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Het lidwoord 

In „Taaimethodiek voor dove kinderen" van Drs. H. van Mierlo is 
onder meer een belangrijk gedeelte gewijd aan het lidwoordprobleem. 
De resultaten van de studies van drie Amsterdamse collega s, n.l. de 
heren H. H. M. Jansen, M. W. v. d. Kruk en S. J. Niewenweg — vast
gelegd in hun gezamenlijke scriptie — vindt u in onderstaand artikel 

verwerkt. 
Deze verhandeling heeft als achtergrond de besprekingen over dit on
derwerp, die Prof. Dr. A. J. B. N. Reichling in de cursusjaren 1960-
1961 en 1961-1962 aan de Ammanschool te Amsterdam heeft geleid. 
Wij meenden ten behoeve van de collega's, die in opleiding zijn (en 
wellicht ook voor hen, die de beide diploma's reeds in hun zak heb-
benl), deze „brandende kwestie" in ons tijdschrift aan de orde te 
moeten stellen. J- C ' 

Het lidwoordprobleem 

Een aparte woordsoort wordt gevormd door drie „simpele" woordjes: 
de, het en een. Deze woordsoort, die der lidwoorden, geeft voor het 
gewone taalonderwijs geen probleem. De en het zijn de bepaalde lid
woorden, een is het onbepaalde lidwoord; enkele voorbeelden worden 
gegeven van het al of niet bepaald zijn van een zelfst. naamw. en daar
mee is in de regel de kous wel af. 
Zo eenvoudig en probleemloos de lidwoorden zich voordoen in het door 
ons genoten taalonderwijs, zo ingewikkeld en vol moeilijkheden blijkt 
deze materie te zijn bij het taalonderwijs aan doven. 

„Het lidwoord is een exponent, niet slechts in de linguïstiek, maar 
ook in de didaktiek, namelijk een exponent van de taalontwikke
ling van het dove kind. En ook een middel om die taalontwikke
ling op een hoger plan te brengen. 
Betekenis kunnen we aan de woordjes de, het en een niet toeken
nen, maar hun waarde is niettemin, of wellicht juist daardoor, 
groot. Zij vertegenwoordigen fundamentele begrippen in taal en 
denken. Doordat het lidwoordgebruik zo nauw samenhangt met de 
taalontwikkeling en doordat ook de meest intelligente dove nim
mer in staat zal zijn de taal der horenden in al zijn facetten volledig 
te verstaan en te gebruiken, zal de lidwoord„fout" de signatuur 
blijven van het doof-zijn. 
Als zodanig moeten wij de laatste lidwoordfout niet slechts accep
teren, maar ook respecteren." (Scriptie „Opmerkingen over het 
Lidwoordgebruik door Doven", Amsterdam, 1962, blz. DB 20.) 

Om het actief taalgebruik van de leerlingen die fase van de „laatste 
lidwoordfout" zoveel mogelijk te doen benaderen, is het noodzakelijk 
ons voortdurend van het probleem bewust te zijn en kennis te hebben 
van de aard ervan. 
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Wat te verstaan onder het probleem? 

Onmiddellijk moeten wij onderscheid maken tussen het eigenlijke en het 
oneigenlijke lidwoordprobleem. Beginnen we met het laatste. 

I. De genuskwestie, het oneigenlijke probleem 

Het is nu eenmaal de muur en het raam. Deze zaak ligt ons in het 
gehoor; we behoeven er niets bij te onthouden. Doven moeten hier in 
belangrijke mate memoriseren, met als gevolg vele vergissingen. Als 
hulpmiddel kan men bijv. een „het-woordenschrift" laten bijhouden, 
waarin van belang zijnde het-woorden worden opgetekend, die niet on
der een regel te brengen zijn. 
Er zijn enige regels die voor het aanleren van het genusonderscheid bij 
sommige categorieën zelfst. nw. van nut kunnen zijn, zoals: zelfst. nw. 
met uitgang -ing, -nis, -heid, -erd; 
zelfst. nw. bestaande uit werkwoordstam met voorvoegsels: 
ge-, be-, ver-, her-, ont-; 
als zelfst. nw. gebruikte bijv. nw. met uitgang -e zijn de-woorden als 
personen worden aangegeven en het-woorden als 't om zaken gaat; 
met uitgang -te altijd de-woorden (de diepte, de menigte); 
het-woorden zijn zelfst. nw. op -sel eindigend (werkwoordstam + -sel); 
verkleinwoorden; 
het-woorden zijn woorden als gevogelte, geboomte, geboefte, gebergte, 
geraamte — daarentegen weer de gedaante, behoefte, belofte. 
De opsomming is zeker niet volledig en het moet mogelijk zijn, dat syste
matische verkenning van de genuschaos nog regels oplevert die didac
tisch interessant zijn. 

II. Het eigenlijke lidwoordprobleem 

Er zijn voor de dove twee aspecten aan dit probleem. 
a. Moet een lidwoord worden gebruikt? 
b. Zo ja, moet de (of het) of een worden gebruikt? 

ad. a. 

In klassificerend taalgebruik wordt geen lidwoord gebruikt. 
Klassificatie, volgens de omschrijving van Prof. Reichling, is „het plaat
sen zonder meer van een gegeven onder een klasse". We noemen het 
gegeven niet als lid van een klasse, maar als de klasse als zodanig. 
Vergelijk: 
„We gaan met de auto van mijn broer" met de slagzin: „Meer auto voor 
uw geld". Didactisch kunnen we met deze klassificatie tot op zekere 
hoogte wel uit de voeten, zoals blijkt uit punt 8 op blz. DB 19 van ge
noemde scriptie: 

„Ter verbetering en voorkoming van klassificatiefouten kan de di-
daktiek gebruik maken van zakelijke gegevens, groeps- en woord-
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constructies, regels, modelvoorbeelden en andere in aanmerking ko
mende middelen, b.v.: 
water is een stof — „in straat" staat niet op de lijst — pianospelen 
is een scheidbaar werkwoord — je kunt „tabak" niet tellen — een 
moet weggelaten worden, want je kunt er „genoeg" vóór zetten — 
e.d." 

ad. b. 
De keuze tussen een en de (het) wordt gemaakt op grond van de func
ties die deze woorden hebben in het taalgebruik. Eigen betekenis heb
ben de lidwoorden niet; zij hebben dus geen noemende functie. Hun 
functie is het exponent-zijn van aanwezige of niet-aanwezige identifica
tie in het taalgebruik. 

Prof. Reichling: 

Het bepaalde lidwoord de/het — d.w.z. de of het in die gevallen waarin 
ze voorkomen in tweezijdig syntactisch verband met een zelfst. naamw. 
(c.q. enkelvoud, c.q. meervoud) — is de exponent voor het identifice
rend gebruik van een zelfst. nw. (c.q. enkelvoud of meervoud), d.w.z. 
voor het bekend stellen door de spreker van datgene, wat we in het 
zelfst. nw. kennen. 
Het onbepaalde lidwoord een — d.w.z. een in die gevallen waarin het 
in tweezijdig syntactisch verband voorkomt met een zelfst. naamw. — is 
de exponent van het niet-identificerend gebruik van een zelfst. naamw. 
voor een individu of een vertegenwoordiger van een klasse, zonder dat 
deze uitdrukkelijk geteld worden t.o.v. andere individuen of andere 
vertegenwoordigers van een klasse. 
Identificatie is het gebruik van een zelfst. naamw. met het lidwoord de 
(het) voor het bekend stellen van een individu van een klasse of voor 
een klasse als geheel, terwijl dat individu als zodanig of die klasse als 
zodanig eventueel worden aangegeven m.b.v. tekst, context, situatie of 
„frame of reference" (het „veld van kennis" waarbinnen elk gegeven 
moet worden „geplaatst"). 
De onderscheiding tussen de functies van de en een ligt volgens de 
gegeven definities in het exponent zijn van wel- of niet-identificerend 
gebruik van een zelfst. naamw. Het gaat hierbij om identificatie 
(iemand of iets „als bekend" stellen) in linguïstische zin, niet om het 
verschaffen van feitelijke kennis omtrent hetgeen in het zelfst. naamw. 
wordt genoemd. De enige kennis die de hoorder noodzakelijk opdoet 
als de wordt gebruikt, is de wetenschap, dat de spreker aanneemt, dat 
hij, de hoorder, in de communicatie weet over welke zaak gesproken 
wordt. De spreker neemt aan dat dit weten bij de hoorder aanwezig is 
op grond van de taaluiting als zodanig — inclusief het gebruikte lid
woord eventueel — en/of op grond van de situatie en het „frame of 
reference", dan wel op grond van het „frame of reference" alleen. 
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Drie mogelijkheden zijn te onderscheiden: 

1. Een zaak kan niet anders dan als een geïdentificeerde worden ge
noemd. B.v.: Wat is de trein weer laat! 
We kunnen ons bij deze taaluiting gemakkelijk de situatie denken, 
waarin de toegesprokene er niet aan zal denken zich af te vragen 
over welke zaak 't hier gaat. In die situatie en in de gegeven taal
uiting moet de zaak als een geïdentificeerde worden genoemd. 

2. In dezelfde taaluiting, in dezelfde situatie en tegenover dezelfde 
spreker kan een zaak worden genoemd als een geïdentificeerd lid 
van een klasse of als de geïdentificeerde klasse als zodanig, dan wel 
als een niet-geïdentificeerd lid van een klasse. 
B.v.: Ik besloot de/een tram te nemen. 
Naarmate er minder sprake is van een individuele situatie, krijgt de 
taaluiting een algemener karakter. Ook al is er geen sprake meer 
van een individuele situatie, dan blijven niettemin in principe 
beide mogelijkheden aanwezig, als de zaak geplaatst kan worden bin
nen het veld van kennis van de hoorder. 
B.v.: Een/De walvis is een zoogdier. 

3. Ontbreken identificerende aspecten in tekst, context, situatie of 
„frame of reference", dan kan de zaak niet anders dan als een niet-
geïdentificeerde worden genoemd. 
B.v.: Onderweg ontmoette ik mevrouw R., een kennis van mij. 
Zo ook:. . . is een zoogdier. 

Voorwaarden voor juist lidwoordgebruik 

1. De taalgebruiker dient besef te hebben van de noodzaak, c.q. de 
mogelijkheid in een bepaalde situatie en tegenover een bepaalde 
hoorder een zaak al of niet als een bekende te stellen. 
(Ook de dove heeft dit besef; een gebaar met bijv. de woorden „weet 
wel" komt nogal eens in de plaats van het bepaalde lidwoord, als 
identificatie noodzakelijk is.) 

2. Voldoende taalontwikkeling moet aanwezig zijn om in de taaluiting 
aanwezige identificerende aspecten als zodanig te onderkennen. In 
het volgende voorbeeld is waarschijnlijk het in de context aanwezige 
identificerende aspect onvoldoende als zodanig ervaren: Wij zagen 
een klas horende kinderen in Artis. Een onderwijzer vertelde iets 
over de dieren. 

3. Het aanwezig of afwezig zijn van identificerende relaties en het 
onderkennen daarvan dient in onze taal mede tot uitdrukking te 
worden gebracht via het gebruik van lidwoorden. Dove kinderen heb
ben de neiging aan deze conventie niet te voldoen. Een belangrijk 
deel van de lidwoordfouten van onze leerlingen komt op rekening 
van deze „weglatingstendens". 
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In de regel voldoen onze leerlingen wel aan de eerste voorwaarde, aan 
de tweede min of meer, maar aan de derde niet. Voor deze laatste 
moet de taaldidactiek het kweken van „awareness" in de plaats stellen 
van het gehoor. 

Lidwoordfouten en didactische mogelijkheden 

Gebleken is dat doven bij 25% van het aantal in opstellen gebruikte 
zelfst. nw. een lidwoordfout maken. Deze fouten bestaan voor: 
1. ca. 50% uit weglatingen, in de verhouding een/de 1 : 3; 
2. ca. 25% uit verwisseling, de voor een en omgekeerd; 
3. ca. 8% uit het toevoegen van enig lidwoord aan een zelfst. nw., 

terwijl dit achterwege moest blijven; 
4. ca. 10% uit verwisseling van de en het en ten slotte 
5. ca. 7% uit niet-rubriceerbare fouten. 

ad. 1. 

