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ABSTRACTIE ALS TAALKUNDIG PROBLEEM 
VOOR DOVE KINDEREN 

Dr. B. Tervoort S.J. 

(Vervolg) 

Met uitzondering van deze woorden, geldt voor al de rest van de 
echte metaforen — in een enkel woord, of in een uitdrukking, een zin, 
gebruikt — dat er een eigenaardig denkproces, een bijzondere wijze van 
abstractie plaats vindt. 

In de eerste plaats wordt herkend dat het woord niet „normaal", 

gewoon, „zo maar", gebruikt wordt. Met andere woorden : de conjuncte' 

toepassing is uitgesloten. Dan wordt er verband gelegd tussen het woord 

met zijn mogelijke betekenisonderscheidingen en de zaak waarop het 

woord wordt toegepast. Een of ander naar voren springend aspect van 

die zaak blijkt dan plotseling te kloppen met, te herinneren aan, verband 

te houden met een of meer betekenisonderscheidingen van het woord. Hoe 

sterker die overeenkomst is, des te frappanter treft de hoorder het gebruik. 

Die overeenkomst is een vondst, iets dat de gebruiker gezien heeft, en 

vast heeft gelegd in taal. Hij associeerde de vorm van een deel van een 

gebouw met het lichaamsdeel van een vogel, en noemde dat deel van het 

gebouw vleugel ; de zachtheid van iemand met de zachtheid van een 

dier : lam ; of de onnozelheid van een ander dier : schaap ; of het aan

zien van een stuk gereedschap : kraaiebek, enz , enz. De hoorder ver

neemt het woord, is even verwonderd, herkent de associatie, en glimkchl 

dan waarderend. Want het gebruik is sterker dan het gewone gebruik. 

Het zegt niet zonder meer die persoon of dat ding, maar die persoon die 

in zijn sufferige onnozelheid aan een schaap doet denken, of dat tangetje 

dat net de open bek van een kraai lijkt, etc. De levende metafoor maakt 

krachtig, levendig, origineel, sprankelend, humoristisch, fijnzinnig, zeer 

te waarderen taalgebruik mogelijk. Want de metafoor vergelijkt, brengt 

twee kenbaarheden bij elkaar, en noemt de éne werkelijkheid met de 

naam van de andere. Of de werkelijkheid door het voornaamste deel ervan 

te noemen. Of de werkelijkheid door het woord voor het tegendeel te 

gebruiken. Er zijn een zeer groot aantal mogelijkheden die alle dit ge

meen hebben dat ze even de aandacht op het woord zelf vestigen dat 

gebruikt wordt. Er is blijkbaar een goede reden voor deze naamsver

vanging ; die goede reden wordt herkend door de persoon die luistert 

en die even bij het woord stilstond. Die herkenning houdt in dat de 
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luisterende partner de goede reden voor het typische gebruik snapt : er 

is inderdaad een overeenkomst („Kijk daar dat nijlpaard aankomen, nee 

die daar in die witte jurk met die groene hoed") ; dat is inderdaad het 

voornaamste deel (Héé hoed II); dat kan inderdaad in dit verband 

helemaal niet, en dus wel (Lekker weertje, hè ?, als het giet). 

Dat stilstaan bij het woord is niet gewoon. Jongens, daar loopt een 

kat !, als er een echte kat voorbijschiet, doet de aandacht van de schoffies 

enkel maar naar het dier in kwestie uitgaan. Maar : Jongens, daar loopt 

een kat, met kat in de metaforische betekenis van een kattige meid, doet 

de hoorders even stil staan bij de gebruikte term en de reden van het 

gebruik. Kijk eens, een nijlpaard klinkt heel erg saai en zakelijk als er 

in de dierentuin inderdaad een nijlpaard mee bedoeld wordt, maar wordt 

pikant in de situatie van een tuinfeestje of een modeshow. Iedereen ge

bruikt wel eens bewust een stijlfiguur, de volksmond even hard als de 

cultuurspraak, het wetenschappelijk niveau zo goed als het niveau van 

bakker, slager en groenteboer. De poëzie is er vol van, en ook de emotie 

— boos. verliefd, of onthutst. Al komt de metafoor iets later, bij een 

normaal kind van drie, vier jaar kan het eerste bewustzijn ervan dagen 

(bij een kind dus, dat al de hele dag de gebruikelijke en boven geciteerde 

beeldspraken gebruikt, maar onbewust), en ook de volwassene leert over 

de liet-ldspraken nog elke dag bij. 

Er is zoals gezegd een bijzondere denkhandeling nodig zowel van 

de gebruiker als van de verstaander, ten eerste om de disjuncte toepassing 

te vinden, en de metafoor te gebruiken, en daarna hetzelfde proces in het 

hoofd van de verstaander. Zo is ooit varken voor het eerst uitgevonden 

voor een viezerd, stekelvarken voor een steilharige, poesje voor een zacht 

vleistertje, lelie voor een reine maagd, leeuw voor een moedig man, neus 

voor een auto-koffer aan de voorkant, enzovoort. Als de verstaander zo 

weinig van varkens, lelies, auto's etc. af zou weten dat hij onbekend is 

met de feiten dat de eerste vaak in de modder wentelen, die bloem zo 

mooi wit is, en de koffer uit hel „geakht" van de auto naar voren uit

steekt, dan zou hij de metafoor niet kunnen verslaan. Maar de keuze van 

de maker, de eerste gebruiker, is afgewogen op de gesprekspartner en 

wat die aan kennis heeft. Jij bent mijn lieve kantjil, mijn lekkere tapir 

zal geen Hollandse jongen tegen zijn meisje zeggen, tenzij het een stel 

is die allebei biologie studeren... 

De disjuncte toepassing is dus gebaseerd op de door de partners 

van een gesprek gedeelde ervaringswereld. Die ervaringswereld wordt 
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doorlopend bemeesterd, veroverd, en vooral door de taal. We hebben al 

gezegd, hoe dat op een bijzondere manier ook weer op deze graad van 

abstractie, en met de stijlfiguur gebeurt. Bij dove kinderen is die erva

ringswereld kleiner, ze is bovendien minder, gebrekkiger in de taal ge

formuleerd. Een van de tekorten van de taal van het dove kind is, dat 

ze te weinig stijlfiguren, te weinig metaforen, te weinig uitdrukkingen, 

te weinig taaieigen, „idioom", heeft. Of, met andere woorden : dat het 

dove kind zo weinig gekomen is tot het niveau van deze soort abstractie ; 

dat het dove kind zo weinig de disjuncte toepassing kent. Er zijn wel 

uitzonderingen, maar die worden meestal pas gerealiseerd als de leer

kracht eerst ter hulp komt. Het gebeurt maar zelden of nooit dat een erg 

jong doof kind een taalfiguur, een troop, een metafoor, een disjuncte 

toepassing als zodanig herkent en gebruikt. Een enkele keer toch wel, 

ja. Een van de uitzonderingen die waarlijk internationaal en ook algemeen 

is, is het woord of het gebaar baby. Ben jij nog een baby ? Oh, wat ben 

jij een baby ! vind je overal. Het is een echte stijlfiguur, een echte dis

juncte toepassing, want er wordt alleen maar het kinderachtig hulpeloze 

mee bedoelt, of het huilerige ; niet het melk drinken, niet kunnen lopen, 

luiers vuil maken, enzovoort van de baby in de conjuncte toepassing. 

Aanstonds nog meer over het dove kind. 

Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat de taalgebruiker volledig 

bewust een metafoor gebruikt, zoals in de voorbeelden : Dag lief poesje, 

of Bah, wat een varken. En het gebeurt nog minder vaak, dat de gebrui

ker zelf een nieuwe beeldspraak uitvindt zoals in : Ja, '/i succesvolle 

klaagmuur, die man. En heel zelden slechts komt het voor dat een 

nieuwe beeldspraak zo goed is, dat ze overgenomen wordt door de om

geving, door een grotere groep van taalgebruikers, of zelfs door de hele 

taalgemeenschap. 

Wat wel veel gebeurt is, dat we woorden gebruiken die in oorsprong 

een rake beeldspraak zijn, maar die nu die waarde verloren hebben, en 

een nieuw, eigen betekenisveld hebben opgebouwd. Een duidelijk voor

beeld zal aantonen, dat een beeldspraak zó dood kan zijn, dat het woord 

opnieuw — met zijn ingeburgerd conjunct gebruikt betekenisveld — tot 

disjunct gebruik kan komen. 

Borstplaat heeft tegenwoordig twee betekenissen, één ouderwets en 

één gewoon. Achilles had een gouden borstplaat die bliksemde in de zon. 

Zwarte Piet stak de borstplaat helemaal in zijn mond. In de eerste zin 

gebruiken wij borstplaat zelden meer. Eigenlijk denkt niemand bij het 

gebruik van het woord borstplaat nog aan die eerste betekenis van een 
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zware metalen plaat voor het beschermen van de borst tegen pijl en 

zwaard. Toch was dat vroeger de enige betekenis. Totdat heel lang ge

leden, toen ze die dingen nog volop droegen, een suikerbakker — ver

moedelijk in de goede oude Sinterklaasstad Amsterdam — de ronde 

suikerkoek die hij op een rond bord uitgoot om te laten stollen gek

scherend een borstplaat noemde, omdat de ronde vorm de overeenkomst 

was die hem in staat stelde om de disjuncte toepassing te maken. Nu is 

er van een stijlfiguur en van een metafoor geen sprake meer, en geen 

enkele winkeljuffrouw glimlacht, als een meneer binnenkomt, en zegt : 

„Mag ik een ons borstplaat". Ze glimlacht misschien wel, maar niet om 

dat rake, treffende woord. Dat woord is helemaal niet raak of treffend 

meer. De metafoor is verdwenen. Zo volledig, dat het woord borstplaat 

weer vrijgekomen is voor nieuw disjunct gebruik. Als die meneer die 

juffrouw zo aardig vindt, dat hij haar mee uitneemt, en bij de derde of 

vierde avond zegt : „Je bent mijn snoepje, mijn zoete babbeltje, mijn 

suikeren borst plaatje", dan bewijst hij onder anderen dat borstplaat pas 

dan en in zijn mond voor zijn lieve winkeljuffrouw betoverende beeld

spraak wordt. Dat kan alleen maar omdat de eerste beeldspraak helemaal 

dood is. 

