In Memoriam
Mgr. Drs. Joannes C. van Overbeek
OUD-DIRECTEUR VAN HET INSTITUUT VOOR DOVEN
HUISPRELAAT VAN Z.H. DE PAUS ERE-KANUNNIK
VAN HET BISDOM LAVAL. OFFICIER IN DE ORDE VAN
ORANJE NASSAU. DRAGER VAN HET KRUIS VAN VERDIENSTEN VAN HET NED. ROODE KRUIS

Hij werd op 4 mei 1901 te Oirschot geboren. Op 29 mei 1926 werd hij
priester gewijd en in hetzelfde jaar benoemd tot kapelaan te Dreumel.
Zijn benoeming tot leraar aan het Klein Seminarie te St. Michielsgestel
volgde op 19 maart 1929.
Op 29 juli 1934 werd hij benoemd tot leraar aan het Instituut voor
Doven. Van 2 oktober 1940 tot 2 oktober 1966 was hij directeur van dit
instituut.
Hij overleed te St. Michielsgestel op 20 november 1966 en werd op 24
november op het kerkhof van het instituut begraven.
Men spreekt gemakkelijk van een goed mens, zo gauw die mens niet
meer spreken kan. Over deze mens Joannes spraken wij al tijdens zijn
leven als over een goed mens. Wellicht ook, omdat hij van geen mens
kwaad sprak. Hij was integendeel immers waarderend. Hij zag steeds
eerst het goede in de ander. Hij was een aanstekelijk optimist, die overal
licht opving en die de ander overtuigd deed geloven in hetgeen hij
hoopvol verwachtte.
Hij was gevoelig en steeds dankbaar voor een bewijs van hartelijkheid,
maar nog meer voelde hij het verlangen bij anderen naar begrip, genegenheid en vriendschap. Hij was een trouw vriend voor velen, voor
zijn familie, zijn medewerkers, de huisgenoten, de medepriesters, zijn
Bisschop. Vooral voor zijn kinderen, die hij in de vijfentwintig jaren van
zijn directoraat heeft mogen helpen.
Hij hield echt van allen. Hij was hun vader en tegelijk kind met hen. Voor
het dove kind was nooit iets te goed, niets te veel. Hij zocht telkens
naar nieuwe wegen om hun gebrekkigheid op te heffen en het leven
voor hen door inzet van bekwaamheid, toewijding en liefde gelukkig te
maken.
Een theoloog was hij niet, maar hij leefde vanuit het geloof in God, Die
hem het bestaan en een opdracht gaf. Hij wist zich geroepen en gezonden.
De heilsboodschap van Christus werd voor hem steeds meer verblijdend. Tastende onzekerheid was hem vreemd. Tot op de laatste dag is
hij hierin een eenvoudig en ongekunsteld kind gebleven. Het woord van
Christus: „Indien gij niet wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen
niet binnengaan" heeft hij letterlijk verstaan.
Wij vertrouwen, dat God nu Zijn woord in hem heeft gestand gedaan.
(uit de tekst van het gedachtenisplaatje)
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In Memoriam Br. Armandus van Breukelen
BR ARMANDUS WERD GEBOREN TE VINKEVEEN, 22
SEPTEMBER 1923. HIJ DEED ZIJN PROFESSIE TE MAASTRICHT, 15 AUGUSTUS 1944. In AUGUSTUS 1951 KWAM
HIJ NAAR HET INSTITUUT TE ST. MICHIELSGESTEL. HIER
OVERLEED HIJ, 43 JAAR OUD, OP 10 JANUARI 1967.

„Het lag in de kaarten" heet het toneelspel, dat de Broeders dinsdagavond 10 januari opvoerden voor heel het personeel van het instituut.
Ook Br. Armandus speelde hierin een rol en hij deed het goed. Het
was zijn lot hierin zijn dood te vinden. Aldus het spel. Spel en ernst.
Het lag in de kaarten van Gods plan met hem, dat de ernst van het leven
het spel zou doorkruisen. De werkelijke dood wachtte op hem en maakte
zich in enkele ogenblikken van hem meester. In de entourage van het
spel voltrok zich dit diep menselijk mysterie, dat ons in al zijn tragiek
verbijsterde; niet begrijpend, stil en vol droefheid om het heengaan
van één uit ons midden, die ons zo nabij was.
Maar zoals het spel slechts schijn was, zo in wezen de dood. Hij is de
poort tot het ware leven in en met Hem, Die het Leven zelf is; de volledige overgave aan de Liefde, waaraan hij zich reeds in zijn aardse
leven gegeven had in de dienst aan zijn medemens, waarvan zestien
jaren van toewijding en zorg voor zijn dove jongens. Op weg naar zijn
laatste rustplaats klonk het lied, zo toepasselijk op hem:
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.
Br. Armandus heeft zijn rol gespeeld, zijn leven geleefd en hij heeft het
zeer goed gedaan.
Hij ruste in vrede.
•!•

Opsporingsdiensten van gehoorstoornissen
bij kinderen
Zo'n kleine tien jaar is men op diverse punten in Nederland bezig zich
te bezinnen over eventuele opsporingsdiensten voor gehoorstoornissen
bij kinderen.
Bij mijn weten is er in ons tijdschrift aan deze zaak nog weinig aandacht
geschonken. Daarom nu dit artikel, dat door zijn kritische inhoud moge
bijdragen tot nadere doordenking en discussie en uiteindelijk tot een bevredigende oplossing van een probleem met vele facetten.
Ja, het wordt een kritische bespreking, want ik zie enkele grote gevaren en ik heb ernstige bedenkingen tegen sommige wijzen waarop
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problemen worden gesteld, tegen gevolgde werkwijzen en argumentatie
en de soms gevoerde „propaganda".
Ter wille van de openheid in discussie zullen de vermelde bezwaren
niet worden „thuisgebracht" naar met name te noemen studies en rapporten, naar de werkcommissies en organisaties, waar m.i. de aangrijpingspunten voor mijn bezwaren liggen. Het gaat n.l. om de vraag;
moeten er opsporingsdiensten komen en, zo ja, op welke wijze(n) kan
dat het best geschieden? En daarbij doet het er betrekkelijk weinig
toe, wie nou precies wat heeft gezegd of geschrevenl
Laat ons het eerste deel van de hiervóór gestelde vraag bij de kop
nemen; „Moeten er diensten voor vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen komen?"
Het motiverende uitgangspunt lijkt aannemelijk genoeg en het doel
nobel. „Gehoorstoornissen bij kinderen, vooral wanneer deze stoornissen niet dadelijk worden ontdekt, betekenen een belemmering van hun
normale ontwikkeling, zij geven een vervalst beeld van klanken en
woorden. Dit heeft weer tot gevolg, dat de geestelijke groei van het
kind niet tot volle ontplooiing kan komen, dat daardoor deze kinderen
met „aangeboren langzaam" of „aangeboren dom" worden geëtiketteerd.
Vaak zijn deze kinderen schuw en teruggetrokken of in zichzelf gekeerd,
waardoor ook de ontwikkeling van het gevoelsleven kan worden belemmerd of zelfs in verkeerde banen kan worden geleid; soms zijn zij,
doordat ze het normale contact met de ouders missen, agressief."
(Het tussen aanhalingstekens gezette gedeelte vormt een stukje uit de
inleiding van een sociaal-geneeskundig studierapport, als hiervóór bedoeld.)
De volgende denkstappen van de onderzoekers zijn gemakkelijk te
raden: Betrek alle kinderen, liefst zo jong mogelijk, in een screeningstest voor het gehoor. Laat daar, waar nodig, een verder specialistisch
onderzoek plaatsvinden. Neem medische en/of pedagogische maatregelen en de zaak is rond: onontdekte gehoorstoornissen zullen geen
oorzaak meer kunnen zijn van kinderleed, geestelijke scheefgroei of
wansuccessen bij het onderwijs.
We wachten nog met de kritiek; eerst even kijken hoe er verder wordt
gewerktl
Er wordt een plan voor massaal onderzoek opgesteld en uitgevoerd.
Waar en hoe, is, zoals gezegd, voor ons betoog niet zo belangrijk,
maar in elk geval zijn er statistisch gesproken, voldoende grote aantallen jonge kinderen (soms zuigelingen) onderzocht om tot uitspraken
te komen.
Die uitspraken worden gedaan in studierapporten en deze hebben althans in de eerste vijf jaar van de tien, dat men met deze materie bezig
is, aanleiding gegeven tot wijdere berichtgeving omtrent werkwijzen,
plannen en verwachtingen in onderwijs- en sociaal-geneeskundige tijdschriften, in lokale- en landelijke dagbladen, ja zelfs in damesbladen.
Uit de verschillende rapporten licht ik nu het volgende:
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1. Op een enkele uitzondering na wordt in de studierapporten op geen
enkele wijze méér aandacht geschonken aan wat blijkbaar de gevolgen
van de onontdekte gehoorstoornissen zijn, dan zoals hiervóór geciteerd.
Naarstig vermelden de artikelen in de dag- en damesbladen ook deze
mistoestanden in het leven van kinderen, b.v.: Er worden kinderen in
debielenscholen opgeborgen (sic!), die helemaal niet debiel zijn, alleen
maar gehoorgestoord; doch deze stoornis werd niet ontdekt!
2. In één
„want zij
melding:
kinderen

van de rapporten constateert men vlotweg onbegrip bij ouders,
zijn niet voor het onderzoek komen opdagen, b.v. met de verWij zullen zelf wel maatregelen treffen als er iets aan onze
mankeert."

