geestige wijze ingeleid door de Heer F. Delhez. 

De eerste spreker was Dr. Ir. R. H. Mees, voorzitter van de Hoofd
directie van het Kon. Inst. voor Doofstommen, tevens voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Instituut voor Slechthorenden. Hij doceer
de de geschiedenis van de laatste 30 jaar van het Instituut met jaar
tallen en wees op de grote rol, die de Heer Büchli bij alle belangrijke 
evenementen gespeeld had. Hij prees de samenwerking met het Acade
misch Ziekenhuis, vooral met de afdelingen van Prof. Huizinga en 
Prof. Huizing. Hij betrok Mevr. Büchli in zijn huldebetoon en dankte 
haar voor haar werkzaamheden als lid van de Damesdirectie. Hij deel
de mede, dat de Hoofddirectie de Heer Büchli tot erelid van het Insti
tuut benoemd had. Als sluitsteen van het werk van de Heer Büchli 
noemde hij de zorg voor de dubbelgebrekkigen en zijn nieuw-bouw
plannen. 

Hierna sprak Mr. De Bruyn, chef Hoofdafd. L.O. van het Ministe-
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rie van O.K.W. „De Heer Büchli heeft 30 jaar geschreven in het 
geschiedenisboek van het doofstommenonderwijs". Hij meende dat de 
kennis van de phonetiek van de Heer Büchli als Leraar H.B.S. in het 
Engels wel een rol zou hebben gespeeld bij zijn sollicitatie in 1932. 
Dat de Heer Büchli in 1961 tien lokalen van het Ministerie had weten 
„los" te werken, noemde hij een prestatie. Op het departement mocht 
men nooit vergeten, dat de wet slechts een gebouw was, maar dat de 
werkelijke arbeid door de mensen in de school verricht werd. De 
Heer Büchli heeft gezag en waardering in stad, gewest en land. Ook 
in de hogere regionen. Mr. De Bruyn getuigde van de waardering van 
Minister en Staatssecretaris en ten slotte van Koninklijke waardering. 
Hij deelde onder luid applaus van de aanwezigen mede, dat het H. M. 
de Koningin behaagd had de Heer Büchli te benoemen tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

De hoofdinspecteur, de Heer N. Y. Vlietstra, meende, dat er 
geen 30 jaren met zoveel beweging in het doofstommenonderwijs te 
vinden waren als de periode Büchli. Denken wij aan de audiologie en 
de akoupaedie. De Heer Vlietstra wees op de moeite en zorg, die het 
directeurschap van de mens vragen. 

Prof. dr. I. C. van Houte sprak als voorzitter van de Commissie 
tot Voorbereiding van een wettelijke regeling betreffende het B.L.O. 
De Commissie werkte 8 jaar. Geen enkele keer was de Heer Büchli af
wezig. Spreker en toegesprokene hadden vaak de degens gekruist. Ten 
slotte dankte Prof. Van Houte de Heer Büchli voor zijn werk voor het 
gebrekkige, in het bijzonder voor het dove kind. 

Mej. M. K. Lommers, inspectrice van het N.O. dankte de Heer 
Büchli voor het prettige contact gedurende 6 jaar. Het vakonderwijs 
aan het instituut is in goede handen. 

De Heer R. Muntingh, Geneeskundig inspecteur van de Volks
gezondheid merkte op, dat het begrip revalidatie niet als iets nieuws 
uit Engeland of Amerika was komen overwaaien. Integendeel: in 1790 
wist men in Groningen reeds van aanpakken, getuige de oprichting van 
het doofstommeninstituut. Hij bracht de Heer Büchli zijn hartelijke 
dank voor hetgeen hij voor de volksgezondheid gedaan had. 

Mgr. Drs. J. C. van Overbeek sprak als vertegenwoordiger van de 
directeuren der Doofstommeninstituten. „U was onze vriend en op een 
bijzondere wijze mijn vriend". Mgr. had de hoogste waardering voor de 
Heer Büchli als vertegenwoordiger en spreker bij de overheid. 

Prof. dr. H. O Huizing sprak eerst namens de Audiologische af-
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deling van de Keel-, Neus- en Oorheelkundige Kliniek der Rijksuniver
siteit. Hij uitte zijn gevoelens van grote erkentelijkheid voor de samen
werking van Kliniek en Instituut. Hij memoreerde de geschiedenis van 
deze samenwerking: in 1943 een aarzelend begin, nu een hecht con
tact. De kliniek van Prof. Huizinga is dankbaar voor de gelegenheid 
tot bezoek. Voor het organiseren van congressen verdient de Heer 
Büchli grote waardering. Prof. Huizing dankte ook het personeel van 
doofstommeninstituut en slechthorendenschool voor hun medewerking. 

Vervolgens sprak Prof. Huizing als voorzitter van de afd. Gronin
gen van de Ver. tot Bev. der Belangen van Slechthorenden. Behalve 
aan de Heer Büchli bracht hij aan Mevr. Büchli zijn dank. Zij was 
lang secretaresse van de afdeling. Hij overhandigde een geschenk: een 
viewer voor dia's, vooral bestemd voor het bekijken van de gemeen
schappelijke kleinzonen der families Huizing en Büchli. Ook overhan
digde hij een mooie plant. 

De Heer Miedema, voorzitter van de Vereniging „Ouders van 
Dove kinderen" dankte voor de belangstelling, voor de spreekbeurten 
en voor de gastvrijheid in de lokalen. Hij overhandigde de Heer Büchli 
een oude prent uit 1836 van het Instituut. 

De volgende spreker was de Heer G. Westerveld als vertegen
woordiger van het Oud-Leerlingencomité huldeblijkfonds „Drs. M. J. 
C. Büchli". In keurige bewoordingen en goed verstaanbaar bracht hij 
de dank van de oud-leerlingen over. Hij liet zijn woorden vergezeld 
gaan van een radiotoestel en een fruitmand. 

De Heer H. Sissing sprak als vertegenwoordiger van het personeel 
van de beide instituten. Afscheid nemen stemt weemoedig. Maar het : 
partir c'est mourir un peu kan toch ook wel wezen : partir c'est revivre 
un peu en behoeft zeker niet te zijn : partir c'est froidir un peu. De 
Heer Sissing roemde de hoge plichtsopvatting van de Heer Büchli en 
vertelde hoe buitenlanders tegenover hem hoog hadden opgegeven over 
de organisatie van het congres in 1950. Vele anecdoten over het leven 
en werk van de Heer Büchli had de Heer Sissing in zijn rede verwerkt 
en tenslotte bood hij namens het personeel der beide scholen een 
platenspeler aan. 

Tenslotte voerde als vertegenwoordigster van de leerlingen van 
beide instituten Hetty Voortman het woord. Ze vond het jammer, dat 
de Heer Büchli ons ging verlaten en overhandigde namens de leerlingen 
een platenbon. 

De Heer Büchli had voor elke spreker een toepasselijk dankwoord. 
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Hij bracht eerbiedig dank aan H.M. de Koningin voor de hem verleen
de onderscheiding en dankte de Heer De Bruyn voor zijn komst uit 
Den Haag. Hij dankte ook de Heer Blommestijn en de andere officiële 
personen voor hun aanwezigheid. Tot slot sprak de Heer Büchli over 
het grote gevoel van dankbaarheid zich aan een taak te hebben kunnen 
wijden, die hem lag. Tevens was hij dankbaar voor het geluk, dat 
vrouw en kinderen hem bereid hadden in zijn leven. 

Hierna was voor ieder de gelegenheid ten huize Büchli met een 
handdruk afscheid te nemen. Zeer velen maakten van deze gelegenheid 
gebruik. 

Tenslotte verenigden de genodigden zich in de eetzaal van het 
meisjesinternaat, waar verversingen rondgedeeld werden. 

de K. 

DE PSYCHOLOOG IN H E T TOELATINGSTEAM. 

door Prof. Dr. W. E. Vliegerxthart. 

Het is een groot pedagogisch belang dat omtrent de aard van de 
handicap van een gestoord kind snel duidelijkheid ontstaat. In de eerste 
plaats voor de ouders van dit kind. Onzekerheid omtrent de juiste aard 
van de afwijking leidt gemakkelijk tot wat wij zouden kunnen noemen 
„zwervende ouders" ; ouders, die van de ene specialist naar de andere 
gaan en steeds weer zoeken naar een andere, duidelijker uitspraak. 
Die duidelijkheid immers is nodig omdat zij zich pas kunnen beginnen 
in te stellen op datgene, wat zij in grote lijnen te wachten hebben in 
de toekomst van hun kind, wanneer de onzekerheid voor zover mogelijk 
is opgeheven. Dit is uit de aard der zaak ook van groot belang voor het 
kind zelf dat zekerder ouders en de juiste opleiding kan krijgen. Het is 
tenslotte van belang voor de school. Wanneer immers een ernstig debiel 
kind, dat op den duur niet doof blijkt te zijn, wordt opgenomen, wordt 
daaraan veel inspanning besteed, die niet alleen niet effectief is, maar 
wellicht ook niet in de goede richting is gegaan. Er is tijdverlies, er is 
verkeerd gerichte activiteit. Om deze juiste schoolkeuze in het algemeen, 
ook die tussen GLO, SH. school en Dovenschool nu zo goed mogelijk 
te kunnen verrichten, is het naar mijn mening gewenst dat een psycho-
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loog deel uitmaakt van de toelatingscommissie van scholen voor doven 
en slechthorenden. Hij werkt dan uit den aard der zaak naast de van 
ouds voorgeschreven leden: schoolhoofd en keel-neus-oorarts, en naast 
de volstrekt onmisbare audioloog. Hierover heb ik wel eens horen vra
gen : Mogen audioloog en psycholoog deel uitmaken van de toelatings
commissie ? Dit mag volgens het Koninklijk Besluit zonder twijfel. Dit 
K.B. zegt namelijk, dat de toelatingscommissie voor deze scholen ten-
minste bestaat uit een schoolhoofd en een in het onderzoek van gehoor
gestoorde kinderen ervaren arts. Ieder bestuur is dus gerechtigd om de 
commissie verder uit te breiden. 

In verband met de toelatingsprocedure zou ik graag de volgende 
opmerking maken : Het komt mij uiterst gewenst voor dat de toelatings
teams steeds werken voor een groep van scholen. D.w.z. dat zij werken 
zowel voor een dovenschool (eventueel gesplitst in apparatuurschool 
en „echte" dovenschool) en voor een of meer slechthorendenscholen. 
In plaatsen waar beide schooltypen gevestigd zijn, voorkomt het de 
onaangename procedure van twee maal onderzocht worden. Onaange
naam vooral voor de ouders en voor de onderzoekers, soms ook voor 

het kind. 
Maar de wenselijkheid geldt ook voor de toelatingscommissies van 

slechthorendenscholen, die ver van een dovenschool verwijderd liggen. 
Deze hebben m.i. het contact met de dovenschool regelmatig nodig. 
Want zij zullen door hun vertrouwdheid met het eigen karakter daar
van beter gewapend zijn tegen de tendens bij ouders, die sinds de 
perfectionering van de gehoorsapparatuur zo sterk is geworden, om hun 
kinderen net op dat schooltype te plaatsen, waar het niet voldoende 
gehoor en taal voor heeft. Misschien is dat contact het best te realiseren 
door een „personele unie" tussen toelatingscommissies: een audioloog, 
een psycholoog, zo mogelijk een pedagoog, die zowel bij de toelating 
van enkele slechthorendenscholen als bij die van een dovenschool 
betrokken is. Want juist bij de keuze van de passende school kan een 
„gecombineerd toelatingsteam" positieve bijdragen geven. 

Met de Heer Vos, meen ik, dat het taalniveau van een kind in 
de eerste plaats beslissend moet zijn voor de schoolkeuze. Het komt mij 
nu voor, dat soms té vanzelfsprekend wordt aangenomen dat kinderen 
die enig voordeel van apparatuur hebben en daardoor iets gaan spreken, 
ook werkelijk voldoende taalbezit kunnen krijgen door de omgang met, 
het leven en leren tussen sprekende en horende kinderen. Er zijn kin
deren die zeker van hun apparaat belangrijk voordeel hebben; die ook 
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iets van de taal die rechtstreeks tegen hen gesproken wordt oppakken 
met hulp van de concrete situatie, lipbeeld èn gehoor. Maar die toch 
zonder speciale hulp bij de systematische taalopbouw en uitbouw niet 
veel verder komen dan het spreken van enkele woorden en misschien 
een heel enkel zinnetje. Nog steeds meen ik, dat het onderwijs op de 
dovenscholen voor de kinderen waarbij dit in sterke mate het geval is 
het beste is. De dovenonderwijzer is het meest gespecialiseerd op het 
onderwijzen van de allereerste elementen van taal aan kinderen. En 
zelfs als de slechthorendenonderwijzer voldoende gespecialiseerd is, de 
meerderheid van zijn leerlingen heeft dit onderwijs niet nodig en dus 
heeft hij er te weinig tijd voor. Op die grond meen ik dat ook voor de 
kinderen, die slechts in zeer geringe mate blijken te kunnen profiteren 
van apparatuur, de juiste school de dovenschool is. 

Dan is er de kwestie van de keuze tussen slechthorendenschool en 
GLO-school. Is er, zo vraagt men soms — en het antwoord valt dikwijls 
al te gemakkelijk ontkennend uit — eigenlijk nog wel reden om kin-
deren, die van apparatuur voorzien zijn en daar behoorlijk voordeel van 
hebben, op slechthorendenscholen te plaatsen 1 Die vraag moet echter 
beslist bevestigend beantwoord worden. Kort geleden zag ik een nu 
6-jarig jongetje terug, dat twee jaar geleden korte tijd op de dovenschool 
(apparatuurafdeling) te Rotterdam opgenomen is geweest, en waarvan 
toen geconstateerd werd dat hij zoveel spontaan begon te spreken dat 
plaatsing daar beslist niet juist was en dat daarna in een ander deel 
van het land op een normale kleuterschool is geweest. Beluistert men 
de taal van dit kind, dan blijkt het bovengenoemde verschijnsel zich ook 
hier voor te doen, zij het in mindere mate. Het kind kent vrij veel 
woorden. Maar het kent elk woord in zeer specifieke, meestal concrete 
betekenis. Hij kent alleen die woorden, die namen van dingen, en die 
woorden voor handelingen, die speciaal tegen hem gesproken zijn, die 
hem als het ware specifiek geleerd zijn. Hij weet wat een glas is, een 
drinkglas, maar vraagt men hem, duidelijk aanwijzende, „deze tafel is 
van hout, en dat raam is van ... ?", dan komt hij niet op het woord 
glas. En datzelfde herhaalt zich in allerlei andere gevallen. Het woord 
glas betekent alleen dat ene ding, heeft geen algemenere waarde voor 
hem gekregen. Luistert men verder naar hem, dan hoort men slechts 
eenvoudig geconstrueerde zinnetjes. De conclusie moet zijn : ook deze 
jongen leert in hoofdzaak de taal die hem systematisch wordt voorge
zegd. Hij pikt vrij veel, maar toch in onvoldoende mate nieuwe woor
den en wisselende zinsconstructies op uit al dat gesprokene dat om hem 
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heen zweeft en dat niet tot hem is gericht. Daarvoor is zijn gehoor 
onvoldoende. Een dergelijk kind hoort niet op het GLO, bij zijn relatief 
groot taalbezit ook niet op de dovenschool. Dit blijkt óók al, omdat 
hij op de kleuterschool en thuis hoe langer hoe moeilijker wordt, hoe 
langer hoe meer gaat voelen dat hij buiten de groep staat, wanneer het 
gaat om gezamenlijke lessen. Hij hoort op de slechthorendenschool. Het 
is duidelijk, dat ik mij aansluit bij de door de Heer Vos verdedigde 
opvatting: het taalbezit en de constateerbare wijze waarop dit groeit 
moet de voornaamste norm zijn bij het bepalen van de toelating van 
gehoorgestoorde kinderen tot GLO, slechthorendenscholen en doven-
scholen. 

Wat de slechthorendenscholen betreft zijn nog wel enkele secun
daire punten te noemen. Het is mogelijk dat een bepaald kind eigenlijk 
wat taal betreft het onderwijs op de GLO-school kan volgen, maar 
dat het emotioneel zó onder de druk leeft van het feit slechthorend 
te zijn, een apparaat op te hebben, dat alleen al om die reden, plaatsing 
op de slechthorendenschool toch gewenst is. 

En vervolgens : het is mogelijk, dat het kind op de GLO-school 
onder akoestisch zó ongunstige omstandigheden moet leren, dat het 
eigenlijk van zijn apparaat bijzonder weinig voordeel kan hebben. En 
ook dat kan aanleiding zijn om de slechthorendenschool te kiezen. 
Want het komt mij voor, dat wij dit laatste argument, de slechtere of 
betere akoestische omstandigheden op de school, dikwijls nog onvol
doende in rekening brengen. Het artikel „Acoustics, intelligibility of 
speech and electro-acoustic systems in classrooms", door Tolk gepubli
ceerd in het verslag van de 2e intern, cursus in paedo-audiologie (1961) 
moet ons in dit opzicht toch wel bijzonder waakzaam doen zijn. Overi
gens, het is ook een aanklacht tegen de slechte akoestische omstandig
heden die nog in sommige slechthorendenscholen bestaan. 

De bepaling van de akoestische situatie in een school is overigens 
geen werk voor de psycholoog. Aan de bepaling van het taalniveau kan 
hij echter zeer bepaald meewerken. Hij heeft — doordat hij voortdu
rend ook met horende kinderen werkt — een groot vergelijkingsmateri
aal t.a.v. de taaluitingen van kinderen in overeenkomstige situaties. 
Zijn methoden zijn niet ideaal, maar ze verhelderen zeer zeker de kijk 
op wat het kind kan. 

Sprekende over het slechthorende kind in de omgeving van horen
den, kwamen wij tot de onaangename conclusie, dat heel dikwijls het 
oppikken van taal uit de omgeving sterk overschat wordt. Dat betekent 
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niet, dat deze kinderen niet veel tussen horenden moeten zijn. Ik heb 
zo het idee, dat het een belangrijk experiment zou kunnen zijn, wanneer 
groepjes van laten we zeggen 5 van apparatuur voorziene kinderen in 
gewone kleuterklassen geplaatst zouden kunnen worden, met een er
varen dovenonderwijzeres als begeleidster. Deze onderwijzeres zou bv. 
2 van dergelijke groepjes elk de halve week kunnen begeleiden. Maar 
deze specialiste is bepaald nodig wanneer men tot dit experiment zou 
overgaan. *) 

Een differentiatie, waar ik in het begin al op zinspeelde, is die 
tussen het niet sprekende, nog moeilijk onderzoekbare kind dat primair 
doof is, en het kind, dat door geestelijke gestoordheid van enigerlei 
vorm niet spreekt. Nu is de diagnostische onderscheiding niet altijd 
met stelligheid te maken en zij vraagt gespecialiseerde kennis. Een 
klein controle-onderzoek heeft ons geleerd, dat onze „afwijzingen" in 
1959 juist zijn geweest. Het toonde ook aan, dat een enkel kind, dat 
de niet-specifieke geschoolde wellicht als „imbeciel" zou hebben afge
wezen, van ons terecht „the benefiet of the doubt" heeft gekregen. 
Wat niet wil zeggen, dat wij ons steeds zeker voelen in deze pijnlijke 
maar noodzakelijke beslissingen. (Omdat het tenslotte onverantwoord 
is om een kind op onvoldoende grond te weigeren, zullen er ook wel 
leerkrachten mopperen, dat die psychologen het nu toch met dit kind 
heus mis hebben gehad. Wat dan misschien ook wel waar is). 

Er is een ander probleem van de toelating van debielen, en wel, 
die van de toelating van slechthorenden die tevens debiel zijn op de 
slechthorendenscholen. Ongetwijfeld is het noodzakelijk om hier bij
zonder voorzichtig te zijn. Er is wel eens gesuggereerd in sommige uitin
gen, dat ontzettend veel kinderen die slechthorend zijn en op een 
debielenschool onderwijs ontvangen daar eigenlijk misplaatst zijn, dat 
het kinderen zijn die hun achterstand tengevolge van de slechthorend
heid hebben opgedaan. Onderzoekt men deze kinderen psychologisch, 
dan ervaart men, dat dit toch maar in zeer enkele gevallen werkelijk 
zo is. Die gevallen kunnen zeer schrijnend zijn. In de gevallen waar 
het niet zo is, waar dus slechthorendheid en zwaardere of lichtere 
debiliteit samengaan, daar zal geval voor geval moeten worden uitge
maakt of het kind in questie het meest gehinderd wordt door zijn 

1) De Heer Vlierstra heeft een overeenkomstige gedachte verdedigd in „Het 
gehandicapte kind en de school", uitgave Stichting voor het Kind, Amsterdam 1961. 
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slechthorendheid of door zijn debiliteit en op grond daarvan zal beslist 
moeten worden welk onderwijs het beste voor het kind is. Het klinkt 
misschien niet geheel gelukkig maar toch mag men hierbij niet vergeten 
dat ook een andere factor meespeelt. De slechthorendenschool die zeer 
vlot is in het opnemen van debiele slechthorende leerlingen, die dus 
neigt tot de stelling: „de doofheid is altijd primair", krijgt daardoor 
een bepaald stempel naar buiten en de opname van normaal intelligen
te slechthorenden en het onderwijs aan hen wordt daar in belangrijke 
mate door geremd. Men zal zich bij deze keuze steeds zorgvuldig moe
ten realiseren, of men niet toegeeft aan de begrijpelijke verlangens van 
ouders om de toch werkelijk bestaande noodzaak een kind op de de-
bielenschool te plaatsen te omzeilen door de nadruk te leggen op een 
misschien minieme slechthorendheid; een neiging die zeker niet alleen 
bij ouders bestaan kan. 

Het is uit den aard der zaak onvermijdelijk, dat de psycholoog die 
in nauw contact met een groep scholen samenwerkt, nu en dan vragen 
zal krijgen om wat wij zouden kunnen noemen intern advies, advies 
over kinderen die al opgenomen zijn, en die moeilijkheden opleveren. 
Wanneer het werkelijk dove kinderen betreft, dus kinderen met zeer 
weinig taal, dan zal hij zich daarbij enigszins voelen als de slechthorende 
die moet liplezen. Die slechthorende immers moet voortdurend conclu
deren op onvoldoende gegevens. Dat moet ook de psycholoog die wer
kelijk doven beoordeelt. Waarom ? Wel, bij het psychologisch onder
zoek komen de meest verborgen gegevens, die zaken, die in de gewone 
omgang met het kind niet naar voren komen, uit wat wij noemen het 
projectieve onderzoek. En de projectieve onderzoeksmethoden vragen 
overwegend taalgebruik. Waar dit taalgebruik uitvalt, is ook het vinden 
van deze diepere achtergrond van moeilijkheden zeer bemoeilijkt. Dat 
neemt niet weg, dat de psycholoog dit werk zal pogen te doen; hij is 
gewend om gespreide gegevens zoals oudergegevens, schoolindrukken, 
eigen testresultaten en medisch specialistische gegevens te bundelen, en 
zal dus soms raad kunnen geven. Maar heel vaak zal hij moeten zeggen: 
Dit weet ik ook niet. 

Aan het einde van dit korte praatje over de plaats van de psycho
loog in het toelatingsteam van de slechthorenden- en dovenscholen, 
zou ik willen zeggen: Natuurlijk is zijn functie niet meer dan een hulp
functie. Uw dagelijkse werk aan de taalopbouw is het meest essentiële; 
maar ik hoop U niettemin overtuigd te hebben, dat van zijn zijde een 
klein steentje kan worden bijgedragen voor een goede gang van zaken. 
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En daarbij merk ik dan nog op, dat de psycholoog dat alleen kan, in 
zoverre hij belangstelling heeft voor opvoedingsvragen. Hij moet zich 
kunnen instellen op de pedagogische en didactische mogelijkheden van 
speciaal deze kinderen en ze min of meer kennen. 

DE ZORG VOOR DE DOVE KLEUTER THUIS 
EN DE HIEROP VOLGENDE SCHOOLKEUZE. 

(Lezing gehouden op de Alg. Vergadering van de Ver. voor Doofst, 
onderwijs op 8 juni 1962). 

De titel van mijn voordracht „De zorg voor de dove kleuter thuis 
en de hierop volgende schoolkeuze" zal voor een aantal Uwer triviaal 
klinken. Het lijkt immers vanzelfsprekend, dat een doof kind naar een 
school voor dove kinderen gaat; anders is het niet doof. Toch valt hier 
meer over te vertellen. Helaas, zou ik willen zeggen. Want anders zou 
Uw pas gekozen voorzitter op dit moment de vergadering kunnen slui
ten om U tot de lunch aan eigen lot over te laten. U zoudt dan op één 
van de eerste echte lentedagen van dit koude voorjaar op Uw gemak 
in onze onvolprezen Diergaarde kunnen rondwandelen en genieten van 
de zon. En is dit niet aanlokkelijker dan opnieuw te moeten luisteren 
naar de zoveelste spreker op deze vergadering ? We zijn hier echter ge
komen om te werken. Deze dagen komen officieel op Uw rooster voor 
en ik vermoed, dat onze hoofdinspecteur — en mijns inziens terecht — 
er bezwaar tegen zou maken als wij momenteel geen pedagogische be
moeienis — zij het slechts theoretisch — met onze leerlingen zouden 
hebben. Welnu dan. Om onze gedachten nader te bepalen zou ik wil
len uitgaan van een stelling, die ik U nader hoop toe te lichten. 

Deze stelling luidt: of een doof kind naar een school voor dove 
kinderen moet hangt mede af van de speciale zorg, die aan het dove 
kind thuis besteed is en het tijdstip, waarop deze zorg begonnen is of 
om het in goed Nederlands nog eens te herhalen : de schoolkeuze hangt 
mede af van de home-training en het moment, waarop deze gestart is. 

Bepalen we ons eerst tot het begrip doof. 
Wordt een kind met een zodanig slecht gehoor geboren, dat het 
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van het in zijn omgeving gesprokene niets of slechts onderdelen hoort, 
dan heeft dit tot gevolg, dat de moedertaal zich bij dit kind langs na
tuurlijke weg niet of slecht ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor de kinderen, 
waarvan het gehoor in eenzelfde mate wordt beschadigd vóór het be
gin van de taalontwikkeling. Vindt de gehoorbeschadiging plaats tijdens 
het begin van de taalontwikkeling dan kan dit tot gevolg hebben, dat 
deze tot stilstand komt of zelfs terugloopt. 

Kinderen, waarbij dit het geval is werden tot voor kort algemeen 
doofstom genoemd. Nu spreekt men liever over doof. Doof wordt echter 
door het grote publiek gelijk gesteld met slechthorend. Om aan de 
dreigende verwarring te ontkomen spreken anderen daarom liever over 
spraakdoof of vroeg-doof, terwijl de laatste tijd de term prelinguaal doof 
ingang vindt. Tot voor kort vonden we deze kinderen vrijwel uitsluitend 
op onze instituten. Kinderen met een beschadigd gehoor, die wel tot 
spontane taal- en spraakontwikkeling kwamen, zij het in verminderde 
mate, en die tengevolge van hun defect het onderwijs op de gewone 
lagere school niet konden volgen, vonden wij op de scholen voor slecht
horende kinderen. De norm voor toelating tot één van beide school
typen was dus in hoofdzaak een taalontwikkelingscriterium. Nu is taal
ontwikkeling geen kwestie van horen alleen. Intelligentietype en intel
ligentiepeil, het karakter van het kind en het millieu spelen een be
langrijke rol mee. Dit had tot gevolg, dat kinderen met een middelmatig 
gehoorverlies, een goede intelligentie en komend uit een de taal goed 
gebruikend millieu op scholen voor slechthorende kinderen gevonden 
werden, terwijl kinderen met eenzelfde gehoorverlies, maar een minder 
goede aanleg en afkomstig uit een taalarme omgeving op een school 
voor doofstommen. Geen wonder dan ook, dat men op de laatste 
school kon horen : „geef mij maar de echte doofstomme; aan al die 
kinderen met gehoorresten mankeert wat". Hetzelfde kon men echter 
horen op de scholen voor slechthorende kinderen, maar nu t.a.v. het 
echte slechthorende en het licht slechthorende kind. Dit alles was een 
logische consekwentie voor de schoolkeuze op basis van de natuurlijke 
taalontwikkeling. 

Toen na de laatste wereldoorlog de audiometer in gebruik kwam, 
gold één van de eerste onderzoeken op de scholen de z.g. toon-drempel. 
Hierbij bleek, dat het gemiddelde gehoorverlies in de spraakzone op de 
scholen voor doofstomme kinderen in het algemeen groter dan 60 dB 
was, op de scholen voor slechthorende kinderen, de later doofgewor-
denen niet meegerekend, kleiner dan 60 dB. Bekijkt men de ligging van 
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het spraakveld in het normale gehoorveld, dan is deze grens volkomen 
vanzelfsprekend. Ook bij de volwassene, die na zijn taalontwikkeling 
een gehoorafwijking gekregen heeft, speelt deze 60 dB een belangrijke 
rol. Is zijn gehoorverlies kleiner, dan zal hij de normaal luide con
versatie spraak in het algemeen — ook zonder afzien — nog meer of 
minder verstaan. Hij is slechthorend. Is zijn verlies echter groter, dan 
verstaat hij niets meer. Hij is doof. 

Op grond van deze en andere overwegingen werd dan ook indertijd 
de volgende indeling gemaakt: 

0—30 dB verlies aan het beste oor : normaal tot licht slechthorend 
30—60 dB verlies : slechthorend 
60—90 dB verlies : doof met gehoorresten 
meer dan 90 dB verlies : doof. 
Het woord doof uit de titel van deze voordracht en de in het 

begin geformeerde stelling is dit toonaudiometrische doof. Het gemid
delde toondrempelverlies van het beste oor is dan groter dan 60 dB. 

Behalve de audiometer kwam na de laatste oorlog ook het moder
ne hoortoestel tot ontwikkeling. Zowel voor de postlinguaal — als 
voor de prelinguaal dove en slechthorende is dit van enorme betekenis 
gebleken. Voor vele postlinguaal doof of slechthorend geworden d.w.z. 
doofgeworden taaibezitters begint met het gebruik van het hoortoestel 
weer een nieuw leven. De eerste dagen is dit slechts: wat een lawaai, 
wat een leven, doch al heel vlug volgt een herstel van verloren gegane 
contacten. 

Het medeleven van de medemens (voor zover aanwezig) wordt 
weer een medeleven met de medemens. Doofheid, meestal samen
gaand met eenzaamheid wordt weer vervangen door verstaan en ver
staan worden. 

Nu is de graad van doofheid — zoals wij zagen — toonaudiome-
trisch te bepalen, het verstaan is dit niet. Verstaan is, voor zover ge-
voelsoverdracht niet mede een rol speelt, een kwestie enerzijds van taai-
bezit, anderzijds van discriminatie, zowel akoustisch als visueel, een 
term — denk aan het discriminatieverlies — die een rol speelt bij de 
spraakaudiometrie. 

Het succes van een hoortoestel bij een postlinguaal dove wordt 
dan ook niet bepaald door het toondrempelverlies, maar door het discri
minatieverlies. Weliswaar neemt, grof gezien, het discriminatieverlies 
toe met het toondrempelverlies, maar er zijn zeer veel mensen met een 
naar verhouding slecht toonaudiogram die mèt toestel beter verstaan 
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dan anderen met een betrekkelijk gunstig audiogram. Een toondrempel 
zegt ons immers niets over een mogelijke gestoorde frequentieanalyse, 
regressie, akoustisch geheugen enz. 

Dit vermogen tot discriminatie, d.i. het herkennen van de 40 
phonemen (de akoustische elementen) en de kinemen, (de visuele ele
menten) als zodanig, is betrekkelijk eenvoudig. Men bepaalt hiertoe de 
woordwaarneemvaardigheid, eerst met versterking alleen, daarna met 
afzien alleen en ten slotte met versterking gecombineerd met afzien 
(in het Engels: de listen score, de look score en de look and listen 
score). Men krijgt hiermee het woordverstaan. Nu is het woordverstaan 
nog geen taalverstaan en taalverstaan nog geen verstaan. Verstaan in 
de ruimste zin van het woord houdt n.l. begrijpen, ja zelfs aanvoelen in. 
En juist die akoustische taalelementen als melodie, ritme, accent en 
tempo, die ons iets kunnen vertellen over de bedoeling, de stemming 
en zelfs de geaardheid van de spreker worden bij dit woordverstaan niet 
mede bepaald. Toch is dit woordverstaan bij de doofgeworden taaibe
zitters een redelijke maat voor het taalverstaan voor de sociale validiteit. 

Voor deze categorie zou men dan ook op grond van dit woord
verstaan de volgende indelingen kunnen maken : 

1. De akoustische woordwaarneemvaardigheid (uiteraard met 
versterking) 
90—100% — normaal tot licht slechthorend 
50— 90% — slechthorend 
10— 50% — ernstig slechthorend 
minder dan 10% — doof. 

2. De visuele woordwaarneemvaardigheid : 
35—60% goede liplezer 
10—35% matige liplezer 
minder dan 10% slechte liplezer. 

3. De gecombineerde woordwaarneemvaardigheid : 
90—100% normaal tot licht gehandicapt 
50— 90% gehandicapt 
10— 50% ernstig gehandicapt 
minder dan 10% zeer ernstig gehandicapt. 

Nu is deze woordwaarneemvaardigheid ook bij kinderen reeds be-
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trekkelijk snel te bepalen. Bij een horend kind met normale begaafdheid 
lukt dit reeds op 2 a 3 jarige leeftijd. 

Bij onze kinderen zullen we moeten wachten tot de 4 tot 6 jarige 
leeftijd zowel voor de visuele als voor de akoustische score. Doch dan 
is de maximale score ook bereikt, mits het hoortoestel tijdig is inge
schakeld en het kind gewend is om te kijken en dit is geen wonder 
gezien het beperkte aantal van phonemen (40) en kinemen (11). Het 
leren onderscheiden, herkennen en memoriseren van een dergelijk aan
tal discreet van elkaar te onderscheiden elementen is n.l. niet zo heel 
veel gevraagd van het menselijk intellect. Doen we dit dan blijkt het
zelfde als bij de volwassenen. 

De akoustische woordwaarneemvaardigheid neemt, grof gezien, af 
met het toenemen van het drempelverlies, maar er zijn kinderen, met 
een naar verhouding slecht toonaudiogram, die met toestel een hogere 
score halen, dan anderen met een betrekkelijk gunstig audiogram. Het 
toonaudiometrisch dove kind kan spraakaudiometrisch slechthorend 
zijn. Overigens blijkt het akoustische woordverstaan niet gecorreleerd te 
zijn met de intelligentie, noch met de geaardheid, noch met het millieu. 
Het is een eigenschap van het gehoor. Halen we hier nog de visuele 
woordscore bij m.i. ook zonder correlatie met intellect of millieu, maar 
wel met een bepaalde geaardheid, dan kan het toonaudiometrisch dove 
kind wel eens t.a.v. de gecombineerde woordwaarneemvaardigheid 
slechts licht gehandicapt zijn. 

Is echter dit woordverstaan bij onze leerlingen ook een maat voor 
het taalverstaan en dus voor sociale validiteit, zoals bij de volwassen 
taaibezitters ? Neen, want onze kinderen zijn, helaas, in het algemeen 
geen goede taaibezitters. Bij hen is woordverstaan zeker geen taalver
staan, om van werkelijk verstaan maar niet te spreken. In taalontwik
keling zijn en blijven zij achter bij hun horende leeftijdgenootjes. Hun 
taalverstaan is altijd minder. En wat weten wij over de gevolgen van 
hun doofheid op hun emotionele ontwikkeling en dus op hun werkelijk 
verstaan ? 

Beperken wij ons echter tot het taalverstaan. Reeds in het begin 
stelde ik, dat taalontwikkeling geen kwestie is van horen alleen, doch 
ook van intelligentie-type, intelligentiepeil, karakter en milieu. En 
hieromtrent als laatste factor nog bij het tijdstip van inschakelen van het 
gehoor door middel van een hoortoestel. Van het doorslaggevend be
lang van juist dit moment raak ik hoe langer hoe meer overtuigd. Reeds 
betoogde ik, dat een toonaudiometrisch doof kind t.a.v. zijn akoustische 
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woordscore slechthorend kan zijn en t.a.v. zijn totale woordscore zelfs 
slechts licht gehandicapt. Maar hoe kan het dan, dat ik herhaaldelijk 
heb kunnen constateren, dat een dergelijk kind — er zijn er meer dan 
U denkt op onze scholen — een aanzienlijke taalachterstand heeft èn 
houdt op het toonaudiometrisch even oud slechthorend geboren kind 
zonder toestel, maar met dezelfde woordscore, eenzelfde intelligentie 
en afkomstig uit vergelijkbaar millieu ? Er is slechts een antwoord 
mogelijk. Omdat het slechthorende kind zijn luistermogelijkheden van 
geboorte af aan heeft kunnen gebruiken, het dove kind niet; of beter: 
omdat we bij het dove kind te laat waren. In dit verband meen ik mij 
tevens te mogen afvragen of deze observaties geen aanwijzingen inhou
den voor het inderdaad bestaan van een critische periode voor de taal
ontwikkeling, zoals sommige psychologen menen. Bovendien meen ik 
op dit moment behalve aan de taalontwikkeling enige aandacht te moe
ten besteden aan de spraakontwikkeling. Spraak is evenals geschreven 
taal, een taaluiting. Taalbezit moet aan taalgebruik voorafgaan. In hoe
verre bevordert het taalgebruik echter taalbezit ? Kan één van de twee 
bestaan zonder de andere ? Is het niet juist het taalgebruik dat uit
eindelijk leidt tot de definitieve memorisering van de oorspronkelijk 
nog maar vage passieve taal ? En is daarom het tijdstip van het inzetten 
van de terugkoppeling, die het spreken stuurt en bevordert, niet mede 
bepalend voor het verloop van de taalontwikkeling ? 

Dames en heren. Met mijn betoog hoop ik U duidelijk gemaakt 
te hebben, hoezeer ik een vroegtijdig opsporen van het dove kind en 
een vroeg begin van de z.g. hometraining van belang acht. Waaruit nu 
moet nu deze zorg thuis bestaan ? 

Daar het zich ontwikkelen van de moedertaal gezien moet worden 
als één van de meest wezenlijke kenmerken van het genus mens is het 
duidelijk dat het uitblijven hiervan door doofheid gezien moet worden 
als het ernstigste gevolg van dit defect. De moedertaal vormt immers de 
basis van ons denken, althans van ons abstracte denken. En wat is de 
mens zonder dit denken ? 

Eén van de belangrijkste opdrachten van de huisbezoekster is dan 
ook de ouders van het dove kind inzicht in deze materie bij te brengen 
en hun te leren hoe zij hun uitzonderlijke moeilijke, maar uiterst be
langrijke taak als eerste opvoeders van het dove kind moeten vervullen. 
De ouders moet geleerd worden, dat gesproken taal niet alleen hoor
baar, maar ook zichtbaar is, mits deze rustig en met duidelijke niet 
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overdreven mondbewegingen wordt gebracht. Tevens moeten ze echter 
weten, dat het kind pas dan een kans maakt de spraak goed af te zien, 
als het gezicht van de spreker goed belicht is en als het kind in de ge
legenheid gesteld wordt, naar de spreker te kijken. De z.g. gelaatgericht
heid, die bij de baby vanzelf ontstaat moet worden vastgehouden en 
worden hersteld als deze verloren is gegaan. Ook moet bekend zijn, dat 
een eenvoudige volledige zin meer houvast geeft dan een enkel vaak 
nog krom gebruikt woord en dat deze zin in den beginne best vergezeld 
mag gaan met een verduidelijkend gebaar, mits dit gebaar direct wordt 
uitgebannen, zodra het kind de zin zonder dit hulpmiddel begrijpt. 

