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Twee steden. 

Groningen, waar de Vereniging tot bevordering van het Doofstom-

menonderwijs in de dagen voor Pinksteren haar Algemene Vergadering 

hield. 

Berlijn, waar, in de week na Pinksteren, de „Tagung" plaats vond 

van de „Bund deutscher Taubstummenlehrer". 

Beide kongressen mocht ik bijwonen en onwillekeurig gaat men dan 

vergelijkingen trekken. 

Laat ik beginnen te zeggen, dat de veTgadertechniek bij ons mij 

stukken beter bevalt. 

In Berlijn was alles met Duitse grondigheid voorbereid en georganiseerd; 

het programma en de lezingen zaten goed in elkaar. Alle lof daarvoor. 

Maar wat zouden de kollega's in Nederland zeggen, als ze drie 

dagen achter elkaar van 's morgens half tien tot 's middags vijf uur (!) 

in totaal 25 referaten (waaronder een aantal z.g. „Kurzreferate" — 

maar die konden ook nog wel een half uur duren) moesten beluisteren? 

Nu is het niet zo, dat alle aanwezigen alle lezingen bijwonen. Dat 

wordt ook niet verwacht. Maar ook als men enkele referaten laat voor 

wat ze zijn en er eens tussen uitstapt (wat ik natuurlijk ook wel gedaan 

heb), dan nóg is het programma zwaar te verteren. 

Het ietwat massale (ik schat, dat er een 300 a 400 deelnemers waren) 

en overladene heeft ook tot gevolg, dat de onderlinge gedachtenuitwisse-

ling niet tot zijn recht komt. Ik maak hierbij enige uitzondering voor de 

donderdag, toen voor een deel van de vergadering de problemen van de 

geestelijke verzorging en de dove in het gezin aan de orde waren (het 

andere deel besprak in die tijd o.m. het maatschappelijk werk). Men 

vergaderde toen in een kleinere kring (een 60 a 70 aanwezigen) en er 

was ook gelegenheid voor diskussie, waarvan een ruim gebruik gemaakt 

werd. 

Maar het geheel overziend: ik geef de voorkeur aan een wat minder 

bezet programma. Dan is er meer ruimte voor het onderlinge gesprek. 

Ik geloof dat onze Duitse zustervereniging op dit punt wel wat van ons 

kan leren. 

En wat ik dan ook beslist gemist heb: de koffie- en theepauzes, zoals 

wij die kennen, en die aan onze vergadering het noodzakelijke ontspan-
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ningselement geven. In Berlijn was het vlug een flesje met een rietje halen 

en na een kwartiertje ging de hel weer. Het gaf soms wel een wat opge

jaagd gevoel. 

Het klassebezoek (in de ontvangende school) zoals wij dat gewoon 

zijn, kent men in Duitsland niet en het zal daar natuurlijk ook niet 

mogelijk zijn. Maar ik ben blij, dat wij dat als een wezenlijk onderdeel 

van onze algemene vergaderingen kennen. Het kan verhelderend werken, 

dat men eigen werk kritisch en anderer werk waarderend leert bekijken 

(ook het tegengestelde kan mogelijk en juist zijn) en er is volop gelegen

heid de praktische dingen en de verschillende aanpak met elkaar door 

te praten. 

De gedecentraliseerde besprekingen over het rapport van de Taai

commissie hebben m.i. wel bewezen, dat we met deze opzet van onze 

vergaderingen op de goede weg zijn. Het onderling kontakt is nauwer 

en alle vragen en opmerkingen kunnen tot hun recht komen. 

Anderzijds: terwijl wij in Nederland zo te hooi en te gras wat onder

werpen bijeen zoeken en die op het programma plaatsen, heeft men in 

Duitsland de gewoonte om elk jaar een bepaald thema centraal te stellen 

en dat is zeker een goed ding. 

Dit jaar was dat: „De inschakeling van de jonge dove in de maat
schappi j" , waarbij zowel het onderwijs in de eindklassen (inklusief het 
voortgezet onderwijs), het vakonderwijs, het maatschappelijk werk enz. 
ter sprake kwamen. 

Al met al: er was veel te zien en te leren. 

Enkele losse notities uit referaten en besprekingen: 

— We mogen de dove niet meer zien als de behoeftige, die medelijden 

verdient, maar als de mondige, zelf-verantwoordelijke staatsburger. 

We moeten ijveren voor een optimale inschakeling in de maatschap

pij. Verlenging leerplicht tot en met 16 jaar is noodzakelijk (voor

zitter 0. Bunsen, Aken). 

— Een onderzoek bij pl.m. 80 oud-leerlingen wees uit dat 4 jaar na het 

verlaten van de school het gebruik van de samengestelde zin was 

toegenomen; ook werd gekonstateerd een sterke toename van taal

fouten; bij de zwakbegaafden zelfs leidend tot chaotisch taalgebruik 

(Dr. K. Schvlte, Essen). 

— We moeten terug van de vorm naar inhoud. Uitgaan van een be

paald „kernwoord" („representant") ; daaromheen gegroepeerd woor

den, die in het bijbehorende „woordveld" thuishoren. Een „Spazier-
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gang" bestaat niet in de situatie, maar alleen in de taal. Nieuwe 

woorden vooraf in taalles bespreken en in „woordveld" plaatsen. 

Oppassen met „uitgaan van de situatie"; de doven blijven bijna altijd 

aan die eerste situatie kleven. (]. Tigges, Euskirchen). 

— Duitsland is op het gebied van de „Begabtenförderung" bij andere 

landen ten achter. De deur van het leven gaat ook voor de begaafde 

dove niet vanzelf open: ook hier moet de doofstommenonderwijzer 

het doen. Belang van kern van ontwikkelde doven, die leiding geven 

kan. (Dr. G. Rammel, Augsburg). 

— De dove moet in kontakt met het leven worden gebracht. Daaraan 

moet de leerstof in het 10e schooljaar dienstbaar worden gemaakt. 

Het leven stelt in de moderne tijd bizondere eisen, die de dove ook 

aan moet kunnen. Gedacht wordt o.m. aan een bedrijfspraktikum. 

(Dr. H. Maesze, Hamburg). 

— Niet alleen de geestelijken, ook anderen hebben een taak bij de 

zielzorg van de dove. „Jeder Christ sollte Hiiter seines Bruders sein". 

Onderwijzer kan daarbij ook een taak hebben. (Superior Selig, Hei-

ligenbronn). 

— „Der Taubstummenprediger darf sich nür der Lautsprache bedienen." 

(in diskussie werden hiervan de scherpe kantjes afgeslepen). 

(E. Schulz, Sle.eswijk). 

— Verwijt aan kerkleiding, dat men als zielzorgers voor de doofstom

men vaak predikanten en priesters aanstelt, die men nergens anders 

meer „einsetzen" kan. Dit is een grote miskenning van de ernst 

van de doofheid. Hij die belast wordt met de geestelijke verzorging 

van de dove moet een speciale opleiding daartoe van minstens een 

jaar hebben (diskussie). 

— Beroepskeuze voor dove zeer moeilijk. Hij kan de mogelijkheden niet 

overzien (Dr. J. Schütrumpf, Keulen; vader van een dove jongen). 

— Spreek altijd met de dove over de kleine dingen van elke dag. Hel 

geeft hem zoveel genoegen. Laat hem niet alleen staan! Wees tegen

over hem altijd eerlijk en waar. (F. Waldow, Mülheim — zelf doof). 

— De vorming van de volwassenen moet een integrerend onderdeel van 

het doofstommenonderwijs zijn (diskussie). 

Tot zover Berlijn. 

Wat de vergadering in Groningen betreft: het rapport van de Taai

commissie, dat reeds in stencil in het bezit van onze leden kwam, wordt 

in dit nummer officieel gepubliceerd. 
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Verder vindt U het vervolg van v. Udens artikel. Hierbij wil ik nog 

een opmerking maken. En wel speciaal voor de vele lezers, die van de 

diskussie rond de schoolkeuze en organisatie (school voor doven — school 

voor slechthorenden) en wat daaraan samenhangt, niet zo van nabij op 

de hoogte zijn. De opvattingen van de heer v. Uden terzake, zoals die 

in dit artikel zijn neergelegd, worden zeker niet door de overgrote meer

derheid van de kollega's bij hel doojstommenonderwijs gedeeld. Om mo

gelijke misvattingen te voorkomen wil ik dit hier even noteren. Gezien 

het feit. dat de heer v. Uden jarenlang een vooraanstaande positie bij het 

dovenonderwijs innam, zou men tot de konklusie kunnen komen, dat de 

door hem uitgewerkte principes een vertolking zouden zijn van wat bij 

die tak van onderwijs leeft. Maur dan ziet men verkeerd. 

Iets anders is natuurlijk welk standpunt het juiste en het beste is. 

Een diskussie hierover ook in dit tijdschrift zou wel eens verhelderend 

kunnen werken. 

Ten slotte: Br. Acharius is als vertegenwoordiger van Gestel aan

gewezen om zitting te nemen in de redaktie (sektor doofstommenonder-

wijs) als opvolger van de heer v. I den. 

En „wij" zijn dus weer voltallig. 

A.E. 

RAPPORT TAALCOMMISSIE 

Nadat op de Algemene Vergadering te Rotterdam verslag was uit

gebracht over het Taalonderwijs in de Voorschool, stonden de leden van 

de Taaicommissie voor de opgave na dat prille begin, de weg door 

het taalbos verder uit te stippelen. 

De eerste vraag, die zij zich daarbij stelden, was, welke werkwijze 

nu verder gevolgd moest worden. Vol goede moed trok men aan het 

werk, maar evenals bij de besprekingen over het werk in de Voorschool. 

bleek, dat er ook nu weer misverstanden waren, doordat men aan de 

gebruikte termen niet steeds dezelfde betekenis hechtte. 

Aan de leerkrachten van de eerste en tweede klassen van de vijf 

scholen werd verzocht een overzicht te geven van „één dag taalonderwijs". 
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Door allen werd volledig medewerking verleend en de eerstvolgende 

vergaderingen werden gevuld met besprekingen van die lessen. Het lag 

hierbij allereerst in de bedoeling te trachten achter deze lessen de alge

mene principes te ontdekken en deze met elkaar te vergelijken. De resul-

laten zouden dan in een volgende Algemene Vergadering ter discussie 

kunnen worden gesteld. 

De meeste lessen konden echter niet alleen vanuit diverse uitgangs

punten worden geïnterpreteerd, maar waren ook als reëel gegeven voor 

verschillende uitleg vatbaar. De discussie bracht de leden echter wel 

op vele punten dichter bij elkaar, doordat men eikaars terminologie begon 

te begrijpen. Het bleek duidelijk, dat men het eigenlijk wel met elkaar 

eens was, maar dat er verschil van mening bestond over de vraag, waar 

het accent in de werkwijze zou moeten vallen. 

Het doel, dat de taaicommissie zich stelt, is nog steeds te trachten 

een taaldidaktiek voor leerkrachten samen te stellen, waarvan deze met 

de nodige vrijheid gebruik kunnen maken en die stimuleert tot eigen 

initiatief. 

Rij de beschouwing van bet taalonderwijs aan doven springen drie 

facetten naar voren: 

A. de taal en de groei daarvan bij het normale kind, 

B. de didaktische aanpak van de taalopbouw van het dove kind, 

C. de pedagogische aanpak bij dat proces. 

De horende mens heeft de taal geleerd, zonder dat hij de manier, 

waarop dat is gebeurd en de manier, waarop die taal in hem functioneert, 

onder woorden kan brengen. De commissie gaat er nu van uit, dat het 

voor de dovenonderwijzer niet voldoende is, dat hij een normaal horend 

mens is (hier bedoeld als normaal taalgebruiker), maar dat hij tevens 

kennis moet hebben van het wezen van de taal en van de principes, 

die daarin werken. 

Als voorbeeld het gebruik van „om te". Geen enkele horende taal

gebruiker zal zich ervan bewust zijn, dat hi j : 

a. om een „doel" te verwoorden „om te" gebruikt, bijvoorbeeld: „Hij 

gaat naar school om te leren". 

b. op een bepaalde vraag niet het „nee" of „ja" antwoordt, maar met 

iets dat hier een versterking van is, bijvoorbeeld: „Is dat mooi? Om 

nooit te vergeten". 

c. aan zijn verontwaardiging uitdrukking geeft met „om te", bijvoor

beeld: „Het is om te huilen", enz. 

De dovenonderwijzer zal de mogelijkheden van dit taalgebruik moe-
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ten kennen wil hij niet de kans lopen, ze bij zijn taalonderwijs over het 

hoofd te zien. Het onderkennen van dergelijk taalgebruik zal voor de 

leerkracht een mogelijkheid kunnen zijn, te verklaren, hoe het komt. 

dat de leerling zich gebrekkig of foutief uit of een tekst verkeerd inter

preteert. 