Denk niet dat het woord borstplaat een uitzondering vormt. Duizen

den en duizenden woorden in onze taal hebben een dergelijke ontwikkeling 

ondergaan, of zijn nog midden in dat proces. Het aanslagbiljet van een 

droogpruim, een rolletje dropjes voor een krullebolletje, drukkend weer 

bij een open hemel, een smeerlap, snotneus, ezel, witkiel, een vetzak, een 

groene sufkop, een zwartgallige dwarskijker, een blauwe maandag, enzo

voort : allemaal nieuwvormingen die ooit en ergens van een bestaand 

woord zijn afgesplitst in een speciale, disjuncte toepassing, en die nu hun 

eigen bestaan leiden zonder dat we daar doorgaans bij nadenken. Tussen 

haakjes, de voorbeelden vertegenwoordigen verschillende vormen van 

metaforen, maar daar staan we hier en nu maar niet bij stil. In elk 

geval : van de gegeven voorbeelden weten we de herkomst en de oor

spronkelijke betekenis nog, maar er zijn ook legio woorden, zoals boven 

reeds werd gezegd, waar men een historische studie van moet maken, 

om te weten waar ze vandaan komen. Men vindt deze woorden overal ; 

één van de goede „vindplaatsen" is de wereld van de werktuignamen, 

die ons — leken — nog als zeer raak en goed gekozen aandoen, maar 

die voor de vakman allang evenzeer afgesleten zijn, als voor ons het 

woord smeerlap of dropje. Neem boorklauw of boorlepel als onderdelen 

van een bepaald soort boor. Neem de termen staartmolen, schavot, wind-
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vleugel, vangstaart, halsklos, strijker, a/loper, klauwijzer, boezem, uit de 

Hollandse molenaarswereld. Of de reeds genoemde kraaiebek, de schroef-

wang, het hamer huis en de hamer tang. Al deze woorden zijn voor de 

vakman beeldspraakloos geworden, evenzeer als ons woord maaltijd : wie 

denkt daar nog aan de tijd van het malen, of breakfast, wie denkt dan 

nog aan het breken van het vasten. 

Wie het woord in de nieuwe disjuncte zin niet kent, kan de betekenis 

soms zelf terugvinden : als hij de oude, conjuncte toepassing kent, en als 

de band nog bestaat, met andere woorden : als de disjuncte toepassing 

nog levend is. Bah, vies varkentje verstaat elk modder-kindje dat heerlijk 

in de gootjes gespeeld heeft, en nu de keuken binnen komt wandelen. 

Dat wil zeggen : elk horend kindje. We zouden een doof kindje zo ver 

moeten krijgen, dat het dit gebruik op diezelfde leeftijd, op dezelfde 

manier geholpen door de context en de situatie, herkent. Maar als de 

disjuncte toepassing dood is, zoals in de meeste voorbeelden van de 

vorige alinea, dan komen de zaken anders te liggen. Als ik geen Neder

lander ben, en ik leer dat in Holland het borstschild van de Grieken 

borstplaat heet, dan weet ik daarmee niet dat er ook een borstplaat is 

die je op kunt eten. Je kunt er wel achter komen : als het je maar uit

gelegd wordt, en dan ervaar je glimlachend het denkproces van die oude 

suikerbakker die het woord uitvond. Zo glimlachen we allemaal wel eens : 

als we beseffen wat maaltijd eigenlijk betekent, en smeerlap, of als 

iemand zegt : het perron zag zwart van de witkielen. Maar als je het 

niet weet, moet je die twee als twee aparte woorden leren : borstplaat en 

borstplaat. En je hebt dan niet dóór dat er verband tussen bestaat. In 

andere gevallen kun je dat verband nog wel zelf reconstrueren : we deden 

dat zojuist, toen we de terminologie van de molenaar bekeken, b.v. Het 

merkwaardige is zelfs, dat de regelmatige gebruiker dit soort woorden 

niet meer als metaforen ervaart, en wij — die ze zelden of nooit horen — 

wel. „Een vangstaart . . . wat een leuk, kernachtig woord", zeggen wij 

glimlachend, als de molenaar naar dat onderdeel wijst. En de molenaar 

kijkt ons aan, en zegt : „Tja, nou U het zegt... 't is inderdaad een staart 

die de wind moet vangen'. Hetzelfde komt voor bij de man die een taal 

spreekt die zijn moedertaal niet is. Ik heb zelf een keer tegen een groep 

Amerikanen gezegd dat breakfast het meest bescheiden woord is van hun 

taal, als je ziet wat er allemaal voor het breken van die vasten op tafel 

komt. Het duurde even voor dat ze het door hadden : ze hadden daar 

zelf nog nooit over gedacht. Trouwens, hoeveel Nederlanders denken bij 

maaltijd aan de maal-tijd ? 
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Deze reflexie op de taal is doorgaans niet aanwezig ; ze is ook niet 

nodig, want de horende mensen verstaan elkaar tóch wel. Ze kennen 

het metaforisch gebruik misschien niet bewust als zodanig, maar ze ver

gissen zich toch niet in het gebruik. Dat komt opnieuw, omdat de hele 

belevings- en ervaringswereld van de horende mens, van het horende kind 

alreeds, vervat ligt in de taal. Veel meer dan die van het dove kind. En 

het is opnieuw de taak — de belangrijke taak — van de leerkracht van 

het dove kind. om juist dit op te vangen en aan te vullen : de ervarings-

en de belevingswereld van het dove kind moet een taalervarings- en taai-

belevingswereld zijn. De identiciteit die bij het jonge kind al aanwezig is : 

beleving en ervaring is taal. en taal is beleving en ervaring, is bij het 

dove kind altijd min of meer een dualiteit, een gespletenheid. Hoe minder, 

hoe beter. En als men succesvol aan het voorkomen van dit aspect van 

het verstommen wil werken, dan moet men op de hoogte zijn van deze 

mogelijkheid tot metaforische meerdimensionaliteit der woorden. Een 

voorbeeld maakt dit duidelijk. 

Alle kinderen weten, wat een huis is, een huisje : Oma's huis ; papa 

bouwt een nieuw huis, Tietie krijgt een huisje van Sinterklaas, enzovoort. 

Huis, dat is eerst misschien het totaal van de veilige en bekende huis

kamer, met de keuken erachter en de gang ertussen, plus de trap naar 

boven, de slaapkamers, de badkamer, en de zolder, tenslotte het dak op 

het geheel. Dat zijn allemaal betekenisonderscheidingen die elk kind al 

heel vroeg en jong te pakken heeft. Huis wordt heel gauw ook het huis 

waar andere kindjes met andere papa's en mama's in leven. En het speel-

gaedhuisje dat Sinterklaas gebracht heeft. We kunnen dit de meer primi-

tieve notie van kuis noemen, en we herkennen de graden van abstractie 

die we in het voorafgaande behandeld hebben : de éénwoordszin huis, 

het besef dat er meer dingen huis zijn, dat er verschillende soorten huis 

zijn, dat je huis op bepaalde manieren wel en bepaalde manieren niet gram

maticaal en syntactisch gebruiken kunt. Op deze kennis gaat nu het moer 

subtiele /mi's-gebruik voortbouwen, met nieuwe soorten abstractie, waarbij 

het dove kind weer opnieuw ten achter kan blijven. De frequentie van 

aanbod en waarneming van een horend kind van tien jaar is groot ge

noeg, om de volgende wijzen van gebruik van huis goed te verstaan en 

daarna ook goed te gebruiken : De vrouw des huizes, het. huis des Heren, 

een reiziger van het huis Verbunt, het huis Ten Bosch, een nieuw bede

huis, het huis van Oranje. Bij de leerstof van zo'n kind hoort een nog 

verdere uitbreiding, zoals : gooi niet met stenen als je in een glazen huisje 

zit, hij heeft er lelijk huisgehouden, pas op dat is een van zijn heilige 
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huisjes, van goede huize zijn. Totdat we aankomen aan het gebruik van 

huis dat soms wel, soms niet tot de taalschat hoort, en zelfs bij sommige 

volwassenen nog niet bekend is, zoals : ons aardse huis (ons lichaam), 

er zijn latten aan dat huis (men zit te luisteren), huisarrest hebben, een 

uitverkocht huis, huisbakken mening, de penaten of huisgoden. Of ook 

ander gebruik waarvan de kennis afhangt van de omgeving van een 

persoon, zoals : echte huishen, huishoudelijk reglement, huisvredebreuk 

en huiszoeking doen, huisjesmelker, zaadhuisje (huisje), compashuis, 

enzovoort. 
Zo helpt gedeeltelijk de omgeving en het dagelijks gebruik, en, waar 

dat nog tekort schiet, de leerkracht en de stijlles het horende kind om te 

komen tot een kennis van overdrachtelijk gebruik van woorden die waar

lijk fenomenaal groot is. Men kan dat zien aan één voorbeeld, huis dat 

we niet eens uitputtend behandeld hebben. 

Het dove kind komt tekort, minder als we bewust werken aan een 

grotere en grotere identiteit tussen belevingswereld en taalbezit, als we 

het kind helpen om steeds meer en meer Umwelt en gedachtenwereld ook 

tot taalwereld te maken, méér — en dat is helaas nog zo dikwijls het 

g e v a l — als we het er ten dele bij laten zitten. Er zullen wel altijd legio 

uitdrukkingen en gebruikswijzen van het woord zijn die. het dove kind 

blijft missen. Neem huis, als het éne hier uitgewerkte voorbeeld. Het 

dove kind hééft de primitieve, ééndimensionale notie van dat woord met 

zijn betekenisveld : het totaal van de veilige en bekende huiskamer met 

de keuken erachter, enzovoort, zoals we het boven beschreven, tot en met 

het dak. Datzelfde dak, tussen haakjes, dat onder zoveel doven met het 

gebaar van de links en rechts schuin naar beneden van elkaar afgaande 

vingertoppen uitgebeeld wordt, als teken voor huis. Het dove kind heeft 

geen moeite met het huis van papa en mama, en het huis van Wiesje en 

Gerrie. Een beetje later wordt het hui» van God ook wel begrepen, voor 

de kerk. Dan gaat het bedehuis ook nog wel. Maar ik heb zelf in een klas 

met elfjarige doven meegemaakt dat het huis van Oranje begrepen werd 

als de woning van de koningin : „O ja, weet wel. wit in Soestdijk" ; en 

dat „niet met stenen gooien als je in een glazen huisje zit" met stomme 

verbazing werd begroet : „Kan niet ; nóóit gebeurd. Vreemd, steen van 

glas. . ." enz. Precies dezelfde moeilijkheid hadden Amerikaanse dove 

kinderen met de uitdrukking „to keep open house" ( = een partijtje geven 

waarbij iedereen welkom is). Er stond in het verhaal dat iemand „open 

house" gehouden had, en dat er toen een kostbare vaas gestolen was. 

De dove kinderen van die klas zeiden : „Natuurlijk ! Eigen schuld". 
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En ze bedoelden niet dat de eigenaar van het huis dan maar geen „open 

house party" had moeten geven, maar dat ze haar voordeur dan maar 

niet had moeten laten openstaan : „to keep open house" werd verstaan 

als : ,.to keep one's house open". De speciale moeilijkheid voor het dove 

kind bij de opbouw van een betekenisveld vanwaaruit later disjunct ge

bruik mogelijk moet worden, ligt niet in de eerste plaats in het feit dat 

dit betekenisveld primitiever en kleiner blijft, maar vooral : dat het 

bovendien ook anders wordt. Dan hebben we echt met abnormaliteit te 

doen. Als we dove kinderen hebben die — vooral onder elkaar — een 

esoterisch contactmiddel gebruiken, het gebaar, en die met dat contact

middel een aan de klanktaal vreemd systeem opbouwen, dan krijgen we 

langzamerhand tekens en een systeem dat weggroeit van het normale. 