Hiernaast moeten de ouders weten, dat dit afzien slechts een 
gebrekkig hulpmiddel is omdat vele klanken eenzelfde mondbeeld heb
ben (b.v. b, m en p) of slecht of niet zichtbaar zijn (b.v. g, h, brouw-r) 
en dat daarom de geluidwaarneming waar mogelijk moet worden be
houden of moet worden ingeschakeld. 

Het hoortoestel is hiervoor het middel bij uitstek. Enerzijds moet 
hun geleerd worden, hoe zij dit toestel kunnen gebruiken en hoe zij de 
geluidswaarneming van hun kind, mits aanwezig, kunnen bevorderen 
en gebruiken. In verband hiermee moet nog gewezen worden op het 
belang van het vasthouden van het eerste spontane lallen en dat het 
keuvelen van het kind in het eigen hoortoestel waar mogelijk moet wor
den bevorderd. Anderzijds moet er echter op gewezen worden, dat 
een hoortoestel geen panacé voor alle kwalen is en dat een doof kind 
met hoortoestel een doof kind blijft, of op zijn best een slechthorend 
kind kan worden. 

Wordt het kind ouder dan kan naast het onvolledig blijvende 
geluids- en lipbeeld het schriftbeeld worden aangeboden. Steeds op
nieuw moet er daarbij echter op worden gewezen, dat al deze taalvor
men een symboolkarakter hebben en derhalve niet los van de situatie 
mogen worden aangeboden. Taaiwerving is een identificatieproces van 
de realiteit of de gedachte enerzijds en het taalsymbool anderzijds. 
De ouders moeten daarvoor gebruik leren maken van de speciale 
oefenstof, die bij dit proces benut kan worden en waarvoor zij vaak zelf 
kunnen zorgen. Tot zover het ontwikkelen van het taalverstaan. Komt 
hiernaast een spontaan taalgebruik, hoe gebrekkig ook, dan mag dit de 
omgeving tot dankbaarheid stemmen. De huisbezoekster dient er echter 
op te wijzen, dat dit beginnende taalgebruik geen aanleiding mag wor
den tot z.g. spreekoefeningen onder leiding van de ouders zelf. Dit 
moet worden overgelaten aan de vakman. Het verbeteren van een 
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verkeerd ingeslopen klank is veelal moeilijker dan het aanleren van 
een nieuwe. 

Naast deze instructies, die de huisbezoekster aan de ouders moet 
geven, wacht haar echter nog een andere taak, een meer maatschap
pelijke. 

Nadat de doofheid bij het kind vermoed wordt of is vastgesteld 
ontstaan bij de meeste ouders vele vragen. Vragen over het ontstaan 
van de doofheid en over mogelijke methoden tot genezing. Vragen over 
het waarom van dit leed en over mogelijke schuld. Vragen over de 
latere maatschappelijke mogelijkheden van het kind en over zijn kan
sen op gelukkig zijn als mens. Vragen, die steeds weer gesteld worden 
en die steeds weer moeten worden beantwoord. Door het defect ont
stane innerlijke conflicten of conflicten in het gezin moeten worden 
opgelost. Gezorgd moet worden dat de doofheid wordt aanvaard en dat 
het dove kind, door de gehele omgeving geaccepteerd wordt als zo
danig, d.w.z. als kind met eigen behoeften, eigen mogelijkheden en 
eigen rechten waaronder als belangrijkste het recht op contact, maar 
ook als mens met eigen verantwoordelijkheid en eigen plichten. En dit 
is geen kwestie van één bezoekje, maar het leiden van een vaak maar 
langzaam verlopend proces. 

In dit verband moet tevens aandacht besteed worden aan het kind 
in zijn omgeving. Dove kinderen moeten het hebben van het zien en, 
hoewel in mindere mate, van het voelen. Ze moeten daarom gelegen
heid krijgen om alles te bekijken en te betasten, wat hun maar interes
seert, waarbij hen zo mogelijk speciaal spel- en oefenmateriaal moet 
worden gegeven. 

Daar ze een gedeelte van hun activiteit niet kwijt kunnen met 
luisteren en babbelen zijn ze vaak motorisch onrustig. Wat dit betreft 
moet hen meer vrijheid gegeven worden dan men het horende kind 
zou geven. Deze vrijheid mag echter weer niet buiten de perken gaan. 

Het gedrag van het kind moet sociaal blijven. Vooral dit laatste 
levert vaak moeilijkheden op. Het horende kind wordt in hoofdzaak 
akoustisch opgevoed. Door de stemmodulatie van vader en moeder 
weet het al vlug wat het mag en niet mag, of het lief of stout is. 

Lof en straf worden meestal met woorden gegeven. Het horende 
kind kan daarom al vlug „op afstand" worden geleid. Bovendien kan 
al vlug een beroep op het kind gedaan worden als: „morgen mag het 
weer, vandaag is er bezoek of vandaag heeft pappa het te druk". Bij 
het dove kind is dit alles veel moeilijker door gebrek aan contactmoge-
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lijkheden. Het begrijpt vaak niet, wat moeder bedoelt, waarom bepaal
de dingen vandaag wel, maar morgen niet mogen. Een rustige constante 
leiding, gebonden aan vaste gedragspatronen is voor een goede sociale 
ontwikkeling van het dove kind een absolute voorwaarde. Verwenning 
„omdat het toch al zoveel mist" is uit den boze, een te grote hardheid 
evenzeer. 

Leiding geven aan een doof kind is een moeilijke zaak. Enerzijds 
moet het zoveel mogelijk in alles betrokken worden en moet er vooral 
gezorgd worden voor een goed contact, anderzijds mag het niet te cen
traal in het gezin worden geplaatst. Emotionele uitbarstingen op grond 
van contactstoornissen moeten zo mogelijk worden opgevangen, ver
waarlozing omdat het kind „het toch niet begrijpt" moet worden ver
meden. De meeste ouders zijn tegen deze taak zonder grondige hulp 
en leiding niet opgewassen. Deze leiding moet gegeven worden door de 
huisbezoekster en wel, zoals ik reeds betoogd heb, voordat het te laat 
is, d.w.z. zo vroeg mogelijk. 

Vindt de zorg voor de dove kleuter thuis op deze wijze plaats, dan 
zal de hierop volgende schoolkeuze geen vanzelfsprekendheid meer 
zijn, doch een open vraag. 

Moge ik eindigen met de schoolkeuze. 
Het zal U uit mijn verhaal duidelijk zijn, dat ik hiervoor niet als 

criterium wil nemen het toonaudiogram, en ook niet de bereikte 
woordscore. 

Na vele gedachtenomzwervingen meen ik U als slot voor te moe
ten leggen een variatie op een oud thema, waarbij ik ook het toonaudio-
metrisch slechthorende kind wil betrekken. 

1. Als het kind op 5 a 6 jarige leeftijd, doof of slechthorend, 
dank zij een tijdige inschakeling van alle hulpmiddelen, die 
ons tegenwoordig ter beschikking staan, zoveel taalontwikkeling 
heeft, dat verwacht mag worden, dat het in staat is om met 
vrucht en zonder te grote spanningen het gewoon lager on
derwijs te volgen, plaats het dan daar. 

2. Als het kind op 5 a 6 jarige leeftijd, doof of slechthorend, met 
of zonder het tijdig oefenen onder leiding thuis, spontaan, dat 
wil zeggen zonder speciale hulp van de buitenwereld, taal ont
wikkelt, maar onvoldoende om het naar de gewone lagere 
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school te laten gaan, plaats het dan op een school voor slecht
horende kinderen. 

3. Heeft op genoemde leeftijd nog geen spontane taalontwikkeling 
plaats gevonden, plaats het dan op een school voor dove 
kinderen. 

A. W. de Vos. 

ABSTRACTIE ALS TAALKUNDIG PROBLEEM 
VOOR DOVE KINDEREN. 

(vervolg) 

Dr. B. Tervoort S.J. 

Eén belangrijk punt wil ik er nog uitlichten. De attributie ont
breekt : het model: lieve mamma, mooie pop, stoute pop ontbreekt 
helemaal, komt dus — zeker bij deze kinderen — later. Terwijl het 
predicatieve model groeit van het koppelen van het subject met het no
minale tot het patroon van S(ubject) Koppelwerkwoord) N(ominale-
bepaling). Die structuur is blijkbaar al heel vroeg geliefd : van pop tuk, 
poppe tout, oma puite, oma boof, Tees wek naar is tie nou, taa tis tees, 
is tat tippete, wéér — let wel — eerst in de vragende vorm ook als is 
mee gaat optreden, en niet — zoals we misschien zouden denken in de 
pop is tuk, oma is puite vorm. Primair lijkt dus wel de vragende hou
ding van het kind naar de volwassene met zijn antwoorden op alles, 
om de situatie verder te geleden : van daaruit groeit de taalopbouw. 
Een parallel dus met het naamvragen, zoals we dat bij Keesje van Van 
Ginneken zagen : titte toel ?, titte toel ?, of bij de andere vragende kin
deren uit de literatuur. Naar aanleiding van deze ontwikkeling van de 
S-P modellen naar het invoegen van het koppelwerkwoord toe kunnen 
we zo concluderen dat er bij voorkeur en heel jong iets op predicatieve 
(en niet op attributieve) wijze op een subject betrokken wordt, volgens 
het Indogermaanse S-P model. Vervolgens dat daarnaast het model 
S-Vf volop in gebruik is, morfologisch onderscheiden in de Vf uitgang 
tegenover het uitgangloze P. (koa titte, ia taat tegenover pop tuk, tees 
wek), en dat dan vervolgens de distinctie groeit tussen het verbale 
predicaat (titte, lape, jope, jije), en het nominale predicaat doordat 
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aan het laatste bovendien de is vorm wordt toegevoegd. We hebben 
dus ook heel jong al het onderscheid tussen het vervoegde werkwoord 
ener-, en het koppelwerkwoord plus nominaal deel van het predicaat, 
het predicaatsnomen of naamwoordelijk deel van het gezegde ander
zijds. 

Deze opbouw kan ons iets leren voor de taalopbouw van het 
dove kind. Vooraf zij benadrukt — opnieuw — dat wij de zaken 
hier van de taalkundige kant benaderen, en dus enkel in het voor
bijgaan op de pedagogisch-psychologische kant kunnen wijzen, — 
men kent die uit de didactiek. Zoals daar zijn : voorkómen der ver
stomming (reeds vermeld), gelaat gericht houden, spraakaanbod 
in de interessante — hier beter: te geleden — situatie, opvangen van 
de vraaghouding, in het kort: verweven van de beleving en van de 
structurering, de „abstractie" van de situatie, met taal. De lezer vindt 
dit volop in de literatuur b.v. bij Van Uden. 

Wanneer we nu gaan spreken over de taal der dove kinderen, en 
wel op het abstractie-niveau der syntactische combinatie — waar we 
het hier over hebben — dan moeten we even in het geheugen terug
roepen wat we boven zeiden over de verhouding van werkelijkheid, 
denken en taal. We zeiden daar, dat het denken een zekere vrijheid 
heeft ten opzichte van de werkelijkheid, en dat de taal wederom zowel 
tegenover werkelijkheid als tegenover denken een vrijheid, een eigen
heid heeft. Al deze vrijheden zijn vrijheden in gebondenheid: taal en 
denken zijn vrij tegenover, maar ook gebonden aan de werkelijkheid, en 
de taal is vrij maar ook gebonden in haar verhouding tegenover het 
denken. En tenslotte heeft de taal — waar we het hier over hebben — 
ook nog een innerlijke gebondenheid aan zichzelf, een inwendig samen
hang, een coherentie van het systeem dat consequent aan zichzelf moet 
zijn. De keuze van de éne taal tegenover de andere om iets liever zus 
of zó te zeggen, is vrij — denk maar aan het voorbeeld van de werk
woorden, milites construebant pontum, of : I'm thinking of going home 
— maar als die keuze eenmaal gemaakt is, moet de gebruiker er zich 
ook strikt aan houden. Dat is ons zojuist gebleken uit al die voorbeelden 
van de jonge Nederlandse babies tussen de 17 en 21 maanden : heel 
onze analyse was één aantonen van het feit dat deze kinderen de 
Nederlandse grammaticaregels toepasten. Wel primitief, maar juist; 
en het waren er al heel wat. Er zou best een taal mogelijk zijn, en die 
bestaat ook zeker, die het S-Vf model niet kent, want op zich is dat 
model een willekeurige keuze om de werkelijkheid uit te drukken en 
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het kan ook heel anders, — maar het Nederlands hééft dit model, en 
het is zo fundamenteel blijkbaar, dat het allereerste tweewoordzinnetje 
het al heeft, en dat het door tientallen andere gevolgd wordt. Het
zelfde geldt voor al de andere grammaticaregels, vervat in het be
scheiden materiaal. 

Waar zit het hem nu — taalkundig gesproken — voor het dove 
kind de grote moeilijkheid bij het taalgebruik ? Die zit hem in de 
willekeur van de keuze. Een willekeurige keuze berust op een afspraak 
die geleerd moet worden ; de taal heeft een ontelbaar aantal afspraken. 
Enkel al de woorden zelf: elk woord noemt iets met de betekenis, en 
alle woorden zijn afspraken, volkomen willekeurig, de onomatopeeën 
misschien uitgezonderd. Waarom ik een kat een kat noem, is alleen 
maar te verklaren vanuit het Nederlands, niet vanuit het beest zelf, 
enkel een koekoek, een tjiftjaf, en kukeleku kunnen bij de verklaring 
helpen, maar dat zijn uitzonderingen. Maar de namen van de woorden 
zijn nog niet eens de lastigste afspraken, dat zijn de grammatica-regels; 
dat zijn ook al de uitgangen en de kleine technische woordjes die met 
de grammaticale-regels meekomen. Dat is nog erg onwetenschappelijk 
gezegd, we moeten dat nader gaan uitwerken. Eerst echter wil ik de al
gemene stelling ten aanzien van de moeilijkheden van het dove kind 
met taal formuleren: we weten dan, waar we naar toe aan het redeneren 
zijn. Dove kinderen kennen daar de taal niet het minste, waar deze het 
meest willekeurig gekozen heeft, het meest formalistisch is, het minst 
gemotiveerd door, gefundeerd op, vertrokken vanuit, verklaarbaar uit 
het logische denken en de werkelijkheid. Daar hoort ook nog dit bij: 
waar dove kinderen de kans gekregen hebben, om een eigen communi
catiesysteem op te bouwen, en waar zij daarin anders gekozen hebben 
dan de taal der horenden (want ook daar wordt willekeurig gekozen, en 
onder andere op basis van het duidelijk zien, etc.) daar kennen zij óók 
de taal der horenden het minste. Juist zoals een jongen die Engels moet 
leren het minste moeite heeft met die regels die in het Nederlands 
hetzelfde zijn, en het meeste waar het Engels het verst van het Neder
lands afstaat. Allicht. We gaan nog nader in op de moeilijkheden van 
het dove kind, en op zijn eigen taal maar nu we het beginsel in het 
algemeen gesteld hebben, moeten we eerst de onwetenschappelijke be
wering omtrent het meer en minder willekeurig kiezen der taal nader 
uit gaan werken. 

Deze paragraaf gaat nog steeds over de woorden in de zin. Woor-
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den hebben allerlei kenmerken die zich laten vangen in de tweedeling : 
vorm en betekenis. Het enige interessante aan de vorm is voor ons in 
dit verband de speciale kenmerking van een woord die we in de morfo
logie beschreven vinden. 

Een woord kan een uitgang hebben b.v. die het tot een verleden 
tijd, een meervoud, een derde persoon enkelvoud, een overtreffende 
trap, een verkleinwoord, een afleiding, etc. stempelen : antwoordde, 
stoelen, kinderen, tafels, slaat, groots, kindje, luiheid, enzovoort. Dat 
woorddeel dat het woord tot een andere categorie maakt — die we 
boven in de voorbeelden opsomden — heet morfeem, of categoriaal 
woorddeel: -de, -en, 'eren, -es, -t, -st, 'je, 'heid zijn alle morfemen, 
delen van het woord die het woord grammaticaal anders maken, in 
een andere categorie brengen. Die morfemen betekenen iets, zie weer 
boven, maar ze betekenen op een andere manier dan het woord zelf: 
niet direct, maar via een grammaticaregel. We zeggen dat ze grammati
caal betekenen, en dat het woord zelf lexicaal betekent. En we voegen 
eraan toe, dat die morfemen, met alleen maar hun grammaticale be
tekenis bovendien onzelfstandig betekenen: op zich betekenen ze niets, 
ze moeten aan het woord „vastzitten", en óók onzelfstandig noemen 
in het gebruik : je kunt ze niet op zich gebruiken, maar enkel als je ze 
gebruikt aan het woord. Hiermee hebben we dus de begrippen lexicale 
en grammaticale betekenis, en onzelfstandige betekenen en noemen 
kort uitgewerkt. 

Hoe weet men nu of iets een woord of een woorddeel is ? De 
proef op de som is dat men in de zin het gebruikte woord altijd kan 
isoleren: woorden zijn omstelbaar en uiteenplaatsbaar. Niet het mor
feem, enkel het woord kan uit de zin gelicht worden en zijn identiteit 
behouden, het kan in een woordenboek worden opgenomen; maar 
vooral: enkel het woord kan uit de zin genomen worden en op een 
andere plaats in die zin gebruikt worden, en enkel tussen twee woorden 
kan ik een ander woord plaatsen. Dit is de syntagmatische proef op de 
som voor de identiteit van een woord : het is isoleerbaar in het syntac-
tische geheel. 

Er zijn diverse categorieën van woorden: koe is een woord, en 
wandelen, maar ook te en maar. Ze voldoen aan de zojuist gestelde 
eisen, maar ze verschillen onderling heel wat. We weten dat allang 
en hebben daarvoor de indeling in woordsoorten. Waar is die op geba
seerd ? Op de manier waarop ze gebruikt worden krachtens hun bete
kenis. Wat die betekenis betreft: koe betekent heel wat meer dan te, 
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wat het gebruik betreft: koe heeft heel wat minder de rest van de zin 
nodig dan te. En het één hangt nauw samen met het ander : dat koe 
heel wat meer betekent dan te komt tot uiting in het gebruik, en dat 
gebruik is zoals het is door het betekenisverschil. In het Indogermaans 
maken we nu dit onderscheid : alle woordsoorten die niet als onder' 
werp, gezegde of voorwerp kunnen fungeren, maar die de zin nodig 
hebben om tot hun eigen soort en betekenis te komen, heten syncate' 
gorematica: zij worden pas tot een categorie, een categorema, met de 
andere woorden. En woorden die wel als onderwerp, gezegde of voor
werp voor kunnen komen heten categorematica : zij vormen een catego
rie zonder eerst van de zin afhankelijk te zijn. Bij de syncategorematica 
horen dan ook de verbogen en vervoegde categorematica: hoepels, 
koeien, las, praatten zijn enkel vanuit het zinsverband verklaarbaar. 
De reden dat de laatsten, de categorematica, op zichzelf een categorie 
vormen, ligt in het feit dat ze meer onmiddellijk een werkelijkheid 
weergeven, zij „reïficeren", noemen zakelijkheden, zij „stellen dar", 
hebben een meer directe „Darstellungsfunktion". We kunnen er aan 
toevoegen dat daardoor de categorematica méér zelfstandig noemen : 
koe, eten, plas, schieten; en dat de syncategorematica daardoor meer 
onzelfstandig noemen, afhankelijk van het zinsverband. Deze overgang 
is geleidelijk: tussen koe en te liggen b.v. bovengenoemde meervouds
vormen, vervoegingen en verbuigingen etc. als méér afhankelijk van het 
zinsverband en dus minder zelfstandig noemend, maar daartussen lig
gen ook b.v. de bijvoegelijke naamwoorden, de voorzetsels, enzovoort. 
Het is kenmerkend voor de categorematica dat ze meest zelfstandig 
noemen, en geschikt zijn voor de zinsbouw in de eenvoudigste structuur 
van S-Vf, S-P, S-Vf-O, S-P-Vf; en het is kenmerkend voor de syncate
gorematica dat ze meer onzelfstandig noemen en pas in de zinsbouw 
zelf tot hun betekenis en noemfunctie komen, en wel in de zinsbouw 
die op basis van de eenvoudigste structuur meer ingewikkeld gaat 
worden. 

Ik wil hier even wijzen op het feit dat de voorbeelden uit de taal 
van een normaal kind, boven gegeven, kloppen met het hiergevondene 
omtrent basisstructuur met categorematische woorden, en verdere op
bouw met de toevoeging van de syncategorematische woorden. De kin
deren gebruikten enkel de eenvoudigste Indogermaanse modellen, met 
de categorematica, en eerst langzaam kwamen de eerste syncategore
matica erbij. We hebben dus nu onder andere het antwoord op de 
vraag: waarom wèl die vroege praedicatie (tees wek, pop tout) en niet 
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de attributie (stoute pop, lieve mamma.) De eerste zijn meer categore-
matisch gebruikt de tweede zijn meer een syncategorematische struc
tuur. 

Het lijkt taalkundig duidelijk dat de taalopbouw van het dove 
kind ditzelfde verloop dient te hebben : vanuit de eenvoudigste struc
turen van het Nederlands, en met de categorematische woorden. Om 
het anders te zeggen, in de terminologie van boven : de willekeur van 
de keuze komt veel meer tot uiting in te dan in koe, in de syncategore-
matica dan in de categorematica. In de eerste is de willekeur namelijk 
meerdimensionaal, komt niet alleen voort uit een afspraak van: we 
noemen dat ding nu verder zo (het reïficerende, darstellende), maar 
vooral en mede door de afspraak : als je taal gaat gebruiken en woor
den „bij elkaar optellen", dan kun je ingewikkelder werkelijkheids- en 
denkverhoudingen nu voortaan zó uitdrukken: om TE zoenen, liggen 
TE slapen, veel TE veel, TE St. Michielsgestel, etc. Betekent dat, dat 
we het dove kind gesimplifieerde taal moeten aanbieden ? Ik geloof 
van niet; dat doet de volwassene die met het horende kindje praat, óók 
niet. Wel begrijpelijke taal, eenvoudig, bij het niveau van het kind ho
rend. Een moeder gebruikt spontaan tegen een twee jaar oud kindje 
geen lange zinnen, zinnen met moeilijk begrijpbare woorden, of zelfs: 
taal die niet bij de situatie hoort. Maar ze gebruikt de taal die past bij 
het ogenblik, en dan gebruikt ze wel degelijk doorlopend woorden 
en wendingen die voor het kindje nieuw zijn : hoe zou het kindje 
anders kunnen leren ? Maar wat het kindje er blijkbaar het eerst „uit" 
hoort, uitneemt met zijn taaiwaarneming, dat zijn de categorematische 
toppen : uit de pop is stuk : pop tuk, uit oma zit te huilen: oma uile, 
uit Cora moet gaan zitten: koa titte, enz. Blijkbaar, want zo produceert 
het kind zijn eerste mededelingen. Maar meteen al met het begin van 
de morfemen, de categoriale woorddelen, de syncategorematische trek
ken, zoals we boven gezien hebben. Er zou dus in de responsen van 
het dove kleine kindje een bevredigende groei zijn, als het van de één-
woordzinnetjes om de situatie te geleden tot de opbouw van deze dub
belgroepjes zou komen, en geen moeder of opvoeder zou er zich over 
hoeven te verontrusten dat het kind de werkwoordsuitgang fout heeft, 
is nog niet gebruikt, of andere vercompleteringen van een latere leef
tijd nog niet heeft. Niet alles kan ineens, en eerst het belangrijkste. Als 
het belangrijkste zich maar eerst zet op de normale manier, dus zó dat 
de rest er op doorgebouwd kan worden. 

Dove kinderen hebben met de categorematische betekenis niet 
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zoveel moeite, als met de syncategorematische. En in het eerste geval 
hebben ze dan weer minder moeite met de werkelijkheidsbetrekking 
van het woord, die zo onmiddellijk is, dus met het dingliche, het reïfke
rende, het darstellende, en meer met het categoriale karakter van het 
woord. Dat een koe een koe, snoep snoep, en dansen dansen is, is niet 
lastig, wel dat een koe een de woord, snoep een het woord, beide een 
woorden, dansen geen van tweeën is, maar dat koe meervoud heeft en 
dansen ook maar op een andere manier, plus een verleden tijd, dat koe 
onderwerp of voorwerp kan zijn en dansen gezegde. 

Een voorbeeld. Een doof kind zei: dans plezierig. (St. Michiels
gestel, 1951). Is dat nu zo'n categorematische uiting die beantwoordt 
aan de hierboven opgestelde minimale eisen 1 In eerste instantie lijkt 
dans plezierig op pop tuk, oma tout, of snoep lekker. Had het dove 
kind snoep lekker gezegd dan had het normaler „geklonken". Omdat 
het dan inderdaad zuiver het S-P schema zou zijn geweest, waar later 
de copula is bij komt: snoep is lekker. Waarom klinkt dans plezierig 
dan meer doofstoms, minder normaal ? Er is eerst een bijkomstige reden, 
dat wil zeggen voor ons betoog op dit punt bijkomstig, maar op zich 
heel belangrijk. Die eerst maar even. Dat is, dat deze uiting ver boven 
de leeftijd van twee jaar ligt in zijn beduiding, ze is van een meisje 
van tien jaar. Het feit van het kennen van het dansen, van het kennen 
en gebruiken van het woord plezierig, en van het kennen van dansen 
als plezierig hoort bij de latere leeftijd dan het gebruikte primitief 
model S-P: die twee zijn disparaat. Maar er is meer, want van het
zelfde kind dat dans plezierig zegt zouden wij ook vulpen leeg of jas 
kapot kunnen krijgen, en dat is normaler. Dat is dan ook het echte 
S-P model; darts plezierig is in het Nederlands niet uit te breiden tot 
dans is plezierig, alleen tot de dans is plezierig, maar dat hoort bij een 
veel latere leeftijd : de dans is een gebruik van een van het werkwoord 
afgeleid, nogal theoretisch, abstract begrip : de dans. Het dove kind 
heeft dat ook zeker niet bedoeld, het heeft bedoeld dat het dansen 
plezierig vindt. En de reden waarom het zo esoterisch klinkt, is, dat 
de schwa, de stomme e ontbreekt. Dat moge gezocht klinken, maar 
dat is het toch niet. Boven hebben we in het taalmateriaal van de 
horende kindjes van nog geen twee jaar gezien, dat het juist die slot -e 
was, die de werkwoorden kenmerkten: uile, jope, titte, dinke, tape, en 
lape, enz.; dat vervolgens deze e de werkwoorden niet alleen kenmerkte 
als werkwoorden, maar ze ook afzette tegen de nominale woorden : tuk, 
tout, wek ; en tenslotte dat die met -e gekenmerkte werkwoorden, en 
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die alleen, zich gingen ontwikkelen in een verdere variatie van uit
gangen, voorlopig de - t : tapet, toet, toese (voor doet ze). Wat in dans 
plezierig dus zo abnormaal klinkt is ten eerste dat dans niet verbaal 
gekenmerkt is, terwijl het dat wel had moeten zijn : danse plezierig 
klinkt veel normaler omdat het aansluit bij de babytaai van de nog-niet 
— is faze, en omdat we het ook nog wel kennen in volwassen gebruik, 
zoals in schemeren, gezellig I Winkelen, heerlijk ! dus in de omstelling 
van attributie naar predicatie (dus van : gezellig schemeren en heerlijk 
winkelen), en ook de woordgroep die zo in de zin voorkomt: ik vind 
schaatsen moeilijk, wat is schemeren gezellig. Dans plezierig is daar
enboven abnormaal — en dit is de andere kant van hetzelfde argument 
— omdat het ten onrechte nominaal gekenmerkt is: het is het model: 
wandeling plezierig, feestje plezierig, of Willem aardig, aardbeien lek
ker, of: pop tuk, oma wek, pappa tout. Met andere woorden dus weer 
hetzelfde : ons eerste argument was vanuit het Nederlandse taalsysteem 
waarin dansen een werkwoord is, en we zeiden : dan moet het ook 
als zodanig gekenmerkt worden ; en ons argument nu is: omdat het 
niet als werkwoord gekenmerkt is, wordt het automatisch getrokken 
bij de categorie van de (niet gekenmerkte en daardoor van het werk
woord onderscheiden) nominale vorm in dit gebruik. Dans is werk-
woordelijk bedoeld (als infinitief zo men wil, en dus als een soort no
men met het ervoor: het dansen is plezierig, maar dat is weer een 
veel later optredende kenmerking die we hier niet mogen in interpre
teren) maar nominaal van vorm, en daarom is het van twee kanten on
juist. Tja die slot -e is natuurlijk moeilijk van de mond te zien, en dam 
— danse, lach — lache, hoop, — hope, hoest — hoeste, loop — lope, 
slaap — slape, vraag — vrage, schrik — schrikke, zorg — zorge, enzo
voort schelen niet veel voor het afzien. Maar het verschil dat zo duide
lijk klinkt voor het hele kleine horende kind, is enorm (daarom klinkt 
het ook zo duidelijk), want het maakt een van de basis-onderschei
dingen van de allereerst beginnende grammaticale en syntactische struc
tuur uit : nominaal — verbaal, vanwaaruit èn de eerste getypeerde 
woordvolgorde, èn de eerste zinsmodellen, èn de eerste morfologische 
kenmerkingen meteen worden aangezet. 

Méér dan een eerste suggestie kunnen we uit het taalmateriaal 
van enkele horende kleuters nog niet halen : het is te incidenteel, toe
vallig en onvolledig, Het zal de moeite waard zijn om méér te verzame
len ; we zijn er mee bezig. Toch lijkt het me al vast de moeite waard, 
om het hier nog eens schematisch bij elkaar te zetten. Als het ons niet 
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volledig alle grondvormen van onze taal geeft, dan geeft het toch alvast 
de voornaamste. En met die grondvormen van de zinsbouw geeft het 
ons enige houvast voor de dove kleuter en de wijze waarop we wel 
en niet moeten stimuleren, corrigeren en voortbouwen. Om het niet 
telkens te hoeven herhalen, laat ik nog even de betekenis der symbolen 
volgen : S = subject, onderwerp ; Vf = verbum finitum, vervoegd werk
woord (of liever: morfologisch gekenmerkt werkwoord ; zó valt er de 
primitieve kenmerking van het verbale als infinitief beter onder) ; 
P = predicaat, gezegde (nominaal, verbaal, of beide) ; O = object, voor
werp. Ik geef eerst een paar baby-zinnetjes en dan enkele voorbeelden 
van dezelfde constructie in normaal Nederlands 

S — Vf. S — P 
Beebie uile (baby huilt) Pfiesje nou ? (Vliegje nou) ? 
Iescha tapet (Iescha slaapt) Poppe taa ? (Pop waar ?) 
Jantje lacht Mamma waar ? 
popje schreit Jantje nou ? 
auto rijdt Tees wek (Kees weg) 
klokje tikt Pop tuk (pop stuk) 
hond bijt bal kapot 
vogeltje vliegt mamma thuis 

Dit zijn de twee grondvormen. Wat S—Vf. betreft: let wel dat aan 
het onderwerp het lidwoord nog ontbreekt, maar dat het model begint 
met die onderwerpen die geen lidwoord nodig hebben. Baby huilt, 
Iescha slaapt, en de andere voorbeelden van het materiaal gebruiken 
allereerst onderwerpen die eigendom zijn of als zodanig ervaren worden, 
b.v. pop. Op de ontwikkeling van de onbepaalde wijs naar de derde 
persoon wezen we al, en we benadrukten, dat er ook in de primitieve 
onbepaalde wijs al een verbale kenmerking is, die dit model afzet tegen 
het S—P model. Wat dit S—P model betreft : we zagen al dat het 
met de vraagvorm begint, die primitiever is dan de constateervorm : 
Mamma waar ? is verder van het volwassen gebruik dan mamma thuis, 
maar het tweede is secundair, want het is het antwoord op de vraag. 
Ook hier dus geen lidwoord; dat wordt pas ingevoerd na de is-vorm. 

Vóór de S—Vf—O en de Vf—S—P, S—Vf—P, P—Vf—S mo
dellen optreden, komt eerst het model O—Vf: 
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O — V f 
pop pakke Als variant komt in het materiaal éénmaal Vf—O 
jas uitdoen voor: taate haates, kammen haartjes. Ik verwaar-
koffie drinken loos dit verder, omdat het bij die éne uiting blijft, 
beertje aaien omdat taate voor het Vf mij twijfelachtig lijkt (het 
mond houden kan een brabbel zijn), en omdat het de niet-nor-
eten koken male volgorde is. 

O—Vf treedt even vroeg op als S—Vf en S—P; het lijkt me de 
brug naar de volgende, bovengenoemde, modellen : 

S — Vf — O 
poppe tl tee (pop drinkt thee) 
Jantje eet chocola 
auto zegt toet 
broertje krijgt pap 
zuster heeft bal 

S — O — Vf 
mamma kof dinkc 
hiepep pet tape 

(Liesbeth bed slapen) 
Keesje boterham eten 
kindje pop spelen 

We hebben al gezegd dat S—Vf—O de normale uitgebreide S—Vf 
constructie is, waaraan nu via O—Vf het object is toegevoegd ; we 
hebben ook gezien, hoe S—O—Vf kon groeien. Let wel dat in de voor
beelden uit het materiaal opnieuw het lidwoord niet weggelaten is, 
omdat het onderwerp een soort eigennaam is; dit geldt met name ook 
van S—O—Vf waarin Keesje boterham eten aanvaardbaarder in het 
Nederlands past dan een geconstrueerd voorbeeld met een niet-eigen-
naam, als: klok tiktak zeggen. Dat hangt waarschijnlijk samen met het 
feit dat personen en levende dingen, als papa, bakker, beertje (speel-
levend), bijtje, koetje, etc, als eigennamen beleefd worden, niet als 
soortnamen. Het model dat we „over" hebben, is: Vf—S—O, in toese 
beebie ie. Het komt voor vanuit de vraagvorm : toetienou ? of toesebee-
bienou ? waaruit toese beebie ie (doet de baby piep) begrijpelijk is. 
Ik wil het echter evenmin als basisvorm stellen als taate haates, enkel 
als mogelijke variant. 

Tenslotte de uitbreiding van S-
en de variant: P—Vf—S. 

-P tot Vf—S—P in de vraagvorm, 
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Vf — S — P p — Vf — S 
toetienou ? Taa tis Tees (daar is Kees) 
isienou ? daar is Jantje ! 
is tat tippete ? daar is ie ! 

Deze twee horen bij elkaar als vraag (primair) en antwoord. Bij 
toetienou hoort het antwoord toesebeebie ie van zojuist, bij isienou ? 
hoort taa tis tees. Omdat het een antwoordvorm is, is P—Vf—S niet 
zo ongewoon als het lijkt, met de daar is aanloop ; deze constructie 
kwam vóór de — niet meer genoteerde, later verschenen — vorm : 
Kees is lief, dus de normaler aandoende S—Vf—P vorm. Als we die 
vraag-antwoord relatie als iets vroeg-elementairs maar in de gaten hou
den, lijkt er geen bezwaar tegen, de Kees is lief vorm eveneens harmo
nisch te laten groeien uit Tees wek en pop tuk. Maar de vraagvorm 
kwam ook daar eerst: vóór Tees wek, pop tuk, etc. kwam eerst: Pfiesje 
nou ? (vliegje nou ?) poppe taa ? (pop waar ?) en consequent komt 
dus bij de invoeging van het werkwoord opnieuw eerst die vraagvorm 
naar voren. Zoals gezegd: het kind geleedt de situatie vanuit de vraag-
houding, voordat het tot de bewering komt. Ook: het kind vraagt naar 
het waar (isienou?), het hoe, waarom (toetienou?) en het wat (is tat 
tippete — is dat vogeltje ?) voor het vraagt naar eigenschappen, of die 
eigenschappen toekent. In het voorbijgaan wijs ik er nog even op, dat 
het eerste voornaamwoord dat optreedt ie is : terwijl het ik nog lang 
aangeduid wordt met de eigennaam (lepep, Wiepep, Hiepep voor Lies-
beth), jij nog lang, en U, zij, ze en wij nóg langer op zich laten wachten 
— om over de andere voornaamwoorden nog maar niet te spreken —, 
treedt ie al zeer vroeg op. 

We kunnen nu samenvattend zeggen, dat de basis-zinnen voor het dove 
kind dat van de éénwoords- naar de tweewoordszin toestapt, de struc
tuur dienen te hebben : 

S—Vf, S—P, O—Vf, en dat de basisstructuur voor de driewoordszin 
is ; S—Vf—O, S—O—Vf, en Vf—S—P, P—Vf—S, S—Vf—P. In voor
beelden : Popje schreit — mamma thuis — beertje aaien — zuster heeft 
bal — Keesje boterham eten — Is dat vogeltje ? — daar is Jantje — 
pappa is lief. Daarbij dient datgene wat uitgewerkt is over de morfolo
gische kenmerking ten aanzien van -e of -t uitgebreid te worden voor 
al die andere gevallen. Immers, behalve de woordvolgorde is ook de 
morfologische kenmerking bepalend voor het bepalen of iets S, Vf, 
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O, of P is, net zo goed als de betekenis. We tippen dit alleen maar 
even aan, maar werken het niet verder uit; het zou ons eindeloos ver 
voeren, en het is niet het enige thema van dit artikel. 

Op basis van de eenvoudigste en meest fundamentele constructies 
breidt zich het taalgebruik van het horende kind verder uit. Het ge
leden van de situatie, de greep op de werkelijkheden, wordt steeds 
genuanceerder. Dat komt omdat het denken steeds uitdrukkelijker en 
explicieter de werkelijkheden ontleedt, door middel van de taal. De 
taal helpt het denken, zich uit te spreken, óm te denken in verwoor
dingen die de situaties verder uit de globaliteit losmaken. Ruimtelijke 
en tijdelijke verhoudingen, oorzakelijke en tegengestelde verbanden, 
nuances in heden en verleden, mogelijk, verondersteld en niet werke
lijk geval, voltooid, onvoltooid, toekomstig, meervouden, enkelvouden, 
persoonsverhoudingen, enzovoort, enzovoort: ze worden allemaal ont
leed door het kennend denken dat waarneming en ervaring verder ver
werkt ; en de mogelijkheden tot al die nuances liggen gegeven in de 
taal. Dit gebruik op correcte wijze, met volledig taalbezit in woorden
schat en systematisch goed gebruik horend bij de leeftijd, is het resul
taat van nog steeds dezelfde soort abstractie: de abstractie van de 
werkelijkheid door het denken in gewoon alledaags taalgebruik. De 
betekenis van de woorden, hun grammaticale valentie, hun plaats en 
combinatie, de veranderingen welke zich aan de woorden in het gebruik 
voltrekken, zijn alle onderdelen hiervan. Het horende kind leert dit 
zeer snel aan; twee jaar later produceerde één van de kinderen van 
wie wij bovenstaande taal op de band opgenomen hadden, in een spel
situatie met haar jonger (2 jaar + 10 maanden) zusje o.m. de volgende 
taal: Dit is de voordeur, en dan was jij de groenteboer die komt aan
bellen, en dan moet jij vragen : Hebt U nog iets nodig mevrouw, en 
dan zeg ik: Nee, want ik heb nog genoeg, maar dan moet jij zeggen : 
Wilt ö misschien lekkere sinaasappeltjes ? en dan zeg ik: Ja, omdat 
de kindertjes die zo lekker vinden, hè ? 