Ook zal hij moeten weten welke mogelijkheden van taalgebruik in 

de tijd, die hem bij zijn onderwijs ter beschikking staat aan de orde 

moeten en kunnen komen. 

Welke mogelijkheden van taalgebruik komen in het Nederlands 

voor? 

We hebben hierbij op het oog de gebruiksregels van de Nederlandse 

taal, niet zo zeer, zoals die in de gangbare grammatica voorkomen, maar 

zoals ze werken in de taalgebruikende mens. 

Ze mogen niet dienen als een direct hanteerbaar didaktisch middel, 

maar als een achtergrond, om mede die didaktiek te bepalen. Als voor

beeld het gebruik van inversie: „Morgen ga ik naar Amsterdam". Het 

kennen van deze zinsstructuur moet voor de leerkracht een appèl zijn 

om attent te zijn op deze gebruiksregel, niet om een rijtje zinnen met 

een bepaling geplaatst na de persoonsvorm te laten omwerken tot een 

rijtje, waarbij die bepaling voorop staat, maar om in zijn didaktiek de 

leerlingen tot dit taalgebruik te brengen. 

Of nu toch nog oefeningen met rijtjes zinnen nodig of gewenst 

zijn, moet naar eigen inzicht worden beoordeeld. Het kan afhangen van 

het gehalte van een bepaalde groep leerlingen of van eigen didaktische 

mogelijkheden. 

Vóór een lijst van taaiverschijnselen wordt gegeven, moet op het 

volgende worden gewezen: 

De taalwetenschap onderscheidt aan elke taaluiting twee aspecten: 

A. een semantisch aspect. 

B. een grammatisch aspect. 

Van semantisch aspect spreken we, als we de in het woord vast

gelegde (wat impliceert aangeleerde) constante onaanschouwelijkheid 

bedoelen. (Zie Reichling „Het Woord" blz. 99) . Bij een woord spreken 

we dan van betekenis, bij een zin van inhoud. Het semantisch en gram

matisch aspect zijn het eenvoudigst te onderscheiden bij woorden. 

Voorbeeld: Dat het woord „tafel" het ding met vier poten enz. wil 

aangeven, is aan dat woord niet te horen (semantisch); de s in het 

woord „tafels" is hier het middel om aan te geven, dat men niet met 

één tafel te doen heeft. Deze meervoudsaanduiding kunnen we los denken 
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van de betekenis van „tafel", immers datzelfde vinden we bij „appel-

appels" (daarom noemen we dit grammatisch). 

Wat het semantische betreft (dus wat betreft de betekenis), kunnen 

we opmerken dat betekenissen moeten worden geleerd. Hierbij is belang

rijk, dat er contact is met de be-tekende zaken (belevings-onderwijs: 

situatie-onderwijs). 

In dit rapport wordt niet zoveel gezegd over de betekenis van de 

woorden, hoewel dat bij ons onderwijs van groot belang is, maar meer 

over het grammatische van de taal, ten eerste omdat de grammatische 

verschijnselen in het taalgebruik per sé voorwaarden zijn voor het inter

preteren van de inhoud en ten tweede omdat de grammatische verschijn

selen beperkt zijn in aantal en we hiermee kunnen komen tot een min 

of meer afgeronde didaktiek. 

Wat nu verstaan we onder het grammatische in de taal ? 

We verstaan hieronder alles, wat buiten het semantische valt om 

een taaluiting te interpreteren. Voorbeeld: „We zijn aan het schrijven". 

Wat is het grammatische in deze uiting? Onder andere de volgorde der 

woorden, de melodie van de uiting, de vorm „aan het infinitief", waar

door de uiting een duuraspect krijgt. 

Deze verschijnselen samen dragen, naast de betekenis van de ge

bruikte woorden, bij tot wat Keichling noemt „de slotinterpretatie". 

Want met de betekenissen en de grammatische verschijnselen zijn we er 

nog niet. De slotinterpretatie is er pas volledig, als de uiting geplaatst is 

in de situatie. 

In een didaktiek moeten we het semantische, het grammatische en 

het situationele verwerken. We moeten een inventaris opmaken, daarin 

ordening brengen en middelen aangeven om de kinderen taal te leren 

gebruiken volgens het Nederlandse taalsysteem. Er bestaat geen universeel 

didaktisch middel, we zullen middelen moeten aangeven voor de onder

delen afzonderlijk. Wat het semantische betreft, een enkele opmerking: 

Wil de taaldidaktiek een juiste basis hebben, dan moeten we samen 

met het dove kind in zijn leventje verkeren. Hierdoor zullen in een les 

als vanzelf de woorden in die betekenis voorkomen, die de kinderen 

nodig hebben. Van belang hierbij is, dat men overzicht houdt, van wat 

men aan zinnen en woorden in een bepaalde tijd, in een bepaalde klas 

heeft aangeboden (een inventaris bijhouden) en dat men in pedagogisch-

psychologisch opzicht voorbereid is, d.w.z. dat men een situatie weet 

uit te buiten, weet te scheppen en aan de hand van platen, tekeningen 

enz. weet te herscheppen. Men moet goed begrijpen, dat de taaldidak-
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tische voorbereiding nog veel meer vereist. Van de grammatische ver

schijnselen zijn er een aantal, die naar de mening van de commissie, 

dwingend didaktische maatregelen voorschrijven. Van een aantal taai-

verschijnselen, verzameld primair vanuit grammatisch gezichtspunt, geven 

we de volgende lijst. 

In deze lijst zijn de verschijnselen slechts summier aangeduid, met 

de bedoeling dat door het bestuderen van het gesproken woord en de 

geschreven tekst de leerkracht individueel of in groepsverband, nader 

bepaalde verschijnselen uitwerkt. 

Als bijvoegsel vindt l een voorbeeld van uitwerking van éen van 

de verschijnselen, namelijk dat van het werkwoordaspect, van de hand 

van drs. H. v. Mierlo. oud-leerkracht van de Amsterdamse school voor 

doven. 

1. De ritmische middelen, waarmee de samenhang van woorden 

(woordgroepen) in een taaluiting wordt kenbaar gemaakt. ,.Op de 

tafel". 

2. Woordorde: rechte zin. „We gaan morgen voetballen". 

3. Passieve zin. „De ramen moeten gelapt worden". 

4. Er-zin. „Er ligt stof op de bank". 

5. Vierde naamvalsinfinitief. „Ik zag het vliegtuig vallen''. 

6. Exclamatie. „Sapperloot! Wat fijn!". 

7. Inversie. „Morgen ga ik weer naar school". 

8. Aspect van het werkwoord (moment van duur) . „Hij staal te 

praten". 

9. Laten. „Ik Iaat het krijt vallen". 

10. Tijdsbepaling. „In het voorjaar gaan we op reis". 

11. (Bijv.) Bijzin. „Japie, die bij juffrouw J. zit, is gisteren aan

gereden". 

12. Onderwerpzin. „Wie vandaag zijn best doet. krijgt een kalender". 

13. Om te -f- infinitief. „Ik ga naar boven om me te wassen". 

14. Vraagzin en antwoord. 

15. Voorwerpzin. „Hij at op, wat hem voorgezet werd". 

16. Samengestelde zin. 

17. Graadzin. „Het is zó duur, dat niemand het kan kopen". 

18. Plaatsbepaling. „In de kast lag het boek ook niet". 

19. Zonder t e . . . ; zonder dat. . . . 

20. Causaliteit. „Er werd niet gevlogen wegens de mist". 

21 . Toch-complex (zie tijdschrift). 

22. Positief.. .negatief. „Iets — niets". 
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23. Figuurlijke taal. „De agent keek duister". 
24. Anthropomorphisme. „De weg liep van Amsterdam naar Rotterdam". 

25. Modaliteit. „Ik ging maar gauw weg". 

26. Imperatief. 

27. Mannelijk — vrouwelijk. 

28. Synoniemen. 

29. Homoniemen. 

30. Lidwoord. 

31. Enkelvoud — meervoud. 

32. „Te" als taaltechnisch woord. „Hij vergeet te betalen". 

33. Doen alsof. „Hij doet alsof hij boos is". 

34. Zelfstandige naamwoorden zoals: ziekte, betekenis, enz. 

35. Bijvoegelijke naamwoorden. 

36. Vergelijken: groter dan, hoe... hoe... 

37. Voorzetsels. 

38. Betrekkingswoorden. 

39. Werkwoorden. 

40. Maatwoorden (een stuk chocolade). 

In aansluiting op het verslag over het werk in de voorschool (zie 

tijdschrift nr. 6 jrg. 3 dec. 1962) laten we nu enkele algemene richt

lijnen volgen voor het taalonderwijs in de eerste klassen van de lagere 

school. 

1. Het kind dient in staat te worden gesteld regels van het taalgebruik 

te ontdekken. Voorwaarde hiervoor is in de eerste plaats een func

tionele aanpak en een zo hoog mogelijke opvoering van de frekwen-

tie van het aanbod. 

2. Uit het kommunikatieve karakter van de taal volgt, dat de didak-

tische verwerking in de eerste plaats dient te geschieden via het 

orale gesprek. Daarna kan dat gesprek worden opgeschreven. Dat 

houdt niet een miskenning van de waarde van het schrift in, want 

het is juist hierdoor, dat men de taal kan vastleggen en dat men 

kan reflecteren, bijv. door middel van „associatieschriften". 

In zo'n schrift staat dan gesprekstaal, want het is een schriftelijke 

weergave van het klassegesprek. Hieruit volgt, dat de taalvorm eerst 

begrepen moet zijn in de aangeboden taal. Om misverstand te voor

komen moeten we opmerken, dat van een spontane ontdekking bij 

doven niet dikwijls sprake is, maar dat men de dove kinderen naar 

die ontdekking moet leiden. Het hangt van het betreffende kind af, 

wanneer we de eerste spontane toepassing van de gebruiksregels in 
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de taal mogen verwachten. De eerste actieve taaibouwsels zullen veel
al korte zinnetjes of woordgroepen zijn. 

3. Lit 2 volgt, dat het van het grootste belang is, gebarentaal zoveel 
mogelijk te voorkomen. De strijd tegen de gebaren wordt niet ge
voerd door het verbod, maar door vervanging van het gebaar door 
gesproken taal. zowel buiten als in de klas. Men moet vooral nooit 
een gebaar met een gebaar beantwoorden. Samenwerking van school 
en internaat of huis is in dat verband van levensbelang voor de 
taalontwikkeling van het dove kind. Regel dient te zijn, dat iedere 
leerkracht van iedere leerling (dus niet alleen van de leerlingen uit 
eigen klas) eist. dat er gewoekerd wordt met het taalbezit dat hij 
heeft. 

4. Nooit mag onze taaldidaktiek zo zijn, dat het kind aan de gebruikte 
taalvormen automatisch een constante inhoud verbindt. Dan is het 
geen taal, maar een code. Het kind moet leren de inhoud te inter
preteren, afhankelijk van tekst, contekst en situatie. Reeds in de 
voorschool kan men een aanvang maken met het werken naar die 
instelling toe, door het etiketteren (zo men aan deze activiteit wil 
vasthouden) te laten ontstaan uit het klassegesprek (Piet loopt; de 
kraan loopt; de hoed van de paddestoel; de hoed van Pappa; ik 
vind een cent; ik vind jou erg lief). Aan deze eis kan de leerkracht 
het best voldoen door steeds omgangstaal tegen het dove kind te 
gebruiken. 

5. Uitgaan van de situatie betekent uitgaan van het kind in die situatie, 
van datgene wat het kind brengt, spontaan of door het stimuleren 
van de leerkracht. Pas wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, is 
ook de uitingswil van het kind gewekt en kan de leerkracht zijn 
dubbelrol spelen I uitingswil vangen en deze realiseren in de taal, 
door het kind de woorden te geven voor wat hij wil uiten; het kind 
leren verstaan wat de leerkracht zegt). Men komt op deze wijze 
tot woorden, woordgroepen en zinnetjes, die men frekwent gebruikt 
en die men als noodzakelijk ervaart bij het pogen met het dove kind 
in gesprek te komen. 

In dit verband mogen we niet vergeten, zinnetjes als: 

„Wat bedoel j e ? " „Je moet dat herhalen". 

„Ik bedoel " „Wat zeg j e ? " 

„Wat heeft hij gezegd?" „Wat doe j e ? " 

„Hij heeft gezegd..." „Zeg het maar". 

„Wil jij " „Kom eens hier". 
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„Mag ik " „Ga maar zitten", enz. enz. 

„Ik kan je niet verstaan". 