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat het belangrijk is, de neiging van 
de dove om lidwoorden in gesproken en geschreven taal achterwege te 
laten, te bestrijden. Hierbij moeten wij dan wel onze neiging beteuge
len om voor de te gebruiken lidwoorden zakelijke „verklaringen" te 
geven. We gewennen de kinderen eraan hun geschreven taal achteraf 
te controleren op het gebruik van lidwoorden. 

ad. 2. 

Weliswaar kan al in de voorschool begonnen worden met de ontwikke
ling van het begrip voor identificatiemogelijkheden, maar dan niet via 
plaatjes met b.v. „de" of „een" appel, wel vanuit concrete, duide
lijke situaties en dan aanvankelijk (maar ook later nog) zoveel mogelijk 
met behulp van deïctische woorden c.q. telwoorden. 
In het laatste deel van de scriptie worden praktische mogelijkheden 
aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. 

ad. 3. 
Hiertoe behoort het individualiseren van een zelfst. nw. in klassifi-
cerend gebruik. Deze klassificatiefouten komen betrekkelijk weinig voor. 
Op de didactische mogelijkheden is reeds gewezen. Anders dan bij iden
tificatie is het hier mogelijk om zonder veel gevaar voor verwarring en 
belemmering van de begripsvorming gebruik te maken van gegevens 
omtrent de zaken waarover gesproken wordt en van tekstuele construc
ties als didactische hulpmiddelen. Voorzetselcombinaties b.v. vormen 
een kenmerkende groep („op straat", „naar school"), maar ze mogen 
niet behandeld worden als idioom. In idioomgevallen is het lidwoord 
gefixeerd; het functioneert niet meer als zodanig. In klassificerende 
voorzetselgroepen blijft het lidwoordgebruik min of meer variabel. „Lid
woordfouten" is een verzamelnaam voor fouten van verschillende orde. 
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Onderscheiden worden: identificatiefouten, klassificatiefouten, wegla-
tingsfouten, woordbegripsfouten, situatiebegripsfouten, en fouten door 
slordig taalgebruik. 
Een uniforme methodiek is hierop niet van toepassing. 

Rekenonderwijs 

VOORDRACHT GEHOUDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET DOOF-
STOMMENONDERWIJS IN NEDERLAND DOOR J. v. PUIJENBROEK 

Dat men mij uitnodigde een lezing te verzorgen met de titel „Reken
onderwijs", komt door het feit, dat ik samen met de heer Van Dijk een 
onderzoek deed naar de rekenprestaties van de leerlingen van het Ges-
telse Instituut, hetgeen natuurlijk samenhangt met ons beider interesse 
voor deze materie. 
De vraagstelling bij dit onderzoek was van didaktische aard en ik meen, 
dat dit apart vermeld mag worden. Het is typisch, dat wij vanuit de 
school de laatste decennia problemen voorgelegd hebben aan psycho
logen, audiologen, neurologen en mensen van andere takken van weten
schap, maar dat we — en ik leid dit af, uit wat er op dit punt in de 
litteratuur te vinden is — amper toekomen aan wat voor ons toch wel 
van belang is: informatie omtrent het bijzondere van de didaktische 
situatie waarin wij met onze leerlingen verkeren. 
Het is mogelijk, dat men in wetenschappelijke kring nog niet aan een 
orthodidaktiek toe is; er zou door ons wat harder aan de deur geram
meld kunnen worden om de behoefte aan een wetenschappelijke benade
ring juist van het lerende dove kind duidelijk te maken. 
Ons onderzoek bestond uit het afnemen van een twaalftal tests bij 
ongeveer 200 jongens en meisjes. Voor een goed verstaan en een gefun
deerde behandeling zou het noodzakelijk zijn een uiteenzetting over die 
tests, de manier waarop ze afgenomen zijn, de wijze waarop de uitkom
sten verkregen zijn en het materiaal verwerkt werd, te geven. U begrijpt, 
dat dit hier onmogelijk is. Voor sommigen zou het afdalen in details 
interessant kunnen lijken in verband met de praktijk van alle dag. Mij 
leek het nuttiger me tot de grote lijnen te beperken om zo op dit uit
gebreide terrein voor allen iets te zeggen te hebben. 

De didaktische situatie heeft een complexe struktuur, die beter in haar 
beleving is te verstaan dan adekwaat te beschrijven. Er is sprake van een 
door de leerkracht beïnvloede konfrontatie van lerend kind met leer
stof. 
Spreken we over rekenonderwijs, dan heeft het dus zeker zin aandacht 
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te besteden aan de rekenleerstof, het rekenen lerend — in ons geval 
dove — kind en de ontmoeting tussen beide. 
Om het samen eens te worden over wat rekenen eigenlijk is, lijkt het me 
het beste te reflekteren op een stukje rekenwerk. 
Stel dat ik op dit moment de wat vreemd te noemen inval kreeg, u een 
konsumptie aan te bieden. Ik zou er dan verstandig aan doen eerst de 
financiële konsekwenties onder ogen te zien. Daartoe moet ik te weten 
komen met hoeveel we hier ongeveer zijn. Ik heb me laten vertellen, 
dat er in deze zaal 480 personen gaan. Ze is goed half bezet; laat ons 
zeggen dat er 260 mensen zijn. Ik mag er wel op rekenen, dat u mijn gul 
gebaar met een bescheiden bestelling beantwoordt en reken daarom op 
een gemiddelde van ƒ1,25 per konsumptie. Dat wordt dus ƒ325,—. 
Nou en dan weet ik het wel en u ook. Mijn vrouw weet een betere 
bestemming voor het vakantiegeld, waar Vondeling toch al zoveel van 
moest hebbenl 
Wat hadden we? 
Een bepaalde gegeven situatie: U, die hier op deze manier in de zaal 
zit; die gekke inval van mij; de tarieven hier in het Casino. Het kwan
titatief aspekt daarvan kon ik in getallen uitdrukken. Daar heb ik een 
en ander van op papier gezet. Met die getallen heb ik verschillende be
werkingen uitgevoerd. En de uitkomst lichtte mij in over de konse-
kwentie van de uitvoering van mijn inval, gezien tegen de achtergrond 
van weer in getallen uitgedrukte gegevens van een andere situatie. 
„Een handelen in relatie tot het kwantitatieve aspekt van de werkelijk
heid met behulp van een in de kuituur aanwezig rekensysteem", zo 
noemt Van Gelder het rekenen. 
Er zit dus een eigenaardige dubbele kant aan. 

Er is een situatie met een kwantitatief aspekt, dat ik eraan ontdek en 
dat met getallen weer te geven is. Een bepaalde struktuur van die situa
tie beantwoordt aan de operaties die ik met de getallen uitvoer. 
Aan de andere kant heb ik me ook met die getallen bezig te houden, 
dring ik als het ware die hele situatie even weg en werk met de getallen 
zelf. Ik ken iets van hun onderlinge relaties en van de wetmatigheden 
en eigenschappen van de aritmetische bewerkingen. 
Beide — en ik meen dat te moeten benadrukken — moeten geleerd 
worden I 

We moeten onze leerlingen vertrouwd maken met de wereld van de 
getallen, de positionele schrijfwijze ervan: optellen, aftrekken, verme
nigvuldigen en delen, ook in hun onderling verband en algoritmische 
uitvoering, wat Van Gelder noemt: „het in de kuituur aanwezige re
kensysteem". En dat is heel watl 
Maar, dat is het niet alleen! 
Ze moeten ook van een situatie het kwantitatief aspekt leren ontdek
ken, weten hoe getallen daarvan iets uitdrukken of afbeelden, inzicht 
hebben in de isomorfie van de aritmetische operaties met de struktuur 
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van de situatie. Getallen kunnen verstaan en gebruiken als nomen, ordi
naal-, interval-, ratio- en maatgebonden getal. 
Bij het konfronteren van onze leerlingen met de rekenleerstof is de 
situatie, zoals we die zoeven bedoelden er één uit de wereld van het 
kind. Met betrekking tot het kwantitatieve zijn het vooral Piaget en zijn 
school die ons daar iets van verteld hebben. Hun belangrijkste kon-
klusie luidt, dat het hoeveelheidsbewustzijn groeit in het handelen met 
de dingen. Piaget beweert zelfs, dat het denken van het kind in dit 
kwantitatieve vlak te beschrijven is als een interiorisatie van aktiviteiten. 
Nu behoeft ons dat niet zo te verwonderen. Velen die de ontwikkeling 
van de kinderlijke geest bestudeerd hebben, erkennen dat het zelfbe
wustzijn en het besef van de dingen in de wereld van het kind groeien 
m de omgang met die dingen. „Things of action", zo noemt Werner de 
zaken uit de wereld van het kind. En die aktiviteit moet u dan echt als 
één van het eigen lichaam zien. 

Als de voorzitter het mij toestaat, zou ik in dit verband Prof. Prick nu 
al graag aan het woord laten. Ook hij beweert: „De gebruikskennis 
van het eigen lichaam ontwikkelt zich eerder dan de spraak". En ver
der: „Het woord is primordiaal de gesymboliseerde totaliteit van de 
hchaamsaktiviteitsbetrekkingen en de daarin verdiskonteerde vitale en 
gnostische aandoeningen". En ook: „Hun ruimte is een aktieruimte 
geheel bepaald door de mogelijkheden van hun lichaam". 
Natuurlijk is er in dit handelend met de dingen bezig zijn een ont
wikkeling. 
Om het schema van Piaget over te nemen: 
Aanvankelijk is er een sensorisch-motorisch beleven. Het kind weet in 
zijn aktiviteitsveld de wereld te struktureren naar objekten die op on
derscheiden wijze aan zijn bezig zijn appelleren. Daarna volgt de zg. 
operatoire fase, waarin het handelen nog sterk egocentrisch gekleurd is 
In de erop volgende konkrete periode (7-14 jaar) is het kind tot orde
ning en strukturering in staat, maar het denken is konkreet gebonden 
In de formele periode ten slotte is men in staat de strukturering zelf 
te zien. Het aspekt waaronder men de zaken beschouwt, is onderschei
den van de ik-wereldstruktuur. 
Van didaktisch oogpunt uit bekeken is hiermee het grote belang van 
ervaringen voor het jonge kind benadrukt; ook de beleving van kwan
titeit in allerlei lichamelijke ervaring. Om het nog nadrukkelijker en 
mogelijk verstaanbaarder te zeggen: kinderen die niet geklauterd, ge
stoeid, geknoeid, gescheurd hebben; die niet een te zware vracht hebben 
proberen te sjouwen, kuilen gegraven waarin ze verdronken en kuiltjes 
waarin almaar water verdween enzovoort, enzovoort, die kinderen kun
nen geen rekenen leren. (Ook een boel andere dingen niet, maar dat 
valt buiten het bestek van deze voordracht.) 
Nu komt daar iets bij en het behoeft niet te verwonderen, dat vele 
auteurs dit vanzelfsprekende bijna over het hoofd zien: we bedoelen de 
taal, die al deze ervaringen begeleidt en verrijkt. 
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De taal schept mede de fixatiepunten in de veelheid van belevingen 
van het kleintje, helpt zijn wereld struktureren, bevordert de distantie 
tussen kind en wereld. Ook als expressievorm levert de taal een belang
rijke bijdrage tot de zelfrealisering. Dat die taal zich ontwikkelt vanuit 
de beleving, is in dit gezelschap zo'n koe van een waarheid, dat er al 
eens reden is zich af te vragen of het geen slogan dreigt te worden in 
plaats van een principe, dat om voortdurende bezinning vraagt. 
De betekenis van allerlei termen staat bij het kind nog veel dichter bij 
de oerbetekenis der woorden, nl. als betrekking hebbend op de 
lichaamsaktiviteit, zoals uit het citaat van Prof. Prick kon blijken. Men 
bedenke ook, dat de taal niet louter als kommunikatiemiddel opgevat 
kan worden; het is menselijke kreativiteit die mede van de beleefde 
situatie deel uitmaakt, ja situatie schept. In ieder geval betekent dit, 
dat de taal verrijkt wordt door de ervaring, maar ook dat de ervaringen 
verrijkt worden door de taal. Zonder er hier nader op in te gaan, 
stippen we toch nog even aan, dat dit alles ook geldt voor de kwanti
tatieve ervaringen en dat de daarbij behorende taal fundamenteel is 
voor de groei van hoeveelheidsbewustzijn. En als we in dit verband over 
taal spreken, bedoelen we niet eens op de eerste plaats de telwoorden. 
Men kan het systeem waarmee we rekenen op zich beschouwen en het 
dan min of meer los van de taal zien. Het is echter in en met de taal 
gegroeid — ook kultuurhistorisch gesproken — en wat het gebruik be
treft is het moeilijk een grens te trekken tussen woorden die in de ge
wone omgangstaal leven en de termen die een louter aritmetische bete
kenis hebben. 