3. Van de meer dan 700 =fc 1-jarigen is 1,117% (9) verwezen voor nader
onderzoek, 8 van de 9 blijken er niets te mankeren, 1 baby (een mongooltje) heeft vermoedelijk een lichte geleidingsdoofheid.
Van de meer dan 700 ± 3-jarigen is 10,4% (74) verwezen voor nader
onderzoek, 66 van de 74 verschijnen en 4 blijven onder controle van het
audiologisch centrum = 0,6%.
Een andere publikatie, het onderzoek van ± 3400 zuigelingen betreffend, levert 2 % op voor nader onderzoek en 5°/oo met onvoldoende
reactie op testgeluiden.
4. Bij sommige onderzoekingen laat men de ouders, indien mogelijk, betalen.
Er zijn nog meer punten te vermelden, maar deze vier leveren voldoende illustratie-materiaal om ernstige kritiek te kunnen laten horen.
ad. 1. Het is blijkbaar helemaal niet nodig om met verwijzing naar
bronnenstudie met eigen, multi-disciplinair verkregen onderzoekresultaten, of met die van andere vergelijkende onderzoekingen, waar te
maken, dat al die verschillende gevolgen, van schuw tot agressief, inderdaad op rekening van de gehoorstoornis komen.
Ik zeg niet, dat zo'n ontwikkeling onbestaanbaar is. Maar als men het
beweert, moet men het wetenschappelijk controleerbaar met kwantitatief materiaal waarmaken. Overigens laat de vermelde pluriformateit
van de gevolgen zien, dat dit waarmaken een moeilijke opgave wordt,
als men de gehoorstoornis als enig verklarende factor er uit wil halen.
En dat zal wel moeten, want, zoals blijkt uit sommige rapporten, men
wil een opsporingsdienst hebben.
Laten we eens veronderstellen, dat we bij al die scheef gegroeide,
schuwe, agressieve gehoorgestoorde kinderen, agressieve vaders of
slonzige moeders ontdekken, wat doen we dan? Een pedagogische
screeningstest voor ouders lanceren, met verwijzingsdwang (zacht)
naar M.O.B, of bureau levens- en gezinshulp? Nee, dit is niet een misselijk grapje! Want er zijn toch ook die kinderen met duidelijk en
vroegtijdig ontdekte, grote gehoorstoornissen, die zich met succes
handhaven bij g.l.o. en v.h.m.o., bij l.t.s. en u.t.s. De onontdekte gehoor4

stoornis kan niet, kan nooit de enige verklaring voor psychische scheefgroei, ontwikkelingsachterstand enz. zijn.
ad. 3. Gaan we letten op het aantal mogelijk in het geding zijnde gevallen, dan levert het vermelde van punt 3 afdoend antwoordl
Vooral als men zich daarbij rekenschap geeft van de aantallen kinderen die onder milieu, bepaalde psychische scheefgroei, ontwikkelingsremmingen en contactstoornissen lijden.
Als men op die beide gegevens let, dan is er in ons land niet in de
eerste plaats behoefte aan opsporingsdiensten voor gehoorgestoorden;
dan is het misleidend om dag- en damesbladen te laten schrijven over
„opbergen" in debielenscholen van heel wat „alleen maar gehoorgestoorde" kinderen, die ten onrechte voor debiel zijn gehouden. Zulke
uitspraken — weliswaar voor rekening van de journalist, maar dan
toch op informaties berustend — zijn in hun algemeenheid onwaar, stellen het werk van onze debielenleerkrachten in een allerminst verdiend,
suspect licht, betrekken in een onwaardige en kortzichtige „waardeschaal": gehoorgestoordheid en debiliteit, kunnen „verwachtingen"
scheppen bij ouders van debiele kinderen en doen aldus ook afbreuk
aan ons streven naar een goede geestelijke volksgezondheid.
Uit de (overigens korte) ervaring van vier jaar werken bij een dovenen een slechthorendeninstituut is mij niets gebleken van een groot
probleem wat betreft te late ontdekking, al is er natuurlijk best wel
eens een kind geweest, van wie gezegd kan worden, dat een eerdere
komst goed zou zijn geweest.
Wèl heb ik de indruk (maar ik kan hieromtrent helaas geen percentages
geven), dat er tegen ouders, die in twijfel zitten over de hoorfunctie
van hun kind omdat het spreken uitblijft of zo slecht is, te gemakkelijk,
d w z . zonder verwijzing naar k.n.o.-arts of audiologisch centrum, wordt
gezegd: „Maakt u zich niet ongerust, dat komt best in orde. Straks kletst
die kleine u nog de oren van het hoofd". Of zoals de ouders mij onlangs
mededeelden, dat zij van hun arts te horen kregen toen zij zich tegenover hem hun ongerustheid uitspraken over het nog niet spreken van
hun kind: „In het leven is het belangrijker om te leren zwijgen dan om
te leren praten." En dan blijkt zo'n kind een fiks gehoorveriies te
hebbenl
Maar als dat „duwen" naar die diensten dan blijkbaar „fout" is, wat
dan wèl, zult u zeggen.
Ik dacht het volgende:
In de eerste plaats: Wanneer gesignaleerd kinderleed, ontwikkelingsachterstanden enz. de motieven voor preventieve- en sociaal-geneeskundige activiteiten zijn, is het zaak de grootste oorzaken van al die
narigheid op te sporen en aan te pakken; m.i. zijn dat niet de onontdekte lichte gehoorstoornissen.
In de tweede plaats: Wil men toch die groep „gehoorgestoorde" kinderen benaderen en daarvoor de argumenten vinden, dan vraagt dit
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bij de huidige stand van kennis om een onderzoek, dat vooralsnog een
universitaire aangelegenheid is. Interfacultair zal vraagstelling, methode
van onderzoek, toetsingstechniek enz. moeten worden vastgesteld. Want
juist de kwestie van afwijkingen in gedrags- en/of ontwikkelingspatroon
bewijzend herleiden op een eventuele lichte gehoorstoornis is een uiterst
hachelijke zaak. In dit opzicht is illustratief, hetgeen ik enkele maanden
geleden hoorde van een vader, zelf medicus, over twee van zijn kinderen.
De oudste leert niet gemakkelijk, is erg traag in handelen en ook verstandelijk iets vlug grijpen lukt hem niet. Een kind om wie je als ouder
toch echt wel eens in zorg zitl
De jongste, zo tegen de leerplichtige leeftijd aan, is geweldig snel van
begrip, rekent vlot tot 100, leest goed en is zijn leeftijdsgenootjes ver
vooruit. Deze jongste heeft echter een belangrijke gehoorstoornis. Wij
waren het erover eens, dat wanneer de oudste een gehoorstoornis zou
hebben gehad bij hetzelfde gedrag en prestatieniveau dat hij nu vertoont, die gehoorstoornis zonder enige moeite (en wellicht ook zonder
twijfel) zou zijn aangezien als de oorzaak en de verklaring voor zijn
moeilijke en moeizame ontwikkeling.
Juist vanwege die evidentie, die toch ook schijnbaar kan zijn, is een
streng controleerbare bewijsvoering onontbeerlijk.
Natuurlijk, men zal onderzoekingen moeten doen ,,in het veld", d.w.z.
onze bevolking zal onderzoek-,,materiaal" moeten leveren. Maar zolang
dit onderzoek nog binnen de researchsfeer van de academie ligt, zal
men er geen geld van de ouders voor mogen vragen (zie punt 4).
Dat kan pas eventueel geschieden als de op die wijze verkregen resultaten aanwijzen het nut van een opsporingsdienst, waaruit de noodzaak tot oprichting ervan kan worden afgeleid. Overigens mag een
ouderpaar dan ook nog het recht behouden om niet aan een oproep
tot screening gevolg te geven, zonder het risico van „onbegrip" toegemeten te krijgen.
Wanneer n.l. een stel doodgewone ouders, die het leven van hun
kinderen met een goede, „normale" belangstelling meeleven, en noch
in de gunstige opgroei, noch in gunstige schoolresultaten aanleiding
vinden een gehoorstoornis te vermoeden, dan is er geen aanleiding
voor onderzoek, ongeacht of die kinderen een gehoorstoornis hebben
of niet.
Het zij hier nog eens opgemerkt, wat ik ook al eens in een ander tijdschrift heb geschreven: Een afwijking, op zichzelf, biedt nooit een recht
of plicht tot ingrijpen. Het is de betekenis van die afwijking voor die
mens en voor de maatschappij, die ons al dan niet doet ingrijpen. Een
huidafwijking, stationair en ongevaarlijk, op een altijd door kleding bedekte plaats van ons lichaam vraagt niet of nauwelijks om therapie, maar
wanneer die afwijking op ons gelaat voorkomt vrijwel onmiddellijk.
Zo zal ook de waarde van en de noodzaak tot een dienst voor opsporing van gehoorgestoorde kinderen nimmer kunnen worden aangetoond
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met verwijzing naar de doeltreffendheid de stoornis te vinden, als niet
tevens even doeltreffend zowel de positieve als de negatieve betekenis
van dit gestoord zijn wordt belicht.
Want daarbij komt nog dit. Wanneer een kind met een onderkende, behoorlijke gehoorstoornis zich desondanks weet te handhaven in de sfeer
van de „normalen", b.v. doordat het met redelijk succes de gewone
school bezoekt, zou dat dan geen grotere winst ten aanzien van karakter- en persoonlijkheidsvorming kunnen betekenen, dan wanneer de
gehoorgestoordheid werd gehonoreerd met een plaatsing op een school
voor gehoorgestoorden? Ik weet het nietl Zo'n kind ervaart zichzelf als
behorend tot de gewone mensen, ondanks zijn handicap. Doordat zijn
school niet is aangepast aan zijn stoornis, zal het zeker het nodige
van de lessen „missen". Maar, desondanks speelt het 't klaar. Dat is
niet alleen een kwestie van een gestoord audiogram. Daarom komt mij de
bewijsvoering tot de noodzakelijkheid van opsporingsdiensten als een
heel moeilijke zaak voor.
En zolang de wetenschappelijk gevoede, multi-disciplinaire research de
noodzaak nog niet heeft aangetoond, moet deze er niet komen. Wèl
moeten bestaande diensten in het kader van de volksgezondheid — ik
denk aan het zuigelingen- en kleuterbureau, de schoolartsendienst —
met adequate technieken en apparaten een serieus gehooronderzoek
in hun routine-onderzoek in stand houden of zo nodig opnemen.
Voor alles komt dit dus neer, dat de arts in opleiding een brede informatie en oriëntatie moet hebben over het levensgrote belang van vroegtijdige onderkenning van gehoorstoornissen.
Want dat dit geweldig belangrijk is, behoeft in onze kring geen betoog.
De hele opvang van de dove baby en kleuter getuigt daarvan.
Wij, van onze kant, moeten kritisch blijven staan ten aanzien van eigen
opname-politiek. Een grote school te hebben is wel prettig en vaak ook
een groot voordeel met het oog op voldoende differentiatie. Maar
een advies tot opname moet uitsluitend in het belang van het betreffende kind worden gegeven, waarbij de gehoorgestoordheid een bepalende factor is, maar niet de enige.
Wellicht vinden zij, die werken aan de studies voor opsporingsdiensten,
in dit alles aanleiding deze zaken en dus hun zaken nog eens dóór te
praten met de mensen van de doven- en slechthorendenscholen.
Groningen

