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VAN DE REDACTIE

KORT WOORD VOORAF

Met dit laatste nummer van de jaargang 1964 is het eerste lustrum
van „Het Gehoorgestoorde Kind" bereikt.

Wij mogen wel zeggen, dat de samenbundeling van de beide groepen
—• doven- en slechthorendenonderwijs — de betekenis van het tijdschrift
in aanzienlijke mate heeft doen toenemen. Bij alle bestaande verschillen
in problematiek en arbeidswijzen tussen de scholen voor doven en die
voor slechthorenden, hebben de vele raakpunten er ontegenzeglijk toe
bijgedragen, dat wederzijdse waardering en begrip voor elkanders werk
tot wasdom zijn gekomen, waartoe het tijdschrift zulk een hechte band
heeft weten te vormen.

De viering van het lustrum zal evenwel — zoals men dat pleegt te
noemen — „geruisloos" verlopen.

Het ligt echter wel in de bedoeling aan een ander jubileum, nl. dat
van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging ter Bevordering van het
Doofstommenonderwijs in Nederland, waarvan de luisterrijke herdenking
op 26 en 27 februari 1965 zal plaatsvinden, in het eerste nummer van
de volgende jaargang de nodige aandacht te schenken.

De redactie hoopt, dat de komende vijf jaren voor „Het Gehoor-
gestoorde Kind" eveneens zeer vruchtbaar mogen zijn. Onze erkentelijk-
heid aan allen, die op enigerlei wijze in de verstreken periode hun beste
krachten — vaak zelfs met een gedeeltelijke of volkomen opoffering van
de zo kostelijk nachtelijke rust — voor het blad hebben ingezet, mag
hier zeker niet worden verzwegen.

Ook een woord van welgemeende dank aan de directie en het perso-
neel van de drukkerij, die steeds met zoveel toewijding en kennis van
zaken de uiterlijke verzorging van het tijdschrift hebben behartigd.

Voor de naaste toekomst doet de redactie een dringend beroep op
alle collega's van beide takken van onderwijs — ook de jongeren! —
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om hun pennevruchten eens aan de openbaarheid prijs te geven. Een ieder
heeft toch wel iets op zijn of haar hart, wat voor anderen ongetwijfeld
van veel nut kan zijn.

Ten slotte willen wij eindigen met u allen een zeer voorspoedig en gelukkig
1965 toe te wensen, en bovenal sterkte en vreugde bij de uitoefening van
uw moeilijke maar mooie taak.

J. C. Cramer
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HET GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE-ER

Een stukje Nederlandse spraakkunst, met toepassingen
op de taalverwerving van dove kinderen*

A. van Uden pr.

Inleiding.

Het gebruik van het aanwijswoordje **/ER in ons Nederlands is
wel een der moeilijkste punten van onze Spraakkunst. Het is ook typisch
Nederlands. Daarbij is deze ER zeer frequent. Wij gebruiken ER in ons
spreken en schrijven voortdurend door, en vrijwel feilloos. Maar als
we ons afvragen, waarom we het in een bepaald geval zus en niet zó doen,
dan zitten we al gauw met de handen in het haar. Een paar voorbeelden
als inleiding:

a. We zullen zeggen „Het wordt heet vandaag", en niet .,Er wordt heet
vandaag". En toch wel „Er wordt gekookt vandaag", of „Er wordt
vandaag gekookt". Vanwaar dit verschil?

b. Wel mag „Er zijn geen echte sterren", of „Er zijn enkele soldaten",
of „Ik geloof dat alle soldaten er zijn". Maar moeilijk toelaatbaar is „Er
zijn alle soldaten, geloof ik". Dan zeggen we liever „Ze zijn er allemaal,
geloof ik", of „Alle soldaten zijn er, geloof ik". Niet mag „Er zijn alle
soldaten blij", en wel „Er zijn enkele soldaten blij". Moeilijk kan „Er is
vader in de kamer", en wel „Er is (n)-iemand in de kamer". Vanwaar
deze verschillen? En hoe dit dove kinderen aan hun verstand te brengen?

c. En dan: waar blijft mijn onderwerp? We zeggen „Gisteren viel een
spin opeens van het plafond zomaar in de soep". Of „Gisteren viel ER
een spin opeens van het plafond zomaar in de soep". Die brutale ER

*) Deze bijdrage is een verkorte samenvatting van een uitgebreidere studie, welke
in stencil-vorm op het Instituut te St. Michielsgestel verkrijgbaar is.

**) Zie onze „Spraakkunst bij de Reflecterende Taalmethode" — St. Michielsgestel,
1957-1958; verder steeds te citeren als „Spraakkunst".
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plaatst zich opeens tussen de persoonsvorm **/ en het onderwerp in. En
nog meer „verwarring" brengt hij teweeg als we zien, dat het onderwerp
helemaal schijnt losgeslagen, h.v. „ER viel gisteren opeens een spin zomaar
van het plafond in de soep", of „Viel ER gisteren opeens zomaar van het
plafond een spin in de soep?".
Of in een bijzin „Ik vertelde net, dat ER gisteren opeens (een spin) van
het plafond (een spin) zomaar (een spin) in de soep viel". Maar een spin
mag weer niet helemaal achteraan komen of vóór viel!

•'S

d. En dan die voortdurende Nederlandse voorkeur voor tangconstruc-
ties */. „Hup jongens, daar gaan we met onze kist. Zet hem EROP!"
( = op de tafel). Of „Zet hem ER maar even OP!". Dan zitten ER-op
weer ritmisch aan elkaar, en dan worden ze weer van elkaar getrokken
om als twee grijpers andere woorden te omklemmen. Bij de ER hebben
we voortdurend met deze ritmische opposities te maken.

e. Nu we het toch over voorzetsels met ER hebben: sommige voorzetsels
veranderen, zodra ze met ER verbonden worden.
B.v. naar wordt heen of naartoe. B.v. „Ik ga naar de bioscoop. Ga jij ER
ook heen?". Of „Ga jij er ook naartoe?". Uitgesloten is: „Ga jij ER ook
naar?". Maar waarachtig even later zeggen we „Ba, wat een griezelfilm!
Ik kijk ER niet naar!".

f. Nog vreemder is het als er plotsklaps een ER schijnt te verdwijnen.
B.v. we zeggen „ER zitten vier boeken in die koffer". We kunnen boeken
weglaten en zeggen „ER zitten ER vier in". We zouden verder ER hier
als aan wijswoord je kunnen gebruiken en zeggen (ERin = in die koffer):
„ER zitten ER vier ERin". Maar dan verdwijnt er één ER en we zeggen:
„ER zitten ER vier in". En als we hier nu een vraag van maken, blijft er
maar één ER over: „Zitten ER vier in?".

**) Volgens onze „Spraakkunst" spreken we liever van „onderwerpsvorm", omdat
dit m.i. voor dove kinderen duidelijker de bedoeling weergeeft. Maar in deze bijdra-
ge willen we ons zoveel mogelijk aan de „gewone" termen liouden voor degenen,
die onze „Spraakkunst" niet kennen.

*) Wij leren de kinderen de term „tangbouw" daarom al spoedig, en we gebruiken
vooral de ritmische „spreekstroom" om hun dit te doen aanvoelen aan de hand van
de ritmische opposities. Zie ons boekje: „Motoriek en het leren van een klanken-
taal" — St. Michielsgestel, 1960; verder steeds te citeren als „Motoriek".
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Deze voorbeelden mogen volstaan om aan te tonen, hoe moeilijk deze
materie voor dove kinderen moet zijn. Desondanks willen we een poging
wagen om een en ander uit de doeken te doen. Als we het zelf eerst
maar goed weten (althans zoveel mogelijk), dan zal ons dit weer helpen
onze kinderen hierin wegwijs te maken, eerst reflecterend, stapje voor
stapje, om ze daarna te leiden in een juist producerend gebruiken.
Maar als we het zelf niet goed weten, wordt dit alles natuurlijk veel
moeilijker, zo niet onmogelijk.

Jammer is, dat ik geen enkele spraakkunst gevonden heb, die deze
materie in zijn geheel behandelt, laat staan systematisch behandelt.
Men vindt hier dit en daar dat. Ik moest dit bij elkaar brengen en ook
vaak het gebruik zelf interpreteren. Ik hoop, dat ik daar enigszins in
geslaagd ben.
Wetenschappelijke publikaties gebruiken ook vaak voor onze kinderen zeer
moeilijke termen. Deze heb ik trachten te vereenvoudigen, zó dat ze ook
voor onze kinderen bruikbaar worden en hen zo kunnen voorthelpen.
Ik moge hier even de literatuur opgeven, die ik voor deze bijdrage benut
heb. Ik moge hierbij wijzen op het belang van die spraakkunsten, die
geschreven zijn om Fransen, of Engelsen, of Spanjaarden (ik had alleen
deze; Maleis versta ik niet) Nederlands te leren. Daar vindt men vaak
„regels" uitgelegd, die in onze gewone Nederlandse Spraakkunsten niet
of nauwelijks genoemd worden, eenvoudig omdat niemand zich tegen
zo'n regel bezondigt. Maar bij onze kinderen is dat helaas anders. Het
zou m.i. de moeite Ionen deze spraakkunsten a.h.w. uit te kammen, de
gegevens te ordenen (èn te selecteren, want hier is ook veel kaf onder
het koren) en toepasselijk te maken voor onze kinderen.

Bech G. — „Über das niederlandische Adverhialpronomen ER". Travaux du
Cercle Linguistique de Copenhague — 1952.
Dam C. F. A. v. y Oostendorp H. Th. — „Grammatica Holandesa" — Madrid,
1960.
Heemstra J. — „Grundrisz der Deutsch-Niederlandische Satzlehre" — Haar-
lem, 1947.
Hugo's Simpl. System „Dutch" — London, z.j.
Koolhoven H. — „Dutch" — London, 1963.
Kruisinga E. — „A Grammar of Modern Dutch" — London, 1963.
Léonard N. — „Neerlandais" — Bruxelles, 1961, 1 en II.
Mulders J. v. — „Neerlandia" — Bnixelles, 1963.
Overdiep G. S. — „Stilistische Grammatica" — Groningen, 1937.
Paardekoper P. C. — „Beknopte ABN-syntaxis" — Den Bosch, 1963.
Renier F. — „Learn Dutch!" — London, 1960.
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Shetter W. — „Introduction to Dutch" — The Hague, 1961.
Smit and Meyer — „Dutch, Grammar and Reader" — Melbourne, 1963.
Vannes G. — „Op nieuwe wegen"' — Antwerpen, 1961, I-IV.
Vooys C. de — „Nederlandse Spraakkunst" — Groningen, 1960.
Wijk N. v. — „De Nederlandse Taal" — Zwolle, 1931.

We zullen de stof indelen naar volgende gezichtspunten, waarbij we
maar meteen de termen geven, die ons het beste leken:

1. De Voorzetsel-Er (b.v. ..Hij stond erin").
2. De Plaats-ER (b.v. „Hij stond er allang").
3. De Gebeur-ER (b.v. „Er stond een vaas op tafel").
4. De Groeps-ER (b.v. „Hij had er vier").
5. Samentrekking van meerdere ER's (b.v. „Zitten er vier in?"). Deze

ER is groeps-ER en tevens gebeur-ER, en ook nog voorzetsel-ER.
6. Groepering van deze ER's in de zinschemata.
7. Enkele punten voor een leerplan.

Nota 1: Er is nog een andere er, die m.i. meestal toch anders geschreven
wordt. B.v. „Ik heb haar gezien" zz „Ik heb 'r (er) gezien". Hetzelfde
met „Truus haar hoed" = „Truus er hoed" = 'r hoed of d'r hoed. Dit
er •=. haar wordt hier niet behandeld.

Nota 2: De voorzetsel-ER, de plaats-ER en de gebeur-ER zou men ook
kunnen noemen „Daar- of Hier-ER's". Ze kunnen praktisch altijd door
daar of hier gesubstitueerd worden, wat vooral moet gebeuren als de aan-
wijzing accent heeft. Omdat ER zowel voor daar als hier kan staan, mits
hij de grotere precisie van verderaf of dichterbij, welke distantie-ver-
schillen weer niet enkel van plaats mogen begrepen worden, maar ook van
pure voorstelling, b.v. „Dat ik /«"eraan niet gedacht heb". — In verband
hiermee zou men de groeps-ER misschien een „Daarvan-ER" kunnen
noemen. B.v. „Diamenten? Hij had ER vier" (nl. van de diamanten,
daarvan). Toch klopt dit niet helemaal, hetgeen o.a. hieruit blijkt, dat we
vaak ER in zo'n geval niet kunnen weglaten. Hij wordt dus niet echt
vervangen. B.v. „Hij had ER vier daarvan". Zie onder. Toch kan ons
dit daarvan een heel eind op weg helpen.

1. De Voorzetsel-ER (b.v. „Hij stond erin").

Deze bijwoordelijke ER is natuurlijk verwant met de eveens bijwoor-
delijke plaats-ER, echter niet geheel. Want de voorzetsel-ER wijst ook
tijd aan, terwijl de plaats-ER alleen naar een plaats verwijst. B.v. „Jan
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maakt zijn huiswerk vóór de wedstrijd, en Kees ERna". Ook wordt de
voorzetsel-ER vaak gebruikt in uitdrukkingen waar noch van plaats noch
van tijd sprake is, b.v. „Hij stond ERop, dat hij kwam". Enz. — Wanneer
echter een plaats wordt aangewezen, dan moet men zeggen, dat de voor-
zetsel-ER een meer precieze bedoeling inhoudt dan de plaats-ER. B.v.
„Hij stond ER allang".
„Hij stond ER allang achter, langs, op, in etc".