Er bestaat in het dovenonderwijs het gevaar, dat men te gemakkelijk 
het rekenen van de taal scheidt. Dit lijkt mogelijk. Het is vertoond, dat 
men in voorschoolklassen erin slaagde de kindertjes te laten optellen en 
aftrekken, zelfs tot twintig (I) en dat men toen dacht, dat ze hun horen
de leeftijdsgenootjes met rekenen dan toch maar vóór waren. En hun 
hele schoolleven moeten we ervoor uitkijken, dat we er geen reken
machines van maken: zorg voor een input met voldoende signaalkarak-
ter en er komt een handeling op gang die tot een — zelfs meestal goede 
•— uitkomst leidt. 
Ik zou me bijna willen verontschuldigen voor de harde uitspraak, dat 
als een doof kind wat rekenen betreft zogenaamd „bi j " wordt ver
klaard, hij geen goed rekenonderwijs gehad heeft. Maar dat komt dan 
mede, omdat ik het ook met het gewone schoolrekenen niet zo eens ben. 
In het algemeen geldt, dat onze leerlingen graag rekenen. Er is de vei
lige geborgenheid van het sommetjes maken; je kunt leren hoe het 
moet; het zijn kleine afgeronde probleempjes en het is goed of fout. 
Als het fout is, heb je het verkeerd gedaan en kun je leren hoe het 
wél moet. Je hebt nooit dat vervelende wat je bij taal om zo te zeggen 
altijd hebt. Zelfs als het al niet slecht was, kon het toch altijd nog 
beter zó; je kunt daar nooit zo zeker van je zelf zijn; je kunt nooit pre
cies zeggen hoe het moet. 

185 



Dat plezier In het rekenen is van enorm belang voor het onderwijs 
maar zal toch een andere basis dienen te vinden dan die van het lekker 
mechanisch sommetjes maken. U moet het met mij eens zijn dat dit 
namelijk geen rekenen is. 

U denkt maar aan ons gereken van daarstraks. Om één facet eruit te 
lichten: het is wel zorgvuldig gebeurd, maar het ging er niet om een 
exacte uitkomst te krijgen. En dan te bedenken, dat we in de school bij 
ons rekenen de schijn wekken, dat de antwoorden een nauwkeurigheid 
hebben waar men in een ruimtevaartcentrum zich de vingers aan af zou 
likken. We zijn niet bang voor een cijfertje of vijf, zes achter de kom
ma, als we bijvoorbeeld de inhoud van een kistje uitrekenen- maar we 
werken dan ook met „rekenboekkistjes" en niet met echtel We dachten 
dat uitgangspunt voor het rekenen zou moeten zijn: een voor het kind' 
interessante situatie waaraan een aritmetisch aspekt ontdekt kan wor
den. Aanvankelijk zullen we die moeten vinden in zijn direkte omge
ving; later ook in een wijdere horizon en in zaken die we in de leef
wereld van onze leerlingen willen betrekken. Dat daarbij een heleboel 
rompslomp, die onze boekjes vaak bieden, niet tot de leerstof hoort 
moet dan ook duidelijk zijn. 

We zullen op een gegeven moment wel tot een aanbieding in taal moe
ten komen van een niet-konkreet aanwezige situatie — dit dient lang 
tevoren en terdege voorbereid! — maar ik kan niet inzien, dat het op
lossen van de zogenaamde redaktiesommen, zoals we ze nu aantreffen 
(een veelheid van situaties die meestal amper met de leefwereld van de 
kinderen te maken hebben, waar de gegevens in getallen precies be
perkt zijn tot die, welke nodig zijn voor het antwoord op die ene vraag 
die meestal nog niet eens veel om het lijf heeft), dat dèt einddoel van' 
het rekenonderwijs zou zijn. 
Ook in het zogenaamde cijferen stuiten we bij onze leerlingen op een tè 
mechanische aanpak, een te geringe flexibiliteit. Ter illustratie moge 
een opgave uit het onderzoek dienen. Het betreft de aftrekking 890-889. 
Had er dit zó gestaan, dan zouden er aanmerkelijk minder foutieve 
uitkomsten zijn geweest, omdat het verschil duidelijk te zien is Maar de 
getallen stonden op de bekende wijze onder elkaar en dan let men 
blijkbaar minder op de betekenis van de getallen, maar komt er een 
aangeleerd proces op gang, in dit geval het aftrekmechanisme. Er zijn 
dan legio fouten te konstateren, om van de „goede" uitkomsten als 01 
en 001 nog maar te zwijgen. 