We zullen dit niet opnieuw gaan analiseren : het zou ons wederom 
te ver voeren. De lezer kan zelf inzien, hoeveel taalgebruiksvaardigheid 
hier al aanwezig is, en hoe fijn genuanceerd een situatie omdacht kan 
worden door een kind van vier jaar. Als een doof kind dit ooit geeft, 
komt het veel later. Het houdt veel langer aan de categorematica alléén 
vast, en voegt de syncategorematica later, minder volledig en vaak 
onjuist gebruikt in. Een doof kind die de fantasie zou kunnen opbrengen 
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voor boven geciteerd spelletje, zou, als het met spreektaal een ander 
kind zou instrueren bij voorkeur komen tot iets als: Voordeur hier, 
jij groenteboer, moet bel, moet vraag; Wat graag ? Ik: Nee, genoeg, 
jij: Misschien sinaasappelen ? Ik: ja goed, voor kinderen, want lekker. 
Dit is mijn voorstelling van een fictief geval, maar ik geloof dat het 
aannemelijk klinkt. Eerder nog zal het dove kind behalve tot spreektaal 
ook zijn toevlucht nemen tot gebaren. Ik heb elders voldoende uiteen
gezet, dat in die gebaren een tekenwaarde ligt, maar dat die tekenwaar
de op verschillende niveaux van abstractie kan liggen : van imitatie 
tot formeel teken. Ik wijs er hier nogmaals op, dat het gebruik van 
gebaren een ontwikkeling in de hand werkt van een afwijkend com
municatie-systeem dat het normale taalsysteem ongunstig beïnvloedt. 
Meer nog: dat het dove, visueel ingestelde kind óók in zijn spreektaal 
visueel opbouwt. Dat dus de karaktertrekken van een afwijkend sys
teem en van het méér moeite hebben met de syncategorematica ook tot 
uiting komen in het spreken van het dove kind. Er zijn daarvoor ver
schillende redenen aan te geven die alle natuurlijk voortkomen uit 
het gebrek aan onvoldoende frequentie in het aanbod en oefening in 
het eigen gebruik ten gevolge van de doofheid. Een paar gevolgen van 
dit basis-princiep die op hun beurt weer het afwijkend gebruik in de 
hand werken, wil ik hier nader aangeven. 

Boven hebben we gezegd dat het dove kind het meeste moeite 
heeft met de normale taal, waar deze het meest willekeurig kiest; we 
hebben dat verder uitgewerkt door in de willekeur van die keuze 
meer dimensies aan te brengen. Op de eerste niveau van willekeur 
dan de naam van een ding, het dingliche, reïficerende, werkelijkheid-
noemende. Ten eerste de naam van het concrete ding: zelfstandig 
naamwoord in grammaticale terminologie. Dat een koe een koe, een 
fiets een fiets en appels appels zijn is het minst moeilijke. Moeilijker 
wordt het wanneer hef zelfstandige naamwoord geen concreet ding 
meer noemt: liefde, tijd, angst, of dingen noemen buiten de belevings
wereld : ijsberg, dictator, roer, palmboom. Maar dat heeft redenen die 
hier langs ons betoog over de zinsbouw heen gaan en die we dus nog 
even achterwege laten. Op dit eerste niveau staat vervolgens het werk
woord, niet in zijn deel-van-de-zin functie, niet in zijn morfologie (dus 
de persoonsuitgangen en de tijden), maar weer in zijn dinglich aspect: 
wat eten, slapen, spelen, lachen, huilen, kijken, voelen, enz. is, begrijpt 
elk doof kind. Vervolgens de eigenschappen, kwaliteiten, als waar-
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neembare typeringen van het ding: mooi, stout, weg, kapot, de kleuren 
ook het ver weg of dichtbij zijn, enz. Wederom niet in het syncategore-
matisch aspect, maar in het direct werkelijkheidsbetrokkene. Dat syn-
categorematisch aspect, dus het geschikt zijn van het woord voor de 
bouw van de zin, is het moeilijk niveau. Ook al bij de zojuist genoemde 
typen woorden, namelijk waar deze behalve dinglich reïficerend ook 
grammaticaal betrokken zijn, en naar vorm, plaats en combinatie aan 
regels onderhevig: b.v. waar het zelfstandig naamwoord onderwerp, 
voorwerp of iets anders kan zijn, en daardoor van plaats in de zin ver
andert, een meervoud kan hebben, samenstelling of afleiding kan zijn, 
enz. Met andere woorden: het is de vormleer en de syntaxis — de 
vervoeging, verbuiging, woordvolgorde in de zin, waar de moeilijkheid 
zit. Daarbij komen de categorematica er bekaaid af, in deze zin dat ze 
niet grammaticaal gekenmerkt worden (Kerstvacantie pappa dans, i.p.v. 
danste), maar de syncategorematica blijven vaak helemaal weg (Kerst' 
vacantie pappa dans, i.p.v. in de Kerstvacantie). Een zin van een doof 
kind wordt een opstelling van dinglich reïficerende namen : paard lo' 
pen gevaarlijk; televisie thuis plezierig, moeder boos, moeder: vooruit, 
buiten spelen (St. Michielsgestel, 1951) etc. 

En als de syncategorematica overgenomen worden ? Dat zijn dus 
de woorden die pas in het zinsverband zinvol worden : de voorzetsels, 
de pronomina, de voegwoorden, e.d. Die hebben een zelfstandige be
tekenis : jij, omdat, tussen hebben een zelfstandige betekenis die in een 
woordenboek kan beschreven worden; het zijn zelfstandige woorden 
die we kunnen isoleren en omzetten. Maar ze noemen onzelfstandig, 
afhankelijk van hun grammaticaal, morfologogisch en syntactisch, ge
kenmerkte functie in het zinsverband. 

Welnu, als die syncategorematische woorden dan al overgenomen 
worden in het zinsverband, dan gebeurt het vaak dat de zelfstandige be
tekenis wederom minder grote moeilijkheden oplevert, maar de gram
maticale noemfunctie wederom geweld lijdt. Neem b.v. hoe dekens 
slaap thuis of vader zegt radio hoor, ook altijd dans spelen, kan ook 
jij altijd dans, of bloemen op later bloemen opnieuw groeien mooi, of 
grote jongens voetballen daar GVAV tegen kan niet regen mis (resp. 
St. Michielsgestel 1951, Brussel 1960. Groningen 1959: voorbeelden 
die we met duizenden uit voorhanden materiaal kunnen vermenig
vuldigen) . 

Opnieuw zou het ons te ver voeren, om uitvoerig op de voorbeel
den in te gaan; we willen alleen het hier ter discussie staande punt 
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eruit duidelijk maken: iedereen kan zien dat in woorden als hoe, zeg, 
ook, op, later, tegen, kan e.d. de betekenis wel zo ongeveer aanwezig 
is op de wijze die in het Nederlands aanvaard is, maar dat het noemen 
in het grammaticale verband er naast is; dat in slaap, zeg, hoor, dans 
weer de betekenis correct is maar de morfologie onjuist, en dat door dit 
alles van een zinsverband en een volgorde in syntactische zin niet veel 
terecht komt. Er zijn óók flarden van juist gebruik: dekenS, later, bloe-
mEN, opnieuw groeiEN, grotE jongenS voetbalLEN, ook jij, etc, maar 
dan wil enkel zeggen dat het leerproces van het juist gebruik in gram
maticale zin enige voortgang maakt. 

Wat in de gegeven voorbeelden niet tot uitdrukking komt — ook 
niet nodig was — is het feit dat ze ten dele gesproken ten dele gegesticu
leerd zijn. Opnieuw wijzen wij er op dat het gebaar zo remmend werkt, 
en we kunnen nu specifiek zijn. Waar ligt de grootste identiteit van 
het gebaar met het woord ? Enkel in het dingliche, het ter zake stellend, 
het reïficerende, dus op het laagste niveau. Het gebaar kan in theorie 
evengoed een ding symboliseren als een woord (ceteris paribus, natuur
lijk), het kan evengoed een werking en een eigenschap aangeven, meer 
nog: het kan persoonsaanwijzing zijn, een lokale of tijdsbetrokken rela
tie aangeven, en gaan tot het aanduiden van zeer abstracte betrekkin
gen, — al doet het dat laatste doorgaans in de taal van het dove kind 
niet omdat het denken niet op dat niveau is. Maar: het gebaar geeft 
altijd alleen maar de betekenis, en nooit de grammaticale functie van 
het woord uit de spreektaal; of anders gezegd : het gebaar is altijd 
categorematisch, nooit syncategorematisch. Morfologie is vreemd van 
het gebaar: het wordt niet vervoegd : ik slaap tegen jij slaapT, tegen 
wij slapEN, tegen wij sllEpen, of verbogen : kind tegen kindEREN, 
mooi tegen mooiE. Syntactische schikking is, mede daardoor, eveneens 
vreemd aan het gebaar: het heeft een zelfstandige betekenis, maar 
geen grammaticale functie, en kan dus vrijelijk staan in de symboolvolg
orde waar het 't beste uitkomt. Dus: omdat het gebaar niet aan enige 
syntactische schikking gebonden is, volgt de schikking van de zin hele
maal de behoefte tot mededeling van het kind op een niet-linguistische 
maar psychologische wijze : het eerste komt wat het eerste eruit moet, 
hetzij de volgorde van de gebeurtenissen zelf, hetzij de emotie die 
eerst ontladen moet worden, of het belangrijkste enz. Woordbetekenis
sen moeten het dove kindje geleerd worden, maar zij vormen niet het 
grote probleem (zolang het niet gaat over abstracte woorden van de 
volgende paragrafen) ; het grote probleem vormen de regels van de 
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grammatica. Dat omdat iets causaals heeft evenals want, dat op en 
onder lokaal tegenstellingen zijn, dat met en mee in betekenis dicht 
bij elkaar staan, dat is allemaal nog wel te leren ; het echte struikelblok 
is de plaats van omdat en want, de inversie van omdat en de gewone 
volgorde na want (Omdat ik pijn heb, want ik heb pijn), het feit dat 
op en onder vóór zelfstandige naamwoorden als voorzetsels gebruikt 
worden, maar ook bijwoordelijk en dan op een andere plaats (onder 
de tafel, van onder tot boven, hij zit er op, sta op), en dat je wel zegt 
ga je met me mee, maar niet mee mamma ik. De lezer kan dit zelf 
uitbreiden voor alle andere grammaticale categorieën. 

(Wordt vervolgd). 

ONS ONDERWIJS 

door Br. Hortensius, 
Instituut „St. Marie", Eindhoven. 

Op onze scholen — we spreken hier van de jongens- en meisjes
school tesamen — houden wij ons aan een groepsindeling. Die is 
geenszins identiek met de klasindeling op de lagere school. Vanwege 
de grote spreiding van graden en soorten van slechthorendheid en van 
de ontwikkelingsgraad van kinderen van gelijke leeftijden is het vrijwel 
onmogelijk een zuiver homogene groep te vormen. Wel wordt gestreefd 
naar een zo gelijkvormig mogelijke groepering, maar helemaal is dit 
niet te verwezenlijken. Men kan dan ook zelfs per groep nog wel een 
splitsing aantreffen, in twee of zelfs in drie clubjes, die ongeveer op 
gelijk niveau liggen. Hoe groter het aantal leerlingen per school is, hoe 
groter de mogelijkheid van differentiatie is. Elke groep bestaat uit 14 
tot 16 leerlingen. De zes onderste groepen zijn gemengd, jongens en 
meisjes bij elkaar. Daarboven komen nog gesplitst: drie meisjesgroe-
pen en zes jongensgroepen. Bovendien omvatten onze scholen sinds 
oktober 1961 nog twee kleutergroepen, ieder van 8 leerlingen, zodat we 
in totaal komen tot 17 groepen, met een gezamenlijk leerlingen aantal 
van 236 jongens en meisjes. 

Bij het onderwijs wordt op zo efficiënt mogelijke wijze gebruik 



164 

gemaakt van klasse-apparatuur. Onder de lessenaar van de onderwij-
zer(es) is een centrale versterker aangebracht. Van hieruit loopt een 
voedingskabel naar elk tafeltje, waarop een balansvolumeregelaar is 
aangebracht: hiermede kan elk kind de sterkte van het aangeboden 
signaal naar eigen behoefte regelen. De twee oortelefoontjes, speciaal 
uitgekozen naar gelang de geluidskwaliteitsbehoefte van het kind, zijn 
door middel van twee snoertjes hieraan verbonden. Aan de lessenaar en 
bij het bord zijn nog speciale aansluitingen gemaakt, zodat het kind ook 
hier zijn apparatuur kan gebruiken. De onderwijzer (es) spreekt voort
durend voor de microfoon op de lessenaar. Ook op ieder tafeltje is 
een microfoon vast aangebracht, die voorzien is van een in-uit schake
laar. Wanneer het kind een spreekbeurt heeft schakelt het zijn micro
foon in, waardoor het mogelijk wordt dat ook hijzelf én de medeleer
lingen het gesprokene kunnen horen. Dit lijkt misschien op het eerste 
gezicht omslachtig, doch het is een kwestie van wennen : ze doen dit 
al spoedig automatisch. 

Nog slechts twee klassen zijn uitgerust met een ringleidingappara-
tuur. Doch ook deze zullen in de toekomst worden omgebouwd tot de 
bovengenoemde klasse-installatie. Want het grote bezwaar bij de ring
leidingsinstallatie is de feed-back, het terughoren. We hebben het in
dertijd getracht te ondervangen door ook bij deze installatie op elke 
tafel een microfoon te plaatsen, maar dat betekent praktisch een 
dubbele installatie, hetgeen een kostbare onderneming wordt. 

Een van de eerste doelstellingen van ons onderwijs is de gehoorres-
ten door training zo rendabel mogelijk te maken. We streven naar een 
aanvankelijk doelbewuste luisterinstelling van de leerlingen. Daarvoor 
worden in de eerste leerjaren speciale hoortrainingsoefeningen gegeven : 
het onderscheiden van geluiden, toonhoogten, melodieën en accenten. 
Dit is later van grote steun voor het zo normaal mogelijk spreken. Want 
ook hierbij spelen accent, melodie en ritme een uiterst belangrijke rol. 
Buiten de leslokalen wordt zoveel mogelijk van individuele hoortoe-
stellen gebruik gemaakt. 

Naast de oefeningen in het horen en luisteren blijft echter het lip-
lezen voor vrijwel alle slechthorenden een dwingende zaak. Waar zij 
op school in de optimaal gunstige luister- en spreekpositie zijn, zullen 
zij later vaak in minder ideale omstandigheden moeten verkeren, zodat 
hun gehoor, dat op school misschien nog toereikend was, om het ge
sprokene te kunnen verstaan, hun dan niet dat profijt zal kunnen 
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opleveren. Dan zal aanvulling met liplezen noodzakelijk zijn. Daarom 
worden er in alle leerjaren — van laag tot hoog — permanent speciale 
lipleesoefeningen gegeven. De lipleesles is een integrerend deel van het 
slechthorenden-onderwijs. Vooral juist ook voor de zg. lichtere gevallen 
blijkt dit in de praktijk na de schoolperiode van niet te onderschatten 
belang. 

Overigens worden bij het onderwijs zo veel mogelijk de normale 
leermethoden van het gewoon lager onderwijs aangehouden. Dat wil 
dus zeggen : er zijn geen speciale reken-, taal-, lees- enz. methoden 
voor onze slechthorende kinderen samengesteld. Wij moeten immers 
zoveel mogelijk aansluiten op het gewoon lager onderwijs, eerstens om
dat wij veel kinderen van de lagere school krijgen, en tweedens om de 
mogelijkheid voor een voortgezette studie open te houden. Natuurlijk 
worden wel — waar nodig en mogelijk — de klemtonen wat verlegd. 
Zo vormt het taalonderwijs natuurlijk de hoofdschotel van ons leer
programma, maar dan in de betekenis van het aanbrengen of uitbrei
den van de taalschat. Waar die zich bij goedhorende kinderen door
gaans normaal en zonder extra moeite ontwikkelt, moeten wij vaak bij 
de meest elementaire begrippen beginnen, omdat er bij slechthorende 
kinderen van een grote achterstand in taal of van praktisch geen taai-
bezit sprake is. Dit aanbrengen of uitbreiden van de taalschat hoeft 
echter geenszins beperkt te blijven tot de taalles in engere zin, want ook 
de andere vakken lenen zich hier uitstekend voor. Daarom worden 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie e.d. ook zo goed en 
zo uitgebreid mogelijk gegeven. 

Vanzelfsprekend wordt bij ons onderwijs een grote aandacht be
steed aan de godsdienstige vorming van de leerlingen. Een speciale 
godsdienstleraar komt in elke klas eens per week een les geven, en de 
klasse-onderwijzer (es) geeft hierop aansluitend of uitbreidend zijn eigen 
lessen. Ook worden er geregeld voor de kinderen aangepaste godsdienst
oefeningen gegeven. Op deze manier hopen wij onze kinderen een ge
zonde, geestelijke basis mee te geven, waarop zij in hun latere, vaak 
toch al moeilijke leven, kunnen steunen en verder uitbouwen. 

Ook aan de lichamelijke oefeningen wordt de nodige aandacht 
besteed : hierbij wordt speciaal gelet op de vaak gestoorde of onontwik
kelde evenwichtsfuncties, wat bij gehoorgestoorden nog al eens voor
komt, terwijl verder gestreefd wordt naar een zo harmonisch mogelijke 
lichaamsuitgroei. De speciale gymnastieklessen worden gegeven door 
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een volledig bevoegde en uiterst bekwame bijzondere leerkracht. Prak
tisch alle kinderen krijgen ook eens per week zwemles. 

Het verleden heeft bewezen dat een zekere muzikale vorming 
zelfs bij onze kinderen mogelijk is. Wij stellen hierbij niet op de eerste 
plaats het bereiken van artistieke prestaties, maar het zo veelzijdig 
mogelijk ontplooien van het gevoelsleven van het kind. Het is zelfs 
gebleken dat er bij de kinderen veel belangstelling voor is. Daarom 
wordt er in alle groepen in een of andere vorm hieraan tegemoet ge
komen : speelliedjes bij de kleineren, dansen bij de meisjes, zingen of 
blokfluiten in andere groepen. In dit kader willen wij ook de handen
arbeid- en tekenlessen zien. Bij de hogere jongensgroepen echter gaan 
deze vakken ook een andere taak vervullen : voorbereiding op het latere 
leven, dat voor de meeste jongens op handvaardigheid en tempo is 
ingesteld. Bij de meisjes wordt hiervoor het naaien en huishoudelijk 
werk ingeschakeld. Zij worden zelfs in de mogelijkheid gesteld het 
diploma lingerie, costuum en coupeuse te behalen. 

Normaliter bevat ons onderwijs 9 leerjaren. Dat kan bij de een 
wat korter, bij de ander wat langer worden, afhankelijk van leeftijd 
en vorderingen. 

Het streven is om in die 9 leerjaren het volledige programma van 
de lagere school af te werken. Dit moge voor een buitenstaander wat 
lang lijken, maar als men de vaak zeer beperkte taalschat en grote 
ontwikkelingsachterstand van de meeste leerlingen in aanmerking 
neemt, zal men de redelijkheid van deze 9 leerjaren kunnen inzien. 

Het is ook duidelijk dat dit niet bij alle leerlingen verwezenlijkt 
kan worden, terwijl weer andere, meer begaafde leerlingen een veel 
hoger peil bereiken. 

Bij het voleindigen van de gewenste schooltijd wordt een onderzoek 
gedaan door onze psycholoog en in overleg met het hoofd der school 
de ouders, klasseonderwijzer (es) en de leerling zelf wordt de keuze 
bepaald voor het later leven. 
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VERSLAG 

van de 43*te Algemene Vergadering van de Ver. ter 
bevordering van het Doofstommenonderwijs gehouden op 

donderdag 7 en vrijdag 8 juni 1 9 6 2 te Rotterdam 

Als men na een aantal jaren eens weer terugkeert in Rotterdam, 
zal het velen opvallen welk een dynamische stad uit de puinhopen 
van 1940 is verrezen. Nog is het puin niet allemaal geruimd, nog zijn er 
open plekken, maar de machtige bouwwerken, die in de binnenstad 
overal omhoogrijzen spreken van durf, ondernemingslust en vertrou
wen in de toekomst. Als men vanuit de Euromast het oog laat gaan 
over deze machtige stad aan de Maas, dan treft de dynamiek ieder, 
die haar wil zien : in de intense scheepvaart op de rivier, in het woud 
van kranen langs de vele havens, in het als aan een lopende band in-
en uitrijden der ontelbare auto's van de Maastunnel, in het moderne 
Centraalstation en in nog zoveel dingen meer. 

Die dynamiek ontwaarden de bezoekers van de Alg. Verg. ook in 
het nieuwe gebouw van het Rudolf Mees Instituut, een complex van 
gebouwen eigenlijk, waar men, komende uit de „provincie" wat onwen
nig tegenover staat, maar dat spreekt van een nieuwe aanpak, die be
wondering en ook verwondering opwekt. En beleefden de gasten die 
dynamiek ook niet in het cabaret-programma, dat na de huishoudelijke 
vergadering werd aangeboden, niet door bekende artisten, maar door 
eigen krachten van de school, die met vaart, durf en artisticiteit een 
veelheid van nummers ten beste gaven, die de grootste waardering 
ookstte en de leden er vaak aan deden twijfelen of hier amateurs dan 
wel ras-artisten op het podium stonden ? 

Ten slotte voelde men die dynamiek ook in de Rivièra-hal, waar 
een te intens gebruik van de reusachtige zaal een minder dynamische 
figuur dan de directeur van de Rotterdamse school het zwijgen zou 
hebben opgelegd, niet echter aan de Heer de Vos, die met verbeten
heid en vasthoudendheid demonstreerde, wat de eigenlijke betekenis 
was van het Engelse gezegde : „to muddle through". 

Na deze lange inleiding, die me echter uit de pen moest, ga ik 
dan eindelijk verslag doen, van hetgeen er op de donderdag van de 
Alg. Verg. plaats vond, om dan hetgeen op de vrijdag gebeurde over 
te laten aan de nieuwe secretaresse Mej. Rog. 
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Nadat de vergadering op donderdag 7 juni van 14.00—16.00 het 
door de taaicommissie samengestelde rapport over „Het taalonderwijs 
in de voorschool" in een aantal discussie-groepen in diverse lokaliteiten 
van de nieuwe school had besproken, opende de Voorzitter drs. M. J. 
C. Büchli om 19.00 uur de huishoudelijke vergadering in de aula van 
het Montessorilyceum in de Schimmelpenninckstraat. Hij riep allen 
een hartelijk welkom toe, in het bijzonder de nieuwe leden en bracht 
dank aan de Heer Jansen voor de moeite, die hij zich gegeven had om 
alle congressisten te voorzien van een badge, een insigne, dat ieder tot 
het einde van het lidmaatschap diende te bewaren. 

Nadat de notulen waren voorgelezen en behoudens een kleine 
correctie waren goedgekeurd, ging de Voorzitter over tot het doen van 
een aantal mededelingen. 

De Heer Vroomen was namens de Vereniging gelukgewenst met 
zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de Heer 
van Beers met zijn zilveren jubileum en de Heer van Uden met zijn 
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en zijn dubbel 
zilveren jubileum als priester en doofstommenleraar. 

Verder deelde de Voorzitter mee, dat het Internationale Congres 
in Washington in 1963 zal doorgaan volgens een brief van Dr. Elstad 
ondanks het feit, dat in 1963 ook een Internationaal Congres van de 
World Federation of the Deaf zal worden gehouden te Stockholm. 
In 1961 is er in Heidelberg een Internationaal Congres voor gehandi
capten gehouden onder auspiciën van de World Health Organisation 
en Mevrouw Prado uit Madrid zweeft een internationaal centrum voor 
de doofheid voor ogen, een veelheid van instanties alszo, die naast 
elkaar werken. 

Wat het Int. Congres te Washington betreft zei de Voorzitter, dat 
de kosten per deelnemer wel ongeveer een bedrag zullen eisen, dat 
ligt tussen ƒ 1500 en ƒ 2000. Op gratis logies zullen de deelnemers 
waarschijnlijk wel kunnen rekenen, doch de trip langs een aantal 
scholen zal wellicht betaald moeten worden. De leden, die naar 
Washington gaan, kunnen waarschijnlijk rekenen op een tegemoet
koming in de kosten van minimum ƒ 100 en maximum ƒ 200. Het 
Bestuur had de Voorzitter gevraagd de tocht te organiseren, waarbij 
van elke school een vertegenwoordiger assistentie zou verlenen. Uit 
mededeling van de Heer Büchli bleek, dat er in Duitsland en Engeland 
al belangstelling bestond voor een chartervliegtuig. 

Daar het Congres gehouden zal worden van 23—28 juni zal hier-
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voor met de Hoofdinspecteur een speciale regeling getroffen moeten 

worden. 
Ook in Gestel is een Congres gehouden voor Lichamelijke Oefe

ning deelde de Voorzitter mee. Hij wenste Mgr. van Overbeek met 
de organisatie er van geluk. De Heer Jansen had op dit Congres de 
Vereniging vertegenwoordigd. 

De Voorzitter dankt de leden van de Taaicommissie voor de 
indiening van haar rapport. De U.D.O.-commissie is nog niet tot een 
rapport gekomen, maar heeft een korte samenvatting opgesteld van 
haar bevindingen, waaruit de Voorzitter enige mededelingen doet. 

Het rapport van de commissie met betrekking tot de nieuwe wet 
op het B.L.O. moest in de nieuwe spelling worden gezet en is aan het 
Kabinet aangeboden, zegt de Voorzitter. De Commissie is nog niet 
ontbonden en de Heer Büchli blijft lid van de commissie. Ook blijft 
hij lid van de commissie, die is ingesteld door de B.L.O.-verenigingen. 

Het rapport der kascommissie is dan aan de orde en de Heer 
Landman deelt mee, dat de commissie de financiën prima in orde 
heeft bevonden, waarna de Penningmeester gedechargeerd wordt voor 
zijn beheer. 

Nadat de Heer Berkhout voorgesteld heeft de volgende Alg. Verg. 
te Amsterdam te houden worden de plaatsvervangende leden van de 
kascommissie nl. Mevrouw Huizinga-Mulder en de Heer Bergshoef tot 
gewone leden benoemd, terwijl in Groningen twee plaatsvervangers 
zullen worden gezocht. 

Daarna was de stemming voor 3 vacatures in het Bestuur aan 
de orde. 

Voor de 1ste kwaliteitszetel voor Amsterdam werd de Heer Jansen 
met 163 van de 165 uitgebrachte stemmen gekozen. 

Voor de 2de kwaliteitszetel voor Groningen werd de Heer Bree-
man met 157 van de 164 uitgebrachte stemmen gekozen. 

Voor de 3de vrije zetel waren 2 stemmingen nodig. De uitslag van 
de laatste stemming was, dat Broeder Augustinus met 91 van de 162 
uitgebrachte stemmen werd gekozen. 

De verkiezing van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester had 
ten slotte tot resultaat, dat tot Voorzitter werd gekozen de Heer v. d. 
Have met 168 van de 172 uitgebrachte stemmen, tot Secretaresse Mej. 
Rog met 168 van de 172 uitgebrachte stemmen en tot Penningmeester 
de Heer Jansen eveneens met 168 van de 172 uitgebrachte stemmen. 

De Voorzitter bedankte de commissie van stemopneming nl. Mej. 
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Polet en de Heer Toonstra + de Heer van Eindhoven en de Heer 
Pronk voor het vele werk. 

Daar bij de rondvraag niemand het woord verlangde, sloot de 
Voorzitter de huishoudelijke vergadering na de hoop te hebben uit
gesproken, dat in het nieuwe Bestuur een even prettige wijze van 
samenwerking zal mogen ontstaan als in het oude Bestuur geheerst 
heeft. 

Aan mij dan de eervolle, maar nog ongewone taak dit verslag van 
de Heer Sissing voort te zetten. 

Vrijdagmorgen 8 juni om half 10 heropende de nieuwgekozen 
voorzitter, de Heer J. L. van der Have, de vergadering in de Rivièra-hal 
van Diergaarde Blijdorp. Hij sprak hartelijke welkomstwoorden tot de 
Heer Vlietstra, Hoofdinspecteur van het B.O., tot de Heer Linthorst, 
lid, ouddirecteur van de Rotterdamse school en lid van het Bestuur 
der Ammanstichting, tot Mr. Blommestijn, die de Minister van Maat
schappelijk werk vertegenwoordigde, tot de Heer Schwantje, Gemeen
telijk Inspecteur voor Lich. Opv., tot de afgevaardigden van de Be
sturen der Instituten, tot de Heren Breve en Verschoor, afgevaardigden 
van de Ver. ter Bevordering van het Onderwijs aan slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen in Nederland, tot de Heer De Jeu, die de 
Ver. voor Orthopeadagogen en Anderen wier arbeid orthopeadagogisch 
gericht is vertegenwoordigde, tot Br. Walter, die aanwezig was namens 
onze Belgische collega's, tot Prof. Dr. Vliegenthart, bijzonder hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en spreker op deze morgen en last 
but not least tot ons erelid de Heer Droge. 

Na deze begroeting werd overgegaan tot het afwerken van de 
agenda. Deze vermeldde, behalve de gebruikelijke lezingen, als punt 3 
„Afscheid van de heren Büchli en Sissing als voorzitter en secretaris 
van de Vereniging". Een afscheid in onze vereniging is een agendapunt 
van de Huishoudelijke Vergadering, een interne aangelegenheid dus. 
Dit bijzondere afscheid vormde echter de kern van de vrijdagmorgen
bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Ik begin daarom met dit 
3e agendapunt. 

De Voorzitter sprak allereerst Drs. Büchli toe. Hij zei, dat bepaalde 
gevoelens, die op dat ogenblik bij de Heer Büchli leefden, ook bij de 
gehele Vereniging aanwezig waren. De Heer Büchli heeft de vereniging 
27 jaar als bestuurslid gediend en daarvan 25 jaar als voorzitter. „Toen 
U 40 jaar was, heeft de Vereniging dus blijkbaar al iets in U gezien. 
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Dit pleit voor U, maar ook voor de intelligentie van de leden der Ver
eniging." De leden zijn niet in hun verwachtingen teleurgesteld: op 
onnavolgbare wijze flitsten de woordspelingen door de zaal als sprekers 
werden ingeleid of bedankt; soepel was de leiding — ieder kreeg 
gelegenheid het zijne of het hare te zeggen ; veelzijdig de representatie in 
Nederland en in het buitenland. In het bijzonder memoreerde de voor
zitter in zijn toespraak het 1ste Internationale Congres te Groningen 
in 1950. De organisatie daarvan is voornamelijk het werk van de Heer 
Büchli geweest. „Wij waren verbaasd over en trots op uw taalvaardig
heid in het contact met onze buitenlandse collega's". Ook op het 2de 
Internat. Congres te Manchester in 1958 was de Heer Büchli één der 
sprekers („Day Schools — A condition for Auditory Education"). Het 
vertrouwen dat de Vereniging stelt in de „buitenlandse betrekkingen" 
van de Heer Büchli is gebleken uit het feit, dat zij hem gevraagd heeft 
alle zaken te regelen voor de Nederlandse deelnemers aan het 3e Inter
nationaal Congres te Washington in 1963. De Voorzitter beëindigde zijn 
toespraak met te bekennen dat hij graag de unieke wijze van toespreken 
met „gelijke munt" zou willen betalen. Hij vreesde echter te veel „pas
munt" nodig te zullen hebben om de „gouden munt" te evenaren. 
Daarom enkele woorden uit het hart: „Zeer bijzondere dank voor 
alles ! Op de voorzittersplaats hebt U het Doofstommenonderwijs be
vorderd. U bent ten diepste filoloog geweest, want U hebt het geluk 
van het dove taalarme kind bevorderd. Wij willen U daarvoor eren 
en menen dit het best te kunnen doen door U het Ere-voorzitterschap 
aan te bieden." 

In een minutenlang applaus onderstreepten de leden deze woor
den van de voorzitter. Het werd een niet mis te verstaan uiting geven 
aan de waardering en dank, die ieder voor de scheidende voorzitter 
voelde. Ontroerd nam de Heer Büchli de ovatie in ontvangst. 

Hierna richtte de Voorzitter het woord tot de Heer Sissing. De 
Heer Sissing is 25 jaar secretaris van de vereniging geweest, een belang
rijk deel dus van zijn 40-jarige loopbaan bij het doofstommenonderwijs. 
In zijn werk onderscheidde hij zich vooral in de praktische vorm van 
ons onderwijs. Viel bij de functie van de ere-voorzitter het accent op 
het zinvolle spreken, ook het schrift speelt in onze kring een belangrijke 
rol. In de stromingen, die wij uit de geschiedenis van het doofstommen
onderwijs kennen voerden gebaren-, orale- en hoormethode beurtelings 
de boventoon, maar nooit werd de waarde van het schrift voor ons 
onderwijs ontkend. Ook wij waarderen het, dat het zo snel vervlogen 
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gesproken woord voor ons in notulen werd vastgelegd. Zij brachten 
ons de situatie van de vorige Alg. Verg. weer geheel in herinnering en 
bewerkstelligden zo een sterke continuïteit in ons verenigingsleven. Ook 
de jaarverslagen waren geen dorre opsomming van feiten maar „be
schouwingen". De Heer Sissing keek daarbij ook over de grenzen en 
de wijze, waarop hij uit verschillende publikaties citeerde, was voor 
velen een stimulans tot kennisnemen van het besprokene. 

De Voorzitter noemde nu ook de naam van de Heer Droge. Deze 
was immers 24 jaar lid van „het driemanschap" geweest. Ook in dit 
afscheid moest dit drietal daarom verenigd zijn. 

Hierna verzocht de Voorzitter de Heer Sissing het ere-lidmaatschap 
te willen aanvaarden als dank en eerbetoon namens alle leden van de 
Vereniging. 

Toen kreeg de Heer Vlietstra het woord. Hij sprak zijn dank uit 
voor de gelegenheid de afgetreden voorzitter te kunnen toespreken. Hij 
miste echter wel de locale sfeer bij het afscheid van deze twee Gro
ningers. Hij haalde enkele oude (en kennelijk dierbare) herinneringen 
op over zijn contacten met het Groningse Instituut, De entree daar 
werd gekenmerkt door „Koffie met Koek" zo principieel anders dan de 
Haagse „thee met cake". Een voorganger van de Heer Vlietstra werd 
in 1921 in Groningen aldus begroet: „Ha ! Bent U nou die zwakzin
nige (n) inspecteur!" Een collega uit Zuid Afrika kwam enkele dagen 
vroeger dan was afgesproken. Met hese stem (hij was erg verkouden) 
verontschuldigde hij zich voor dit feit met de woorden : „Ik hier uit 
de lug kom val". Hij had hierna een half uur nodig om duidelijk te 
maken, dat hij geen oudleerling van het Instituut was. Als inspecteur 
moest hij nu woorden spreken bij dit uittreden. Voor de Franse roman
tiek van „partir c'est mourir un peu" zijn de Groningers te nuchter. 
Een Groningse Toto-winnaar antwoordde op de vraag, wat hij ging 
doen met de Toto-prijs: „Oettellen en naotellen". Aan het uittellen 
en natellen van de waarde van de Heren Büchli en Sissing is echter 
geen beginnen. Mr. J. Lumsden (Her Majesty's Inspector in Engeland) 
benijdde Nederland om een zo knappe articulator als de Heer Sissing. 

De Heer Büchli bezit een nationale en internationale gevestigdheid. 
Met nadruk bracht de Heer Vlietstra nog eens onder onze aandacht, 
welk een uitnemende pleitbezorger de Heer Büchli voor ons was in 
alle commissies. 

De Heer Vlietstra bekende, dat hij 15 jaar geleden nauwelijks het 
onderscheid kende tussen een huig-r en een tongpunt-r en nu „onder-
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scheidt" hij trillingen van 1000 hrz. en een „witte ruis". 
In navolging van de Heer Büchli wilde hij ook wat spelen met 

woorden. De naam Büchli deed hem denken aan het boekje dat de 
Heer Büchli geschreven heeft (De zorg voor de doofstomme). In het 
Grote Boek van het Doofstommenonderwijs in Nederland zullen de 
namen van de Heren Büchli en Sissing met ere genoemd worden en 
in Gouden Letters geschreven, zodat wij nog lang op hun werk zullen 
kunnen terugzien. 

De Heer Sissing kreeg hierna als eerste de gelegenheid de ver
gadering toe te spreken. 

Hij dankte voor de vriendelijke woorden van voorzitter en Inspec
teur. De secretaris van de Vereniging is iemand, die niet veel spreekt. 
Hij heeft al zijn tijd nodig om geconcentreerd te luisteren naar de uit
spraken van anderen om die te kunnen notuleren. De voorzitter echter 
voert het hoogste woord. Nu echter is de voorzitter geen voorzitter, de 
secretaris geen secretaris meer, vandaar dat de laatste het eerste het 
woord voert. De Heer Sissing sprak verder zijn dank uit voor de grote 
onderscheiding van het ere-lidmaatschap. Hij had bij het maken van 
het laatste verslag enkele vermetele gedachten gekoesterd : „Zou het 
mogelijk zijn , de Voorzitter en ik?" De Penningmeester 
had de onderscheiding vorig jaar gekregen, maar nu is toch wel ge
bleken, dat geld niet alleen een ereklasse vormt, maar dat ook beheer 
van woorden op deze wijze gehonoreerd kan worden. De Secretaris 
wilde zijn speech niet te lang maken, hij besloot daarom met de woor
den : „Seit einig, einig, einig ! Dat brengt ons dichter bij ons doel : 
Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland". 

Hierna beantwoordde de Heer Büchli de tot hem gerichte toe
spraken. Hij dankte allereerst de Heer Vlietstra voor zijn vriendelijke 
woorden. Er is altijd een prettige samenwerking geweest met de Inspec
teur. Hoewel er in vele commissies aanvankelijk weinig begrip was voor 
de bijzondere plaats van het Doofstommenonderwijs in het geheel van 
het B.L.O., heeft de Heer Vlietstra de bijzondere plaats van dit onder
wijs goed gezien. De Heer Vlietstra heeft verder gesproken over de 
naam Büchli. Deze Zwitserse naam betekent beukje. De Heer Büchli 
zelf dacht altijd aan de bruine beuk in de tuin van zijn huis, dat hij 
helaas nu moet verlaten. 

In ons land kan het onderwijs zich vrij ontwikkelen. Het moet 
echter aan eisen voldoen. Aan de Heer Vlietstra de taak toe te zien 
dat aan deze eisen wordt voldaan. „De wijze waarop U zich van die taak 
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kwijt, wordt door ons bijzonder gewaardeerd." T.a.v. het ere-voorzitter-
schap sprak de Heer Büchli de wens uit de eer van het erevoorzitter-
schap waardig te mogen zijn. 