Wanneer het zelfstandig woord, waarheen verwezen wordt, niet
als persoon wordt voorgesteld */, móet ER gebruikt worden. Dit geldt
heel speciaal bij HET. Men kan spreken van met hem, met haar, mei hun,
maar niet van met het (zoals in het Engels „with i t") : dit laatste wordt
per se ERmee. Wanneer het zelfstandig woord echter wèl als persoon
wordt bedoeld, mag hem, haar, hen, hun gebruikt worden, maar ook ER.
Dit laatste heeft echter vaak niet de voorkeur, behalve wanneer het het-
woorden geldt. B.v. :
„Hij nam het kindje bij de hand en ging ERmee naar huis. Hij kocht
ER wat speelgoed voor ( = Hij kocht het wat speelgoed)".

2. De Plaats-ER (B.v. „Hij stond ER allang").

Dit is dus een bijwoordelijke ER, zonder voorzetsel, die alleen één
plaats aanwijst, geen tijd eet. (of: verwijst naar een plaats). Daarom
zouden wij dit bijwoordelijk aanwijs-woordje „plaats-ER" willen noemen.
Dit lijkt een duidelijke term voor dove kinderen. **/

Opgemerkt moet worden, dat, wanneer men daadwerkelijk aanwijst
(met de vinger, of ook wel met een blik van de ogen), men hier niet ER
maar daar gebruikt. Dit is bij de voorzetsel-ER niet altijd zo. B.v. bij
„ERóp zitten, zeg ik je!". Hierbij kan men ook daadwerkelijk aanwijzen.
En men kan natuurlijk ook zeggen: „Daarop zitten, zeg ik je!" (met
verschil van bedoeling!).

3. De Cebeur-ER (b.v. „ER stond een vaas op taf cl").

Laten we eerst een aantal voorbeelden geven:

*) Bech meent: „ER wo die vertretene Grosse kein Lebewesen ist", wat m.i. onjuist
is. Het gaat trouwens bij taal nooit over wat is, maar over wat men bedoelt.

**) Bech wil hier spreken van een latent voorzetsel. Behalve, dat dit voor dove
kinderen haast niet is uit te leggen, is het m.i. ook onjuist, hetgeen blijken zal.
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„ER komt niemand bij ons in huis."
„ER komt niemand meer na hem."
„Hier komt (ER) niemand meer na hem."
„ER werd besloten te staken." Of „...dat we etc."
„Wie wil (ER) nog pap?"
„ER meldt zich niemand."
„Meldde (ER) zich niemand?"
„Het is, of (ER) in de verte een auto aankomt."
„ER wacht u een verrassing."
„ER is iets stuk."
„Weet je, of (ER) iets stuk is?"
„ER zijn al veel jongens klaar."
„ER komt niets van je terecht."
„ER huurde niemand een taxi."

a. Een der eerste dingen die opvallen, is, dat het onderwerp in al
deze zinnen op een of andere wijze onbepaald is, behalve in „Er werd
besloten, te staken", of „ , dat we etc". Men mag in het algemeen
zeggen :

Het onderwerp is ofwel onbepaald, ofwel een infinitief, of een bijzin
(zied).

Maakt men het onderwerp bepaald, dan is deze ER meteen uitgesloten.

Voorbeelden:
„ER komt Piet bij ons in huis."
„ER komt Jan na hem."
„ER meldt zich vader."
„Het is, of ER in de verte de auto van Piet aankomt."
„ER wacht u de laatste verrassing."
„ER liep Amsterdam leeg."
„ER liepen alle soldaten uit de pas."
„ER liepen beide kinderen links van de weg."

In deze zinnen is de ER als gebeur-ER onmogelijk, omdat het
onderwerp bepaald is. Men lette echter op de verandering van bedoelings-
nuance, wanneer deze ER een plaats-karakter krijgt. Of we zeggen „ER
wacht u een verrassing" (als gebeur-ER), of „Ga naar boven: ER wacht
u de verrassing van de week" is heus niet hetzelfde. Koenen (woorden-
boek) geeft m.i. dit typische van de gebeur-ER goed aan, door te zeggen:
„een algemene strekking uitdrukken", ofschoon daar natuurlijk niet alles
mee gezegd is.

Conclusie: zo gauw het onderwerp bepaald wordt, is ER geen gebeur-
ER meer, maar plaats-ER. De gebeur-ER leidt dus een onbepaald onder-
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werp in. Dus onderwerpen als 'n , enkele , sommigen, veel, iemand
etc, maar ook negatieven als niemand, geen een, en ook vraagwoorden als
Wie? („Wie gaat ER mee?"; „Iemand gaat ER mee"; „Eén gaat ER
mee".)

b. Genoemde verbinding van de gebeur-ER met het werkwoord brengt
ons naar een ander typisch punt, nl. dat de gebeur-ER de plaats van een
onderwerp imiteert.

In de bewerende hoofdzin komt het onderwerp meestal ofwel het
eerste, ofwel het derde, zó dat het werkwoord steeds het tweede blijft. */
Dit doet deze gebeur-ER ook. Voorbeelden:

„Jan fietste gisteren over de dijk."
„ER fietste gisteren een jongen over de dijk."
„Gisteren fietste Jan over de dijk."
„Gisteren fietste ER een jongen over de dijk."

In een vraag-zin treedt inversie op */ (ja-nee-vraag):
„Fietste Jan gisteren over de dijk?"
„Fietste ER gisteren een jongen over de dijk?"

In de wens-zin een zelfde inversie */ :
„Fietste Jan gisteren maar over de dijk!"
„Fietste ER gisteren maar een jongen over de dijk!"

In een bijzin krijgen we de tangbouw tussen onderwerp en werkwoord * / :
„Ik zeg, dat Jan gisteren over de dijk fietste."
„Ik zeg, dat ER gisteren een jongen over de dijk fietste."

In de voorwaarde-bijzin (dus voor a/5, wanneer, indien enz.) inversie:
„Fietste Jan gisteren over de dijk, dan kwam..."
„Fietste ER gisteren een jongen over de dijk, dan..."

Dit zijn maar enkele voorbeelden, welke de lezer zelf wel kan uitbreiden
(zie ook onder punt 6).

Zeer vaak komt er na deze ER een plaatsaanduiding. B.v.:
„ER liep een hond de garage binnen."

M.i. hoort dit ER zeer sterk bij liep èn bij binnen èn bij de garage
(cf. de samentrekking onder punt 5). Hij verwijst ernaar. Hij verwijst
m.i. niet naar een hond. Hij anticipeert dus niet het eigenlijke onderwerp.

M.i. mogen wij het gebruik van deze ER als volgt formuleren: een
werkwoord met onbepaald onderwerp heeft — wanneer een meer veral-

*) Zie „Spraakkunst".
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gemenende uitdrukking verlangd wordt — graag een zwakke, vage plaats-
bepaling bij zich voor zijn gebeuren, uitgedrukt door ER.
Bij deze veralgemenende strekking blijft hij tevens heenwijzen naar een
evt. nadere plaatsbepaling in dezelfde zin. Deze ER blijft dus m.i. een
bijwoord van plaats.

c. Hier komt nog een ander verschijnsel bij, — tevens een andere reden,
waarom wij de term „gebeur-ER" willen voorstellen — : nl. het gebruik
van deze ER al of niet met een koppelwerkwoord. Vergelijk deze voor-
beelden :

„ER is iets stuk" (akkoord).
„ER is een bungalow een prettig huis" (uitgesloten).
„ER is niemand boos" (akkoord).
„ER is een duivel een boze geest" (uitgesloten).
„ER is een man boos" (akkoord).
„ER is een bal rond" (uitgesloten).
„ER is een aardige bungalow" (akkoord).
„ER is een bungalow aardig" (uitgesloten).
„KR lijken nieuwe huizen afgebroken te zijn" (akkoord).
„ER lijken nieuwe huizen niet prettig te zijn" (uitgesloten).
„ER is een nieuw huis te koop" (akkoord).
„ER is een nieuw huis een bezit" (uitgesloten).

Het verschil telkens tussen de eerste en de tweede zin is m.i., dat de
eerste zin een gebeuren uitdrukt en de tweede niet. Deze twee zinnen
lijken allemaal constateringen-in-het-algemeen te zijn.

Derhalve meen ik de term „gebeur-ER" voor deze ER te mogen
voorstellen. Ik geloof, dat dit een term is, die de kinderen kan helpen,
allereerst om deze ER goed te duiden, en dan vervolgens ook goed te
gebruiken.

d. Het merkwaardig gebruik van de passieve vorm */.
Eerst enkele voorbeelden:

„ER wordt geschoten."
„ER wordt gestookt." (Cf. „Het wordt koud.")
„ER wordt besloten te staken." (Cf. „Het werd eindelijk besloten.")
„ER is besloten verdere berichten af te wachten."
„ER werd gefluisterd, dat hij alles betaald had."
„ER is gelogen." (Cf. „Het is gelogen.")
„ER is mij gezegd, dat u mij helpen kon."

*) Sommigen spreken hier van „passivische vorm", omdat het geen echt ondergaan
betreft. We kunnen dit m.i. wel blauw-blauw laten.
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„ER zijn de laatste jaren veel nieuwe stations gebouwd."
„ER werden nieuwe auto's in gebruik genomen."
„ER werd naar de misdadigers gezocht."
„ER is nu lang genoeg gepraat."
„ER is door allen tegelijk naar Wassenaar gewandeld."
„ER werd aan alle kanten tegelijk opgestegen."**)

Een en ander wordt duidelijker als we dit gebruik vergelijken met
het onbepaalde HET. Let wel: we bedoelen hier niet het aanwijswoordje
„het", zoals in „Het is me eindelijk gelukt", „Het werd besloten: . . .",
„Het is moeilijk hem tevreden te stellen", „Het verwondert me dat hij
meedoet", „Het komt uit", enz. ***/ We bedoelen hier het echte onbe-
paalde HET, als in deze voorbeelden:

„Het waait." „Het wordt koud."
„Het regent pijpestelen." „Het is laat."
„Het is er vol." „Het is leeg in de zaal."
„Het was er mooi." Enz.

Als inleiding iets over de O-junctie of zero-functie in de taal. De
aanneming hiervan is een consequentie van de oppositieleer in de taal-
kunde. Een duidelijk voorbeeld geeft het lidwoord in het Nederlands.
Tegenover het onbepaalde '« in het enkelvoud staat nl. het ontbreken
van het lidwoord in het meervoud. B.v. ,,'n Mens" - „Mensen". (Het
Frans b.v. heeft hier des gens.) Bij het in schema zetten van het gebruik
van ER en HET stuiten we ook op een zero-functie.

We zetten hier het hele gebruik bij elkaar, tevens als samenvatting
van het voorafgaande:

Het onderwerp is:
A onbepaald
a) geheel onbepaald
aa) het werkwoord is actief; dan onderwerp HET enkelvoud, werkwoord

ook enkelvoud. B.v.: „Het waait." „Het wordt koud."

**) Kruisinga zegt, dat deze constructie alleen geldt voor werkwoorden met hebben
in de voltooide tijden. M.i. klopt dit niet.

***) Men kan zeggen: „Het wordt besloten, dat we moeten staken". Dit „het" wijst
dan naar de komende bijzin. Toch zullen we dan liever iets in deze geest zeggen:
„Het wordt besloten: we staken!". De aanwijzing is dan duidelijker. Zegt men:
„ER wordt besloten, dat we moeten staken", dan denkt men m.i. ergens aan een
bestuurstafel of een bestuurszaal.
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bb) Het werkwoord is passief; dan onderwerp zero, ER met werkwoord
enkelvoud. B.v.: „ER wordt geschaatst."

b) enigermate onbepaald

ER met werkwoord enkelvoud of meervoud in congruentie met het
onderwerp. B.v.:
„ER luiden klokken."
„ER waait een koude oostenwind."
„ER worden huizen afgebroken."

B betrokken op een infinitief of bijzin:
aj het werkwoord is actief; dan HET (aanwijzend woordje) als onder-

werp, enkelvoud. B.v.: „Het is moeilijk hen tevreden te stellen."
„Het spijt me, dat...."

b) het werkwoord is passief; dan ER, onderwerp is genoemde infinitief
of bijzin, enkelvoud. B.v.:
„ER wordt besloten, dat er gestaakt moet worden."
„ER wordt besloten te staken."
„Dat ER gestaakt moet worden, wordt (ER) besloten."
(„Het wordt besloten, dat er gestaakt moet worden", is moeilijk.)

Men kan de regels ook omgekeerd geven, en voor de duidelijkheid
doen we dit hier.

We gebruiken het onbepaalde HET, als het werkwoord actief is en
het onderwerp geheel onbepaald blijft. HET wordt daarbij zelf onderwerp.
Het werkwoord komt in het enkelvoud.
B.v.: „Het waait".

We gebruiken ER :
a) als het werkwoord passief is en er van een onderwerp geen sprake is

(zero-functie); dan staat het werkwoord in het enkelvoud passief.
B.v.: „ER wordt gelachen";

b) ook als het onderwerp wel onbepaald is, maar niet geheel onbepaald.
Dan kan het werkwoord zowel actief als passief zijn. Bij de koppel-
werkwoorden wordt in dit geval ER alleen gebruikt als er een ge-
beuren wordt uitgedrukt. B.v.: „ER is een man boos", niet: „ER
is een bal rond".