Het is moeilijk uit te maken, of de oorzaak van dit gebrek aan flexi
biliteit en inzichtelijk werken in de handicap van de doofheid, dan wel 
in het onderwijs gezocht moet worden. Mogelijk in beide. Ik heb wel 
de indruk, dat het minder geëngageerd zijn van onze leerlingen ook op 
andere terreinen van het leren blijkt. 
Een andere moeilijkheid hangt zeker wel nauw samen met de doofheid. 
Calon betrok in een onderzoek naar de samenhang tussen taal en den
ken — een moeilijk probleem, met ook voor het rekenen interessante 
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kanten — ook doven. Hij beweert het volgende (en wij van de praktijk 
zullen het wel met hem eens zijn): 
Als die dove maar rechtlijnig kan denken, gaat het wel goed. Als bv. 
de gegevens die hij successievelijk al denkend moet verwerken ook in de 
tijd diezelfde opeenvolging hebben, lukt het wel. Wordt echter de lijn 
onderbroken, moet er even iets anders bij betrokken worden, dan is 
het heel moeilijk de draad weer op te pakken. 
Nu is juist deze laatste manier van denken de bij rekenen gebruike
lijke. Denkt u maar weer aan het voorbeeld van daarstraks terug. Ter
wijl we al rekenend bezig zijn, moeten we voortdurend „terugdenken" 
naar de situatie, daar weer nieuwe gegevens halen, het rekenproces er
aan kontroleren en de richting zoeken waarin we verder moeten. Dit 
betekent, dat het oplossen van in taal gegeven probleempjes voor onze 
kinderen extra moeilijk is. Er is de moeilijkheid van het taalverstaan 
en van dit specifieke denken. We vonden bij ons onderzoek voor dit 
rekenen dan ook een aanmerkelijk lagere didaktische leeftijd dan voor 
het andere werk. 
In het materiaal vonden we nog een andere bevestiging van de door 
Calon gesignaleerde moeilijkheid. Een opgave als: „Jan heeft acht gul
den. Hij koopt voor vijf gulden. Hoeveel heeft hij nu?", was voor onze 
pp. veel gemakkelijker dan: „Jan koopt voor vijf gulden. Nu heeft hij 
nog drie gulden over. Hoeveel geld had hij eerst?" Bij de eerste ver
loopt het denken wat ik „rechtlijnig" noemde, bij de tweede moet men 
„terug". Aritmetisch gezien lijkt er tussen de opgaven weinig verschil, 
voor onze leerlingen is dat wél het geval. 
Ook bleek complexiteit een grote moeilijkheid en het is niet onmoge
lijk, dat dit met het vorige samenhangt. Natuurlijk geldt voor iedereen, 
dat een opgave moeilijker is naarmate de gegevens complexer en de op
lossing ingewikkelder is. Maar voor onze dove leerlingen geldt dat in 
versterkte mate. Zo lag bij delen de rekendidaktische leeftijd aanmerke
lijk lager dan bij de andere bewerkingen. Ook werd bij de redaktieopga-
ven het aantal fouten abnormaal hoog, als er meerdere bewerkingen 
nodig waren, die in de opgave niet door een of ander woord aangeduid 
werden. 
Met beide samenhangend (het moeilijke terugdenken en de extra moei
lijkheid van de complexiteit) zou wel eens het volgende kunnen zijn. 
We menen bij onze pp. te kunnen spreken van een stoornis in het vast
houden. In de litteratuur komt men voor dit vasthouden termen tegen 
als „memory-span" en „onmiddellijk geheugen". Zo werden er opmer
kelijk veel routen gemaakt tegen het onthouden bij vermenigvuldigin
gen. Optellen van drie getallen van twee cijfers bleek moeilijker dan dat 
van twee getallen die uit drie cijfers bestaan. (Er is evenveel aan te 
rekenen, maar in het eerste geval moet er meer onthouden worden.) En 
die fouten kwamen er ondanks alle hulpmiddelen, die we tot in de 
hoogste klassen te baat zagen nemen om het te onthouden getal even 
vast te kunnen houden: met de vingers; opschrijven op papier, in de 
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hand of op de tafel; door het hardop te zeggen. Ook dit wijst erop, 
dat de kinderen ermee zitten. Om op dat verband met het vorige terug 
te komen: Om terug te kunnen denken moet men natuurlijk het uit
gangspunt vast kunnen houden. Bij complexere bewerkingen moet er 
ook meer vastgehouden worden. Mogelijk hangt hier ook de ons allen 
bekende moeilijkheid mee samen van het reproduceren van een stuk 
taal, het derailleren bij een goed begonnen zin: als het tweede ge
deelte aan de beurt is, zijn de kinderen het eerste stuk kwijt. Misschien 
is het juist het vroege en vele taalhoren en spreken, dat bij ons die funk-
tie van onmiddellijk geheugen gestimuleerd heeft. 
Er is trouwens gebleken, dat we bij deze memory-span een onderscheid 
moeten maken naar de vast te houden inhouden. Bij doven zou er dan 
een achterstand zijn — zo bleek uit een onderzoek van Blair — bij cijfers 
en symbolen, maar bv. zeker niet bij voorwerpen. Nu ging het bij dit 
onderzoek om visueel aangeboden materiaal en dat is toch weer wat 
anders dan bij rekenen en ook bij taal, waar men zich tot taak moet 
stellen bij zichzelf bepaalde elementen vast te houden. We moeten ons 
hier beperken. Echter een belangrijke konklusie nog, die betrekking 
heeft op het cijferend rekenen, mag niet onvermeld blijven. In de ge
maakte fouten waren bepaalde wetmatigheden te ontdekken en bij het 
noteren van die fouten drong zich een indeling in kategorieën vanzelf 
op. Daardoor kon voor elk der basisbewerkingen en voor het cijferend 
vermenigvuldigen en delen een aantal foutenkategorieën opgesteld wor
den en konden we voor die fundamentele bewerkingen de moeilijke 
gevallen aangeven. Dit heeft zeker zijn belang voor het onderwijs Bij 
de korrektie van het schriftelijk werk van de leerlingen verdient een 
foutenanalyse van tijd tot tijd onbetwist aanbeveling en het kennen van 
mogelijke fouten maakt preventief werken mogelijk. 
Opvallend was ook nog, dat het rekenpeil van de leerlingen van een 
zelfde klas zo uiteenlopen kan. Zó zeer zelfs — er zijn klassen waar 
verschillen van drie jaar in rekendidaktische leeftijd gekonstateerd wer
den — dat men zich afvraagt of aan de leerlingen van zo'n klas nog wel 
gezamenlijk rekenonderwijs gegeven kan worden. En dan spreken we 
nog niet van de gevallen, individuele gevallen, waar van een echte re-
kenstoornis gesproken kan worden, waar een onderzoek naar diepere 
oorzaken en samenhang met andere faktoren op zijn plaats zou zijn en 
een aparte behandeling gewenst. Er zou voor deze kinderen wat meer 
flexibiliteit van ons verwacht kunnen worden. Niet alleen zal voor ver
schillende kinderen een verschillende aanpak nodig zijn, ook ten aan
zien van het doel — de keuze van de leerstof bv. — moeten we flexibel 
blijven bij ieder van deze kinderen. 
Misschien vindt u deze bespreking van de uitkomsten van het onderzoek 
wel erg summier, maar ik zou graag nog even stil willen staan bij 
hoe naar mijn mening een rekenles het best verloopt. 
Ik zou zo'n les willen noemen: een rekengesprek. 
Dat is, het samen met de leerlingen bezig zijn, hen kansen gevend voor 
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nieuwe ontdekkingen, stimulerend, de opgaven die men zich stelt tot 
leven brengend, de dialoog onderhoudend. De stof moet u hierbij zoe
ken in de leefwereld van het kind. Dat is aanvankelijk zijn direkte, kon-
kreet aanwezige omgeving, met name de zaken die hem emotioneel 
kunnen binden. (Dit betekent, dat de afstand tussen het schoolse en het 
leven — als men dat zo stellen mag — niet erg groot kan en mag zijn. 
Later breidt die wereld zich steeds verder uit, mede dank zij ons onder-
Wijs. 
In dié wereld ligt het beste Tekenmateriaal voor het grijpen; daar vindt 
men de interessantste opdrachten en de gunstigste mogelijkheden voor 
een geboeid bezig zijn. 
U moet uw rekenboek niet willen geloven, als het het voor doet komen 
een kind binnen een kwartier van de groenteman naar de kerkkollekte 
(wij gebruiken een katholieke methode, zoals u hoort) en van de knik
kers van Jan en Piet, via de trein van Groningen naar Amersfoort, naar 
het boodschappenlijstje van Moeder te kunnen brengen. Dat is hoog
stens sommetjesmakerij. Dan komen er reakties als: ,,Hé, fout; ik had 
dus af moeten trekkenl". Het is geen rekenen in de zin, zoals we hier 
bedoelen. 
Het rekenboek hebt u harder nodig voor het inoefenen van de funda
mentele basisbewerkingen en het cijferend rekenen. Maar dan toch 
eigenlijk vooral, omdat er een antwoordenboekje bij is; anders waren 
er vaak leukere opgaafjes te verzinnen, waar wat meer in zit en waar 
over te praten valt. 
Kijk ook bij dat cijferen uit voor een tè straf aanleren van „hoe het 
moet". Ook de getallen zelf en het werken ermee bieden gespreksstof 
genoeg. Geef dan de bewerkingen niet altijd in dezelfde stereotiepe 
vorm. Dat werkt verstarring in de hand. Ik zou willen zeggen: speel 
met de getallen, laat ze voor het kind tot leven komen en blijf niet 
steken in de cijfertekens en hoe je daar mee moet handelen. 
Dit houdt in, dat u niet met tè grote getallen moet werken. Als die aan 
de orde zijn, is het wel eens aardig daarmee te goochelen om bv. het 
ongelimiteerd zijn van onze telrij te demonstreren. Voor het overige 
werken de kleinere veel beter; er is meer inzicht aan te verwerven en 
het rekenen ermee blijft doorzichtiger. 
Eis wèl, dat uw leerlingen zich exact uitdrukken als het om aritmeti
sche termen en zegswijzen gaat en doe dat zelf ook. Het is noodzakelijk 
voor een goede begripsvorming. De bij het louter getalrekenen gebrui
kelijke taal is niet zo uitgebreid, maar de termen hebben een nauw 
omschreven betekenis en daar kan men niet ongestraft willekeurig mee 
omspringen. 
Op het belang, het hele rekenen in te bedden in het gewone dagelijkse 
spraakgebruik, is al gewezen. (Maar ik zou niet herhalen, als ik het niet 
uitermate belangrijk vond.) 
Alle leerstof die aan de orde komt, dient goed voorbereid te zijn, èn in 
de ervaring èn in de erbij behorende taal. 
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Om te illustreren wat ik bedoel: Het moet niet zo zijn, dat u de weeg
schaal of balans met gewichten voor de dag gaat halen, omdat in het 
boek het rekenen met centigrammen of, nog erger, dekagrammen aan 
de orde is. (We zijn hier met onderwijsmensen bij elkaar en het woord 
dekagram behoeft dus niet nader uitgelegd te worden!) De voorberei
ding is al op de voorschool begonnen. Eigenlijk op de eerste plaats met 
dat geknoei en zo, waar ik het daarstraks over had. Maar daar zijn bij
voorbeeld ook al voorwerpen naar zwaarte gerangschikt (aan alle meten 
gaat vergelijken vooraf!) Later gaan we ook over gewicht praten en 
laten we de kinderen al eens wegen. Bij dat wegen komt de behoefte 
aan verschillende gewichtsmaten en voeren we die in. In de hoogste 
klassen komen dan misschien de maatstelsels op zich aan de orde, hun 
decimale opbouw en onderling verband. Maar het blijft voor mij een 
vraag, of lagere-schoolkinderen tot zulk formeel gedoe in staat zijn en of 
het zinvol is met hen zulke theoretische beschouwingen te houden. 
Ze moeten het eerst met hun handen weten, met hun lichaam, vóór ze er 
met hun verstand aan kunnen. Dat geldt voor alles, ook voor alles wat 
met rekenen te maken heeft. 
Ik zou de paradoksaal klinkende uitspraak willen doen, dat u de getal
len pas moet gaan leren, als ze die al kennen; u kunt pas optellen, af
trekken, vermenigvuldigen en delen gaan behandelen, als het al be-
hand-eld is. 
We moeten bv. niet een stel optelsommetjes voorschotelen en leren 
hoe je met een telraam de uitkomsten kunt vinden. We laten integen
deel met allerhande materiaal rekenen en leren stilaan hoe we het ge
vondene in aritmetische tekens noteren. Dan is er kans, dat het kind de 
isomorfie van die notaties met de realiteit ontdekt en ze blijvend kan 
hanteren. 
Misschien heb ik nu in kort bestek teveel willen beweren en bij u meer 
vragen opgeroepen dan problemen opgelost. Ik ben me er ook van be
wust tegelijk kritiek geleverd te hebben op het rekenen, zoals dat op de 
gewone lagere school pleegt te gebeuren. Maar vergeet niet, dat er voor 
kinderen meer mogelijkheden tot leren zijn ondanks de school — of 
moet ik het zachter uitdrukken: buiten de school? — dan dat bij onze 
doven het geval is. Bovendien hebben wij met onze kleinere groepen 
kansen tot een meer aan het kind aangepaste wijze van werken dan op 
die gewone school. En we zitten minder vast aan de eigenaardige — 
eigenzinnige? — normen die de school van buitenaf opgelegd krijgt. 
Een gelukkige omstandigheidl 
Het antwoord op de vraag naar een speciale rekendidaktiek voor doven 
is met de uitkomsten van één beperkt onderzoek niet bij uitsluitsel te 
geven. Ik prijs me al gelukkig, als ik erin geslaagd ben bij u bepaalde 
vragen na te laten klinken. Mogelijk zijn onze leerlingen ook meer te 
helpen, als we de antwoorden trachten te vinden in de praktijk van ons 
werk en de uitwisseling van onze bevindingen. Toch zal er op veel pun
ten verdere research nodig zijn. 
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Nu een vraag en u mag er mij niet boos om aankijken! 
Hoe staat het met üw inzicht in getal en getallenoperaties? Ik bedoel 
er geen verwijt mee. Er is alle kans, dat u op de kweekschool een wis
kundeleraar gehad hebt, die zich voor didaktiek van dit vak weinig 
interesseerde en een opvoedkundeleraar die geen verstand van rekenen 
had. In de geschiedenislessen hadden we andere dingen aan ons hoofd, 
dan wat onze kuituur zo intens raakt. Ik kan u echter verzekeren, dat 
de kultuurhistorie van telwoord en cijfer een boeiend brok geschiedenis 
uitmaakt. De studie daarvan is bovendien verrijkend voor het inzicht 
in de materie die u in de rekenles moet onderwijzen. Het is toch eigen
lijk verwonderlijk, dat we van een kultuurverworvenheid, die zozeer 
zijn stempel drukt op de hele maatschappij, zo weinig weten. 
Ja, waarom hebben ze ons geplaagd met een ballast aan wiskunde, waar 
we vaak een hekel aan hadden, ook al omdat we het nut ervan niet 
konden zien, waar we in ieder geval weinig of niets mee kunnen be
ginnen in de school. Je mag je toch wel afvragen, of de tijd daaraan 
besteed niet nuttiger was geweest voor andere onderwerpen uit diezelfde 
wiskunde — ik denk bijvoorbeeld aan de verzamelingenleer — die in
teressanter zijn en in ieder geval nuttiger voor het werk, waarvoor de 
kweekschool bedoelt op te leiden. Wat daar al veranderd is, bij mijn 
weten in dit opzicht nog maar weinig. 

Dit verwijt hoorde dan misschien niet in deze vergadering thuis, maar 
ik wilde het even kwijt. Het houdt tegelijk een aansporing in om op 
het gebied van de rekendidaktiek uw eigen inzichten te verdiepen. Met 
anderen de schuld te geven en zelf niets te doen, komen we niet veel 
verder. 
Ten slotte nog dit: probeer er zin in te hebben. Het gaat niet om een 
dooie boel, maar om een fascinerende vinding van de menselijke geest, 
verworven in langdurig en moeizaam werk van velen. 
Uw rekenles — en geldt dat eigenlijk ook niet voor elke andere — is 
goed, als u er samen met uw leerlingen echt zin in hebt en geboeid 
bezig bent. 
En om er nu een mooi slot aan te maken, haal ik met ekskuses aan 
moderner denkenden een woord van Augustinus aan: ,,Ge kunt niks 
leren, als ge er niet van houdt". En om het nog mooier te maken, geef 
ik voor de liefhebbers de vrije vertaling in het Latijn: Res tantum 
cognoscitur quantum diligitur. 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN: 

St. Michielsgestel. Br. Leobert Gerits slaagde 6 juni '66 voor het staats-
diploma „Pedagoog op het gebied van de danskunst". 
Op 11 aug. '66 slaagde de HeerA. Haans voor de acte Handelskennis 
LO. 

191 



In voorbereiding: 
een taaltest voor gehoorgestoorde kinderen 

Een ieder, die belast is met het geven van onderwijs aan gehoorgestoor
de kinderen, zal willen toegeven dat „taalverwerving" daarbij een cen
trale plaats inneemt. Door het rechtstreekse verband met de gehoor-
stoornis is dat zonder meer duidelijk. 
Nu is elk rechtgeaard leraar van (tweede) nature zeer geïnteresseerd 
in de vraag in hoeverre zijn leerlingen door zijn onderricht vorderen op 
weg naar een optimaal beheersen van de onderwezen vaardigheden. Op 
diverse wijzen probeert men daarom te peilen wat de effecten zijn van 
de vaak intens gegeven moeite; te peilen wat die moeite waard is ge
weest. Niet alleen om aan de weet te komen in hoeverre de klas (c.q. 
een bepaalde leerling) de aangeboden leerstof kan verwerken, het les-
tempo kan bijhouden ed., maar meestal ook met de bedoeling om via 
de zo verkregen informatie bij te sturen op weg naar een zo goed moge
lijke didaktiek. 
Mondelinge en schriftelijke beurten, proefwerken e.d. worden om die 
redenen gegeven. Een zeer gangbaar gebruik daarbij is om de beoor
delingen in cijfers uit te drukken. In feite zijn dergelijke cijfers bedoeld 
als houvast bij het vergelijken van prestaties. Hetzij van een zelfde leer
ling ten aanzien van vroeger en nu, hetzij van verschillende leerlingen 
ten opzichte van elkaar. Als maatstaf geldt daarbij dan meestal (meer of 
minder impliciet): de gemiddelde prestatie van de klas. 
Een dergelijke beoordelingswijze houdt echter geen rekening met fluc
tuaties, die zich aan een controle onttrekken. Het is dan moeilijk uit te 
maken in hoeverre deze wisselingen te wijten zijn aan toevallige omstan
digheden of aan significante invloeden. Zo wisselen bijv. de vragen, 
waarop men het oordeel baseert vaak per kind en per klas, van vandaag 
op morgen e.d. Dit staat ongetwijfeld een bevredigend vergelijken van 
de antwoorden in de weg. Ook de maatstaven van een enkele leer
kracht zijn onderhevig aan veranderingen, die moeilijk te achterhalen 
zijn. Wat — mede daardoor — aandoet als wisselende klasseprestatie, 
kan in feite gelijk zijn gebleven, en omgekeerd. 
Niettemin weet een geroutineerde leerkracht hieraan meestal een be
hoorlijke mouw te passen. Anders wordt dit als men verschillende 
klassen onderling wil vergelijken. In de praktijk blijkt immers, dat ver
schillende leerkrachten vaak ook verschillende maatstaven aanleggen, 
in elk geval verschillende vragen stellen op een verschillende manier. 
Een objectief, meer nauwkeurig vergelijken is daardoor echter onmo
gelijk. 
Het is derhalve niet verwonderlijk dat men bij het beoordelen en ver
gelijken heeft gezocht naar meer houvast; d.w.z. naar meer gelijkblij
vendheid, grotere objectiviteit en nauwkeurigheid. Daarbij zijn school-
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vorderingentests (te vergelijken met gestandaardiseerde proefwerken) 
nuttige hulpmiddelen gebleken. 
Bij het taalonderwijs aan dove kinderen zouden dergelijke tests bijv. 
goede diensten kunnen bewijzen als selectiemiddel bij het samenstellen 
van een klas, het volgen van de taalgroei per kind en per klas, het ver
gelijken van taaltest-profielen met de niet-verbale intelligentie-profielen 
(gebruik van een taaltest als pendant van de niet-verbale S.O.N.-test); 
kortom als een verruiming van de middelen tot diagnose en prognose. 
Vergeleken met de opgaven van intelligentietests zijn de vragen uit vor
deringentests gemakkelijker te onthouden, waardoor de kans wordt ver
groot dat zij tè bekend raken bij de proefpersonen. Daarmede gaat het 
steekproef-karakter en dus de bruikbaarheid als toetssteen meer en 
meer teloor, zoals dat ook het geval is met proefwerken, die tè bekend 
zijn geworden of — in een extreem geval — vooraf zouden worden in
gestudeerd. 