Het samenstellen van een lijst van deze frekwent gebruikte woorden 

en zinnen (in dit geval bedoeld voor de leerkracht zelf en samen

gesteld uit de eigen gesprekken in de klas) heeft ten doel deze taal 

in voorkomende situaties steeds te gebruiken of te laten gebruiken. 

Hierbij worden dus wel steeds dezelfde taalvormen herhaald, echter 

zonder dat het kind zich dat zelf bewust is. 

Bij het kind gaat het om de situatie, om de inhoud van de taal. 

Het gaat bij hem niet om het instrument, maar om wat met dat 

instrument gedaan wordt (de mogelijkheid van kontakt). Zie in dat 

verband ook de publikatie over de voorschool. Naast een konsekwent 

gebruik van deze overzichtelijke totaliteiten, is het bovendien nood

zakelijk, dat de spreekbewegingen goed zijn „ingeslepen". Men moet 

zorg besteden aan het automatiseren van deze spreekbewegingen, 

zodat de mogelijkheid om tot een gesprek te komen niet ernstig 

wordt geremd door onvoldoende beheersing van de technische arti-

kulatie, anders zal de noodzakelijke korrektie de situatie verzwakken. 

0. De geringe frekwentie van aanbod en gebruik van taal, die ondanks 

de ontwikkeling van de moderne hoorapparatuur toch is blijven 

bestaan, brengt de noodzaak met zich mee, speciale aandacht te 

besteden aan het formele oefenen in grammatisch opzicht. 

7. Er moet voldoende herhaling plaats vinden om te zorgen, dat een 

stuk taal het eigendom van een doof kind wordt. Die herhaling moet 

geen herhaling worden los van het taalgebruik, dus zoveel mogelijk 

herhaling in nieuwe situaties. 

8. Vervolgens moet worden opgemerkt, dat de mogelijkheid bestaat 

van toepassing van bepaalde didaktische vondsten o.a. van kategori-

serende gebaren. Kategoriserende gebaren zijn gebaren voor bepaal

de taal verschijnselen. 

Voorbeeld om deze toe te passen: 

Een kind zegt: „Ik zie een vliegtuig gevallen". 

Wat kan de leerkracht nu doen ? 

a. tevreden zijn, omdat het kind al heel wat gepresteerd heeft naast die 
ene fout. 

b. antwoorden: „Zo, zag jij een vliegtuig vallen?" 

c. zeggen: „Je moet het hele werkwoord gebruiken". 

d. Men kan ook een kategoriserend gebaartje maken, b.v. door in de 
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lucht een recht streepje te trekken met de wijsvinger voor de 

infinitief. 

(Opmerking bij c en d: het zou belangrijk zijn goede grammatische 

termen te vinden voor het dovenonderwijs). 

In het gebruik van een kategoriserend gebaar ziet men het voordeel, 

dat het gesprek zo weinig mogelijk wordt gestoord. Nadeel is, dat het 

toch het gebruik maken van een gebaar is. 

Nog een enkele opmerking wil de commissie maken over het derde 

facet, de pedagogische aanpak bij het taalverwervingsproces. 

Onderwijs, dus ook taalonderwijs, eist in de eerste leerjaren een 

situatie, die een compromis tracht te zijn tussen de situatie: moeder-kind 

en de leersituatie in klasseverband: onderwijzer-leerling. 

Om de taalverwerving zijn optimale kans te geven, dient men te 

leven met de kinderen: samen met de kinderen alles in de omgeving 

ontdekken en belangrijk vinden. Maar daarnaast moet men zeker trach

ten eigen bedoelingen indringend op het kind over te dragen. 

Indien aan deze voorwaarde van het hart is voldaan, pas dan is 

de sfeer geschapen waarin men mag verwachten, dat het verstand in 

staat is te voldoen aan de vele voorwaarden, die door de taaldidaktiek 

worden gesteld. 

Stellingen als leidraad bij de discussie. 

1. Het is voor de dovenonderwijzer niet voldoende, dat hij een normaal 

taalgebruiker is. ook moet hij kennis hebben van het wezen van de 

taal en van de principes die daarin werken. 

2. In onze didaktiek gaan we uit van de situatie, op de tweede plaats 

komt het grammatische en het semantische. 

i. De dovenonderwijzer zal moeten werken vanuit een taalinventaris 

primair samengesteld vanuit grammatisch gezichtspunt. 

I. Deze inventaris mag niet dienen als direct hanteerbaar didaktisch 

middel (rijtjes maken enz.), maar als een basis bij de functionele 

aanpak van ons taalonderwijs. 

5. Door de geringe frekwentie van het aanbod en van het gebruik van 

de taal zullen formele oefeningen in grammatisch opzicht nodig 

blijven. 

De Taaicommissie, H. Arends 

J. J. Stoel, voorz. P. R. Berkhout 

Mej. N. Rog Br. Josefo. 
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HET WERKWOORDASPECT (bijvoegsel bij rapport Taaicommissie). 

Voor het juiste begrip van „aspect" moet men uitgaan van de onder

scheiding tijd en duur, tussen het wanneer (hoe laat) en het hoe lang. 

Iets wat duur heeft, is tegelijk ook in de. tijd geplaatst. Een regenbui 

bijvoorbeeld kan op dit moment vallen, of gisteren of in de toekomst. 

Dit is de tijd, maar de duur van de regenbui is iets anders, namelijk 

het aspect-gegeven. 

Onder aspect nu verstaan we het specifieke moment van de duur. 

Er zijn verschillende specifieke momenten van de duur: 

a. iets duurt voort. 

b. iets zal beginnen voort te duren. 

c. iets begint voort te duren. 

d. iets is geëindigd voort te duren. 

e. iets duurt eindeloos voort. 

f. iets duurt voort met onderbrekingen. 

g. iets wat voort zou duren, wordt plotseling afgebroken. 

h. iets wat voort duurt, wordt gecombineerd aangetroffen met iets 

anders, dat voort duurt. 

enz. 

Wij beperken hier al deze mogelijkheden tot een driedelig schema: 

aspect 1; alles wat ligt voor aspect II, of aan het begin ervan; 

aspect I I : het duratief aspect, d.i. het voortduren zelf; 

aspect l i l : alles wat ligt na aspect II. 

Wat tot nu toe over aspect gezegd is. betreft de situatie en niet de 

taal zelf. Nu komt, in hoeverre onze taal zelf middelen heeft, om het 

aspect aan te geven. 

Ten tweede, van welke aard die middelen zijn. semantisch of gram

matisch, of beide. 

Ten derde, in hoeverre die taalmiddelen specifiek zijn. 

Ten vierde, in hoeverre wij om didaktische redenen een specificiteit 

gaan voorwenden, 

a. Heeft onze taal middelen om het aspect aan te geven? 

Ja. 
Ten eerste is het mogelijk om in een tekst het aspect van de situatie 

te omschrijven. Dit is echter niet het eerste wat didaktisch aan de orde 

komt. 

Ten tweede is het mogelijk het aspect in de situatie aan te geven 
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met taalmiddelen in een kontekst, maar het is allerminst de regel dat 
dit gebeurt, integendeel: er zijn maar enkele gevallen te vinden waarin 
de taal dit doet. 

Deze zijn: 

Voor aspect I I : 

a. de aan-het-infinitief vorm. Wij zijn aan het praten. 

b. de vb.fnt.-te-injinitiej-constructie met de werkwoorden: liggen, lopen, 
staan, zitten, hangen. 
Zij staan te praten. 

(Opm.: met drie werkwoorden kan te er bij of er af.) 

Voor aspect I : 

a. de beginnen-te-injiniticf-constructie: 

Het begint te regenen. 

b. de gaan infinitief-constructie: 

Het gaat regenen. 

Voor aspect I I I : 

Geen middelen in de taal. 

Ten derde is het mogelijk het aspect in de situatie aan te geven met 
semantische middelen of een bepaalde inhoud van een woordgroep, waar
bij de plaatsing van het betreffende woord of de betreffende woordgroep 
een rol speelt. 

Voorbeelden: 

a. in een aspectbepaling: 

van 10 tot 11 uur 

van 15 tot 20 september 

de hele middag 

II vijftien jaar lang 

almaar (door), nog 

maar 

steeds, nog steeds, steeds maar 

telkens 

III niet meer 

I nog niet 

b. in een werkwoord: 

II : duren, bezig zijn met 

I I I : eindigen, afgelopen zijn 

I : beginnen te, gaan 
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Overzicht. 

Il UI 
Het schrijven duurt een uur We eindigen met 

schrijven 

We houden op met 

schrijven 

We zijn aan het schrijven 

We zitten te schrijven 

We schrijven maar (steeds) We schrijven 

niet meer 

al een poos 

de hele middag 

enz. 

We schrijven We schreven 

We schreven 

We hebben geschreven We hebben 

geschreven. 

Enkele opmerkingen bij het schema. 

Men kan een dergelijk schema hanteren, zolang de betekenis van de 

gebruikte werkwoorden dit toelaat. Een werkwoord als schrijven leent 

zich semantisch voor het tweede aspect. Maar een woord als eindigen veel 

minder. Men kan zich schrijvende niet zo gauw voorstellen in aspect III, 

maar komende heel goed: „Komende van oen lange treinreis begaf hij 

zich eerst naar een openbare badgelegenheid"'. 

Toch blijkt 9 0 % van de werkwoorden van de frekwentielijst van 

De la Court zich wel min of meer te lenen voor gebruik in het gegeven 

schema. De werkwoorden, die zich er niet toe lenen, komen voor een deel 

voor in andere gevallen, b.v. laten, kennen, kunnen, moeten, mogen enz. 

Voor een ander deel is het puur betekeniskwestie, b.v. in de werkw. 

begrijpen, bereiken, bezitten, blijken, durven, hebben, herkennen, hoe

ven, horen, (be)kennen, ontmoeten, overkomen, schelen, weten, zijn. 

Bij deze werkwoorden hapert er steeds iets in het schema voor 

aspect I. Er zullen stellig nog heel veel werkwoorden buiten de 7 radiae 

van de La Court te vinden zijn, die zich soortgelijk gedragen. Dat is 

echter helemaal geen bezwaar in de didaktiek van het aspect. Het zwaarte

punt van deze moeilijkheid ligt in de didaktiek van de betekenissen. En 

waarschijnlijk ligt er voor de leerlingen geen enkele moeilijkheid in. 

I 

We beginnen te schrijven 

We gaan schrijven 

We schrijven nog niet 

We schrijven 
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Samengestelde zinnen. 

Het is volstrekt geen regel, dat de zinnen, waarin we een samen

gestelde zin kunnen verdelen, hetzelfde aspect hebben, integendeel. Het 

hangt van zowel grammatische als semantische kenmerken af, in welk 

aspect een deel van de samengestelde zin staat. Nu is het bijzonder lastig, 

dat dit niet absoluut geldt. Er doen zich gevallen voor, waarbij het aspect 

toch wel schijnt samen te hangen met de verhouding van de zinnen binnen 

een samengestelde zin. 

Zolang dit probleem niet bestudeerd is, kunnen we er didaktisch 

niets mee doen. Daarom laten we dit alles buiten beschouwing en houden 

we ons didaktisch alleen bezig met de delen van de samengestelde zin 

en niet met de onderlinge verhouding. De delen passen we dus, onafhan

kelijk van de rest, in ons schema. 

We maken echter één uitzondering: 

situationeel: in iets wat voortduurt, komt een andere actie. 

taalvoorbeeld: „Het duurt niet lang, of hij valt in slaap". 

.,We lopen nog geen vijf minuten, of je wilt alweer naar huis". 

Niet in de situatie ligt een argument om dit geval apart te nemen. 

In samengestelde zinnen komt dit dikwijls voor: „Het duurde tien minu

ten, eer hij 't wist". 

We doen dit dus om een bijzonderheid in de taal. Welke is die bij
zonderheid? 

De woordvolgorde van de bijzin. 

Want het bijzondere is, dat na of de constructie volgt van de rechte 
zin. Dat moeten we de kinderen leren ter onderscheiding van: 

„Het is helemaal nog niet bewezen, of hij in leven is." 

Ze vraagt, of ze een ijsje mag. 

We plaatsen dit geval dus in ons schema: 

Het duurde niet lang, of 

Er 

< 
?5' 



Net was hij thuis, of 

8] 

8 
3 
TO 
5 ' 
TO 

• 
Men denke echter niet, dat het gebruik van deze of-zin zich beperkt 

tot deze voorbeelden. Hetzelfde komt ook voor in onderschikking met een 

bepaald oorzakelijk verband: 
„Hij kan geen boom zien, of hij rijdt er tegen op". 
„Er hoeft niets te gebeuren, of ze barst in tranen uit". 

Aspectverschillen binnen een enkelvoudige zin komen uiteraard 

ook voor: 

„Ik vond de hond slapende". 