4. De Groeps-ER (b.v. „Hij had ER vier").

Deze ER loopt niet zonder meer terug op het aanwijzende daar of
hier, noch wat het huidige gebruikt betreft, noch wat de oorsprong be-
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treft. De historische grammatica leert ons, dat hij ontstaan is uit de oude
vorm iro, d.i. de genitief meervoud van het persoonlijk voornaamwoord
3e persoon. Hij kan dus „vertaald" worden door: van hun (hen), van
deze dingen, van die dingen, van ze, van deze of die soort (dit of dat
soort) dingen, van deze of die groep, daarvan, hiervan, van zulke zaken,
van zulke personen etc. Het is dus eigenlijk een bijvoeglijk woord, dat
hoort bij een zelfstandig woord en heenwijst naar een groep, waarvan dat
zelfstandig woord een deel is. B.v.:

„Eieren? De winkel had ER maar vier." ER slaat op „eieren", nl.
vier van de groep, en hoort bij het zelfstandige vier (eieren).
Bech stelt voor deze ER een „kwantitatieve ER" te noemen, omdat

hij steeds door een of ander telwoord gevolgd wordt. Deze term lijkt me
verwarrend voor de dove kinderen. Immers men moet dit kwantitatieve
wel erg ruim nemen, b.v.: „Ik wil ER geen"; Ik heb ER allang genoeg",
enz. Bovendien zullen we onder zien, dat het hier slechts discontinue
kwantiteiten betreft, niet continue (b.v.: „Wil je nog een beetje pap?"
wordt niet „Wil je ER nog een beetje?", maar „Wil je ER nog een beetje
VAN?", dus een voorzetsel-ER; of: „Speculaas? Wil je ER nog een stuk
VAN?"). Het gaat om een gróép.

Men heeft deze ER ook wel een „partitieve ER" genoemd, dus deel-
hebbend, aandeelhebbend. Het gaat immers over een deelhebben aan een
groep. Let wel: niet aan een gesloten geheel. Behalve echter dat het niet
gaat om het deelhebben aan een continue kwantiteit, zijn er nog andere
punten die dove kinderen bij deze term m.i. in de war kunnen brengen.
In het gegeven voorbeeld zijn de vier eieren, alle eieren die de winkel
had. Ze zijn alleen deel van „de eieren als onbepaalde groep". Vergelijk
ook nog dit voorbeeld: „Ik heb maar één hoek, maar Jan heeft ER wel
zeventig". Hier ook gaat het niet om deelhebben aan dat éne boek, maar
aan de „groep" dingen: boeken.

Daarom zou ik willen voorstellen deze ER „Groeps-ER" te noemen
( = van een groep-ER). Voorbeelden:

„Er zal geen telefoon gaan, want ik heb ER geen" (= van die groep dingen
die wij telefoon noemen).
„Van die drie huizen koop ik ER nooit geen"*) ( = van die groep van drie;
zie onder).

*) Sommige Neerlandici menen m.i. terecht, dat zulk een opeenstapeling van
negatieven goed Nederlands is, en een versterkte negatie kan inhouden, niet een
elkaar uitsluiten. In taal gaat het immers niet om de logira!



„Alle jongelui waren er. Er ontbrak ER werkelijk geen een" ( = van die
groep jongelui: ER is hier tevens plaats-ER; zie onder punt 5).
„Te weinig sjokla? Je krijgt ER nog meer, hoor!" ( = van die groep repen-
sjokla; zie onder).
„Het was een lange vergadering. Er waren ER, die dat niet nodig vonden"
(...„ER enkelen, die dat niet nodig vonden"; ook hier weer een zero-functie:
enkelen kon wegvallen; ER = van die groep vergaderden; ER is hier tevens
plaats-ER; zie onder punt 5).

Enkele bijzonderheden:

a. Bij deze groeps-ER moet de groep, waarheen verwezen wordt, liefst
vooraf genoemd worden (over dit „genoemd" zie onder c ) . Moeilijk is
b.v.: „Ik heb ER vijf. Hoeveel appels heb jij ?"

b. Het „telwoord" (inclusief geen, sommigen, enkelen, genoeg, hoeveel?
enz.) wordt zelfstandig bedoeld. Ik zou hier spreken van „het aandeel-
woord", liever dan van telwoord, nl. het woord voor het aandeel van de
groep. Als dit aandeelwoord bijvoeglijk wordt, vullen we ER aan met
VAN, of beter: de groeps-ER wordt veranderd in een voorzetsel-ER. B.v.:

„Ik heb ER vijf" (Vijf is zelfstandig).
„Ik heb ER vijf boeken" (uitgesloten; vijf wordt hier bijvoeglijk
bij boeken); dus:
„Ik heb ER vijf boeken VAN".
„Ik wou ER graag een dozijn hebben" (dozijn is hier zelfstandig).
„Ik wou ER graag een dozijn knopen hebben" (uitgesloten; dozijn
wordt hier bijvoeglijk bij knopen; ER moet wegvallen, of voorzetsel-
ER worden); dus;
„Ik zou ER graag een dozijn knopen VAN hebben".

5. Samentrekking van meerdere ER's (b.v.: „Zitten ER vier in?").
Deze ER is groeps-ER en tevens gebeur-ER en ook nog voorzetsel-ER.

Deze samentrekking, of beter dit samenvallen, is een der merk-
waardigste verschijnselen van de ER. Soms nl. blijkt één ER meerdere
van de genoemde vier ER-functies te hebben.

De regels zijn de volgende vier:

a) Als plaats-ER, voorzetsel-ER van plaats, gebeur-ER en groeps-ER in
de middengroeperingen van de zin vallen, heeft er samentrekking van
deze ER's plaats.
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b) Als de gebeur-ER of de plaats-ER voorop in de zin staan, dan wor-
den respectievelijk een andere plaats-ER of voorzetsel-ER van plaats ermee
samengetrokken, maar niet de groeps-ER.

c) Twee voorzetsel-ER's worden nooit samengetrokken.

d) Een voorzetsel-ER van tijd wordt nooit met een andere ER samen-
getrokken.

6. Groepering van de verschillende ER's in de zinschemata.

We zijn al meerdere keren geconfronteerd geweest met de moeilijk-
heid waar de verschillende ER's in de zin moeten gegroepeerd worden,
en wat dit dan voor gevolgen kan hebben voor de andere woorden.
De regels zijn de volgende * / :

a) De groeps-ER kan nooit eerste zinsdeel zijn.

b) De gebeur-ER volgt wat de plaats betreft de regels van het onderwerp.

c) Als de gebeur-ER niet voorop staat, kan hij steeds worden weggelaten,
behalve als hij tevens een andere ER is, die niet kan worden weg-
gelaten.

d) Plaats-ER en voorzetsel-ER zijn zelden eerste zinsdeel, behalve als
ze accentloos direct verbonden zijn met een plaats-werkwoord.

e) De voorzetsel-ER, de plaats-ER en de groeps-ER worden verder be-
heerst door deze regel, die wij de satellietregel zouden willen noemen,
of „maanregel", nl.:
Ze sluiten zich liefst zo nauw mogelijk aan bij de groep onderwerp
+ persoonsvorm (of roepvorm).

f. De plaats-ER sluit het liefst direct aan bij de groep onderwerp +
persoonsvorm (of bij de roepvorm van het werkwoord). Hij kan
nooit het laatste zinsdeel zijn, als er meerdere bepalingen na het
werkwoord komen.

We geven nog niet zo gauw de regel voor de voorzetsel-ER en de
groeps-ER. Want daarbij hebben we nog met een ander probleem te

*) Voor een uitwerking van deze regels moet hier verwezen worden naar hoger
genoemde stencil.
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maken: de voorkeur voor tangbouw in het Nederlands.*)
Bij de voorzetsel-ER vormt er zich graag een tang tussen ER en

voorzetsel, en bij de groeps-ER graag tussen ER en het aandeelwoord. Dus:
ER . . . . voorzetsel;
ER . . . . aandeelwoord.
Een eerste regel is hier reeds: nooit kan het werkwoord zich tussen

deze tang-grijpers plaatsen. B.v.: „Hij nam het boek en deed alsof hij ER
wilde uit voorlezen." Dit is een gallicisme, dat men nogal eens in Vlaamse
stukken tegenkomt. Men zou mogen zeggen, zoals blijkt uit de gegeven
voorbeelden, dat de ER min of meer op en neer kan schuiven tussen de
groep onderwerp-persoonsvorm en respectievelijk het voorzetsel en het
aandeelwoord.

Nemen we eerst de voorzetsel-ER.
„Waarom kwam ER die auto opeens aan?"
„Waarom kwam die auto ER opeens aan?"
„Waarom kwam die auto opeens ER aan?"
De laatste groepering heeft zeker meestal geen voorkeur.

We kunnen de regel als volgt formuleren:
g. De voorzetsel-ER moet steeds het voorzetsel in de zin vooruitgaan.

Hij sluit het liefst direct aan bij de groep onderwerp + persoons-
vorm, maar kan zich in de richting van het voorzetsel bewegen, met
echter steeds een voorkeur voor tangbouw. De ER en het voorzetsel
kunnen wel het onderwerp soms omklemmen, maar nooit het werk-
woord.

Min of meer hetzelfde geldt voor de groeps-ER. Hier een tangbouw
tussen de grijpers ER en het aandeel woord.

„Waarom haalde ER Piet gisteren geen twee?"
„Waarom haalde Piet ER gisteren geen twee?"
„Waarom haalde Piet gisteren ER geen twee?"

De laatste groepering heeft zeker meestal geen voorkeur.

We kunnen de regel weer als volgt formuleren:
h. De groeps-ER moet steeds het aandeelwoord vooruitgaan. Hij sluit

het liefst aan bij de groep onderwerp-persoonsvorm, maar kan zich

*) Zie „Motoriek" etc. Ter illustratie dit voorbeeld van 3 tangconstructies boven en
over elkaar, nl. ging... zitten, er... bovenop, en met... harnas:

I • = i |
^v ^v Ŷ ŵ ^v ^L/

„De ridder ging er met zijn harnas bovenop zitten".
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in de richting van het aandeelwoord bewegen, met echter steeds een
voorkeur voor tangbouw. De ER en het aandeelwoord kunnen wel
het onderwerp soms omklemmen, maar nooit het werkwoord,

i. Een heel bijzondere moeilijkheid — we wezen daar reeds op — is
de plaats van het onderwerp. Dat schijnt soms aan de haal te gaan!
Het komt soms tussen of zelfs na de bepalingen terecht. */ Dit komt
echter ook voor als er van een ER geen sprake is. B.v.:
„Gisteren viel opeens van het plafond zomaar een spin in de soep."
„Helemaal op het laatst kwam daar nog maar net op het nippertje de minister
aangerend."

Dit geldt voor praktisch alle gevallen, waarbij het onderwerp achter de
persoonsvorm staat, b.v.:

„Waarom kwam daar helemaal op het laatst nog de minister aangerend?"
„Kwam maar net op het nippertje de minister nog aangerend!"

Bij de gebeur-ER kan het onderwerp niet zijn gewone plaats behou-
den. Het zal dikwijls accent hebben en zodoende neigen naar de laatste
of voorlaatste plaats in de zin, met voorkeur voor tangbouw met de
persoonsvorm. */

7. Enkele punten voor een leerplan.

Als we deze hele stof van de Nederlandse ER overzien, rijzen ons de
haren te berge. Hoe zal een doof kind dit ooit onder de knie krijgen?

Volgens onze reflecterende methode zal het het eerst noodzakelijk
zijn, dat de kinderen deze ER's leren verstaan, d.i. juist duiden, althans
een heel eind, vóór zij ze goed gaan leren gebruiken. We zullen hier met
fasen in de ontwikkeling te maken hebben, die elkaar overlappen. Een
fase kan al actief gemaakt worden, vóór een volgende goed en wel begon-
nen is. Ook al worden van het begin af gewoon alle taalvormen gegeven
die nodig zijn, in het bewust worden is er faseverschil.

Hierbij moet bedacht worden, dat al deze ER's aanwijswoordjes zijn,
en dat zulke woordjes in feite nooit goed begrepen kunnen worden, tenzij
de kinderen van jongsaf het aanwijzen, de deixis, goed geleerd hebben.
Dit moet al tijdens de home-training en in de voorschool beginnen */.

We zouden aldus de volgende fasen kunnen ontwerpen:
I. Vóórfase: het goed leren aanwijzen en daarbij al aanwijzende, het

*) Een voorkeur-volgorde in het Nederlands is: eerst de tijdsbepaling en dan de
plaatsbepaling, b.v.: „Ik kwam gisteren op het kantoor".

*) Zie „Spraakkunst".
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juiste aanwijswoordje leren gebruiken: daar, dat, dit, hier. deze,
die, jij, ik, hij, enz., enz.

II. Reeds zeer vroeg beginnen met de aan wijswoordjes in teksten te
leren duiden. Ik denk hier aan de associatieschriften. Reeds in de
voorschool, en zeker in de eerste klas, zal men reeds veel aanwijs-
woordjes kunnen leren duiden. Daar zal ook de ER bij te pas komen.
B.v.:
„Pietje heeft ER twee!" „Ik heb ER vijf!"
„Blijf ERaf!" „Twee ERbij." „Drie ERaf."
„Jantje is ER nog niet." Enz.

Dus vragen leren beantwoorden als: „Wat betekent ER hier? Wat wijst
het aan? Waar verwijst het naar?"

III. Vanaf ongeveer de tweede klas zal men kunnen beginnen mei de
termen te leren.
Als eerste komt m.i. in aanmerking de term „gebeur-ER". Immers
de andere ER's zijn duidelijker aanwijzend; daar is voorlopig zeker
geen behoefte aan een term. Des te meer voor de gebeur-ER. Hierbij
immers valt er meestal of vaak niets voor de kinderen aan tij wijzen.
Als men de kinderen gewend heeft gemaakt, niet meer al te globaal
over de woorden heen te glijden, en b.v. de ER's telkens te duiden,
dan raakt men vast met zinnen als: „Wie is ER jarig?", of „Morgen
komt ER iemand". Men handelt niet helemaal juist met bij de eerste
ER de klas kinderen aan te leren wijzen, en bij de tweede ER het
klaslokaal, ofschoon dit ook weer niet helemaal fout is (ik zag dit
eens gebeuren, en als men geen term heeft, moet men wel zoiets
prakkezeren). Beter is in zo'n geval meteen te zeggen: „Dat is de
gebeur-ER". Het belangrijke woordje „gebeuren" zal — zo mogen
we veronderstellen */ — de kinderen reeds vroeg bekend zijn, door
de gesprekken, door de associatieschriften, enz.