Voor horende kinderen (evenals voor horende volwassenen) bestaan er 
zeer vele vorderingentests voor allerlei doeleinden. Voor gehoorgestoor
de leerlingen is er nog geen enkele vervaardigd. 
Omstreeks 1960 werd in St. Michielsgestel een initiatief in die richting 
genomen. De heren Tervoort en Van Uden ondernamen een „pilot-
experiment" op 175 leerlingen van genoemd instituut met het oog op 
een eventuele taaltestconstructie. De resultaten waren van dien aard, 
dat een subsidie-aanvrage bij de Organisatie voor Zuiver Wetenschap
pelijk Onderzoek (Z.W.O.) overwogen kon worden. 
In augustus 1962 werd deze tenslotte voor het eerst ingediend door de 
direkteuren van de Doveninstituten te St. Michielsgestel (Mgr Van 
Overbeek) en Groningen (Drs Büchli/Drs Delhez) en door de hoog-
leraar/direkteur van het Psychologisch Instituut „HEYMANS" der R.U. 
te Groningen (Prof. Snijders; één der auteurs van de S.O.N.-test: een 
niet-verbale intelligentietest, geijkt op Nederlandse, dove en horende 
kinderen). Met ingang van 1963 werd de gevraagde subsidie toegekend: 
,,voor de constructie van een taalontwikkelingstest voor taalgestoorde, 
met name slechthorende en dove kinderen". 
Een commissie van advies werd gevormd o.l.v. prof. Snijders, waarin 
tevens zitting kregen: Dr. Tervoort (linguïst, gespecialiseerd in de taal 
van gehoorgestoorde kinderen); Drs Delhez (psycholoog en direkteur 
van het Doveninstituut te Groningen); de heer Van Uden (onderwijs
deskundige, gespecialiseerd in de didaktiek van de taalverwerving bij 
gehoorgestoorde kinderen) en ondergetekende als psycholoog-uitvoer
der (werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan bovengenoemd in
stituut „HEYMANS"). De laatstgenoemde functie bleef langer vacant 
dan was voorzien, zodat met de uitvoering van het project eerst in 1964 
een begin kon worden gemaakt. 
Voorop werd gesteld dat de taaltest beperkt zou blijven tot schriftelijk 
taalgebruik van gehoorgestoorde kinderen in de leeftijd van 8 tot onge-
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veer 18 jaar. Tevens werd als testvorm de voorkeur gegeven aan een 
geleding in subtests, corresponderend met diverse taalaspecten en mede 
ook gericht op specifieke taalfouten van dove kinderen. 
Zo zijn er gaandeweg subtests ontworpen, die vooral de structurele 
taalaspecten betreffen (zoals morfologische woordverandering en syn
tactische woordordening), naast andere, die een meer semantisch ter
rein bestrijken (zoals woordkennis, -vinding en -nuance; voorzetsels, 
uitroepen, dagelijkse uitdrukkingen e.d.) of die vooral gericht zijn op 
taalverstaan in het algemeen (stilleestests). Met het woordenschat-test-
ontwerp o.a. werd vorig jaar in de instituten van Michielsgestel en Gro
ningen reeds een vooronderzoek verricht op een steekproef van 110 
leerlingen, waarbij veel nuttige informatie voor de verdere voortgang 
werd verkregen. 
Onlangs is in het Groningse instituut het vooronderzoek met enkele 
andere subtests hervat. Deze zullen daarna ook in St. Michielsgestel 
worden uitgeprobeerd op een representatieve groep leerlingen. Op 
deze wijze zullen aanwijzingen kunnen worden verkregen, nodig om de 
eerste ruwe vormen bij te schaven. 
Het is de bedoeling daarna de instituten in Voorburg, Amsterdam en 
Rotterdam om medewerking te vragen, ten einde aan bepaalde groe
pen van hun leerlingen de aldus verbeterde ontwerpen voor te leggen. 
De resultaten van dit steekproeftotaal kunnen dan vervolgens statistisch 
worden verwerkt, waarna het testmateriaal op verantwoorde wijze kan 
worden geschift. Het zo „gezuiverde" geheel kan dan in tweede in
stantie aan andere steekproef-groepen van de diverse instituten worden 
voorgelegd en opnieuw statistisch worden bewerkt; ditmaal tot een defi
nitieve versie. Deze zal dan geijkt kunnen worden op alle groepen dove 
leerlingen, die de leeskunst machtig zijn. Naar schatting zal met deze 
ijking eind 1967 kunnen worden gestart. Na analyse van de resultaten 
(normopstellingen e.d.) zal uiteindelijk het „bestelde instrument" voor 
belanghebbenden ter beschikking komen. Uiteraard met de hoop dat 
het — zowel voor direkt, praktisch gebruik als voor wetenschappelijk 
onderzoek — zo goed mogelijk zal beantwoorden aan zijn doel: als vor-
deringstest helpen bevorderen, dat ook gehoorgestoorde kinderen op
groeien tot zo volwaardig mogelijke leden van onze maatschappij. 

Namens de taaltestcommissie: 
DRS. H. GOSKER 
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Pedagogische begeleiding, 
na pedagogisch onderzoek 

IN AANSLUITING OP MIJN ARTIKEL VERSCHENEN IN „HET 
GEHOORGESTOORDE KIND", NR. 4 OKT. 1965, DAT THEORE
TISCH GERICHT WAS, WIL IK NU NADER INGAAN OP EEN 
GEVAL UIT DE PRAKTIJK: MARTHA, GEB. 31-3-1958. 

31-8-1964. Pedagogisch onderzoek. Martha, een leuk spontaan kind, 
flink voor haar leeftijd, sprak tijdens het onderzoek in heel goede zin
nen. Haar stem en articulatie waren normaal behalve de S. De begrip
pen en de woordkennis lagen op normaal niveau, zelfs daar boven. Ze 
ging graag naar school. Zij is enig kind, moeder is zelf ook slechthorend. 
Haar schoolprestaties waren ruim voldoende, de concentratie geduren
de het onderzoek was wisselend, maar ze voerde ieder opdrachtje goed 
uit en ze deed dit kennelijk met plezier. Martha leek mij in aanleg 
linkshandig; schrijven en tekenen deed ze echter rechts. Dit ging spon
taan en netjes, een kind dus met twee rechterhanden. 
Gesprek met moeder. Wat de linkshandigheid betrof, dit klopte; moe
der had haar steeds het potlood in de rechterhand gegeven. De slecht
horendheid komt in de familie voor. Moeder was er van overtuigd dat 
M. op school niet alles kan verstaan. Zij zou haar dochtertje echter nog 
graag daar op school houden. Mocht Martha op de duur meer last 
krijgen en achterkomen, dan wil ze haar de beste kansen geven, ook als 
dit aangepast onderwijs zou worden. 

Advies: Martha heeft een goed verstand, haar IQ lag boven het gemid
delde. Haar leerinstelling is heel goed, het werktempo wat traag. Ge
lukkig waren taalbezit en zinsbouw uitstekend. Wij willen haar daarom 
eerst een kans geven op de gewone school, maar toch wel met peda
gogische begeleiding. Het team was het geheel eens met dit advies en 
ook Moeder ging hiermede volledig en gaarne accoord. 

10-6-1965 Martha zit in de eerste klas. Haar onderwijzeres gaf een lees
lesje. Zij las dit eerst voor en iedereen moest met de vinger bijwijzen. 
Martha volgde alles woord voor woord. Maar toen de kinderen, die nog 
al ver van haar af zaten een beurt kregen, kon zij het niet meer bij
houden. Onder het speelkwartier nam ik haar even apart. Het bleek 
dat de begrippen uit het taaiboekje aanwezig waren. Ook moeilijker 
woorden zoals bijv. ,,de . . .(gleuf) in mijn spaarpot" waren bekend. Uit 
het gesprek met de onderwijzeres kwam het volgende naar voren: 
„Martha ondervindt nog de meeste last van haar handicap bij een dik-
tee, alhoewel zij bij het tempo rekening houdt met Martha. Zij zegt 
eerst de zin in zijn geheel en laat M. die zin dan nazeggen. Het kind 
moet zich echter bij alle lessen terdege inspannen en steeds op de lip
pen letten om alles te kunnen volgen. Aan het eind van de dag is ze 
doodmoe. Zij begint dan te huilen om kleinigheden, komt soms bij de 
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Juf staan, gaat ook wel eens zo maar papiertjes op rapen. In doorsnee 
is zij een heel goede leerling. Haar rekenprestaties zijn zeer goed". 
Daar Martha aan het eerste tafeltje zat rechts bij het raam, zat zij op 
dezelfde hoogte als waar Mej. S. meestal stond te praten en uit te leg
gen. Martha keek dus niet in het gezicht van haar onderwijzeres, maar 
tegen de zijkant van haar schouder. Bovendien zat zij met de rug naar 
het raam. In de meeste gevallen is dit uitstekend, maar daar de zijwand 
van het lokaal tegenover haar ook van glas is, kijkt zij voortdurend te
gen het licht in, wat op de duur vermoeit en 't liplezen bemoeilijkt, zo 
niet onmogelijk maakt. Wij hebben dit samen met het Hoofd der 
school besproken en op mijn advies wordt M. nu iets naar achteren ge
plaatst en dan schuin dus niet in de richting van de ramen. 

18-10-1965. Tweede schoolbezoek. Martha zat nu in de 2de klas. Het was 
door het Hoofd zo geregeld, dat ik van kwart voor elf tot half twaalf 
rustig met haar onderwijzeres kon praten. Zij deelde mee: „Martha valt 
niet op, hoort tot de zeer goede leerlingen. In haar diktee geen speci
fieke fouten die duiden op si. horendheid. Het taalbezit is boven het 
gem. niveau. 

Soms is zij erg kattig tegen de andere kinderen. Overbelasting? Zij ge
looft van niet, ze kan ook niet geloven, dat het kind niet alles hoort. 
Wel let M. steeds op de lippen". 
Aan de hand van het audiogram heb ik het gehoorverlies aangetoond 
en de gevolgen van dit soort verlies op het verstaan aan de hand van 
voorbeelden uitgelegd, (lief, lies, lieg) enz. Het onderscheid tussen 
f - s - g kan niet worden waargenomen. 
Een plaatsje aan de zon-raamkant is te verkiezen boven de plaats, die 
M. zelf heeft gekozen. Als meerdere kinderen over enige weken een 
ander plaatsje krijgen, zal de leerkracht Martha en haar vriendinnetje 
ook verzetten. Eens afwachten hoe M. hier op reageert. 
In mei nogmaals kontakt graag. 

28-4-1966. Derde schoolbezoek. Martha zit nog in de tweede klas. Haar 
onderwijzeres vertelt: ,,Martha verstaat alles heel goed, en alle vakken 
gaan even leuk. Ook haar gedrag laat niets te wensen over. Alleen op 
de handwerkles is ze in één woord klierig!" 
Haar schrijfschriftje zag er netjes uit, ook het schriftje met versjes en 
tekeningen was keurig verzorgd. Martha zag wat pips. 
Aan een apart tafeltje met M. en haar leerkracht heb ik M. onder
zocht op begrippen en taaioefeningen (voorzetsels, zinnen leggen, ver
tellen naar plaatjes). Alles was ruim voldoende. Rekenen was iets min
der. Haar s was niet mooi, articulatie slap, spraakles zou goed zijn. Onze 
maatsch. werkster zal kontakt opnemen met de ouders, zodat deze 
spraakles kan worden geregeld. 
De onderwijzeres gaat waarschijnlijk mee naar de derde klas. 
Na de herfstvakantie hernieuwd kontakt. 
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Als we het geheel overzien mogen wij concluderen dat Martha, ondanks 
de goede resultaten, het toch niet zo gemakkelijk heeft. Het kan zijn 
nut hebben daarom enige gegevens bij te voegen over de problematiek 
van het onderwijs aan kinderen die niet voldoende verstaan en hoe zij 
tijdens de kennisoverdracht zo goed mogelijk kunnen worden opgevan
gen in een groep van goedhorende leerlingen. 