„Nu ga ik hem horen zingen". 

H. v. Mierlo. 

< ^ * 

SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN IN DE 
DISCUSSIEGROEPEN, 

NAAR AANLEIDING VAN 
HET RAPPORT VAN TAALCOMMISSIE 

Terwijl het aan de ene kant onmogelijk was, om in de tijd. die 

er aan besteed kon worden, het gehele rapport aan de orde te stellen, 

wilde de Taaicommissie aan de andere kant van alle discussiegroepen 

een uitspraak hebben omtrent een vijftal punten. Daarmee werd tevens 

bereikt, dat in de groepen dezelfde gesprekken op gang kwamen. 

We zullen trachten puntsgewijs een samenvatting te geven van de 

gehouden besprekingen. 



Het is voor de dovenonderwijzer niet voldoende, dat hij een normaal 

taalgebruiker is, ook moet hij kennis hebben van het wezen van de 
taal en van de principes die daarin werken. 

In alle groepen kwam duidelijk naar voren, dat men het met deze 

stelling eens was, tenminste voor zover dit van belang was voor de 
toepassing in de praktijk van ons onderwijs. 

De huidige opleiding schiet te kort in dit opzicht, omdat er teveel 
aandacht geschonken wordt aan de bestudering van randgebieden, 
die voor direkte toepassing in de praktijk niet in aanmerking komen' 
Algemeen kwam de wens naar voren, dat het accent vanaf het begin 
veel meer moest vallen op de opbouw van de kindertaal, bekeken 
vanuit linguistisch standpunt en op een grondige bestudering van 
een grammatica, die moet ontstaan uit de samenwerking van de 
wetenschapsman en de mensen uit de praktijk van ons onderwijs. 
Met grammatica werd door velen bedoeld: een geheel van gebruiks
regels. 

In onze didaktiek gaan we uit van de situatie, op de tweede plaats 
komt het grammatische en het semantische. 

Het begrip situatie gaf in verschillende groepen aanleiding tot mis
verstanden, omdat velen situatie en beleving identiek stelden, terwijl 
situatie veel meer inhoudt. 

Bij de beantwoording van de vraag, hoe we moeten beginnen, bleek, 
dat deze niet te scheiden was van de vraag, of we ons beperkingen 
moeten opleggen bij ons taalgebruik. 

Over 't algemeen wil men wel beperkingen, maar niet in de zin van 
vergaande vereenvoudigingen, die de taal geweld aan doen. Men wil 
de beperkingen afhankelijk stellen van intelligentie, de motorische 
vaardigheid en ook wel van eventuele karakter-moeilijkheden van 
het kind. 

De dovenonderwijzer zal moeten werken vanuit een taaiinventaris 

primair samengesteld vanuit grammatisch gezichtspunt. 

Uit de discussie bleek duidelijk, dat de leden ervan overtuigd zijn, 
dat, als men zonder taaiinventaris werkt, de kans groot is, dat er 
in de taalopbouw van het kind hiaten ontstaan door het toepassen 
van vermijdingen, of doordat men zich te grote beperkingen oplegt, 
of dat men domweg vergeet de toepassing van bepaalde taalvormen 
bewust te maken. 
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Ten aanzien van de wijze, waarop inventarisatie plaats moet vinden 

kwam in enkele groepen naar voren, dat het mogelijk zou moeten 

zijn deskundigen aan te trekken met ervaring op het gebied van het 

dovenonderwijs, die het geheel van deze taaiverschijnselen tot in 

details onderzoeken. 

4. Deze inventaris mag niet dienen als direkt hanteerbaar didaktisch 

middel (rijtjes maken, enz.), maar als een basis bij de functionele 

aanpak van ons taalonderwijs. 

Voor zover men aan dit punt is toegekomen, sprak men zich uit 

voor het op een of andere wijze aanschouwelijk voorstellen van de 

inventaris (modelzinnen, schema's, structuurgebaren). 

Er wordt echter gewaarschuwd tegen fixatie. Het grote voordeel ziet 

men in de correctiemogelijkheden door de kinderen zelf. 

5. Door de geringe frekwenlie van het aanbod en van het gebruik van 
de taal zullen formele oefeningen in grammatisch opzicht nodig 
blijven. 

In de enkele groep, waar dit punt nog aan de orde kon worden 
gesteld, werd men het niet eens in hoeverre het aan te bevelen was, 
formele oefeningen te geven, los van de situatie. 

Vast staat wel, dat de kinderen deze oefeningen prettig vinden, 
maar het hangt helemaal af, van de wijze, waarop ze gegeven wor
den. 

Toepassing van het formeel geoefende werkt niet voldoende door 
in de taal. 

UITSLAG ONDERLING VOLLEYBALTOURNOOI 

OP WOENSDAG 13 MEI TE GRONINGEN 

Dames: Heren: 

Ie prijs (Wisselbeker - f beker): Ie prijs (Wisselbeker - f beker): 

Voorburg. Groningen. 

2e prijs (beker): 2e prijs (beker): 

St.M.-Gestel St.M.-Gestel 

3 Groningen 3 e n 4 R'dam en A'dam. 

4 Rotterdam. 5 Voorburg. 
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EEN PRINCIPIEEL VERSCHIL TUSSEN SCHOLEN VOOR 
DOVE EN SCHOLEN VOOR SLECHTHORENDE KINDEREN 

met enkele toepassingen op a- en dys-phatische, 
a t h e t o t i s c h e en d e b i e l e gestoorde kinderen 
alsmede enkele notities van organisatorische aard 
(vervolg) 

A. van Uden pr. 

Deze zwaar slechthorende kinderen kunnen dus ook op een doven-
school geheel sprekend worden opgevoed. Het is zelfs niet ondenkbaar, 
dat een dovenschool dit soms beter doet dan een bepaalde slechthorenden-
school. 

Ik heb daar in het buitenland treurige voorbeelden van gezien. 

Des-niet-tegen-staande hoort m.i. zulk een zwaar slechthorend kind prin

cipieel niet thuis op een school voor dove kinderen. Dove kinderen immers 

zijn zie-kinderen. Hun milieu is primair op zien ingesteld, hoezeer ook 

hoor-apparatuur en geluidswaarneming bij hun opvoeding worden inge

schakeld. Juist echter het hoormilieu is m.i. nodig om deze kinderen, 

die slechts mèt een hoorprothese slechthorend genoemd kunnen worden, 

de volle hoorstimulus bij hun opvoeding te geven. Deze kinderen moeten 

zoals Dale het uitdrukt1 1) : „more hearing than vision dependent" wor

den. De boven weergegeven opinie, alsof zwaarslechthorende kinderen 

het beste op een school voor doven thuis horen, wordt dan ook door de 

feiten gelogenstraft. De hoger genoemde hoofden van slechthorenden-

scholen getuigen dat de door hen opgegeven zwaar slechthorende kin

deren het goed maken en dat er geen reden is ze over te plaatsen naar 

een school voor doven. Dit wil dus zeggen, dat ze het goed maken in dit 

horende milieu. Ik kan dit niet anders dan als een zeer belangrijke 

winst voor deze kinderen beschouwen. 

Nu is het erger, dat het genoemde K.B. geen onderscheid kent tussen 

matig en zwaar slechthorenden, en bovendien in zijn terminologie de 

zwaar slechthorenden bij de doofstommen schijnt te rekenen. Inderdaad 

was dit toentertijd meestal juist. Wanneer wij nu (dat is sinds een 10-tal 

jaren) zwaar slechthorende kinderen toch naar slechthorenden-scholen 

u ) Dr. D.M.C. Dale "Applied audiology for Children", Springfield 111. 1962. 
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verwijzen, heeft dit ontegenzeggelijk een nadeel (ofschoon m.i. niet 

onoverwinnelijk en doorslaggevend), namelijk, dat er slechts één leer

kracht op 14 kinderen gegeven wordt, terwijl er op de school voor doof

stommen minstens één op tien wordt toegestaan. Om dit nadeel te onder

vangen, zou ik besturen van slechthorendenscholen in overweging willen 

geven om te komen tot aparte scholen of afdelingen voor wat ik dan 

kortweg zou willen noemen: „doofstommen met auditieve zelfcontrole", 

niet om deze kinderen in de dagelijkse omgang zo te noemen, — noem 

ze liefst gewoon „zwaar slechthorende kinderen" —, maar om te komen 

tot betere voorzieningen voor hun onderwijs en opvoeding, welke m.i. 

volgens genoemd K.B. wel degelijk ook voor deze kinderen bedoeld zijn. 

Het is werkelijk voor deze kinderen belangrijk, alle middelen te gebrui

ken, om ze zo veel mogelijk horend op te voeden, opdat ze tot een hogere 

integratie in de horende maatschappij kunnen komen. 

3. Scholen voor dove en scholen voor slechthorende kinderen 

Dit alles hangt samen met wat volgens ons een principieel verschil 

is tussen een school voor dove en een school voor slechthorende kinderen. 

Dove kinderen zijn zie-kinderen: zij moeten de spraak en de taal hoofd

zakelijk door zien (liplezen en lezen) verstaan en verwerven. Een school 

voor dove kinderen is daarom m.i.: een zie-taal-school. 

Slechthorende kinderen echter verstaan de spraak hoofdzakelijk door 

horen. In ieder geval komt het mij principieel belangrijk voor, dat ze 

hiertoe worden opgevoed, verondersteld dat de diagnose deze capaciteit 

aanwijst. Een school voor slechthorende kinderen, is daarom m.i.: een 

hoor-taal-school. 

Nu komt de vraag: wat is voor taalverwerving principieel het 

belangrijkste: het onderwijs als zodanig of het milieu, d.i. de sfeer waar

in dit onderwijs gegeven wordt? M.i. het milieu van dit onderwijs. Wat 

dit milieu betreft: dit alles wil niet zeggen, dat het horen en geluidwaar-

nemen bij dove kinderen niet gebruikt wordt, integendeel, noch ook dat 

het zien (liplezen en lezen) bij slechthorende kinderen niet gebruikt 

wordt, wederom integendeel, maar beide aspecten van het onderwijs 

spelen in beide scholen een andere rol. In de dovenschool is het geluid-

waarnemen, wat de taal betreft, alleen een steun voor het zien; in de 

slechthorenden-school is het zien een steun voor het horen. Bij deze laat-

sten is alles (moet althans alles) veel meer op horen ingesteld (zijn), nl. 

het verwerven van een klankentaai, die ook voor de kinderen hoofdzake

lijk klankentaai is. Dat verder ook het milieu buiten de school zeer 
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belangrijk is, beschouw ik als zo vanzelfsprekend, dat ik het hier alleen 

maar even vermeld. — Wanneer we hier dus spreken van „spraak-hoofd-

zakelijk-door-horen-verstaan" dan bedoelen we hier uitgesproken de klas

conditie, liefst met groeps-hoor-apparatuur, omdat men m.i. hiermee het 

best een sociaal auditief milieu kan opbouwen. 

Nu reeds meer dan 10 jaar deze verdeling van kinderen en van 

werkwijze is toegepast, menen wij dat er geen sprake is van een „stress" 

die op deze zwaar slechthorende kinderen op een slechthorendenschool 

zou worden gelegd. De grens die we hier gezamenlijk getrokken hebben 

en die zich in de practijk als bruikbaar heeft uitgewezen (op enkele 

negatieve als positieve uitzonderingen na) is deze: Kinderen met niet 

meer drempel-verlies dan gemiddeld 90 db. op 500-1000-2000 Hz. (Brit

se standaard) kunnen practisch altijd beter naar een slechthorenden

school gaan. tenzij om bijkomende stoornissen anders moet worden geoor

deeld (waarover aanstonds). 

In twijfelgevallen menen wij, dat het eerst proberen op een school 

voor slechthorenden meestal veilig kan worden gedaan — we hebben 

hieromtrent door een tienjarige ervaring alle vertrouwen in onze collega's 

op die scholen —. mits de ouders omtrent deze proef goed worden ge

ïnstrueerd. Merkwaardigerwijze echter hebben we meer moeilijkheden 

gehad om ouders te overtuigen kinderen van ons instituut voor doven 

over te plaatsen naar een slechthorendenschool (ze zeiden: Mijn kind 

maakt het zo goed bij U, dat we niet meer wensen!) dan omgekeerd. 

Misschien ook weer niet zó onbegrijpelijk. Want op een dovenschool 

zijn dit soort kinderen gemakkelijk de corypheeën en de paradepaardjes, 

wat ze op een slechthorendenschool niet meer zijn. De vraag is maar, of 

dit op een handige manier haantje de voorste kunnen zijn nu wel voor 

een gezonde psycho-sociale uitgroei zo goed is. M.i. niet. 