Ten gevolge van het bewust worden van het voorzetsel zal ook de
term voorzetsel-ER nu gauw aan bod komen. Verder de plaats-ER
en de groeps-ER.
In de vijfde klas kunnen deze termen zeker al meerdere keren ge-
bruikt zijn. Vaak genoeg zullen ze ook in opstellen en brieven enz.
te pas zijn gekomen, eenvoudig corrigerend wat de kinderen gaven.
Ook zal het goed zijn er eens een categoriebord aan te wagen, of

*) Zie „Spraakkunst".
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meer dan één, niet om er dit allemaal in te pompen(!), maar om
de kinderen deze ER's meer en meer bewust te maken.

IV. Wat het actieve gebruik betreft, zal men moeten beginnen met de
ER eenvoudig in uitdrukkingen te leren benutten. In het genoemde
stencil vindt men een behoorlijk aantal noodzakelijke uitdrukkingen
genoteerd, om in het hoofd te hameren (d.i. de leerkracht zijn
hoofd!), om ze bij het gesprek in de volle beleving te pas te brengen.

V. Af en toe zullen vanzelfsprekend ook sommige gebruiksregels te pas
gekomen zijn, eerst nog wat in het algemeen en reflecterend, d.w.z.
ze distillerend uit bekend materiaal.
Als de kinderen de functie van het onderwerp beginnen te begrijpen
— 3e of 4e klas */ — kan ook de hoofdregel van de gebeur-ER
reflecterend geleerd worden, d.w.z. dat zij deze regel in voorbeelden,
uit de associatieschriften of leesboekjes of wat de gesprekken ople-
veren, terugkennen. Ook de tangbouwregel, vooral bij de voorzetsel-
ER, zal steeds meer te pas moeten worden gebracht. Zo ook van de
groeps-ER.

VI. Pas in de hoogste klassen, na ongeveer de 8e klas — en dan nog
bij de intelligente kinderen —, zal men dieper op deze materie in
kunnen gaan. Men zou dan oefeningen **/ kunnen gaan geven in
deze geest:

a. Duid alle ER's en geef de juiste term:
„Nee, ER is hier vrijwel niets gebeurd", zei Piet tegen de politie, maar ER
stond een grote schram boven zijn oog. — „Heb je maar één handdoek? ER
moeten ER twee zijn." „Dank je voor al je hulp. Ik heb jr ER niet eens om
hoeven te vragen." Enz. Enz.

b. Leg in goede volgorde (sprekende):
„De bezem viel op de grond. /schrok/ER/lk/van/."
„Piet heeft al 3 puzzles opgelost. /heeft/klaar/Jan/kunnen/ER/nog/
krijgen/nooit/een/." Enz.

c. Invullen of vervangen:
„Wat is het raam vuil ! Komt nooit iemand het raam schoonmaken?" (Vul ER
in in de tweede zin.)

*) Zie „Spraakkunst".
**) Steeds vooral mondeling oefenen! Anders krijgt het taairitme te weinig kans.
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„Staat ER iets interessants in de krant?" (Gebruik voor krant een aanwijs-
woordje.)
„Ik heb genoeg boterhammen gegeten." (Gebruik een aanwijswoordje voor
boterhammen.) Enz. Enz.

d. Gebruik de gebeur-ER waar je kunt:
„Veel mensen gebruiken hun verstand niet."
„Alle chauffeurs moeten goed opletten." Enz. Enz.

Slot.

Veel taalproblemen moesten in het bovenstaande buiten beschouwing
blijven. Zo b.v. het gebruik van de wederkerende woordjes als zich, me
etc, en de wederkerige woordjes als elkaar, mekaar etc. in verband met
de ER.

Ook over HET en ER is nog meer te zeggen. Maar we moesten ons
beperken.

Moge het bovenstaande voor menigeen een aanleiding zijn ook over
bepaalde spraakkunstige problemen een kleine monografie te schrijven,
om onze Nederlandse taal steeds dieper te leren kennen, zodat we onze
dove kinderen ook meer en beter leiding kunnen geven.
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ONTWIKKELING EN
PERSPECTIEVEN DER OORCHIRURGIE

door Dr. H. J. Koster

Inleiding.

Al geruime tijd geleden werd aan mij gevraagd eens iets in dit tijd-
schrift te vermelden over de zogenaamde gehoorverbeterende operaties.
Liever zou ik willen zeggen over de moderne oorchirurgie, waarbij in
vele gevallen gebruik wordt gemaakt van de operatiemicroscoop, zodat
men ook wel van de microchirurgie van liet oor spreekt.

In een eerste impuls om aan deze oproep gevolg te geven, ben ik
gestuit op het bezwaar om voor een deel der lezers — zij, die de
opleiding akoupedie volgden — gauw tè elementair te zijn, terwijl het
juist van het grootste belang is ook de anderen enig inzicht in deze
materie te geven.

Ik hoop, dat u dit overzicht dus zult willen beschouwen als een
neergeschreven causerie, die beoogt de niet ter zake kundigen enig inzicht
te geven in de ontwikkeling en mogelijke perspectieven der hedendaagse
oorchirurgie. Het is onvermijdelijk daarbij kort enige basisbegrippen
uit anatomie, fysiologie en pathologie te releveren en de klassieke oor-
chirurgie te bespreken. Degenen onder de lezers, die meer ter zake kundig
zijn, gelieven deze stof als een feuilleton, waaraan alle bezwaren van een
populaire behandeling kleven, te aanvaarden.

Het is mijn bedoeling nu achtereenvolgens een uiteenzetting te
geven over:

1. De klassieke oorchirurgie bij acute en chronische
middenoorontsteking.

2. De otosclerose en haar behandeling.

3. De gehoorverbeterende operaties bij chronische oorontstekingen en
resttoestanden daarvan.
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I. De klassieke oorchirurgie bij acute en chronische middenoorontsteking.

Anatomisch wordt het gehoororgaan verdeeld in het uitwendige oor,
het middenoor en het binnenoor. Het uitwendige oor omvat de oorschelp
en de uitwendige gehoorgang, eindigend aan het trommelvlies.

Het middenoor, dat naar buiten wordt afgesloten door het trommel-
vlies, is een luchthoudende ruimte, waarin de keten van gehoorbeentjes,
hamer, aambeeld en stijgbeugel met hun onderlinge gewrichten, vrij spel
moeten hebben. Dit laatste is noodzakelijk om de functie van het midden-
oor — het op zo efficiënt mogelijke wijze overbrengen van de geluids-
golven uit de lucht naar de vloeistofkolom van het binnenoor — mogelijk
te maken.

De hamersteel is daartoe in lengterichting opgenomen in het trom-
melvlies en aan het andere einde der keten is de voetplaat van de stijg-
beugel met een beweeglijke membraneuze verbinding in het ovale venster
van het binnenoor bevestigd.

Over het binnenoor kan ik hier kort zijn; het benige labyrint is het
kapsel om het met vloeistof gevulde vliezige labyrint. Het evenwichts-
orgaan kunnen wij hier buiten beschouwing laten. Wat betreft het ge-
hoororgaan wil ik ermee volstaan erop te wijzen, dat het slakkehuis een
dubbele spiraalgang heeft, waarvan één vloeistofkolom in directe verbin-
ding staat met het ovale venster; in de top van het slakkehuis bestaat een
open verbinding met de tweede vloeistofkolom, welke laatste aan de basis
wordt afgesloten door de membraan van het ronde venster.
Tussen de twee vloeistofkolommen ligt op een vezelige plaat het
eigenlijke zintuigelement, het orgaan van Corti, waar de zintuigcellen
de mechanische geluidsgolven omzetten in een zenuwimpuls. Daar de
ontwikkeling der oorchirurgie praktisch haar uitgangspunt had ter be-
strijding van de vaak levensgevaarlijke complicaties van middenoor-
ontstekingen, dienen wij op het middenoor en de begrenzing daarvan even
nader in te gaan.

Zoals boven beschreven is het middenoor een naar buiten door het
trommelvlies afgesloten luchthoudende ruimte. Deze luchthoudendheid
wordt bereikt, doordat voor-onderaan de met de neus-keelholte in verbin-
ding staande buis van Eustachius uitmondt.

In rust is deze buis gesloten, maar met slikbewegingen en dergelijke
komt er af en toe lucht door. Begrijpelijk dat deze verbinding met de
neus-keelholte het gevaar van infecties meebrengt, hoewel de bacteriën nog
eerder het middenoor schijnen te bereiken door de om de tuba gelegen
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lymfebanen dan door het lumen (dit is de holle ruimte van dit buis-
vormige orgaan). Naar boven is het middenoor met een benige wand van
wisselende dikte begrensd door de hersenvliezen en schedelruimte. Naar
binnen vinden wij de wand van het benige labyrint, waarbij de onderste
winding van het slakkehuis een welving vormt en het ovale venster en
ronde venster in twee nissen liggen, welke alleen vliezig zijn afgesloten,
zodat zij punten kunnen vormen, waarlangs infecties zich naar het bin-
nenoor kunnen uitbreiden. Ontstaat zo eenmaal een labyrinthitis, dan is
het gevaar voor verdere uitbreiding langs de gehoorzenuw naar hersen-
vliezen en schedelruimte zeer groot.
Naar achteren is het middenoor begrensd door het mastoïd, een benig
deel van het slaapbeen, dat gevuld is met luchthoudende en met slijmvlies
beklede, met het middenoor samenhangende cellen.

Het is door deze samenhang begrijpelijk, dat bij een middenoor-
ontsteking meestal dit slijmvlies in de mastoïdcellen meedoet en er druk-
pijn op het mastoïd ontstaat; gevaar dreigt echter pas als door ontste-
kingszwelling van het slijmvlies de toegang naar de eerste der reeks
mastoïdcellen, het antrum. geheten, geen afvloed naar het middenoor meer
mogelijk is en het tot vorming van een veretterende holte, tot abcedering
van het mastoïd komt.

In gunstige gevallen zal deze etter een uitweg door het been naar buiten
zoeken, wat een abces onder het beenvlies met een flinke zwelling achter
het oor geeft, maar ook kan vanuit het mastoïd een doorbraak naar de
schedelruimten of het labyrint ontstaan.

Er doen zich nog bijzondere gevaren voor, doordat door dit mastoïd
een belangrijke aderlijke bloedafvoerweg vanuit de hersenen loopt en ook
de aangezichtszenuw er haar weg vindt.

Hebben wij tot nu toe bij onze beschouwingen over de pathologie van
de middenoorontsteking en haar complicaties voornamelijk het oog gehad
op acute ontstekingen, dan dienen wij nog even apart aandacht te beste-
den aan de chronische ontstekingen, die deels een heel ander karakter
hebben.

Of een chronische middenoorontsteking ontstaat, doordat een acute
ontsteking is verwaarloosd, of dat de ontsteking vanaf het begin een meer
slepend karakter heeft, dan wel de neiging tot steeds heroptredende otiti-
den geleidelijk zoveel resttoestanden heeft gelaten, dat de ontsteking een
chronisch karakter krijgt, is vaak een moeilijk te beantwoorden vraag. In
ieder geval doet zich het feit voor, dat wij ontstekingsprocessen van het
middenoor kennen, waarbij de perforatie van het trommelvlies zich niet
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na ophouden der etterige afscheiding sluit, met volledig herstel der
gehoorfunctie, doch dat er een perforatie in het trommelvlies blijft be-
staan, die hetzij voortdurend etterige afvloed vertoont, het zogenaamde
„loopoor', dan wel af en toe aanleiding is tot korter of langer durende
perioden met etterige afscheiding. Het is te begrijpen, dat bij dergelijke
processen veel meer verwoestingen in het middenoor tot stand komen.
Door het telkens weer optreden van ontstekingen zal zich littekenweefsel
vormen; ook de gewrichten der gehoorbeentjes kunnen door ontstekingen
verstijven. Voorts zal er zich vaak wild vlees (granulatieweefsel) ontwik-
kelen, dat been — zowel van de gehoorbeentjes als der wanden — kan
aanvreten en vaak zal het karakter van het slijmvlies veranderen door
ingroei van oppervlakte-epitheel uit de uitwendige gehoorgang. Dit laatste
geeft dan aanleiding tot de vorming van gelaagde proppen van verhoor-
nend plaveiselepitheel, die wij cholesteatoom noemen en die door druk
bij de expansieve groei uitgebreide beenverwoestingen kunnen veroor-
zaken. Evenals beenaanvreting geeft cholesteatoomvorming een onaan-
genaam stinkend karakter aan de uitvloed en het zal uit de bij de acute
ontstekingen beschreven gang van zaken zonder meer duidelijk zijn, dat
ook nu velerlei complicaties dreigen, terwijl bij een eventueel herstel, of
althans tot rust komen van het ontstekingsproces, veelal een vermindering
der functie van het middenoor zal resulteren.

Laten wij nu zover de pathologie even rusten en overzien wij hier
de therapeutische gedachtengang, die zich er altijd op heeft gericht een het
lichaam aantastend ontstekingsproces tot genezing te brengen, met een zo
goed mogelijk herstel van het betrokken orgaan.