F. DELHEZ

VAN DE REDAKTIE VOOR DE SECTOR
SLECHTHORENDEN-ONDERWIJS
Tijdens de jaarvergadering in oktober 1966 heeft de Prof. H. Burgerschool zich bereid verklaard de redaktionele werkzaamheden t.b.v. „Het
gehoorgestoorde kind" nog te blijven verrichten. Als voorwaarde werd
gesteld dat er medewerking van de zijde van de leden zou komen. Tot
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nu toe is er nog op geen enkele wijze aan deze voorwaarde voldaan.
We hebben zelfs nog niet alle verslagen van de conferentie ontvangen.
Men laat niets van zich horen, of men komt met een slap smoesjel
leder kan hieruit zijn conclusie trekken...
N. M. GELIJNS-MOLEMAN

Verslag sectiebespreking kleuterleidsters
(OP 21 OKTOBER 1966)

Er waren twee groepen, die met elkaar overlegden. We hebben getracht de verslagen van beide groepen in één kort verslag weer te
geven.
Groep I begon met het bespreken van de muzikale vorming. Ook bij
groep II kwam dit ter sprake. De meningen hierover liepen niet ver
uiteen.
De muzikale vorming wordt door de leidsters op vrijwel dezelfde manier
toegepast. Door gebruik van slaginstrumentjes wordt het maat- en ritmegevoel aangekweekt. Lopen, klappen, enz. enz. Met eigen fantasie
mogen de kinderen bewegen op muziek.
Ook worden er begrippen als: hoog - laag, vlug - langzaam, hard - zacht
bijgebracht. Van echt liedjes zingen komt in het begin nog weinig
terecht. Door gebrek aan taal komt het nog niet tot zingen van woorden.
Daarom wordt vaak alleen gezongen op klanken, la-la-la of zo, maar de
hele groep maakt wel de bewegingen die bij de liedjes horen. De
namen van de kinderen worden ook vaak gezongen. De kinderen vinden
dit een leuk spelletje.
Wel dient hierbij naar voren gebracht te worden dat er verschillen
liggen, wanneer de groep bestaat uit alleen spraakgebrekkigen of alleen
uit licht of zwaar slechthorenden. Maar dit spreekt voor zichzelf.
Voor zover versjes aanleren mogelijk is, zijn dit kleine versjes. Men
wees op de methode Annie Langelaar.
In aansluiting hierop kwam het gesprek in groep I op de expressie, o.m.
in woord en gebaar. Het één sluit het ander niet uit. leder wilde graag
een vakleerkracht expressie in de school, om daarvan nieuwe ideeën
op te kunnen doen, om daarop te kunnen aansluiten.
Dat veel uitgespeeld wordt in de klas werd door iedereen onderstreept.
Maar van een gespecialiseerde kracht zouden wij nog het één en ander
kunnen leren. Verschillende kleuterleidsters hebben reeds enige extra
opleiding in deze richting gevolgd.
De overgang werd nu gemaakt naar het taalonderwijs. In groep I rees
de vraag: opzettelijk of spelenderwijs taal geven?
En dan nog: spelend met materiaal? Of naar iets, op expressiegebied?
Wanneer de taal opzettelijk aangeboden wordt, komt het kind tot beter
waarnemen, vooral in verband met de expressie in woord en gebaar.
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Maar ook in het spel ligt een belangrijk element. Een samengaan van
beide is het meest wenselijk.
Hoè wordt de opzettelijke taal aanbieding gedaan? Groep II is het erover
eens, dat men in de kleutergroep moet beginnen met het aanvankelijk
leesonderwijs.
In groep I wil een gedeelte echter helemaal niet beginnen met het
woordbeeld. Eerst praten, eerst tot taalontwikkeling komen en dan pas
het woordbeeld.
Bij de zwaar slechthorende kleintjes is men het er in het algemeen over
eens, dat men het beste voorwerp, dus geen plaatje liefst, mèt woordbeeld èn mondbeeld kan aanbieden. Laten we bij de andere kinderen
toch steeds proberen zoveel mogelijk voorwerpen te geven en laten we
niet beginnen met plaatjes. Het plaatje kan dan in de plaats komen van
het woordbeeld.
We hebben het gevoel, dat er vooral in het begin teveel gewerkt wordt
met plaatmateriaal, terwijl de kinderen met het voorwerp moeten kunnen
spelen, het kunnen betasten en gebruiken. Pas dan kan de overgang
gemaakt worden: voorwerp - plaatje.
Met de kinderen van 5 jaar en ouder wordt meestal wèl aanvankelijk
leesonderwijs gedaan. We willen echter benadrukken, dat we hierbij
uitgaan van het kind en soms ook van de situatie in de school.
We gaan in geen geval lezen, als het kind er niet aan toe is. De meesten
onder ons willen het dan ook individueel doen.
Een aantal, met een min of meer homogene groep doet het klassikaal.
Men geeft o.m. als argument: het kind steekt er altijd iets van op, de
één meer, de ander minder. Eén vraag is: wat doen we met de lidwoorden en voorzetsels?
Enkelen, zowel in groep I als in groep II willen opzettelijk het schriftbeeld
aanbieden met: de tafel, het paard.
De meesten willen het in het spontane gesprek doen. En spelenderwijs,
ev. met een opdracht: zet de pop op de tafel. Wanneer het kind deze
opdrachten kent, dan terug vragen: waar is . . . , zodat het zelf de lidwoorden en voorzetsels gaat gebruiken.
Wanneer we bij de kleintjes om taal aan te leren, een pop aanbieden,
dan meteen spreken van: ,,de pop" en niet alleen ,,pop" zeggen.
Wanneer met lezen wordt begonnen, gaat men uit van het globale
woordbeeld.
Het kind gaat na enige tijd zien: dat begint met dezelfde letter. Al of
niet mede door onze invloed. Dan kunnen we letters gaan aanleren.
Alleen de Montessorileidsters onder ons beginnen analytisch.
Mogen we tot slot onderstrepen, dat we steeds proberen aan te sluiten
bij het niveau van de kleuter. Bij de moeilijkheden van de kleuter: Is hij
licht of zwaar SH- of spraakgebrekkig of zijn er psychisch moeilijkheden?
Maar ook de moeilijkheden van de groep spelen hierbij een rol: vaak
hebben de kleuterleidsters een groep kinderen, waarin de leeftijden

9

variëren van 2 tot 7 jaar. Zij heeft allerlei soorten kleuters door elkaar.
Slechts diegenen onder ons met een min of meer homogene groep
kunnen enkele facetten klassikaal aanpakken. Wij kunnen nooit zeggen:
zo of zo doen we iets. We moeten steeds proberen wat de mogelijkheden zijn. Dus een individuele aanpak steeds, met indien mogelijk daaraan voorafgaande een klassikale bespreking. We willen steeds, met
vallen en opstaan proberen, de weg voor deze ene kleuter te vinden.
Mogen we nu nog als sectie voorstellen een volgend jaar besprekingen
te houden n.a.v. één onderwerp. En dan met één en vooral een goed
voorbereide sectieleidster. We kunnen dan over één onderwerp van
gedachten wisselen. Voor ons kan de tijd beslist korter zijn.
Enige suggesties zijn: niet alleen de kleuterleidsters met elkaar laten
praten, maar bijv. samen met mensen uit de aanvangsgroep. Ev. kleuterleidsters met de logopedisten. Of, en hier waren velen enthousiast
voor: een vakleerkracht die met de kleuterleidsters een les doet expressie in woord en gebaar en daarna ons richtlijnen geeft voor onze
groepen ev. met de mogelijkheid tot discussie tot slot.
Wij hebben het gevoel, dat dit voor ons vruchtbaarder is, dan de discussie die we nu hadden.