Bij een terugblik over de 25 jaren van zijn voorzitterschap blijkt, 
dat er veel is veranderd in het doofstommenonderwijs. De Vereniging 
heeft in deze veranderingen een groot aandeel gehad. Die verande
ringen betreffen de aard van de onderwerpen, die besproken werden 
en de mensen die de besprekingen hielden. Er was belangstelling naar 
en van alle kanten. En vele onderzoekers op de nieuwe terreinen 
behoren nu tot de vaste kring van medewerkers. Vele gespecialiseerde 
beschouwingen kwamen aan de orde. Zij bewezen hun waarde. Voor de 
praktijk in de school was echter van groot belang de bezinning op het 
vraagstuk van de doofheid en haar gevolgen. Men gaat uit van ver
schillende principes. De Heer Büchli meent echter dat de vroegere 
gebondenheid van het taalonderwijs niet is verouderd. Zij was dan ook 
gebaseerd op ervaringen. Hij wilde echter, nu de haan de kippenren 
verlaat, geen knuppel in het hoenderhok werpen. 

Begrip voor eikaars inzichten is de zuurdesem van onze Vereniging. 
De uiteenlopende meningen zijn toch één in het gemeenschappelijke 
doel: van dove kinderen nuttige mensen te maken, die in blijheid en 
zelfstandigheid onder horende mensen kunnen verkeren. 

Deze eenheid vinden we ook bij de Besturen. Zij vormt een oude, 
waardige traditie. Toch is elk der instituten op eigen wijze te typeren : 
Gestel — het instituut van het zuidelijke leven en de mystiek, Rotter
dam — instituut van zakelijk koopmanschap, Voorburg — typisch 
Nederlands met haar reformatorische instelling en Amsterdam — 
samenwerking met universiteit. De unieke verhouding tussen Besturen 
en Personeel van de Instituten wordt ook bijzonder gewaardeerd. 

De Heer Büchli noemde ook de samenwerking met het Slecht-
horendenonderwijs. Aanvankelijk had hij wel vrees, dat die samen
werking niet tot stand zou komen, maar het resultaat van de lange 
debatten is toch geweest, dat we nu een gemeenschappelijk tijdschrift 
hebben. 

Hij sprak ook waarderende woorden voor het contact dat er be
staat met de Stichting B.O. 

De nieuwe collega's moeten practisch bekwaamd en theoretisch 
geschoold worden. Een engelse collega stelde eens vast: I undertake to 
teach the deaf, not to work with hearing aids. Toch is een goed begrip 
van de hoorapparatuur niet alleen van theoretisch belang, maar ook 
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een voorrecht in ons werk met de kinderen. 
Wij ervaren teleurstellingen in ons werk uur in, uur uit door de 

taalarmoede van het dove kind. We blijven daarom zoeken naar 
betere methoden om het dove kind uit zijn isolement te verlossen. 
Profitabele gehoorresten maken onze taak gemakkelijker, maar het 
dove kind moet aan steeds hogere eisen voldoen. Wordt hij opgevoed 
voor een hoger niveau, dan vormt zijn doofheid een groter beletsel. 
In eenvoudige kring vindt de dove gemakkelijker zijn plaats. De ont
wikkelde dove voelt zich daar niet meer thuis. Het verkeren op eigen 
niveau vraagt echter een grote geestelijke inspanning. 

De Heer Büchli eindigde met zijn dank uit te spreken. Het waren 
25 gelukkige jaren, waarin gewerkt is tot heil van het dove kind. Bij
zondere dank bracht hij aan zijn medebestuursleden de Heren 
Sissing en Droge. Hij sprak de hoop en het vertrouwen uit dat nieuwe 
voorzitter en bestuursleden het even goed zouden hebben. Hij wenste 
allen toe, dat ze één van zin zouden zijn en veel vreugde en geluk 
mochten beleven in persoonlijk leven en met hun familie. „Dank uit 
het diepst van mijn hart!" 

Hierna kreeg de Heer Breve, secretaris van de Vereniging ter Be
vordering van het Onderwijs- aan Slechthorende en Spraakgebrekkige 
Kinderen, nog het woord. 

Hij dankte scheidende voorzitter en secretaris voor de prettige samen
werking. Zijn Vereniging acht die samenwerking van veel belang, al 
blijkt de dank voor de mogelijkheid niet in het verschijnen van veel 
artikelen in het gezamenlijke tijdschrift. Als teken van waardering bood 
hij beiden een boekwerk aan in symbolische vorm. 

De Heer Büchli beantwoordde deze toespraak voor beiden. Beiden 
weten zij wel raad met dit geschenk ; zij waren bijzonder er door ver
rast. Hij sprak verder de hoop uit, dat de samenwerking tussen beide 
verenigingen goed zou blijven. 

Hiermee was dit bijzondere programmapunt van onze 43ste Alg. 
Verg. afgehandeld. Over de overige programmapunten van de vrijdag
morgenvergadering kan ik kort zijn. Alle sprekers hebben nl. toegezegd 
hun voordracht toe te zullen zenden aan ons tijdschrift. 

Als eerste hield Mevr. J. v. d. Bosch, gymnastiek lerares aan het 
Rotterdamse Instituut, een inleiding over ritmiek in het algemeen, 
waarna demonstraties volgden met leerlingen van dit Instituut, zodat 
wij iets konden zien van de bijzondere toepassing van deze inzichten 
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bij dove kinderen. 
De Voorzitter zei in zijn dankwoord, dat voorzover hem bekend, 

dit de eerste maal was, dat kinderen gedurende de officiële vergadering 
zijn opgetreden. We zijn meer gewend aan hun optreden gedurende 
de „gezellige avond". De Voorzitter zag in deze verandering een erken
ning van de ritmiek als belangrijk onderdeel van ons werk — als funda
menteel vak. Primair niet alleen op de agenda van deze morgen, maar 
ook op het programma van onze scholen. 

Hierna volgde een verslag van een bespreking (de vorige dag door 
alle leden in 10 discussiegroepen gehouden) van het rapport der taai
commissie over „Het taalonderwijs in de voorschool" door Mej. N. Rog. 

De Voorzitter meende na afloop, dat de secretaresse hiermee een 
proeve van bekwaamheid had afgelegd (was dat een hart onder de 
riem?). Hij dankte alle leden der taaicommissie voor het tot stand 
komen van het rapport en de dames M. C. Nieuwland en N. Rog voor 
dit (in hevige tijdnood tot stand gekomen) verslag. 

Na de pauze hield Prof. Dr. W. E. Vliegenthart zijn lezing over 
„De rol van de psycholoog bij het toelatingsonderzoek." 

In zijn dankwoord zei de Voorzitter dat bij het doofstommenonder-
wijs velen „in de periferie meespelen". Prof. Vliegenthart heeft op onze 
Alg. Vergaderingen nu reeds 3 maal het woord gevoerd. In deze 
periode heeft ons werk vele veranderingen ondergaan. Vele aspecten 
zijn van de periferie naar meer centrale regionen verhuisd. Het wezen
lijke werk gebeurt door de mensen voor de klas: een helder en goed 
taalgebruik blijft voor dove kinderen belangrijk. 

Het heldere taalgebruik van Prof. Vliegenthart was belangrijk voor 
ons. De Voorzitter bracht ons in herinnering de dissertatie van Dr. 
Vliegenthart „Op gespannen voet" en de rede getiteld „Anders-zijn en 
mee-gaan-doen", die Prof. Vliegenthart uitsprak bij het aanvaarden 
van het ambt van bijzonder hoogleraar. De titel van deze rede is 
typerend voor de instelling van Prof. Vliegenthart t.a.v. het gehandi
capte kind. Hij ziet het totale kind in al zijn functies. Ook wij hebben 
in ons werk met dit totale kind te maken. „Wij danken U daarom, 
dat U, hoewel anders-dan-wij, toch met ons mee-hebt-willen-doen". 

Met de lezing van Drs. A. W. de Vos over „De zorg voor de dove 
kleuter thuis en de hieropvolgende schoolkeuze" werd de vrijdagmor
genvergadering besloten. 

De Voorzitter dankte de Heer de Vos voor zijn voordracht. Hierin 
was het woord schoolkeuze vaak gevallen. Wij weten dat bij die school-



177 

keuze tal van technische factoren tegen elkaar worden afgewogen. Het 
succes van een schoolkeuze is echter ook in grote mate afhankelijk van 
de man of de vrouw voor de klas. 

Daarna sprak de Voorzitter enkele slotwoorden. Hij dankte het 
Bestuur van het Rudolf Mees Instituut voor deze „dynamische" ver
gadering, de medewerkers aan het Cabaretprogramma voor wat zij in 
zulk een snelle opeenvolging geboden hadden aan ernst en luim en 
de Heren de Vos, Cok en Stoel voor de organisatie van deze vergade
ring. Hij richtte in het bijzonder het woord tot de Heer de Vos en 
wenste hem na zijn val op het gladde ijs nu het lente was een volledig 
en spoedig herstel toe. 

De verzorgde lunch, aangeboden door het Bestuur van de Amman-
stichting en gepresideerd door de voorzitter Mr. Staab, liet ieder zich na 
deze in figuurlijke en letterlijke zin zo veel bewogen vergadering goed 
smaken. Vergezeld van de vriendelijke afscheidswoorden van Mr. Staab 
aanvaardden allen hierna de thuisreis. 

De secretaresse 
N. ROG 

AFSCHEID VAN DE HEREN H. SISSING EN J. W. LOUWE 
EN MEVR. M. P. A. KNOTTENBELT-TEN CATE 

„Geen afscheid voor het Forum" was de mening van de Heer 
Sissing en de beide andere kollega's, die ons gaan verlaten, waren dat 
met hem eens. Maar de andere leden van het personeel waren het hele
maal niet met deze drie kollega's eens. En zo waren we 18 juli 1962 
samengekomen in de eetzaal van het meisjesinternaat. Het personeel 
van alle afdelingen was aanwezig; ook de Heren Büchli, Delhez en 
Prof. Huizing woonden de gezellige, ongedwongen bijeenkomst bij. 

De Heer Büchli dankte de scheidenden voor het werk, dat zij 
voor het Groninger Instituut hadden verricht en gaf het woord aan de 
Heer Schreuder, die ogenblikkelijk de Heer Sissing als hoofd van 
Guyotschool B in actie liet komen om een afscheidswoord te richten 
tot Mevr. Knottenbelt. Hij zei, dat we wel onder de indruk waren in 
1955, toen daar een gediplomeerd lerares van de opleiding van Prof. 
Ewing in Manchester tot onderwijzeres in Groningen benoemd werd. 
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Maar we waren toch weer niet zo onder de indruk, of Mej. Ten Cate 
moest bij ons de gewone opleiding volgen en de vereiste diploma's halen. 
Maar dat had ze dan ook prompt op tijd gedaan. Namens het perso
neel overhandigde de Heer Sissing een afscheidsgeschenk, dat zeer 
wel paste bij de blijde reden van haar ontslagaanvrage n.l. het Baby
boek van Sprok. 

De Heer Schreuder richtte het woord tot de Heer Louwe. Hij prees 
hem als een goede werker. Hij was niet blij geweest met de sollicitatie 
van de Heer Louwe naar de functie van hoofd van de school voor 
slechthorenden te Utrecht. Dat nam niet weg, dat hij hem van harte 
geluk wenste met zijn benoeming. De Heer Louwe ontving een serie 
Engelse pocket-books. 

De Heer Louwe dankte hierna voor de ondervonden vriendschap 
en kollegialiteit. 

Hierna richtte de Heer Schreuder het woord tot de Heer Sissing, 
„Je hebt mij op buitengewone wijze in mijn betrekking ingeleid" sprak 
hij. De Heer Schreuder dankte de Heer Sissing voor de prettige omgang 
met ons allen. Het devies van de Heer Sissing met betrekking tot het 
doofstommenonderwijs: In alles zit taal had de weg gewezen naar het 
afscheidsgeschenk : Het Groot Woordenboek van Van Dale. Aan Mevr. 
Sissing werd een bloemstuk gezonden. 

De Heer Sissing dankte allen voor de medewerking die hij steeds 
op het instituut had ondervonden. In zijn dankwoord betrok hij ook 
onze technici, de assistenten, internaats- en kantoorpersoneel. 

En hiermede was deze korte, gezellige bijeenkomst ten einde. 

SCHOOLNIEUWS. 
Groningen. 

De hoofddirectie heeft tot hoofd van Guyotschool B benoemd de 
Heer J. Schreuder onder gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als 
hoofd van Guyotschool A. Zij heeft hem tevens tot waarnemend 
directeur benoemd. 

Tot hoofd van Guyotschool A is benoemd de Heer R. Sissing 
onder gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als onderwijzer aan 
Guyotschool B. 

Benoemingen en ontslagen per 1 september a.s. 
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De heren J. W. Louwe, J. Bomert en W. Toonstra en de dames 
J. Duursma, M. v. Weperen, A. G. Kerkstra en J. Nieboer behaalden 
het diploma Doofstommenonderwijs B. 

BOEKBESPREKING. 

Esoteric Symbolism in the Communication Behavior of 
Young Deaf Children bij Rev. Fr. Bernard T. Tervoort, S.J., 
Ph. D. School for the Deaf, Sint Michielsgestel The Netherlands; een 
herdruk van een artikel onder dezelfde titel verschenen in de Ameri
can Annals of the Deaf van nov. 1961 vol. 106 no. 5. 

Dr. Tervoort kondigt de inhoud als volgt aan : „Enkele conclusies 
n.a.l. van een vroeger gedaan onderzoek bij dove kinderen in Nederland 
en n.a.l. van de in de eerste drie jaar bereikte resultaten van een zes
jarig project in de Verenigde Staten (gesteund door de Amerikaanse 
regering) en van een gelijksoortig zesjarenplan in België en Nederland". 

Een uitvoerige beschrijving van dit „vroeger gedane onderzoek in 
Nederland" vinden we in het proefschrift van Dr. Tervoort: Struc
turele analyse van visueel taalgebruik binnen een groep dove kin
deren —, dat zeker in al onze schoolbibliotheken aanwezig zal zijn. (Is 
dit misschien een aanleiding het eens of nog eens ter hand te nemen !) 

Het onderzoek van nu betreft Amerikaanse kinderen en kinderen 
van 3 Nederlands sprekende scholen (het Groningse Instituut en 2 
scholen in Brussel). 

Dr. Tervoort is „gegrepen" door dit „visueel taalgebruik", dit 
„esoterisch symbolism" (= symboolgebruik alleen voor ingewijden ver
staanbaar) van onze dove leerlingen als taalkundig verschijnsel. Hij 
bekijkt dit geheel van gebaren en (stemloze) articulatie, dat onze leer
lingen gebruiken in hun onderlinge conversatie als linguist. We tref
fen in dit artikel dan ook aan de zakelijke instelling van de weten
schapmens ten opzichte van zijn object van onderzoek. 

Dit is wel geheel verschillend van onze emotionele ambivalente 
houding t.o.v. het gebarengebruik, dat immers voor ons en voor onze 
leerlingen tegelijkertijd als vriend en als vijand fungeert: hoe zouden 
we de kleine dove kinderen voor ons kunnen winnen, ze kunnen leiden, 
ook in hun eerste taalgebruik, als we aanvankelijk in ons contact geen 
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gebruik maakten van gebaren; hoe prettig is het niet, dat we bij onze 
oudere leerlingen het verstoorde lipleescontact kunnen herstellen met 
behulp van een enkel gebaar ; maar hoe hardnekkig en verbeten hebben 
wij dit gebarengebruik niet te bestrijden in ons werk vanwege de rem
mende en verwarrende invloed op het spreektaalgebruik van onze 
leerlingen. 

Zou het niet bevrijdend zijn als ook wij wat „zakelijker" tegenover 
het gebarengebruik konden staan, omdat we grenzen van vriendschap 
en vijandschap duidelijker onderkenden ? 

De studieresultaten van Dr. Tervoort kunnen ons inzicht geven 
in deze materie. 

Hij opent echter nog wijdere perspectieven voor ons: (letterlijk 
vertaald) : „Gebaren maken en -begrijpen zijn visueel motorische 
processen, evenals spreken en liplezen voor de doven" „Het sym
boliseren bij elke wijze van visueel vormgeven wordt echter fundamen
teel beheerst door visuele principes, waarvan de meest fundamentele 
is de distinctieve zichtbaarheid van wat is meegedeeld" „We kun
nen en mogen niet veronderstellen dat een-woord-zien hetzelfde is als 
een-woord-horen. De vraag voor allen, die werken in het doofstommen-
onderwijs, moet daarom zijn: in welke mate kunnen wij de algemene 
linguïstische principes, zoals ze geformuleerd zijn voor acoustische taal
systemen toepassen of in welke mate moeten wij ze veranderen, als zij 
worden toegepast op een visueel communicatiesysteem. Als wij het 
antwoord kunnen vinden, zou dit van groot belang zijn voor allen op 
dit terrein." 

Het artikel draagt een voorlopig karakter. Dr. Tervoort beperkt 
zich tot de bespreking van de kleinste gebruikseenheid nl. het woord 
en/of het gebaar en wel de groei van mogelijkheid-tot-symboliseren van 
deze eenheden in de gesprekken van de dove kinderen onderling. 

Na de inleiding bespreekt hij achtereenvolgens het natuurlijke 
gebaar, het formele (= conventionele) gebaar, de formele eigenschap
pen van het symbool om dan te besluiten met algemene conclusies en 
een summary. 

Het geheel is overzichtelijk ingedeeld, zodat men een omschrijving 
of formulering gauw nog even terug kan vinden, wat geen overbodige 
luxe is bij deze pittige lectuur. 

In de inleiding merkt Dr. Tervoort op, dat hij de didactische en 
opvoedkundige toepassing van zijn studieresultaten geheel overlaat aan 
lezers met ervaring op dat terrein. Daarvoor is het nu nog wat vroeg. 
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We kunnen echter wel met aandacht zijn publikaties volgen, zodat we 
aard en werking van onze „vriend en vijand" beter leren kennen en 
ook een beter inzicht krijgen in het anders-geaard-zijn van het taal
systeem van onze dove leerlingen. 

Voorburg N. ROG 
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Enige opmerkingen bij het articulatieonderwijs 
aan totaal dove, jeugdige leerlingen. 

Als ik ons tijdschrift „Het gehoorgestoorde kind" ontvang, blader ik 
het vluchtig door en bekijk even de inhoudsopgave. Daarna leg ik het 
voorlopig weg. Heb ik een bijdrage ontdekt, die niet al te theoretisch 
is, die niet al te buitengewone inspanning vergt, die mij wel eens van 
nut kan zijn bij mijn werk, dan vind ik meestal spoedig tijd om haar 
nader te bestuderen. 

De naar mijn smaak pittiger artikelen, soms doorspekt met vele 
vreemde woorden en uitdrukkingen, neem ik later ter hand. 

Hoewel verhandelingen over ons vak door „buitenstaanders" nood
zakelijk en in hoge mate belangrijk zijn, kunnen deze mij niet zo be
koren als die waarin ervaringen uit de praktijk van collega's vermeld 
staan. 

Met grote belangstelling heb ik steeds de beschouwingen naar aan
leiding van de jaarverslagen van onze ex-secretaris gevolgd. 

Hij was door nauwgezette, langdurige studie en jarenlange praktijk 
een kenner van ons vak bij uitstek; een all-round doofstommenleer-
kracht. Door zijn opbouwende kritiek wist hij ons aan te sporen en 
goede leiding te geven. 

In zijn artikelen ontdekte ik vaak verscholen praktische raad
gevingen, aanwijzingen en kernachtige citaten van insiders, waarin ons 
soms onverholen de waarheid gezegd wordt. 

Als voorbeeld wil ik U noemen de aanhaling geplaatst in het 
februari-nummer van dit jaar van de Engelse doofstommenlerares 
Mrs. B. I. Ingall, waarin geschreven wordt over het gebruik van de 
apparaten in de scholen. 

Wanneer ik echter het citaat lees van Dr. Samuel Johnson : „Als 
men gezien heeft hoe aan de doven het rekenen wordt geleerd, wie 
zou dan nog bang zijn om de Hebriden in cultuur te brengen" vraag ik 
me af — toegegeven dat „rekenen" voor doven een moeilijk iets is — 
welke markante uitspraak Johnson als buitenstaander gedaan zal heb
ben, toen hij hoorde en zag bij zijn bezoek aan de school voor doof
stommen te Edinburgh, dat totaal doven konden spreken. 
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Want het kunnen spreken van totaal doven is en blijft iets won-
derbaarlijks en is van onschatbare waarde. 

Het aanleren ervan door de articulator lijkt voor leken het werk 
van een wonderdokter. 

Het valt mij steeds op, dat oorspecialisten, psychologen en anderen 
uit binnen- en buitenland bij een bezoek aan het Instituut voor het 
allereerste spreekonderricht grote interesse blijken te hebben en altijd 
verbaasd staan over de bereikte resultaten, hoe onvolkomen zij ook 
mogen zijn. 

Het bezoek van deze geïnteresseerden verheugt mij ten zeerste. 
Zij kunnen waarnemen welke energie de articulator moet ontplooien 
bij zijn arbeid, vooral waar het de gevallen van totale doofheid betreft. 

Hier reeds merken zij op dat onze zwaardove kleintjes nog buiten 
het bereik liggen van individuele, zowel als van klassikale hoorappara-
ten, die van zo'n groot nut zijn voor die kinderen, welke profitabele 
gehoorresten bezitten. 

Voor hen geldt nog niet: hoe beter instrumentarium, hoe beter 
onderwijs. 

Bij hun onderwijs treffen we geen echo-apparaten of spraakher-
halers, geen tape-recorders aan. Flink „geschreeuw" kan bij hen geen 
uitkomst brengen, mogelijk wel schade aanrichten. 

Bij deze kleintjes kunnen gebaartjes in het begin niet gemist wor
den. Hier komt het speciaal geschoold vakmanschap van de doof-
stommenleraar duidelijk aan het licht. Hier kan blijken dat goed arti
culeren „kunst" is. Hier wordt door de leerkracht, door zijn contact, 
zijn humor, het scheppen van speciale situaties, een sfeer gevormd, 
waarbij van een gespannen of overspannen instelling bij beiden of één 
van beiden geen sprake is. Hier zorgt hij voor een gevoel van vertrou
wen zoals bestaat tussen ouders en kinderen. Hier moet het juiste in
zicht aanwezig zijn om te vangen, te „grijpen" en vast te leggen, als het 
ogenblik ervoor gekomen is. Zware eisen worden hieraan de leerkracht 
gesteld. Hij moet zorgen, dat het stemmetje niet te hoog, niet te laag, 
niet nasaal en niet hees wordt. 

Stem zal hij bij deze dove kleuters niet behoeven te maken ; immers 
ook zij schreien, kraaien, gieren, lachen. 

Wel zal hij een natuurlijk spreekstemmetje moeten trachten te 

krijgen en vast te leggen. 
De moeilijkste gevallen zijn die, waarbij de zwaar dove niet weet 

wat „stem geven" inhoudt. 
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Bij dit alles komt „de kunst" van de vakman volledig voor de dag. 
Hij moet de vriendelijke en geduldige gids zijn, dien hen uit het 

land der sprakeloosheid zal weten te leiden naar het allereerste begin 
van de menselijke spraak. 

Hij zal zich bij dit werk door niets en niemand laten haasten, want 
voor het ontwikkelen, het groeien van het stemmetje is tijd nodig. 

Het resultaat zal afhangen van de wijze, waarop de articulator 
zijn spel speelt. Vasthoudendheid, opgewektheid, liefde en plezier om 
met jeugdige dove kinderen om te gaan is in de eerste plaats voor deze 
leerkracht noodzakelijk. 

Hij moet aan hen leren hoe zij met hun ogen kunnen „horen" en 
met hun „lippen" kunnen spreken. 

Hier staan wij bij de bron van het onderwijsmiddel „spreken", 
dat we het kind, dat zich zelf niet hoort en ook nooit zal horen, willen 
bijbrengen. 

Articuleren is zeker niet ieders werk. 
Al heeft men een uitgebreide kennis van de manier waarop klan

ken worden gevormd, al weet men deze toe te passen bij leerlingen 
met profitabele gehoorresten, al is men reeds enige jaren bij het vak 
werkzaam, dan nog zal blijken, dat het articulatieonderwijs aan totaal 
dove kleuters iets aparts vraagt, waarvan men tot dusverre geen weet 
had. 

Behalve van de gezichts- en vibratiezin, zal de articulator zo moge
lijk gebruik moeten maken van andere hem ten dienste staande hulp
middelen als het schrift, de spiegel, de spatel en aanwijzingen ter ver
duidelijking. Tevens zal hij bij zijn moeizame arbeid de onbewuste hulp 
en steun ontvangen van de aangeboren aandrang tot spreken, die elk 
kind — dus ook het dove — bezit; een erfelijkheidsfactor, die zeker een 
grote invloed heeft op het verkrijgen van een spreekstemmetje, op het 
imiteren van klanken en dus op het aanleren van de spraak bij onze 
leerlingen. 

Vox Oculis Subjecta : de stem onderworpen aan het oog. 
Het voornaamste middel voor het verkrijgen van succes is, naast 

de soepelheid van nabootsen, de kunst van het afzien. Een ware uit
komst voor de doven. Een vaardigheidsvak, waarin nooit een eindpunt 
bereikt zal worden. En hierbij speelt ook de bouw van de mond, kaken, 
lippen en tanden van de lesgever een voorname rol. 

Zo bezien heeft de jeugdige dove kleuter, die ons in de articulatie
klas, vanwege zijn graad van doofheid niet pappa, au of oe zal na-
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spreken, als wij dit tegen zijn oorklepje zullen laten horen, in de eerste 
plaats recht op iemand, die in dezen ten volle voor zijn taak berekend is. 

Als men zegt, dat de bloei van een inrichting afhangt van de 
bereikte resultaten, dan staat deze bloei vooral mede in verband met 
de wijze van werken en het verkregen succes bij het allereerste spreek-
onderwijs aan deze (bijna uitgestorven ?) groep van zwaar dove jonge 
kinderen. 

Van niet minder groot gewicht is het, de hier bereikte spreekresul-
taten in de erop volgende leerjaren te behouden, te verstevigen en uit 
te breiden. 

Daartoe zal er in alle leerjaren voortdurend door de leerkracht 
intensief gearticuleerd moeten worden. 

De geringe tijd, die op het lesrooster in iedere klas voor articulatie 
is uitgetrokken, zal ten volle benut moeten worden. 

Niet ieder kan de kunst van articuleren in de hoogste mate bezit
ten. Wel kan en moet ieder in alle leerjaren het insluipen van fouten 
bij het spreken zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Op het spreken 
moet steeds een scherpe controle uitgeoefend worden. 

Door het geven van veel mondelinge beurten tijdens de les, terwijl 
er daarbij kritisch geluisterd wordt, zullen we alzo bij onze pupillen 
een redelijk goed verstaanbare spraak verkrijgen, die hen later in de 
maatschappij zeer te stade komt. 

Deze aan onze kinderen te leren is een gewichtige en dankbare 
taak, die wij bij geen andere tak van onderwijs aantreffen. 

R. SISSING 

Kon. Instituut voor Doofstommen, Groningen. 
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Abstractie als taalkundig probleem voor dove kinderen 

Dr. B. Tcrvoort S.J. 

(vervolg) 
Helaas zijn er, geheel buiten de schuld van de schrijver, 
nogal ivat (druk)fouten geslopen in de artikelenreeks van 
Dr. Tervoort. Onze verontschuldiging daarvoor. 
De meeste fouten zijn gelukkig niet ernstig of storend. Die 
wel in het oog lopend zijn of tot misverstand aanleiding 
kunnen geven, vermelden we hierbij. 

Red. 
LUST VAN ERRATA 

bl. 93 r. 8 v.o. schei- moet zijn schrei-
bl. 94 r. 17 v.o. initiatief imitatie 
bl. 106 r. 7 vb. naam- naam -f-
bl. 150 r. 17 v.o. niet vervalt 
bl. 151 r. 8v.b. groots moet zijn grootst 
bl. 156 r. 11 v.o. eigendom eigennaam 
bl. 160 r. 18 vb. onvoldoende voldoende 
bl. 162 r. 7 vb. later, bloe- later bloe-
bl. 162 r. 8 vb. mEN, opnieuw mEN opnieuw 

Helpt gebaren maken bij het contact ? Misschien voor aanvulling 
van slecht liplezen, al is het ook mijn idee dat slecht liplezen een 
minder noodzakelijk consequentie van het onderwijs is dan sommigen 
menen ; en ook dat slecht liplezen luier en slechter wordt door het 
duidelijke gebaar erbij. Maar dit enkel in het voorbijgaan ; laten we 
aannemen dat het gebaar helpt voor het snellere begrijpen. Maar dan 
enkei en alleen voor het dingliche, direct werkelijkheden stellende, 
categorematische niveau, stellig niet voor het syncategorematisch niveau 
van de grammaticale functies, juist dat wat het moeilijkst is voor het 
dove kind en wat van de andere kant het hardste nodig is, voor het 
op peil brengen van zijn kromtaai. In die kromtaai is voldoende ding-
lich betekenen aanwezig, het mankeert 'm aan het grammaticaal noe
men, en dat laat het helpend gebaar er helemaal uit. In theorie is 
natuurlijk het gebaar nauw aansluitend aan de spraaktaal te maken, 



190 

ofwel door het gebaar de morfologie van de spreektaal op te dringen 
(want die hoort er wezenlijk niet bij), ofwel door het gebaar te gebrui
ken ten overstaan van doven die de taal grammaticaal beheersen, en 
die er de morfologie „bijdenken", of door het meegesproken woord er 
aan toe te voegen. Deze twee theoretische mogelijkheden zijn in prac-
tijk gebracht, de eerste door van Beek, de tweede door het „simulta
neous" of „combined system" in Amerika. Het zijn op zich meer ver
antwoorde pogingen dan de practijken van het tolereren of zelf mee-
gebruiken van het gebaar om alleen maar het ding-betekenende aspect 
uit te drukken. We kunnen hier verder terzijde laten waarom èn 
het systeem Van Beek, èn de Amerikaanse methode om andere redenen 
niet boven de spreekmethode te verkiezen zijn : maar een feit is dat ze 
beter zijn dan het compromis van het „laisser faire, laisser aller" dat 
we beschreven hebben, om de redenen, hier gegeven. 

Dit was taalkundig geredeneerd ; omdat het gebaar juist niet taal
kundig functioneel is, moeten we het ook van de niet taalkundige kant 
beschouwen, en geven een paar gezichtspunten vanuit de fenomenologie 
van het gebaar. Een en ander is bekend, we zetten het hier voor de 
volledigheid bij elkaar. 

Het communicatie-systeem van de horende mens is gebaseerd op 
het horen van geluid ; het systeem van de dove mens is gebaseerd op 
het zien van tekens. (Ik laat hulpwaarneming met gehoorresten, tril
lingservaring, etc. weg ter simplificatie). Basisnorm voor spreektaal is 
de distincte hoorbaarheid, voor de doventaal de distincte zichtbaarheid. 

Distincte hoorbaarheid wordt verkregen door de klankopposities, 
de tegenstellingen in morfologische en syntactische zin ; de tegenstel
lingen van de gebruikskwaliteiten als ritme, accent, melodie etc.; klin
kers tegenover medeklinkers, scherpe, zachte, open, gesloten, volle, ijle, 
enz. klanken, enkelvouds- en meervoudsvormen, werkwoordstijden, 
verbogen naamwoorden, plaats van onderwerp, voorwerp in de zin, 
enzovoorts: heel de taal is opgebouwd op het princiep van het tegen
over elkaar stellen van het gehoorde in de „flow of speech", om het 
oor het gemakkelijker te maken, distinct waar te nemen. Distincte 
zichtbaarheid wordt verkregen door tegenstellingen in dat wat gezien 
wordt; dus ruimtelijke onderscheidingen van een bepaald formaat, ty
pisch karakter. Op dit basis-onderscheid lopen de twee systemen dan 
van meet af aan uiteen. 

Ten eerste is het visuele systeem veel gemakkelijker geneigd om 
na te bootsen. Vanzelf, want de te symboliseren werkelijkheden zijn, 
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zeker in het begin, allemaal zichtbaarheden, en niet geluiden. Het 
„natuurlijk gebaar" of gemotiveerd teken doet zijn intrede als eerste grote 
afwijking. Als het een imitatie blijft, dan blijft het hangen op een niveau 
dat lager is dan het taalniveau. Want een imitatie is alleen maar te 
verstaan als ze zorgvuldig wordt uitgevoerd, als de verstaander kan 
komen tot dezelfde associatie als de maker, als de situatie (dat, waar 
over gesproken wordt) en de context (wat aan tekens voorafgaat en 
volgt) helpen. Meestal volgt het „natuurlijk" gebaar het proces van 
niet-taal naar taal en wordt het een willekeurig teken, een zuiver for
meel symbool, niet meer op associatie berustend, zoals het woord, dat 
geïdentificeerd wordt met het ding waar het voor in de plaats staat 
door maker en verstaander, zonder dat een van tweeën nog denkt aan 
de overeenkomst tussen het gebaar en het bedoelde ding. Het gebaar 
kan dan „slordiger", sneller gemaakt worden, wat niets anders wil 
zeggen dan dat het een van de eigenschappen van het echte taalteken 
overneemt, nl. om als „gestalt" gebruikt te kunnen worden (ik zeg : 
Ksaltoen, niet ik-zal-het-doen, zo is het slaap-gebaar niet meer het 
rusten van het hoofd zijdelings op de handpalm, maar een wuiven in 
die richting : het wordt volledig verstaan, omdat het een willekeurig 
gebaar is geworden dat op afspraak berust). Al heeft dit proces plaats : 
het gebaar blijft de erfenis van het concreet nabootsen behouden, en 
dit is een van de redenen van het moeizamer tot abstractie komen van 
het dove kind. 

Dat een morfologie aan het gebaar vreemd is, hebben we al gezien, 
en we komen er aanstonds nog op terug. Een gevolg is, dat de visuele 
taal op andere wijze geledingen in de te kennen en te versymboliseren 
situatie aanbrengt dan de spreektaal. Een paar voorbeelden maken dit 
duidelijk. Het horende kind zegt: we hebben een plezier gehad, nou... 
Een doof kind uit zich : Kerswacantie plezierig. Het eerste kind drukt 
de tijd uit aan het werkwoord, dat de voltooidheid van de handeling 
samen met de aard van de handeling en het subject ervan aangeeft; 
het dove kind geeft de tijd aan met een categorema, en de hoofdinhoud 
van de mededeling met een tweede categorema, en telt die twee 
op in een juxtapositie, een naast elkander zetten, dat verder geen enkele 
grammaticale relatie aangeeft, maar helemaal aan de associatie in de 
gesprekssituatie overgelaten wordt. Een horende kan zeggen : Woiddn't 
it be fun, if you and I went to the movies ? een dove student drukte zich 
zo uit tegenover zijn meisje : you me downtown movie fun. De voor
beelden spreken voor zich ; we kunnen meteen onze conclusie geven : 
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doordat het puur werkelijkheidsstellende gebaar geen grammaticale 
kenmerking heeft, blijft de mededeling ongenuanceerd, vaag, minder 
subtiel, concreter, meer afhankelijk van interpretatie die mis kan zijn, 
polyinterpretabel (voor meer dan één uitleg vatbaar.). 

Een eigenschap van het geluid is, dat het een kwaliteit is die ver
loopt in de tijd, een bepaalde duur heeft. Een zin heeft een bepaalde 
tijdsduur, dus een begin, een verloop en een einde. Elke taaluiting 
heeft een bepaalde lengte die in tijd te meten is, heeft iets wat eerst 
komt, wat dan volgt, en iets wat tenslotte de uiting afmaakt. Dit verloop 
is de basis voor de mogelijkheid tot regulering er van : elke taal kent 
grammaticaregels die gebaseerd zijn op dit feit, dat iets aan het begin 
staat, dat iets daarop volgt, iets dan moet komen, en iets tenslotte de 
zaak afsluit, Mamma geeft poesje melk is in zijn verloop absoluut be
paald en grammaticaal daardoor gekenmerkt: (1) onderwerp, (2) ge
zegde, (3) indirect voorwerp, (4) direct voorwerp, en je kunt het niet 
door elkaar gooien, op straffe van öf een betekenis-verandering, öf onzin 
te krijgen : Poesje geeft mamma melk, mamma geeft melk poesje, mam~ 
ma poesje melk geeft, melk mamma geeft poesje, poesje melk geeft 
mamma, enzovoort. In het taalgebruik zijn gestructureerde volgorde
gehelen, zowel op het niveau van de syntactische bouw, als op het 
niveau van de gebruikskwaliteiten. We dienen dit nader toe te lichten, 
omdat het door dit hele artikel heen onze taak is, de lezer het taal
kundige aspect van de moeilijkheden met taal en abstractie duidelijker 
te maken. 

Categorematisch (naar zijn dinglich noemen) en syncategorema-
tisch (naar zijn zinsverbandmogelijkheden) heeft het woord een be
paalde valentie, waarde, mogelijkheid, en het eerstgenoemde beïnvloedt 
het tweede, en vice versa. Krachtens zijn betekenis en zinsfunctie heeft 
elk woord in het zinsgebruik bepaalde terug- en dóór-combineermoge-
lijkheden niet. En bij elk woord veranderen deze mogelijkheden terwijl 
de zin groeit, opgebouwd wordt in de tijd, in de „flow of speech". We 
gaan dit toelichten aan een voorbeeld. Stel, ik begin een zin met wij. 
Omdat wij het eerste woord is dat de stilte verbreekt, zijn er de facto 
nu geen terugcombineermogelijkheden : zij zouden er wel zijn, als wij 
midden in de zin of op het einde zou voorkomen. Na het beginnende 
wij kan een heleboel volgen, maar het eerstvolgende woord wordt ge
kozen naar zijn terugkoppelingsmogelijkheden met wij, wat hetzelfde 
is als: naar de doorkoppelingsmogelijkheden van wij. Als ik begin met 
wij sluit de eigenwaarde van wij bepaalde mogelijkheden tot doorgaan 
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uit, omdat de eigenwaarde van wij niet combineert met de eigenwaarde 
van sommige woorden. Achter wij kan bijvoorbeeld geen werkwoord 
in het enkelvoud komen : wij loop, wij ging, wij liep, wij rookt kan niet 
(tenzij in een opsomming van woorden, maar die ontdoet ze van hun 
volledige gebruiksfunctie). Ook het doorgaan met een persoonlijk voor
naamwoord is uitgesloten : wij hij, wij ik, wij jullie, (tenzij we meteen 
onderbreken en een tussenzin invoegen: wij — jullie zullen eens zien 
— gaan vandaag winnen, maar dan stellen we de combineermogelijk-
heden vooruit en teruguit even uit: wij combineert dan juist niét met 
jullie). Een andere onmogelijkheid is de herhaling: wij wij (tenzij in 
stotteren, of het bedoelde onjuiste gebruik). Er zijn dus onmogelijk
heden, gebaseerd op de valentie van wij en het volgende woord. 