Dat een kind op een slechthorenden-school uiteindelijk niet bleek 

mee te kunnen, betrof slechts zegge en schrijve vier gevallen in elf jaren 

tijds, waarbij zich geen noemenswaardige overschakelingsmoeilijkheden 

hebben voorgedaan. 

4. Enkele toepassingen op a- en dysphatisehe, athetotische en debiele 
gehoorgestoorde kinderen. 

Wij willen nu enkele factoren noemen, die de bovengestelde regel 

kunnen doorkruisen, nl.: 

een aphatische of dysphatisehe stoornis; 

een alectische of dyslectische stoornis; 
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een pathologische concentratie-stoornis; 

autistoïde verschijnselen; 

motorische stoornissen, speciaal athetotische; 

blindheid, c.q. slechtziendheid; 

zwakbegaafdheid. 

Nota: De postlinguaal doofgeworden kinderen willen we hier buiten 

beschouwing laten. De beoordeling van hun plaatsing hangt af van het 

behoud van spraak en van hun vermogen tot liplezen. Over dit laatste 

zie onder. — Vervolgens, waar we hier spreken van „gehoorgestoorde" 

kinderen, bedoelen we dove of zwaar slechthorende kinderen. (Over de 

licht of matig slechthorenden met genoemde bijkomende handicaps moge 

een ander schrijven, die daar meer ervaring van heeft dan ondergeteken

de.) — Waar wij in het navolgende „zwaar slechthorend" tussen aan

halingstekens plaatsen, bedoelen wij een kind, dat drempel-audiometrisch 

gezien (voor zuivere tonen) onder deze categorie zou kunnen vallen, 

maar daar in feite niet onder valt, d.w.z. „doof" is in de onder 1 aange

geven betekenis. 

a. A-phatische of dys-phatische gehoorgestoorde kinderen. 

Vooral sinds wij in 1958 de school voor aphatische kinderen (voor 

zowel gehoorgestoorde als overigens normaal horende kinderen) van Miss 

McGinnis te St. Louis USA bezocht hebben, hebben we meer aandacht 

gaan geven aan dit verschijnsel, dat ook verbonden met doofheid voor

komt1 '2). Slechthorendheid kan verergerd worden door zowel een sen

sorische als motorische aphasie, doofstomheid door een motorische 

aphasie. 

Genoemde school van Miss McGinnis is een onderdeel van het Cen

tral Institute te St. Louis, waar Dr. R. Silverman directeur is. Wij be

schreven haar methode en werk in „Een studiereis naar scholen voor 

dove kinderen in de USA" St. Michielsgestel 1958 p. 29-32 (zie Jaar

verslag St. Michielsgestel over 1958 p. 58-61). Sinds enige maanden 

heeft Miss McGinnis haar methode te boek gesteld (zie voetnoot). Verder 

is er in 1963 een film gemaakt van haar werk, te verkrijgen bij genoemd 

12) Wij kunnen hier uiteraard niet verder ingaan op het verzamel-verschijnsel 
"aphasie". Zie: A. Verjaal "Agnosie, Aphasie Apraxie" Haarlem 1950; CE. 

Osgood and M.S. Miron "Approaches to the study of aphasia" Urbana 1963; 
M.A.Mc. Ginnis "Aphasie children, identification and education by the as
sociation method" St. Louis 1963. 
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Central Institute. Haar methode komt in het kort hierop neer: het spreek -

beeld (d.i. dus zowel kinaesthetisch als visueel als acoustisch, waarbij 

echter het kinaesthetische sterk voorop staat) zo sterk mogelijk associëren 

aan het schriftbeeld, tesamen met een sterke analyse van schrijven en 

spreken, door al sprekende te schrijven, en al schrijvende te spreken, 

letter voor letter, klank voor klank, precies in de volgorde van het schrift

beeld. — In 1961 heeft een van haar teachers, Mrs. Miescher, de „Asso

ciation Method" op ons instituut komen demonstreren. Deze methode 

vraagt een sterke, op het formele gerichte concentratie van de kinderen. 

Er is dan ook een vrij strenge discipline in de klas. De resultaten ver

goeden dit alles. 

Wij menen, dat we deze methode van Miss McGinnis moeten aan

vullen met het gebruik van een spiegel (zichzelf zien) en van hoor-

apparatuur (zichzelf horen), hetgeen Miss McGinnis ten onrechte ver

waarloost. Vervolgens willen wij graden in de diepte van de stoornis 

onderscheiden (zie onder). — Typisch is m.i., dat op kinderen met a- of 

dyslectische stoornissen feitelijk dezelfde methode moet worden toege

past, ook daar overeenkomstig de graad van de stoornis, echter in omge

keerde richting, nl. van het liplezen, luisteren en spreken naar lezen en 

schrijven. 

Zeer terecht maakt men onderscheid tussen a-phasie en dys-phasie. 

waarbij a-phasie een nagenoeg totale uitval betekent tot op het losse 

phoneem1 3) , dysphasie een stoornis welke niet een totale uitval betekent 

maar zich beperkt tot het wel enigszins kunnen beheersen (afferent en/of 

efferent) van eenvoudige lettergrepen, steeds moeilijker echter van ver

bindingen van lettergrepen of samenstellingen van medeklinkers e.d. 

Minder diep zit de dysphasie wanneer bv. wel 2 of 3 lettergrepen beheerst 

worden, maar niet 4 of 5 of korte zinnen. Bij dit laatste gaat dan de boel 

door elkaar. Miss McGinnis scheert alles over één kam: ze begint bij alle 

kinderen met de losse letter en losse klank, wat m.i. zeker niet steeds 

nodig is. Haar methode lijkt wat de articulatie betreft op die van Vatter 

(gestorven in 1916; in oudere handboeken over aphasie komt men wel 

eens de stelling tegen dat aphatici moeten leren spreken volgens de 

methoden bij doofstommen gebruikelijk: dit loopt op de methode van 

Vatter terug, welke echter in verreweg de meeste scholen voor doven 

niet meer gebruikelijk is), echter verschilt ervan door de voortdurende 

13) Practisch altijd kunnen nog enige phonemen gesproken worden. Plioneem moet 
hier uiteraard in een ruimere zin genomen worden. 
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associatie met het schriftbeeld. 
Er zijn sommige kinderen die veel slechter op geluid reageren dan 

hun drempel-audiogram zou doen vermoeden. Natuurlijk kunnen hier 

bepaalde psychogene stoornissen een rol spelen, alsmede infra-liminale 

perceptie-stoornissen. Maar sensorische aphasie of dysphasie is m.i. zeker 

niet uit te sluiten. — We willen ons echter in het onderstaande beperken 

tot motorisch-aphatische en -dysphatische stoornissen bij dove kinderen. 

Hierbij wordt dan verder een overigens normale intelligentie veronder

steld. Sinds wij de S.O.N.-test h e b b e n ^ ) , g e e f t ons dit niet zoveel proble

men meer. Er zijn in ons land thans gelukkig voldoende psychologen, 

die ervaren zijn in de omgang met dove kinderen. Een goed psycholo

gisch en pedagogisch onderzoek kan en móet voorkomen, dat deze kin

deren maar té gauw als dom, autistisch, debiel of zelfs imbeciel worden 

afgeschilderd en dienovereenkomstig behandeld, waardoor ze op de duur 

daar inderdaad ook iets van gaan krijgen! 

M.i. kan men onder de dove kinderen er een aantal afzonderen, 

die lijden aan een a- of dysphatisch syndroom dat de volgende vier 

symptomen omvat: 

1) Een moeilijk liplezen en spreken; 

2) een uiterst snel vergeten; 
3) een moeilijk duiden van het gesprokene; 
4) een bizonder grote afhankelijkheid van het schriftbeeld. 

We zullen deze vier symptomen afzonderlijk bespreken, maar ze 

moeten als één geheel gezien worden: 

ad 1). Een moeilijk liplezen tesamen met een verminderd vermogen 

voor het aanbrengen van differentiaties en combinaties van mondstan-

den, gecoördineerd met ademhaling en stemgeving. Bv. voor het onder

scheid van aa - oo en/of aa - ee, k - t e t c ; voor de juiste volgorde van 

de spraakklanken; en voor de juiste ritmische groepering. Het is duide

lijk, dat dit verminderd vermogen de groei van het liplezen in de weg 

staat. Liplezen is immers een sensori-motorisch proces, waarin het eigen 

latent of manifest meespreken verdisconteerd is (cf. Brauckmann). Een 

goede liplezer imiteert, al liplezende, latent in zichzelf wat hij ziet bij 

de ander, ook al geschiedt dit onbewust. Zonder dit latente meespreken 

blijft het liplezen tot een globale indruk beperkt, differentieert het zich 

M) Dr. J. Th. Snijders en Dr. N. Snijders-Oomen "Niet-verbale intelligentie-9chaal" 
2e uitg. Groningen 1961. 
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hoogst onvoldoende. — Het kind nu, waarover het hier gaat, kan slechts 

zeer moeilijk de mondstanden bij naspreken overnemen, en dus is ook 

de groei in zijn liplezen beperkt. Ditzelfde geldt voor de combinatie 

liplezen-luisteren: ook spraak door luisteren verstaan is een sensori-

motorisch proces (cf. de proeven met „delayed feedback" van Lee e.a.). 

Men merkt dan ook bij deze kinderen, dat ze bij het liplezen zich min 

of meer geplaatst voelen voor een „rijstebrei" waarin ze kop noch staart 

waarnemen. Vaak ziet men dit ook reeds aan hun — wat ik zou willen 

noemen — „diffuus" kijken, wat ook niet zonder een zekere angst is 

om niet te begrijpen. Het is alsof ze het hele gezicht willen zien, en 

meer dan gewoon steun zoeken in de emotionele mimiek, de blik van 

de ogen, e tc , om daaruit de bedoeling te verstaan. Ze zullen ook vaak, 

min of meer vreesachtig, contact vermijden, uit vrees voor deze hun zo 

moeilijke versta-situatie te komen staan. Omdat ze ook van andere dove 

kinderen zo slecht aflezen, zullen ze deze a.h.w. tot gebaren maken dwin

gen, zelf door deze gebarenconversatie in gebaren gaan denken, wat weer 

zijn tegenkoppelende feedback heeft op de ontwikkeling van spreken en 

liplezen. 

Een en ander kan echter ook door foutieve behandeling verworven 

zijn, al kan dit niet precies hetzelfde gedrag geven, wel een sterk gelij

kend, waardoor men op een dwaalspoor kan geraken.1 5) . Wanneer bv. 

het dove kind hoofdzakelijk tot spreken is gebracht door ingrijpen in de 

mond, dus door bijna voortdurend die mond in de goede articulatie-stand 

te zetten, die mond te „bespelen" zoals het heet, al of niet met een arse

naal van „klank-gebaren", dan is er geen of te weinig verband gelegd 

tussen liplezen en spreken. Het kind kan opgroeien tot een slechte lip

lezer, met een spraak die hoofdzakelijk op medeklinkers steunt, onrit

misch en naar gedragsvorm introvert i s 1 0 ) . In zulk een geval kan het 

18) Ik ga hier het soms slechte liplezen van doofgewordenen voorbij. Als ik goed 
zie, komt dit vaak van een té auditieve instelling: ze kunnen haast niet naar 
het overwegend visuele omschakelen. Om deze radicale omzetting naar het 
visueel-motorische te bewerkstelligen, is het absoluut noodzakelijk, dat ze bij 
zichzelf de cybernetische methode toepassen, d.i. veel oefenen met zichzelf in 
een spiegel te zien spreken, en zich aldus hun eigen spreken zo visueel-motorisch 
mogelijk in te prenten, dit met name 's avonds voor het slapen gaan. en tevens 
met geluidsversterking. 

wel enige maanden beter werken eisen, vóór men ontdekken kan, of dit 
10) Zie de uiteenzettingen in "Een Geluidsmethode voor /.waar en geheel dove 

kinderen" St. Michielsgestel 1952. 