Muzikale opvoeding van dove
en zwaar-slechthorende kinderen met enige
toepassingen op gewoon-slechthorende
kinderen
LEZING DOOR A. VAN UDEN PR. OP 30 APRIL 1954

Wellicht zal het U verwonderen, dat ik hier niet direct kom spreken
over gewoon-slechthorende kinderen, maar over de dove en zwaarslechthorende kinderen, dus over de moeilijkste gevallen. De reden hiervan is, dat ik alleen van deze moeilijkste gevallen voldoende ervaring
heb.
Het grote verschil tussen gewoon slechthorende en zwaarslechthorende
kinderen is immers m.i. niet alleen een kwestie van minder hoor-capaciteit bij de zwaar-slechthorenden, maar ook vooral, dat we bij deze
laatsten alles a.h.w. van de grond af moeten opbouwen: gewoon slechthorende kinderen zullen tenminste nog iets aan muzikale ervaring meebrengen. Zwaarslechthorende kinderen brengen niets mee. Dit heeft
echter het voordeel, dat men, werkend met deze kinderen, gedwongen
is zich voortdurend op de principes van de muziektheorie en van de
muzikale opvoeding te bezinnen.
Vanuit mijn ervaring dus met dove en zwaarslechthorende kinderen, tezamen met de algemene muziektheorie en muziekpedagogie, wil ik
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trachten enige conclusies te trekken, waarvan ik hoop, dat ze U dienstig zijn, zodat U niet voor niets naar mij zult hebben geluisterd!
Om U aanstonds midden in het probleem te zetten, wilde ik U:
I. eerst iets meedelen omtrent een proef, die we onlangs op ons instituut hebben genomen met een bizonder soort blaasinstrumenten.
II. Vervolgens wilde ik U spreken over de waarde van de muzikale
opvoeding voor gehoorgestoorde kinderen,
III. om tenslotte iets te zeggen over de praktijk van deze opvoeding.
I. Een proef met elektrisch versterkte blaasinstrumenten
Wij achten het belang van een blaasinstrument — als een „prothese
voor het zingen", zoals we nog nader zullen uiteen zetten — zo groot,
dat we speciale instrumenten voor onze kinderen hebben laten bouwen,
waarbij:
1. de toongeving door blazen moet geschieden, echter zonder de moeilijkheden, die beginnelingen bij andere blaasinstrumenten gewoonlijk
hebben voor het zgn. aanspreken. Bij onze blaasinstrumenten blazen
de kinderen eenvoudig door een buisje in een blaasbalg, die — als bij
een orgel — met een kastje verbonden is, waarin tongetjes van een
harmonium gemonteerd zijn.
2. de toonkeuze zo eenvoudig mogelijk is gemaakt, zonder bizondere
handgrepen, eenvoudig door het neerdrukken van een toets, als bij een
piano, orgel of accordeon.
Vanaf 1942 gebruikten we de klarinet, waarvan ook de meest dove de
toon tussen de lippen, in de borst en in de handen konden voelen. Maar
dit instrument was erg moeilijk en dit deed ons zoeken naar het zojuist
omschreven elektrische instrument.
Reeds kleintjes van 4 of 5 jaar kunnen dit nieuwe instrument enigszins
leren bespelen. Ze hebben een toetsenbord voor zich van c tot c". Ze
moeten een toets neerdrukken en tegelijk blazen, waardoor een bepaald
harmoniumtongetje in trilling komt, dat de bedoelde toon voortbrengt.
Deze wordt elektrisch verstrekt en door koptelefoons naar de oren van
het kind geleid. Hij kan ook naar luidsprekers geleid worden, waardoor de kinderen die toon door een soort resonantie in hun lichaam
kunnen voelen.
Door deze instrumenten kunnen we de kinderen oefeningen geven in:
lange en korte tonen, zachte en harde, crescendo en decrescendo, hoge
en lage tonen volgens verschillende afstanden etc. De kinderen leren
er melodieën op spelen en ervan genieten. Ze kunnen ook tot samenspel komen: want er zijn 12 van deze instrumenten geplaatst, die onderling allemaal verbonden zijn, zodat ze ook elkaar waarnemen.
In deze oefeningen zijn de volgende aspecten van muzikale ontwikkeling
gecombineerd:
a. oefening van adembeheersing, welke voor de algemeen-ritmische ont11