Nu de mogelijkheden. Die zijn er legio, b.v. wij gaan — wij hier 
bijeen — wij Juliana — wij als ouders — wij bestuur van — wij onder 
de tafel. De spreker die met wij begint kent die mogelijkheden en kiest 
zeer snel één verwerkelijking. Kiest hij er een, dan bouwt hij verder aan 
de zin, en determineert hij de structuur ervan verder, doordat de com
binatie van de twee woorden die op elkaar terug en doorgekoppeld 
zijn ook weer voor het vervolg de terug- en dóórcombinatie-mogelijk-
heden nader bepalen. Zeg dat ik doorga met: Wij gaan. Dan volgt 
dezelfde redenering. Na wij gaan kan weer een hele hoop niet en een 
hele hoop wel. Niet b.v. een persoonlijk voornaamwoord in de onder
werpsvorm : wij gaan ik, wij gaan hij, niet b.v. de herhaling: wij gaan 
gaan, maar wel b.v. wij gaan een, wij gaan te, wij gaan om, wij gaan 
hem, wij gaan trekken, wij gaan biefstuk, wij gaan tussen, enzovoort. 
Kiezen we weer, dan zijn de mogelijkheden om door te bouwen alweer 
nader bepaald en verder beperkt. Niet zozeer door de categorematische 
betekenis van de woorden : je mag gerust naar de betekenis gekke of 
onmogelijke dingen zeggen, zolang het maar grammaticaal goed blijft. 
Zeg dat we doorgaan met biefstuk, dan is natuurlijk : wij gaan biefstuk 
bakken volledig in orde, maar ook : wij gaan biefstuk begraven, wij gaan 
biefstuk besturen, oproken, planten, of wat dan ook ; dat mag taal
kundig allemaal, en geen mens zal ons misverstaan, enkel — naar 
gelang de situatie — zich ziek lachen, of de dokter opbellen. Maar wat 
niet mag, is de terug- en doorkoppelwaarden in syntactische zin geweld 
aandoen : wij gaan biefstuk hem kan niet, want hem wordt automatisch 
een foutief geplaatst meewerkend voorwerp ; niet: wij gaan biefstuk ik, 
wij gaan biefstuk omdat, wij gaan biefstuk biefstuk, enz. 

Samenvattend : een spraakuiting structureert zichzelf dóór en terug 
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op basis van de betekenis der gebruikte woorden, tot een geheel van 
woorden met strict bepaalde functie, plaats en combinatie. Dit gebeurt 
op basis van de mogelijkheden in grammaticale zin, die de woorden 
in zich hebben. De woorden en gebaren van de taal van een doof kind 
hebben deze syncategorematische kwaliteit niet, of onvolledig, zoals we 
boven zagen. Hun taal is een visuele taal. Ook die verloopt in de tijd. 
Zeker natuurlijk als het een taal is die van de lippen van een klank
taal sprekend mens afgezien wordt, of een taal die door het dove kind 
op die wijze wordt geproduceerd. Dan is de duur hetzelfde, en het ver
loop in tijd identiek, — afgezien van het feit alleen, dat de waarneming 
van het liplezen te kort kan schieten. En dat dit geen theoretische 
mogelijkheid is, weet iedereen die wel eens met dove kinderen in aan
raking is geweest. Een van de eerste dingen die niet waargenomen 
wordt, vaak, is juist de morfologische kenmerking, de — minder be
kende — syncategorematische kwaliteit. De -e van het werkwoord, de 
-de der verleden tijd, de -s of de -en van het meervoud, de -e van het 
verbogen bijvoegelijke woord. 

Maar ook de 't voor het onzijdige zelfstandige naamwoord, of het 
verschil tussen 't en de, 't en 'n, de en 'n. En óók de volgorde: als het 
dove kind de volgorde-regel die de spreker gebruikt niet kent, dan kan 
het dove kind wèl goed aflezen, en ook nog begrijpen wat er gezegd 
wordt, maar toch later verkeerd reproduceren, of dezelfde structuur 
in een andere situatie misverstaan. Ik zal een voorbeeld geven. 

Stel dat het dove kindje niet weet, dat er in het Nederlands een 
regel is die zegt, dat het indirect (meewerkend) voorwerp in de S-Vf 
constructie vóór het direct (lijdend) voorwerp moet staan, (behalve 
als het direct voorwerp alleen aangegeven wordt met een naar een 
antecedent terugwijzend woord) : Ik geef ]an een boek, ik schrijf moe
der een brief. (Maar: ik geef het hem, ik schrijf ze haar). Deze regel 
niet kennende, leest het kind toch goed af : Mamma geeft de poes melk. 
En het knikt: het begrijpt de uiting. Waarom ? Omdat de situatie 
maar voor één uitleg vatbaar is : de poes krijgt de melk, en niet omge
keerd. Nu geeft het kind dezelfde mededeling terug, in eigen taal: 
mamma melk poes geven. Er blijkt dan dat ze de regel niet kent. Uit 
mamma poes melk geven kan blijken dat het kind de regel wèl kent; 
maar enkel uit consistent goed blijvend gebruik is dit met zekerheid 
te concluderen. Of: nu zegt de horende spreker een zin waarbij de 
situatie niét helpt: de heks nam Grietje Hans af, of Baby geeft 't popje 
't beertje, en het dove kind weet niet meer, wie van wie afgenomen 



195 

wordt. Ik geef toe dat de twee laatste voorbeelden gemaakt klinken, 
en dat we ze ook voor horende kinderen wel zullen vermijden, maar 
die verstaan ze, op basis van de gekende regel. En de twee voorbeelden, 
plus de redenering tevoren kunnen nu aannemelijker maken, dat voor 
een doof kind : pappa geeft mamma koffie en mamma geeft pappa 
koffie hetzelfde kunnen betekenen, omdat ze de regel : S — Vf — ind. 
O — dir. O niet kennen (waarschijnlijk verstaan ze in allebei de geval
len, dat mama de koffie inschenkt, omdat dat het normaal gekende is, 
en de zin vanuit de situatie begrepen wordt). 

De klanktaal is dus gebaseerd op een volgorde-princiep dat de 
uiting in structuur zet. We zijn zover met het betoog hierover, dat we 
ten aanzien van het klanktaal liplezende en sprekende dove kind de 
moeilijkheid gezien hebben. Dié taal van het dove kind komt het 
dichtste bij de klanktaal : al is ze visueel, en al heeft ze speciale volg-
orde-moeilijkheden omdat de grammaticale mogelijkheden en onmo
gelijkheden minder of niet bekend zijn. Tenslotte heeft die taal van 
het dove kind ook nog de handicap dat bepaalde gebruikskwaliteiten 
niet te zien zijn: melodische, klinkende; en dat andere gebruikskwali
teiten misschien te zien zijn, maar enkel gedeeltelijk en tot visueel 
vervormd : ritme, accent. Er zijn voor dit laatste compensaties, als 
mimiek, de ogen van de spreker, zijn hoofdbewegingen, en in zijn 
spreekapparaat zelf, maar dat doet aan het argument niets af: de 
visuele taal die alleen maar visueel is inzoverre het de hoortaal gezien 
is, levert al deze moeilijkheden op. 

Maar veel meer — en daar willen we het met name over hebben 
— de visuele taal die vanuit zichzelf autonoom visueel is: de taal die 
gebruik maakt van het hele lichaam als symboliserende mogelijkheid, 
met name de handen en vingers. De laatste zijn hoofdzakelijk de objec
tieve, zakelijke, categorematische betekeners, die uitwijzen naar de 
werkelijkheid ; mimiek, ogen, en het hele lichaam — in afweer, toe
wending, opkomen, neergaan, draaiing, enz. — zijn de meer personale 
uitingendragers. Dit is méér waar, als we te doen hebben met een 
communicatiesysteem dat ook echte formele betekenisdragers gebruikt; 
wordt het contact tot een imitatief gedrag, dan wordt het hele lichaam 
op een meer globale, totaal situatie-gebonden, manier betekenend en uit
drukkend tevens. We willen het hier hebben over de visuele taal, 
waarvan we veronderstellen dat ze echt taal is, dat ze formele, wille
keurig gekozen of tot willekeur gegroeide symbolen gebruikt. Ook deze 
symbolisering kent een volgorde, maar omdat bij deze symbolen elke 
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syncategorematische kenmerking ontbreekt, is het een andere volgorde 
dan die van de taal der horenden. Eén groep van bouwprinciepen 
hebben we al genoemd: als de volgorde vrij is van grammaticale regels, 
komt ze vrij voor het eerst mededelen van het psychologisch belangrijke, 
het emotioneel op de voorgrond tredende, het in werkelijkheid eerst 
gekomene of gebeurde, — of voor het juist bewaren daarvan voor het 
end. Ik heb dat uitgewerkt in mijn eerste studie, b.v. waar ik spreek 
over de groepen, en vóór- en na-groepen onderscheid. Maar er is nog 
een bouwprinciep, dat zijn grondslag vindt in de verschillen tussen 
horen en zien, met name : dat je wèl iets van dezelfde kwaliteit tegelijk 
kunt zien, maar niet kunt horen. Visueel symboliseren heeft de moge
lijkheid tot simultaan symboliseren terwijl acoustisch symboliseren dat 

niet heeft. 
Natuurlijk kun je wel heel veel dingen tegelijk horen. Iemand 

zegt: „Nou heb ik nog een kou te pakken ook '." Ten eerste hoor je dan 
de zakelijke mededeling, op basis van je kennis van het Nederlands, 
want je weet wat de woorden betekenen, en je weet hoe ze noemen 
in het grammaticale verband. Maar je hoort ook, dat het een man is 
die het zegt, en wel ome Gerrit en niet tante Saar. Je hoort ook dat 
ome Gerrit het voor tante Saar bedoelt, en niet voor jou. Je hoort ook 
dat ome Gerrit inderdaad verkouden is, dat 't een echte Amsterdam
mer is, dat ie geen spraakgebrek heeft, en dat ie vol met zelfbeklag zit, 
en dat hij er tante Saar een verwijt van maakt; je hoort dat hij kou 
wel benadrukt en niet ik, dat het meer een neusverkoudheid is dan 
een schorre keel, enzovoorts. Maar ome Gerrit kan geen twee woorden 
tegelijk zeggen, en als ome Gerrit en tante Saar allebei tegelijk even hard 
iets tegen je zouden zeggen, dan versta je ze geen van tweeën. Met 
andere woorden : je kunt tegelijk horen, als dat wat je hoort maar 
allemaal op verschillende niveaux van mee-betekenen ligt: de zakelijke 
inhoud kent geen simultaneïteit van twee of meer symbolen die tegelijk 
overgedragen kunnen worden. 

Dove kinderen die met elkaar contact hebben mede op de wijze 
van de taal beschikken visueel over heel wat mogelijkheden : twee 
armen met twee handen met tien vingers, de mimiek, het hoofd, de 
ogen, het bovenlichaam, zelfs zo nu en dan misschien zelfs voeten en 
benen wel. Soms gebruiken ze één van die mogelijkheden voor het 
zakelijk mededelen, en de rest voor het personaal uiten. Zo kan b.v. 
één hand Ik graag chocola houd van „zeggen" en de mimiek helpen 
door een verheerlijkte blik. Maar als het kind „zegt" Ik graag chocola 
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en tegelijk nee schudt, hebben we de zakelijke mededeling, en een 
zakelijk en simultaan, „overkoepelend", ontkennen, dat we in de 
spreektaal alleen maar met een niet ergens tussen uit kunnen drukken. 
En als de rechterhand „zegt" ik graag chocola, het hoofd tegelijk nee 
schudt, en de linkerhand wijst op de partner, terwijl de mimiek vragend 
is, dan hebben we twee zakelijke simultaan- „overkoepelingen" : het 
nee-schudden en de En jij ? toevoeging van de andere hand. De vraag-
mimiek neemt dan de melodie over. 

Dit was een geconstrueerd voorbeeld. Het volgende is dat niet. 
Een doof kindje op een Amerikaanse school vroeg aan de onder

wijzeres : Li bent toch niet boos op mij is het wel ? Alleen, dat kindje 
was doof, had geen home-training gehad, zoals helaas 99% van de dove 
kindertjes ter wereld, en het gebruikte derhalve ook niet het zinnetje 
dat ik als vertaling gaf van wat ze deed. Want ze sprak niet. De rechter
hand wees op de juffrouw, vertaling: U, de linkerhand krabde op de 
borst, vertaling: boos, de duim van diezelfde linkerhand tikte op de 
borst, vertaling: ik, mij, op mij; het hoofdje schudde van nee, ver
taling : niet, en de mimiek was vragend, vertaling: is het wel ? En deze 
hele mededeling was simultaan, had tegelijk plaats, er was geen sprake 
van volgorde. De partner, hier de juffrouw, maar natuurlijk meestal 
een doof kind, kon het allemaal tegelijk zien, en aangezien zij het hele
maal zag aan het spreekstertje, was het allemaal duidelijk. 

Deze simultaneïteit treedt natuurlijk niet altijd op; ze is mogelijk, 
en dat is naast de vrije volgorde een andere afwijkende karakteristiek 
van de acoustische taal die soms vergeten wordt. Je hebt namelijk twee 
handen om mee te betekenen (het kind maakte zelfs twee tekens met 
één hand,) een knikkend of nee schuddend hoofd, je vragend, glim
lachend, of van afkeer vervuld gezicht, bovendien je sprekende mond, 
en dan hebben we goed geteld al de mogelijkheid tot vier, vijf simul
tane tekens. 

Het dove kind dat vooral verstaat en zich uitdrukt in dit soort 
taal, dat zich dus van een afwijkend systeem gaat bedienen om de 
situaties rondom zinvol te geleden, heeft dus geen volgorde-princiep 
zoals wij, maar de vrije volgorde met de mogelijkheid tot simultaneïteit. 
Als datzelfde kind zich nu uit moet drukken in de „klas" taal, onze 
taal die heel moeilijke volgorde- en morfologie-princiepen heeft, dan 
rijdt het dove kind juist daarmee vast. Het heeft met, zeg vijf of zes 
jaar, heus wel de noties: ik, de ander, boos, niet en wel, maar niet de 
grammaticale spelregels om deze noties te modificeren en te rangschik-
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ken. In plaats van de hierboven beschreven gebaren, gaat het kind dus 
nu, óók in vrije volgorde, en eventueel ook met knikken en schudden 
en wijzen zeggen : U boos mij, of mij boos niet U, of welke andere com
binatie dan ook. 

We hebben al enige malen denken en taal naast elkaar gezet, en 
beider afhankelijkheid èn onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar 
benadrukt. Het lijkt dienstig om in dit verband weer eens terug te 
komen op de afhankelijkheid van het correct taalgebruik van het den
ken. Het is een uit de studie van bilingualiteit — tweetaligheid — en 
van de geestesprocessen bij het aanleren van een vreemde taal bekend 
feit, dat een goed spreken van een taal alleen mogelijk wordt, als de 
spreker ook gaat denken in die taal. De eerste fase is het langzaam — 
en liefst direct — leren verstaan van uitdrukkingen in een taal en ze 
dan ook goed gebruiken, h is cold. Are you ready ? May I help you ? 
How do you do. I am tired. Do you like an apple 1 Het is in deze eerste 
fase onmogelijk, over elk willekeurig onderwerp een gesprek te begin
nen ; wil men dit toch doen, dan gaat men „vóór-vertalen". Stel dat 
iemand in New York wil vragen, op welk perron zijn trein vertrekt, 
zonder veel Engels te kennen. Hij weet dat trein train is, en vertrekken 
to depart: hij zoekt perron op en vindt platform, en hij construeert, 
„vertaalt vóór", het voorzichtige zinnetje: „on which platform does the 
train depart for Buffalo ?", verondersteld dat hij niet óók nog een paar 
grammaticale fouten maakt. Iemand die in de volgende fase verkeert, 
dénkt in het Engels, en hij begint zonder aarzelen en veel genuanceer
der zijn vraag; „I'm sorry, but could you please tell me: the eight 
forty for Buffalo, on what track does it leave, you know ?". Hierin ligt 
veel meer variabiliteit, kennis van idioom, gebruik van „colloquialisms" 
enz. Pas iemand die de vreemde taal zó volledig beheerst dat hij onbe
wust en voor zichzelf meedenkt, zelfs droomt in die taal, leeft helemaal 
mee met de sprekers van het land. 

Hetzelfde geldt voor het dove kind, in wiens taai-leren werkelijk 
analogieën aanwezig zijn met de verhouding moedertaal — vreemde 
taal. De moedertaal is dan het eigen systeem, en de vreemde taal de 
taal der horenden. In feite is die oppositie dikwijls aanwezig, al geef ik 
direct toe, dat ze er beter niet zou kunnen zijn, en in de beste gevallen 
tot een minimum beperkt is. Het onderwijs aan het dove kind zou zó 
moeten zijn, dat het privé systeem geen kans krijgt om zich te ontwik
kelen ; zó dat de taal van de horende wereld de moedertaal is. Dit is 
echter in het meerendeel van de gevallen niet zo. 
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Het normaal horend kind denkt niet na, voor het zich van taal 
bedient, en als het dit doet, komt de taal er foutloos uit. Het dove kind 
maakt fouten. Zijn die fouten zo veelvuldig en zo afwijkend als we 
soms moeten constateren, dan is de tweedeling: privé-taal waarin het 
dove kind zich zonder moeite tegenover andere dove kinderen uit, en 
taal der horenden waarin de uiting moeite kost en vol fouten zit, 
duidelijk aanwezig. De weg naar de oplossing is ook dan nog mogelijk : 
het dove kind moet de „vreemde" taal aanleren, totdat ze niet meer 
vreemd is, op de wijze van de vreemdeling die een taal in een nieuw 
land leert. Dat houdt in : voortdurend blootgesteld worden aan die 
taal, zo weinig mogelijk terugvallen op de eigen taal, les in die taal, 
gecorrigeerd worden, studeren van woordenschat en grammaticaregels, 
vertrouwd raken met het idioom, de zegswijze, het accent en de andere 
gebruikskwaliteiten. We hebben dan met andere woorden min of meer 
het programma van onze taallessen aan dove kinderen wel geformu
leerd. 

Nog een enkel woord over de gebruikskwaliteiten. Dat zijn de 
eigenschappen van de taaluiting die zij pas krijgt in het gebruik : het 
accent van de woorden in toonhoogte-verschillen, duurvariaties en 
klemtonen; de zinsmelodie, zinstoon, of zinsintonatie, het zinsritme dat 
de uiting scandeert en schikt. Van deze ligt het woordaccent altijd 
vast, en kan dus in een woordenboek aangegeven worden. Niemand 
zegt ooit: pyamd, voetbalwedstrijd, bruidsjapon, lucifer. Je hoeft het 
ook niet te proberen, want je wordt eenvoudigweg niet verstaan. Het 
komt voor, namelijk weer in het foutief beaccentueren van de woorden 
in een vreemde taal. Ik werd b.v. misverstaan toen ik in het Engels 
]dpan (Dzjèp'n") zei in plaats van Japan („Dzjupén") of diary 
(„daiuri") in plaats van diary („ddiuri"). De rest van de gebruiks
kwaliteiten ligt niet zo absoluut vast, en het is heel erg moeilijk om 
er regels voor te geven. Dat is voor normale taalgebruikers ook niet 
erg: die kennen die regels vanzelf wel. Voor de doven is het heel 
jammer dat er zo weinig regels voor zijn, want het goed en juist gebruik 
van de gebruikskwaliteiten draagt enorm veel bij tot de verstaanbaar
heid van de zin. Een doof kind het juiste woordaccent leren, is nog 
wel te doen, want dat ligt vast. Een doof kind juist leren groeperen en 
ritmiseren is moeilijk, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. 

Bij het groepsaccent is de keuze tussen het in-melodieëren van 
het woordaccent in de normale mededeling, en het eruitlichten van 
iets bijzonders door het nadruksaccent. Zegt iemand : Het potlood van 
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de meester is gevallen, dan is dit een gewone zakelijke mededeling met 
de gewone accenten. Maar het is mogelijk om met een andere klemtoon 
een bepaald onderdeel van de uiting te benadrukken en in tegenstelling 
te zetten tot de rest: benadruk ik enkel potlood zwaar, dan bedoel ik 
dat niet de pen gevallen is; gevallen dat het potlood niet in de lucht 
is verdwenen, enz. 

Behalve het groepsaccent en het nadruksaccent is er dan verder 
nog het betekenis'onderscheidende accent. Dit is voor dove kinderen 
het moeilijkste en vraagt een vrij hoge graad van taal-beheersing, van 
abstractie van het éne geval om het andere te herkennen. Een paar 
voorbeelden mogen dit duidelijk maken. In een woordgroep tegenover 
een samengesteld woord b.v. in de zieke zuster tegenover de zieken' 
zuster, mijn schóón zusje (als ze zich net gewassen heeft) tegenover 
mijn schoonzusje ; enkel maar uit context en situatie te horen in b.v. 
'n rijk uurtje (heeft de spreker ons gegeven), tegenover 'n rijkuurtje 
(daar valt U pas van af, mevrouw!), Waar is de moeder bij? tegen
over Waar is de moederbij ?, of Hij vastte weinig tegenover Hij vast te 
weinig, Pak je kauwgom tegenover Pakje kauwgom; vervolgens in de 
éne tegenover de andere zin, waar enkel het accent maar onderscheidt, 
anders niets, b.v. in : Ik hoor dat je neef Frans gaat studeren tegenover 
Ik hoor dat je neef Frans gaat studeren, Ik heb binnen horen roepen 
tegenover Ik heb binnen horen roepen, Dat kan tóch wel tegenover 
Dat kan toch wel, Dat móet wel, tegenover Dat moet wél, of met de 
scheidbare tegenover de niet scheidbare samenstelling als Dit alles zal 
wel volstaan tegenover Dit alles zal wel vól staan, of zelfs meer dan 
twee mogelijkheden, als in We kunnen dat vlot slepen ( = We kun
nen dat gemakkelijk slepen) tegenover We kunnen dat vlot slepen 
(We kunnen dat vaartuig-dat-vlot-heet slepen) tegenover Wc kunnen 
dat vlot slepen ( = We kunnen dat los trekken), enz. Hier komt mede 
het verderop te behandelen metaforische gebruik soms al om de hoek 
kijken. De lezer herkent in deze accentswisselingen de mogelijkheden 
tot het spelen met taal, waarvoor een zeer hoge beheersing en een zeer 
wendbaar vermogen tot abstractie nodig is : al zijn sommige van die 
eigenaardigheden-met-taal flauw, dat neemt niet weg dat enkel het 
verfijnd gebruik ze kent en begrijpt. 

Zinsmelodie en zinsritme zijn de gebruikskwaliteiten die zich het 
moeilijkste laten categoriseren. De analyses van linguisten die het ge
probeerd hebben zijn alle zeer intelligent, en zijn waarheidsgetrouw 
voor de gevallen die zij behandelen. De grote moeilijkheid is evenwel 
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dat er geen innerlijke noodzaak aanwezig is, en dat de zin helemaal 
niet onverstaanbaar wordt als je het anders doet. De innerlijke nood
zaak is er wel bij het woordaccent: wie pyamd zegt, loopt alle kans, niet 
meer verstaan te worden ; ook bij woordgroepaccent: de hoed van me 
moeder is noodzakelijk iets anders dan de hoed van me moeder. Dit 
ligt in de objectieve sfeer van het betekenen. 

Melodie en ritme liggen echter in de subjectieve sfeer van het 
bedoelen, de intentionaliteit. Dat tussen betekenen en bedoelen een 
verschil bestaat, wordt al duidelijk uit een paar voorbeelden. Een leraar 
komt de klas binnen met proefwerken. Hij kan ze behandelen van de 
beste tot de slechtste of omgekeerd. Stel dat hij begint met de beste. 
Hij kijkt de klas in en zegt: Jan Thijssen. Nou, jij hebt je best gedaan, 
hoor l De betekenis is duidelijk: die Jan hééft inderdaad zijn best ge
daan. Betekenis en bedoeling van de leraar zijn identiek. Maar nu 
begint de leraar met de slechtste, en hij zegt: Piet Jansen, Nou, jij hebt 
je best gedaan, hoor >. En de klas hóórt onmiddellijk, wat er aan de 
hand is : Piet heeft helemaal niet zijn best gedaan ; de leraar is ironisch. 
Hij bedoelt dat Piet helemaal niet zijn best gedaan heeft. Betekenis en 
bedoeling zijn tegengesteld. Of we gaan een fietstocht maken en de 
zon schijnt. Ik zeg: Lekker weertje hè ? De betekenis is identiek met 
mijn bedoeling. Nu regent het dat het giet en ik zeg weer: Lekker 
weertje, hè ? Het is helemaal geen lekker weertje... Ik bedoel dat ook, 
met mijn stijlfiguur. Ik gebruik namelijk de mogelijkheid om met mijn 
humoristische benadering-in-taal van de situatie de eigenlijke betekenis 
intentioneel om te zetten in iets dat iets totaal anders bedoelt. De be
doeling is datgene wat de spreker in de objectief betekenende zin legt 
aan persoonlijke nuances; die persoonlijke nuances zijn beslissend 
voor wat hij uiteindelijk wil zeggen. We horen dat duidelijk, soms in 
de melodie, soms uit de ontoepasbaarheid van de situatie (lekker weer, 
hè l), soms uit de gebruikte woorden die helemaal niet slaan op het 
subject, wanneer ik bijvoorbeeld een boze taxichauffeur tegen een col
lega met wie hij ruzie heeft hoor zeggen: Lieverd... luister nou eens. 
De voorbeelden zijn allemaal stijlfiguren, zgn. metaforen. Het is juist 
de metafoor die ons het duidelijkst maakt dat we er niet komen met 
de betekenis alleen, en dat we onderscheid moeten maken tussen de 
objectieve betekenis van het woord in een woordenboek of de zin op 
papier, en het gebruikte woord of de gebruikte woorden. Minder dui
delijk, maar óók nog steeds van kracht, is dit onderscheid aanwezig in 
gewoon taalgebruik. Ik luister naar de taal van mijn conversatiepartner, 
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en ik versta de betekenis van wat hij zegt, maar vooral hoor ik, wat 
hij bedoelt te zeggen. Dat zijn twee niveaux : die van het zakelijke mede
delen, en die van het persoonlijk nuanceren. En de laatste is doorslag
gevend : wat dit individu nu en hier bedoelt met wat hij zegt, betekent. 

Elk woord in het gebruik heeft zijn valentie, we zagen dat al. Men 
spreekt ook van de distributionele kwaliteiten van een woord. Dat is 
de som van de grammaticaregels die een woord in zich heeft: dat dit 
woord zus en dat zo vervoegd, verbogen, samengesteld etc. en zus en zo 
geplaatst kan worden in de zin, gecombineerd kan worden met andere 
woorden, etc. Op basis van hun valentie, van hun distributionele kwa
liteiten komen de woorden voor in de vorm die ze vertonen op de 
plaats die ze innemen, en met de betrekking tot de andere woorden 
die ze hebben. Deze regulering der woorden is gebaseerd op het prin-
ciepe, dat zo efficiënt en zo duidelijk mogelijk werkelijkheden en werke
lijkheidsrelaties in taal worden uitgedrukt: de zin is een helder en 
duidelijk georganiseerd geheel, en de organisatie van dat geheel is 
gefundeerd in de grammaticaregels. Deze grammaticaregels leiden geen 
zelfstandig bestaan, onafhankelijk van de gebruikte taal: ze zijn aan
wezig in die taal-in-het-gebruik. Welnu, en dat gebruik is doorlopend 
gekenmerkt door klank, waarin niet een doffe monotonie klinkt, maar 
afwisseling, nuance, scandering, ritme, melodie, intonatie. Dit zijn de 
aspecten van dat klinken die gebruikskwaliteiten heten, en deze ge-
bruikskwaliteiten dienen om het georganiseerd zijn van de zin volgens 
de grammaticaregels tot uiting te brengen. Ritme en melodie zijn ge
fundeerd in de grammatica. Wie ritme en melodie gaat analyseren, 
vindt in veel gevallen de grammaticaregel terug. Of nog anders gezegd : 
de grammatica-regel is in veel gevallen juist zó, omdat juist zó de bouw 
het duidelijkst in het gebruik tot uitdrukking te brengen is. Een enkel 
voorbeeld om dit duidelijk te maken. Stel je toch niet zo aan ! Aan
stellen is dan distantie-compositum : de twee delen gaan uiteen in het 
voorbeeld dat we gaven. Dat omvattende van de twee delen : één 
voorop en één achteraan, geeft aan de uiting een sterke, gesloten een
heid, die door het zinsaccent duidelijk tot uitdrukking komt: meestal 
twee klemtonen, nl. op stel en aan. Maar primair is de grammaticale 
constructie. En het zinsaccent is vrij: de zin kan evengoed met één 
accent, aan het begin of aan het eind gesproken worden; de zin komt 
voor met een stijgende melodie, en met een dalende, zelfs met een 
even hoog blijvende, of met een melodie die op het eind blijft hangen. 
Er zijn tientallen hele fijne nuances uit te drukken met de meest uiteen-
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lopende melodieën. 
De vrijheid van keuze geldt ook voor de pauze. In theorie kan men 

wel zeggen dat de pauzes functioneel daar moeten aangebracht worden 
in het gebruik, waar een overgang is. Van te voren gemaakte voor
beeldjes kloppen daar dan ook mee b.v.: de jongens j die met stenen 
hebben gegooid j blijven hier (alle jongens hebben met stenen ge
gooid) ; de jongens die met stenen hebben gegooid / blijven hier. Ik 
betwijfel of de eerste zin ooit in gewoon, niet schoolmeesterachtig taal
gebruik, voorkomt. De tweede wel. Maar de eerste zal doorgaans ver
vangen worden door zoiets als: jullie blijven allemaal hier omdat je 
met stenen hebt gegooid. Als men spraak op band opneemt, dan blij
ken de pauzes helemaal niet te vallen op de plaatsen waar ze theoretisch 
thuis horen. Ze vallen zelfs midden in een woord soms, en heel dik
wijls midden in een zin. 

Conclusie : de gebruikskwaliteiten zijn moeilijk hanteerbaar als we 
ze op regeltjes willen gaan zetten. Geen wonder: het zijn juist de 
uitingsmogelijkheden voor het subjectieve, voor de bedoelingen van de 
spreker. Toch zijn ze uitermate belangrijk voor het verstaan. Bij een 
horend kind levert dat geen moeilijkheden op. Bij een doof kind wel. 
Eén van de bruikbare didactieken is om in ritme en scandering de 
betekenis van de structuur te volgen, en de kinderen bijeen te laten 
spreken, wat naar de grammaticale structuur bijeen hoort. Die gram
maticale structuur is immers zelf weer gebouwd op de geordende zin
volheid van wat aan realiteit beweerd wordt. Dit is zeer uitvoerig uit
gewerkt door A. van Uden in zijn grammatica. Als didactiek lijkt het 
een zeer efficiënte methode, gezien de resultaten. Waar wij er in theorie 
vanaf wijken, is gezegd : het onderscheid tussen de objectieve betekenis 
en de subjectieve bedoeling, en het omkeren van de stelling : de struc
tuur van de taal is gebouwd op het ritme. Het is ons inziens meer een 
wederzijdse oorzakelijkheid, waarbij de taalstructuur vast ligt en in 
regels te vatten is, en de gebruikskwaliteiten subjectief zijn en niet altijd 
met hun bedoelingsuitdrukking de betekenis op één manier volgen. 

6. het derde abstractie niveau. 

Op het eerste niveau lag het woord inzoverre het iets symboliseert, 
iets betekent. Op het tweede niveau het woord inzoverre het — al 
betekenende — samen met andere woorden in een zin gebruikt wordt. 

De twee volgende niveaux die wij onderscheiden in het groeiende 
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vermogen tot abstractie in taal liggen op het gebied van de betekenis
onderscheidingen binnen een woord, voorzover die alle, of ten dele, 
of in het geheel niet toegepast worden in het gebruik. Reichling maakt 
dit onderscheid om het metaforische gebruik duidelijk te maken. In ons 
derde abstractie-niveau spreken wij over het enkele woord als meta
foor ; in het vierde abstractie-niveau over de zinssnede of zin als meta
forische gezegde of uitdrukking. In beide niveaux brengen wij de theo
rie van Reichling in toepassing. 

Er zijn voor- en nadelen aan deze verdeling in een derde en vierde 
abstractie niveau. We houden zo dezelfde indeling aan voor paragraaf 
6 en 7 als die welke we hadden voor paragraaf 4 en 5 : het losse woord, 
tegenover de woordgroep of de zin. Maar daar was het criterium dan 
verder: symbool zijn, tegenover: als symbool gecombineerd kunnen 
worden; en het laatste kwam in de ontwikkeling van het kind pas na 
het eerste. Hier bespreken wij eerst, in deze paragraaf, het geval van 
het woord dat op een of andere manier oneigenlijk, overdrachtelijk, als 
een stijlfiguur, troop, metafoor, gebruikt wordt. In de volgende para
graaf komt dan de zogenaamde uitdrukking, het „gezegde", de zins
wending, het idiomatische gebruik in een volzin, aan de beurt. Er is 
reden genoeg voor deze indeling, zoals ook verderop nog wel blijken zal. 
Hier zij vast gezegd, dat de indeling niet helemaal hetzelfde is als die 
van paragraaf vier en vijf : wel staat hier weer woord tegenover syn
tactische combinatie, maar er is niet noodzakelijk een groei van het 
eerste naar het tweede ; bovendien staat hier niet enkel maar het sym
boliseren tegenover het kunnen combineren van woorden in syntac
tische zin. Er is meer dan een gradueel verschil tussen „Kat" ! voor een 
stoute meid, en „Wie zal de kat de bel aanbinden", of „Ik zou de kat 
maar niet zo bij het spek zetten", en er is ook méér dan het metaforisch 
symboliseren in het eerste voorbeeld en het combineren met woorden 
in het tweede. We werken dat verder uit, en volstaan hier met de 
opmerking, dat er voor de verdeling tussen deze en de volgende para
graaf voldoende redenen aanwezig zijn. 

In elk jong kinderleven komt ook een soort taalherkennen dat 
helpt om — naast de verschillen tussen de dingen — ook overeen
komsten te vinden. Glas is glas, een hals is een hals, en glas is geen 
hals; schoen is schoen en neus is neus, en een schoen is geen neus ; 
mond is mond, en rivier is rivier, en een rivier is geen mond. Zo kunnen 
we nog wel een tijdje doorgaan : het jonge kind weet al heel goed dat 
dat allemaal verschillende dingen zijn. Maar dan daagt het dat niet 
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alleen een kindje, en papa en mama, maar ook een fles een hals heeft, 
en een schoen een neus, een rivier zowaar een mond, een naald warem
pel een oog, een kopje nota bene een oor, de gasvlam een tong, de vork 
tanden, enzovoort. We zijn dan alleen nog maar bij het gezicht geble
ven als leverancier van beeldspraak, maar er is natuurlijk veel en veel 
meer, ook in de taal van het kind. Wat gebeurt hier ? Zoals gezegd : 
het kind leert overeenkomsten, via de taal; het leert — opnieuw, en 
op een andere manier — dat er een structuur in de wereld en in de 
dingen van deze wereld zit, en het herkent die structuur, maakt er zich 
meester van, door middel van de taal, door middel van een andere 
mogelijkheid in de taal om de opbouw van de dingen te vangen, te 
doorzien, te begrijpen, te vatten, duidelijk te maken. „Mooi je kopje 
bij het oortje pakken, hè ?" zegt moeder, en Jantje die dat woord oortje 
al vaak heeft horen gebruiken voor dat bepaalde onderdeel van het 
kopje beseft ineens dat het 't zelfde woord is dat moeder gebruikt als 
ze zegt bij het wassen : „Zo en nou de oortjes nog !" Jantje lacht, en 
kijkt naar zijn kopje; hij zegt „Kan niet horen, hè mama, kopje kan 
niet horen, hè ?" Maar Jantje snapt heel goed, waarom dat handvatje 
aan dat kopje oortje heet, en hij kent de bouw van dat kopje nu ineens 
beter. Het zit daar zo opzij, dat oortje, en het heeft net zo'n vorm als 
zijn eigen oortje. Dat zijn twee aspecten van dat deel van het kopje 
die door dat nu begrepen woord oortje duidelijk naar voren gebracht 
worden. Dat gaat zo elke dag. Een stoel heeft vier poten, vier poten 
heeft een stoel. Aha, denkt Jantje, net als het paard, de hond en een 
poes. Tja, natuurlijk, want de stoel staat er ook op. Zo wordt het 
woord staat gemotiveerder: een stoel ligt, zit, of hangt niet. Een kleed 
ligt, net als een boek, en een pan of een schilderij hangt, een mens ligt, 
staat of zit. Maar een stoel en een tafel en een kast die staan altijd. 
Op hun vier poten. Door het overdrachtelijk gebruik worden dus 
ook de andere woorden, de context rond het overdrachtelijk gebruikte 
woord, versterkt, beter begrepen, met meer reliëf gekend. Bovendien : 
er ligt in vele woorden een min of meer metaforisch gebruik, dikwijls 
onder invloed van de andere als stijlfiguur gebruikte woorden : staan, 
zitten, liggen, hangen zijn het meest oorspronkelijk op het menselijk 
lichaam en het zich verhouden en bewegen er van betrokken; toe
gepast op kast, tafel, stoel, bord, pan, etc. beginnen ze al overdrachte
lijke karakteristieken te krijgen. (Die kunnen ze overigens natuurlijk 
ook in gebruik ten aanzien van lichamelijk zich verhouden of bevinden 
hebben, denk maar aan het bekende grapje dat een pastoor of dominee 
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staat te X, dat een gewone man in Amsterdam zit, een soldaat ergens 
ligt; dat Piet ook nog mee loopt, en dat Jan wel weer ergens uit zal 
hangen, enz.). 

Taalpsychologisch gesproken ontmoeten we hier dus het ver
schijnsel dat er, door de taal, niet enkel begrippen gevormd worden : 
paard ; dat er door die begrippen niet enkel verschillen aangeleerd 
worden : een paard is geen bok, maar dat er op een nieuw niveau van 
abstractie ook weer overeenkomsten in de werkelijkheden aangeduid 
worden. „Joh, haal dat paard eens", zegt de gymnastiekleraar tegen 
de eersteklasser, en dan voegt hij er tot een ander aan toe : „En jij, eh 
Jan, breng die bok ook maar mee." De twee nieuwelingen herkennen 
dan voor het eerst, en pas nu ze twaalf jaar en eerste HBSers zijn, dat 
er nog een soort paard is dat ze nog niet kenden, en nog een bok. En 
terwijl ze ze aanslepen, wordt hun de reden voor die naam bewust. 
Met andere woorden : dit proces is later, komt pas na de eerstgenoemde 
en door ons reeds behandelde. Laten we nu een ogenblik zien, hoe dit 
proces linguistisch mogelijk is. Zoals gezegd volgen wij Reichling. 