91 

slechte liplezeti en imiteren een gevolg is (mede) van een origineel onver

mogen. — Daarbij speelt een ontdekking van de drie volgende symp

tomen een rol. 

ad 2 ) . Een uiterst snel vergeten van wat zojuist geleerd en goed 

gesproken wasi?) . Wanneer dit kind bv. „botram" goed heeft leren 

spreken, en men spreekt het enkele minuten later nog eens „botram" 

voor, dan krijgt men, om het zomaar eens te zeggen, slechts een „rom-

melboel" terug: boto of boram of motro of matr etc. Mede om deze 

reden moet bij deze kinderen het spreken leren zo nauw mogelijk met 

het schriftbeeld geassocieerd worden: aan de hand daarvan kunnen ze 

leren de verschillende articulatiebewegingen èn hun juiste volgorde, com

binering en ritmisering te onthouden. Miss McGinnis wil hier per se 

teruggaan tot letter voor letter en het spreken van losse klank tot losse 

klank (bv. be oo mm, later pas boom). Bij sommige kinderen is dit nodig, 

maar bij verreweg de meeste hoeft men niet verder terug te gaan dan tot 

de losse lettergreep (zie onder). Door de sterke associatie met het schrift

beeld moeten deze kinderen bij het liplezen, wat afgezien is leren „ver

talen" in schriftbeeld en vandaaruit het geheel herkennen en duiden. Dit 

„vertaal"-proces moet allengs sneller en sneller gaan, wat bij intelligentere 

kinderen spoediger gelukt dan bij minder intelligente. Men zal in het 

begin nog veel moeten blijven opschrijven voor deze kinderen, meer 

dan voor andere (waardoor er wel een zekere rem op de voortgang van 

de klas ontstaat). Langzamerhand echter wordt steeds meer afgelezen, 

tot op enkele langere woorden na. of woorden met opeenhoping van 

consonanten. Zijn deze woorden onbekend, dan zullen deze kinderen ze 

niet gauw direct van liplezen en luisteren nazeggen, waar andere kin

deren dat wel doen. Men zal geheel of gedeeltelijk moeten schrijven vóór 

het woord gezegd kan worden. Zijn het reeds bekende woorden, dan kan 

men deze kinderen vaak de accentlettergreep (voor een juist vatten van 

het ritme) eerst los voorspreken (bv. aan), dan de omringende letter

grepen (bv. spoor), en ring, eindelijk het hele woord: aansporing. Of: 

eerst lang (met verlengd ngng wegens het temporele accent), dan be en 

belangng, dan rijk, en eindelijk: belangrijk. Meer en meer zal het geluk

ken ze op deze wijze het schriftbeeld zichzelf in het geheugen te leren 

oproepen, waardoor ze het werk in de klas minder zullen gaan afremmen. 

17) Cf. L. Moor "Considerations sur les bases anatomiques de la mémoire", Enfance 
1962 p. 389-391. 
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Dan komt er in een gegeven periode een soort omslag, waardoor het 

liplezen in klasse-verband dragelijk begint te worden, nl. op een leeftijd 

tussen 13 en 15 jaar, verondersteld dat ze op de gewone voorschoolleeftijd 

van 4 jaar begonnen zijn. Ik zou durven vermoeden, dat deze leeftijd 

door een meer consequente toepassing van de .,association-method" (met 

onze correcties erbij) en meer individuele lessen kan verlaagd worden. 

In ieder geval kan en móet bij deze kinderen voorkomen worden, dat ze 

zonder meer maar in de afdeling van debiele doofstommen terecht 

komen. 

ad 3) . Een moeilijk duiden van woorden, die door liplezen en naspre

ken werden opgenomen. Dit symptoom wijst misschien nog wel het meest 

in de richting van de echte aphasie, resp. dysphasie18) ; immers het 

symbool-karakter, het — wat ik zou willen noemen — „symbolisch 

absorberend vermogen" van deze visueel-motorische spraakaanbieding 

is bij deze kinderen min of meer gestoord. Het kan gebeuren, 

dat ze een woordje, dat ze toch moeten kennen, juist of zo goed als juist 

nazeggen, en toch niet weten wat het betekent. Dit laatste komt dan 

opeens als ze zich daarbij het schriftbeeld weer voorstellen. — Natuurlijk 

kan een min of meer gelijkend gedrag verworven zijn, bv. door een teveel 

aan schriftelijk taalonderwijs. Wanneer immers het taalonderwijs zó is 

ingericht dat de eerste kennismaking met een nieuw woord of een 

nieuwe uitdrukking hoofdzakelijk schriftelijk gegeven wordt, dat de 

taalverwerving verder ook hoofdzakelijk schriftelijk geschiedt, dan moet 

men zich niet verwonderen, dat de kinderen bij puur liplezen en luisteren 

en zelfs naspreken, vaak niet doorstoten naar de betekenis. Dit alles 

is voor hen immers een soort tweede taal. Hetzelfde als de kinderen — 

in internaat, of bij pleegouders, of — horribile dictu — bij eigen ouders 

— practisch hoofdzakelijk in een gebarensfeer leven, zodat ze ook hoofd

zakelijk in gebaren denken, en spreken slechts een tweede taal (een 

,,vertaal"-taal) is. Het is vanzelfsprekend, dat in een dergelijke sfeer, die 

moordend is voor een spreek-opvoeding, het hier gesignaleerde symptoom 

eenvoudig niet eens gediagnosticeerd kan worden. Zulk een toestand zou 

vereisen, dat men de kinderen gedurende een vrij lange periode grondig 

onderzoekt met woorden, die hun nieuw zijn en die ze ook in schrift

beeld niet kennen, om te zien of er origineel iets hapert aan de duidings-

) Cf. Wepman J. M., o.a. '"Studies in aphasia: background and theoretical 
formulations" J. Speech Hearing Disorders 1960 p. 323-332. 
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functie bij aanbieding en verwerking langs de weg van liplezen, luisteren 

en naspreken. Dat bij dit laatste voorafgaande kennis van het schrift-

beeld moet worden uitgeschakeld hangt nauw met het volgende samen, 

ad 4 ) . Een bizonder grote afhankelijkheid in hun spreken en liplezen 

van het schriftbeeld. Deze afhankelijkheid is zo groot, dat men zelfs 

gemeend heeft, dat deze kinderen gestoord zijn in het ordenen van in-tijd-

uiteenliggende sequensen (zoals bij liplezen en luisteren nodig is; de 

ene klank komt immers na de andere, en die ene is telkens reeds weg 

als de volgende komt), en niet in simultaan aanwezige sequensen als 

bij het schriftbeeld (het woord of de zin zijn tegelijk-gegeven daar* 9 ) . 

Inderdaad heeft deze simultaneïteit een duidelijke overzichtelijkheid, wat 

weer een steun is voor het geheugen. Toch menen wij, dat hier niet de 

eigenlijke grond van de stoornis ligt. Immers dan zou de stoornis ook 

moeten optreden bij bv. schrijven met de vinger in de lucht; dit is 

toch ook een in-de-tijd-uiteenliggende sequens. Welnu, de hier bedoelde 

kinderen leren dit in de lucht schrijven vrij gemakkelijk, en zelfs leren 

ze het zichzelf, om zich uit de noodsituatie van slechte communicatie te 

midden van sprekenden te redden. Deze kinderen zullen dan ook geen of 

weinig moeilijkheden ondervinden bij het taai-leren door middel van 

liet handalphabet, wat ook een soort luchtschrift voor hen is. 

Het symptoom waar het hier over gaat, nl. een bijzonder grote afhanke

lijkheid van het schriftbeeld (liefst visueel-motorisch geleerd, zie boven 

symptoom 2) , openbaart zich in het feit, dat deze kinderen opmerkelijk 

beter spreken als ze de steun van het schriftbeeld hebben: nl. geassoci

eerde spraakklanken worden beter gedifferentieerd weergegeven, en voor

al de volgorde van de klanken wordt beter vast gehouden. Ook het 

grafisch aangegeven ritme (door — •—, of door een golvende 

curve boven of in de woorden) helpt voor een meer ritmisch spreken. 

Ze kunnen ook leren, deze schriftelijke .kapstokken" in hun geheugen 

te prenten en weer in hun voorstelling op te roepen als voortdurende 

steun voor het spreken en daardoor ook voor het liplezen (zie symptoom 

2) . Dit is dan ook de reden waarom deze kinderen een grafische en 

analytische spreek- en lipleesbehandeling moeten ondergaan. 

Wij zeiden boven, dat er verschillende gradaties in deze stoornis 

bestaan. 
De volledige uitval „a-phasie" bij doofheid komt gelukkig slechts 

1B) M. Nicholas O.P. "The aphasic Child" Teacher of the Deaf 1962 p. 99108. 
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uiterst zelden voor: in ons Instituut op het moment niet meer dan drie 

duidelijke gevallen. Dit zijn, naar de S.O.N.-test gemeten, geen debiele 

kinderen, die toch door een diepe stoornis niet tot spreken en liplezen 

komen. De hoor-apparatuur heeft wel degelijk invloed ook op deze 

kinderen, wat blijkt in de muziek- en dansles, maar voor het ontwikkelen 

van spraak is de invloed (nog) zeer gering. Alleen losse klanken, of hier 

en daar een lettergreep, kunnen geuit worden, en nog niet eens alle. 

Bovendien moet men niet vragen hoe! Dit kan echter groeien door conse

quente, taaie toepassing van de Association method. M.i. echter zal dit 

spreken nooit zó kunnen uitgroeien, dat spreken en liplezen basis kunnen 

worden voor taalverwerving. Zoiets zou minstens jaren vergen. Zolang 

mag men zo'n kind niet zonder taal laten! Zullen we deze jaren door 

grafisch gesprek overbruggen? Ook niet. Dit zou deze kinderen teveel 

isoleren, omdat men in de vrije tijd, in de vrije conversatie practisch geen 

grafisch gesprek kan blijven voeren. Dus gebarentaal? Deze lijkt mij 

voor deze niet debiele kinderen ook niet de juiste oplossing. De gebaren 

oefenen immers een infantiliserende en concretiserende invloed op het 

denken uit. Nog eens: het geldt hier géén debiele kinderen! De enige 

oplossing is m.i. de toepassing van het hand-alphabet zoals dit in Moskou 

en Leningrad op gewone dove kinderen wordt toegepast20) en — voor 

wat de hogere leerjaren betreft — ook in Rochester (N .Y. ) 2 1 ) . Dit soort 

kinderen zou ik daarom „dactyl-kinderen" willen noemen (dactylos = 

vinger, dactylologie = vingerspraak). Deze hand-alphabet-methode brengt 

echter als consequentie mee, dat deze kinderen gescheiden van de andere 

dove kinderen moeten worden opgevoed, omdat ze anders hun vinger

spraak aan die andere kinderen doorgeven, wat daar weer de zuivere 

spreekmethode zou belemmeren: er zal dus een aparte afdeling voor deze 

kinderen moeten komen. Een combinatie met doofblinde kinderen, die 

ook deze hand-alphabet-taal als grondslag voor hun taalontwikkeling 

moeten hebben, is m.i. niet uitgesloten te achten. 

Voor een opvang in de horende maatschappij liggen hier natuurlijk 

grote moeilijkheden, in feite echter geen essentieel andere dan bij horen

de aphatici. De onmiddellijke omgeving van deze kinderen en later vol

wassenen, zal zich de hand-alphabettaal eigen moeten maken. Dit is echter 

niet moeilijk. Deze taal is eigenlijk niets anders dan voortdurend met de 

hand spellen, wat verder ook voortdurend van liplezen en spreken ver

so) Morkovin, Teacher of the Deaf, 1962. 
21) E. L. Schouten "A revaluation of the Rochester Method" Rochester N.Y. 1942. 
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gezeld kan en moet gaan. 
Het aantal dove kinderen echter, dat deze stoornis minder diep heeft, 

is heel wat groter. Dat zijn dus de dysphatici. Hoe dikwijls bv. maakt 

men het mee, dat slechte liplezers en slechte sprekers, die in taal maar 

moeizaam vooruitkwamen, opmerkelijk moeizamer dan andere kinderen 

in dezelfde condities, opeens bv. op de Technische School of op de 

Huishoudschool of op ander zgn. practisch terrein, blijk geven van een 

behoorlijke dosis zgn. „practisch verstand"! Zeer vaak inderdaad, zitten 

hier dysphatici o n d e r ^ ) . Als ik de zaken goed zie, meen ik het aantal 

dove kinderen, dat deze neven-handicap in meerdere of mindere mate 

heeft, te mogen stellen op 8 a 10%, dus één op de 10 a 12 kinderen. 

Daar zijn dan de enkele zwaardere gevallen bij, die bij één letter

greep van het type C(onsonant) V(ocaal)C(onsonant) nog geen erg dui

delijke moeilijkheden hebben, dus CVC of CV of VC nog behoorlijk 

beheersen. Wellicht waren ze moeilijke liplees-klantjes bij de home

training, ook moeilijke sprekers in de eerste voorsehool-klas (4 jaar ) , 

maar eerst in het tweede spreekjaar (5 jaar) waar CCVC of CVCC of 

CVCVC of CCVCVC enz. steeds meer afgelezen en gesproken moeten 

worden, vallen ze definitief door de mand. Deze kinderen hebben behoef

te aan een grondig psychologisch onderzoek en intense didactische bege

leiding, willen ze niet „afzakken in bezinkingsklassen". Hier liggen de 

grens-gevallen tussen de oraal-dove kinderen en de dactyl-dove kinderen. 