wikkeling van het kind enorm belangrijk is en ook voor het spreken, dat
immers uit de adem voortkomt en een ritmisch gebeuren is bij uitnemendheid;
b. tegelijk met hoortraining en/of training van het vibratie-gevoel: voor
zuivere tonen, accoorden, melodieuse en ritmische gehelen, en wel een
actief-passieve hoortraining, welke veel effectvoller is;
c. oefening van het sociaal gevoel door samenspel.
Het is nuttig gebleken, de voordelen van het bespelen van een instrument, en speciaal van een blaasinstrument, aan een objectieve proef te
onderwerpen.
Wij kennen allen honderden melodieën van buiten, ook zonder ze zelf
ooit te zingen of te kunnen spelen, eenvoudig door ze telkens en telkens
opnieuw te horen, b.v. door de radio. Op dezelfde manier leerden onze
kinderen melodieën van buiten herkennen toen we onze blaasinstrumenten nog niet hadden: ze werden telkens in een geluidsveld geplaatst,
sterk genoeg om ook de doofstomme kinderen te bereiken, vroeger
zonder hoorapparatuur, thans sinds 1952 praktisch allen met hoorapparatuur, de allerdoofste kinderen met een superpowerhoorapparaat. Deze
kinderen nemen de muziek dus waar in hun lichaam - maag, borst, keel,
hoofd - en in de oren. De sterkte, die nodig is om dit alles in het geluidsveld te bereiken, is ongeveer 90 tot 100 phone. Dikwijls spelen de
kinderen de melodieën die ze leren ook zelf op het orgel, dat de muziek
in het geluidsveld brengt, versterkt door luidsprekers.
Nu kozen we twee groepen van 7 kinderen uit, beide nagenoeg even
intelligent en even ,,muzikaal" ontwikkeld. Het gehoorverlies van beide
groepen kinderen was ook nagenoeg gelijk: ongeveer gemiddeld 103 db.
Alleen was de experimenteergroep — die een zestal melodieën door
middel van het blaasinstrument van buiten moest leren — iets jonger
dan de controlegroep, die diezelfde melodieën zonder blaasinstrument
van buiten zou leren. Ze scheelden ongeveer een jaar: de experimenteergroep was gemiddeld 13 jaar, de controlegroep gemiddeld 14 jaar oud.
Deze 6 melodieën waren zó gemaakt, dat ze allen even lang waren, allen
van dezelfde toonomvang en allen in de 4-kwartsmaat.
Twee ervan hadden hetzelfde ritme, maar verschillende toonvariatie.
Twee andere dezelfde toonvariatie, maar verschillend ritme.
De 5e een van alle anderen verschillend ritme en toonvariatie, maar
zeer pregnant.
De 6e eveneens een van alle anderen verschillend ritme en toonvariatie,
maar minder pregnant.
Na 3% uur oefenen kende de experimenteergroep de 6 melodietjes van
buiten. De controlegroep had toen 4 uur geoefend en kende ze nog niet
zo goed van buiten. (Eigenlijk moet van die 3% uur nog afgetrokken
worden het leren bedienen van het blaasinstrument, waarvoor zeker
wel % uur mag berekend worden.)
Beide groepen kinderen werden nu gelijkelijk in het geluidsveld ge-
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plaatst, een voor een, eerst met hoorapparaat op, daarna zonder hoorapparaat. De stand goede herkenningen was toen als volgt:
bij de controlegroep:
met hoorapparaat
68% goede herkenningen
zonder hoorapparaat 67% goede herkenningen
bij de experimenteergroep:
met hoorapparaat
9 1 % goede herkenningen
zonder hoorapparaat 95% goede herkenningen
De experimenteergroep had dus de melodietjes ondanks kortere leertijd
beter opgenomen.
Al aanstonds — en dit is volgens mij nog het voornaamste — bleek het
grote verschil in reactie tussen de kinderen. De kinderen wordt nl. geleerd, wanneer ze een melodie moeten herkennen, met hun handen
mee te bewegen, hoog en laag, lang en kort etc. We hebben immers de
ondervinding opgedaan, dat de herkenning dan duidelijker en juister geschiedt. We moesten echter de controlegroep — zoals altijd — aanhoudend daartoe aansporen. De experimenteergroep echter deed dit nu
allemaal veel spontaner: reeds als er twee of drie tonen voorgespeeld
waren, begonnen ze in het juiste ritme en de juiste melodie mee te bewegen, met hoofd, romp, armen en handen. Hieruit blijken twee punten:
1. dat de melodietjes dieper in hun motoriek waren opgenomen en verwerkt;
2. dat ze de melodietjes meer in zijn geheel hadden opgenomen. Het
was alsof ze, wanneer de eerste 2 of 3 tonen geklonken hadden, in die
eerste tonen zich de hele melodie reeds voorstelden: iets, wat wij
horenden ook doen. De melodietjes schenen voor hen 'n „Gestalt" geworden te zijn.
Na dit eerste onderzoek werd het oefenen 5 weken stil gelegd. De
kinderen meenden, dat het gedaan was en we lieten ze in die waan,
hopende te voorkomen, dat hun aandacht op die melodieën geconcentreerd bleef en ze zo gemakkelijker onthouden werden. Na die 5 weken
werden de kinderen onverwacht opnieuw onderzocht. De stand van de
goede herkenningen was nu aldus:
bij de controle-groep;
met hoorapparaat
30% goede herkenningen
zonder hoorapparaat 35% goede herkenningen
bij de experimenteergroep:
met hoorapparaat
70% goede herkenningen
zonder hoorapparaat 67% goede herkenningen
Het bleek dus, dat de controlegroep praktisch alles verloren had; ze
kwam niet boven een toevalligheidsgemiddelde uit. De experimenteergroep deed het nog vrij wel. Opnieuw was het verschil in reactie duidelijk: de experimenteergroep was bijna altijd positief in haar mening en
herkende de juiste melodieën reeds bij de eerste 3 of 4 noten, meebewegend met hoofd, romp, armen en handen.
Het voor mij leerzame in deze proef is geweest, dat we de kinderen
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niet passief de muziek moeten leren, maar actief. M.a.w. dat de afferente
en efferente banen in elkaar moeten klappen. En vervolgens, dat bij dit
actieve de ademhaling een belangrijke rol speelt. Zó worden deze dove
kinderen muzikaal gevormd, zó dringt de muziek door hun wezen door.
Een nadere, bevestigende ondervinding hierbij is nog, dat de kinderen,
die een melodie zelf op het blaasinstrument kunnen spelen, op die'
melodie ook veel mooier, losser, beter en vrijer leren dansen.
Bij doofstomme kinderen — waar het hier over ging — hebben we een
bizonder blaasinstrument nodig, omdat ze praktisch niet kunnen zingen.
Ze kunnen bewegen met de stem, ritmisch, en omhoog en omlaag, en
dat leren ze ook: maar dat is niet voldoende om van „zingen" te kunnen
spreken. Daarom hebben we dat blaasinstrument een „prothese voor
het zingen" genoemd.
Bij andere kinderen echter, die wel kunnen leren zingen, is het éérst
aangewezen middel voor muzikale ontwikkeling, het blaasinstrument, dat
O.L Heer ons in onze natuur heeft gegeven: het vermogen tot zingen.
II. De waarde van muziek voor gehoorgestoorde mensen
a. Muziek voor de mens in het algemeen
Omdat de muziek de geluidswereld in zijn meest intense vorm vertegenwoordigt, moeten wij — om ons een duidelijk beeld van de waarde van
de muziek voor de mens te vormen — te rade gaan bij wat de psychologie ons over de geluidswereld leert. Dit komt neer op deze drie punten:
1. dat de geluidswereld — volgens deze wijze van ervaren — de ruimte
vult en ons van alle kanten omgeeft, en wel altijd, omdat we onze
oren niet kunnen sluiten; dit in tegenstelling met het zien, waardoor we
de voorwerpen als tegenover ons plaatsen;
2. dat geluid naar ons toekomt en in ons doordringt;
3. dat geluid beweging is, die in de tijd groeit en vervloeit.
Daardoor heeft het geluid een synthetiserende werking: het stelt ons in
voortdurend bewegende betrekking met de dingen rondom ons; het bindt
ons met andere mensen aaneen in sociaal gevoel; het is ook in zichzelf
synthetiserend: het verbindt geluiden, die in de ruimte uit elkaar liggenhet verbindt geluiden, die in de tijd uit elkaar liggen.
Daardoor, juist omdat het geluid in ons doordringt, heeft het geluid een
meeslepende werking. En zo tezamen met zijn bewegelijk karakter
oefent het een grote invloed op ons gemoedsleven uit. De Ouden reeds
noemde het oor ,,het oog van ons gemoed".
Tegelijk met deze invloed op ons gemoedsleven en wederom door zijn
uiteraard bewegelijk karakter, werkt de geluidswereld in op onze motoriek. Hij wekt zelfs een bepaald sóórt beweging in ons op, niet zozeer nl
een beweging naar iets toe zoals bij het zien, maar een beweging om
onze eigen as, welke het hoogst gesublimeerd wordt in de dans
De geluidswereld rondom ons wordt ingedeeld in drie sferen Immers
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verreweg het meeste geluid dat ons omringt blijft onbewust: dit wil niet
zeggen, dat het daarom ook niet op ons inwerkt, integendeel. Deze
sfeer is die van het zgn. achtergrondgeluid. Maar.. . daar komt een speciaal geluid naar voren uit die achtergrond: het wekt onze aandacht naar
een of ander nabij voorwerp. Er komt iemand de trap op b.v. Dit is de
sfeer van het signaal. En vervolgens hebben we het taalgebied, dat
symbool is, zelfs voor dingen, die niet nabij zijn, die zelfs ongrijpbaar
en geestelijk zijn.
De muziek nu — als ze bewust wordt beluisterd — behoort tot de
sfeer van het signaal. Niet, dat de muziek niet ook symbolisch kan zijn.
Maar ze is nooit alleen symbolisch, ze is primair signaal. Daar komt dan
dit bizondere bij, dat bij de muziek het geluid signaal is voor zichzelf.
Zij trekt de aandacht op het geluid als zodanig. En daardoor bereikt de
geluidswereld bij de muziek zijn meest intense werking: een werking nl.
op ons gemoedsleven, ons ritmegevoel, ons sociaal gevoel.
We kunnen dit alles wellicht het best illustreren, door enkele interessante
proeven te vermelden, die zijn genomen:
Dr. Patrici onderzocht een jongeman, die door een slag op het hoofd
een ernstige hoofdwonde had gekregen. Na genezing van die wonde
bleef een deel van de hersenen door de schedel onbedekt. Dr. Patrici
onderzocht nu de bloedstroom in de hersenen, tegelijkertijd met die in
de arm, bij het horen van muziek. Hij vond duidelijk tweeërlei reactie.
(Music Therapy, Podelsky, 1954) Bij sterk ritmische, exciterende muziek
vond hij een vergrote activiteit van het bloed in de hersenen: samentrekking van meer bloed en sneller stromen. Bij langzame, zachte muziek
vond hij minder samentrekking van bloed en langzamer stromen. Dit
onderzoek is later bevestigd door Dr. Shepard.
De psychiater Dr. Altshuler zegt, dat de muziek in de hersenen de
meeste invloed uitoefent op de zgn. thalamus, dus de plaats, die in
nauw verband staat met ons gemoedsleven en onze stemmingen. Volgens hem gaat van viool en fluit de grootste invloed uit. Een ritmische
groep van lang-kort heeft een kalmerende werking, een groep echter
van kort-lang een exciterende. Bij vele patiënten vond hij samen met
Dr. Shebesta de volgende invloeden van de muziek:
a. op de stofwisseling, de ademhaling, de bloedstroom, de hartslag,
de klieren met inwendige secretie, de tonus van de spieren.
b. Hij constateerde het vermogen van de muziek om attentie op te
wekken.
c. Het vermogen om de aandacht van fixatieve voorstellingen af te
trekken.
d. Het vermogen om de stemming te veranderen.
e. Het vermogen om de fantasie op bepaalde wijze te beïnvloeden.
f. Tenslotte vond hij een nawerking van de muziek, niet alleen in het
geheugen en het verstand, maar ook in de tonus van de spieren en de
motoriek van het lichaam, b.v. een anders lopen na de muziek dan
tevoren.
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Dr. Reese vond veranderingen van de polsslag bij luisteren naar muziek,
welk onderzoek werd bevestigd door dat van Dr. Treves bij 280 waarnemingen. Zo vond hij bij een schizofreen meisje met een polsslag van
80, deze oplopen bij een wals tot 96, bij een tango tot 100.
Dr. Douglas Ellis en Dr. Gilbert Brighouse deden in 1947 te Los Angeles
een interessant onderzoek op 36 studenten, 18 mannelijke en 18 vrouwelijke, naar reacties van de ademhaling op muziek, door middel van
een pneumograaf. Zij gebruikten daarbij drie grammofoonplaten: een
van Hall „Blue interval" (een jazz-stuk), een van Debussy „Prélude a
l'Après-midi d'un Faun" (uitgesproken kalmerende muziek) en van Liszt
,,De 2de Hongaarse Rhapsodie" (levendige en dynamische muziek). Zij
vonden een vrij constante reactie van de ademhaling. In ruststand was
deze ongeveer 16 tot 16'/2 rnaal per minuut. Dat groeide echter tot 17
maal bij de Prélude, 18 maal bij het jazzstuk en 19 maal bij de Rhapsodie.
Merkwaardig was ook de reacite na de muziek: in de eerste minuut
kwam er een sterke verlangzaming van de ademhaling daarna echter
een weeropleving in de volgende minuten.
b. Muziek voor de gehoorgestoorde
Verondersteld, dat de gehoorgestoorde tot op zekere hoogte muziek
kan leren, dan is het wel duidelijk, dat dit uitermate belangrijk voor
hem is.
Dat de gehoorgestoorde ook gestoord is in zijn gemoedsleven, weten
we allen, en het ligt voor de hand, dat de muziek een belangrijke bijdrage kan leveren tot een voller, harmonischer ontplooiing van dat gemoedsleven: het afreageren van spanningen, het opwekken van energie,
het losweken van isolement etc. Ik geloof niet, dat ik dit in dit gezelschap nog nader moet uitwerken.
Een paar punten mag ik hier misschien naar voren schuiven:
1. De waarde van de muziek voor de hoortraining
U allen zult het er wel mee eens zijn, dat er op een slechthorendenschool, zelfs op een doveninstituut, een akoestische sfeer moet heersen,
d.w.z. een sfeer, waarbij de kinderen a.h.w. vanzelf naar horen worden
geleid, horen aangenaam vinden, horen willen gebruiken, „luisterlust"
krijgen en geluidsbewustzijn — zich dus niet van horen en van geluid
als van een vijand afwenden.
Welnu, men zal moeilijk een doeltreffender middel voor deze geluidslust kunnen vinden dan de muziek.
2. De waarde van de muziek voor het taalonderwijs
Spreken is een uitgesproken ritmisch en melodisch gebeuren, werd
reeds gezegd. We moeten nooit vergeten, dat het kleine, normaalhorende kind de goede zinsbouw niet leert door schema's en regels etc,
maar door het specifieke ritme en de specifieke melodie van de Neder16