Juist omdat bij de notie huis ergens in het betekenisveld die twee ver

velende handen met dat schuine dak zitten, werd het huis van Oranje 

meteen de woning van de koningin. Huis was te concreet gebonden aan 

de stenen constructie met een schuin houten geval erop : het was teveel 

een gemotiveerd teken. Om dezelfde reden hadden andere kinderen moeite 

met jas aantrekken. Dat werd gewoon niet verstaan, of er werd mee 

gelachen, omdat trekken als gebaar touwtrekken heeft, en je dus een jas 

niet aan kon trekken. „Je moet je jas aantrekken", klonk even gek voor 

deze dove kinderen als dat je tegen een horend kind zou zeggen : „Je moet 

aan je jas trekken". Zo ook een douche nemen. Nemen is n.l. pakken en 

naar je toe halen. Een douche kun je dus niet nemen. „Ik ga douchen", 

dat kon wel. Zo zijn er honderden voorbeelden die bewijzen dat de er

varingswereld van het dove kind de taaifrequentie mist en daardoor de 

hulp bij het opbouwen en uitbouwen van het correcte betekenisveld. Zo 

gauw het betekenisveld in het gebruik zó toegepast wordt dat op een meer 

subtiele wijze sommige onderscheidingen wel, en sommige niet toepasbaar 

zijn, komt het dove kind vaak in moeilijkheden met zijn begrijpen en 

verstaan. Want het kent al deze betekenisonderscheidingen nu eenmaal 

niet, of niet zo goed als zijn horende leeftijdsgenoot. Het moeilijkste is, 

als zijn betekenisonderscheidingen gaan afwijken van die van het ho

rende kind. Dat is het geval als het dove kind mede in deze moeilijkheden 

gebracht wordt doordat zijn eigen esoterische gebaarteken ten eerste 

concreet gebonden blijft aan het primitief conjunct betekenen van iets 

zichtbaar concreets, en ten tweede (juist daardoor) sommige betekenis

onderscheidingen niet omvat. 

Een nieuwe, verrassende oplossing — als een soort wondermiddel — 

is natuurlijk ook hier weer niet te geven. De leerkracht moet meer in-
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zicht in de taal krijgen, zodat hij meer methodisch, meer taalkundig-

verantwoord methodisch zijn kostbare tijd kan besteden. Naar aanleiding 

van deze paragraaf geldt dus voor de methodiek : veelvuldig gebruik van 

metaforen is nodig ; met regelmatige controle, of de metafoor als zodanig 

ervaren en begrepen is. Verder : het aanmoedigen van nieuw, eigen ge

bruik. Tenslotte : het les geven erover, b.v. het maken van een reeks 

zoals boven over het woord huis, en dat als klassikale stijlles behandelen. 

7. HKT VIERDE ABSTRACTIE-NIVEAU. 

Op het vierde abstractie-niveau ligt de beeldspraak in woordgroep of 

zin. Het karakteristieke van deze abstractie is dat haar hogere graad be

reikt wordt, doordat de twee vorige niveaux, het syntactische en het 

metaforische, in combinatie met elkaar voorkomen. Op dit niveau moeten 

de min of meer algemene toepasbaarheden van deze of gene wijze van 

syntactisch zeggen begrepen worden, maar bovendien begrepen worden 

op het niveau van de typische betekenis-wijzen van de metafoor. Op dit 

niveau moet men b.v. niet alleen syntactisch (en semantisch natuurlijk!) 

de zin verstaan Zware stormen brengen veel schade, maar ook, syntactisch 

én metaforisch (en wederom: ook semantisch, natuurlijk) Hoge bomen 

vangen veel wind, dat wil zeggen dat men zó moet kunnen abstraheren 

in taal dat men begrijpt dat de eerste zin geldt van alle stormen en schade 

brengen, maar dat de tweede niet enkel geldt van alle hoge bomen en 

wind vangen, maar ook van dat wat door die hoge bomen en dat wind 

vangen bovendien en op een hoger niveau van abstractie wordt aangeduid, 

door het disjunete betekenen. 

De eenvoudigste vorm van dil niwau is die, waarin de vergelijking 

als zodanig uitdrukkelijk wordt aangeduid, b.v. door het voegwoord als. 

Hij ziet er uit als een verdronken kut ; Nou, die twee leven als kat en 

hond; Ik voel me zo misselijk als een kat; Pas op, ze is zo vals als een kat; 

Verstandig? Oh, ze is zo wijs als Salomon s kal; Ik voel me echt als een 

kat in een vreemd pakhuis. Het wordt de verstaander gemakkelijker ge

maakt, omdat er door als gewaarschuwd wordt, dat men te doen zal heb

ben met een disjunct toepassen van betekenis-onderscheidingen. Nat als 

een kat, of eruit zien als een verdronken kat vergelijkt enkel het miserabele 

door en door nat zijn van dat beest met de graad van nat-zijn van de 

man in kwestie (en niet duizend en een andere katterige katachtigheden, 

als miauwen, muizen, zich wassen, een staart hebben, kopjes geven, melk 
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drinken, snorren, etc., etc.) Op dezelfde manier passen ook de andere 

gegeven voorbeelden dan eens dit dan dat van een kat toe. Maar ze doen 

het vergelijkenderwijs; de twee grootheden worden niet geïdentificeerd, 

doch naast elkaar gesteld: zoals dat ook een kat doet, of heeft, of is. Er 

is taalkundig en naar taaiabstractie een niveau-verschil tussen: Manus 

kwam thuis als een verzopen kat, en: Nou, daar kwam de verzopen kat 

aanzetten! Alleen in het laatste geval hebben we een echte disjuncte toe

passing; in het eerste blijven de twee leden van de vergelijking als twee 

disparate grootheden tegenover elkaar staan, maar met één of enkele 

punten van overeenkomst: elke vergelijking gaat mank, maar elke ver

gelijking heeft ook een gemeenschappelijk raakpunt voor zijn twee leden. 

Het lijkt me dat bij het onderwijs met dit niveau begonnen, en naar dit 

niveau teruggegrepen moet worden. 

De woordgroep of zin kan dan vervolgens de metafoor als zinsdeel 

hebben, of zelfs helemaal metaforisch zijn, in beeldspraak staan. In Hoge 

bomen vangen veel wind wordt de hele bewering opgeheven tot het niveau 

van het overdrachtelijk betekenen, zo ook b.v. in Een kat in het nauw 

maakt rare sprongen; Als de kat van honk is dansen de muizen op tafel; 

Om den wille van de smeer likt de kat de kandeleer. Die hooggeplaatste 

persoon die in de categorie van de hoge bomen opgenomen wordt, staat 

helemaal geen wind te vangen: die wind dat is de critiek. Die boekhouder 

die een kat in het nauw genoemd wordt, springt helemaal niet, hij is op 

reis; en de jongens dansten niet op de tafel toen de meester even weg was, 

evenmin als dat er van het likken van kandelaars sprake was door de 

erfgenamen in spe van de rijke suikeroom. Maar in Daar kwam de ver

dronken kat thuis komt ie wel degelijk thuis, en in Die kat was me brutaal 

tegen haar moeder, nou! was ze wel degelijk brutaal. De twee laatste voor

beelden horen dan ook thuis in de vorige paragraaf; daar moest alleen 

het als metafoor gebruikte woord begrepen worden. Maar hier gaat het 

over een zin, een uitdrukking, een gezegde, een spreekwoord, e tc , dat 

als geheel in metaforische, overdrachtelijke zin wordt gebruikt. 

Het is niet per se waar, dat elk spreekwoord of gezegde ook metafoor 

is, natuurlijk. Soms komen de twee bij elkaar, maar niet noodzakelijk. 

Er zijn syntactische constructies die door hun bouw op zich zeer geschikt 

zijn voor het ontstaan van een algemeen geldend gezegde of spreekwoord, 

zo bevoorbeeld het bovengebruikte model : Zware stormen brengen veel 

schade. Dit model is dan ook nog uitermate geschikt om daarenboven óók 

overdrachtelijk te gaan betekenen, zoals in Hoge bomen vangen veel 
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wind, Strenge heren regeren niet lang, Vieze varkens worden niet vet, 

etc. Zelfs een nieuwvorming in deze constructie heeft onmiddellijk die 

spreekwoordelijke en zelfs die overdrachtelijke waarde : Zwakke dijken 

maken bange boeren, Wilde ganzen zaaien maar onrust, Stoute kinderen 

worden in een hoek gezet. Er zijn meer van die syntactische voorkeur-

typen, die zich direct tot deze twee soorten abstractie lenen, vgl. b.v. : 

Ken kat in het nauw maakt rare sprongen, Het oog van de meester maakt 

het paard vet, met : Een hond op het erj is goed tegen dieven, De hoed 

van de vreemdeling heejt een diepe bodem ; of : Beter een vogel in de 

hand dan tien in de lucht, Beter ten halve gekeerd dan ten hele verloren 

met Beter drie in het ziekenhuis dan één op het kerkhof, Beter een halve 

goede peer dan een hele rotte ; of : Wie niet horen wil moet maar voelen, 

Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op zijn neus 

met Wie in de kachel kijken wil, verbrandt zijn neus, Wie te hard wil 

lopen, valt voorover ; of : Zoals de oude zongen, zo piepen de jongen, 

Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het nergens, met : Zoals het vrouwtje 

voorzingt, zo zingt het mannetje na, Zoals de vrome praat, zo leeft hij ; 

Zo zijn er meer van dergelijke voorkeurconstructies. 

Niet alleen het feit dat er al overdrachtelijke algemeen geldende 

gezegden van een bepaalde vorm bestaan, maakt het gemakkelijk om in 

diezelfde vorm nieuwe algemeen geldende metaforische uitdrukkingen te 

maken ; het is ook en vooral de syntactische bouw zelf die er zich zo 

toe leent. Grammaticale hulpmiddelen die meewerken tot het abstract 

generaliseren en daarenboven tot het abstracter symbolisch verstaan van 

genoemde uitdrukkingen zijn b.v. het onbepaalde lidwoord of het weg

laten ervan (De kut in het nauw maakt rare sprongen : Die vieze varken* 

worden niet vet) ; de tegenwoordige tijd (De kat in liet nauw maakte 

rare sprongen, De vieze varkens werden niet vet), en ritme, vaak ook 

assonantie, klankrijm, allitteratie, en rijm b.v., Zo gewonnen, zo geron

nen ; Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen : 

't Is in dat huis geheel verdraaid, waar 't. haantje zwijgt en 't hennetje 

kraait ; Gods molen maalt langzaam ; De wonderen zijn de wereld nog 

niet uit ; Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen ; etc. 

Het horende kind groeit hier mee op. Door middel van de taal leert 

het, in deze graad van abstractie gemakkelijk te denken en te verstaan. 

Van het eerste ontdekken der metaforen : „Een stoel heeft poten, hè 

mamma, en een tafel ook, en de kast ook. Heeft het bed ook poten ? En 

de kachel, en het wasmachien ?" — tot aan het geraffineerd gebruik van 

beeldspraak ; „De rode rozen run je woorden, die bloeien uit je broze 
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mond..." ligt een lange weg via kinderlijk fantaseren, sprookjesleeftijd, 

opstellen maken, stijlles, en in het algemeen de omgeving. In onze be

schaving wordt deze weg door de meeste kinderen bewandeld. 