21-6-1965. Onderstaande gegevens verzonden aan Hoofd en leerkracht 
van Martha. 
Om goed te verstaan heeft Martha het lipbeeld nodig. Op 3 meter af
stand was zachte spraak bestaande uit bekende woorden goed, mits 
hoge klanken werden vermeden. Onbekende woorden waar veel hoge-
toonklanken in voor kwamen (speld, schroef) miste zij. Met lipbeeld 
er bij kreeg men een aanzienlijke verbetering. Dit geldt echter alleen 
in een akoustisch gunstige omgeving. In de dagelijkse praktijk waar vaak 
veel achtergrondlawaai is, mag men een dergelijk resultaat niet ver
wachten en zal zij nog al eens iets van een gesprek kunnen missen. Daar
om over het lipbeeld het volgende: 

Er zijn klanken, die binnen een bepaalde groep eenzelfde hoorindruk 
kunnen geven, waardoor binnen deze groep gemakkelijk verwisselingen 
ontstaan, vooral als het lipbeeld niet corrigerend kan optreden. 
Voorbeeld: verwisseling van f-s-g; p-t-k; en d; oe-ie-uu; aai-aa; ij-ui-on; 
i-u; a-e-o. 

Dan zijn er klanken, waarvan men kan zeggen dat ze eenzelfde lipbeeld 
tonen. Voorbeeld: p-b-m; u en o; uu en oe enz. Zo ziet Martha geen 
verschil tussen de woorden pad, bad, mat; vuur en voer enz. Kan zij het 
verschil ook niet horen (teveel omgevingslawaai bijv.) dan moet ze er 
dus naar raden d.w.z. dit woord opmaken uit de inhoud van de zin. 

Verder zijn er klanken, waarvan het lipbeeld slechts ten dele of hele
maal niet is waar te nemen bijv. t-s-d-z-n-l-r; k-ng-g-h. Al deze klanken 
moeten, mits niet gehoord, worden geraden uit de inhoud van het ge
sprek. Daarom is het een grote steun voor het kind als het van te voren 
al op de hoogte is van het onderwerp van het gesprek (de inhoud van 
de les, het diktee enz.) daar het heel goed mogelijk is dat er verstaan 
wordt voor: stoel-zoen; leeg-lees; negen-leeg; zuur-schuur; fuif-tuin; 
dank-tak; enz. 

De mogelijkheid tot liplezen behoort dus maximaal te zijn, de plaatsing 
in de klas is daarbij van directe betekenis. De beste plaats is in de regel 
aan de raamkant op de 2-de of 3-de plaats van voren en iets schuin. 
Martha kijkt dan zelf niet in het licht terwijl dit wel valt op het gezicht 
van de spreker. 
Als kinderen, die achter Martha zitten een vraag stellen of beantwoor
den, zal Martha achterom mogen kijken om het lipbeeld te kunnen zien. 
Een nieuwe leerkracht heeft een andere mondstand, een ander lip-
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beeld, dus Martha moet wennen aan het „anders aflezen". Spreekt de 
leerkracht met de rug naar de klas bijv. als zij, al sprekend door de klas 
loopt (vertellen, uitleggen of diktee) of als zij op het bord schrijft en 
daarbij tevens uitleg geeft, dan mist M. een deel van de uitleg of zij 
maakt een verkeerde gevolgtrekking. 

Zo doen zich telkens hiaten voor, die een minder goed horende leerling 
moet trachten op te vullen tijdens de kennisoverdracht om het geheel 
te kunnen bijhouden. Bij een diktee komt M. in moeilijkheden: opschrij
ven én liplezen én tempo houden tegelijkertijd is haast niet te doen. 
Komen er in de zin dan ook nog woorden voor, waartussen zij geen ver
schil kan horen, (lief, lies, lieg) terwijl het lipbeeld vaak nog uitvalt, 
dan moet Martha ondertussen ook nog raden naar het juiste woord, 
als zij dit woord tenminste kent, anders maakt zij er maar wat van. Zo 
ontstaan in een diktee die typische fouten, die je bij de andere leer
lingen nooit aantreft bijv. springbord in plaats van prikbord. Martha 
heeft daar nu nog geen last van, het is maar een vingerwijzing voor 
de hogere leerjaren. 

Mocht Martha in de hogere leerjaren niet meer beschikken over vol
doende taaibegrippen, is haar woordenschat te klein geworden, verge
leken bij de taal, die om haar heen wordt gebruikt (woorden waarvan 
zij nooit heeft „gehoord"), dan zal het liplezen niet als compensatie 
kunnen optreden voor wat niet werd verstaan omdat een onbekend 
woord niet geraden kan worden, ook niet met behulp van het lipbeeld. 
(Met daarnaast de bekende factoren zoals aard, aanleg, concentratie, 
introvert of extravert type enz.) 

Uit het voorgaande blijkt, hoe belangrijk het is dat Martha taal heeft 
want daardoor kan zij zich handhaven op school. Alles wordt er om
gezet in taal en dit geldt voor alle vakken. Als we in dit verband denken 
aan de leerstof die in de hogere leerjaren wordt behandeld (in de derde 
klas begint dit al) dan gaat het niet, om maar een voorbeeld te noemen, 
om het uit het hoofd leren van wat topografie of een aantal jaartallen 
maar het kind moet in staat zijn de begrippen, die achter de woorden 
of uitdrukkingen staan, te verwerken. Het moet daarbij gegevens met 
elkaar in verband kunnen brengen en daaruit weer conclusies kunnen 
trekken. Kortom het kind moet in staat zijn in taal te denken, (redactie 
sommen!) 
Dan pas kan men spreken van kennisoverdracht d.m.v. gesproken of 
gelezen taal. Daarbij heeft er steeds een wisselwerking plaats tussen de 
taal, het taalniveau waarin wordt uitgelegd en het tempo waarin dit 
gebeurt enerzijds en de begrippen, die bij de vakken worden geleerd 
anderzijds. 

Belangrijk dus om er nu al (dus in de lagere klassen) rekening mee 
te houden. Hoe hoger het taalniveau in de klas komt te liggen, hoe 
sneller de toename wordt van de woordenschat, de begrippen, de taal-
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ontwikkeling van de medeleerlingen, des te groter wordt de kans dat 
Martha het niet meer bij kan houden en dus overbelast wordt. 
Dit moet de leerkracht in elk geval trachten te voorkomen. 

Om dit te bereiken even in het kort: 
1. Het taalbezit van het kind moet overeenkomen met het taalniveau, 

waarop in de klas onderwijs wordt gegeven en gesproken. 
2. Het liplezen moet als compensatie kunnen optreden. 
3. In het kind en in de klas moet de mogelijkheid aanwezig zijn om 

het onder 1 en 2 genoemde te verwerken. 

Advies. Om de taalschat van een minder goed horend kind op peil te 
houden en zoveel mogelijk te ontwikkelen zou men het volgende kun
nen proberen: De leerkracht kan, telkens wanneer zij denkt: „Martha 
heeft mij niet begrepen" op informatie uitgaan d.m.v. het stellen van 
vragen over de inhoud van wat werd besproken, uitgelegd of gelezen. 
Naar aanleiding van de antwoorden, die zij krijgt en waaruit de mate 
van het tekort aan begrip blijkt, kan zij dan nadere uitleg geven. Vraagt 
men alleen: „Heb je het begrepen?" dan zal een kind in de meeste 
gevallen die vraag bevestigend beantwoorden. 

Ook het kind kan op informatie uitgaan door vragen te (durven of wil
len) stellen betreffende nadere uitleg aan de leerkracht, misschien in 
hogere leerjaren ook aan een medeleerling. In ieder geval zal het nodig 
zijn het kind hiertoe van de aanvang af op te voeden. 

Omdat Martha de lees- en taalstof van de eerste klas heel goed begrijpt, 
lijkt het mij goed U verder nog aan te raden haar véél te laten lezen, 
onder voorwaarde dat zij alle woorden en uitdrukkingen, die ze niet 
begrijpt op een blaadje noteert. Deze kunnen dan later met haar wor
den doorgenomen, want alles moet n.l. worden gedaan om „verbalis
me" te voorkomen. 
Van het grootste belang is ook, dat wij zorgen dat Martha ,,er-bij-blijft-
horen" (Ongeïnteresseerde houding, wegdromen, zich afzonderen enz. 
zijn symptomen ter waarschuwing). Laat ze mee blijven doen, mee blij
ven praten ook in een klassegesprek, zodat ze een gewoon gaaf en nor
maal kind blijft. Ze moet niet de kans krijgen zich als een eenling in de 
groep te gaan voelen. Immers, zoals wij allen weten: Door de spraak in 
de omgang met de ander ontstaan kontakten, ontwikkelen zich norm
besef en sociale gevoelens en deze uitgroei is voor nu en later van de 
allergrootste betekenis. 

R. HORNSTRA 
Ped. adviseur 
Gem. Audiologisch Centrum 
te Amsterdam. 
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Onderzoek naar de reacties op geluid van 
babies en jonge kinderen 

LEZING GEHOUDEN DOOR K. P. MURPHY, M. A. PH. D. AUDIO-
LOGY UNIT READING, ENGELAND, OP 14 MEI 1965 TER GELE
GENHEID VAN HET 10-JARIG BESTAAN VAN HET INSTITUUT VAN 
DE NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET DOVE EN SLECHT
HORENDE KIND. 

Het reageren op geluid en het testen in de foetale en neonatale periode 

Een van de waardevolle resultaten van de „risico" registratie is dat 
allen die betrokken zijn bij het opsporen van doofheid geconfronteerd 
worden met het feit dat er een aantal factoren bestaan die verantwoor
delijk kunnen zijn voor wat tot voor kort algemeen werd samengevat 
onder het begrip: heriditaire doofheid. Aan het algemeen aanvaarde 
onderscheid tussen heriditaire en congenitale doofheid heeft men nog 
toegevoegd die gevallen waarin het gehoor kort voor, tijdens of vlak na 
de geboorte beschadigingen oploopt. 
Wat betreft dit laatste punt legt men tegenwoordig de nadruk op de 
moeilijkheden van een duidelijke biologische classificatie van ernstige 
kinderdoofheid. 
Fraser zegt: ,,Zo is een duidelijk onderscheid maken tussen congenitale 
en post-natale doofheid vaak mogelijk, aangezien de diagnose dikwijls 
eerst gesteld wordt als de spraak in de eerste twee levensjaren, of zelfs 
nog later niet normaal tot ontwikkeling komt". 
Congenitale doofheid kan b.v. veroorzaakt worden door een rodehond-
infectie van de moeder; nu weet men, tengevolge van diagnostische 
moeilijkheden in de prille jeugd, niet of zo'n congenitale doofheid echt 
congenitaal is of dat deze snel progessief is in de eerste levensjaren. 
Het laatste is zeker algemeen het geval bij recessieve doofheid van 
muizen. 