Wanneer dus een acute oorontsteking met etter, welke druk in het
middenoor veroorzaakt, het trommelvlies bol doet staan, is het logisch
met behulp van een trommelvliessnede (paracentese) uitvloed naar buiten
te bewerkstelligen en niet maar rustig af te wachten tot er, hetzij spontaan
afvloed langs de tuba Eustachiï naar de neus-keelholte ontstaat — wat
gelukkig bij zuigelingen nogal eens gebeurt — dan wel tot het trommel-
vlies zó sterk door de druk is aangevreten, dat het spontaan perforeert,
met het risico van een moeilijker genezende perforatie, dan bij een scherp
uitgevoerde paracentese, terwijl al die tijd de patiënt pijn lijdt, koorts
heeft en de uitbreiding in minder gewenste richtingen dreigt. Wel kan
men tegenwoordig bij een dreigende otitis media met chemische en anti-
biotische geneesmiddelen verettering trachten te voorkomen, maar als er
eenmaal etter gevormd wordt, is het standpunt toch vrij algemeen, dat
afvloed naar buiten noodzakelijk is, waarnaast in ernstig verlopende ge-
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vallen chemische of antibiotische medicamenten kunnen worden toege-
past. Wij vleien ons met de illusie, dat daardoor vaak complicaties kunnen
worden voorkomen en inderdaad schijnen deze veel minder frequent dan
vroeger. Had een acute ontsteking oudsher aanleiding gegeven tot abce-
dering van het mastoïd — kortweg sprak men dan van een etterige
mastoïditis — dan was ook hier afvloed naar buiten de veiligste weg.

Bij de aanvankelijk ontwikkelde operatie werd het been achter het
oor blootgelegd en werd een gat gemaakt boven de plaats, waar ongeveer
de eerste grote mastoïdcel, het antrum is gelegen en nadat het antrum
was geopend, werd de verbinding met het middenoor verwijd; de wond
hield open drainage achter het oor, zodat èn middenoor èn de mastoïd-
ruimten naar buiten konden afvloeien gedurende de genezingsperiode.
Deze aanvankelijke antrotomie bleek bij zuigelingen vaak voldoende, doch
zodra het celsysteem wat meer was ontwikkeld, bleven er vaak ontstekings-
haarden achter, zodat men meer en meer als doel ging stellen alle be-
reikbare mastoïdcellen tot één gladde holte te maken, waardoor de
mastoïdoperatie tot een mastóidectomie werd. Later toen chemotherapeuti-
ca en antibiotica hun intrede deden, kon de nabehandeling, welke aan-
vankelijk vaak weken duurde, met veel verbandwisselingen aanzienlijk
worden bekort; in daartoe geschikte gevallen kan tegenwoordig de holte
zelfs met een antibacterieel poeder worden gevuld en de wond achter het
oor ineens gesloten.

Over de operaties, wanneer eenmaal verdergaande complicaties zijn
opgetreden, willen wij hier niet uitweiden, maar ons er liever mee bezig-
houden, hoe het staat bij een chronische otitis media, wanneer deze
operatief moet worden behandeld.

Kortweg kan men zeggen, dat gedeeltelijke operaties dan veelal
teleurstellingen gaven en in het algemeen werd in dergelijke gevallen
na wegneming van een deel van de achterkant van de benige uitwendige
gehoorgang de ring, waarin het trommelvlies gevat zit, doorgeslagen; het
trommelvlies en de middenoorbestanddelen werden — met uitzondering
van de stijgbeugel — weggenomen en het middenoor werd met leegge-
ruimde mastoïdruimte zoveel mogelijk tot één gladde holte gemaakt.
Het onderste deel van de achterwand van de gehoorgang moest blijven
staan, omdat daarin de aangezichtszenuw verloopt en zo bleef in een
dergelijke radicaalholte een facialisspoor als een gedeeltelijke barrière
bestaan.

Deze operatie, die de naam radicale middenooroperatie kreeg, gaf als
resultaat een vanaf een wat verwijde uitwendige gehoorgang toegankelijke
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holte, die als het epitheel van de uitwendige gehoorgang, dat er als een
lapje in werd gelegd, goed uit wilde groeien, glad en droog werd, maar
waarbij de middenoorfunctie geheel was opgeofferd.

Vaak bleef er toch nog afscheiding uit de tubahoek; het afsluiten
van de tuba werd wel geprobeerd, doch was vaak een moeilijk punt.

Indien de binnenoorfunctie goed was, kon het gehoor na een radi-
caaloperatie vaak meevallen, ondanks de feiten, dat het geluid nu niet
meer door de keten van gehoorbeentjes werd overgebracht en vooral,
dat het geluid nu beide vensters vrijwel gelijktijdig bereikte. Op den duur
gaat het gehoor na een radicaaloperatie altijd sterk achteruit; aanvanke-
lijk weet men dit aan secundaire binnenoordegeneratie, doch ook de
vorming van strak littekenweefsel bleek de beweeglijkheidsmogelijkheden
der venstermembranen aanzienlijk te gaan bemoeilijken.

Het is begrijpelijk, dat men steeds weer trachtte met minder ingrij-
pende middelen tot het gestelde doel te geraken door vanuit het mastoïd
alleen het bovenste deel van de trommelholte, de boven het trommelvlies
uitstekende koepelholte, te openen.

De keten van gehoorbeentjes ligt voornamelijk in deze koepelholte
en als er hier dan geen grove afwijkingen werden gevonden, werd deze
alleen goed gereinigd en trommelvlies en keten werden verder intact gela-
ten. Deze operatie, die in wezen een attico-antrotomie is, kreeg de wat
antagonistisch aandoende naam van conservatieve radicaaloperalie; zij
gaf vaak teleurstellingen door toch weer optredende infecties.

Ook bij de chronische otitis media wil ik mij ervan weerhouden
allerlei varianten en bijzondere operaties bij complicaties te bespreken;
ik geloof, dat wij thans voldoende inzicht in de klassieke oorchirurgie
hebben bij de acute en chronische middenoorontsteking om de beschou-
wingen over de gehoorverbeterende operaties te kunnen volgen.

Dr. //. /. Koster
Benoordenhoutseweg 40
Den Haag
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WAT HOREN ONZE DOVE KINDEREN VAN SPRAAK?

Door Br. Acharlui van Dongen

Korte inhoud.

Twee klassen dove kinderen zijn onderzocht op:
a) het horen alleen;
b) het liplezen alleen;
c) het horen en liplezen samen
van P.B.-lijsten en één lijst met spondeewoorden
(en één klas op zinnetjes).

We hebben de verhouding P.B.-woorden-spondeewoorden onderzocht,
zoals in Amerika Hudgins, Hawkins, Karlin en Stevens deze verhouding
onderzochten voor slechthorenden. („The development of record auditory-
tests for measuring hearing loss of speech". The Laryngoscope, 1947-p.
57-89). Zij kwamen tot de conclusie, dat de score bij spondeewoorden
hoger was; hetzelfde vonden wij voor de onderzochte klassen.
Hudgins onderzocht de verhouding horen, liplezen, en horen met liplezen
samen, en na hem nog vele anderen. Hun conclusie was: het horen onder-
steunt het liplezen. Dit vonden wij ook, maar we hebben uit de lijsten
meer gegevens trachten te halen, door als Kruisinga („Slechthorendheid
en het Verstaan van Spraak", Groningen, 1957) van elke jongen een
kwalitatief spraakaudiogram te maken; daaruit hebben we getracht ge-
gevens te halen voor wat betreft de foneemverwisselingsvoorkeur bij doven
(en slechthorenden), en daaraan vastknopend verstrekken we richtlijnen
voor de hoortraining.

Dit onderzoek kan dus in drieën uiteenvallen:
a) de foneemverwisselingsvoorkeur bij horen alleen;
b) de foneemverwisselingsvoorkeur bij liplezen alleen;
c) de foneemverwisselingsvoorkeur bij horen en liplezen.

Wij bespreken hier het eerste gedeelte (a), en willen later onze
mening geven omtrent de vragen:

Hoe staat het met de foneemverwisselingsvoorkeur bij liplezen?

Waar komt vooral de winst vandaan bij horen en liplezen samen?
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De proefpersonen.

Voor dit onderzoek namen we de negen jongens van onze eigen klas
(vijfde leerjaar); ze hebben — op één na — allen vijf jaar bij ons gezeten
(kennen onze Hpbeelden goed, en ook onze ,.hoorbeelden"), en ter verge-
lijking hebben we dezelfde proef door Br. Armandus in zijn UDO-klas
laten nemen, omdat
a) we een andere klas erin wilden betrekken, ter ruimer oriëntering;
b) dit een klas is met begaafder jongens;
c) dit een klas is die veel langer hoortraining heeft gehad.

De zuivere toonaudiogrammen van de onderzochte jongens zijn:

5de klas:
Ad rechts:

links:
Nolly: r.

1.
Peter: r.

1.
Piet: r.

I.
René r.

].
Rian: r.

1.
Theo: r.

1.
Tommy: r.

1.
Tonny: r.

1.

UDOklas

Piet H.: r.
1.

Frans: r.
1.

Ben: r.

I.
Gerard: r.

1.
Thieu: r.

1.
Bert: r.

1.

125Hz.
70db.
55
60
70
70
65
40
50
60
55
70
70
60
70
70
65
60
40

45
55
55
55
60
60
70
60
50
50
55
50

250Hz.
85db.
45
70
70
65
60
50
60
60
70
70
80
65
65
70
65
70
40

60
70
60
55
65
80
80
65
55
50
60
60

500 Hz.
—

70
100
95
70
70
60
95
65
90
80
85
80
75
80
80
95
55

70
90
65
55
75
90
90
80
75
70
75
95

lOOOHz.
—

100
115
110
100
100
115
105
65
115
100
105
100
95
100
95
110
70

110(?
95
70
60
100
100
100
95
95
95
75
115

2000 Hz.

70
110
115
95
110
110
100
65
110
105
105
120
115
105
120
90
75

) 75
75
75
110
110
105
100
105
95
90
90
105

4000Hz. 8000Hz.

100
130
135
115
115
125
135
95
115
105
105
130
135
115
125
100
90

70
65
80
115
115
115
125
125
105
110
95
125

—
.—
—
—
—

120
—
—
—
—
—

100
105
—
90

65
55
70
95
—
—
110
105
90
—
105
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De leeftijden van de onderzochte jongens waren in maart 1963:

1 maand)Ad:
Nolly:
Peter:
Piet:
René:
Rian:
Theo:
Tommy:
Tonny:

12;1 (12 jaar en
11;2
10;5
10;8
10;ll
11;
12;1
10;6
11;9

UDO-klas: Piet Hein:
Frans:

Ben:
Gerard:
Thieu:

Bert:

16:2
17;2
16;7
15;3
15;
15;5

Opmerking: We gebruiken voor de zuivere toonaudiogrammen de Britse standaard.

Het onderzoek had in dezelfde maand plaats, met dezelfde lijsten en
onder dezelfde akoestische condities voor beide klassen: we maakten ge-
bruik van de normale klasseapparatuur, en de leerlingen konden de
volumeregelaar in die stand zetten, waarin ze gewend waren te luisteren.

P.B.-lijsten.

De gebruikte drie P.B.-lijsten (van Eggermont) zijn:

Lijst 1: 1 elke, 2 ver, 3 licht, 4 niet, 5 van, 6 flesse(n), 7 fijn, 8 duur, 9 nat, 10 trein,
11 nummer, 12 sterre(n), 13 kin, 14 zitte(n), 15 later, 16 dode, 17 blare(n), 18
bene(n), 19 moete(n), 20 naaie(n), 21 hande(n), 22 water, 23 hoge, 24 gras, 25
weinig, 26 vaas, 27 buik, 28 zweep, 29 winter, 30 hange(n), 31 gezien, 32 doze(n),
33 tijger, 34 stom, 35 mantel, 36 pot, 37 rots, 38 denke(n), 39 dom, 40 dan, 41 hier,
42 nee, 43 lastig, 44 knecht, 45 veel, 46 kou, 47 na, 48 spin, 49 de, 50 nu.
Lijst 2: 1 rame(n), 2 band, 3 binne(n), 4 wij, 5 deke(n), 6 naar, 7 knippe(n),
8 niks, 9 noeme(n), 10 klein, 11 lampe(n), 12 mense(n), 13 tante, 14 tweede, 15
tonge(n), 16 ton, 17 arme(n), 18 ete(n), 19 valle(n), 20 wone(n), 21 zonder, 22
tien, 23 hebbe(n), 24 dicht, 25 hard, 26 gracht, 27 half (hallef), 28 grond, 29 jur-
ke(n), 30 geld, 31 flinke, 32 verstand, 33 die, 34 danse(n), 35 haan, 36 lui, 37 en,
38 diere(n), 39 ouders, 40 zwijge(n), 41 uur, 42 zijn, 43 oog, 44 les, 45 dove, 46
mes, 47 staan, 48 zeg, 49 voor, 50 ze.
Lijst 3: 1 banke(n), 2 /.o, 3 geen, 4 bakke(n), 5 jonge(n), 6 kant, 7 hoeste(n), 8
kunne (n), 9 kamer, 10 liever, 11 nacht, 12 note(n), 13 naast, 14 onder, 15 pijn,
16 vinde(n), 17 tuin, 18 tafel, 19 thee, 20 zelf (zellef), 21 werk (werrek), 22
slape(n), 23 smal, 24 me, 25 hij, 26 hals, 27 nieuwe, 28 dit, 29 gille(n), 30 wit,
31 vuur, 32 straat, 33 berg (berreg), 34 dapper, 35 geite(n), 36 derde, 37 rood,
38 mand, 39 zout, 40 nest, 41 onzin, 42 droog, 43 slaan, 44 honde(n), 45 mijn, 46
vege(n), 47 in, 48 erg (erreg), 49 eende(n), 50 we.

De gebruikte spondeewoorden (van A van Uden pr.) zijn:
1 zestien, 2 auto's, 3 bouwdoos, 4 hoeveel, 5 dinsdag, 6 taaitaai, 7 buikprjn, 8 zak-
doek, 9 schoorsteen, 10 waarvoor, 11 opnieuw, 12 wanneer, 13 vliegtuig, 14 tandarts,
15 speelgoed, 16 briefkaart, 17 altijd, 18 omhoog, 19 langzaam, 20 voetbal, 21 tuin-
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man, 22 iemand, 23 Utrecht, 24 kleurkrijt, 25 dikwijls. (Spondeewoorden zijn woor-
den van twee lettergrepen, die beide beklemtoond zijn; de sjwa valt uit.)