Er zijn in onze, zoals trouwens in elke taal, vele woorden die 
meer dan één ding kunnen betekenen, maar waarvan de diverse beteke
nissen toch onderling samenhangen. Er zijn ook woorden die alleen 
maar dezelfde vorm hebben, maar waarvan de betekenissen volkomen 
anders zijn. In het eerste geval spreken we van één woord met meerdere 
betekenisonderscheidingen, in het tweede geval van twee woorden, die 
we homoniemen noemen. In het eerste geval geeft het woordenboek 
maar één trefwoord, in het tweede geval geeft het er twee. Een poot 
kan onder anderen het been van een dier, een handdruk of een onder
deel van de tafel of de stoel zijn, maar deze betekenissen hangen 
samen : het is één woord. Een pad kan een weggetje en een vies beest 
zijn, hier is geen samenhang, en het zijn twee woorden. De taal is een 
historisch gegeven, en iets dat „groeit" en „afsterft". Het is niet altijd 
mogelijk om duidelijke en scherp omlijnde onderscheidingen te ma
ken. Met andere woorden : er zijn twijfelgevallen, waarin we zeggen : 
we weten niet, of deze twee begrippen met het éne woord bij elkaar 
horen of niet; en er zijn gevallen waarin de twee begrippen bij elkaar 
gehoord hebben, maar uiteen gegroeid zijn. Dan kan alleen maar de 
taalgeleerde en de historische grammatica dat nog navertellen. Ik zit op 
de bank voor het huis, en ik heb m'n geld op de bank, klinkt voor 
iedereen als twee verschillende woorden bank. Toch is het oorspronke
lijk hetzelfde woord : naast zitbank is er immers werkbank, toonbank, 
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vleesbank, visbank, en zo kwam de betekenis van verkooptafcl, wissel-
tafel en dus ook het kantoor, het gebouw waar deze tafel (s) stond (en). 
Maar in het dagelijks gebruik horen we dat er niet meer in. 
Reichling onderscheidt conjuncte en disjuncte toepassing van de be
tekenisonderscheidingen binnen een woord. Conjuncte toepassing is de 
toepassing van alle onderscheidingen, maar niet uitdrukkelijk, doch 
globaal. Disjuncte toepassing is de toepassing van slechts één of enkele 
van de betekenisonderscheidingen, met weglating van andere. Op deze 
wijze kan men de stijlfiguur van de metafoor verklaren. Het is dit 
geestesproces van het kunnen weglaten van bepaalde betekenisonder
scheidingen dat wij hier willen bespreken, als onze nieuwe graad van 
abstractie. Eerst een paar voorbeelden. 

Conjunct gebruik treffen we aan in : Onze buurman houdt var
kens, of in : laat jij de kat even uit. Globaal worden alle betekenis
onderscheidingen van varken en kat hier toegepast en er worden er 
geen bewust weggelaten. De buur houdt beesten, die knorren, vetgemest 
worden, een krulstaart hebben, bepaald soort haren op hun rug heb
ben staan, zich graag in de modder wentelen, een knorrend geluid 
maken, enz., enz. Dezelfde redenering kan worden opgezet voor kat. 
Varken wordt ook disjunct gebruikt, en dan kan één, of kunnen een 
paar van genoemde betekenisonderscheidingen worden toegepast, met 
uitdrukkelijke weglating van de andere. Varken kan stoffer betekenen, 
en spaarpot, maar het meest voorkomende figuurlijke gebruik is vuil 
mens. In het eerste geval (stoffer) is het misschien de vorm, en ook de 
haren, in het tweede is het natuurlijk de vorm (spaarvarken), en er is 
misschien nog van een figuurlijk vetmesten, maar zeker niet van afval 
vreten, knorren, of vies zijn sprake. In het voorbeeld van : Bah, wat 
een varken is die vent, kan het de viesheid zijn, óf de dikheid, of beide. 
Zo ook : lelijke kat, omdat iemand letterlijk of figuurlijk krabt. 

Onze taal, als elke andere, zit vol van dit gebruik. De neus van 
het vliegtuig, de rug van de stoel, de buik van de fles, een bergkam, 
een zadeldak, tandwielen, door het oog van een naald, de beet van een 
schaar, riviermond, de hemel van 'n bed, en zo kunnen we nog een 
paar uur doorgaan. 

Soms beseffen we niet dat we 'n metafoor gebruiken, soms her
kennen we het metaforische gebruik in het voorbijgaan, soms her
kennen we het voor het eerst en scheppen er vreugde in, tenslotte : 
soms maken we zelf nieuwe metaforen. Al deze fazen zijn mogelijk en 
komen regelmatig voor. „Het oor van het kannetje brak er ineens af" : 
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en niemand denkt daarbij aan de oorspronkelijke betekenis van oor; 
„Oh, wat ben je nou toch een baby" : en spreker en aangesprokene be
seffen beiden dat er naar bepaalde eigenschappen van een klein kindje 
verwezen worden ; „Waar is het grondzeil van de tent, en waar zijn 
de pannen ?" „Oh, allemaal in Jan z'n neus" (n.l. de koffer aan de 
voorkant van Jan z'n wagen) : en men herkent de nieuwe toepassing. 

Als de metafoor niet meer als zodanig herkend en beleefd wordt, 
dan is er natuurlijk van echte disjuncte toepassing geen sprake meer : 
het woord is een ééndimensionaal woord als alle andere. Vuurmond, 
stoelepoot, vouwbeen, de leren rug van een boek, hij zit weer op te 
scheppen, loop de kantjes er toch niet zo af, ijsberen, spierwit, ontzet' 
tend, enz. zijn maar een paar voorbeelden die eindeloos uitgebreid 
zouden kunnen worden, van woorden bij het gebruik waarvan we 
zelden of nooit meer aan metaforisch gebruik denken. 

Wordt vervolgd 

VOOR DE VRAGENBUS. 

Ja, die vragenbus van de Heer Schutten is eigenlijk wel de oplos-
sing voor ons probleem. Want zo eens lezende in oude nummers van 
„Het gehoorgestoorde kind", plaatsten we in gedachten hier en daar 
een vraagteken, vergeleken eens, kwamen er niet uit, en doen nu maar 
als de kinderen in de klas van de Heer Schutten : we zetten het pro
bleem op papier en sturen het naar de redactie. Niet dat we direct 
een afdoend antwoord verlangen, maar „van vragen wor-je wijs" 
(zeggen ze). 

Mogen we dan maar beginnen ? 
Herlezende „De motoriek van het dove kind" door J. v. d. Sluys 

(Ie jaargang pag. 136) zien we dat er als gevolg van de zintuigelijke 
storing bij het dove kind sprake is van slechts zeer onvolledige ruimte
oriëntatie. Omdat we met slechthorenden werken, meenden we dit te 
moeten interpreteren als volgt: Gehoorverlies brengt gebrek aan ruim
telijke oriëntatie met zich mee, en wel sterker naarmate het gehoor
verlies groter is. Hiernaar zijn onderzoekingen gedaan, waarvan v. d. S. 
die van Long en Stanton noemt. Beide onderzoekers kwamen door 
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middel van verschillende tests tot de conclusie, dat de bewegingsvaar
digheid van doven zeker niet geringer is dan die van horenden. 

Hiertegen voert v.d. S. als bezwaar aan, dat al deze tests zich af
speelden binnen wat hij de „grijpruimte" noemt. En binnen die „grijp-
ruimte" loopt het volgens hem ook wel los, maar in de verder gelegen 
ruimte is het mis. Nu dachten we in onze onschuld, dat de basis voor 
het ruimtegevoel gelegd werd in de wieg, door de oog-hand-coördinatie. 
Velen van ons zullen zich de voordracht van Dra. Bladergroen herin
neren, die zij voor ons hield in Doorn, en waar zij het volgende impo
nerende voorbeeld gaf : 

Een bijzonder intelligente dame was als baby niet tot oog-hand 
coördinatie gekomen. Zij sprak vloeiend drie vreemde talen, maar kon 
geen servet opvouwen, noch het linnengoed in de kast opstapelen. Een 
brief kon zij niet posten : ze ging er wel mee de deur uit, maar kwam 
er weer mee terug omdat ze de brievenbus niet vinden kon, hoewel 
ze er practisch langs gekomen was. Bij analyse bleek het gemis aan oog-
hand coördinatie. Het euvel werd alsnog verholpen, waarna zij met 
succes een U.L.O.-examen aflegde, haar servet kon opvouwen en de 

brievenbus vinden. 
Die brievenbus vinden we zo interessant, omdat die meestal bui

tenshuis staat, en hieruit blijkt dus de relatie tussen de oog-hand coördi
natie, die zich toch wel binnen de „grijpruimte" ontwikkelt, en de 
ruimtelijke oriëntatie, precies zoals wij in onze studietijd leerden. Overi
gens weten we met het begrip „grijpruimte" niet goed raad. Wat is dat 
eigenlijk, wat is het kenmerkende ervan ? 

Wanneer we het kind bij een test aan tafel zetten, steekt het de 
hand uit naar b.v. een knikker. Daarbij verplaatst zich het lichaams
zwaartepunt. Conclusie: de grijpruimte wordt niet bepaald door de 
positie of immobiliteit van het lichaamszwaartepunt. Wanneer de knik
ker over tafel rolt, en gepakt wordt wanneer hij het midden van de 
tafel bereikt, zal dit ook wel binnen de grijpruimte zijn. Conclusie: 
Grijpruimte wordt niet bepaald door de immobiliteit van het te grijpen 
object. 

Wanneer het kind een knikker moet pakken die wat verder weg 
op de tafel ligt, zal het vooroverbuigen, daarbij de steun van de zit-
beensknobbels ten dele of geheel overbrengen op de voeten. Waarbij 
dus een wijziging van het steunpunt optreedt. Dit wordt sterker als 
nog verder voorover gebogen wordt, met een hand als steun op de 
tafel, waarna de knikker gepakt wordt. Is dit alles nog „grijpruimte" ? 
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En als we de stoel 50 cm. achteruit schuiven, krijgen we het volgende 
beeld : Steun overbrengen op de voeten, één voet vooruit zetten (steun 
op de voorste voet), één hand op de tafel plaatsen (steun op de hand), 
knikker pakken, steun zoeken op de voorste voet, steun zoeken op de 
achterste voet, voorste voet weer terugzetten (steun weer op twee 
voeten) en zitten gaan (steun weer op de zitbeensknobbels). 

„Zo kun je wel doorgaan", zult U zeggen. Inderdaad, en iedere 
gymnastiekleraar kan, op dit stramien voortbordurend, reeksen leer
gangen maken om van het bewegen binnen een kleine ruimte te ko
men tot bewegen in een grotere ruimte, tot bewegen in een grote en zeer 
grote ruimte, het „doorklieven" van die ruimte. 

En wanneer we een bal laten werpen tegen een muur, stuurt het 
kind die bal in de verder gelegen ruimte. Is dit niet een verkennen van 
en zich oriënteren in de ruimte, omdat die verder staande muur de 
bal weer terug moet brengen ? En toch komt het kind niet buiten 
de „grijpruimte". 

Verder geeft v. d. S. enige karakteristieken van spelbewegingen 
van dove kinderen. We vonden ze terug op scholen voor g.l.o., v.g.l.o., 
u.l.o., l.t.s. en nog zo'n paar meer. En ook in de voetbalclub... Zeker, er 
waren individuele verschillen, maar die zijn er bij gehoorgestoorden 
óók ! In het licht van de gegeven theorie (vooral wat betreft het minder 
of niet bestaan van de ruimte achter het gehoorgestoorde kind) zoeken 
we ook een oplossing voor onze eigen ervaring. En wel deze : 

Al enige jaren brengt onze slechthorendenafdeling teams in het 
veld bij de schoolhandbalwedstrijden. Bij het kersttournooi in de oude 
R.A.I. te Amsterdam was het een enorm lawaai langs de vier handbal-
velden, maar vier van de acht van onze U.L.O.-ploeg hoorden dat 
helemaal niet. Ondanks hun gehoorverlies ziet men, óók in kringen 
van het Handbalverbond, geen verschil met andere scholen, behalve 
dat ze... niet zo schreeuwen! Wel gaat de aanvoerder (ster) voor de 
wedstrijd naar de scheidsrechter toe om te zeggen dat ze het fluitje niet 
of slecht kunnen horen. Dus niet boos worden als er niet meteen gerea
geerd wordt, astublieft. Maar dat valt allemaal wel mee, want ze 
reageren meestal op de tegenpartij, die het fluiten wél gehoord heeft. 

Afgelopen Paasvacantie speelden ze voor het eerst elfhandbal op 
een officieel terrein. Alles moest meedoen, ook een benauwd eerste-
klassertje, want anders hadden we er niet genoeg om in te schrijven. 
(Twee reserves recruteerden we maar uit de lagere school...). Op dat 
grote veld zagen we ze spelen, de jongste 12, de oudste 16, tegen een 
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meisjes—lyceum met 400 leerlingen, dat in die klasse een elftal kon 
formeren van 16—17 jarigen. 

Genoemd lyceum ging roemloos ten onder met 6—0 ! 
Als regel brengen onze teams het dan ook tot de halve of hele 

finale. 
Dan brengt v. d. S. de bewegingsarmoede van het dove kind ter 

sprake, en zegt haast wel zeker te weten dat er onder ons zijn die 
denken „Is dat wel zo ?" We vinden het prettig nu eens iemand vol
ledige zekerheid te kunnen verschaffen, want om eerlijk te zijn, wij 
behoren tot diegenen die zich hierbij, zogoed als bij vele andere uit
spraken, afvragen of dat nou wel waar is, zelfs maar in zijn algemeen
heid. (Want niets is gehéél waar, en zelfs dat niet, heeft een grote geest 
eens gezegd.) Als bewegingsarmoede de eigenaardigheid is, om met 
hetzelfde reeksje acties zoveel mogelijk af te handelen, welnu, lijden 
we daar dan niet allemaal in meerdere of mindere mate aan ? Is dit 
niet een algemene menselijke (en dierlijke) trek ? We hebben er zelfs 
een woord voor: economie ! We weten het, economisch bewegen is 
aangepast bewegen, maar probeert niet een ieder zijn bestaande 
bewegingspatronen pasklaar te maken voor de gegeven situatie ? En is 
het niet economisch om bestaande bewegingspatronen te gebruiken als 
je zo gauw geen nieuwe bij de hand hebt, door welke oorzaak dan ook ? 

Dreigt misschien het gevaar, dat we bij het critisch beschouwen 
van een gehoorgestoord kind (en dat doen we uit de aard der zaak) 
de neiging vertonen om alle ons frapperende dingen terug te voeren 
op dat gehoorverlies ? Zouden we dergelijke dingen niet vinden als we 
eens nèt zo geïnteresseerd g.l.o.-kinderen observeerden ? 

Dit laatste brengt me naar een ervaring van de Heer van Uden, 
die ook geluid en ruimte nauw met elkaar verbindt. Deze auteur be
schrijft ons hoe een eerste klas, die voor de eerste keer een gymnastiek
lokaal binnenkomt, zo stil is; dat de „bevrijdende kreet" helemaal niet 
gehoord wordt. Welnu, we werkten zeven jaar aan vier scholen in de 
randgemeenten van Amsterdam, en hadden daar een stel lieve, platte-
landerige kinderen. Van die 7 X 4 = 28 keer dat we met een eerste 
klas binnenkwamen herinneren wij ons geen enkele, dat de „bevrij
dende kreet" weerklonken heeft. En toch, ter Uwer geruststelling : 
doof waren ze niet! Misschien hebben ze gedaan wat wij allemaal doen 
in een nieuwe situatie : eens even de kat uit de boom kijken, en af
wachten wat die nieuwe meester doet of zegt. En als ik mijn gehoor
gestoorde kinderen de allereerste keer ieder een grote rubberbal gef 
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om vrij mee te spelen, dan is het in een ommezien een, nou ja, laten 
we zeggen tamelijk lawaai. Ze willen zich ook niet houden aan de 
regel dat ze zich langs de muren moeten voortbewegen, en het midden 
van het lokaal vermijden omdat ze bang zijn voor de ruimte, kortom, 
het gaat niet zoals het hoort, je reinste wanorde ! 

We hebben dan ook nooit een relatie gevonden tussen motoriek 
en audiogram. Wel tussen beweging en psychische gesteldheid. Maar 
die relatie is er bij horenden ook. Moedeloosheid, vreugde, verdriet, 
energie, lusteloosheid, al die dingen slaan terug op houding en bewe
ging. Dat bij onze kinderen die psychische gesteldheid natuurlijk mede 
bepaald wordt door het gehoorverlies is vers twee. Want hier spelen 
factoren een rol als: hoe wordt het kind thuis behandeld, vindt het 
begrip, wordt het verwend of verwaarloosd, heeft het vriendjes in de 
straat, doet het met andere kinderen mee, is het lid van clubs, enz. 

Laten we ons realiseren dat het goedhorende jongetje, dat door 
zijn moeder zo vreselijk beschermd en verwend wordt, ook een goede 
kans maakt om een angstig kind te worden, wat we dan zeer duidelijk 
in de motoriek terug vinden. Kan het zijn, dat gehoorgestoorde kinde
ren alleen maar minder kans gekregen hebben om zich motorisch nor
maal te ontwikkelen ? Dan is het dus zaak om de verborgen mogelijk
heden eruit te halen. En aangezien er veel uit komt (op onze school is 
het leerplan voor de gymnastiek precies gelijk aan het gemeentelijk 
leerplan voor het g.l.o.), houden wij ons er voorlopig van overtuigd 
dat er veel in zit. Want haal maar eens een konijn uit een lege hoge 
hoed ! 

Persoonlijk hebben we ons jaren geleden voorgenomen, voor de 
mindere prestaties van een kind nooit de doofheid als excuus te ge
bruiken, noch te aanvaarden. En daar hebben we nooit spijt van gehad, 
want ze zijn er allemaal wel bij gevaren. De kinderen èn... de meester! 

Amsterdam H. WEBER 
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Nieuws van de Vereniging tot bevordering 
van het onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige 

Kinderen in Nederland. 

OP NAAR HET TWEEDE LUSTRUM 

In onze kring is het helemaal niet nodig daarvoor een 
opwekking te plaatsen. We weten, dat we op de Alge' 
mene Vergadering horen, gaan er heen en doen die 
dagen in alles mee. Graag verwijs ik dit keer naar wat U 
in dit nummer vindt over het programma en de werkers 
achter de schermen. 

A. Schutten 

Op maandag 5 en dinsdag 6 november zal onze jaarlijkse Studie
conferentie worden gehouden in het Conferentie-oord „Woudschoten" 
te Zeist. 

Deze conferentie zal een min of meer feestelijk karakter hebben. 
Wij zullen dan namelijk het tienjarig bestaan van onze Vereniging 
vieren. Uit de aard der zaak zal ook een gedeelte van de conferentie 
hieraan worden gewijd. Op de morgen van 5 november zal Drs. H. W. 
Broeren, Inspecteur van het Buitengewoon Lager Onderwijs, een toe
spraak houden nadat onze Voorzitter zijn, voor deze gelegenheid uit
gebreider, openingswoord heeft gesproken. Vervolgens zal de Heer P. J. 
Evertse, de nestor in het onderwijs aan het Slechthorende en Spraak
gebrekkige kind, iets vertellen over de geschiedenis (en strijd) van ons 
onderwijs. 

Vanzelfsprekend zal het avondprogramma helemaal in het teken 
komen te staan van het tweede lustrum. Hierover hebben onze leden 
reeds nadere gegevens ontvangen. 

Nadat we van het feestvieren zijn bekomen, worden op de tweede 
dag, dus op 6 november, een tweetal lezingen gehouden. De Heer 
Weber zal een demonstratie geven met een aantal kinderen van de 
Prof. H. Burgerschool. Deze demonstratie wordt voorafgegaan door een 
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korte inleiding van de Heer Weber, waarin hij de stoornissen in de 
ruimte, onderwerp van bespreking op één der vorige conferenties, onder 
de loupe neemt en zijn opvatting hieromtrent aan de hand van zijn 
ervaringen bij het gymnastiekonderwijs voor ons demonstreert. 

Tenslotte zullen de Heren Schuts en Kemperman door middel 
van dia's en een inleiding laten zien en horen hoe zij werken met die 
slechthorende kinderen, die in hun taal sterk gestoord zijn en niet in 
aanmerking komen voor vervolgonderwijs. 

Tenslotte nog het volgende : Tijdens de conferentie wordt natuur
lijk ook de jaarvergadering gehouden. De agenda hiervoor krijgt U 
tegen het eind van september. 

A. BREVE 

Verzoek aan alle leden : Het gebeurt me vaak, dat ik 
adreswijzigingen van de leden ontdek in het Tijdschrift 
voor Logopaedie en Phoniatrie, terwijl ik er zelf geen be
richt over heb ontvangen. Voor het bijhouden van de 
ledenlijst zou ik het op prijs stellen, indien ook aan het 
secretariaat wordt opgegeven ivanneer men verhuist en 
niet alleen aan de administratie van ons Tijdschrift. Bij 
voorbaat, mede namens de Penningmeestercsse, mijn 
dank. 

A. BREVE 

ONZE „STUURLIEDEN". 

In november a.s. vieren wij het tweede lustrum van de samen
werking van allen, die zich in Nederland in schoolverband bezig hou
den met de opvoeding en het onderwijs van slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen. 

Het tweede lustrum! 
Wat is dat snel gegaan, ongelooflijk snel en welk een fascinerende 

evolutie bij deze tak van het onderwijs ! In deze tien jaar een verbijste
rende groei van het aantal scholen, een bezinning op de problematiek 
met tot gevolg een verdere specialisering van de leerkrachten, een 
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intrede in de scholen van psychologen, audiologen en sociaal-pedagogen. 
Wie onzer durft nog te spreken over „HET" slechthorende kind ? 
Bij het bereiken van een mijlpaal is het een goede gewoonte om 

nog eens achterom te zien en bij dit lustrum leidt deze terugblik tot de 

vraag: 
Op welke wijze is onze Vereniging tot stand gekomen en waar 

gebeurde dit ? 
Op 26 januari 1952 vond er in Den Haag een samenkomst plaats 

van de personeelsleden van de scholen voor S.H. te Rotterdam, Den 
Haag en Amsterdam. 

Het slechthorendenonderwijs was op mars. Waren er voor 1945 
slechts drie noodlijdende schooltjes voor S.H. in Nederland, de be
staande scholen groeiden na 1945 als kool en de start van de „nieuwe" 
scholen was begonnen met de school te Eindhoven. Er leefde bij ver
schillenden van ons een verlangen naar meer contact, omdat wij uiter
aard te maken hadden met dezelfde problematiek. Daarom de bijeen
komst van de drie oudste scholen om te toetsen of dit verlangen bij 
allen leefde en of dit te concretiseren was. Ik herinner mij nog, dat het 
enthousiasme groot was, dat er stemmen waren om direct een vereni
ging te stichten en stemmen om dit nog even aan te zien en voorlopig 
een werkcontact te onderhouden. Op een volgende bijeenkomst op 
4 april te Den Haag werkten vertegenwoordigers van de drie scholen 
de besproken plannen verder uit en in het Meenthuis te Blaricum op 
15 en 16 november 1952 werd door de vier bestaande scholen voor S.H. 
opgericht onze „Werkgemeenschap". 

Wat ik er nog van weet ? Dat het 's nachts vreselijk koud was, 

maar dat het er ook erg gezellig was. 
Na dit eerste begin, gingen wij in mei 1953 naar het M. Maartens-

huis te Doorn, waar wij ook in mei 1957 ons eerste lustrum vierden. 
Wanneer je de lustrumrede van de Heer N. Y. Vlietstra nu nog 

eens leest, dan staat daar precies voorspeld de groei van het S.H.onder-
wijs, zoals deze tot nu toe aan de gang is. 

Na 1957 wijzigde het karakter van de Werkgemeenschap zich. De 
intieme sfeer van onze studieconferenties, waar iedereen iedereen 
kende ging langzamerhand verloren. De toename van het aantal scho
len, de toename van het „officiële" werk, maakte het noodzakelijk, dat 
in 1958 de Werkgemeenschap omgezet werd in een Vereniging. 

Het M. Maartenshuis werd te klein, het meer comfortabele Woud-
schoten werd onze verzamelplaats en men spreekt er al over om ieder 



216 

lid te voorzien van een naamkaartje, zoals op vele congressen het 
geval is. 

Wie vormen de stuwende kracht achter deze ontwikkeling, wie 
slagen er in, om toch nog altijd op onze conferentiedagen iets van de 
sfeer te handhaven van de eerste jaren ? 

In Blaricum werden zij spontaan uit de vergadering gekozen, n.l. 
Mej. W. Vermeulen en de Heren A. Breve en L. J. Pille. 

Zij vormen nog steeds ons Dagelijks Bestuur; een penningmeeste-
resse aan wie iedereen graag de pecunia afdraagt, een secretaris, die 
altijd opgewekt de notulen afdraait en een voorzitter, die op de juiste 
wijze de conferenties leidt en volkomen opgewassen is tegen de pro
blemen welke een groeiende vereniging met zich mee brengen. 

Was het toeval, dat zij alle drie voortkomen uit het bestuurswerk 
van de Slechthorende Jeugd Organisatie ? 

Ik weet, dat ik er hen geen plezier mee doe met verder uit te 
weiden in het persoonlijke vlak, maar ik wil toch vaststellen, dat je dit 
werk alleen kunt doen op de wijze, zoals ons Dagelijks Bestuur dit doet, 
wanneer je gegrepen bent door het slechthorende kind en je je capaci
teiten ten volle hieraan in dienst wilt stellen. 

Zij hebben ingezien, dat een van de middelen om dit kind te 
helpen is, een goede samenwerking van allen die zich met dit kind 
bezig houden. De plaats waar deze samenwerking zich af kan spelen, 
is onze Vereniging en het is mijn wens, dat zij op hun wijze, nog lang 
hun krachten aan deze Vereniging mogen geven. 

W. C. ANDREAE 
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Nieuw schoolgebouw voor Rudolf Mees-Instituut 

De 5e oktober was voor de Rotterdamse inrichting voor doofstom-
menonderwijs een belangrijke feestdag. Om half vier op de middag van 
die zonnige dag werd door Rotterdams eerste burger, mr. C. E. v. Wal-
sum, de kroon gezet op een werk, dat ruim drie jaar geleden begonnen 
was. 

De kroon, figuurlijk : omdat het nieuwe schoolgebouw nu officieel 
in gebruik genomen was. Letterlijk, omdat het kroonvormig bovenstuk, 
dat nog aan de lifttoren ontbrak, door burgemeester van Walsum naar 
boven gehesen werd, welke originele en typisch symbolische daad door 
alle aanwezigen vanaf het terrein voor de school met aandacht werd 
gevolgd. 

Tevoren waren Bestuur en Personeel van het Instituut met zeer 
veel genodigden in de tegenover de school gelegen Nieuwe Oosterkerk 
bijeen geweest. Na de opening door de voorzitter, mr. K. Staab, werd 
het woord gevoerd door burgemeester van Walsum, de heer N. Y. 
Vlietstra, hoofdinspecteur van het b.l.o. en Drs. A. W. de Vos, direc
teur van het instituut. De laatste gaf o.m. een beschrijving van de 
inrichting van het gebouw. 

Niet alleen school- en vaklokalen zijn in het nieuwe gebouw onder
gebracht, maar ook audiologisch centrum, kamers voor de medische 
staf, vóór- en nazorgdienst, administratie enz. De schoollokalen zijn 
verdeeld in drie groepen, elk met eigen ingang en speelplaats, n.l. voor 
jeugdige leerlingen (hierbij ook articulatiekamers), voor de midden
groep en voor de oudere leerlingen. 
De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld dit alles onder des
kundige leiding te bekijken. 

Rotterdam is een zeer noodzakelijk gebouw rijker geworden ; een 
gebouw, dat hoog oprijst boven zijn omgeving. 

Precies honderd jaar geleden, in 1862, werd het eerste gebouw 
van de Rotterdamse inrichting in de toenmalige Ammanstraat1) in 
gebruik genomen. Het grote verschil tussen toen en nu ligt niet in de 

' ) Dank zij de medewerking van het Rotterdamse gemeentebestuur is de naam 
Amman met de school meegegaan. Het adres is nu Ammanplein. 
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eerste plaats in de moderne vormgeving en het moderne instrumenta
rium. Maar vooral hierin, dat thans in grotere mate het gebrekkige 
kind meedeelt in de materiele, technische en geestelijke mogelijkheden, 
die de tijd biedt. 

Lichte, ruime en mooie lokalen, waarin praktisch geen omgevings
lawaai doordringt. De verdeling van de lokalen geeft aan elke leeftijds
groep wat nodig is, openhoping van veel kinderen in gangen wordt 
zoveel mogelijk vermeden. Tegen het inderdaad bestaande bezwaar, dat 
vaak een hele wandeling nodig is om van het ene lokaal naar het an
dere te komen, kan men tegenwerpen, dat dit ook het geval zou zijn 
wanneer alle lokalen op de begane grond zouden gelegen zijn. 

Verschil in waardering van nevenzaken blijft men behouden, zelfs 
bij het beste wat men krijgen kan. Wij kunnen het Rudolf Mees Insti
tuut van harte gelukwensen met dit prachtige gebouwencomplex. 

A.E. 

NIEUWS IN 'T KORT 

Nieuwe jongensflat voor «Effatha» 

Op donderdag 27 september vond in Voorburg de officiële inge
bruikneming plaats van een jongensflat en een gymnastieklokaal voor 
internaat en school van „Effatha". De bouw van het jongenstehuis was 
mogelijk gemaakt door de in het seizoen 1956/57 gehouden „Goed-zo 
actie". Het was daarom Ds. C. v. d. Zaal, bestuurslid van de N.C. 
R(adio)V, die de opening verrichtte. 

Het flatgebouw biedt plaats aan zes groepen jongens. Voor elke 
groep (12 leerlingen) zijn aanweizg een ruime conversatie-eetzaal, drie 
slaapkamers van vier bedden, een keuken, toiletruimten en 2 kamers 
voor de groepsleid(st)ers. Al het mogelijke is gedaan om de indruk van 
massaliteit te vermijden o.m. door het gebruik van verschillende kleu
ren voor de kamers, stoffering, wandkasten enz. 
Het uiterst modern ingerichte gymnastieklokaal voorziet in een reeds 
17 jaar bestaande behoefte. 

De ingebruikneming van het jongenstehuis gaf de mogelijkheid de 
zalen van het oude jongenspaviljoen te verbouwen tot vijf gezellige voor-
schoollokalen met bijbehorende artikulatiekamers. 
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Geslaagd voor het diploma akoupedie : 
Amsterdam — „Mgr. Hermusschool" — de dames E. H. Colpaert en 
G. J. M. Muschter. 
Breda — de heer H. Overmeer. 
Utrecht — „Het Rotsoord" — mej. T. A. Th. v. d. Wal (met lof). 
Voorburg — „Effatha" — de heren J. J. Blok, J. C. v. d. Bijl, W. Land
man en J. v. d. Meer. 

Geslaagd voor het diploma logopedie : 
Eindhoven — „St. Marie" — de heer G. Haans. 
Voorburg — „Effatha" — de heren H. J. Stel en J. Uitdenbogaard. 

Br. Hortensius — Meeuws, die van 1950 tot 1955 aan 't Instituut 
voor Doven te St. Michielsgestel werkte en daarna tot augustus 1962 
aan de school voor slechthorende jongens te Eindhoven zijn beste 
krachten gaf, is benoemd voor de missie in Nyassaland — Afrika. 

Hij vertrekt 11 december 1962 naar zijn nieuwe standplaats en 
zal aldaar leraar worden aan een kweekschool voor inlandse onderwij
zers. 

Tevens zal hij de leiding krijgen van een aan deze kweekschool 
verbonden internaat. 

Het Bestuur van de 
Stichting School voor Slechthorende Kinderen 
te Arnhem 

roept sollicitanten op voor de betrekking van 

van de D 
kinderen 

Sollicitaties 
te richten 
te Arnhem. 

HOOFD 
r. P. C. M. BOSSCHOOL voor 
te ARNHEM 

slechthorende 

wegens pensionnering van het tegenwoor
dige hoofd In de eerste helft van 1 963. 

met uitvoerige inlichtingen vóór 30 november 1 962 
aan de secretaris van het Bestuur, Margrietstraat 31 
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J. J. DE KOLF f 

Onverwacht is van ons heengegaan onze mederedak-
teur ]. } . de Kolf. 

In de sektor Doofstommenonderwijs vertegenwoordigde 
hij (sinds 1956) het Koninklijk Doofstommeninstituut te 
Groningen. Hij was een rustig man, maar steeds aktief en 
zeer prettig in de omgang. 
Het redakteurschap was maar een klein onderdeel van zijn 
taak. Maar ook in dit kleine was hij trouw, omdat hij ten 
diepste ook dit zag als van belang voor het dove kind, dat 
gedurende zovele jaren zijn liefde had. 

Dankbaar denken wij terug aan wat hij in en voor 
onze kring deed. 

P. C. DE KLUYVER f 

Met ontroering namen we hedenmorgen kennis van het 
overlijden van onze redacteur P. C. de Kluyver te Arnhem. 

Met 
hij de d 
Daarom 

zijn zachte, maar helder resonerende stem, ivist 
ingen duidelijk, belijnd en doelgericht te 
en om zijn werk voor ons tijdschrift zullen 

zeer missen. 
We wensen zijn vrouw en familie, voor wie 

zeggen. 
wij hem 

dit ver' 
scheiden de zwaarste slag is, en allen die op welke wijze dan 
ook deze 
Utrecht, 

leider verloren, van harte sterkte. 
11 december 1962. 

A.S. 
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IN MEMORIAM J. J. DE KOLF 

Op woensdag 31 oktober bereikte ons het bericht van het plotse
linge overlijden van onze kollega J. J. de Kolf op een leeftijd van 53 jaar. 

We wisten allen, dat hij ziek was, maar er was een hoopgevend 
herstel ingetreden en we hoopten, dat de Kolf na enige tijd zijn werk 
aan het Koninklijk Instituut voor Doofstommen weer zou kunnen her
vatten. Het is helaas zo anders gelopen. Geheel onverwachts overleed 
hij. 

We kenden hem als een bijzonder sympathieke kollega en als een 
minzaam mens. 

Op het Instituut, waaraan hij langer dan 30 jaar verbonden was, 
had de Kolf al vele jaren een klas met oudere leerlingen. Hij had er, 
als geen ander, slag van, met deze jongelui om te gaan. 

Altijd was hij vriendelijk en vervulde met opgewektheid zijn 
moeilijke taak te midden van deze leerlingen. Zij zullen hem erg missen. 

De school verliest in hem een toegewijde leerkracht. 
Ook wij zullen het als een leegte ervaren hem niet meer in ons 

midden te hebben. Hij zal in onze herinnering blijven als een kollega, 
met wie het een vreugde was samen te werken. 

K.B. 

IN MEMORIAM P. C. DE KLUYVER 

Het zeer plotseling overlijden van onze Directeur, de heer de 
Kluyver, op zondagochtend j.l. heeft grote ontroering veroorzaakt in 
onze school. Hoewel de overledene de laatste jaren enkele malen ernstig 
ziek was, had niemand dit plotseling einde voorzien. Onlangs was hij 
hersteld van een lichte longontsteking — hij kon daardoor de conferen
tie van leerkrachten bij het onderwijs aan slechthorenden te Woud-
schoten op 5 en 6 november niet bijwonen — en de gevolgen daarvan 
scheen hij overwonnen te hebben. Vrijdag j.l. verliet hij in goede wel
stand de school... om niet terug te keren. Weggerukt uit het werk dat 
hem lief was, het werk voor zijn school, dat hij bijna tien jaar met grote 
ambitie had verricht. 

Pieter Cornelis de Kluyver werd op 25 maart 1898 te Sliedrecht 
geboren. Hij volgde het Lager Onderwijs te Rotterdam en werd tot 



223 

onderwijzer opgeleid aan de Rijkskweekschool te Middelburg. Van 1919 
rot 1923 was hij onderwijzer te Rotterdam ; in het laatste jaar volgde 
zijn benoeming tot leraar aan de Joh. C. Ammanschool voor dove 
kinderen te Amsterdam. Gedurende dertig jaar gaf hij daar zijn beste 
krachten aan de vorming van het dove kind : de belangrijkste periode 
uit zijn leven. Zijn levenswerk echter vond hij in Arnhem, waar hij 
vanaf de oprichting op 25 augustus 1953 als Directeur verbonden was 
aan de Dr. P. C. M. Bosschool voor slechthorende kinderen. 

De Dr. Bosschool heeft enorm veel aan de overledene te danken. 
Hij wist zijn veeljarige ervaring bij het dovenonderwijs te benutten bij 
het aangeven van de didactische lijnen, waarlangs het onderwijs, met 
name aan de zwaar-slechthorende kinderen zou verlopen. Daardoor kon 
het werk aan de school van meet af aan volgens plan verlopen. 

Het moet onze overleden Directeur grote voldoening gegeven heb
ben, dat de school zo spoedig tot bloei kwam en dat een gestadige toe
vloed van leerlingen tot uitbreiding noodzaakte. 

Zonder twijfel heeft de heer de Kluyver zichzelf niet ontzien. 
Vooral in de eerste jaren vergde hij teveel van zijn krachten. Een ern
stige hartaandoening was het gevolg. Toen het mogelijk bleek zijn werk 
te verlichten door hem van het staan voor een eigen klas te ontheffen 
en door het aanstellen van een administrateur spaarde hij zich nog niet. 
Met voortvarendheid werkte hij aan de toekomst, zodat o.m. een 
avondcursus en een Ulo-afdeling aan de school konden worden ver
bonden. 

Nu is hij plotseling weggenomen, enkele maanden voor de datum 
van zijn afscheid : op 25 maart zou hij 65 jaar worden en daarna met 
pensioen gaan. Tegen dit afscheid zag hij op; het werd hem bespaard. 

Bij zijn leerlingen was de heer de Kluyver bemind. Met belang
stelling volgde hij hun doen en laten, met veel humor ging hij met 
hen om. Toch stelde hij aan de kinderen hoge eisen en wist de nood
zaak daarvan aan de ouders duidelijk te maken. Ook van zijn personeel 
eiste hij veel. De eigenschappen, die hijzelf vertoonde : correctheid, 
punctualiteit, werklust, verwachtte hij ook van zijn medewerkers(sters). 
Te allen tijd was hij bereid van zijn veeljarige en rijke ervaring mede 
te delen. In wijde kring — ook buiten het onderwijs — werden zijn 
adviezen op prijs gesteld. Met smaak en humor kon hij vertellen van 
zijn vele belevenissen met dove en slechthorende kinderen en hun 
ouders. Het was zijn plan om na het definitieve afscheid van de school 
zijn herinneringen op papier te zetten. Het is te betreuren, dat dit voor-
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nemen niet uitgevoerd kan worden. Zonder twijfel zou dat een zeer in
teressant geschrift zijn geworden ! 

De heer de Kluyver was, wat men noemt, een man van karakter. 
Zijn persoonlijkheid zette een stempel op onze school. Daardoor leeft 
zijn geest in ons werk voort. Wij bewaren een dankbare herinnering 
aan onze overleden Directeur, wiens heengaan een zeer gevoelig verlies 
betekent voor de Dr. P. C. M. Bosschool, de school van de Kluyver ! 

Arnhem, 12 december 1962. Het personeel. 

Prof. Ds. L. H. van der MEIDEN f 

Op zaterdag 24 november werd Prof. van der Meiden, voorzitter 
van het Christelijk Instituut voor Doofstomme Kinderen „Effatha", 
uit onze kring weggenomen. 

Vorig jaar vierde hij zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid van 
„Effatha" en tot op het laatst van zijn leven was alles wat hij uit 
hoofde van zijn functie voor „Effatha" doen mocht, hem een vreugde. 

Op de middag van zijn verscheiden had hij weer een bestuurs
vergadering moeten leiden, maar dit mocht niet meer zo zijn. 

Tijdens de rouwdienst, die aan de begrafenis voorafging wees de 
2e voorzitter Ds. Feenstra op een bijzonder mooie parallel. Hij zei: 
„Ik was na de vergadering, die ik nu als voorzitter leiden moest, om 
5 uur thuis. Even later hoorde ik dat onze voorzitter eveneens om 5 uur 
Thuis was gekomen". 