We noemden de sprookjesleeftijd. Voor het verstaan van het sprookje 

is het metaforisch verstaan onontbeerlijk. Het kind moet de structuren in 

de overeenkomsten kunnen zien, de disjuncte toepassingen kunnen maken 

en op een leeftijd van 5, 6 jaar volkomen normaal vinden dat bomen 

praten, een deur haphap zegt en mensen inslikt, sterretjes knipogen, de 

maan boos wordt, enz., met andere woorden : personificaties kunnen 

begrijpen, als een der voornaamste stijlfiguren van het sprookje. „Mama, 

zouden gordijnen kunnen denken ? en „Zijn stoelen soms een beetje 

levend ?" van een vijf jaar oud jongetje bewijzen dat op deze leeftijd 

deze hoge graad van abstract taalgebruik mogelijk is : het wegdenken 

van onderscheidingen in werkelijkheden, plus het toekennen van onder

scheidingen die de werkelijkheid niet aanbiedt, in een bewust vergelijken 

van gekende werkelijkheden en een aftasten van hun kwaliteiten met 

taaitermen. 

Het artistieke, scheppende taalgebruik bouwt hier op voort ; het 

spelen met gedachten, uitgedrukt in taal. Proza en vooral poëzie, tot 

cryptisch taalgebruik toe. Hoe moeilijk het is voor dove kinderen, ook 

voor dove teenagers en adolescenten die goed opgevoed zijn, hierin mee 

te komen, en een grote wendbaarheid in dit soort taalgebruik te krijgen, 

weet iedereen. Voor het begrijpen van poëzie is de hoogste graad van 

taalbeheersing, taalkennis, abstractie in taal — of hoe men het formuleren 

wil — noodzakelijk. Een paar regels van Lucebert : nimmer nog gingen 

gouden ogen zo ver / in het blinkende woud hurken de slapers / en zilveren 

netten bedelven de herfstzee, van Lulofs : Ons kleine leven is maar broos 

als ijs I liefste, en ijlt bij deze eeuwigheden. / Straks dwaalt de sneeuw 

weer dralend naar beneden j waar wij ook zijn en op gelijke wijs, of van 

Bruylants : Hier werd een vrouw verbrand ; de huizen zijn zeer oud j 

en somber ook, gesloten als de lucht., tonen dit aan, en maken het elke 

onderwijzer aan dove kinderen opnieuw duidelijk dat er schier onover

komelijke moeilijkheden in de taal liggen. Toch is ook deze hoogste graad 

te bereiken, en wordt ze inderdaad door sommige intelligente en taal- en 

vers-gevoelige leerlingen bereikt. Men bedenke dat dit ook onder de 

horende leerlingen slechts met een beperkt aantal mogelijk is. 
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8. SLOT 

Het betekenen van taal is gebaseerd op het uitwijzen naar zaken door 

middel van willekeurige, niet gemotiveerde, symbolen waarvan het ge

bruik op afspraak berust ; deze symbolen worden volgens de regels der 

syntaxis met elkaar gecombineerd. Voorzover deze symbolen iets bete

kenen behoren zij onder de wetenschap der semantiek of betekenisleer ; 

voorzover zij morphologisch en syntactisch zijn, worden zij bestudeerd 

door de grammatica. Het eerste, in dit artikel onderscheiden, niveau van 

abstractie in taal — dat van het kennen van een woord in het gebruik — 

hoort hoofdzakelijk thuis bij de semantiek ; het tweede niveau omvat de 

grammaticale abstractie ; het derde niveau — van het metaforisch ge

bruik van het woord — is wederom semantisch ; terwijl het vierde niveau 

grammaticale en semantische abstractie combineert. Uit alles wat gezegd 

is, kan men weten dat er nooit puur van semantisch of puur van gramma

ticaal sprake is in het gebruik : het is een kwestie van overwegen van het 

een of het ander. Hopelijk helpen deze bladzijden de leerkrachten aan het 

dove kind, enig inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsgang van de taai

abstractie. Daartoe zijn ze geschreven. 

BERNARD TERVÜÜRT S.J. 
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Als u het volgende artikel leest, dan geef ik u graag enige dingen ter overweging 
vooraf : 
a. In art. 52 van hoofdstuk III van het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs van 

1949 gaat het over „Commissie van onderzoek toelating leerlingen". Daarin 
worden (als een minimum) genoemd : het hoofd der school en een geneesheer, 
die met het onderzoek van slechthorende en spraakgebrekkige kinderen is ver
trouwd. De vele gecompliceerde gevallen vereisen echter een bredere, wettelijk 
geregelde commissie van onderzoek. 

b. Dit speciale geval kunnen we zien als een illustratie van het Forum-gesprek dat 
we twee jaar geleden hadden. 

c. Het onderstreept wat de heer van Uden heeft betoogd op de jaarlijkse vergade
ring van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie, gehouden op 24 november 
1962 te Leiden. 
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d. Het geeft ons moed bij de aanpak van moeilijke gevallen en het kan meehelpen 
de observatie-geest wakker te roepen. 

Gebeurt dat laatste, dan zullen daarvan zeker nog resultaten in ons tijdschrift komen. 
Dat is zeker ook van belang voor a en voor een nadere regeling van de dubbel
gestoorden. A- Schutten 

EEN SPECIAAL GEVAL 

Mei. C. A. Ifondergem te Arnhem 

In december 1957 werd voor het 6-jarige meisje M. plaatsing op de 

Dr. P. C. M. Bosschool voor slechthorende kinderen te Arnhem gevraagd. 

Het kind sprak nog niet. In verband met gezinsomstandigheden werd 

het, ondanks het slechte audiogram (zie afbeelding 1) ter observatie voor 

één jaar toegelaten. 

B. 

20 

10 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

yo 

100 

110 

120 

~3 ' l 
Hz. 0 o o o 

1 2 5 250 500 1000 2 2000 1 4000 § 8000 § 

-i 

1 

^ 
^ 

K 
—* 

s 

( k 

25 250 5 

iz. 

Rechts O 

Luchtgeleidir 

> 

H 

/< 

(/ 
r 

J 

? 

i i 

i 
•<J 

-^ 

*»*.) 

i 

' 

00 1000 g 2000 g 4000 g 8000 ! 
«̂  ° .9 i 
, - i r r t VO 

g 

Links X Rechts 

B 

C 

:engelei ling 

Links 

I 

dB. 

- ?n 

- 10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

170 

] 

afb. 1 



16 

De anamnese bij de aanmelding (De inlichtingen werden door de 

moeder verstrekt) : 

Het meisje was sinds de geboorte slechthorend. 

Er was geen sprake van progressie. Het gehoor was ook niet wis

selend. 

M. had geen belangstelling voor zang. muziek of radio. Ze keek wel 

enigszins naar de mond, maar las niets af. 

Aetiologie : 

M. is enig kind. De ouders zijn gescheiden. De moeder is hertrouwd, 

toen M. 6'/2 jaar was. 

M. heeft mazelen gehad. 

In 1957 kreeg zij een linkszijdige acute middenoorontsteking, die in 

september 1957 behandeld werd. In november was het oor droog. 

In 1958 werden haar te grote en ontstoken lonsillen verwijderd. 

M. heeft geen antibiotica toegediend gekregen. 

Voor zover bekend speelden genetische factoren geen rol. 

De partus was praematuur (7 maanden). 

Tijdens de graviditeit van de moeder traden er bij deze geen ziekten 

op. 

De habitus van het kind : 

M. is enigszins autistisch, ze wijst ieder contact, behalve van haar 

moeder af. 

Ze speelde veel met meisjesspeelgoed, maar ze kon geen ogenblik 

zonder de aandacht van anderen bezig zijn. Ze had geen omgang met 

andere kinderen. 

In de praktijk kwam het er op neer, dat de moeder door het kind 

geregeerd werd. 

Bij het onderzoek op onze school leek haar intelligentie vrij normaal. 

Voorgeschiedenis : 

Voordat M. op onze school geplaatst werd, was men het er niet over 

eens. of zij autistisch of doof was. Zij weerde het contact met iedereen af, 

behalve met haar moeder. Daarom heeft zij enige tijd in een observatie

klas van Dra. Bladergroen te Amsterdam gezeten. Hier raakte zij iets van 

haar afweerhouding kwijt. 

Hierna (oktober 1957) heeft een onderzoek plaats gehad naar haar 
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gehoorfunctie in het Instituut voor dove en slechthorende kinderen te 

Amsterdam. 

Om haar autistische instelling werd besloten dit onderzoek in de 

geluidswereld zeer voorzichtig en geleidelijk te doen plaats vinden, steeds 

in aanwezigheid van de moeder. 

Het contact vond plaats d.m.v. gebaren. De gebaren van M. waren 

primitief, maar wel levendig. 

Gebaren, wanneer haar plaatjes getoond werden : 

appel : M. maakte het gebaar van eten ; 

schoen : ze wees op haar eigen schoen ; 

bloem : M. bracht de hand aan haar neus en rook ; 

kopje : ze maakte het gebaar van drinken. 

Bij het plaatje van een poes kwam geen duidelijk gebaar, maar met 

een vragen gezicht werd een klank geuit, die wat op „oe" leek. 

Waargenomen spraakklanken : 

M. slaakte alleen korte uitroepen. Van eigenlijke spraakimitatie met 

spraakmelodie was niets te merken. De meest gebruikte uitroep was : 

pa-pa. Bij opwinding en vreugde ging dit over in luid : pè-pè. Bij hand-

geven iets, dat op „da" leek, en eenmaal bij een plaatje van een poes : 

oe. Meer differentie in klanken werd er tijdens de 4 zittingen van een 

half uur niet waargenomen. 

M. deed wel pogingen tot spraakafzien en trachtte zelfs enige spraak-

mimiek te maken. Als er „auto" gezegd werd, probeerde zij de mond

beweging te imiteren, doch zonder klank. Ze begreep er de bedoeling 

ook niet van. 

Op het Instituut voor dove en slechthorende kinderen te Amsterdam 

werd M. audiologisch onderzocht. 
Dit onderzoek vond plaats in 4 zittingen van ongeveer een half uur. 

Eerste zitting 18—10—1957. 

Het kind moest eerst wennen aan de sfeer van de geluidsarme onder-

zoekkamer. Tevens kreeg het gelegenheid om het aanwezige speelgoed en 

de apparatuur te verkennen. 

Daarna werd de bloktest met lichtsignaal geoefend, maar nog zonder 

geluid. Na ongeveer 3 minuten was dit bij M. volledig ingeoefend. 

Het lichtsignaal werd vervangen door een belzoemer. 

Er was een vlotte overgang van licht op vibratorisch signaal. 
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M. oefende eerst met de hand op de zoemer, later had zij voldoende 

aan de vibratie, die door het tafelblad werd voortgebracht. 

Wanneer de belzoemer van het tafelblad werd opgelicht, bleef het 

antwoord op het signaal uit. Het signaal werd dus uitsluitend als vibratie 

en niet als geluid door M. waargenomen. 

Daarna werd de beengeleidingsoscillator van de audiometer in de 

hand gegeven. Bij een frequentie van 250 Hz. en maximum intensiteit 

kwam er een onmiddellijke reactie. 

Vervolgens werd de oscillator op het mastoid geplaatst. Bij 250 Hz. 

en 40 db. en 500 Hz. en 50 db. reageerde M. direct. Bij 600 Hz. was er 

een twijfelachtige reactie. Boven 600 Hz. werd er geen enkele reactie 

waargenomen. 
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afb. 3 

Tweede zitting 19—10—1957. 
De oefeningen met de belzoemer werden herhaald, waarna de been-

geleider op het mastoid geplaatst werd. 