Toen wij begonnen met ons onderzoek in Reading luidde onze op
dracht: de bestudering van de ontwikkeling van de spraak en het gehoor 
in de eerste twee levensjaren. Hoewel dit op het eerste gezicht duidelijk 
en nauwkeurig scheen, bleek ons al spoedig dat de onderste begrenzing 
van de betrokken leeftijdsgroep in feite niet bepaald was. De vraag die 
wij ons stelden luidde: op welke leeftijd kan men eigenlijk van „horen" 
spreken. Om dit vraagstuk te bestuderen hebben wij ons gewend tot 
Prof. Nixon (University College Hospital) en zijn toestemming ge
vraagd om een onderzoek in te stellen naar de geluidsreacties bij on
geboren kinderen. 
Door het gehoor van de ongeboren vrucht te stimuleren, onderzocht 
men of de cochlea goed functioneerde. Men dient wel te bedenken dat, 
al zal de informatie die door deze methode wordt verkregen mogelijker-
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wijze van waarde kunnen zijn vanuit het oogpunt van de praeventieve 
geneeskunde, men toch in dit verband niet mag spreken van een gehoor-
onderzoek. Het is niet verstandig om te stellen dat er een gehoorsfunc-
tie is, voordat men uit de zich ontwikkelende gedragspatronen kan 
concluderen dat de cortex functioneert. 
De huidige technieken kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat 
de prikkeling van de cochlea bij een ruime keuze van frequenties een 
meetbare reactie oproept. Uit deze reactie kunnen de volgende con
clusies getrokken worden: 
1e. Binnen zekere ruime grenzen is de functie van de cochlea normaal, 

d.w.z. voor sterktes tot ongeveer 60 dbs. 
2e. Als men bij voortduring voorspelbare reacties krijgt mag men aan

nemen dat de 8ste zenuw en die zenuwelementen die betrokken 
zijn bij de eenvoudige reflex-functie normaal functioneren. 

3e. Als het mogelijk is om deze functies regelmatig te controleren, 
mag men daaruit wel de conclusie trekken dat omstandigheden 
vóór de geboorte, waarvan men weet dat zij de periphere gehoors-
functie in gevaar brengen, nauwkeuriger bestudeerd en uiteindelijk 
hopelijk voorkomen zullen kunnen worden. 

Onderzoekers zoals Peiper, Sontag en Wallace, die zich als eersten bezig 
hielden met het stimuleren van de foetus, geven een beschrijving van 
een techniek voor het meten van schrikreacties. 

Anatomische studies die aangeven dat het orgaan van Corti en het 
basilaire membraan anatomisch compleet zijn in de 18de week na de 
bevruchting hebben de stoot gegeven tot de bestudering van de gehoor-
stimulatie van de foetus. 
Bij het werken met te vroeg geboren babies is het mogelijk gebleken 
om 1 uur na de geboorte op grote schaal schrikreacties te veroorzaken 
door middel van gehoorsstimulatie, o.a. bij een baby van ongeveer 700 
gr., die 12 weken te vroeg geboren was. 
Kassatkin en Levikova, Wedenberg en Papousek vermelden ook experi
menten die laten zien dat er reacties voorkomen op een geluidsprikkel 
vlak na de geboorte. 
Dit bewijsmateriaal leidt tot de volgende hypothese: 
a. Wanneer de hartslag van de foetus gemeten kan worden, is de co

chlea anatomisch gezien compleet en uit eigen onderzoek weet ik 
dat deze zeker in de 28ste week na de conceptie reageert op prikkels-

Een studie van de technieken die tot nu toe algemeen gebruikt werden 
door onderzoekers zoals Wedenberg en Wornicka doet vermoeden dat 
het effect op het gehoor van de moeder niet verdisconteerd is. 
Hoewel de hartslag van de moeder wordt geregistreerd en de onder
zoekers aannemen dat er geen invloed van het gehoor van de moeder 
op de hartslag van de foetus plaats vindt als er geen verandering in de 
hartslag van de moeder wordt geconstateerd, is dit niet juist. 
Allereerst kunnen wij niet zeggen dat er geen andere oorzaak is van een 
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verandering bij de foetus. Men neemt aan dat een geluid dat gehoord 
wordt een verandering kan teweeg brengen en ook teweeg brengt in de 
hartslag van de moeder en dus van de foetus. 

Maar algemene angst of onlustgevoelens die niet noodzakelijkerwijs 
belangrijke meetbare veranderingen brengen in de hartslag van de moe
der, brengen naar mijn ervaring variaties in de hartslag van de foetus 
teweeg in de orde van grootte van 40 slagen per minuut. 
De conclusies van mijn eigen onderzoek luiden: 
1e De mogelijkheid van aanrakingsreacties bij de aangeboden prikkels 

kan niet helemaal uitgesloten worden. 
2e Stijgbeugelreflex of Tensor Tympani functie (d.w.z. de 5de en 7de 

zenuwfunctie) is niet uit te sluiten. 
3e Wanneer wij kunnen bewijzen dat de reactie op een toon cochleair 

is, zullen uitgebreide proeven met verbeterde overbrengings-syste-
men nodig zijn om het gehele spraakgebied te controleren. 

4e Zelfs indien wij aannemen dat de reactie cochleair is, dan kunnen 
wij nog niet met zekerheid beweren dat de gehoorsfunctie compleet 
is. Lesies in het midden of hogere hersensysteem in de buurt van het 
primaire gehoorgebied van de cortex behoren tot de mogelijkheden. 

Testcondities 

Ik wil hier stellen dat geluidsreacties kunnen zijn: 
1. reflex; 2. horen; 3. luisteren; 
en dat afwijkingen van gehoorreacties en in het bijzonder luisterreacties 
niet noodzakelijkerwijze een gehoorstoornis impliceren. Tevens stel ik 
nadrukkelijk dat speciaal bij de heel jonge baby d.w.z. beneden de zes 
weken reacties op geluid niet noodzakelijkerwijze betekenen dat er een 
gehoorfunctie is. Om te maken dat een baby op geluid reageert moet 
aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
er moet een schrikreactie optreden of de aandacht moet zo lang ge
trokken en vastgehouden zijn dat een reactie wordt uitgelokt. Deze 
reactie kan positief of negatief zijn. Bij een onrustig kind kan de reactie 
optreden in de vorm van een kalmer worden of van een toename van 
de onrust; bij een verlegen kind in de vorm van localisatie of een zich 
verder terugtrekken. 
In dit verband houdt aandacht een nauwe relatie in tussen de test
persoon en de baby en veronderstelt een zeker contact en ook een echte 
belangstelling voor het gebruikte testmateriaal. Ik stel dit hier omdat 
het vaak nodig is om, voordat de test klaar is, op ander testmateriaal 
over te gaan en zelfs misschien de testmethode te wijzigen om te voor
komen dat de baby er genoeg van krijgt. Anders gezegd: geluidsreacties 
op niveaux hoger dan de reflex impliceren een psychisch/physisch pro
ces en zijn als zodanig gevoelig voor die psychologische factoren waar
van men in het algemeen aanneemt dat zij zulke processen schaden. 
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Bovendien vestig ik er de aandacht op dat de physieke omstandigheden 
nauwkeurig gecontroleerd dienen te worden. 
Zoals Dr Fisch bij herhaling heeft gesteld zijn veel tests bij babies vroe
ger uitgevoerd onder zeer ongunstige omstandigheden en onze opvat
tingen over de reacties van babies op geluid zijn daardoor gekleurd. 
In optimale omstandigheden schijnen de geluidsreacties van babies met 
veel van onze vroegere waarnemingen bijna in lijnrechte tegenspraak te 
zijn. 

Met physieke omstandigheden bedoel ik een omgeving waarin moe
der en kind zich dadelijk thuis voelen en waar de omringende geluids-
niveaux en de galm zo zijn dat ze de aanbieding van heel zwakke gelui
den op uiteenlopende afstanden mogelijk maken. Laat mij dit illustre
ren. In onze geluidsarme kamer waar het achtergrondgeluid niet meer 
is dan 35 dbs. (en dit is hoofdzakelijk laag frequent verkeersgedreun) 
verliest het kind zijn belangstelling niet, ongeacht de afstand van de 
geluidsbron, zo lang de sterkte bij het oor gelijk blijft. Indien echter het
zelfde experiment wordt gedaan wanneer er een galm is dan is er een 
duidelijk interesse-verlies, zelfs als de sterkte bij het oor gehandhaafd 
blijft indien de geluidsbron verder dan 90 cm. van het kind af geplaatst 
wordt. Met andere woorden: het blijkt dat het binnendringen van ach
tergrondgeluid en daarbij nog de verwarring tengevolge van echo de 
test stimuli aan betekenis doen inboeten. Ik wil hier ook stellen dat het 
testgeluid iets moet betekenen willen er bij normale kinderen boven de 
6-8 maanden reacties plaats hebben. 

Test geluid — zuivere tonen 

Sommigen van U hebben misschien mijn film gezien waarin het geluid 
wordt voortgebracht vanuit de koptelefoon van een audiometer die ver
stopt zat in het gezicht van een pop. Bij toeval kwamen we op die 
methode nadat we een band hadden opgenomen en de verschillende 
geluiden hadden gebruikt waarvan de mensen die ik al genoemd heb 
zeiden dat ze interessant waren voor babies. Deze geluiden werden dan 
door filters gestuurd. De bovengrens werd bepaald door het type tele
foon (Medresco oortelefoon) en de benedengrens door afgestemde fil
ters. Het effect van het filteren was heel interessant; de kinderen bleken 
hun belangstelling niet sneller te verliezen voor gefilterde tonen dan ze 
tevoren hadden gedaan bij niet gefilterde tonen. Wij besloten daarom 
om het effect van zuivere tonen te proberen en wij waren eerst teleur
gesteld omdat, hoewel één enkele reactie voorkwam nadat het kind één 
keer naar de miniatuur telefoon had gekeken het daarbij bleef. Wij 
kwamen toen — geheel onjuist naar later bleek — tot de conclusie 
dat zuivere tonen op zichzelf niet interessant waren voor babies zoals in 
het verleden ook al zo vaak beweerd was. Wij kwamen toen op het idee 
de telefoon in een pop te stoppen en wij kregen onmiddellijk een reac-
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tie van de babies in de vorm van het maken van geluidjes, het tonen 
van duidelijk plezier, localiseren en zelfs (in heel enkele gevallen) een 
duidelijk muzikaal nabootsen van de zuivere tonen die aangeboden 
werden, d.w.z. 400 en 4000 Herz. 
Deze miniatuur telefoons leggen beperkingen op aan de geluidssterkte 
die men kan aanbieden in het vrije veld. Daarom besloten wij gebruik 
te maken van kleine luidsprekers, die afgedekt worden door plaatjes 
van een babygezicht. Deze vonden zo'n enthousiast onthaal bij de babies 
dat zij in minder dan geen tijd zoveel gaten in de gezichten geprikt had
den dat wij naar iets stevigers moesten uitkijken en wij namen onze toe
vlucht tot een poppengezicht dat kan worden weggegooid. Door middel 
hiervan controleren wij bij wijze van routine of babies reageren op 
zuivere tonen met een frequentie van 256 tot 11.000 trillingen per se
conde bij 35 dbs. in het vrije veld. 
Wanneer men babies geluiden aanbiedt speciaal met het oog op 
„screening" wordt men gemakkelijk te wetenschappelijk. 
Achtergrondgeluiden zijn in de meeste testomstandigheden zelden min
der dan 30 dbs. en in elk geval variëren maskerende geluiden door het 
lichaam veroorzaakt van 28 dbs. voor het allerzachtste wrijven van het 
haar van de baby tegen de nek tot 45 dbs. voor kledinggeruis, zoals van 
plastic broekjes of een tuigje. 
Hoewel deze maskerende geluiden niet constant zijn, zijn de reacties 
van kinderen op geluiden erg vluchtig en daarom moeten we iedere 
verwarring die veroorzaakt wordt door maskering — zelfs als die alleen 
maar af en toe optreedt — vermijden. 
In het voorafgaande heb ik enkele van de vroegste reflex-reacties op 
geluid besproken. Bij de pasgeborene duren deze reflex-reacties voort 
en zijn beschreven door een aantal onderzoekers, zoals Beadle and 
Crowell, Wedenberg, Ewing, Whetnall, Sheridon enz. enz. 
Het meest voorkomende zijn zogenaamde schrikreacties variërend van 
beweging van het hele lichaam tot het dichtknijpen van de ogen, ver
stijven (het ophouden van elke beweging), verandering in de adem
haling enz. In de laatste tijd heb ik geconstateerd dat de normale babies 
met een goed gehoor in de eerste 2 a 3 dagen op deze wijze in staat zijn 
het hoofd te draaien naar de geluidsbron als die zacht is en niet te 
abrupt (d.w.z. 30-35 dbs); zijn de aangeboden geluiden sterker dan 60 
dbs. dan krijgen wij soms een negatieve reactie (het hoofd draait de 
andere kant uit). Als de baby vier of vijf dagen oud is schijnt deze 
mogelijkheid te verdwijnen en het volgende stadium waarop geluids
reacties eenvoudig zijn waar te nemen treedt op als de baby 3-6 weken 
oud is. Dit tweede stadium is gekenmerkt door selectieve inhibitie van 
de schrikreactie en naar mijn mening geeft dit rijping van de schors
functie aan. Met selectieve inhibitie bedoel ik het vermogen om luide 
bekende geluiden te negeren, terwijl zachtere, doch minder bekende 
geluiden een sterke schrikreactie oproepen. 
Het is interessant dat te vroeg geboren onvolgroeide of ongezonde ba-
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bies deze inhibitie soms pas ten minste twee maanden later vertonen. 
(Volgens mijn ervaring gaat — wat mijn paediatrische collegae ,,de cere
brale irritatie van een pasgeborene" noemen — meestal samen met een 
verhoogde gevoeligheid voor geluiden). In de volgende maand zien wij 
twee volgende ontwikkelingsstadia: 
1e. Het vermogen van de baby om niet te schrikken van het geluid 

dat hij zelf maakt; 
2e. het vermogen van de baby om zijn ogen te draaien naar een ge

luidsbron ter hoogte van zijn oor. 