Hoe wij ons dit organisatorisch denken, zie onder 5 : „Overgangsafdelin-

gen". ' 

Er zijn echter ook dysphatische kinderen die bij twee- of drie-letter-

grepige woordjes of korte zinnetjes nog niet veel erg-opvallende moeilijk

heden vertonen. Deze kinderen vallen eerst in de eerste of tweede klas 

door de mand. Het zou uiterst belangrijk zijn, als men deze kinderen 

tevoren op jeugdiger leeftijd kon diagnosticeren. Men zou hiervoor onder

zoeksmethoden moeten vinden. Maar er bestaan nog niet eens anticipe

rende, geheel betrouwbare onderzoeksmethoden voor horende kinderen... 

Conclusie bij „zware slechthorendheid". Het is wel duidelijk, dat dit 

soort kinderen, ook al zouden ze „zwaar slechthorend" zijn, bij het taai-

verwerven zeer veel hulp van het zien, van het schrijven met name, nodig 

hebben. Ook al zouden ze „zwaar slechthorend" zijn, dan horen ze m.i. 

toch thuis op een school voor doven: de zie-taal-school. Ze zullen in een 

2a) Cf. Dr. Th. B. Kraft "Afasie, verbale onbekwaamheid en lichamelijk agressief 
gedrag" Ned. T. voor Geneeskunde 1963 p. 1964-1967. 
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slechthorendenschool eenvoudig niet mee kunnen. Hun reacties op spraak

geluid zijn uiteraard ook veel slechter dan hun drempel-audiogram zou 

doen vermoeden. Het zijn, ondanks dat audiogram, dove kinderen (in 

onze onder 1. weergegeven definitie). 

b. Athetotische gehoorgestoorde kinderen. 

Deze kinderen vertonen, zoals bekend, onophoudelijke buig- en 

strekhewegingen van het lichaam, onwillekeurige, onbeheersbare bewe

gingen. Vaak zijn ze moeilijk tot verstaanbaar spreken te brengen, zelfs 

al zouden ze normaal horend zijn. Bizonder groot echter worden de 

moeilijkheden voor het taalverwerven als ze hun hoofdje bijna niet stil 

kunnen houden, en nog groter als ze hun ogen niet stil kunnen houden. 

Vooral in het laatste geval is het liplezen voor deze kinderen uiterst 

moeilijk. Drempel-audiometrisch gezien vallen deze kinderen nagenoeg 

altijd onder de categorieën der slechthorenden. Gelukkig maar! Maar dit 

bemoeilijkte liplezen maakt het noodzakelijk, dat deze kinderen, in de 

eerste jaren bij de taalverwerving de voortdurende steun van het 

vaste schriftbeeld nodig hebben. Om die reden hebben ze minstens in 

die eerste jaren doven-onderwijs nodig, zie-taal-onderwijs, ook al zouden 

ze zwaar slechthorend zijn. Moeten ze daarom naar een dovenschool? 

Neen. M.i. moeten dit soort kinderen opgevoed worden in instituten, die 

ze ook medisch-orthopedisch geheel kunnen verzorgen. De daaraan ver

bonden scholen dienen m.i. leerkrachten aan te trekken, die gespecialiseerd 

zijn in het doven-onderwijs, om voor deze kinderen aparte klasjes te 

vormen. 

c. Debiele gehoorgestoorde kinderen. 

Nota: we bedoelen hier de kinderen, die buiten hoorstoornis en debiliteit23) geen 
duidelijke 3e handicap vertonen. M.i. zullen debiele dove of "zwaar slechthorende" 
kinderen, die nog een derde handicap hebben (b.v. aphasie of dysphasie, motorische 
stoornis, autistoïd gedrag e.d.) niet meer oraal in een groep opvoedbaar zijn (zie 
onder). 

Bij „zware slechthorendheid" zal een debiel zich moeilijk op een 

gewone slechthorendenschool kunnen handhaven. Immers een hoor-opvoe-

ding bij zware slechthorendheid, gericht op een hoofdzakelijk horend 

) We zijn ons volkomen bewust, dat debiliteit niet meer dan een vrij globale 
verzamelnaam is, min of meer afgegrensd legen imbecilliteit en idiotie. 
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taalgedrag (zie boven), eist m.i. wel minstens een normale intelligentie. 

Waar deze ontbreekt, zal èn differentiërend vermogen, èn geheugen te 

kort schieten, om de spraak hoofdzakelijk door horen te gaan verstaan, 

d.w.z. zich tot slechthorendheid te gaan verheffen. Hier zal voor een 

aangepaste taalverwerving een grotere steun van het schriftbeeld nodig 

zijn als gewoonlijk in slechthorende-scholen verondersteld. Ma.w. waar 

het drempelaudiogram wel heenwijst naar „slechthorendheid", zij het 

„zware slechthorendheid", daar zal een debiel zich toch niet tot dat peil 

kunnen verheffen, maar bij de doven blijvend horen. Dat wil niet zeggen, 

dat hij zijn gehoor niet zal kunnen benutten, integendeel (ook debiele 

doven zelfs kunnen wel degelijk leren hun hoorresten of vibratiegevoel te 

benutten, al is dat niet in die mate als normale doven), echter niet tot 

dat peil waarop echte slechthorendheid bereikt wordt. Zij horen dus m.i. 

principieel op de zie-taal-school thuis. 

5. Enkele notities van organisatorische aard. 

a. In hel bovenstaande hebben we reeds gesproken over doze of „slecht

horende" kinderen, die niet in de gebruikelijke orale scholen kun

nen worden opgenomen. Aan twee vereisten moet dan immers m.i. 

worden voldaan: mogelijkheid tot orale taalverwerving, en dat wel 

in een groep, d.i. in een klas niet kleiner dan 6 a 7 kinderen. 

Dit geldt allereerst die kinderen, waarbij deze afwijzing definitief 

is. Deze vallen m.i. uiteen in deze twee hoofdcategorieën: 

aa. De „dactyl-kinderen" d.z. die kinderen die niet debiel zijn maar doof 

of „zwaar slechthorend" èn a-phatisch, d.w.z. waarbij liplezen en 

spreken zelfs niet met bizondere ondersteuning van schriftbeeld, 

geen voldoende basis voor behoorlijk snelle taalverwerving vormen. 

NB. Tot deze groep kunnen m.i. ook gerekend worden die dove of "zwaar 
slechthorende" kinderen, die door een motorische stoornis in de spreekorganen, 
absoluut onvoldoende tot spreken te brengen zijn. 

bli. De zwakbegaafde dove en „zwaar slechthorende" kinderen, die alleen 

maar door middel van een gebarentaal tot communicatie te brengen 

zijn. Dit kan de gebarentaal van de L'Epée zijn, of die van v. Beek 

(St. Michielsgestel), waarbij ik zeer zeker de laatste zou prefereren 

omdat ze veel eenvoudiger is. Ter verduidelijking dit: Men dient 

erop bedacht te zijn, dat een hand-alphabet-methode hemelsbreed 

verschilt van een gebarenmethode. Door een gebaren-methode gaat 

men in feite de weg van een andere taal op. Ook al heeft bv. v. 
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Beek getracht in zijn gebarensysteem alle verbuigingen en vervoe

gingen en woordvolgorden van het Nederlands weer te geven, als 

de doofstommen deze taal onder elkaar gebruiken, vallen al die 

verfijningen, die naar analogie van de spreektaal zijn uitgevonden, 

weg. Bovendien is de abstractie van het gebaar-teken veel minder 

dan die van het spreek-teken. Bij een hand-alphahet-methode, mits 

consequent doorgevoerd, d.i. niet gemengd met gebaren, (wat bij 

de onderhavige kinderen niet mogelijk en ook niet wenselijk is), 

heeft men in feite imitatie-„néderlands", hoewel in andere, minder 

volmaakte vorm. en hoewel ook de in opleiding zijnde dactyl-kinde-

ren natuurlijk niet direct in goed nederlands zullen converseren. 

De zwakbegaafde dove en „zwaar slechthorende" kinderen die we 

hier bedoelen, zijn dus de imbecille gehoorgestoorde kinderen. Op 

het moment worden deze practisch alle verwezen naar inrichtingen 

voor geestesgestoorden, waar verder niets gedaan wordt aan hun 

gebrek aan communicatie. Er dient dus een inrichting te komen — 

waarvoor reeds vergevorderde plannen bestaan — die m.i. dit typisch 

eigene heeft, dat hij imbecillen, die bovendien gehoorgestoord zijn 

en uit dien hoofde geen communicatie hebben, tot eenvoudige vor

men van communicatie brengt (gebaren, wellicht ook wat spreken), 

dus een inrichting werkelijk in zijn personeel gespecialiseerd op 

gehoorgestoorde imbecille (en evt. nóg meer gestoorde) medemensen. 

Hiertoe moeten m.i. ook gerekend worden: debiele gehoorgestoorde 

kinderen, die tevens aphatisch zijn. of motorisch gestoord, of 

autistoïd e.d. (Niet mogen hierbij gerekend worden „gewone" debiele 

gehoorgestoorde kinderen, welke nl. wel degelijk oraal en in groeps

verband onderwijsbaar zijn.) 

b. In ons Instituut delen wij de gehoorgestoorde kinderen, die wel 
oraal en in groepsverband onderwijsbaar zijn, in in A-kinderen, B-

kinderen en C-kinderen. waarbij in globo onder A-kinderen meer 

begaafde kinderen worden verstaan, onder B-kinderen minder be

gaafde maar toch overigens hoofdzakelijk normaal, en onder C-kin

deren meervoudig gebrekkige dove kinderen, merendeels debiele. 

c. Tussen deze A-, B-, C-kinderen, dactyl-kinderen en imbecille kinde

ren zweven de overgangsgevallen, die niet zonder meer in de ge

noemde groeperingen te vangen zijn, bv.: 

niet debiele, autistoïde kinderen, die voor de C-groepcn behoed 

moeten worden, 

niet debiele dysphatische kinderen, die wellicht door intense, indivi-
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(luele behandeling te behoeden zijn voor dactylologie of voor de C-

groepen; niet debiele kinderen met een zware concentratie-stoornis of 

een motorische stoornis, die wellicht door een intense, individuele be

handeling te behoeden zijn voor de C-groepen; 

debiele kinderen met nevengebreken, of op de rand van imbecilliteit. 

wellicht door intense, individuele behandeling te behoeden voor 

genoemde inrichting voor imbecillen ; 

gehoorgestoorde kinderen die te laat aangemeld worden, of die elders 

een foutieve behandeling hebben ondergaan, waardoor ze noch in 

de A-klassen, noch in de B-klassen opgenomen kunnen worden, zón

der die andere kinderen en hun ouders onrecht2 4) aan te doen, 

die eigenlijk evenmin passen in de C-groepen en voor verder afzak

ken moeten worden behoed. 

M.i. moeten er „overgangs-afdelingen" komen, c.q. overgangs-paviljoens, 

en wel twee: 

een tussen het Instituut met A-, B, en C-leerlingen en de Inrichting 

voor gehoorgestoorde imbecillen, om „overgangs-kinderen" voor dit 

laatste zoveel mogelijk te behoeden; en 

een tussen het Instituut met A-, B- en C-leerlingen en de Afdeling 

voor Dactyl-kinderen, eveneens om niet debiele dysphatische „over

gangskinderen'' voor dit laatste zoveel mogelijk te behoeden, — als

mede voor niet debiele autistoïde kinderen, kinderen met een zware 

concentratie-stoornis of motorische stoornis, kinderen die te laat 

gemeld of foutief behandeld werden, om ze te behoeden zoveel 

mogelijk voor de C-afdeling. 

De eerste „overgangs-afdeling" betreft dus vooral debiele gehoor

gestoorde kinderen, de tweede de niet debiele, maar met zware neven-

stoornissen van andere aard. 

We kunnen deze opzet in zijn geheel schematisch aldus weergeven: 

24) Men denke hier speciaal aati de ouders, die de hometraining goed verzorgd 
hebben en daardoor zeker bizonder recht op verdere juiste behandeling van 
hun kind hebben gekregen. 
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Als volgt te lezen: 

1. Het instituut voor slechthorende kinderen heeft een afdeling voor 

„dove kinderen met auditieve zelfcontrole" (oftewel zwaar slecht

horende kinderen), en een afdeling voor debiele slechthorende kin

deren en/of met andere nevengebreken (nader uit te werken). 

2. Het instituut voor dove kinderen heeft een afdeling C-leerlingen, 

verder een overgangs-afdeling voor niet debiele dove kinderen, en 

een overgangs-afdeling voor wel debiele dove kinderen, alsmede een 

afdelinkje voor dactyl-kinderen. 