landse manier van spreken. De „chaos" van woorden, die ook bij het
kleine, normaalhorende kind voorkomt, schiet a.h.w. door het ritme en
die melodie, die het het eerst (!) van de moeder overneemt, in de
goede volgorde. Wanneer we dus de kinderen sterk willen maken in
ritmisch spreken en ritmisch taalaanvoelen, sterk maken in gevoel voor
de ritmische veranderingen, die de taal telkens zo betekenisvol ondergaat, dan doen wij goed hun ook een algemeen ritmische vorming te
geven.
Het is immers bekend, dat men het opnemingsvermogen voor ritmische
en melodische vormen kan ontwikkelen. Zingt men muzikaal en ritmisch
onontwikkelde kinderen een bepaald melodietje voor en vraagt men
hun, dat voor ons terug te zingen, dan komt het — als we tenminste
iets krijgen — terug met veel fouten, inkortingen vooral; minder pregnante stukjes zijn weggevallen, sommige overgangen te snel gemaakt
etc. Vraagt men hetzelfde melodietje van muzikaal ontwikkelde kinderen
terug, dan krijgt men het zuiver, ook met de minder opvallende ritmische
en melodische nuances, die bij de andere kinderen waren weggevallen.
En zo is het ook bij de taal. Willen wij bij de kinderen een goed taaigevoel ontwikkelen, waardoor ze bij het spreken, bij het lezen etc. de
goede woordgroepen vasthouden, de goede accenten leggen, het juiste
reliëf in de zin weergeven, dan is een algemeen ritmische en melodische
ontwikkeling zoals die in de muziek wordt gegeven een hele steun. Dit
geldt ook heel in het bizonder voor het liplezen of spraakafzien. Hoe
beter ritmisch een kind zelf spreekt, hoe gemakkelijker het de ritmische
spreekvormen van een ander zal verstaan, hoe beter het de ritmische
en melodische nuances, die in het spreken van de ander zijn gelegen,
zal overnemen.
III. De praktijk
Nu nog enkele woorden over de praktijk.
a. Op de eerste plaats moeten we een misverstand uit de weg ruimen:
slecht-horendheid is niet hetzelfde als onmuzikaal gehoor. Er zijn mensen, die slechthorend en zelfs doof zijn en niettemin een muzikaal gehoor hebben: neem een Beethoven of Smetana. En er zijn mensen, die
„scherp" horen en niettemin niet muzikaal horen. Slechthorendheid en
onmuzikaal gehoor zijn dus twee divergerende begrippen.
Desniettegenstaande is de slechthorendheid natuurlijk een hele handicap. Daar zijn de basdoven, de discantdoven, dan de kinderen met een
bassin-audiogram, de kinderen met recruitment etc. Vervolgens bestaat
nog het zgn. dubbelhoren, de diplakoesis, hetzij in belde oren, hetzij
in één oor, hetzij met een subjectieve nagalm, hetzij met valse klanken.
Het aantal onmuzikalen onder normaalhorende kinderen wordt geschat
op 10% ongeveer. Over slechthorende kinderen zijn mij geen cijfers
bekend, maar we mogen gerust aannemen, dat het percentage wel iets
hoger zal liggen. Er kunnen ook „psychisch-onmuzikale" kinderen onder
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zijn: kinderen met een uitgesproken afkeer van muziek, ofwel, omdat ze
n algemene afkeer van horen hebben, ofwel, omdat ze vroeger zo dikwijls in dit gebied hebben gefaald. Het is dus duidelijk, dat bij een
muzikale opvoeding van slechthorende kinderen dikwijls veel gevraagd
wordt van het pedagogisch vermogen van de leerkracht.
Niettemin leren slechthorende kinderen muziek beoefenen en zingen.
Helaas ben ik niet in de gelegenheid geweest een muziekles in een
onzer Nederlandse scholen voor slechthorenden bij te wonen. In de
Zwitserse school voor slechthorende kinderen echter, „Landenhof" bij
Aarau, speelden bijna alle kinderen blokfluit en ik hoorde er een koor,
dat heel verdienstelijk en zuiver zong, waarvan twee stukjes meerstemmig. In de Royal Institute for the Deaf te Manchester hoorde ik een
koor van ongeveer 50 slechthorende kinderen kerstliederen zingen. In
de Maxfield School for the Deaf te Sheffield maakte ik een hoortrainingsles mee, waarin slechthorende kinderen van ongeveer 50 tot 60 db.
verlies (een van 70 db.) voorgezongen intervallen behoorlijk konden nazingen. Ook op ons Instituut te St. Michielsgestel leerden kinderen met
voldoend gehoor reeds vanaf 1942 blokfluit spelen en enkelen leerden
ook zingen.
b. Hoe jonger men met deze oefeningen begint, hoe beter. Immers het
horen en luisteren, zoals trouwens ook het bewegen, heeft de neiging
zich in bepaalde schema's, bepaalde patronen vast te leggen, en andere
vormen, andere gehelen bij het horen of reproduceren of uitdrukken
tot deze patronen terug te voeren. Zo zullen wij een Nederlander die
Engels spreekt beter verstaan dan een Engelsman, omdat die Nederlander toch onwillekeurig spreekt in de richting van de klanken, de
melodie en het ritme, die wij in het Nederlands gewoon zijn te horen.
Zo kunnen wij uitheemse muziek met andere toonaarden, andere timbres,
ander ritme etc. dan we gewend zijn, veel moeilijker begrijpen en genieten. Dit kan men eigenlijk alleen maar in de jeugd leren. Zo ook:
wanneer wij bij het kind te laat beginnen met ritmische en melodische
oefeningen, zullen we de aanleg ertoe veel moeilijker kunnen ontwikkelen. O.a. hierom: er hebben zich in dat kind andere, minder goede en
juiste, luister- en bewegingspatronen vastgezet, die we nog maar moeilijk kunnen overwinnen, juist omdat het kind de nieuwe vormen steeds
weer tot de patronen terugbrengt, die het zich reeds heeft eigen gemaakt.
c. Zoals ik bij onze proef met de blaasinstrumenten meen te hebben aangetoond, is het nodig, vooral bij gehoorgestoorde kinderen, de muziek
niet alleen passief, maar actief-passief te leren, afferent en efferent, vooral door het inschakelen van de ademhaling. Het voornaamste is dus,
dat we deze kinderen leren zingen: het „blaasinstrument" van hun eigen
longen, stem en mond gebruiken. Dit moet gepaard gaan met ademoefeningen, stemoefeningen, vooral echter hooroefeningen.
Bij de hooroefeningen moeten we vooral veel aandacht geven aan hel
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inwendig horen. Bij horende kinderen worden wel deze oefeningen daarvoor gegeven. De leider zingt voor: do-re-mi-fa-sol-la-si. . . en wacht dan
even. Daarna laat hij de kinderen de do zingen. In die kleine wachtperiode hoorden de kinderen de do reeds inwendig vooruit. Of hij
zingt een klein motiefje of liedje voor, dat ze allemaal kennen, houdt na
3 of 4 maten opeens op, wacht even en laat de kinderen dan verder
doorzingen. Het belangrijke hierbij is: de kinderen zijn bij inwendig
horen eigenlijk gedwongen naar zichzelf te luisteren. Want de toon of
de melodie klinkt in hunzelf uit.
Hier geldt het grote principe van alle hoortraining: de kinderen moeten
primair naar zichzelf leren luisteren. Juist het zichzelf ervaren als geluidgevend wezen is hét middel tot hoorontwikkeling.
Hebben we dus veel brommers in de klas (allicht dat die er op een
slechthorendenschool meer zullen zijn dan op een normaalhorendenschool) dan lijkt me, dat we twee dingen kunnen doen (zoals wij
ook met onze dove kinderen doen, die allemaal ,,brommers" zijn):
a. uitgaan van hun eigen brom en daar ritmische oefeningen op geven,
al neuriënde. B.v.: m m m, m m m. . .. wachten wanneer het voldoende is
ingeleefd; daarna de brommers laten verder gaan. Of: mm m, mm m etc.
Of: wa wa wa, wa wa wa etc. etc. Later proberen, als het kind meer
stembeheersing heeft gekregen en beter heeft leren horen of voelen,
of we langzamerhand die brom omhoog kunnen krijgen. Tegelijk echter