Soort reacties 

Bij de normale 12 weken oude baby kan men de geluidsreacties vrij
willig noemen, d.w.z. de baby heeft een zekere controle over zijn reac
ties en reageert het meest consequent als hij geïnteresseerd is en phy-
siek en psychisch op zijn gemak. In dit verband kunnen zulke factoren 
als windjes, verdriet, onbehagen tengevolge van een natte luier of hon
ger, reacties op geluid verhinderen. 
Wij hebben b.v. de ervaring opgedaan dat de baby die zojuist gedron
ken heeft minder goed reageert dan de baby die aan zijn voeding toe is. 
Wij hebben ook geconstateerd dat het geen zin heeft proeven te doen 
met een baby die meent dat de voeding te laat is. 
Als aan de juiste voorwaarde voor het experiment is voldaan, reageert 
de normale baby van 12 weken door heel even zijn ogen te draaien in 
de richting van de geluidsbron; als hij op zijn rug wordt gelegd zal hij 
normaal niet alleen zijn ogen draaien maar ook vaak zijn hele hoofd op 
de manier zoals beschreven door Papousek (1960). In gevallen waar de 
baby een behoorlijke controle over zijn hoofd heeft krijgt men vaak het
zelfde resultaat als de baby op de schoot van de moeder zit. 
De geluiden die gebruikt worden hebben een sterkte van ongeveer 50 
dbs. Bij de wat achtergebleven baby kunnen, als de ogen en het hoofd 
niet draaien, wel reacties als stil worden, verstijven, slaan met de hand 
of knipperen met de ogen voorkomen aan de kant van de geluidsbron. 
Ik moet hier nog aan toevoegen dat mijn onderzoekingen voor de ont
wikkeling van onze zuivere toontechniek allemaal uitgingen van de 
reactie van de baby op twee goedkope rateltjes die een sterkte hadden 
van ongeveer 50 dbs. en voor het draaien van het hoofd heb ik die als 
standaard gebruikt. 
Als ik wil kijken of een baby in staat is zijn hoofd te bewegen in ver
band met een geluid, dan gebruik ik deze instrumentjes nog en ga dan 
door met het controleren over het gehele geluidsspectrum doormid
del van zuivere tonen; anders gezegd ik maak een onderscheid tussen 
de neuro-musculaire functie en de cochleaire functie met betrekking 
tot gehoorde klanken. 
In de periode van 16-18 weken is er een onvolledig knikje van het 
hoofd in de richting van de geluidsbron dat bijna een reflex blijkt te 
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zijn. Ik moet bekennen dat ik vroeger geneigd was dit te beschrijven als 
een „tonische" reactie, maar met het oog op de indrukwekkende rij 
specialisten voor me, houd ik mij liever op de vlakte. Deze reactie ont
wikkelt zich al gauw tot een duidelijk draaien van het hoofd naar de 
kant waarvan het geluid komt. Dit vindt gemiddeld plaats tussen de 
16 en 20 weken. 
Met 20 weken is er in 60 procent van de onderzochte gevallen een dui
delijke localisering van de geluidsbron ter hoogte van het oor en het 
begin van een zoeken naar geluiden ± 45 cm. beneden oorhoogte. 
Met 22 weken kan de baby geluiden op oorhoogte zowel links als 
rechts thuisbrengen en geluiden ± 45 cm. beneden oorhoogte rechts 
worden opgespoord door middel van een beweging van het hoofd en 
ogen, die een horizontale en een verticale component heeft. 
Deze geluidsreacties maken een ontwikkeling door. Met 36 weken zijn 
de reacties op zulke geluiden net zo goed ontwikkeld als bij volwassenen. 
In elk stadium blijkt een verhoogde sterkte van de prikkel een meer 
ontwikkelde reactie te veroorzaken, de bewegingen van het hoofd heb
ben derhalve niet alleen een neuro-musculaire betekenis. 
De baby die met 22 weken reageert op 50 dbs. zal met 28 weken 
meestal reageren op prikkels van 60-70 dbs. 

Abnormale reacties 

Het is noodzakelijk iets te zeggen over afwijkende geluidsreacties. Het 
zou onmogelijk zijn om de waarde van objectieve gehoortests te bepalen 
als wij ze niet nadrukkelijk in verband konden brengen met de proble
men die ontstaan tengevolge van een gebrek aan reactie op de tests 
zoals we die nu gebruiken. 
Let U op de volgende gevallen die wij hebben waargenomen: 
1. Het type kind dat niet op geluid reageert tot hij 5 maanden is en 
dan binnen een week rijpt van niets tot het stadium wat normaal is 
voor zijn leeftijd. 
2. Tenzij wij voldoende ervaring hebben om het te herkennen is er 
altijd de verwarrende omstandigheid die zich voordoet wanneer de baby 
voldoende controle over zijn reflex-reactie heeft gekregen om in staat 
te zijn de schrikreactie te beheersen, maar nog niet voldoende rijp is 
om een bewuste reactie aan te geven. Toen ik pas begon heb ik mij 
dikwijls zorgen gemaakt over een duidelijk eenzijdige gehoorstoornis 
bij een kind dat aan een kant kon localiseren en niet aan de andere. 
Tegenwoordig beseffen we dat, tenzij het kind regelmatig aan de kant 
tegengesteld aan die waarvan de prikkel uitgaat localiseert, een onver
mogen om te reageren op de geluidsbron niet betekent dat het gehoor 
aan die kant gestoord is. 
3. Kort geleden hebben wij te maken gehad met een paar kinderen 
waarvan later bleek dat zij voedings- en gedragsmoeilijkheden hadden. 
Vele daarvan reageerden ook niet op geluid en werden in feite ver-
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wezen naar ons als zijnde doof. Misschien zouden enkele van onze psy
chiatrische collegae hier opheldering kunnen geven? 
4. Niet lang geleden zijn er moeilijkheden gerezen met kinderen die 
wel reageren op heel zachte zuivere en samengestelde tonen, maar niet 
op spraak. Bij het ouder worden zouden objectieve tests misschien heel 
verhelderend kunnen zijn. Het probleem zou zijn om uit te maken op 
welke leeftijd deze tests van betekenis zouden blijken te zijn. 
5. Kinderen die nog koortssymptomen vertonen variëren van overgevoe
ligheid voor geluid tot volkomen onvermogen om op geluid te reage
ren. Bij het beter worden hebben wij gemerkt dat veel van deze gevallen 
hyperaccoustisch zijn en zelfs de zachtste geluiden accuut hinderlijk. 
Wij vragen ons af of de typisch ongelukkige baby die herstellende is 
van meningitis of encephalitis zijn omgeving niet onverdraaglijk la
waaiig vindt. 
6. Een andere categorie waarbij men het gevoel krijgt dat objectieve 
tests wel eens van onschatbare waarde zouden kunnen zijn, is die van 
het kind wiens reacties op alle prikkels variabel zijn. Vroeger neigde 
men er toe deze schommelingen eerder aan psychiatrische dan aan 
neurologische oorzaken toe te schrijven. Dit is een gebied waarin ik mij 
niet voldoende deskundig acht om een mening uit te spreken, maar 
het is een probleem dat vraagt om nauwe samenwerking tussen alle 
betrokkenen. 
7. Tegenwoordig krijgen wij een toenemend aantal kinderen voor onder
zoek die symptomen hebben vertoond die heel goed psychotisch kunnen 
zijn geweest en die zeker erg gestoord waren (overactief, snel afgeleid, 
onconstructief en volkomen onoplettend) zozeer dat zij naar ons ver
wezen werden als zijnde doof. 
Onze grootste moeilijkheid is geweest om hun ouders er van te over
tuigen dat dit niet zo was. In twee gevallen is er pas een begin gemaakt 
met een doeltreffende therapie toen de ouders zowel tegenover zich
zelf als tegenover ons hadden toegegeven dat hun kind in feite niet doof 
was. 
Volgens mij is het juister om bij het beschrijven van deze kinderen te 
zeggen dat wij tot de slotsom zijn gekomen dat hun communicatie-stoor
nis het gevolg is van factoren die centraal zijn in de betekenis van aan
doening van de hogere hersenstam en de cortex, tegenover peripheer 
in de zin van de cochlea of de zenuwbanen naar de middenhersenen. 

Wat betreft het testen van het oudere kind zijn er zoveel verschillende 
technieken ontwikkeld dat elke onderzoeker zijn persoonlijke voorkeur 
heeft. De volgende lantaarnplaatjes laten een techniek zien die wij nor
maal gebruiken bij kinderen van 3-5 jaar. 
Hoewel men ziet dat het kind een koptelefoon draagt, heeft het ge
leerd te reageren op de situatie van de speelgoed boerderij, door die
ren te stoppen in een van de speelgoedhuisjes waarin een geluidsbron 
verborgen zit, telkens wanneer het een zuivere toon hoort. Deze zuivere 
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tonen worden eerst aangeboden op een niveau van 50 dbs. boven de 
vermoedelijke drempel en de sterkte wordt verminderd tot het duide
lijk is dat het kind moeite heeft met het horen. Op dit punt krijgt het 
kind de koptelefoon op en wordt hem zoiets gezegd als „dit zal je helpen 
beter te horen" en de test wordt voortgezet. 

Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een aantal verschillende methoden volgens welke 
reacties op geluidsprikkels kunnen worden verkregen bij babies en jonge 
kinderen. 
Er wordt een uitdrukkelijk verschil gemaakt tussen reflex-reacties en 
gehoorreacties en er wordt nadrukkelijk gesteld dat reacties in utero en 
in de neonatale periode door de schrijver niet worden toegeschreven 
aan het gehoor. 

Het bestuur van de Mgr. Terwindtstichting, vraagt voor haar 
nieuw op te richten instituut voor meervoudig gestoorde, 
slechthorende kinderen, te BEEK-UBBERGEN, bij NIJMEGEN, 
Directrice Zr. Josine, per 1 november of later, 

ENKELE LEERKRACHTEN 
Bevoegdheden voor heren: 
hoofdakte met j en akte r. 
voor dames: j en k. 

Ook wordt per 1 november gevraagd, 

EEN LOGOPAEDIST(E) 
Ervaring bij het buitengewoon onderwijs strekt 
tot aanbeveling. 

Sollicitaties te richten aan de heer Secretaris van genoemd 
Bestuur, p.a. van Peltlaan 224, Nijmegen. 

208 



• . - 1 . -, ..'.*" . v v . - - < . ' '•< • •*'.•-• 

;;. •••'•.rr:'-.*••'.>'; v,-v-;V .'--'•''• '•*;-: 

' • ^ ^ • • ^ ^ 

Achter-het-oor 
apparaten 

Klein - licht - nauwelijks zichtbaar 
Alle Philips achter - het - oor -
apparaten zijn voorzien van: 
aan/uit - schakelaar 
uiterst gevoelig luisterspoel 
verwisselbare klankfilters voor 
individuele aanpassing 
scharnierende batterijhouder 
Pnjzen van f 425.- tot f 495,-

PHILIPS 

Door de grote verscheidenheid 
in Philips hoorapparaten 
is een optimale aanpassing aan 
vele vormen van slechthorendheid 
mogelijk! 

Conventionele apparaten 

Alle uitgerust met: 
toonregeling in 3 standen (w.o. anti-lawaai-
stand) 
uiterst gevoelige luisterspoel 
regelaar voor volume-begrenzing 
speciaal opgehangen microfoon ter voor
koming van kledinggeruis 
economisch in gebruik 
prijzen van f 240,- tot f 405,-
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