De gevonden waarden : 250 Hz. — 40 db. 

500 Hz. — 50 db. 

600 Hz. — 55 db. 

750 Hz. — dubieuse reactie, 

boven 750 Hz. — geen reactie. 

Voor de luchtgeleiding zie audiogram afb. 2. 

Bij deze eerste proef met geluid moest M. zo nu en dan herinnerd 

worden aan de instructie met de belzoemer. 

M. luisterde zeer gespannen. Van afwijzing van het geluid was geen 

spoor te bekennen, integendeel ! 
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Bij herhaling van de verschillende meetpunten door elkaar gaf M. 
steeds nauwkeurig dezelfde waarden aan. 

Derde zitting 21—10—1957. 

Er werd begonnen met een luchtgeleidingsaudiogram. Zie afb. 3. 

Op de beengeleidingsoscillator werd daarna gereageerd bij 250 en 

375 Hz. M. had weinig aandacht voor de vibratie, maar luisterde gespan

nen naar geluid. 

Vierde zitting 25—10—1957. 

Er vond een draaistoelonderzoek plaats. Hieruit bleek, dat de vesti

bulaire functie normaal was. 

Weer werd de luchtgeleiding opgenomen (afb. 4 ) . 
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Hierbij werden tenslotte opgewonden kreten geslaakt als de audio-

metertoon zich 5 db. boven de drempelwaarde verhief. 

M. werkte zeer actief mee bij dit onderzoek. 

De gevonden beengeleidingswaarden waren dezelfde als die op 2 1 — 

10—1957. 

De conclusie was nu, dat het slechte gehoor een spontane spraak-

ontwikkeling belemmerd heeft. M. heeft met een autistische instelling 

geantwoord op het verkeerde begrip van de omgeving voor haar gebrek. 

Ze kon niet anders reageren, daar zij haar defect niet kon begrijpen, 

omdat zij de wereld van de horende als ervaringsfeit niet kende. 

Toen M. in december 1957 op de Dr. P . C. M. Bosschool voor slecht

horende kinderen te Arnhem geplaatst werd, was haar stem vrij helder. 

Haar toonhoogte was normaal voor een kind van 6 jaar. Ze articuleerde 

bijna niet. Er was geen taaibegrip aanwezig, dus ook geen taalgebruik. 

Ze had geen luisterinstelling en er was geen spraakverstaan. 

De algemene indruk was, dat M. een kind was met een vrij normale 

intelligentie, dat ernstig slechthorend was en een autistische instelling had. 

Na haar plaatsing had ze eerst enige tijd nodig om aan de nieuwe 
situatie te wennen. Toen ze enig vertrouwen in de leerkracht gekregen 
had, kon aan de hoortraining begonnen worden. 

Vrij vlug leerde ze het ritme van een tamboerijn overnemen. Eerst 

terwijl ze keek, later met de ogen dicht. 

Meer moeite kostte het haar om diverse fluitjes en belletjes uit elkaar 

te houden. Na enkele maanden onderscheidde ze b.v. het verschil tussen 

een fluit, die op het geluid van een locomotief lijkt, en een schuiffluitje, 

dat een soort vogelgeluid maakt. 

Tegelijkertijd werd begonnen met arliculatieles. In het begin leerde 

zij de klanken door zien en voelen. Maar steeds was zij bij deze les binau-

raal op de klasseapparatuur aangesloten, die op maximale sterkte stond. 

In maart 1958 kon ze met liplezen o.a. de volgende woordjes na

zeggen : pop — pijn — oom — Aaf. 

Nadat ze de meeste klanken had leren uitspreken, werd de hoor

training voortgezet met woorden. 

ü p 12 november 1958 kreeg M. een eigen hoortoestel. Een Philips 
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hoortoestel 5500 bleek te zwak te zijn, daarom kreeg ze een Audiumtoestel 

T 8 ML. Dit werd linkszijdig voorgeschreven met een batterijtje van iy2 

Volt, hoog y2, stand ., telefoontje L 6. De oefeningen werden voortgezet, 

terwijl het kind gebruik maakte van de klasseapparatuur, binauraal. 

Eerst werd geoefend met horen en liplezen samen van de namen van 

de kinderen van de klas. Daarna deze namen met horen alleen. 

In september 1958 onderscheidde ze alleen met horen aa — ie — oe. 

In oktober onderscheidde zij uit alle namen altijd : Tina. 

Toen M. het eigen toestel pas in gebruik had, ging het audiogram 

eerst achteruit, later trok het weer bij. Zie audiogrammen (afb. 5 en 6 ) . 
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afb. 6 

In november 1958 onderscheidde ze uit de namen : Tina, Cobie, 

Sjakie en Jacqueline. Een maand later waren hier ook Thijs, Willy en 

Wim bij. Nog steeds verwisselde ze Nineke en Anneke (ritme-horen). Ook 

Henk en Teun onderscheidde ze nooit. 

M. hoorde geen verschil tussen s—z ; f—v ; t—d ; n—ng. 

Ondertussen werd ook hiermee steeds geoefend, b.v. paa — pie •— 

poe ; ka — ta — pa. ; sa — fa — ga. De m, r en n herkende ze vlug. 

Er werd nu ook begonnen met haar te laten luisteren naar grammo

foonplaten. Dat vond M. altijd erg leuk. 

Begin 1962 werden haar kinderliedjes geleerd, die ze op het ritme, 

dat op de trommel werd aangegeven, herkende. 
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In maart van datzelfde jaar onderscheidde ze verschil tussen een 

trommel, een xylofoon en een melodica. Ook wanneer ik een muziekdoosje 

vlak voor de microfoon hield, gaf ze enthousiast aan, dat ze het hoorde. 

M. had een luisterhouding aangenomen. 

Ze zei nog steeds een soort keel-r, en geen tongpunt-r, terwijl ze ook 

moeite had met s en t, waarschijnlijk ook, doordat ze reeds 3 jaar voor 

tandregulatie zowel voor de onder- als de bovenkaak een beugel moest 

dragen. 

Op 15 december 1961 heeft de audioloog geprobeerd of binaurale 

aanpassing betere resultaten opleverde. Dit was geen succes, want het gaf 

haar een onaangename sensatie. Toch heeft ze in de klas bij de klasse-

apparatuur graag binaurale versterking, liever dan monaurale. 

Het is opmerkelijk, dat haar intonatie, zinsmelodie en ritme veel 

beter waren, dan haar audiogram deed verwachten. 

Haar afweerhouding was tegenover vreemden en halfvreemden, hoe

wel beter geworden, nog niet verdwenen. 

Haar contact met kinderen was wel verbeterd. Toen ze pas op school 

was, speelde ze niet met de andere kinderen. Later speelde ze, liefst in 

een leidinggevende functie met de jongere kinderen uit haar groep. Ook 

speelde ze graag met de oudste jongens uit haar groep, bij wie ze niets te 

vertellen had. 

M. is licht motorisch gestoord. Ze functioneerde op de gymnastiekles 

b.v. op het niveau van een eerste klas lagere school, maar soms op een 

peil, dat haar werkelijke leeftijd verraadde. 

In april 1962 was het mogelijk een eenvoudig gesprek met haar te 

voeren, hoewel haar zinsbouw nog zeer agrammatisch was. Vroeger liet 

ze vaak het werkwoord weg, zowel bij schriftelijke als bij mondelinge 

taaluiting. Nu is ze zover, dat ze de infinitief gebruikt i.p.v. de juiste 

vorm van het werkwoord. Ook kan ze zelfstandig een opstelletje maken. 

Het is opmerkelijk, dat zij een luisterhouding heeft aangenomen. 

Verstaat ze niet, wat er gezegd wordt, dan komt ze met haar hoortoestel 

dichterbij. Natuurlijk kijkt ze ook naar de mond. 

Zodra haar batterijtje zwakker wordt ( ± 1,3 Volt), vraagt ze zelf 

om een nieuw. 

Valt om een of andere reden op school de versterking uit (de kinde

ren gebruiken daar hun luisterspoel), dan is M. een van de eersten, die 
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de leerkracht daar op attent maakt. 

Als een bekend persoon haar een opdracht geeft, (b.v. „Wil je het 

geld voor deze kwitantie even bij de directeur halen ?" ) , dan voert ze die 

onmiddellijk uit. Geeft een vreemde een opdracht, dan zet ze een niet 

begrijpend gezicht en kijkt hulpzoekend naar de leerkracht. 

Halfvreemden (b.v. de psycholoog, die regelmatig op school komt) 

moeten de opdracht enkele malen herhalen, of nog een verklaring er bij 

geven, voordat hij uitgevoerd wordt. 

Dit is misschien verklaarbaar uit de zeer onzekere houding, waarmee 

ze in het leven staat. Misschien zit de oorzaak dieper. Volgens het laatste 

psychologische onderzoek op school (april 1962) is de mogelijkheid niet 

uitgesloten, dat er een centrale stoornis aanwezig is, zodat het maken van 

een E.E.G. aangeraden werd. 
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P. C. DE KLUYVER 

Op 9 december ontviel ons de Heer P. C. de Kluyver. Plotseling was 

hij niet meer. Wij die hem kenden, de een van heel nabij, de ander wat 

meer op een afstand, deze met hem verbonden door warme persoonlijke 

vriendschap en gene als collega, wij stonden stil in de jachtige tijd, stil 

bij hem die niet meer was. Wij hebben hem de laatste eer bewezen. Ver

wondering, droefheid, dankbaarheid, wie zal het kunnen uitspreken. Zijn 

vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn leerlingen, zijn vrienden, 

wat zullen wij hen zeggen ? 

Ik ga in dit artikel geen levensschets van De Kluyver geven. Er zijn 

belangrijker dingen te zeggen. Ik geloof dat hij dat met me eens zou zijn. 

De Kluyver heeft gewerkt voor het dove kind aan de Amsterdamse 

Doofstommenschool. Daar ligt de hoofdmoot van zijn werken, zijn ont

wikkeling als vakman en zijn bijdrage aan de vorming van jongere doof-

stommenonderwijzers, waar ik mijzelf ook toe mag rekenen. 

In 1953 kreeg ik brieven van hem over de Arnhemse School voor 

Slechthorenden. 
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11 maart '53 : Ik ga er heen en wil eens praten en horen... 

31 mei : Ik heb het razend druk. Ontzettend veel voorbereidingen 

voor de school in Arnhem... 

Sinds die tijd heeft De Kluyver zich met al zijn krachten ingezet 

voor het Slechthorendenonderwijs. Hij heeft er iets goeds van gemaakt. 

Overigens vond hij dat zelf niet iets om de trom voor te roeren. „Het is 

mijn plicht". 

Ja, De Kluyver was iemand die het normaal vond zijn plicht te 

doen. Ik ben wel eens bang, dat we dit tegenwoordig als een té grote 

bijzonderheid gaan zien... 

De Kluyver was geen publicist. Artikelen van zijn hand vinden we 

nauwelijks. Toch heeft deze man een groot deel van zijn tijd doorgebracht 

achter de schrijfmachine. In mijn persoonlijk archief bezit ik tientallen 

brieven van de Kluyver, met elkaar een veel groter aantal woorden dan 

hij ooit in tijdschriftartikelen heeft prijsgegeven. Behalve over vele per

soonlijke zaken, ging hij diepgaand in op problemen van spraak- en 

taalonderwijs. 