kunnen we — ook bij de brommer — al beginnen met een instrument,
dat wèl de hogere tonen geeft;
b. dus de kinderen een blaasinstrument geven. Het aangewezen instrument hier is de blokfluit. Het speciale blaasinstrument voor onze dove
kinderen is veel en veel te duur en niet nodig voor slechthorende kinderen. Geleerd door onze ervaring met de dove kinderen zou ik langzaamaan zoveel mogelijk kinderen leren blokfluit spelen. Naast dit ,,ademinstrument" zijn echter ook andere instrumenten niet te verwaarlozen:
belletjes, hamerpiano, triangel, trommels, desnoods een gewone blikken
bus, kleppers en. . . niet te vergeten de eigen handjes en voetjes van
het kind.
We moeten hier echter behoedzaam voortgaan. We kunnen ons immers
maar moeilijk een voorstelling vormen van wat het slechthorende kind
nu eigenlijk hoort. Zelfs al zetten we zelf het hoorapparaatje van het
kind op en luisteren dan hoe de blokfluit daarin klinkt, hebben we er
nóg maar een halve voorstelling van, omdat wij niet het gehoorverlies
van dat kind hebben.
Met behoedzaam voortgaan bedoel ik dan: zó voortgaan, dat het kind
het karakter van de ene toon of van de twee tonen, waar we mee beginnen, goed in zich opneemt. Daar moeten we de pantomimiek van het
kind voor inschakelen, dus zijn hele lichaam. Vooral dove en slechthorende kinderen hebben een sterke lichamelijke stimulans nodig. Wanneer ik dan ook boven enige oefeningen heb gegeven, die erg eenzijdig
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lijken, dan moet ik dat hier aanvullen: ik bedoel die oefeningen liefst
steeds met algehele lichamelijke beweging. Zijn er brommers, waarbij het
brommen een gevolg was van een inwendige rem, een zich niet kunnen
geven, dan kunnen ze juist door deze algeheel-lichamelijke zelfexpressie
los gemaakt worden. Dit meebewegen ligt helemaal in de aard van het
kind. Hebben ze een melodietje geleerd of slechts een bepaald ritmisch
geheel, dat echter de kinderen goed aanspreekt, dan zullen ze dit als
vanzelf al pantomimisch en dansend willen uitdrukken. Dit doen we
met onze kinderen dan ook steeds. Zó leven die melodieuse en ritmische
gehelen in het kind in, menen wij. Zo worden ze een grote steun ook
voor hoortraining en inwendig horen.
Beginnen we b.v. bij de kleintjes met inleven van één toon, voorgespeeld, terugherkend, nagezongen of zo goed en zo kwaad als het gaat
,,nagebromd", dan spelen we hem vlug: de kinderen lopen als kuikentjes, of langzaam: de kinderen lopen deftig als een grote kloek, daarbij
zingend of neuriënd en/of klappend in de handjes. We geven een lagere
toon, die aanzwelt, dan leren we hun de spanning van dat crescendo
aanvoelen door b.v. de handjes steeds sterker op de grond te persen,
of een elastiek uit te trekken, of de vuisten te ballen met de lippen
stijf op elkaar etc. (Zie mijn: Geluidsmethode voor dove en zwaarslechthorende kinderen, 1952.)
Gebruiken we twee tonen, dan moeten we voortdurend controleren, dat
de kinderen die inderdaad ook goed onderscheiden. We nemen dus
een behoorlijk contrast, b.v. van een kwint: re - la. Immers wanneer de
kinderen deze twee tonen niet onderscheiden is het onzin, er spelletjes
op te doen. Een spelletje kan b.v. dit zijn: op la la la la lopen ze rond
en dragen daarbij een bloem; komt de re, dan laten ze hem vallen of
geven hem aan een ander. Enz.
Omdat bij deze slechthorende kinderen altijd het uitzicht bestaat, dat
ze leren zingen, zullen we het best van deze re - la uitgaan. Immers de
stemomvang bij de kleintjes reikt niet verder dan een kwint of een sext,
ongeveer d' tot a' of b'. We gaan m.i. dus het beste uit van het pentachord, de vijf tonen, zoals de methode-Ward *) dat doet, en wat klopt
met alle spontane kinder- en ware volksmuziek. Dus eerst de uitersten
re-la, en daarna bouwen we langzamerhand al spelend de andere tonen
hier tussenin.
Zo spoedig mogelijk echter bouwen we deze elementen van de muziek
rond de taal. We leren de kinderen met duidelijk reliëf spreken. B.v.
met de twee tonen re en la laten we ze zingen: Waar bén je? Hier ben
i k . . . zoals we horende kinderen ook zo dikwijls horen doen, en vooral
zoals de moeder doet tegenover haar kindje: die spreekt niet haar
kindje toe, maar zingt het toe!
Dit zijn alle dus min of meer analytische oefeningen: noot voor noot.
*) (Andere goede methodes vind ik: Methode-Jansen (Jongensweeshuis, Tilburg)
en vooral: Handleiding der muziekopvoeding, van Dr. Gilbert en Dr. Verbist,
1947).
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Daarnaast verwaarlozen we echter ook het globale niet: muziekstukken
en liederen als gehelen van elkaar leren onderscheiden, b.v. een wals
van een mars, een lied van een bas en een lied van een sopraan, een
droevig lied en een blij lied (niet alleen maar door het te zeggen, maar
door erop mee te bewegen) etc. etc.
Wanneer U mij nu vraagt, wat hét middel is tot muzikale opvoeding van
slechthorende kinderen, dan meen ik te moeten zeggen: samenzang in
samenspel. Samenzingen en samen bewegen brengt immers alle factoren tegelijk bij elkaar: het sociale, de ademhaling, de algehele lichamelijke expressie, het horen van zichzelf en anderen.
Men kan hiervoor de „speeliedjes" gebruiken, welke in de handel zijn.
Men kan ze echter ook zelf maken, zoals wij voortdurend met onze dove
kinderen doen. We bouwen de melodieën dan op, op de zinsmelodie
van een gedichtje, dat de kinderen door en door begrijpen en kunnen
voordragen. Deze speelliedjes — met en door de kinderen opgebouwd
— worden dan weer pantomimisch en dansend uitgedrukt, wederom
liefst in bewegingen met en door de kinderen gevonden.
Deze simpele pantomimische uitdrukking groeit vanzelf uit tot dans en
ballet. Waarom zouden we onze kinderen niet het eenvoudige ballet
leren, dat hen licht maakt als een veer, hun lichaam steeds meer in
dienst stelt van de geest, in steeds mooiere zelfexpressie en zelfbeheersing?
d. In de hogere klassen dan, dames en heren, trachten we de kinderen
in te leiden in het schouwen.
Iets schouwen is niet iets zien, ook niet iets bekijken, maar erin dóórdringen, één worden met het geschouwde voorwerp. Het is een met
allebei de ,.geestelijke" zintuigen van horen en zien opnemen van het
schone in de ziel. In de avond, elke week woensdagavond als ze een
prettige vrije middag hebben gehad, verzamelen we ze rondom de
grammofoon, allemaal met hun hoorapparaatjes op, en een grammofoon,
die sterk genoeg is, om de muziek ook in de borst en in het hele lichaam
voelbaar te maken. We leggen de muziek uit: een negro-spiritual, de
Zwaan van Saint Saëns, stukken uit de Mattheus-Passion van Bach,
stukken uit een symphonie van Beethoven of Tsjaikofski etc. Daarna
geven we hun lichtbeelden, die bij de muziek passen, die de muziek
illustreren en die omgekeerd door de muziek geïllustreerd worden. In
het donker zitten ze dan, in de lichtstraal op het rustige witte doek en in
de muziek gevangen. En als dan de korte avond van één uurtje voorbij
is, zijn ze stil de kinderen, heel stil. Ze hebben leren genieten van het
schone. Nu is het echter niet de stilte van de doofheid, welke stilte een
gebrek is, maar de stilte van innerlijk grotere rijkdom. — Dat geve God!
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Hoe breng ik mijn kinderen tot taal en hoe
breng ik ze tot spreken
LEZING DOOR ZR ASSUMPTA. EINDHOVEN OP 30 APRIL 1954