3. Het zojuist genoemde afdelinkje voor dactyl-kinderen, geheel ge

scheiden van 1. 2. 4. en 5, wellicht te verbinden met de afdeling 

voor doofblinde kinderen. 

4. Een instituut voor spastische kinderen, waar men een afdeling heeft 

voor dove en slechthorende athetotische kinderen, welke aldaar me-

disch-orthopedisch geheel behandeld kunnen worden. 

5. Een instituut voor imbecille gehoorgestoorden en andere zwaar ge

stoorde, gehoorgestoorde kinderen. 
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6. Slot. 

We zitten in Nederland nog altijd te kijken met een Koninklijk Be-

sluil voor „doofstomme" en slechthorende kinderen van 1949, dus van 

vóór de tijd dat het transistor-hoor-apparaat op de markt kwam, en vóór 

de S.O.N.-test was uitgekomen, en vóór de lawine van meervoudige ge

brekkige kinderen de scholen voor dove en slechthorenden kwam over

spoelen. Ons land doet m.i., in vergelijking met andere landen, bijzonder 

veel voor hel gehandicapte kind. zowel particulier als bestuurlijk. Maar 

toch zou men mogen zeggen, dat we in feite de gehoorgestoorde kinderen 

ook in ons land helpen, zoals men een slechtziende zou helpen met een bril 

waarmee hij net niet genoeg kan zien. Het is triest te moeten zeggen, 

— maar m.i. is het waar —, dat met name het dove kind slechts in 

uitzonderingsgevallen (rijke, begaafde ouders, bizonder goede omstan

digheden etc.) dat krijgt wat zijn handicap eigenlijk vraagt. Nog té 

vaak zijn dove kinderen ..kinderen van de gemiste kansen". 

Het bovenstaande is bedoeld als een bijdrage tot betere onderwijs-

regeling in deze, welke speciaal rekening houdt met de milieu-factor in 

de opvoeding, als essentieel element van de taalverwerving. 

Wij willen hier dus terug komen op ons uitgangspunt, dat het milieu 

voor een gehoorgestoord kind in laatste instantie beslissend is voor de 

schoolkeuze. Organisatorisch beschouw ik dan ook die slechthorenden-

school als de beste, die enerzijds op tijd — zodra de mogelijkheid zich 

voordoet — slechthorende kinderen naar het Gewone Onderwijs over-

doel. daarbij evt. een organisatie opbouwt waardoor plaatsing op een 

aparte slechthorenden-school kan worden voorkomen (bv. door „Parti

ally Deaf Units" zoals in Engeland2 5) , anderzijds ook zwaar slechthoren

de kinderen hun volle kans wil geven en deze niet afstoot. En ik be

schouw die dovenschool als de beste, die op tijd kinderen met „mooie 

hoorresten" weet over te doen naar een slechthorenden-school, of nog 

beter: die deze kinderen zelfs niet opneemt, want dan blijven ze maar 

te vaak hangen. Dat een en ander in ons land nog moeilijk geheel te 

verwezenlijken is, mag geen reden zijn om bij de pakken te blijven 

neerzitten. 

) Zie Jaarverslag St. Michielsgestel over 1960 p. 111-117; J. C. Johnson „Edu
cating Hearing-impaired children in Ordinary Schools" Manchester 1962. 
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BOEKBESPREKING 

„Taalverwerving bij een groep dove kinderen" 

J. P. Eggermont 
uitg. J. B. Wolters, Groningen 

Als een doofstommenonderwijzer een boek in handen krijgt met boven

staande titel, dan is er grote kans dat hij zegt: „Ha, eindelijk!" Hetgeen 

betekent, dat Ie het onderwerp hem interesseert en 2e er nog weinig of 

geen boeken over dit onderwerp geschreven zijn. Inderdaad is aan litera

tuur op dit gebied grote behoefte. 

Maar dan moet om te beginnen gezegd worden, dat wie zó afgaat 

op de titel van dit proefschrift (Dr Eggermont pormoveerde op 10 april 

j . l . aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen) beslist teleurgesteld uit

komt. Het gaat nl. helemaal niet over wat wij onder taaiwerving verstaan, 

maar over spraak (afzien) en de ondertitel luidt dan ook: „een experimen

teel onderzoek naar de betekenis van een geluidsmethode voor het spraak-

/
„ zien. 

Nu is taalverwerving véél meer en wezenlijk zelfs wat anders dan al

leen het afzien van de spraakklanken zonder meer en dat heeft schrijver hier 

onderzocht. Hij zelf zegt op pag. 7: „We menen, dat ons onderwerp onder 

het spreekonderwijs ressorteert, op de rand echter van het taalonderwijs." 

Dat afzien een belangrijk facet bij de taaiwerving is, daarover zijn we 

het wel eens. Nu maakt Schr. bij zijn onderzoek gebruik van z.g. nonsens-

woorden: hij elimineert daarmee de faktor betekenis. Doelbewust, want 

hij wilde iets meer te weten komen „over de wijze van misverstaan als 

functie van de doofheid" (pag. 65, curs, van Schr.) . 

Maar: misverstaan heeft veel meer wortels dan alleen een niet goed 

verstaan (aflezen) van de klankverbindingen. Rij de horende, maar in nog 

veel sterker mate bij de dove. Het doofstommenonderwijs en de beschou

wingen daarover hebben ons geleerd, dat het niet verstaan van de bete

kenis, het niet vatten van de inhouden en de relatie's, de kern van de 

taalarmoede uitmaakt. Anders gezegd: Een kind kan vrij goed aflezen, de 

woordgestalten herkennen en toch de inhoud van het geheel en zijn delen 

niet vatten. 

Natuurlijk hangt het taalverstaan ten nauwste samen met een goed 
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herkennen van de verschillende fonemen (in natuurlijk verband met an

dere) zonder meer. Wil men dat onderzoeken, dan „werkt (natuurlijk) de 

woordbetekenis verduisterend" (pag. 65) en dan moet men terecht ge

bruik maken van nonsenswoorden (of logatomen). Maar men houdt zich 

dan niet bezig met de eigenlijke taalverwerving. En dan dekt in dit proef

schrift de (grote) vlag de lading niet. 

Want taalverwerving mag met de foneemherkenning samenhangen, er 

bij horenden ook (gedeeltelijk) uit opbloeien, ze correleert er niet mee. 

Tenminste niet volgens de ervaringen van het dovenonderwijs. 

Misschien heeft een linguist geen bezwaar tegen déze titel voor dit 

boek. Maar het gaat over dove kinderen en dan mogen zij, die buiten het 

werk met deze kinderen staan en dit boek lezen niet tot de verkeerde ge

dachte komen dat de taalverwerving verder vrijwel vanzelf gaat als de leer

lingen nu eerst maar aflezen (en goed spreken: terecht wijst de Schr. op 

het nauwe verband tussen deze beiden). 

M.a.w. het gevaar bestaat, dat men gaat denken, dat het niet kunnen 

identificeren van de fonemen op zichzelf genomen nu het scharnier is 

waar alles om draait. 

Natuurlijk weet Schr. deze dingen zelf wel. Hij zegt over de taalverwer

ving en de doofheid in hoofdstuk II (pag. 15 v.v.) zeer lezenswaardige 

dingen en vooral wat hij schrijft over taal en lichamelijkheid moet beslist 

ieder van ons eens rustig en weloverwogen lezen. 

Wat het eigenlijk onderzoek betreft: Een 120-tal nonsens-woorden 

(van het type consonant-vocaal-consonant) werd voorgezegd aan 156 dove 

leerlingen van het Gestelse Instituut in de leeftijd van 8 tot 17 jaar en 

verdeeld in 5 doofheidsgroepen. De resultaten van ongeveer de helft van 

de leerlingen (nl. die met beneden normale intelligentie en/of minder 

hoortraining) werden verder buiten beschouwing gelaten. 

De aanbiedingen werden gedaan zowel met als zonder gebruikmaking 

van het hoorapparaat en deze beide scores werden met elkaar vergeleken. 

Het ging er nu om of het aantoonbaar was, dat de in Gestel gebruikte ge

luidsmethode inderdaad het aflezen gunstig beïnvloedde. De procedure 

die hiervoor eigenlijk gevolgd moest worden (kinderen die volgens andere 

methode onderwezen waren erbij betrekken) was niet te verwezenlijken 

(pag. 43) . M.i. is het beter om dan te zeggen: onderzocht is of het gebruik 

van hoorapparatuur een gunstige invloed heeft. 

Een voorbeeld van de moeilijkheden bij de analyse van een dergelijk 

onderzoek. Door een vergissing bij de correctie kwam in twee verschillende 

rijen hetzelfde nonsens woord voor. Men zou verwachten, dat de scores van 
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de constituerende fonemen nagenoeg identiek zouden zijn. Dit bleek even

wel niet het geval te zijn! (pag. 85) . 

Wat het gebruik van de logatomen betreft: de leerlingen wisten, dat er 

„fopwoorden" gebruikt zouden worden. Ik vraag me af, of ze bij het neer

schrijven van hun antwoorden hiermee niet rekening gehouden zullen 

hebben en bewust gezocht naar een woord, dat voor hen een nonsenswoord 

was. Schr. wijst op pag. 117 hier zelf reeds op. (Waar is overigens de 

grens? Roef en tuil staan ook in de rij. En heeft Schr. iets tegen onze 

Nederlandse industrie, dat hij „daf" ook een nonsenswoord noemt??) . 

Over de resultaten van het onderzoek: verstaansverbetering voor de 

eindconsonanten is groter dan voor de beginconsonanten; voor de klin

kers had de inschakeling van de vibratiezin geen constateerbaar effekt. 

Over preferentie en uitwijkingen zegt Schr. zeer interessante dingen. 

Dr Eggermont heeft met dit alles een voor het dovenonderwijs waardevol 

onderzoek gedaan en bestudering van de resultaten is zeer beslist de 

moeite waard. 

Tenslotte nog een opmerking naar aanleiding van de eerste alinea van 

pag. 118, waar Schr. wijst op het feit, dat wij wel eens „iemand totaal 

niet verstaan (schijnen te) hebben. Herhaalt de spreker zichzelf dan niet, 

dan kan het voorkomen dat wij — enkele seconden later — de hele zin 

ineens verstaan." Hij zegt dit i.v.m. het feit, dat de dove proefpersonen 

zichzelf vrij dikwijls na de aanvankelijke waarneming corrigeerden. Dit 

komt, zegt hij, bij horenden nauwelijks voor, „of het moet zijn, dat wij . . . 

dit in zo'n snel tempo doen, dat er praktisch geen tijd mee gemoeid is." 

Ik meen, dat het bovengenoemde feit (het „achteraf" verstaan) ons 

openbaart dat er iets is als een „naklinken" van de gesproken zin in z'n 

geheel en in z'n onderdelen. Al luisterend (bewust, maar ook soms onbe

wust, vgl. bovenbedoelde randsituatie) raken woorden, woordgroepen en 

de gehele zin in ons bewustzijn ..verankerd". Die engrammen blijven nog 

een tijdje ingegrift. 

Daarom kunnen wij zo gemakkelijk een zin in zijn geheel opvatten. 

De dove heeft daarmee juist de grootste moeilijkheden. Hij moet steeds 

bewust na voelen (meer lichamelijk) in een langzaam tempo en bovendien 

is hij het eerste deel weer „kwijt", als de zin afgelopen is (want het is niet 

zo diep in z'n bewustzijn gegrift: hij kan „het spoor" niet meer volgen). 

Een onderzoek zou hier wel eens aan het licht kunnen brengen, dat 

een van de belangrijkste remmingen voor de doofheid hierin zit, dat op 

dit punt horen onvervangbaar is. 

A.E. 
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„AVONTUREN VAN DE BARON", Heleen Kernkamp-Biegel, drie deel

tjes (J. B. Wolters, Uitgeversmij., Gron.; ƒ 2,25). 

Een uitgave in de serie „De Wenteltrap", die bestemd is voor ..lang
zame (moeilijke) lezers". 

Hoewel deze boekjes natuurlijk geschreven zijn voor horende kin

deren, doet „moeilijke lezers" je direct aan onze doven denken. Inder

daad: de inhoud (de verhalen van de baron van Münchhausen) is afge

stemd op oudere leerlingen; de taalvormen zijn eenvoudig gehouden. Aan 

een aantal leerlingen op onze school („Effatha") heb ik de boekjes in 

handen gegeven om ze maar eens te lezen. Ze waren in het algemeen wel 

enthousiast, al zeiden de zwakke lezers, dat ze nog wel veel woorden niet 

begrepen hadden. Ik geloof, dat het aan te bevelen is, dat dit soort 

boekjes ook op onze scholen gebruikt wordt, ook al is de taal afgestemd 

op horenden. Ik ben benieuwd naar andere werkjes uit de serie. 

A.E. 
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