Zijn lesdictaten voor de opleiding Logopaedie en Phoniatrie en voor 

de opleiding voor doofstommenonderwijzers, waren zeer uitvoerig, helder 

gesteld en bevatten een schat van gegevens voor de practicus, zoals ze 

in geen enkel handboek voorkomen. 

Hij is nooit te bewegen geweest om die dingen te publiceren, ondanks 

alle aandrang die wij telkens op hem uitoefenden. Ik ga geloven dat hij 

gelijk had. Het métier laat zich niet zo gemakkelijk aan het papier toe

vertrouwen. 

Hiermee zijn we tot de kern van De Kluyvers werk doorgedrongen. 

Hij was de man voor de klas. Hij beheerste het vak voorbeeldig. D.w.z. 

hij kende zijn beperkingen en zijn mogelijkheden. Hij wist dat hij veel 

niét kon. Wat hij wél kon, beheerste hij dan ook goed. 

Stelde je hem voor een probleem — hoe vaak zijn wij als jongere 

collega's niet zijn klas komen binnenvallen met een leerling bij wie we 

een bepaalde articulatie niet konden aanleren ! —, dan kon hij zo karak

teristiek op zijn vingers aftellen, wat de mogelijkheden waren, „'t Is óf 

dat, óf dat, óf dat. Dan kan het nog zijn dat we hieraan moeten denken, 

of misschien... Laten we het maar eens proberen." 

En met een ongelofelijke handigheid probeerde hij dan het een en 

ander met zo'n kind. Vaak lukte het al heel gauw. En als het niet lukte, 
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liet hij het niet los. Dagen later kon hij je dan aanschieten met de vraag : 

„Heb je het nu voor elkaar ? Ik heb nog bedacht, dat je het eens zus of 

zo zou kunnen doen." 

We waren het ook wel eons niet met hem eens. Hij luisterde altijd. 

Hij nam ook ideetjes van óns over. Hij wist dat je nooit tot volledigheid 

kon komen in het ambtelijke van het vak. Daarom bleef hij altijd bezig. 

Hij was in de vakliteratuur uitzonderlijk goed belezen. Zijn opleiding 

viel in de twintiger jaren. „Wij hadden alles gelezen", zei hij eens in een 

persoonlijk gesprek. Dat kón toen ook nog. Tegenwoordig kan niemand 

dat meer zeggen en na de oorlog kon hij dat ook niet meer zeggen. Toch 

verraste hij je telkens door zijn vaktheoretische verdieping. Hij keek wel 

uit, dat moderne ontwikkelingen in de audiologie, psychologie en akoupc-

die hem niet uit de hand liepen. Hij wist dat daarmee de verwarring in 

de praktijk van het onderwijs een fatale invloed zou gaan uitoefenen. Zijn 

succes in Arnhem is vooral daaraan te danken. 

In 1930 schreef hij in het Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 

een artikel : PASSIEF EN ACTIEF TAALBEZIT VAN HET DOOF

STOMME KIND. Het was zijn scriptie voor de acte doofstommenonder

wijs B. 

Wij hebben van De Kluyver misschien wel te veel het beeld voor 

ogen van de articulatie-man, de spraak-technicus. Dat ligt aan een om

standigheid, die in het onderwijs aan kinderen met gehoorstoornissen 

vaker tot misleiding aanleiding geeft. Het technische nl. kan men zien. 

Als je een klas binnenloopt, dan valt onmiddellijk die techniek op. De man 

voor de klas is immers voortdurend en waarneembaar bezig met de tech

niek van de communicatie. 

Maar ook aan het „wat" van de communicatie wordt gebouwd. De 

taal die in die communicatie heen en weer gaat, is óók een didaktisch 

gegeven. Dit valt veel minder op. Ik weet uit eigen ervaring, dat ik dove 

kinderen taal kan leren, zonder dat een buitenstaander merkt, dat er iets 

geleerd wordt. Dit minder zichtbare aspect van het onderwijs is echter 

de kern van alles. De Kluyver wist dit héél goed. Hij wist ook dat zijn 

spectaculair vakmanschap tenslotte ondergeschikt was aan déze opgave. 

De Kluyver heeft in zijn scriptie een aantal inzichten ten beste 

gegeven, die in 1930 een nieuw geluid waren, ten dele ook een profetisch 

geluid. Want de ontwikkeling in latere jaren heeft hem in een aantal 

punten gelijk gegeven en verscheidene wensen die hij uitte, zijn in ver

vulling gegaan. Zo is er een taakverdeling gekomen in het aanvankelijk 
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doofstommenonderwijs, zoals hij het wenselijk achtte. De articulatie is in 

handen gekomen van speciale leerkrachten, terwijl de taalopbouw door 

een tweede leerkracht ter hand genomen wordt. Het aantal leerlingen per 

klas is lager geworden, inderdaad zijn klassen van 8 leerlingen tegen

woordig mogelijk. 

Nóg vroeger dan De Kluyver in 1930 vermoeden kon, wordt met de 

ontstomming begonnen, ja, men streeft er zelfs naar de verstomming te 

voorkomen door inschakeling van de Home-Training, een streven dat 

steeds zijn volle belangstelling had. 

Wat zijn opvatting van het taalonderwijs aangaat, is De Kluyver bij 

mijn weten de enige, die een analyse geeft van het z.g. taalgevoel. 

De term taalgevoel wordt dikwijls gebruikt als een excuus voor een 

niet weten. Toen ik eens per brief aan een bekend collega in het buiten

land vroeg, of hij iets wist te schrijven over de gebruiksregels van het 

lidwoord, kreeg ik ten antwoord, dat hij er niets over kon schrijven. Het 

was uitsluitend een kwestie van taalgevoel, zo schreef hij. 

Op die manier kun je op elke grammaticale vraag antwoorden. Het 

antwoord wil eigenlijk zeggen : Ik ben taalgebruiker. Ik gebruik de lid

woorden op de juiste wijze. Ik voel direct aan wanneer er een fout ge

maakt wordt. Maar ik heb geen bewuste kennis van de manier waarop ik 

de taal in dit opzicht vaardig ben. 

De Kluyver zag dit. Hij schrijft : „Wij moeten bij het doofstomme 

kind het taalgevoel zien te ontwikkelen. Het taalgevoel is een onder

bewust grammaticaal inzicht. Een horend kind van een jaar of zes ge

bruikt al een vrij goede taal, doch heeft geen bewust grammaticaal in

zicht. Bewust grammaticaal inzicht is een hoger vorm. En dat bewust 

grammaticale inzicht zouden wij nu eerst het dove kind willen geven ?" 

Hiermee komt hij in verzet tegen wat men wel de „grammaticale 

methode" heeft genoemd. 

Hij citeert : „In een sprookje, ik meen van Erich Wichmann, komt 

een slang voor, die jaloers is op een duizendpoot, omdat zij zelf geen 

poten heeft en de duizendpoot zich zo sierlijk beweegt. Zij zegt dit tegen 

de duizendpoot en vraagt hoe het komt, dat hij altijd zijn poten zo mooi 

en zo juist op tijd neerzet. De duizendpoot is gestreeld. Hij gaat verder, 

denkt nu aan het neerzetten van zijn poten om het nog sierlijker te 

doen, en struikelt telkens." 

Vervolgens lezen wij: „We zouden ons alleen kunnen afvragen: „Kan 

het taalgevoel gesteund worden door grammaticaal inzicht ?" Ik geloof 

het niet, omdat de doofstomme er geen belangstelling voor heeft en omdat 
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het niet bevattelijk is voor de psyche van het doofstomme kind. Belang

stelling voor abstracte zaken komt immers veel later." 

Er is over de kwestie die De Kluyver hier zo treffend beschrijft in

middels wel het een en ander te zeggen. 

Hij heeft het over twee dingen: over taalgebruik en over taalbe

schouwing. 

Het taalgebruik wordt op de een of andere manier geleid, bestuurd, 

in elk geval beheerst door een normaal horend mens. Hoe ? We weten 

het niet. 

Tot op de huidige dag is het volkomen onbekend, hoe de mens komt 

tot juist taalgebruik. Vast staat dat dit geen willekeur is, maar een proces, 

dat in de taalontwikkeling geleidelijk aan tot ontwikkeling komt. 

Zowel de term „taalgevoel" als „onbewust grammaticaal inzicht" zijn 

misleidend, wegens hun associatie met het gevoelsleven en het onbewuste. 

Nóch de psychologie van de gevoelens, nóch de psychologie van het on

bewuste kan ons in dezen opheldering verschaffen. 

De taalbeschouwing van 1930, voorzover die in de doofstommen-

scholen leefde, was traditioneel grammaticaal. Wij weten uit de taalweten

schap, dat die traditionele grammatica een groot deel van de taaiver

schijnselen onverklaard laat, zelfs niet aanroert en een ander deel foutief 

interpreteert. 

Geen wonder dat de grammaticale methode geen genade kon vinden 

in de ogen van De Kluyver. Terecht spreekt hij van „abstracte zaken" 

Taalgebruik, hoe gecompliceerd het ook verschijnt in een beschouwing 

achteraf, is altijd iets concreets. Het is een bewerktuiging in situaties en 

het is volkomen duidelijk, dat een doof kind alleen daarvoor maar be

langstelling kan hebben. En dan gaat het het kind nog niet eens om het 

werktuig, om de taal, maar om de „zaak" zelf, nl. om datgene wat het 

met die taal doét. 

De Kluyver wijst op die „zaak" (een vakterm in de moderne linguis-

tiek !) en trekt hieruit de consequentie dat het taalonderwijs moet uit

gaan van situaties waarin de kinderen betrokken zijn. 

De critiek van De Kluyver op de grammaticale methode betrof de 

methode, niet de grammatica. In onze tijd betreft zij de grammatica en 

wat de hethode betreft hebben wij óók critiek. 

Met benijdenswaardig vertrouwen schrijft hij : „Iedere onderwijzer 

weet wel vrij goed, hoe de taal constructief in elkaar zit. Het is dus niet 
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zo moeilijk die weg te volgen." 
Als dit gelezen moet worden als : Ieder taalgebruiker kan op de juiste 

manier zijn zinnen opbouwen, kunnen wij er vrede mee hebben. 

Maar dan nog is het de vraag, of de taalgebruikende onderwijzer, 

die toch al lesgevende moet nadenken over wat hij doet, het dan nog weet. 

Dat betwijfel ik. Ook ligt hier het probleem, dat de onderwijzer eventueel 

wel weet wat hij doet, maar stellig niet weet, wat hij nalaat. 

Stellig heeft De Kluyver een en ander hiervan aangevoeld : „De 

banen te vinden en te volgen om te komen tot een opbouw van de taal, 

waarmee men vrede heeft, zie ik als een zeer grote moeilijkheid." 

Die moeilijkheid lost De Kluyver niet op met methodische gegevens, 

al zijn die uiterst belangrijk en volstrekt onmisbaar. Hij wijst op de onop

zettelijke herhaling, een vorm van systematiseren die de onderwijzer in de 

hand moet houden, zonder het principe van het uitgaan van de situatie 

los te laten. Daarin is reeds impliciet gegeven, dat de onderwijzer gram

maticaal bezig is, alleen in een betekenis, die men in 1930 nog niet ge

wend was „grammaticaal" te noemen. 