Op „Effatha" bracht het bericht van het overlijden verslagenheid. 
Iedere week, zeker eenmaal, maar bijna altijd tweemaal was hij op 

het instituut. Hij leefde met allen en alles mee. 
Iedereen op „Effatha" kende hem en hij kende er iedereen. Er 

was geen receptie, of hij kwam persoonlijk feliciteren. Bij ernstige ziekte 
van één van de personeelsleden «ing hij de patiënten thuis of in het 
ziekenhuis opzoeken. 

Ik kan me niet herinneren dat hij, als er iets belangrijks aan de 
hand was, ooit afwezig was. 

Zijn verhouding tot „Effatha" gaf hij zelf mijns inziens het beste 
weer, toen hij in zijn laatste wilsbeschikking bepaalde, dat zijn kleine 
gezin en „zijn grote gezin" rondom zijn graf moesten staan. 

H.E.H. 
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Vereniging tot Bevorder ing van het onderwijs aan 
slechthorende en spraalcgebreldcige kinderen. 

Studieconferentie 1962. 

Het was op 5 en 6 november j.l., dat onze jubilerende Vereniging 
haar jaarlijkse Studie-conferentie hield in „Woudschoten" te Zeist. 
We mogen zonder meer zeggen dat deze conferentie uitermate geslaagd 
was. Was dit te danken aan het feit dat de leden in een zonnige stem
ming waren vanwege het tien-jarig bestaan van de Vereniging ? Nee, 
gelukkig niet. Dat het peil van de conferentie zo hoog stond, was al
leen te danken aan de bijzondere kwaliteit van de inleidingen. 

Van de verschillende lezingen en toespraken zullen in dit en het 
volgende Tijdschrift de verslagen worden opgenomen. In het bijzonder 
wil ik de inleidingen noemen van de Heer Evertse over „Het onderwijs 
aan het Slechthorende en Spraakgebrekkige kind met ups en downs, 
maar vooral downs", van de Heren Schuts en Kemperman over „Het 
werk in de eindgroep aan de Prof. H. Burgerschool" en de Gymnastiek-
demonstratie door de Heer Weber van kinderen geplaatst op dezelfde 
school. 

Velen van ons, zo niet allen, waren onder de indruk van de wijze 
waarop deze meisjes hun prestaties toonden. Moge in de toekomst aan 
al onze scholen gymnastiekleerkrachten werken die in staat zijn derge
lijke prestaties uit de kinderen te halen. 

Het was perfect. Een bijzonder woord van lof is hier wèl op zijn 
plaats. Zonder de anderen ook maar enigszins te kort te willen doen, 
mag ik wel zeggen, dat deze demonstratie het hoogtepunt was van onze 
conferentie. Dat de andere, reeds genoemde, inleidingen niet in één 
adem, maar dan toch wel direkt hierachter genoemd mogen worden, 
pleit voor de kwaliteit er van. 

Het avondprogramma was, ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, 
goed. Ik vind het altijd weer een prestatie dat zovelen meewerken aan 
het programma, waarbij er verschillenden zijn die nooit op de lijst van 
medewerkers ontbreken. Ter ere van ons Jubileum was de zaal bijzonder 
feestelijk versierd en hadden alle aanwezigen een bijzonder feestelijke 
stemming. Dat het niet meeviel deze stemming een uur na midder
nacht te temperen is te begrijpen. 
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Wat het Bestuur niet begreep, is het feit, dat er zoveel aanwezigen 
waren op de Jaarvergadering. Het getuigt echter van een met belang
stelling meeleven met het werk van onze Vereniging en dat is één van 
de belangrijkste steunpilaren voor het Bestuur. Onze hartelijke dank 
hiervoor. Ik eindig met de wens, dat in de volgende vijf jaren bereikt 
mag zijn waarvoor Uw bestuur zich thans inzet. Dit immers zal alleen 
ten goede komen aan de aan ons toevertrouwde kinderen. 

A. Breve. 

DE VOORZITTER SPREEKT 

Dames en heren, collega's, 
Namens het bestuur der Vereniging ter Bevordering van het On

derwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland, 
is het mij een bijzondere eer U van harte welkom te heten op onze 
15de conferentie, welke in het teken zal staan van de viering van het 
10-jarig bestaan van onze vereniging. 

Een speciaal woord van welkom mag ik richten tot onze gasten : 
Hoofdinspecteur en Inspecteur van het b.l.o. resp. N. Y. Vlietstra en 
H. W. Broeren, de heren J. Netten en H. Helder, Gemeente Inspec
teurs en Mej. N. Rog en J. Stoel van de Vereniging voor Doofstommen-
onderwijs, en voorts alle collega's die voor het eerst met ons bijeen 
zijn, doordat zij nog maar kort bij deze tak van onderwijs werken. 
Hiertoe behoren dus ook de collega's van de kort geleden opgerichte 
scholen te Utrecht en Rijswijk. 

Het is niet onze gewoonte U te vermoeien met lange inleidingen 
en ook nu zal ik U daarmee niet vervelen, maar dit gedenkwaardig 
moment mag zonder meer niet verloren gaan. 

Staat U mij dus toe enkele feiten te noemen, enkele gedachten 
naar voren te brengen. 

Tien jaar geleden begonnen we deze conferenties in het koude 
Meenthuis in Blaricum. Het juiste aantal deelnemers weet ik niet meer, 
maar het waren er nog geen 50. Thans naderen we de 200. 

Toen 4 (5) scholen, thans 18. 
Alleen in deze cijfers is al een opmerkelijke groei te constateren. 

Groei in aantal en in differentiatie heeft in deze jaren plaats gehad. 
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S.h. scholen, s.g. afdelingen, kleuter-afdelingen, Mulo-afdelingen, diffe
rentiatie in: groepen kinderen met taalstoornissen, eindklassen met spe
ciaal programma, 3-jarige ULO, aansluiting aan nijverheidsonderwijs, 
enz. Bovendien het oprichten naast de aanvankelijke neutraal-bijzondere 
en openbare scholen, van R.K. en Prot. Chr. scholen. 

In meer dan één opzicht begint het onderwijs voor onze s.h. en 
s.g. kinderen de facetten te vertonen, die het onderwijs in het algemeen 
laat zien. 

Dit alles bracht langzamerhand wijziging in het karakter van onze 
vereniging. 

Als ik het goed zie, was onze eerste conferentie gekarakteriseerd 
door 3 feiten : 
Ie Het steun zoeken bij elkaar om door uitwisseling van ervaring en 

het bespreken van eikaars problemen de weg te vinden in een 
doolhof van moeilijkheden. 

2e De noodzaak allerlei theoretische en praktische problemen rond 
ons onderwijs te bestuderen. 

3e Het willen bewijzen dat naast de organisaties op het gebied van 't 
onderwijs aan dove kinderen, die voor het s.h. onderwijs mogelijk, 
ja eerder nog, noodzakelijk waren. 
Dit leidde dan tot het oprichten van de zg. Werkgemeenschap, die 

in 't begin zelfs twee keer per jaar een conferentie organiseerde. 
Het is verre van mij om een opsomming van die bijeenkomsten 

te gaan geven. Maar een paar punten wil ik toch in uw herinnering 
roepen. 

Regelmatig terugkerende onderwerpen waren die over de pro
blemen rond het taalonderwijs, audiologie, orthodontie en operatie
technieken. 

Bij dit alles mochten we deskundigen, specialisten, medici enz. be
luisteren, die op een of andere wijze relatie met onze scholen hadden en 
soms ook niet. Ik meen te mogen zeggen, dat dit ons inzicht heeft ver
diept, onze conferenties niveau heeft gegeven en onze discussies interes
sant heeft gemaakt. Maar met verontschuldiging aan het adres van deze 
geleerde heren, waag ik 't toch deze onderwerpen als „routine kwesties" 
te betitelen. 

De hoogtepunten van onze conferenties waren m.i. die bijeen
komsten, waarop het werk van elke dag uit de klas naar voren kwam. 
Vaak gebeurde het met een zekere schroom, maar in de discussies tot 
leven gebracht, zijn ze door de tastbare resultaten tot het meest waarde-
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volle van ons samen-zijn geworden. 
Ik noem slechts enkele collega's: Zr. Assumpta, de dames Mokman en 
Huitema en de heren Breve, Kemperman en Schuts. 

De groei die ik U mocht schetsen bracht de noodzaak met zich mee 
dat onze werkgemeenschap omgezet werd in een „vereniging", konink
lijk goedgekeurd, die de allures heeft gekregen van elke officiële vereni
ging, met vergaderingen en commissies en alles wat daarmee verband 
houdt. Dat alles moest gebeuren, maar het is niet altijd het meest 
interessante deel van ons werk. 

Van belang is hierbij ook te noemen het kontakt met de organisaties 
voor het doven-onderwijs. Het besef dat beide groepen in hun streven 
veel gemeen hebben, deed de groei naar elkaar toe bevorderen en dit 
heeft tot redelijke resultaten geleid. 

Overleg, een gemeenschappelijk tijdschrift, uitwisseling van ge
dachten, gezamenlijk optreden naar buiten, zijn enkele van de compo
nenten van dit treffen. 

Als we dit stellen tegenover het vroegere los naast elkaar voort
bestaan, mogen we toch zeker van een gunstige ontwikkeling spreken. 

Toch wil ik ook enkele aspecten naar voren brengen, waaruit blijkt 
dat we nog lang niet rustig van de bereikte resultaten kunnen gaan 
genieten. 

Allereerst is daar de personeelssituatie. 
Nog steeds is het moeilijk de juiste mensen voor dit onderwijs aan 

te trekken. 
Hiervoor zijn vele oorzaken te noemen. Eén van de duidelijkste is 

deze: 
Dit moeilijke werk vereist een opleiding, die ver uitgaat boven de 

normale onderwijsbevoegdheid. 
3 jaren logopedie, 1 jaar akoepedie, 2 jaar voortgezette vakstudie 

zijn nodig om met een grote hoeveelheid praktische vorming samen 
een min of meer volledige opleiding te vormen. 

Dat hiervoor steeds meer mensen te vinden zijn, pleit voor hen en 
bewijst dat ons werk zelf zo aantrekkelijk en bovendien zo moeilijk is, dat 
dit wel móet gebeuren. 

Wie echter als jong onderwijzer of onderwijzeres dit programma 
voor zich ziet, moet de schrik wel eens om 't hart slaan. 

Wel blijkt zonneklaar dat je je in werk gaat storten dat nooit saai 
of suf kan worden, maar het eist toch heel wat, ja vaak ook een opzij 
schuiven van andere mogelijkheden, die men in zich heeft. 

1 
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Het Mulo-onderwijs vraagt dan nog eens minstens 4 jaar om zijn 
werk naar behoren te kunnen vervullen. 

Is het dan ongerechtvaardigd collega's, als wij voor ons werk een 
honorering en waardering eisen, die gelijk staat met die welke de 
leerkrachten bij het middelbaar onderwijs ontvangen ? Het is onze 
opvatting dat wij naar dit doel moeten streven en de eerste stappen 
in deze richting hebben we dan ook al gezet. 

Is verder de eis van speciaal voor ons onderwijs gebouwde, goed 
geoutilleerde scholen, te hoog ? Ik geloof het niet. De ontwikkeling van 
de moderne apparatuur alleen al stelt deze eis. 

Maar ook onze speciale didactiek, ons moderne gymnastiekonder-
wijs, het feit dat onze scholen veelal instituten met daginternaat 
vormen, maken de bouw van speciale scholen nodig. 

De resultaten die wij met onze vormen van onderwijs bereiken 
rechtvaardigen dit alles, want deze mogen er zijn ! Vele hiervan zijn niet 
direkt te meten, maar ieder van ons is ervan overtuigd, dat aansluiting 
aan de maatschappij — dank zij ons werk — gelukt, terwijl dit anders 
zeer de vraag zou zijn. Wel te meten zijn de resultaten bij de aansluiting 
aan andere vormen van onderwijs en die bij het officiële Mulo-examen 
— met trots noem ik u voor dit jaar het getal 100%. 

Ik ben thans niet in de gelegenheid dit alles uit te werken, maar 
uit deze feiten mag toch zeker wel de conclusie getrokken worden, dat 
ons onderwijs aan s.h. en s.g. kinderen zijn bestaansrecht meer dan 
bewezen heeft en dat we de eis mogen stellen, dat de nodige voorzie
ningen getroffen worden door de overheid. 

Ik noemde u al de scholenbouw en salarispositie, maar er is meer: 
de leerlingenschaal en de leermiddelenvoorziening zijn ook nog punten 
op ons programma, die verbetering behoeven. 

Wil ons werk goed gedaan worden, dan is er een behoorlijke 
differentiatie-mogelijkheid noodzakelijk. 

Een s.h. of s.g. kind dat op onze scholen geplaatst wordt met als 
enige overweging: de klassen zijn klein en hij of zij kan nu tenminste 
zo veel mogelijk verstaan, komt te kort. 

Een speciale didactiek, differentiatie naar leeftijd, taalontwikkeling 
en aanleg, een team van werkers met onderwijs-specialisten, audiologen, 
psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, zijn eisen die toch zeker 
gesteld mogen worden. 

Ik benijd de collega's, die dit aan een kleine school moeten trachten 
te verwezenlijken, waarlijk niet. 
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Collega's, ik heb de tijd genomen om U enkele van de problemen van 
en gedachten over ons onderwijs voor te leggen. 

Wij zullen samen trachten het onderwijs aan s.h. en s.g. kinderen 
op een dusdanig niveau te brengen, dat het verantwoord is de betref
fende kinderen op onze scholen te plaatsen. 

Wat hiervoor aan overheids-maatregelen noodzakelijk is, zal het 
bestuur in uw opdracht bepleiten. 

Laten we samen onze conferenties zo goed maken, dat we er ge
sterkt vandaan komen en telkens met vernieuwde moed weer aan
pakken. 

Onze kinderen hebben het nodig en... ze zijn het waard. 

Met deze woorden verklaar ik onze Conferentie voor geopend ! 

Toespraak gehouden door Drs. H. W. Broeren, 
Inspecteur van het B. L. O. 

ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
Vereniging tot bevorering van het onderwijs aan slechthorende en 

spraakgebrekkige kinderen in Nederland. 

Gaarne heb ik gehoor gegeven aan het verzoek om hier, ter gelegen
heid van het tien-jarig bestaan van Uw Vereniging een enkel woord 
ter inleiding te spreken. Vooreerst zou ik U mede namens de Heer 
Vlietstra van harte willen gelukwensen met het tweede lustrum van 
Uw Vereniging. En ik meen te mogen zeggen, dat in deze tien jaren 
wel bewezen is, dat Uw Vereniging niet alleen levensvatbaarheid, maar 
ook bestaansrecht heeft. En toch... iedere Vereniging van specialisten 
wordt voortdurend in zijn bestaan bedreigd. 

Onze steeds verdergaande specialisatie op allerlei gebied, ook op het 
terrein van onderwijs en opvoeding houdt gevaren in. Gevaren, 
waarvan men zich steeds bewust moet zijn. De specialist staat altijd 
bloot aan het gevaar bloedarm te worden en daaraan ten onder te gaan, 
wanneer hij het kontakt gaat verliezen met het grote gebied, waarop 
hij eigenlijk werkzaam is. Dat geldt niet alleen voor de technische 
specialisatie, maar ook voor de differentiatie in opvoeding en onderwijs 
en zeer in het bijzonder voor ons buitengewoon onderwijs. Bij welke 
tak van het buitengewoon onderwijs men ook werkzaam is, men staat 
voortdurend bloot aan het gevaar een vakspecialist te worden, die on-
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voldoende oog heeft voor de algemene problematiek, die op het gebied 
van onderwijs en opvoeding leeft. En ik meen dan ook, wanneer men 
zijn bestaan inderdaad wil garanderen, dat dit vereist, dat men in zijn 
specialistische problematiek voortdurend de algemene problematiek 
ziet; dat men zijn uitkomsten in het specialistisch werk voortdurend 
confronteert met de algemeen leidende beginselen. Er bestaat een zekere 
correlatie tussen de ontwikkeling van elke vak-specialist en de ontwik
keling van zijn vak in het algemeen. Wij zien dat een algemene vak-
problematiek vruchtbaar kan werken op het ontdekken van specia
listische problemen en het oplossen daarvan, maar men ziet ook het 
omgekeerde ; dat vanuit het werk van de specialist onze ogen open gaan 
naar de algemene problematiek. En het is ook geen uitzondering, dat op 
een bepaald specialistisch gebied iets bevestigd wordt, wat men in het 
algemeen als waar aanvaardt. 

Ik vraag me dan ook af, of we bij deze specialistische tak van 
onderwijs ons wel voortdurend bezinnen op de algemene problematiek, 
die er is op het terrein van onderwijs en opvoeding. 

Om enkele punten te noemen. Wanneer we de moderne literatuur 
op het gebied van opvoeding en onderwijs bekijken, dan valt toch wel 
één ding op, hoe sterk in het moderne denken de nadruk er op geves
tigd wordt, dat het toch eigenlijk niet de opvoeder of de leermeester is, 
die het belangrijkste werk doet. Overal wordt er op gewezen, dat op
voeding en onderwijs niet vergelijkbaar is met het werk van een beeld
houwer, die ieder beeld dat hij heeft in dat ruw stuk steen of marmer 
kan verwezenlijken. 

Het gestalte geven wat de beeldhouwer doet, is heel wat anders 
dan de pogingen, die de opvoeder-onderwijzer doet om aan het kind 
een menselijke gestalte te geven. Steeds wordt ons in deze literatuur 
weer duidelijk, dat het tenslotte het kind zelf moet zijn, dat zich ver
volmaakt. Steeds blijkt duidelijker, dat niet dat wat de leermeester 
doet, maar dat wat hij „doet" doen het belangrijkste is. Het ligt eigen
lijk min of meer bij het voortdurend pogen voor de hand, dat je toch de 
gedachte hebt: „ik doe het" en toch doe je het eigenlijk niet. Het kind 
moet het doen. Men spreekt dan ook niet voor niets in de moderne 
literatuur over: De ontwikkeling van het kind is een ontdekkingsreis. 

Wij moeten het kind de dingen laten ontdekken. Je kunt niets aan 
hem opdringen. Je kunt het wel, maar het resultaat is niet echt, maar 
zal slechts zijn een schijnontwikkeling. In dit opzicht vertoont ons 
werk als opvoeder enige overeenkomst met dat van een geneesheer. 
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Men kan niet zeggen, dat de dokter de zieke heeft genezen. De zieke 
zal zichzelf moeten genezen. Het zieke lichaam zal zichzelf moeten her
stellen. En de dokter doet niet anders dan het lichaam te voorzien 
van die middelen, waardoor het in staat gesteld wordt om zichzelf te 
herstellen. De geneesheer doet niets anders dan helpen bij het herstel. 
En zo kunnen wij niets anders doen, dan het kind helpen bij zijn ont
wikkeling. De vraag is of wij daar in ons specialistisch werk ons wel 
voortdurend van bewust zijn en niet vervallen in het praktisch han
delen overeenkomstig de gedachte, dat wij van buitenaf, zonder meer, 
vorm kunnen geven aan deze onvolwassene. 

Het tweede punt, dat ons in de moderne pedagogische en didak-
tische literatuur opvalt, is dat steeds wordt gezegd : „Men moet uitgaan 
van het kind." Men kan zich afvragen of we dat dan niet voldoende 
doen. Wanneer ik onze klassen voor jeugdigen zie, vraag ik me wel 
eens af, of we wel voldoende rekening houden met de geaardheid van 
het kind, met de geaardheid van de kleuter. Staan we echt niet bloot 
aan het gevaar, dat we in onze ijver om zijn hele taak en spraak tot 
ontwikkeling te brengen, het kind in zijn totaliteit uit het oog gaan 
verliezen, omdat ons werk ons misleidt, om het kind te gaan bekijken 
als een sprekend organisme. Het is heel goed mogelijk, dat wij deze 
totaliteit tot nog toe in voldoende mate hebben aanvaard, maar ik 
meen, dat wij ons als specialisten van de gevaren voortdurend bewust 
moeten zijn. 

Wanneer men in het moderne pedagogisch-didaktisch denken 
ontdekt heeft de enorme betekenis van de lichamelijkheid inzake de ont
wikkeling, wanneer men ziet dat de motoriek een veel grotere waarde 
heeft dan men aanvankelijk had gedacht voor de zelfontplooiing van 
het kind, dan dienen wij ons als specialisten ook de vraag te stellen, 
of wij in ons specialistisch werk wel voldoende waarde hechten aan 
deze motorische aktiviteit. 

Wanneer we in de moderne kinderpsychologie zien en leren, welke 
betekenis deze motoriek heeft voor de ontwikkeling van het kind, dan 
is de vraag de moeite waard of wij daar, als specialisten, wel voldoende 
waarde aan hechten. Want is het eigenlijk niet zo, dat het kindzijn 
in de wereld aanvankelijk een lichamelijk in de wereld zijn is. 

Is het niet zo dat het kind zichzelf als mens ondekt in al zijn primi
tiviteit door zijn lichamelijk kontakt met de wereld ? Komt zijn eerste 
primitieve gevoel van zelfstandigheid eigenlijk niet voort uit de ervaring 
van de peuter, dat hijzelf kan staan ? Is de meest primitieve vorm van 
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zelfstandigheid niet die, waarvan je zegt: op eigen benen kunnen staan ? 
Speelt zich eigenlijk de meest primitieve vorm van het ik-gevoel niet 
af op het terrein, waar het kind ontdekt zichzelf te kunnen bewegen, 
verplaatsen, niet meer afhankelijk te zijn van moeder, die het op de 
arm moet nemen om ergens naar toe te brengen ? Waar het kind zijn 
zelfbewegen ontdekt, zichzelf ruimtelijk te kunnen verplaatsen, daar 
ontwikkelt zich het meest primitieve ik-bewustzijn. 

En dan denk ik aan Merleau-Ponty, die ergens zegt in zijn : Feno
menologie de la perception: „Het lichaam weet meer van de wereld 
dan wij denken". Wanneer hij er in zijn werk op wijst, dat er een 
bepaalde kennis is, die zich niet in het bewustzijn afspeelt. Hij spreekt 
over een bepaalde preverbale kennis, die we ons door middel van de 
lichamelijkheid verwerven, en waarvan hij zegt dat elke ontwikkeling 
van het bewustzijn, dus elke verdere verwerving van kennis niet vertrekt 
van uit een nulpunt, maar vanuit de lichaamskennis, die het kind 
bezit en die het verworven heeft. Om duidelijk te maken wat ik onder 
deze lichaamskennis versta, het volgende voorbeeld. 

Wanneer je tegen een ervaren typiste zegt: „Zet eens het hele 
toetsenbord voor me op, maar van de bovenste rij af van links naar 
rechts in de volgorde van de letters en de tekens.", zal iedere ervaren 
typiste ons zeggen, dat ze dat niet kan. Weet ze dan niet waar de letters 
en de tekens staan ? Dat weet ze wel. Hoe weet ze dat ? Niet cerebraal, 
dat weet ze met haar handen. En als wij dan toch de letters en cijfers 
van haar willen hebben in de juiste volgorde, dan gaat deze typiste in 
gedachten zitten tikken en al tikkende krijgt ze alle tekens en letters in 
de goede volgorde. Ik kan ook tegen iemand zeggen, die typen moet 
leren, dat hij het toetsenbord uit zijn hoofd moet leren. Er zijn ver
schillende manieren van leren. Wij denken ten aanzien van leren iets 
dat zich zuiver in het bewustzijn, dus celebraal afspeelt, buiten het hele 
lichaam en handelen om. Er is ook een vorm van kennis, die we ver
werven in de lichamelijke omgang met de dingen. En dat is het vertrek
punt, althans behoort het vertrekpunt te zijn van heel ons intentioneel 
gerichte onderwijs. 

Enige jaren geleden heb ik nog eens sterk de betekenis van de 
lichamelijkheid ervaren. Bij een internaat voor imbecillen werd een 
nieuwe school gebouwd en de imbecillen stonden te kijken bij de bouw. 
Er was een betonmolen in werking. Een van de imbecillen vroeg wat dat 
voor een ding was. Dat is een overgever zei één van zijn vriendjes. 
Hier ziet U dat een woordgeving gebeurt via de lichamelijkheid, over 
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de beleving van de lichamelijkheid heen. 
We zien dat ook bij de meest primitieve talen, hoe belangrijk de 

lichamelijkheid is bij de woordgeving. Enige jaren geleden is op een 
dissertatie : „De betekeniswereld van het lichaam", Pater Witte ge
promoveerd aan de Universiteit te Nijmegen, waarin hij voor de pri
mitieve talen en ook voor de Nederlandse taal gezocht heeft naar alle 
mogelijke woorden en uitdrukkingen, die oorspronkelijk zijn ontstaan 
en dus een zeer primitieve vorm hebben, uit de projectie van de be
leving van de lichamelijkheid in de wereld en dat op grond daarvan 
de woord- en naamgeving in primitieve vorm geschiedt. Ik vraag mij 
ook af wanneer ik aan de betekenis van de lichamelijkheid denk, waar 
ontdekt het kind zich het eerst in zijn menselijkheid ? Dat gebeurt in 
het vlak van de motoriek. Het ontdekt zijn vrijheid in de motorische 
omgang in de wereld van de dingen. Daar ontdekt het kind dat het 
leven niet alleen maar een gave, maar ook een opgave is. Daar ontdekt 
het kind wat een tegenstander en wat een medestander is. Het kind 
heeft allang enige notie wat een medestander en wat een tegenstander 
is, niet omdat wij het hem uitleggen, maar omdat hij dit aan de lijve 
heeft ondervonden. 

Vandaar dat een van de belangrijkste principia, vooral voor de op
voeding van het jeugdige kind momenteel is: Aan elk onderwijs be
hoort vooraf te gaan, dat het kind de problematiek waarover het 
gaat aan den lijve ervaart. En dit moet U letterlijk nemen. Dit aan 
den lijve ervaren is de meest primitieve vorm van ontwikkeling, maar 
moet ook zijn het vertrekpunt van de verdere hulp, die we het kind 
bij zijn zelfontplooiing willen verschaffen. Dat er van deze gedachte 
van de lichamelijkheid iets leeft, ook in Uw specialistische problema
tiek, wordt wel duidelijk wanneer we nagaan, dat er gesproken wordt 
over het taairitme en dat men toch algemeen van gevoelen is, dat 
dat taairitme niet een bepaald van het leven afhankelijk ritme is, maar 
dat het taairitme in hoge mate afhankelijk is van het levensritme. En 
vandaar dat men ook poneert, dat als wij het taairitme tot ontwikke
ling willen brengen, we dan tot het meest primitieve niveau moeten 
gaan van de ritmische beleving van de lichamelijkheid. Laten we dan 
gaan naar de ontwikkeling van de motoriek, naar de ontwikkeling van 
de ritmiek in het bewegen, omdat deze ontwikkeling van de ritmiek in 
het bewegen als een voorstadium kan worden beschouwd van de ont
wikkeling van de taalritmiek. 

Iets wat mij bijzonder opviel en waaruit ook blijkt dat deze moder-



235 

ne gedachten gelukkig ook heersen in deze kring van specialisten is, 
dat wanneer het over de waarneming gaat, dat we er allemaal wel van 
overtuigd zijn, dat de waarneming geen reactie is op een prikkel van 
buiten, zoals velen van U het vroeger waarschijnlijk geleerd hebben. 

In het licht van deze opvatting is het ook duidelijk, dat ik in één 
van de laatste afleveringen van Uw tijdschrift las, dat het bij de waar
neming van geluid door gehoorgestoorde kinderen, het probleem is 
het zo te organiseren, dat het kind het geluid waarneemt door de be
weging. Waardoor men ziet, dat het bewegen niet iets afzonderlijks is 
in de motoriek en het sensorische weer een daarvan onafhankelijk 
facet van de menselijke persoon, maar dat men zoekt naar een weg om 
dat kind, dat men zijn spraak wil laten waarnemen, een geluid te laten 
waarnemen, dat hij zelf door zijn motoriek oproept. Vandaar de be
tekenis, die men dan ook gaat hechten aan het feit, we zien dat vooral 
bij het onderwijs aan dove kinderen, dat men het kind zelf bewegingen 
laat uitvoeren, die een bepaald geluid oproepen. 

Ik heb gistermiddag van mijn eerste kleinkind, dat bij ons door 
de kamer kroop het volgende amusante beeld gevonden. Ik heb mijn 
huis een beetje gemoderniseerd, de radio heeft nog geen plaats en 
staat op de grond. Die kleine kruipt over de grond en de radio staat 
zachtjes aan. Hij zit een beetje aan die knoppen te friemelen. Plotseling 
draait het kind aan een knop en er komt veel geluid. Het kind schrikt 
en is voortdurend aan het experimenteren geweest, hoe het aldoende, 
al motorisch bezig zijnde, dat geluid weer kon oproepen en telkens 
wanneer het ontdekt, dat door zijn motorische aktiviteit een geluid ont
staat, dan is duidelijk van het gezicht af te lezen, dat dit een ontdekking 
is voor het kind ; dat het door zelfbeweging, door motoriek, geluid kan 
oproepen. 

Daar waar we streven naar een integratie van het sensorische en 
het motorische, wat toch geëist wordt bij de spraakontwikkeling, moeten 
we terug naar het meest fundamentele en het meest primitieve. 

Ik meen hiermee duidelijk gemaakt te hebben, dat ik niet zonder 
meer mag zeggen, dat de algemene problematiek die er heerst op peda-
gogisch-didaktisch terrein niet bij U zou leven. Ik ben er van overtuigd, 
dat ze er wel leeft, gezien de beide voorbeelden. Maar wil Uw vereni
ging de levensnoodzaak hiervan beklemtonen en wil ze voorkomen, dat 
deze vereniging van specialisten bedreigd wordt bloedarm te worden, 
dan dient ze er voortdurend van doordrongen te zijn, dat de specialis
tische problematiek steeds gezien moet worden in het licht van de 
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algemene pedagogische en didaktische problematiek. Wanneer dat ge
daan wordt, dan zal zeker de komende vijf jaar bewijzen, dat ze onmis
baar is. Dan zullen waarschijnlijk de resultaten van Uw onderwijs ook 
nog toenemen, dan zult U over vijf jaar trots kunnen zijn op bepaalde 
resultaten, die tot nog toe niet bereikt zijn. Ik hoop dit van harte voor 
Uw vereniging en ik wens U voorlopig, althans in de komende vijf jaar 
veel succes bij Uw arbeid, die tot zegen zal strekken voor de aan U 
toevertrouwde kinderen. 

JAARVERSLAG 

van de „Vereniging tot bevordering van het onderwijs 
aan Slechthorende Spraakgebrekkinge Kinderen in Nederland" 

over het Verenigingsjaar 1961. 

Het is altijd moeilijk een Jaarverslag te moeten opstellen over 
een verenigingsjaar dat al bijna een jaar oud is. In een Vereniging als 
de onze gebeurt vaak zoveel dat men geneigd is dingen naar voren te 
brengen, die in het lopende, dus haast „voorbije", jaar thuishoren. 
Zoekende in de correspondentie en administratie komt men dan tenslot
te tot een afbakening en ontdekt men, dat het uiteindelijk nog wel mee
valt. Dit houdt in, dat het werk van Uw bestuur dus voor U tegen 
kan vallen. 

Onze Vereniging telde op 31 december 1960: 121 leden. Een jaar 
later, dus op 31 december 1961 bedroeg het aantal leden: 141. Een be
langrijke toenama dus. Zien wij deze toename niet in de zin van: „gun
stig voor onze Vereniging" maar schatten wij deze toename op haar wer
kelijke waarde, dan wil dat zeggen, dat gedurende het jaar 1961 ongeveer 
twee honderdvijftig slechthorende en spraakgebrekkige kinderen méér 
werden geplaatst in het onderwijs dat voor hen het enige juiste is. 
Steeds komen er nieuwe scholen bij, of breiden de bestaande scholen 
zich uit. We kunnen dus blijven spreken van een grote groei en bloei 
in ons onderwijs. Moge deze tendens zich blijven voortzetten, zodat bij
voorbeeld ook de provincie Zeeland in de nabije toekomst tot ons werk
terrein zal gaan behoren. 
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Uw Bestuur was in 1961 vier keer bijeen ter bespreking van o.a. 
voortgezette vakstudie, de eventuele honorering van de voor ons onder
wijs vereiste diploma's, contacten met het Ministerie van O.K. en W. en 
het Ministerie van M.W., de Studie-conferentie 1961, het Ulo-onderwijs 
aan de scholen voor S.H. en Spr. gebr. kinderen. 

Voortgezette vakstudie 

Reeds één keer werd een cursus gehouden voor leerkrachten bij 
ons onderwijs. Deze cursus was georganiseerd door de Stichting B.O. 
op verzoek van onze Vereniging. Vooral door het feit dat deze cursus, 
„Het gehoorgestoorde Kind", voor de eerste maal werd gegeven, waren 
er nogal wat kinderziekten. Aangezien het plan bestaat in het jaar 1962 
een nieuwe cursus te laten beginnen is het gewenst het programma 
nader te bekijken en te omschrijven waardoor overlapping en ballast 
wordt vermeden. 

Contacten met de Ministeries. 

Uw voorzitter en secretaris hebben in november 1961 een bezoek 
gebracht bij de Heer Gijsbers van het Ministerie voor Maatschappelijk 
Werk. Dit bezoek was naar aanleiding van een verzoek van Uw bestuur 
aan Zijne Excellentie om de mogelijkheid tot subsidiëring van ons maat
schappelijk werk te willen bezien. Op genoemde bespreking bleek, dat er 
waarschijnlijk resultaten zijn te verwachten. Eerst zal er echter een 
vergadering moeten plaats vinden met alle erkende Verenigingen welke 
te maken hebben met het gehoorgestoorde kind. 

In september 1961 was Uw secretaris op het Departement van 
O.K. en W. teneinde inlichtingen te verkrijgen over een verzoek om 
subsidiëring van onze Studie-conferenties. De Heer Bauer van genoemd 
Departement deelde toen mede, dat voor het jaar 1962 reeds duizend 
gulden was toegezegd door Zijne Excellentie. Nadere berichten hierover 
zouden volgen. 

Studie-conferentie 1961. 

De Studie-conferentie 1961 werd gehouden op 26 en 27 oktober 
in „Woudschoten" te Zeist. Op de eerste dag waren er 138 deelnemers. 
De tweede dag 113. 

De eerste dag van de conferentie stond in het teken van de taal. 
Broeder Siardus uit Nijmegen hield in de ochtenduren een inleiding 
over „Overzicht van de lees- en spellingsmoeilijkheden in het algemeen, 
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met bijzondere aandacht aan de verschijningsvormen bij het slecht
horende en spraakgebrekkige kind". 

In de middaguren werden door de, in discussiegroepen verdeelde 
aanwezigen de verschillende kwesties uit de lezing van Broeder Siardus 
besproken en daarna in een gezamenlijke discussie naar voren gebracht. 
Met grote interesse werd hieraan deelgenomen. 

In de middag van 27 oktober hield Mej. G. Huitema (Rotterdam) 
een lezing over: „Hoe breng ik de kinderen uit de laagste groep slecht
horenden tot begrijpend lezen, zodat ze uit zichzelf ter ontwikkeling 
of ontspanning naar een boek gaan grijpen". 

Dit uitstekend en interessante werk, door Mej. Huitema in razend 
tempo aangeboden, had de volle aandacht en werd, gezien de discussie, 
zeer op prijs gesteld. De voorzitter stelde na afloop vast, dat het van 
groot belang is voor ons gehele onderwijs om eigen ervaringen en ideeën 
op de conferenties naar voren te brengen. Hieraan zullen wij uiteinde
lijk meer hebben dan aan lezingen van buitenstaanders. 

Tenslotte nog het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 
27 oktober: 

Na de opening door de voorzitter werd het Jaarverslag 1960 voor
gelezen, (gepubliceerd in „Het gehoorgestoorde Kind" februari 1962, 
evenals de lezing van Mej. Huitema.) Naar aanleiding van dit jaarver
slag heeft de secretaris nog enkele aanvullingen : 

Bij het Ministerie van O.K. en W. is subsidie aangevraagd voor 
de Studie-conferenties, op advies van de Heer N. Y. Vlietstra. Aange
zien nog geen antwoord op dit verzoek is gekomen, is de secretaris in 
september 1961 op het Ministerie geweest en heeft daar vernomen 
dat er voor 1962 een subsidie zal worden verstrekt. De grootte hiervan 
is echter nog niet bekend. Om deze reden heeft het bestuur gemeend 
reeds voor de conferentie van 1961 de prijs te reduceren met vier 
gulden waardoor de deelnemers nu ƒ 23,50 konden betalen in plaats 
van ƒ 27,50. Deze verlaging kwam dus nu ten laste van de Vereniging. 

Het Ministerie van Maatschappelijk Werk heeft nog geen ant
woord gegeven op ons verzoek tot subsidie. Op 2 november echter 
zullen de heren Pille en Breve een onderhoud hebben over dit onder
werp. 

Hierna brengt de voorzitter dank uit voor het ingediende Jaarver
slag. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen of vragen. 

Het woord is nu aan de Penningmeesteres naar aanleiding van 
haar ingediende Rekening en Verantwoording over 1960 en de begro-
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ting 1961. Mejuffrouw Vermeulen merkt op, dat het saldo met ƒ 500,— 
verminderd moet worden, zijnde de extra kosten voor de tegemoet
koming in de bijdrage aan de Studie-conferentie. Nadat de heer Borgers 
namens de Kascommissie verslag heeft uitgebracht over het financieel 
beleid, stelt hij voor de Penningmeesteresse over het jaar 1960 decharge 
te verlenen. De vergadering gaat hiermede accoord, zodat Mejuffrouw 
Vermeulen weer opgelucht verder kan gaan rekenen. 

Een nieuwe kascontrole-commissie wordt benoemd, nl. Mej. A. B. 
N. Brusse, en de Heren P. J. Evertse en H. Verbeek, allen van de 
L. W. Hildernisseschool te Rotterdam. Met algemene stemmen wordt 
deze commissie aanvaard. 

Bestuursverkiezing : 

Volgens Huishoudelijk Reglement zijn aan de beurt van aftreden 
de Heren H. den Bakker, A. Breve, D. v. d. Klooster en P. C. de Kluy-
ver. Allen zijn terstond herkiesbaar. Bij acclamatie worden deze be
stuursleden voor de tijd van vier jaar herkozen. 

De Heer Schutten heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuurs
lid vacant te willen stellen. Het bestuur stelt als kandidaat voor deze 
vacature de Heer W. Bosman uit Utrecht. Met algemene stemmen 
wordt de Heer Bosman benoemd. 

Voorzitter brengt dan dank uit voor het vele en belangrijke werk 
door de Heer Schutten verricht, waarna een bloemstuk wordt aange
boden. 

De Heer Schutten spreekt hierna zijn waardering uit voor de wijze 
waarop hij als vertegenwoordiger van de Protestant Christelijke Sector in 
onze Vereniging is opgenomen en getuigt van zijn grote waardering voor 
onze op drie zuilen rustende organisatie. Dat het zo moge blijven! 

Tenslotte dankt de Heer Bosman voor het in hem gestelde ver
trouwen. Hij hoopt, dat hij, hoewel vreemde eend in de bijt, mee zal 
kunnen helpen het water open te houden. 