De notatie.

Onderzoekt men één dove, dan kan men het gehoorde woord laten
naspreken, en de onderzoeker noteert wat hij hoort. In klassikaal verband
is dit moeilijker, zeker bij kinderen. We hadden gebruik kunnen maken
van een bandrecorder, en dan zelf het gehoorde later kunnen weergeven,
wat bij enkele jongens zeker in hun voordeel was uitgevallen, b.v. bij Ad
die dyslectisch is (dansen = danes; weinig = wenieg), en het was de
zuiverheid van de proef ten goede gekomen, maar we hebben allen laten
meedoen, en ze alles schriftelijk laten weergeven, omdat

a) het veel tijd bespaarde;

b) het kind nu direct kon noteren, terwijl we bij gebruik van een band-
recorder één voor één bij de kinderen hadden moeten rondgaan, en
uit ondervinding weten we dat het voor de jongen, die het laatste
aan de beurt komt, moeilijker is („hoorgeheugen");

c) bij een mondelinge opname wij misschien een verkeerde interpretatie
gegeven zouden hebben. Nu kregen we echt te maken met wat onze
kinderen hoorden (meenden te horen).

P.B.-woorden t.o.v. spondeewoorden.

We geven de volledige lijst met percentages van de spraakverstaan-
vaardigheid van P.B.-woorden door de jongens gescoord, en daarnaast ter
vergelijking die van de spondeewoorden.

Getallen bekijken is niet interessant, maar men kan er veel uit op-
maken. We nemen eerst de gemiddelde percentages van de P.B.-lijsten en
zien dat de vijfde klas een doven-klas is, want bij allen is het liplezen
beter dan het horen alleen; bij allen — op Tonny na — is het horen met
liplezen — beter gezegd het liplezen met ondersteuning van het horen —
een stuk vooruitgegaan (zie ook tek. 3).

Bij Nolly zien we, dat hij (voor horen alleen) van de 150 P.B.-woor-
den en van de 25 spondeewoorden er geen één goed had (0%).

Voor zijn liplezen scoorde hij 43% P.B.-woorden en 88% spondee-
woorden, terwijl hij voor liplezen met horen resp. 61% en 92% haalt; dit
geeft voor de P.B.-woorden een winst van 18%! Deze winst moet uit de
gegevens te halen zijn, en dat hopen we later te verwezenlijken. Vergelij-
ken we de percentages van de P.B.-woorden met die van de spondee-
woorden, dan blijkt de grote winst van deze laatste zonneklaar.
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0%
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79%
14%

5 1 %
78%
86%
75%
4 3 %
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63%
59%
5 3 %
8 1 %
7 1 %
67%

55%
88%
85%
79%
6 1 %
65%

89%
96%
68%
88%
97%
79%

24%
4%

68%
8%
0%
4 %

88%
96%
4 %
8%

100%
44%

76%
96%
92%
96%
88%
84%

80%
92%
88%
92%
88%
92%

88%
100%
96%
96%
92%
92%

100%
100%
96%

100%
100%
100%
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Spraakverstaanvaardigheidspercentages van P.B.-woorden - Spondee-

woorden.

Gem. % P.B.-woorden Gem. % spondeewoorden

5de klas Ho. Lipl. H + L. Ho. Lipl. H + L.

Piet 27% 74% 82% 40% 92% 96%
Peter 5% 46% 61% 8% 80% 88%
René 27% 81% 89% 40% 96% 96%
Ad
Theo
Tonny
Rian
Nolly
Tommy

UDO-klas

Piet-Hein
Frans
Ben
Gerard
Thieu
Bert

Bekijken we nu de percentages van deze UDO-klas. We zien allereerst dat
bij Frans en Thieu het horen beter is dan het liplezen; zij zijn primair
auditief geworden (voor klasseapparatuur) ; ze zijn in het begin voor
„doof met veel gehoorresten" versleten; in de loop der jaren zijn ze deze
gehoorresten steeds beter gaan gebruiken, vooral door de jaar-in jaar-uit
stelselmatig volgehouden hoortraining!
Piet-Hein ging twaalf jaar geleden voor een echte dove door met geen
gehoorresten, en nu zien we bij de percentages van de spondeewoorden,
dat hier het horen zelfs beter dan het liplezen is, en bij de P.B.-woorden
ontlopen de percentages elkaar niet veel. In deze klas zien we heel duide-
lijk de grote winst, die bij alle percentages ten gunste van de spondee-
woorden gemaakt is. De curve die Hudgins c.s. vonden voor horen alleen,
zien we hier ook duidelijk (tek. 2).

Laten we meteen een praktische conclusie eraan verbinden.
Oefen in de lagere klassen met spondeewoorden, zowel voor het liplezen
apart als voor het horen alleen; deze zijn voor hen gemakkelijker. De
kinderen hebben het al moeilijk genoeg; laten we dus ook met liplezen
en hoortraining van het gemakkelijkere naar het moeilijkere gaan.
Hier volgen de curven, waarin de verhouding P.B.-woorden-—spondee-
woorden weergegeven is, en vervolgens de toenamegrafieken, waarin we



202

de verhouding horen, liplezen, en horen met liplezen samen aanschouwe-
lijk voorgesteld hebben.

CORRELATIE-CURVE VAN DE SCORES BIJ

P.B.- EN SPONDEELIJSTEN
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TOENAME-GRAFIEK VAN DE P.B.-LIJSTEN
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Kwalitatieve spraakaudiogrammen bij doven.

We hebben in het eerste gedeelte de lijsten met P.B.-woorden laten
zien (lijst 1, 2 en 3). Men biedt zo'n lijst met woorden aan de slecht-
horenden of doven aan (horen, liplezen, horen en liplezen samen).

Wij hebben de gemiddelde percentages van die 150 woorden gegeven,
en daaraan (evenals aan tek. 3 en 4) heeft men de winst kunnen zien,
die we verkregen bij horen en liplezen samen. Tot zo ver is alles gewoon,
ofschoon het altijd prettig is, wat voor anderen gewoon is, zelf ook te
vinden. We hadden met deze percentages de kwantitatieve spraakaudio-
grammen kunnen optekenen, maar we wilden meer uit de bron van
gegevens halen. Bij een kwantitatief spraakaudiogram noteert de onder-
zoeker alleen wat de gehoorgestoorde wel of niet hoort; heeft hij 75 van
de 150 woorden goed verstaan, dan haalt hij een spraakverstaanvaardig-
heidspercentage voor P.B.-woorden van 50%, en heeft hij ook een discri-
minatieverlies van 50%.

Verstaat een gehoorgestoorde „koud" i.p.v. „oud", dan wordt dat
voor fout gerekend, maar men zal het met ons eens zijn, dat hij er „bijna
was"!, maar dit blijkt niet uit het percentage.

Daarom heeft Kruisinga bij slechthorenden een andere manier van
werken genomen; hij noteerde alles wat de slechthorende waarnam, óók
al was het fout. Zo kreeg hij vele gegevens omtrent de verwisselingen van
fonemen, en de „hardnekkigheid" waarmee bepaalde verwisselingen voor-
kwamen, de zgn. foneemverwisselingsvoorkeur. Hij vond daarbij voor de
slechthorenden het volgende foneemverwisselingsvoorkeur-patroon:
klinkers: oe, ie, uu.

a, e, o, o/ i, u.
aai, aa.
ui, ou, ij.
ee, oo, / eu / ee(r), oo(r).

medeklinkers: k, t, p, f, s.
b, d.
v, w, z/ g, h, j .
m, n, ng, 1, r.

(„Slechthorendheid en het Verstaan van Spraak", blz. 69 en 73, tek.
25 en 26.)

Het is niet helemaal juist wat we vertellen, want de indeling van de
consonanten is eigenlijk op basis van akoestische discriminatiemoeilijk-
heden bij normaalhorenden. (Als we normaalhorenden de spraak ver-
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zwakt aanbieden, dan verloopt de verwisselingsvoorkeur volgens de
bovenstaande indeling; dit is bij slechthorenden nagenoeg volgens het-
zelfde stramien.)

Wat wilde Kruisinga ons met die indeling leren ?

Bv. dat de oe meestal door een ie of uu vervangen werd, en niet door een
oo. De tweeklanken verwisselden vooral onder elkaar, evenals de korte
klinkers, welke haast niet door lange klinkers vervangen werden. Bij de
medeklinkers zien we de voorkeur van de stemloze ploffers en glijders voor
elkaar. Een slechthorende verving dus niet de p door een b (hetzelfde lip-
beeld), maar door een t, k of s, enz. (hetzelfde „hoorbeeld").

Onder een kwalitatief spraakaudiogram verstaat Kruisinga:
„Een schematisch overzicht van het subjectief herkenningsvermogen en de
verwisselingsvoorkeur der fonemen bij een slechthorende". Alle fouten
in de P.B.N.-lijsten werden opgetekend.

Opmerking: Kruisinga gebruikte P.B.N.-lijsten ( = nonsens-woor-
den). Wij hebben zinvolle woorden gebruikt; de grote moeilijkheid liij
onze kinderen was hen te dwingen te noteren wat zij hoorden, ook al ken-
den ze het aldus ontstane woord niet, bv. tijger= huiker; de neiging
om een zinvol woord te schrijven moest feitelijk ook in onze uitkomsten
verwerkt worden, maar daar zagen we geen kans toe.

Wij hebben net als Kruisinga ook kwalitatieve spraakaudiogrammen
gemaakt, en daaruit conclusies getrokken. We willen vooropstellen, dat
deze conclusies vooral voor deze twee klassen gelden; het zou fijn zijn als
verschillende geïnteresseerde collega's bij het doven- en slechthorenden-
onderwijs dezelfde proef namen om de uitkomsten te vergelijken. (Men
kan dit onderzoek verrichten in de vorm van een scriptie voor het akoe-
pedie-diploma, voor het B-diploma, uit interesse. Het kost veel tijd, maar
men krijgt daardoor een dieper inzicht in het horen van onze kinderen,
èn . . . ervaart hoe moeilijk ze het hebben.)

Bekijken we het kwalitatief spraakaudiogram van Frans (tek. 5) en
daarna dat van Theo (tek. 6). We hebben Frans genomen, omdat hij een
uitgesproken voorbeeld van een slechthorende is, en Theo, omdat die een
uitgesproken voorbeeld van een zwaardove is, intelligent genoeg om prak-
tisch alles wat hij hoorde op eigen manier weer te geven. (Er waren ook
jongens die gehoorde woorden niet invulden, zodat men dan een licht ver-
tekend beeld krijgt in hun subjectief kwalitatief spraakaudiogram.)

In het kwalitatief spraakaudiogram van Frans valt op:
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1. Het is het audiogram van een lichtslechthorende, ofschoon hij vol-
gens het zuivere-toonaudiogram op de grens ligt van matig tot zwaar-
slechthorend. Door training is hij tot deze prima scores in staat! Op
de S.H.-school zou hij volledig op zijn plaats zijn, maar dit discrimi-
natievermogen is slechts langzaam gegroeid. (Hij is al zeventien jaar.)
De sjwa haalde 15 van de 76 (1 x sjwa als o ) ; de rest van de
spraakklanken had vrijwel de fonetisch-gebalanceerde volgorde.

2. De lange en de korte klinkers kwamen volledig tot hun recht; op het
geheel slechts twee verwisselingen (ou als a).

'S. De nasalen vormden een homogene groep met slechts vier verwisse-
lingen binnen deze groep (op een totaal van 82!).

4. De foneemverwisselingsvoorkeur van de andere medeklinkers had
ook plaats binnen de door Kruisinga aangegeven groepen, behalve
voor de 6 en de d; hier ging de voorkeur uit naar de stemloze ho-
morgane!

5. Bij Frans waren in tegenstelling tot de dovere jongens weinig aan-
vullingen nodig.
Tweemaal een aanzettoevoeging, nl. „en = pen", „uur = duur".
Eenmaal een toevoeging: „tien = tiende".
Eenmaal een weglating: „jurken = worm".

In het kwalitatief spraakaudiogram van Theo valt op:

1. Het is het audiogram van een zwaardove.
De sjwa haalt absoluut, niet relatief, de hoogste score: 41 x goed
van de 66, en is 18 x weggelaten op het einde. De r staat er nog het
beste voor: 29 x goed van de 35; dit in tegenstelling tot de andere
liquida /: 2 x van de 19.

2. De lange en korte klinkers vormen geen homogene groepen, evenmin
de tweeklanken; sterker nog: er had vervloeiing plaats tussen de
klinkers en de medeklinkers. We bedoelen niet zozeer, dat Theo een
paar keer de sjwa als t geïnterpreteerd heeft, maar het feit dat Theo
— en met hem de meeste dove jongens! — typische verwisselingen
had tussen korte klinkers, gecombineerd met een nasaal of l en de
tweeklanken; ook tussen korte klinkers met een nasaal of l en de
lange klinkers, bv. haan rr gauw; hangenr= pauw; fijn = deur; smal
= boot; mand = luik, enz. Dit soort verwisselingen was in ons schema
niet onder te brengen, zodat we een lijst met aanvullingen nodig
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hadden bij zijn kwalitatief spraakaudiogram. Hoe dover een kind,
des te meer aanvullingen, want des te meer vervloeiing er plaatsvond.

3. De nasalen vormden geen homogene groep; de n scoorde hij 6 x
goed van de 39 (3 x door l; 5 x door w; 6 x door r; 1 x door h;
3 x door g; l x door z; 1 x door s; 7 x door t (!) verwisseld; 3 x
weggelaten aan het begin van een woord, en 3 x op het einde).

4. Ook bij de andere medeklinkers kan men niet spreken over een ver-
wisselingsvoorkeur binnen de door Kruisinga aangegeven groepen,
zelfs niet buiten deze groepen.