Het is juist déze systematiek, een taalbeschouwing ten behoeve van 

het situationeel onderwijs, die ons m.i. primair moet bezighouden. 

Zodra men als onderwijzer een groter of kleiner taalbouwsel gaat 

overwegen met het doel het tot het actieve gebruik van de leerlingen te 

brengen, is men grammaticaal bezig. Men beschouwt en ordent dan onder 

een bepaald didaktisch gezichtspunt, ook al stelt men de voorwaarde dat 

kennisname van dit taalbouwsel en inprenting door herhaling gebonden 

moet blijven aan een levenssituatie waarin de leerlingen betrokken zijn. 

De taal als gebruiksgegeven is een sterk geleed verschijnsel. Er is 

heel weinig bekend over de grammatica van die taal. Wie hiervan serieus 

studie maakt, weet hoe ontoegankelijk de materie is. En toch vinden we 

hierin een voorwaarde voor allen die kinderen met z.g. taalstoornissen 

moeten helpen. Wij willen dus iets, wat we niet kunnen. De praktijk van 

elke dag in de scholen voor doven en ook in de scholen voor slechthoren

den dwingt ons echter om het tóch te doen. 

We vallen daarmee terug op onze eigen gebruikskennis van het 

Nederlands. Oncritisch en intuitief gaan we onze gang. Dan ligt het aan 

irrationele, imponderabele gegevens of we wel of niet succes hebben. 

De oudleerlingen van De Kluyver getuigen er van, dat hij succes 

had. Hij kon meer dan hij wist en was het zich bewust ook. Hij bleef 

zoeken en hij wist dat er nog eindeloze en onbegaanbare wegen te explo-
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reren waren. 
„In dit onderwijs ben je nooit uitgestudeerd", zei hij dikwijls. 

In de spanning van te weinig te weten en te veel te moeten doen, heeft 

De Kluyver geleden. Hardnekkig blijven zoeken, studeren in nachtelijke 

uren. bezorgdheid dat het hem niet goed zou lukken, onrust, niet kunnen 

slapen, het werd hem niet bespaard. Niemand die niet vlak naast hem 

gestaan heeft in deze barre woestenij van onmogelijke opgaven, kan dat 

goed aanvoelen. 

Het onderwijs dat De Kluyver gediend heeft, in Amsterdam en in 

Arnhem, vraagt zulke offers. Daarin was zijn vrouw ook betrokken. Dat 

betekende ook het opgeven van een aantal ambities. 

In een persoonlijk gesprek zei hij eens, dat hij de benoeming naar 

Amsterdam mede met zoveel vreugde tegemoet had gezien, omdat hij 

daarmee in een cultureel milieu kwam. Het was bijvoorbeeld een harte-

wens van hem om in een koor te gaan zingen. Hij kon dan weer op zijn 

vingers aftellen, wat hij zich allemaal nog meer had voorgesteld. Dan 

maakte hij een beslist gebaar en keek je recht aan. „Er is nooit iets van 

"ekomen", zei hij dan en hij zei het zonder wrok, want hij wist dat dat

gene waaraan hij zijn leven gegeven had, die offers volkomen waard 

waren. 

In 1939 schreef De Kluyver nóg een artikel, ditmaal over een tech

nische kwestie, nl. de spreekmotoriek. De titel luidt : HET BEWEGINGS

SPEL BIJ HET SPREEKONDERW1JS AAN DOOFSTOMMEN. 

Het is een bijzonder boeiend artikel, wanneer men bedenkt, dat 

tegenwoordig de musische aspecten van het spreken zo sterk de aandacht 

trekken. 

Het is eigenlijk een pleidooi voor een ritmische conditionering, gelijk

tijdig een beperking èn een uitbouw van principes van Brauckmann. 

Noch De Kluyver, noch Goeman die zich eveneens uitvoerig op 

Brauckmann heeft georiënteerd, hebben het psychologisch fundament van 

Brauckmanns principes doorzien, wat er overigens voor de uitwerking ook 

niets toe doet. Brauckmann was een psyeho-reflexoloog in de zin van 

Pawlov. 

Zijn methodiek komt neer op het opbouwen van voorwaardelijke 

reflexen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit inderdaad een fundamenteel 

gegeven is in de spreekvaardigheid. Moderne opvattingen over het ver

band tussen lichaamsbeleving en spreken, hoe onvolledig zij ook nog zijn, 

wijzen in deze richting. 
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Het interferentieverschijnsel : remming bij spreken door denken aan 

de vorm, is door De Kluyver terecht gesignaleerd. Het zou alle aanbeveling 

verdienen dit belangrijke artikel eens tot uitgangspunt van een nadere 

studie te nemen. 

Ik zou nog heel wat kunnen schrijven over allerlei interessante pro

blemen, waarop De Kluyver zo zijn visie had. Zo hield hij zich diepgaand 

bezig met de therapie van het stotteren. Jarenlang heb ik de stotteraars 

die hij behandelde voor hem getest. Wij bespraken steeds de gevolgde be

handeling en de resultaten. Ik heb veel te danken aan die gesprekken. 

Tegenwoordig waag ik mij ook aan dit soort werk. Het zal ingewijden 

duidelijk zijn, dat dit werk primair psychotherapie is, terwijl een verant

woorde logopaedische aanpak eventueel gecombineerd hiermee moet 

plaatsvinden. De Kluyver waagde zich aan de therapie van het stotteren 

en hij was daarin ijselijk voorzichtig. Door zijn intuitie raakte hij de 

stotteraar vaak precies waar hij hem raken moest. Achteraf moet ik con

stateren, dat hij vaak niet geweten zal hebben, wat er gebeurde, dat het 

dansen is geweest op een slap koord. Maar het hielp. En wat heb ik daar 

niet van geleerd ! 

Tenslotte iets, wat eigenlijk voorop dient te staan. Als mens en op

voeder stond De Kluyver midden in het leven. Hij heeft altijd „gewaagd" 

gespeeld. Hij durfde risico's te nemen, hij was niet bang zich ergens in 

te gooien. Zijn leerlingen nam hij mee, hel gevaarlijke leven in. Hij kon 

hard zijn, omdat het moest. Hij heeft grote fouten gemaakt. Dat durf ik 

zonder aarzelen neer te schrijven : grote fouten. Hij was te naïef en te 

vol van kinderlijk vertrouwen ten opzichte van de harde, vaak rauwe 

wereld. Dit sieraad van onaangepastheid heeft niet zijn carrière, maar wel 

zijn hart gebroken. 

Wat hij en de zijnen hieronder geleden hebben, weten slechts enkelen. 

Maar alle tragiek neemt niet weg, dat we dankbaar zijn. 

Amsterdam H. v. Mierlo 
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MOTORIEK VAN DOVE KINDEREN 

Een wederwoord aan de Heer H. Weber 

„Het Gehoorgestoorde Kind" 1962 p. 208—212 

De Heer Weber uit twijfel omtrent de opvattingen over motoriek van 

dove kinderen, zoals die door de Heer J. v. d. Sluys *) en ondergetekende 

**) beschreven zijn. Het gaat hier over onze observaties van motorische 

onvolkomenheden bij dove kinderen, alsmede het verband tussen doofheid 

(van jongsaf) en moeilijkheden bij ruimtebeheersing. 

Nu is de discussie tussen de Heer Weber en ons over deze materie 
reeds direct moeilijk, omdat wij over dove en hij over slechthorende kin
deren spreekt, waarbij tevens moet worden opgemerkt, dat we hier met 
„dove" kinderen bedoelen de vroegdove kinderen, dus de „doofstommen" 
om dit te vermijden woord hier weer eens te gebruiken, niet dus op latere 
leeftijd doofgeworden kinderen. Onze opvattingen worden niet zonder 
meer met een drempel-audiogram in betrekking gebracht. 

Het wil mij voorkomen, dat de term „grijpruimte" die de Heer van 

der Sluys in zijn studie gebruikt, voor die ruimte en instelling waarin 

vroegdoven in doorsnee superieur zijn aan normaal horenden (blijkens 

meerdere onderzoekingen), zeer goed gekozen is. Hij drukt m.i. goed uit, 

wat Prof. Calon beschrijft in zijn boek : „Over de Persoonlijkheidsont-

wikkeling bij kinderen met aangeboren of vroegverworven doofheid", 

Nijmegen 1950. 

Wij staan in onze opvattingen ook geenszins alleen. Wanneer binnen

kort het verslagboek van De Internationale Conferentie over de lichame

lijke Opvoeding van dove kinderen (2 tot 5 mei 1962 St. Michielsgestel) 

verschijnt, kan men daarin vrij veel litteratuur genoemd vinden, die paral-

lele gedachten weergeeft. Mijn voorbeeld van een geobserveerde verschil

lende gedragsvorm van dove en horende kleuters in een grote ruimte is 

natuurlijk enkel als illustratie bedoeld, niet als bewijs, ofschoon het met 

vele andere observaties te vermeerderen is. Het zou inderdaad belangrijk 

zijn hierin meer gesystematiseerd onderzoek te doen. 

Allerminst mag uit onze opvatting geconcludeerd worden, dat wij 

deze onvolkomenheden als onoverwinnelijk beschouwen. Integendeel. Hij 
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wil alleen wijzen op eenzijdigheden (hier wat „ruimte-verovering" be

treft), die o.i. moeten vermeden worden, bv. gymnastiek die te weinig 

grote ruimten voor en achter, links en rechts, onder en boven benut, — 

die te weinig tempo in dit opzicht ontwikkelt of teveel hand- of voet-mate

riaal doet gebruiken i.pl.v. alleen het eigen lichaam, — die te weinig 

groeps-spel ontwikkelt waarin de personen achter de speler een werkelijke 

rol vervullen, e tc , — of wat ritmische oefeningen in de ruimte betreft : 

oefeningen die te eenzijdig partnerdans of gymnastiek met instrumenten 

benut, enz. Bij de beoordeling of een lichamelijke opvoeding bij vroegdove 

kinderen al of niet geslaagd is, moeten o.i. deze factoren mede een rol 

spelen. 

Wij zijn het tenslotte grondig eens met de slot-alinea van Webers 

bijdrage, die wij dan ook met volle instemming hier willen citeren : „Per

soonlijk hebben we ons jaren geleden voorgenomen, voor de mindere 

prestaties van een kind nooit de doofheid als excuus te gebruiken, noch 

te aanvaarden. En daar hebben we nooit spijt van gehad, want ze zijn er 

allemaal wèl bij gevaren. De kinderen èn.. . de meester". 
A. v. Uden pr. 

*) „Do motoriek van het Dove Kind in het algemeen, speciaal gymnastiek, sport 
en spel." Het Geh. Kind 1960 p. 136—149. 
**) „Enkele opmerkingen uit de psychologie van dove kinderen met toepassingen 
op hun orthopedagogie". Het Geh. Kind 1961 p. 171—192. 