Als volgend punt op de agenda staat het aftreden als eindredac
teur van de Heer H. Schuts. Dit aftreden gaat vergezeld van een bloem
stuk voor de Heer Schuts en de moeilijkheid een nieuwe Eindredacteur 
te vinden. Het is echter niet nodig een Eindredacteur in functie te 
kiezen. Volstaan kan worden met het benoemen van een nieuw redac
tielid. Hoewel de Voorzitter hier luchtigjes over praat, blijkt het hele
maal geen bagatel te zijn iemand te vinden, die zich bereid verklaart 
voor die functie. Men zou bijna veronderstellen dat redacteur zijn een 
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ondankbare functie is. 
Nadat de voorzitter nogeens heeft gewezen op het belang van het 

Tijdschrift en van verschillende kanten suggesties worden gedaan, treedt 
tenslotte de Heer Decates als verlosser uit de impasse naar voren en 
verklaart zich bereid het redacteurschap op zich te nemen. 

Vaststelling volgende conferentie : 

Na enig heen en weer gepraat over de datum voor de volgende 
conferentie wordt besloten, dat deze kwestie zal worden aangehouden 
tot de eerstvolgende Bestuursvergadering. 

In 1962 zal het tien-jarig bestaan van onze Vereniging worden 
gevierd. Dit houdt in, dat het programma een bijzonder cachet zal 
krijgen. Ook aan de feestavond zal bijzondere aandacht worden besteed. 
Suggesties voor een en ander zijn, als altijd, van harte welkom. 

De Heer Oordijk stelt voor een feestcommissie te benoemen. Dit 
voorstel wordt aangenomen. In deze commissie zullen plaats nemen Mej. 
Vermeulen en de Heren Grendel, Oordijk, Verschoor en Breve. 

De Heer Andreae doet reeds een suggestie voor het programma van 
de Conferentie : De Heer Evertse, als Nestor in ons onderwijs, zou wel 
iets over de geschiedenis hiervan kunnen vertellen. De Algemene Ver
gadering steunt dit voorstel van harte, gezien het enthousiaste applaus. 

Rondvraag : 

De Heer Schutten houdt een pleidooi voor het Tijdschrift. Hij 
geeft o.a. de volgende suggesties : aan de hand van scripties, bv. van hos-
pitanten, copie leveren voor het Tijdschrift. Dit zou zelfs in teamver
band kunnen. Hij wekt ook op tot reacties van de leden op de ver
schillende artikelen. 

Mej. Huitema vraagt of het mogelijk is alle leden tijdens de con
ferentie van een kaartje te voorzien. Het zijn er nu zoveel, dat men 
niet meer alle namen kent. Het bestuur zal dit voorstel in overweging 
nemen. 

Een van de aanwezigen stelt voor om de Heer Koops, die wegens 
verblijf in het ziekenhuis niet aanwezig kan zijn, een attentie namens 
de Vereniging te zenden. Met algemene stemmen wordt dit voorstel 
aanvaard en Mej. Vermeulen zal zich hiermee belasten. 

De Heer Andreae is van mening, dat onze conferenties ook moeten 
worden bezocht door deskundigen en verzoekt daarom hen mededeling 
er van te doen. 
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De Heer Bosman zou graag zien dat alle leerkrachten verbonden 
aan ons Ulo-onderwijs regelmatig bij elkaar komen om van gedachten 
te kunnen wisselen en eventueel gezamenlijke problemen op te lossen. 
Het Bestuur voelt voor deze suggestie en zal dit nader uitwerken. Dit 
zou ook van belang zijn voor het Kleuteronderwijs. 

Heer Decates merkt op, dat de vakleerkrachten aan onze scholen 
lid zouden willen worden van onze Vereniging, maar dat de hoge 
kosten hiervan hen weerhouden. Zij zijn namelijk uit hoofde van hun 
functie lid van diverse Verenigingen. Is er een mogelijkheid voor Bui
tengewoon lidmaadschap ? Voorzitter deelt mede, dat deze mogelijkheid 
er inderdaad is, en dat het bestuur de contributieregeling hiervoor zal 
bespreken. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Heer Pille de geanimeerde 
Jaarvergadering. 

In de hierna volgende maanden zijn er vanzelfsprekend nog enige 
besprekingen geweest. In de eerste plaats wil ik noemen de bijeenkomst 
van de redacteuren van het Tijdschrift om te komen tot het benoemen 
van een eindredacteur. De keuze viel op de Heer Schutten en aan de 
brieven die op de scholen zijn ontvangen over het Tijdschrift en de 
opwekking tot het leveren van copie mogen wij wel de conclusie trek
ken, dat die keuze juist is geweest. Dat het werk van de Heer Schutten 
nog niet de voldoening heeft gegeven die hij er ontegenzeggelijk van 
heeft verwacht is maar al te goed bekend. Ik zou echter tot onze Eind
redacteur willen zeggen : Houd alstublieft vol. Het is mij van verschil
lende kanten ter ore gekomen, dat we de goede kant uitgaan. Ik heb 
namelijk al enige malen horen zeggen : Ik zou eigenlijk ook wat voor 
het Tijdschrift willen inleveren, maar er komt steeds niets van. Heer 
Schutten, blijf vragen, blijf zeuren en desnoods dreigen, maar geef de 
moed niet op. „Ver in de toekomst wordt het beter". 

Tenslotte noem ik nog de bijeenkomst van de Ulo-leerkrachten 
op 25 mei 1961 te Utrecht. Practisch alle scholen waren vertegenwoor
digd. Er waren een vijftien aanwezigen. 

Op deze vergadering bleek, dat alle scholen voor slechthorende 
kinderen welke een Ulo-groep hebben, opleiden voor het officiële 
Diploma. 

Een kwestie waar alle scholen mee te maken hebben is het feit, 
dat leerlingen ouder dan 17 jaar niet meer tot de school mogen worden 

v 



242 

toegelaten. Verzocht werd daarom of de Vereniging hierover contact 
kan opnemen met de Heer Vlietstra en zo nodig met het Departement 
van O.K. en W. 

Uit de aard van de besprekingen bleek, dat deze bijeenkomst zeer 
nuttig was. Wil men ook in dit werk tot een eenheid komen, dan is het 
noodzakelijk dat de leerkrachten uit dit onderwijs regelmatig bij elkaar 
komen. Van groot belang is, dat vele scholen reeds met de Ulo-opleiding 
bezig zijn. In de toekomst zal deze tak van onderwijs zich nog meer 
uitbreiden. Mag ik besluiten met, namens het bestuur, de wens uit te 
spreken, dat wij zo spoedig mogelijk voor de Ulo-leerlingen kunnen 
bereiken, dat zij óók na hun zeventiende jaar mèt toestemming van het 
Departement de school kunnen blijven bezoeken. 

Dames en Heren, ik heb U een klein overzicht gegeven van de 
werkzaamheden van Uw vereniging. Wij kunnen het er over eens zijn, 
dat er nog vele zeer belangrijke zaken zijn te regelen. Indien de Vereni
ging, waar dan ook, enige invloed ten gunste kan uitoefenen, kunt U 
er op rekenen dat Uw Bestuur de kansen zal grijpen. Mag ik dan beslui
ten met een verzoek aan U om hetzelfde te doen en ons Tijdschrift 
(met een blosje op de wangen spreek ik van „ons"! ook werkelijk tot 
ONS Tijdschrift te maken ? U doet er niet alleen Uw Redactieleden 
een plezier mee, hoewel ik het hen van harte gun, maar vooral vele 
van Uw collega's. Tenslotte zou het voor Uw secretaris ook nog aan
genaam zijn, indien hij de volgende keer zijn Jaarverslag moet eindigen 
met het verzoek toezending van copie tijdelijk stop te zetten wegens te 
grote drukte van de Redactie ! 

A. Breve 

HET TAALONDERWIJS IN DE VOORSCHOOL 

(Rapport, uitgebracht op de Alg. Vergadering van de Vereniging 
voor Doofstommenonderwijs op 7 en 8 juni 1962 te Rotterdam). 

Dit rapport was het resultaat van een aantal besprekingen in een 
taaicommissie, die daartoe door de Vereniging was ingesteld. De com
missie bestond uit de volgende leden: H. Arends (Groningen), P. P. 
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Berkhout (Amsterdam), Mej. N. Rog (Voorburg), J. J. Stoel (Rotter
dam) en A. M. J. van Uden (St. Michielsgestel). 

Aan de orde kwamen de volgende punten : 

I Met welke kinderen we te maken hebben. 

De factoren, waarmee we in ons onderwijs rekening moe

ten houden. 
II Het primaire doel van het taalonderwijs in de voorschool. 
III De vormen van taalaktiviteit in de voorschool. 
IV De taalvormen, die we gebruiken. 
V De meer formeel gerichte taalaktiviteiten : 

a. het inoefenen van de benoemingsfunctie. 
b. het „zetten" van de taal. 
c. het gebruik van het lidwoord in de voorschool. 
d. enkel- en meervoudsvorming van zelfst. n.w. 

VI Het aanwijsgebaar. 
VII Benoeming van „fixatiepunten" in de tijd (tijdsbepalingen) 

VIII De vraagfunctie. 
IX Het leren verstaan van opdrachten. 
X Het „lezen" in de voorschool. 

I Ons taalonderwijs betreft kinderen, die de taal hoofdzakelijk 

langs visuele weg moeten leren. 
Daarom moeten we in ons onderwijs rekening houden met 

geringere frequentie van taalaanbod als gevolg van de gebrekkige 
taaioverdracht, (nl. via liplezen en schrift) en met het feit, dat 
de bedoeling van de aangeboden taal bij de visuele taalvormen 
zo gemakkelijk anders geinterpreteerd kan worden. 

Ook moeten we rekening houden met het feit, dat er stoor
nissen in de taalopbouw optreden als gevolg van de gebaren-
gesprekken van de leerlingen onder elkaar (één gebaar voor 
meerdere begrippen bijv.: het uitsteken van een vinger voor 
alleen, één en eerst) en als gevolg van verkeerde interpretatie 
van aangeboden taal door de gebrekkigheid van het afzien, 
(egoist-eigenwijs). 

II Als primair doel van het taalonderwijs in de voorschool stellen 
we: de kinderen de functie van de Nederl. taal als communicatie-
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middel laten ervaren en leren overnemen. 

Dit omvat in de voorschoot : 
a. naar het gezicht van de spreker kijken om daarvan te ver

staan (weten, wat die spreker bedoelt). 
b. bij geluidswaarneming de bron van dat geluid zoeken en er 

de eventuele bedoeling mee associëren (het geluid zinvol 
maken). 

c. eigen mond en stem gebruiken om daarmee „iets" te bedoe
len. 

d. een bedoeling zoeken achter geschreven of gedrukte woor
den. 

e. met zelf schrijven (aanvankelijk krassen) „iets" bedoelen. 

III In de voorschool kunnen we twee vormen van taalaktiviteit 
onderscheiden. 

Ie een functionele taalaktiviteit, d.i. handelen met taal in de 
situatie. 

2e een meer formeel gerichte taalaktiviteit, d.i. het leren kennen 
van de woordvormen (gesproken en geschreven). 

Bij de functionele taalaktiviteit gaat de aandacht van het 
kind primair uit naar de bedoeling van de taal. 

Bij de meer formeel gerichte taalaktiviteit moeten we er 
voor zorgen, dat de aandacht van het kind meer uitgaat naar 
de vorm van de taal, hier: het lipleesbeeld, het geluidsbeeld, 
het spreekbeeld (eigen motoriek), het schriftbeeld en het schrijf-
beeld (eigen motoriek). 

Er zal bij de taalaktiviteiten meestal verschil zijn tussen de 
aandachtsrichting van de leerkracht en die van de kinderen. Bij 
de leerling moet de aandacht in 't algemeen primair gericht zijn 
op de inhoud, d.i. op datgene, wat hij verstaat resp. moet ver
staan en op datgene wat hij wil uiten. Bij de leerkracht is de 
aandacht altijd gericht op inhoud en vorm. 

IV We moeten steeds normale taalvormen gebruiken d.w.z. taal
vormen, die juist aangepast zijn aan de situatie en aan de uitings-
drang van het kind. 

V Het ervaren van de functie van de Nederl. taal als communicatie-
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middel komt pas goed tot zijn recht, als niet alleen het verstaan 
van de taal , maar ook het zelf produceren van taal mogelijk ge
maakt wordt. 

Daarom is het noodzakelijk : 

a. de benoemingsfunctie in te oefenen. Dit doen we o.a. in 
het spel en wel zo, dat het spel de behoefte naar het gebruik 
van de naam in het kind opwekt. 
Taal dient nl. voorbereid en begeleid te worden door veel 
spelen, omdat de kinderen hierdoor ervaringen opdoen. 
Aanbeveling verdienen de zogenaamde „tegenspelen", d.w.z. 
die spelen, waarbij sprake is van actie-reactie, van een „over 
en weer". Dit is nl. de situatie, die we ook in het gesprek 
aantreffen. 

Alleen de zelfst. naamw. mogen los aangeboden en 
gerepeteerd worden. Alle andere woordsoorten alleen in 
hun woordgroep. 

De leerkracht moet verder voortdurend in gedachte 
houden, dat de kinderen niet te veel blijven hangen aan de 
woorden naar bepaalde vorm of naar bepaalde inhoud. 

Wat die „bepaalde vorm" betreft: de vormen „schoen" 
en „schoenen" moeten worden ervaren als gelijksoortige 
benoemingen; in de vormen „plakt", „plakte" en „geplakt" 
moet de werking „plakken" gezien worden. 

Wat die „bepaalde inhoud" betreft: we moeten werken 
aan de begripsvorming, zodat de benoemingen niet te vast 
gaan zitten aan een bepaald voorwerp of aan een bepaalde 
situatie. 

b. Het is ook noodzakelijk aandacht te besteden aan het „zet
ten" van de taal. 

Dit betekent Ie dat de verschillende verschijningsvor' 
men van de taal (lipbeeld, geluidsbeeld, enz.) geïdentificeerd 
worden direct met de bedoeling (niet alleen met een plaat
je). Bovendien moeten die verschijningsvormen onderling 
geïdentificeerd worden. De leerkracht dient dit voortdurend 
te controleren, vooral in het begin. Deze identificatie moet 
voor het kind een vanzelfsprekendheid, een gedragspatroon 
worden. Dit is alleen mogelijk wanneer we ook formeel 
oefenen. Om de band met de functie van de taal niet te ver-



liezen, moeten deze formele oefeningen zo veel mogelijk in 
spelvorm gebeuren. 

Dit „zetten" van de taal houdt ook in (2e), dat het 
kind er aan moet wennen de taalbouwsels (aanvankelijk 
woorden) direct in de situatie te gebruiken. 
Deze aspecten moeten echter geïntegreerd worden gezien. 
Dit „zetten" mag nl. niet zó worden gezien, dat het betref
fende woord in de geest van het kind nu compleet is, maar 
zó, dat het wortel heeft geschoten en door het gebruik ver
der kan groeien. Dit verder groeien betreft dan de woord-
functie en de woordinhoud in de situatie (uitgedrukt in een 
zin). 

c. Bij de identificatieoefeningen gebruiken we kaartjes, waarop 
de namen van de voorwerpen geschreven staan. Welk lid
woord gebruiken we daar ? Er zijn 3 mogelijkheden: „de 
appel", „appel" en „een appel". 

1. Als we altijd het bepaald lidwoord gebruiken lopen we ge
vaar dat het kind later zal zeggen „mijn de jas". Ook ge
bruiken we dan niet-normale taal: We zetten immers onder 
een plaatje met een willekeurige appel „de appel". 

2. Als we nooit het lidwoord gebruiken, zal dit niet-gebruiken 
de kinderen later moeilijkheden geven met de keuze van 
„de" en „het" enerzijds of „een" anderzijds. 

3. Als we alles door elkaar gebruiken, weten de kinderen, 
voorlopig althans, niet waar ze aan toe zijn. 

Dus wat we ook kiezen, er blijven moeilijkheden. De 
enige zekerheid, die de commissie geven kan is, dat het goed 
leren gebruiken van de functie van het aanwijswoord in de 
juiste aanwijssituatie (zie VI) een basis is voor het goed ge
bruiken van een bepaald of onbepaald lidwoord later. 

Het gaat hierbij om het leren onderscheiden van kunnen 
aanwijzen of niet kunnen aanwijzen. Het lidwoord van be
paaldheid is dan later toe te passen als verzwakte aanwijzing. 

d. Het gebruik van de enkel- en meervoudsvormen van de 
zelfst. nw. is van belang. 

Ie voor de voorbereiding van het rekenen. 
2e voor het gebruik van de werkwoordsvormen. 

De meervoudsvorm heeft taalkundig geen waarde tenzij 
in oppositie met de enkelvoudsvorm. Meestal zal de enkel-
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voudsvorm de eerst aangeboden vorm zijn. Soms is het 
echter de meervoudsvorm bijv. kinderen, schoenen. De ver
schillen in de schriftheelden van de woorden voor enkel en 
meervoud zijn echter vaak veel groter dan de acoustische 
verschillen, bijv. kraal-kralen. 

Tegelijk met de benoemingsfunctie zal bij de kinderen steeds 
meer het aanwijsgebaar tot ontwikkeling komen. Deze ontwikke
ling moet door ons gestimuleerd worden (het is een vorm van 
afstand nemen). 

Het is belangrijk, dat de kinderen bij het aanwijsgebaar ook 
het juiste aanwijsboord leren gebruiken. Dit kan alleen als ze 
dat aanwijswoord enigszins kunnen uitspreken en de bedoeling 
van de aanwijzing voor het kind duidelijk is. 

Het aanwijswoord moet geassocieerd worden met het aan-
wijsgebaar en via de associatie met hetgeen op dat moment 
wordt aangewezen. 

Van groot belang is het moment, waarop het kind zelf 
spontaan een aanwijsgebaar maakt. 

Bij de benoemingsfunctie zijn de benoemingen van plaats van
zelfsprekend aan de orde gekomen. 

De leerkracht moet ook bijzondere aandacht geven en bij
zondere waarde hechten aan de benoeming van de fixatiepunten 
in de tijd (de tijdsbepalingen). 

In het begin is di t : leren leven in de dagen. 
Die bijzondere aandacht is noodzakelijk, omdat de „tijd" 

minder „grijpbaar" is en daarom extra moeilijk is in het doof-
stommenonderwijs. 

We hechten er bijzondere waarde aan, omdat de benoe
mingen van tijd fixatiepunten geven voor de toekomst en 
daardoor mogelijkheid tot „leven" in de toekomst (d.i. tot 
verwachten). Deze verwachting bevordert de ontwikkeling van 
de vraagbehoefte. In de fixatiepunten (de tijdsbepalingen) vin
den we dan ook de mogelijkheden tot antwoord geven. 

Als het kind de benoemingsfunctie begrepen heeft, zal het vaak 
via die benoeming tot vragen komen. 

De situatie, waarin het kind zelf met een vraag komt moet 
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worden aangegrepen om de taalvormen van die vraag te leren. 
We doen dit aanvankelijk heel eenvoudig „voor mij ?" „van 
wie ?" „waar ?" Hiermee wordt dan ook meteen de betekenis 
van het vraagteken geleerd. 

De situatie, waarin het kind zelf met een vraag komt is heel 
belangrijk. Verwaarloost men deze situaties, dan maakt men 
zich „het vragen leren" extra moeilijk. 

Daarnaast zijn er de situaties, waarin de leerkracht vragen 
stelt, die het kind dan uit de situatie, verduidelijkt door mimiek 
en natuurlijk gebaar van de leerkracht, moet leren begrijpen. 

Verder kunnen we het leren verstaan van de vraagvormen 
voorbereiden, door het verzamelen van woorden en/of woord
groepen in categorieën, waarboven we dan het passende vraag
woord schrijven (wegwijzen er op, dat er ook een vraagvorm is, 
die niet met een vraagwoord wordt ingeleid, de zogenaamde 
ja-of-nee-vraag : „Ga je morgen naar huis ?") 

Met dit gebruik van het vraagwoord als hoofd van een 
categorie hebben de kinderen nog niet begrepen, dat dit vraag
woorden zijn (het is slechts een voorbereiding tot het leren 
vragen verstaan, n.l. leren waarnaar de vraagwoorden vragen). 

De overgang naar het echte vragen kan hen geleerd worden 
door spelletjes te doen met vraagbehoefte. 

Bijv. iets zoeken, rondlopen met een kaartje „waar ?" of 
pratend vragen „waar ?" ...„op de kast ?" ...nee. 

...„in de doos?" ...nee. 

IX Doel van het leren verstaan van opdrachten is een vlot contact 
met de kinderen tot stand brengen (in school, thuis, op straat). 

Zinloze opdrachten moeten vermeden worden. 
We moeten hierbij wel bedenken, dat opdrachten, die in 

de klas zinloos zijn, in de gymzaal zinvol kunnen zijn. Dan gaat 
het immers vaak alleen om het-kunnen-doen, en niet (zoals in 
de klas) om het-kunnen-doen-in-verband, in een situatie. 

De normale vorm in 't Nederlands is niet de Pruisische 
commandovorm, maar de vriendelijke vorm: Kom es hier, Ga 
maar, Toe maar, Opruimen, enz. 

X De eerste stap tot lezen in de voorschool is het ideo-visueel lezen, 
d.w.z. het verbinden van de gedachte (ideo) onmiddellijk (zon-
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der spreken) met het schriftbeeld. 
We passen deze vorm van lezen toe in onze bordlesjes en 

bij de identificatieoefeningen. 
De kinderen „lezen" dan, wat ze al weten en ze leren, op 

deze manier een woord of een zin te verstaan als weergave van 
eigen beleving. 

Dit is fundamenteel als voorbereiding voor het latere per-
ceptieve lezen, waarbij de kinderen woorden en zinnen moeten 
verstaan als weergave van de beleving van anderen. Dan lezen 
de kinderen dus, wat ze nog niet weten. 

Om de ontwikkeling van de leesfunctie te bevorderen kun
nen we in de voorschool als volgt te werk gaan : 
1. Als neerslag van een „beleving" en van de „bespreking" 

daarvan in de groep ontstaat een bordles(je). 
2. Dezelfde stof wordt nu met plaatjes en zinnen verwerkt 

voor ieder kind apart. 
3. De kinderen moeten deze plaatjes sorteren (ordenen in tijd 

en logica) en de teksten bij de betreffende plaatjes leggen. 

N.B. a. Er voor zorgen, dat bij deze bezigheid de beleving 
steeds weer opbloeit, 

b. We houden ook de tekst zo levend, zo actief mogelijk: 
zo veel mogelijk zeg- en vraagteksten en zo weinig mo
gelijk „lesjes" taal. 

4. Het sorteren van teksten zonder plaatjes. 
Ook hierbij zorgen, dat de beleving weer opgeroepen wordt. 

Deze lessen worden met de plaatjes ook in boeken vastgelegd. 
Voor ieder kind ontstaat zo een boek (associatie-schrift), waarin 
de eigen belevingen verwoord zijn. Het lezen van eikaars boek 
in het eerste en tweede leerjaar is dan een stap in de richting 
van het perceptief lezen. 

In de voorschool moet ook aan het technisch lezen aandacht 
besteed worden. Aanvankelijk is dit het vergelijken van gelijke 
woorddelen en letters en, bij de ontwikkeling van de spreek-
techniek, het ontdekken van gelijkgevormde klanken, horend bij 
eenzelfde letterteken. 
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N.a.v. dit verslag zijn in 10 discussiegroepen besprekingen 
gevoerd over de volgende onderwerpen : 

1. De beïnvloeding van het (taal)gedrag van het dove kind 
dient zo vroeg mogelijk te beginnen, omdat mede door onze 
beïnvloeding het kind op een bepaalde manier in de wereld 
gaat staan. 

2. Reeds in de voorschool zijn er 2 vormen van taalactiviteit: 
een functionele taalactiviteit en een meer formeel gerichte 
taalactiviteit; 
Deze beide moeten voortdurend met elkaar in wisselwer
king staan. 

3. Dove kinderen missen door het geheel of vrijwel geheel 
ontbreken van het acoustisch woordbeeld een bijzonder 
bindend element voor alle uitingsvormen, waarin de taal 
zich aan het dove kind voordoet (spreekbeeld, lipleesbeeld, 
schriftbeeld, object, plaatje, tekening en strip). 
Daarom moet er bijzondere aandacht besteed worden aan 
het „zetten" van de taal. 

4. De leerkracht moet ook bij de meer formeel gerichte taal' 
activiteit er steeds op bedacht zijn dat de woorden niet „los", 
maar steeds in hun woordgroepen voorkomen. 

5. De taal wordt vooral verworven door het gesprek en daar
om heeft het ontwikkelen van de vraagfunctie een enorm 
grote betekenis. 

6. Voor alle benoemingen geldt, dat we speciale zorg moeten 
besteden aan de ontwikkeling van de begrippen. Omdat 
„tijd" zo'n abstract (in de zin van: niet visueel grijpbaar) 
begrip is, geldt dit in bijzondere mate voor de tijdsbepalingen. 
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Over deze besprekingen (op 7 juni) is de dag daarna het 
volgende verslag uitgebracht. 

We zijn gezamenlijk bezig geweest aan een experiment. 
De taaicommissie heeft haar rapport over het taalonderwijs in de 

voorschool ter bespreking aangeboden. 
Het was voor ons allen een ongewone bezigheid, die we waar

schijnlijk allemaal, maar zeker de taaicommissie, met spanning en 
verwachting tegemoet gezien hebben. 

De formulering van dit rapport is het resultaat van veel bespre
kingen van de taaicommissie. 

Het blijkt nl. telkens weer hoe moeilijk het is om de quintessens 
van het doofstommenonderwijs onder woorden te brengen. Misschien 
komt dit, omdat doofstommenonderwijs vaak een kwestie is van een 
allerindividueelste expressie van een allerindividueelste emotie. 

In de taaicommissie is echter gebleken, dat bij volhardend door
praten de verschillen vaak minder groot zijn, dan ze op het eerste ge
zicht lijken. 

Ieder benadert van uit eigen gegrepen-zijn de problematiek van ons 

onderwijs. 
Dit doorpraten vraagt echter tijd. Die tijd heeft de taaicommissie 

er aan kunnen besteden. Voor U was de tijd gistermiddag te kort 
om de problemen door te praten. Te meer daar de terminologie soms 
aanleiding gaf tot misverstand. 

Een eindverslag kan dit daarom niet zijn. Juister is, dit een poging 
te noemen tot een samenvatting van de besprekingen. 

We hopen dat U er zo de smaak van te pakken hebt gekregen, 
dat U deze besprekingen in eigen collegakring zult voortzetten. Dit zou 
nl. van groot belang kunnen zijn om tot een beter onderling verstaan 
te komen t.a.v. de terminologie. 

De discussies werden gevoerd n.a.v. zes onderwerpen die ook 

in het rapport besproken waren. 

De beïnvloeding van het taalgedrag van het dove kind dient zo 
vroeg mogelijk te beginnen, omdat mede door onze beïnvloeding 
het kind op een bepaalde manier in de wereld gaat staan. 

Uit de discussie van alle groepen bleek, dat het noodzakelijk is 
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duidelijk naar voren te brengen, dat de beïnvloeding van het dove 
kind altijd een beïnvloeding is, die het kind als totaliteit betreft. 

Aan deze beïnvloeding onderscheiden we 2 aspecten — een psy
chologisch en een taalkundig. Te scheiden zijn deze aspecten niet. 

Het psychologisch aspect kan en moet echter in sommige gevallen 
voorafgaan om een bepaald klimaat te scheppen, waarin het taalkun
dig aspect tot zijn recht kan komen. 

In een van de discussie groepen werd hiervan een sprekend voor
beeld genoemd. 

Een klein doof kind werd in het gezin niet aanvaard, daarom 
wendde het zich zelf af van de moeder. Van gelaatgerichtheid kon 
dus geen sprake zijn. Later werd dit kind in een pleeggezin onderge
bracht. Hier werd het als doof mensje ten volle aanvaard. Het voelde 
zich in deze omgeving opgenomen en dit had tot gevolg dat het kind 
contact ging zoeken. Deze contactbehoefte werd enthousiast beant
woord en werd aanleiding tot een weer terugwinnen van de gelaatge
richtheid. 

Hieruit blijkt wel dat het opbouwen van een goede sfeer een 
eerste vereiste is. Dit houdt o.a. in : het omgaan met het kind, ont
wikkeling van het gevoelsleven, gewenning aan de sociale normen. 

Het tweede onderwerp luidde : 
Reeds in de voorschool zijn er 2 vormen van taalactiviteit: een 
functionele taalactiviteit en een meer formeel gerichte taalactivi
teit. 
De commissie had deze taalactiviteiten in het verslag als volgt 
omschreven : 

de functionele taalactiviteit als „handelen met taal in de situatie"; 
de meer formeel gerichte taalactiviteit als „het leren kennen van 
woordvormen". 

In alle discussiegroepen was men van mening dat „het handelen 
met taal in de situatie" in de voorschool uitgangspunt moet zijn en dat 
op deze taalactiviteit het hoofdaccent moet vallen. 

Men zag echter ook de noodzaak in van opzettelijk oefenen van 
de woordvormen. Dit in verband met de moeilijke techniek van spre
ken, liplezen en schrijven voor het kleine dove kind. 

Unaniem was men van mening, dat er een nauwe band moet zijn 
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tussen beide taalactiviteiten, zodat ze elkaar in een levende wisselwer' 
king kunnen beïnvloeden. 

In enkele groepen is de wens uitgesproken, de didactische uitbouw 
van deze formeel gerichte taalactiviteit verder uit te werken. 

De formulering van het 3e onderwerp luidde : 
Dove kinderen missen door het geheel of vrijwel geheel ont
breken van het acoustisch woordbeeld een bijzonder bindend 
element voor alle vormen, waarin de taal zich aan het dove 
kind voordoet (spreekbeeld, lipleesbeeld, schriftbeeld, object, 
plaatje, tekening, strip). 

Daarom moet er bijzondere aandacht besteed worden aan het 
„zetten" van de taal. 

Door het ontbreken voor het dove kind van een in-de-ruimte-
klinkend-resultaat bij spreken en taalwaarnemen bestaan deze uitings
vormen van de taal voor hem los naast elkaar. Bovendien moet het 
kind bij het taal waarnemen (liplezen) speciale aandacht hebben voor 
wat er bij de mond van de spreker gebeurt. 

De verschillende verschijningsvormen moeten echter voor het kind 
een eenheid worden en deze eenheid moet onmiddellijk met de bedoe
ling geïdentificeerd kunnen worden. 

Het kan nl. voorkomen dat een woordje in de klas herkend wordt 
en in de spreekleskamer niet of dat een woord wel herkend wordt van 
het lipleesbeeld, maar niet van het schriftbeeld of omgekeerd wel van 
schriftbeeld, maar niet van het lipleesbeeld. 

Het kan ook voorkomen dat een kind wel de band legt tussen 
schriftbeeld, lipleesbeeld en spreekbewegingsbeeld, maar niet de woord-
inhoud daaraan verbindt. 

Het kan zelfs voorkomen dat een kind alle woordvormen met de 
bedoeling verbindt, maar bij functioneel taalgebruik zich tevreden stelt 
met gebaren. 

En eerst op basis van „gezet" zijn, kan een gebruik van de woorden 
z'n vruchten gaan afwerpen. Dan immers kunnen deze woorden om
dat ze, in zinnen gebruikt, in verschillende situaties, herkend worden 
naar woordfunctie en woordinhoud in de geest van het kind verder 
„groeien". 
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Onderwerp 4 : 
De leerkracht moet ook bij de meer formeel gerichte taalactivi
teit (waarbij de woorden verbonden moeten blijven met hun 
bedoeling!) er op bedacht zijn, dat de woorden niet „los", maar 
in hun woordgroep voorkomen. 

In de discussie kwam naar voren dat de zelfstandige naamwoorden 
wel „los" geoefend kunnen worden. Met dit „los" werd dan bedoeld 
het oefenen van woorden in een reeks met de bedoeling deze woorden 
te repeteren. 

De mening werd echter geuit, dat klassikaal oefenen van deze 
woorden in spelvorm de voorkeur verdient boven de identificatie
oefeningen. Hoewel deze identificatieoefeningen in de loop van de 
schooldag toch weer een zinvolle bezigheid voor de kinderen kunnen 
zijn. 

Voor alle andere woordsoorten geldt, dat ze niet „los", maar pas 
in de woordgroep zinvol te oefenen zijn, zodat ze daaruit niet mogen 
worden losgemaakt. Anderzijds werd naar voren gebracht dat woord
groepen beweeglijke eenheden zijn. Door het aanbieden van opposities 
in die woordgroepen moeten we de kinderen deze beweeglijkheid laten 
ervaren. Bijv. Als in een gesprekje voorkomt „in de kast", proberen we, 
als dit mogelijk is, in dat zelfde gesprekje „uit de kast" of „op de kast" 
te gebruiken. 

Ook werd nog opgemerkt dat ritmisch spreken de eenheid van de 
woordgroep bevordert en dat gebruik van gebaren, de woordgroep los 
maakt, omdat daarmee één deel van de woordgroep of meerdere delen 
afzonderlijk worden aangeduid. 

Het vijfde onderwerp was : 
De taal wordt vooral verworven door het gesprek en daarom 
heeft het ontwikkelen van de vraagfunctie een enorm grote 
betekenis. 

Uit de discussie van dit onderwerp bleek, dat we ons het gesprek 
in de voorschoot heel eenvoudig moeten voorstellen. Het gesprek werd 
omschreven als : een in relatie treden met het kind. 

Er werd opgemerkt, dat dit reeds het geval is in allerlei spelletjes, 
waarin sprake is van een over en weer, van actie — reactie. 
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T.a.v. de vraagfunctie meende men, dat het er in de voorschool 
allereerst om gaat deze vraagfunctie bewust te maken. Een bepaalde 
vraagvorm is hier nog niet belangrijk. De vraaghoud ing en het vraag
teken achter de taalvorm op het bord, moeten de fixatiepunten worden 
voor de vraagsituatie. 

Het is van belang er voor te zorgen dat dit bewustmaken allereerst 
gebeurt, wanneer het kind zelf met een vraag komt. 

Het laatste onderwerp luidde : 
Voor alle benoemingen geldt, dat we speciale zorg moeten be
steden aan de ontwikkeling van de begrippen. Omdat „tijd" 
zo'n abstract (in de zin van niet visueel grijpbaar) begrip is, geldt 
dit in bijzondere mate voor de tijdsbepalingen. 

Slechts in enkele groepen is men aan de bespreking van dit laatste 
onderwerp toegekomen. Hier werd naar voren gebracht, dat het kind 
de tijd ervaart, en dat deze dus concreet voor hem is. 

Zoals alle begrippen moet ook het tijdsbegrip groeien. Hiervoor zijn 
fixatiepunten nodig. Als hulpmiddel om tot die fixatiepunten te komen 
werden genoemd: de lichtklok en de lichtweek, die in St. Michielsgestel 
gebruikt worden en het drieluik zoals dat in Groningen gebruikt wordt. 
Dit laatste geeft een ruimtelijke fixatie van de dagen. 

Verder werd de kalender oriëntatie van belang geacht. 
Deze hulpmiddelen maken het mogelijk dat de kinderen prettige 

dingen in dichtbije toekomst verwachten. 

Aan het begin van dit verslag is er gezegd, dat er sprake was van 
experimenteren. Dit is voor een bijna 50-jarige vereniging een jeugdige 
bezigheid. De taaicommissie vond dit experiment wat gewaagd. Dat was 
het ook ! Ze meent echter nu met recht het experiment ook als geslaagd 
te mogen beschouwen, want in vele discussiegroepen is de wens uitge
sproken, dat de vereniging de bespreking van de taalproblematiek op 
deze wijze zal voortzetten. 

Namens de taaicommissie, 
N. ROG 
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HET AFSCHEID VAN DE HEER G. HEKMAN 

Op dinsdag 2 oktober 1962 werd in de eetzaal van het meisjes
internaat in een gezellige bijeenkomst van het gehele personeel van het 
Instituut afscheid genomen van de heer G. Hekman. Meer dan 35 jaar 
was deze als onderwijzer aan de school verbonden. 

Het woord werd gevoerd door de direkteur, de heer F. Delhez en 
door het hoofd der school, de heer J. Schreuder. 

Namens de kollega's werd de scheidende functionaris een vulpen 
aangeboden. 

De heer Hekman haalde in zijn dankwoord nog oude herinneringen 
op, waarna deze bijeenkomst werd besloten. 

K.B. 

BOEKBESPREKING 

Kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden, Dr. R. Vedder 
3e druk, uitg. ]. B. Walters, Groningen; geb. ƒ 7.25. 
Een bijna ongewijzigde herdruk van dit werk, dat in 1958 voor 

het eerst verscheen en waarvan een jaar later reeds een tweede druk 
nodig bleek. 

Hoewel het boek bedoeld is als „.eerste oriëntatie op het gebied 
der kinderpsychiatrie", is het toch ook heel geschikt als „naslagwerk", 
wanneer men zijn geheugen op bepaalde punten wel eens even op 
wil frissen, omdat men een bizonder geval in de klas heeft. 

Velen van ons werken met kinderen, die dubbel gestoord zijn. 
Allereerst nodig is dan, dat men zich in grote lijnen op de hoogte stelt 
van wat er met zo'n kind aan de hand is. 

Het hoofdstuk over het dove en slechthorende kind (pag. 94 v.v.) 
had onze bizondere aandacht. Misschien kan in een volgende druk eens 
de aandacht gevestigd worden op het instituut van de hometraining, 
dat voor de ontwikkeling van het dove kind van zo'n grote waarde is. 

Tenslotte nog deze opmerking : wellicht kunnen dan ook meer 
recente gegevens verstrekt worden over het aantal scholen voor slecht
horenden. Het aantal 8 op 1 januari 1956, dat vermeld wordt, is al ver 
overschreden en bedraagt nu 18. 

A.E. 
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KORTE BERICHTEN 

Kon. Instituut voor Doofstommen, Groningen 
Voor het diploma Logopedie en Foniatrie slaagden : Mevrouw 

A. Sietsma-Gulmans, Mevrouw A. J. Sikkens-Westerhof, Mej. Z. A. 
Nieveen, Mej. P. Sanders. 
Mej. Z. A. Nieveen behaalde het diploma Doofstommenonderwijs A. 

Instituut voor Doven, St. Michielsgestel 
Voor de kursus A-Gehoorgestoorden, uitgaande van de Katho

lieke Leergangen te Tilburg, slaagden 13 oktober j.l. de volgende per
sonen : Br. Bernold Straates, St. Michielsgestel; Mej. A. Dolmans, 
Utrecht; Mej. T. van Doren, 's-Hertogenbosch; Dhr. A. v. Hagen, 
St. Michielsgestel; Dhr. A. v. d. Horst, Boxtel; Dhr. J. Goossens, 
Maastricht; Zr. Jean Bosco, St. Michielsgestel. 

Op 19 oktober behaalden de volgende personen het Getuigschrift 
voor goede praktijk in het onderwijs aan dove kinderen: Drs. A. van 
Baars, Mej. R. van Grinsven, Dhr. J. Hendriksen, Mej. A. Jansen, 
Mej. T. Lubbers, Br. Roelof, Dhr. W. Roozen, Mej. D. Schellekens, 
Dhr. A. Schoofs en Dhr. B. Vermeulen. 

De Utrechtse opleiding voor Logopedie acht het nodig, dat 
kleuterleidsters eerst het Getuigschrift halen en daarna verder gaan 
studeren. Dat eerste resultaat is bereikt door de dames W. Blumink 
en Chr. Buitenhuis. 