5. Bij Theo waren, zoals te begrijpen (en te vermoeden) was, veel aan-
vullingen nodig, en er waren veel typische verwisselingen.
Zulke typische verwisselingen vallen bij één jongen wel op; het wordt

interessanter als men ze bij meerderen terugvindt, en men gaat een wet-
matigheid vermoeden als ze ook gevonden worden in de lijsten van de
jongens, die in een andere klas zaten.

Toen we ruim 11.000 fonemen verwerkt hadden, vonden we in de
aanvullingen van elke jongen een zelfde soort verschijnselen, die we in
rubrieken onderbrachten (of probeerden onder te brengen). We zullen
de lijst met aanvullingen van Theo hier volledig laten volgen, zodat de
lezer met ons kan aanvoelen hoe we aan die „wetmatigheden" kwamen, en
mocht hij er niet uitkomen, dan moet hij rekening houden met het com-
binatievermogen, dat de leerlingen maar al te dikwijls niet konden uit-
schakelen.

AANVULLINGEN bij het kwalitatief spraakaudiogram van Theo.
1. Korte klinker + I = tweeklank: elke = duiken; half = blauw; hals =

gauw.
2. Korte klinker + nasaal — tweeklank: van = fout; nummer = roeiboot;

handen = gauw; denken = duiken; binnen = snuiten; onder =>
suiker; vinden = au; mand = luik; onzin = duiken; in = touw.

3. Lange klinker -\- nasaal = tweeklank: benen = nooit; noemen =r touw;
wonen = mooi; haan = gauw; staan = pauw: kamer — lui; slaan
= pauw; eenden = pauw.

4. Tweeklank — korte klinker -f- nasaal: 0 x.
5. Tweeklank = korte klinker (of lange) + /: niet — hol; vaas = nul; thee

= tol.
6. Heldere klinker = korte klinker + nasaal: 0 x.
7. Heldere klinker = heldere klinker + nasaal: nee = bloem.
8. Heldere klinker (zonder n) = tweeklank: tweede = koeien; dove => duiken;

zo = touw; hoesten = pauw; naast = buik; tafel = duiken; droog
= trein; veger = luid.
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9. De aanzettocvoeging: elke = duiken; armen = maar; eten = zoeken; en =
boot; ouders = suiker; oog = boog; onder = suiker; onzin =
duiken; in = touw; erg — trap; eenden = pauwen.

10. De naslagtoevoeging: nee = bloem; kou = bok; na = nog; de = stok;
die = last; ze = zus; zij = weer.

11. De —er of —el erbij: nieuwe = dwarrelt; honden = vogels.
12. De sjwa „valt weg": 13 x.
13. De sjwa „komt erbij": 0 x.
14. Typische verwisselingen: We bedoelen hiermee, dat we moeilijk konden uit-

maken of bv. in „dan = stad" de d als st werd verstaan, of de s weg-
gelaten is en de d als t weergegeven werd.
,.sterren = sier; stom = zon; dom = stier; dan = stad; spin =
zon; de = stok; binnen = snuiten; staan = pauw; zweep = gek;
veel = twee; nee = bloemen; niks = rouw; tweede = koeien;
flinke = bogen; die = last; zwijgen = rook; bakken = zwaar;
kunnen = twee; liever = twee; zelf = rok; slapen = zoeken; smal
= boot; nieuwe = dwarrelt."

15. Metathesis?: Bij verschillende zwaardoven vonden we omkeringen; misschien
hebben ze één foneem verstaan, en de rest „eromheengebouwd" ? Bij
Theo waren het de volgende:
„flessen = appel; naar = brood; half = blauw: werk = druk; erg
= trap".

Op deze manier had elk kwalitatief spraakaudiogram een lijst met
aanvullingen nodig, en we merkten reeds op, dat deze lijst langer en vaak
ook interessanter werd naarmate het kind dover was.

Bij het invullen van de schema's moeten de hokjes van de meest
voorkomende fonemen het „dichtstbevolkt" zijn (25 in één hokje, en de
rest hebben we eronder geschreven), want we hebben te maken met fo-
netisch gebalanceerde lijsten. De volgorde naar grootste frequentie van
deze fonemen in onze taal is:
1. de sjwa; 2. de n; 3. de t; 4. de r; 5. de a (korte klinker) ; 6. de d;
7. de s; 8. de 1; enz.

Het F'onetisch Laboratorium in Amsterdam geeft als volgorde:
1. de sjwa; 2. de n; 3. de t; 4. de r; 5. de d; 6. de s; 7. de a; 8. de 1;
enz.

Bij de slechthorenden onder onze proefpersonen kwam die volgorde
nog wel tot zijn recht (zie Frans). Bij de zwaardoven haalde de sjwa
absoluut - niet relatief - de hoogste score, en ontdekten we de opmars van
de r. Nemen we de gewone volgorde, dan zien we bij Theo: de sjwa:
41 goed van de 66; de n: 6 van de 39; de t: 9 van de 43; de r: 29 van
de 35; de a: 3 van de 16; de d: 2 van de 22; de s: 1 van de 18; de 1: 2
van de 19, enz. We kunnen hieruit afleiden, dat de r bij hem relatief het
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beste verstaan werd. Oorzaak? Onze overdreven articulatie, of de betere
herkenning van het iteratieve karakter van de r?

Uit de vergelijking van al het materiaal, dat ons ter beschikking stond
(15 proefpersonen), kwamen we tot de volgende gegevens:

1. De sjtva, welk foneem in onze taal het meest frequent voorkomt, haal-
de absoluut, niet relatief, de hoogste score. Bij de zwaardoven haalde
de r de hoogste score.

2. Hoe dover een kind is, des te meer de scheidingen tussen lange en
korte klinkers (we houden ons voor de duidelijkheid aan de oude
termen korte en lange klinkers) wegvallen, ofschoon we er meteen
aan toevoegen, dat men voor elke jongen afzonderlijk moet nagaan
in welke mate dit is, en niet van een gewoon zuivere-toonaudiogram
kan uitgaan, omdat er jongens zijn die met een beter zuivere-toon-
audiogram toch tot slechter resultaten kwamen, doordat ze een slech-
tere frequentieanalyse hadden, minder akoestisch ingesteld waren,
enz. Een duidelijk voorbeeld in deze groep jongens is de vergelijking
van René met Piet. Volgens het audiogram mag men van René veel
meer verwachten; volgens het (zuivere) toonaudiogram is het ver-
bazingwekkend wat Piet presteerde.

Volgens mijn ervaring in de klas had ik van Rian veel meer ver-
wacht, maar als men bedenkt dat Rian een sterke vermoeidheids-
factor heeft, begrijpen we dat deze bij het beluisteren van de P.B.-
lijsten een rol meespeelt, want met zo'n lijst is men niet in tien mi-
nuten klaar.

3. Hoe dover een kind is, des te sterker is de onderlinge verwisseling
van de medeklinkers, waarbij we het patroon dat Kruisinga ons voor
slechthorenden gaf, evenmin terugvinden.

4. De grens tussen klinkers en medeklinkers lijkt scherp onderscheiden
te worden in de kwalitatieve spraakaudiogrammen, maar er is een
vervloeiing die niet in deze spraakaudiogrammen ondergebracht kon
worden, nl. de korte (en lange) klinkers worden in verbinding met
de nasalen en de / als tweeklank (en heldere klinker) waargenomen,
en omgekeerd.
Bij het zoeken van de oorzaak bedenken we, dat de nasalen (neus-
klinkers) en de liquidae volgens de P.A.I. (foneem-articulatie-index)
van Kruisinga articulatorisch en akoestisch tussen de klinkers en
medeklinkers instaan! Het bewegingskarakter van een tweeklank kan
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voor doven gelijk staan met het karakter van een klinker en een

„klinkerachtige" medeklinker, als die naast elkaar staan.

5. De aanzet: We bedoelen hier de P.B.-woorden, die met een klinker

beginnen; deze aanzet is door velen als een medeklinker waargeno-

men. Oorzaak: glottisslag van de leerkracht? We menen van niet.

De aanzet van het apparaat?

Er waren 12 P.B.-woorden, die met een klinker begonnen; we heb-
ben in totaal 93 maal (!) een medeklinker-toevoeging genoteerd.

6. De naslag: We bedoelen dat het P.B.-woord op een klinker of twee-

klank eindigde, terwijl de gehoorgestoorde een medeklinker noteerde.

Er waren 14 mogelijkheden. In totaal vonden we die naslag 81 maal.

7. De sjwa „valt weg": Woorden als flessen, sterren, werken, werden in

het enkelvoud genoteerd, of zodanig dat de sjwa ontbrak. Dit ge-

beurde 177 maal!!

Oorzaak? We menen, dat alleen de explosie (of glijder) op het einde

van een woord waargenomen werd; de sjwa is in de medeklinker

die eraan voorafgaat geïncorporeerd. Zelfs viel de -er en -el op het

einde 20 maal weg, dus geen overdreven articulatie van de r (? ! ) .

8. De sjwa „komt erbij": (het „omgekeerde" van het voorafgaande)
vonden we ook 39 maal (bv. huik= natera; stom = tonen).

9. Typische verwisselingen : We constateerden dat de medeklinker-

verbindingen met zw, met st, enz., maar ook de woorden die begon-

nen met nasalen, met de / of met de semivocalen (w, j) voor de

doven erg moeilijk waren.

Bv. zweep = nu; zweep= lek; zweep = moet; zweep =: niets.

liever — vliegen; liexer — twee; /iever = 6/oemen.

Vooral de l was een bron van fouten en moeilijkheden.

We kunnen het bovenstaande het beste demonstreren door enkele

rijen woorden de revue te laten passeren.

De volgorde van de jongens is volgens hun spraakverstaanvaardig-

heidspercentages voor horen alleen; van boven naar beneden gaande

neemt hun score af.

P.B.-w.:
Frans
Thieu
Piet H.
Tonny

haan
haan
liaan
haan
kam

straat
praat
graag
spraak
straat

blaren
blaren
blaren
blaren
blaren

ouders
ouders
ouders
alter
houders

hangen
hangen
hangen
hangen
hannen

zwijgen

zitten
zitten
zitten
zitten

we

we
we
we
we

buik

buik
buik
buik
buik
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Piet
René
Bert
Ad
Gerard
Rian
Peter
Theo
Ben
Tommy
Nolly

P.B.-w.

Frans
Thieu
Piet H.
Tonny
Piet
René
Bert
Ad
Gerard
Rian
Peter
Theo
Ben
Tommy
Nolly

haan
hand
naam
hem
nauw
goud
koud
gauw
lauw
mei
kaart

stom

stom
torn
zong
stom
punt
dom
kom
wat
pont
dom
tonen
zon
—

buik
rug

straat
draak
raam
raam
raam
traan
straat
trap
braaf
straat
bries

rots

rots
schrot
trots
rops
trop
rops
kob
drop
rot
pruts
drop
ree
dui
koek
wens

blaren
blaren
blaren
waren
klaar
klaaren
klaar
boren
plar
maren
pet

na

na
na
na
na
mak
prima
maai
na
naar
nacht
zwak
nog
mauw
buizerd
doos

ouders
ouders
ouders
altijd
kator
ouders
ouders
suiker

hout
hand
kwamen
uilen
na
ouden
kauw
pauw

olifanten pauw
grap
moter

tien

tiende
tien
dient
tien
tien
tien
drie
tien
drie
duw
keuk
deur
papo
leeuw
brie

flauw
boek

gracht

gracht
gracht
kracht
vracht
gracht
gracht
romp
grang
bros
gracht
rug
grauw
kras
groot
zwart

soep
zitten
twintig
zet
basis
pukken
dus
zitten
klein
baken
panter

zivijgen

zwijgen
gewezer
zwijen
zwijgen
luigen
vegen
wrijven
zeggen
krief
nauwen
weg
roek
wagen
louws
pop

we
we
kom
de
—

we
wij
be
—

pino's
klok

uur

duur
huur
duur
uur
huur
huur
vier
dier
vier
Imm-
er
uur
nier
wer
dorp

buik
auk
neik
naten
pot
ook
ook
ook
paal
fruit
schoen

smal

smal
smal
snou
smal
smel
taal
mouw
stal
—
klauw
swck
boot
naaien
mieren
jou

We hebben in de eerste drie voorbeelden (haan, straat, blaren)
woorden met een aa genomen, en zien dat de aa in verbinding met een r
zich veel langer handhaaft dan in verbinding met de n. We zien dat in de
woorden met een r (straat, blaren, ouders, rots, gracht, uur) deze iteratief
ver doorloopt naar beneden, in de woorden straat, gracht en uur volledig.
In uur hebben we een duidelijk voorbeeld van de moeilijkheden bij de
aanzet (aanzettoevoeging). In smal zien we duidelijk de vervloeiing van
een korte klinker met / tot tweeklank.

De linguïsten zal het opvallen, dat een van de jongens alter noteerde
voor ouders. Denk aan het Middelnederlandse old, het Engelse old en het
Duitse Eltern, alte; niet dat de Middeleeuwers allemaal slechthorend wa-
ren! Maar... misschien...(?) was bij hen de differentiatie tweeklank-korte
klinker met l nog niet volledig tot stand gekomen, zoals er nu nog volke-
ren zijn die moeite hebben met de differentiatie l en r (Chinaïsmus).



217

Zinnetjes.

Alvorens enkele raadgevingen te verstrekken voor de praktische hoor-
training, willen we de aandacht eerst nog vestigen op het verstaan van
zinnetjes. Na P.B.-woorden en spondeewoorden is een onderzoek van het
spraakverstaan van zinnetjes alleszins gerechtvaardigd, maar helaas kon-
den we geen vergelijkend onderzoek verrichten met de UDO-klas, zodat we
alleen het materiaal van onze eigen klas kunnen beoordelen. We weten
dat dit verstaan beter is dan voor losse P.B.-woorden, zeker bij slecht-
horenden die primair auditief ingesteld zijn. En bij doven? We bedoelen
prelinguaal-dove kinderen. Hier speelt het taalbezit een grote rol.
De aangeboden zinnetjes waren:

1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren
was het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6.
Morgen is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft
Feyenoord gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan Thea en Hans trouwen.
10. In Frankrijk was het gisteren aan het dooien.