OLYMPISCHE SPELEN 
VOOR HORENDEN EN VOOR DOVEN 

A. van Uden pr. 

Vergelijkbare uitslagen van Olympische Athleliek- en Zwemwedslrijden *) 

ATHLETIEK : 

Heren 

100 m. hardlopen 
200 m. hardlopen 
400 m. hardlopen 
800 m. hardlopen 

1500 m. hardlopen 
5000 m. hardlopen 

Olympische Spelen 
Helsinki 1961 
Doven : 

11.1 sec. 
22.8 sec. 
50.4 sec. 

1 min. 57.9 sec. 
4 min. 00.2 sec. 

15 min. 12.2 sec. 

Olympische Spelen 
Rome 1960 
Horenden : 

10.2 sec. 
20.5 sec. 
44.9 sec. 

1 min. 46.3 
3 min. 35.6 

13 min. 43.4 

sec. 
sec. 
sec. 

% Verschil 
Doven en 

Horenden : 

— 10% 
— 9% 
— 13% 
— 10% 
— 11% 
— 10% 
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10000 m. hardlopen 
110 m. horden 
400 m. horden 

32 min. 
15.2 sec. 
56.4 sec 

20 km. snelwandelen 1 u. 39 
Verspringen 
Hoogspringen 
Hinkstapsprong 
Polstokhoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
4 x 100 m. estafette 
4 x 400 m. estafette 

Dames : 

100 m. hardlopen 
200 m. hardlopen 
80 m. horden 

Verspringen 
Hoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
4 x 100 m. estafette 

ZWEMMEN: 

Heren : 

100 m. vrije slag 
200 m. schoolslag 
100 m. rugslag 

1500 m. vrije slag 
400 m. vrije slag 

Dames : 

100 m. vrije slag 
200 m. schoolslag 
100 m. rugslag 

6.70 m. 
1.80 m. 

15.16 m. 
3.85 m. 

14.42 m. 
41.52 m. 
61.88 m. 
43.4 sec 

8.2 

uin. 

sec. 

2,0 sec. 

3 min. 23,0 sec. 

Doven : 

12.8 sec. 
26.4 sec. 
12.7 sec 
5.23 m 
1.48 m. 

12.21 m. 
41.48 m. 
37.42 m. 
49.6 sec 

Olympische Spelen 
llrlsinki 
Doven : 

1 min. 
3 min. 
1 min. 

20 min. 
1 min. 

Doven : 

1 min. 
3 min. 
1 min. 

1961 

2.5 
1.6 

14.7 
8.5 

59.9 

20.1 
22.8 
31.5 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

sec. 
sec. 
sec. 

28 min. 32.2 
13.8 sec. 
49.3 sec. 
1 u. 34 min. 
8.12 m. 
2.16 m. 

16.81 m. 
4.70 m. 

19.68 m. 
59.18 m. 
84.64 m. 
39.5 sec. 

sec. 

7.2 sec. 

3 min. 2.2 sec. 

Horenden : 

11.— sec. 
24.— sec. 
10.8 sec. 
6.37 m. 
1.85 m. 

17.32 m. 
55.10 m. 
55.98 m. 
44.5 sec. 

Olympische 
Rome 1960 
Horenden : 

55.2 sec. 
2 min. 37.4 
1 min. 1.9 

17 min. 19.6 
4 min. 18.3 

Horenden : 

1 min. 1.2 

Spelen 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

sec. 
2 min. 49.5 sec. 
1 min. 9.3 sec. 

— 10% 
— 13% 
— 13% 
— 5% 
— 17% 
— 17% 
— 10% 
— 18% 
— 27% 
— 30% 
— 27% 
— 9% 
— 11% 

% Verschil 

— 15% 
— 9% 
— 17% 
— 18% 
— 20% 
— 30% 
— 26% 
— 33% 
— 11% 

% Verschil 
Doven en 

Horenden : 

— 12% 

— 13% 
— 18% 

— 14% 
— 14% 

% Verschil 

— 24% 
— 16% 
— 24% 

Vergelijkbare resultaten horende dames — dove heren : 

Athletiek : 

100 m. hardlopen 
200 m. hardlopen 
Verspringen 
Hoogspringen 
4 x 100 m. estafette 

Horende dames : 

11.— sec. 
24.— sec. 

6.37 m. 
1.85 m. 
44.5 sec. 

Dove heren : 

11.1 sec. 
22.8 sec. 
6.70 m. 

1.80 m. 
43.4 sec. 

% Verschil 

— 0.1% 

+ 8% 
+ 5% 
— 3 % 

+ 2% 
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Zivemmen : Horende dames : Dove heren : % Verschil 

100 m. vrije slag 1 min. 1.2 sec. 1 min. 2.5 sec. — 2% 
200 m. schoolslag 2 min. 49.5 sec. 3 min. 1.6 sec. — 7% 
100 m. rugslag 1 min. 9.3 sec. 1 min. 14.7 sec. — 7% 

*) Resp. hij de Olympische Spelen voor horenden in Rome, 1960, en de Olympische 
Spelen voor Doven in Helsinki, 1961. 
Onderstaande gegevens zijn verkregen uit het „Olympisch Logboek 1960" en het 
Duitse tijdschrift „Deutsche Gehörlosen Zeitung". 

SCHOOLALLERLEI 

GRONINGEN 

Op 22 januari 1963 kwamen alle leerkrachten van het Kon. Instituut 

voor Doofstommen bijeen om een gezamenlijke „eenpans" maaltijd te 

gebruiken. 

Coll. van Beers had zijn „maagje" gauw gevuld en bracht enkele 

dingen op een zeer charmante wijze naar voren. Er werden studiegroepen 

gevormd en er werd een datum vastgesteld voor een feestavond, waarop 

ook de echtgenoten resp. echtgenotes worden verwacht. 

Verder werden er suggesties gedaan voor het oprichten van een 

cabaretgroep en voor een toneelavond voor het gehele personeel van het 

Instituut. 

Coll. Werkman zal optreden als impressario oftewel „algehele toe

verlaat". 

De heer Schreuder, hoofd van de B afd., memoreerde, dat er na 

1790 (oprichting Inst.) nog nimmer een dergelijke maaltijd had plaats 

gevonden. Verder deed hij nog enkele zakelijke mededelingen. 

Daar we weer op tijd in school moesten zijn, kwam er veel te gauw 

een eind aan deze buitengewoon gezellige bijeenkomst. 

A. G. K. 

DEN HAAG 
Op 20 december 1962 heeft de heer C. J. BORGERS, hoofd der Cor 

Emousschool alhier, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd, afscheid genomen van het onderwijs, collega's en medewerkers. 
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Vijf en twintig jaren, waarvan elf als hoofd der school, heeft collega 

Borgers zijn krachten gegeven aan het onderwijs van het slechthorende en 

spraakgebrekkige kind. 

Op verzoek van de heer Borgers werd dit afscheid zeer eenvoudig 

gehouden en zouden er op zijn verzoek geen toespraken worden gehouden. 

Het bleek echter onmogelijk dat er niet gesproken werd en dus werd dit 

verzoek op charmante wijze genegeerd en werden er toch enkele woorden 

gesproken. 

Namens het gemeentebestuur van 's-Gravenhage werd door de ge

meentelijke inspecteur van het onderwijs, de heer J. Netten, de penning 

der gemeente 's-Gravenhage overhandigd. 

Collega Evertse uit Rotterdam was (natuurlijk) aanwezig en dook 
(eveneens natuurlijk) in de geschiedenis. 

Namens de Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan slecht

horende en spraakgebrekkige kinderen overhandigde hij een platenbon. 

Uit naam van alle medewerkers sprak collega Koops een woord, dat 

vergezeld ging van grammofoonplaten en bloemen. 

De heer Borgers sprak, mede namens echtgenote en zoon, die aan

wezig waren, een dankwoord. 

J. Scheffer 

De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft in de raadsvergadering 
van 7 januari 1963 benoemd tot hoofd der Cor Emousschool de heer J. 
Scheffer, onderwijzer aan die school. 

ARNHEM 

Aan de Dr. P. C. M. Bosschool is als hoofd benoemd de heer J. W. 
de Vries, onderwijzer aan het Kon. Doofstommeninstituut te Groningen. 

BOEKBESPREKING 

TUSSEN AA EN P, Br. Acharius-van Dongen. 

Uitgegeven te St. Michielsgestel. Prijs ƒ 7,—. 

In 1960 verscheen de tweede herziene druk van de FONETIEK- EN 

ARTIKULATIEKURSUS van BR. ACHARIUS, verbonden aan het In

stituut voor Doven te St. Michielsgestel. 
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Nog maar twee jaar later verschijn! de derde druk ! 

Dat zegt op zichzelf al iets. 

leder, die deze derde druk in handen krijgt, zal verschillende ver

anderingen opmerken. 

Het formaat is gelukkig wat kleiner geworden ! 

De omslag is wat speelser, en de titel „tussen aa en p " is een aardige 

vinding, waardoor men er eerder naar zal grijpen. 

De omslag, rustig blauw van kleur, is helaas nog wat slap gebleven, 

en niet berekend op veelvuldig gebruik, wat toch wel de bedoeling is ! 

Br. Acharius geeft op blz. 39 duidelijk aan, waarom hij voor z'n 

boek bovengenoemde titel koos : 

„Tussen aa en p liggen alle fonemen in." 

De aa, de optimale vokaal. 

De p, de optimale consonant. 

De inhoud is uitgebreider geworden. 

De vorige uitgave telde 70 blz., deze derde druk telt 140 blz. 

De inhoudsopgave toont duidelijk een nog meer geordende opzet 

van het geheel. Er zijn drie hoofddelen : Algemene fonetiek, Bijzondere 

fonetiek en Klankrecepten. 

Het eerste hoofddeel lelt elf hoofdstukken. Ik noem hier Spraakont-

wikkeling, met de vraag naar het brabbelen van de kinderen met een 

Fletcher-index van meer dan 100 dl). 

Waarom de laatste twee hoofdstukken met kapitale letters zijn aan

gegeven is duidelijk als men blz. 42 opslaat, maar in de inhoud stoort het 

toch enigszins. 

Het tweede hoofddeel behandelt stamelen en vooroefeningen. 

Het eerste bewijst de brede opzet van het boek. Het richt zich tot 

alle logopedisten. Het tweede is van buitengewoon veel belang voor onze 

kleine doven. Men moet immers bij het begin beginnen om geen ongeluk

ken te maken ! 

Het derde hoofddeel noemde Br. Acharius : Klankrecepten. 

Dit zou enige misverstanden kunnen wekken. 

Is deze titel op blz. 60 niet terug te vinden, omdat de schrijver dit zelf 

aanvoelt ? Vond hij het alleen maar een goede vondst voor de inhoud ? 

Immers, een recept krijg je. een ander maakt het klaar, en je hebt 

maar te slikken. 

Zo eenvoudig ligt het bij het spreekonderwijs niet ! ! 

Ondanks alle goede aanwijzingen spelen het persoonlijk inzicht, de 

juiste instelling, en het dove kind zelf een zeer grote rol bij het bereiken 
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van gewenste resultaten. De persoon van de leerkracht doet heel, heel veel. 

Maar natuurlijk moet men theoretische kennis bezitten. 

Hier is een uitstekende bron om kennis te krijgen of te vermeerderen. 

Een enkele fout zal door de aandachtige lezer zelf wel worden gecorri

geerd. We wensen het boek van Br. Acharius van Dongen in veel be

kwame handen ! 

Voorburg M. C. Nieuwland 