We willen hierbij opmerken, dat de zinnetjes 1 t/m 7 elke dag in
de vorm van vragen getraind worden. (Wat is het vandaag? enz.) Dat
is meteen te zien aan de behaalde resultaten; niet dat deze zinnetjes elke
dag in dezelfde volgorde gegeven worden, maar de volgorde was vol-
komen willekeurig. Zin 8 t/m 10 zijn typische voorbeelden van zinnen,
die elke dag veranderen naar aanleiding van gebeurtenissen (verjaar-
dagen, voetbalwedstrijden, enz.). We laten hier de resultaten volgen van
deze zinnetjes op horen alleen.

Piet: 1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren
was het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6.
Morgen is het vrijdag. 7. Keigisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft
Feyenoord gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan Thea en Hans trouwen.
10. In Frankrijk was (gisteren) aan het boos.
Opmerking: In zin 10 zien we al een heel duidelijk voorbeeld van het

combinatievermogen, als we aan het verband met zin 8
denken.

Peter: 1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren
was het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. (Hoe laat is), daar-
na: Hoe is het laat. 6. Morgen is het vrijdag. 7. Eergisteren was het
dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord gewonnen met 1—0. 9. Morgen is
Thea en Hans trouwt. 10. Gisteren was het gisteren aan het dooi.

Rcné: 1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren was
het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen
is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord
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gewonnen in Reims. 9. Morgen gaat Thea met Hans trouwen. 10. In
Frankrijk was boos.

Ad: 1. Vandag is het 7 febriuai. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren was
het woensdag. 4. Vandag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen
is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord
gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan Tia en Hans trouwen. 10 aan
het dooid.

Tonny: 1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren was
het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen
is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord
gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan Thea en Hans trouwen. 10. In Frank-
rijk was aan het dooien.

Theo: 1. Vandaag is het 7 februari. 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren was
het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen
is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord
gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaat Br. Acharius naar het ziekenhuis. 10.
Br. Acharius heeft gisteren een veer van... gevonden.

Rian: 1. (Overmorgen) is (het zaterdag) donderdag 7 februari. 2. Overmorgen is
het zaterdag. 3. Gisteren was het woensdag. 4. Vandaag is het donderdag.
5. Hoe laat is het? 6. Morgen is het vrijdag. 7. Eergisteren was het
dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan
Thea en Hans trouwen. 10. (Gisteren was het...

Nolly: 1. Eergisteren was het maandag, (vandaag is het dinsdag). 2. Overmorgen
is het zaterdag. 3. Gisteren was het woensdag. 4. Vandaag is het donder-
dag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen is het vrijdag. 7 8. Gisteren heeft
Feyenoord gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaat Thea en Hans getrouwd.
10. In Frankrijk gaat 'n dooid.

Tommy: 1.Vandaag is het... 2. Overmorgen is het zaterdag. 3. Gisteren was het
woensdag. 4. Vandaag is het donderdag. 5. Hoe laat is het? 6. Morgen
is het vrijdag. 7. Eergisteren was het dinsdag. 8. Gisteren heeft Feyenoord
gewonnen met 1—0. 9. Morgen gaan Thea en Hans kraaien. 10. Feyenoord
heeft gisteren gewonnen van Reims.

We hebben dit onderzoek niet verder uitgewerkt, maar we meenden het
voor de volledigheid niet weg te mogen laten.

Conclusies.

Bij de spondeewoorden hebben we al een praktische opmerking ge-
maakt. Uit het onderzoek van de P.B.-woorden (en van de zinnen), gerug-
gesteund door een jarenlange ervaring, meenden we enige praktische con-
clusies te mogen trekken.
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a) Ga bij de hoortraining uit van de grootste contrasten; dit was al
overbekend, maar.... houd er rekening mee dat wat voor óns een
groot contrast is, dit voor het gehoorgestoorde kind niet het geval
hoeft te zijn!
Bv. ourral = on (in de woorden mouw, mal en non). Voor ons
vormen deze woorden een groot contrast, maar voor onze kinderen
— en dat hoeven nog niet eens zwaardoven te zijn — kunnen ze
nagenoeg identiek klinken.

b) Daarom — en dit is slechts indirect uit dit onderzoek af te leiden —
de meest noodzakelijke hoortraining in voorschool en lagere klassen
is de actieve hoortraining.
Onder passieve hoortraining verstaan we die hoortraining, waarbij de
gehoorgestoorden naar anderen leren luisteren.
Actieve hoortraining is dus die hoortraining, waarbij de gehoor-
gestoorde zichzelf leert beluisteren (zelfcontrole; feedback). Van
deze actieve hoortraining is het meest elementaire stadium: de actieve
controle of het apparaat uit of aan is. (Het grootste contrast is im-
mers : er is iets of er is niets!)
Bij de articulatieles vraagt het visuele in het articuleren zoveel aan-
dacht, dat het horen niet op een tweede plan, maar zelfs helemaal niet
op een plan komt, ook al heeft de leerkracht (e) in het begin ge-
vraagd: „Kun je me horen?", en heeft de kleine bevestigend heftig
ja geknikt! Maak dus ongemerkt dikwijls het apparaat uit onder de
articulatieles; ook de „vibratiedoven" kunnen op dit iets of niet?
reageren. We hebben laten zien dat Nolly een zwaardove is, maar —
na jaren — reageerde hij prompt op het al of niet aan zijn van het
apparaat. Misschien vraagt men zich af: „Heeft het wel zin bij zo'n
zwaar geval?". Dan wijzen we op het begin van dit artikel, waar
bleek dat Nolly zo'n winst maakte bij zien met horen samen (0%,
43% en 61%). Bij Theo zien we 10% winst. Wat zouden we blij zijn
met een rente van 10% op ons kapitaal. Als we consequent elke dag
5 minuten hoortraining geven, dan krijgt het gehoorgestoorde kind in
zijn contact met de medemens de rente van ons kapitale werken, en
dat is waardevol, ook bij ons onderwijs, want in het geval van zwaar-
doven hebben we primair met visuele kinderen te maken, en hier
ligt de winst.

c) Daar de sjwa op het einde veel moeilijkheden biedt, moeten we deze
in de hogere klassen extra oefenen. Hij is een essentieel en frequent
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foneem; denk aan de meervoudsuitgangen bij de werkwoorden (slaap
—slapen) en bij de zelfstandige naamwoorden (pijp—pijpen), aan de
verbuiging bij bijvoeglijke naamwoorden (een goed kind; het goede
kind).

d) Bedenk dat de / extra moeilijk is! (Het is toch wel opvallend, dat
diezelfde moeilijkheid ook in de spraakontwikkeling van het normale
kind aanwezig blijkt te zijn volgens Jakobson; het is evenzeer opval-
lend, dat men op het I.P.O. — Instituut voor Perceptieonderzoek —
te Eindhoven volgens Dr. A. Cohen ook zo'n moeite had met het
fabriceren van een kunstmatige 1.)

e) Gebruik het klasseapparaat ook bij het volgen van lees-, taal- en
rekenlessen, op horen alleen.

f) Bevorder de luisterinstelling ook buiten school: bij wandeling, in de
huiskamer, bij televisie en film. Hier kunnen de ouders thuis, de kin-
derverzorgers (-sters) in het internaat, enz. aan meehelpen.
Bv. tijdens de wandeling attenderen op het geluid van straaljagers,

van sirenes, van auto's, maar evenzeer op het geluid dat dieren
voortbrengen; misschien treft dit laatste hen nog meer.
We hebben de verwonderde blik van jongens en meisjes gezien,
toen ze de angstschreeuw van een grutto hoorden bij het nade-
ren van zijn nest, en één zei het heel duidelijk: „Vroeger zag
wel bek open en dicht, maar wist niet hard schreeuwen".

Bv. bij televisie en film hebben we altijd een aansluiting op de ring-
leiding, en ik zal enkele typische geluidsopmerkingen hier weer-
geven.

Piet: „Minister de Quai spreekt hoog".
„Vreemd horen. Wat is dat?" (Het waren de toeters bij de
wedstrijd Feyenoord—Reims.)

René: „Franse taal, andere taal: pu-pa; pu-pa", en hij gaf heel
duidelijk aan dat het accent achteraan lag, toen President de
Gaulle een van zijn vele speechen hield.

Ad: „Film uit een helikopter", riep Ad een keer onder het journaal,
en op onze vraag hoe hij dat wist, antwoordde hij: „Ander
lawaai als vliegtuig".

Theo en Peter: ze vonden het prachtig, toen ze bij een spannende
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Ivanhoe-film de trappelende poten van de achtervolgende paar-
den hoorden.

Onlangs nog merkten we hoe de kleinen op het luid gesnurk van Jan
Klaassen in de poppenkast reageerden, en binnenkort zullen ze weer
luisteren naar het „gevoelvol" woord van Sinterklaas.

g) Het is haast overbodig te wijzen op de grote invloed, die er uitgaat
van de muziekles voor deze luisterinstelling; dit zou een hoofdstuk
op zich wettigen, maar dat laten we aan anderen over.
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN

Rudolf Mees Instituut, Rotterdam

In memoriam mejuffrouw M. E. Middendorp

Met verbijstering werden wij geslagen, toen ons op donderdagmor-
gen 26 november de tijding bereikte, dat mejuffrouw Middendorp plotse-
ling was overleden.

Nog kort tevoren had een aantal van ons haar nog gezien of gespro-
ken. Ze was pas enkele jaren met pensioen, nadat ze heel lang aan het
instituut werkzaam was geweest.

Op 1 januari 1919 trad zij in dienst van wat toen nog „Inrichting
voor Doofstommen-Onderwijs" heette. In de beginjaren van haar werk-
zaamheden heeft zij zich naast haar dagelijkse zorgen voor het onderwijs
beziggehouden met het leiden van zomerkampen. Is kamperen nu normaal,
in de twintiger jaren was het dit zeker niet. Zij besefte echter, dat een
aantal weken buiten niet alleen voor de gezondheid van haar leerlingen,
maar ook voor het opdoen van indrukken uitermate belangrijk was.

Enkele malen heeft mejuffrouw Middendorp wegens ernstige ziekte
de school lange tijd moeten verzuimen; maar steeds vatte zij opnieuw
haar werkzaamheden op om met haar goed gevoel voor hun noden onze
kinderen te leiden en te vormen. Vooral haar humor en haar blijmoedig-
heid leidden haar hierbij.

Op deze manier ontstond een grote band tussen haar en haar leer-
lingen. Zij betrok hierin ook de ouders, die haar nooit vergeefs om raad
vroegen.

De omgang met de collega's was zo hartelijk als maar kan. Hierbij
verstond zij de kunst om een ieder met een enkel woord te wijzen op
kleinere of grotere tekortkomingen, zonder ooit iemand te kwetsen.

Op 1 september 1962 zeiden wij haar vaarwel wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd. Een enkele maal heeft zij daarna nog
voor de klas gestaan, wanneer een van de collega's daartoe verhinderd
was. Op zaterdag 28 november 1964 namen wij voor de laatste maal
afscheid van haar. Vele collega's waren aanwezig om haar de laatste eer
te bewijzen bij haar laatste rustplaats en de daaraan voorafgaande
Requiemmis. Wij zullen haar missen.
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Pensionering.

Op 29 april 1964 namen wij afscheid van mejuffrouw E. M. J. de
Zeeuw wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Meer dan
veertig jaar is zij verbonden geweest aan de Rotterdamse school en het is
niet te veel, wanneer we zeggen dat zij voor ons een begrip was. Haar
werk in de kleuterklas was excellent. Vele leerlingen en niet te vergeten
vele ouders heeft zij opgevangen en weten te leiden op de voor hen
onbekende weg. Velen waren dan ook aanwezig op de informele bijeen-
komst om haar uitgeleide te doen van het werk, dat haar zo dierbaar was.

Op 18 september 1964 was mejuffrouw A. J. M. van Slobbe „aan de
beurt van aftreden". Ook zij is zeer lange tijd aan het Rudolf Mees
Instituut werkzaam geweest. In verschillende leeftijdsgroepen heeft zij
gewerkt: aan de kleintjes heeft zij de eerste beginselen van het spreken
onderwezen en met andere leerlingen heeft zij een aantal leerjaren door-
gewerkt. Door haar grote opgeruimdheid was er altijd een prettige band
met de leerlingen en met de collega's. Ook voor haar waren velen gekomen
om afscheid te nemen.

We wensen beide dames nog vele goede jaren toe; jaren, waarin
zij met volle tevredenheid terug mogen zien op het werk, dat door hen
verricht is ten behoeve van het dove kind. A. Cok

GRONINGEN

Dr. V. E. Hoeksema, die vanaf 1961 aan ons Instituut is verbonden
geweest als keel-, neus- en oorarts, is benoemd tot gewoon hoogleraar in
de keel-, neus- en oorheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Dr. Hoeksema is de opvolger van prof. dr. Eelco Huizinga.

Hij studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Dr.
Hoeksema is sinds 1954 verbonden aan de afdeling keel-, neus- en oorheel-
kunde van het Academisch Ziekenhuis te Groningen; van 1 januari 1959
af als Hoofd van de kliniek.

In 1958 promoveerde dr. Hoeksema bij prof. Huizing op een proef-
schrift getiteld: „Over slechthorendheid bij schoolkinderen".

Bij de opleiding voor het diploma Akoupedie verzorgt dr. Hoeksema
het vak Anatomie.

Van zijn hand verschenen een aantal belangrijke wetenschappelijke
publikaties, gedeeltelijk in samenwerking met prof. dr. H. C. Huizing en
met prof. dr. Eelco Huizinga. A.G.K.
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