Geachte aanwezigen,
Mij is gevraagd, eens wat te vertellen over mijn bijna driejarige ervaring
bij mijn dagelijks werk: Hoe breng ik mijn kinderen tot taal en hoe breng
ik ze tot spreken. Dit houdt in, dat ik niet zal ingaan op andere facetten
van het onderwijs en de algemene opvoeding. Buiten beschouwing wordt
dus gelaten: het rekenonderwijs en de vrije expressie. Dit moet ik doen
om mijn opdracht niet te buiten te gaan. Ik wil er echter bij opmerken,
dat bovengenoemde facetten uiteraard een integrerend deel uitmaken
van de hele ontwikkeling. Immers, een S.H.-kind heeft niet alléén taaien spréékmoeilijkheden en een school voor S.H. is dan ook niet alleen
een taaiinstituut. Vanzelfsprekend ga ik ook niet in op vragen als:
Wat is taal? Hoe ontwikkelt zich de taal bij normale, horende kinderen?
stc
Om des te gemakkelijker met U over mijn onderwerp te kunnen praten,
zou ik graag schematisch de oefeningen weergeven, die alle in dienst
staan van de taaiwerving in de ruimste zin van het woord.
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Om een slechthorend kind te kunnen opvoeden en onderwijzen, is het
nodig, dat we contact met het kind hebben. Dit contact wordt verkregen
door de taal, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Bij een horend kind
worden zaak en naam al vroeg met elkaar verbonden, zodat bij het
horen van het woord ogenblikkelijk de zaak wordt gevat. Bij deze kinderen zijn zaak en woord identiek geworden. De kinderen in mijn klas
horen te weinig om via het gehoor, het symbool, het gesproken woord
op te nemen. Toch hebben mijn kinderen nog wel gehoor.
Daar deze kinderen absoluut niet op geluid zijn ingesteld, probeer ik
eerst het nog aanwezige gehoor ontvankelijk te maken voor het opnemen van geluiden en later van spraakgeluiden.
Hoe is ons hoortraining mogelijk gemaakt? Door ons klasse-apparaat.
Vóór ik tot de eigenlijke hoortraining overga, nog enkele algemene opmerkingen.
Door het apparaat komen de kinderen geregeld in contact met de
buitenwereld, waarvan ze de geluiden langzaamaan leren interpreteren
en bovendien worden daardoor de kinderen veel meer op 't geluid
ingesteld. Is het kind al wat verder (en nu maak ik een sprong vooruit)
en moet het ons naspreken of een antwoord geven, dan is het van zeer
veel belang, dat het kind óók zichzelf hoort. Wanneer wij van de kinderen verlangen: ons geluid, onze intonatie te imiteren, dan moeten we
er zelf van tevoren wel voor gezorgd hebben, dat het kind zijn eigen
spreken kan beluisteren. Gebeurt dit niet, of te weinig, dan heeft de
geluidswaarneming van een ander te weinig invloed. Ze moeten daarom
ook kritisch leren staan tegenover hun eigen spreken en dat van anderen, hun eigen spreken leren controleren en verbeteren; de volumeregelaar zó weten te gebruiken, dat ze nog juist het verschil horen tussen
de verschillende klanken die veel op elkaar lijken. Van tijd tot tijd
moet er dus eens gecontroleerd worden, of het volume niet te sterk is.
Ook van elkaar moeten ze de spreekfouten leren horen; of het al of
niet harde. Als het bij de kleintjes te hard gaat, grijpen ze al meteen
naar hun oortjes, terwijl 'n enkele al direct naar de volumeregelaar
grijpt. Komt de ,,schreeuwerd" weer aan de beurt, dan zeggen zijn medeleerlingen van te voren al: ,,Niet zo hard" en dat slaat meestal wel in.
Ze controleren elkaar streng, wanneer ze om de beurt iets door de
microfoon mogen zeggen. De kinderen mogen dan vertellen wat ze
willen en daarna volgt de vraag: ,,Wat heeft Adje gezegd?" En dan
komen de klachten; dikwijls legio ,,Hardl Niet mooi". (Ze bedoelen:
monotoon). ,,Harry heeft gezegd: klap - moet knap". Ze merken dus ook
stamelfouten op, niet alleen consonantisch maar ook vocalisch; b.v.:
bluum (voor bloem). Dit opmerken van de fouten door de kinderen zelf
heeft tot gevolg, dat ze veel beter gaan praten. Ze spannen zich meer in.
Zo zou het ook waard geweest zijn, de reacties van de kinderen, toen ze
zichzelf voor de eerste keer hoorden, op een band vastgelegd te hebben; de eerste bewustwording van hun eigen stem. Ze zullen des te
meer gaan imiteren, naarmate ze zich hun eigen geluid beter bewust
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zijn. Een horend klein kind (luister een klein meisje maar eens af) kan zo
echt genieten van haar eigen spraakklanken. Je moet eens horen, hoe ze
haar eigen zinnen emotioneel kleurt. Zó rijk, dat het voor een volwassene nog moeilijk is, het te imiteren. „Och, popje, ben jij ziek?" enz.
Omdat 'n S.H. kind dit mist, daar het zichzelf niet hoort, zou het dus
voor zijn hele taalontwikkeling van de grootste betekenis zijn, dat ook
kleine slechthorenden bij hun spel thuis, een hoorapparaat droegen.
Wordt door middel van het apparaat die zelfcontrole meer verfijnd, dan
wordt het geluid van een ander, ook zonder afzien, beter opgenomen en
begrepen. Deze zelfcontrole is ook nodig om hun eigen stemhóógte te
kunnen controleren; ook, hoe 't bij hun spreken gesteld is met de
intonatie-ritmiek.
De training in geluidswaarneming is bij onze S.H. déérom van zoveel
betekenis, omdat het „verfijnd getraind horen" van zo'n groot belang
is bij spontaan, goed spreken (relatief gezien natuurlijk) en bij het opnemen van gesproken woorden en zinnen zowel van zichzelf als van
anderen. Ik ben er ook zeker van, dat, wanneer van mijn kinderen na
extra hoortraining een nieuw audiogram opgemaakt zou worden en natuurlijk het orgaan niet verslechterd is, het audiogram er gunstiger uit zou
zien, omdat het kind dan weet wat „horen" is, het op luisteren is ingesteld en veel zekerder en nauwkeuriger zal reageren . We moeten uit
dit trainen alles halen, wat er maar uit te halen is; het is in het belang van dit kind.
Met het spreken beginnen we zo vroeg mogelijk en wel langs akoestische en visuele weg, om zo juist mogelijke spraak en woordvoorstellingen aan te kweken. Door het akoestisch element voorop te stellen,
wordt ook het motorische geprikkeld en zodoende wordt de band tussen
beide versterkt.
Aparte woorden en zinnen worden geoefend voor het voelen van het
ritme b.v.: appelboom - suikerpot - kabouter - bloempot - melkkan kapot - naar de film - naar de kelder enz.
Een klein versje wordt geleerd. Voor een groeiende taal zijn al deze
oefeningen absoluut nodig. Door deze oefeningen willen we 'n soepeler
en melodieuzer spraak zien te verkrijgen.
Wanneer spraak is: 't concretiseren van de abstracte taalschat, dan
kunnen we bij de spraak ook onderscheiden: een verstandelijk karakter
en een technisch karakter.
Het verstandelijk karakter kan en moet tot ontplooiing komen, dank zij
het feit, dat wij leerkracht zijn. (We hebben hier natuurlijk alleen verstandelijk normale kinderen op het oog.)
In technisch opzicht moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, wil de spraak volledig, gaaf tot expressie komen. En onze S.H.
kinderen, de kleintjes op de eerste plaats, moeten ontzaglijk veel geholpen worden in de perfectionnering van hun techniek vóór ze een
klank van de moedertaal gaaf kunnen produceren.
We hadden het over de oefeningen om een melodieuser spraak te ver24

krijgen. Bij een spontane reactie van de kinderen treedt het melodieuse
soms al zó duidelijk naar voren. Ze vertelden me: ,,De bal van Adje is
kapot. Dat heeft Wim gedaan." En een ander er meteen bovenop: „Och,
wat jammerl Mamma en Pappa zijn niet blij. De bal is héél duur."
Hadden we veel tijd en waren de dagen langer, dan zou het van veel
nut zijn om geregeld van ieder kind het gesprokene op een tape-recorder
op te nemen om dan later zelf alles eens rustig te gaan zitten beluisteren.
Maar bij die wéns zal het wel blijven!
Nog één voorbeeld van recente datum, hoe een klein „boefje" van
zeven jaar, aardig, melodieus in zichzelf zat te „praten". Hij zat plaatjes
te sorteren en een plaatje met een poes erop viel op de grond. Wim, het
„boefje", bukt zich, raapt het plaatje op, maar blijft gebogen zitten.
En dan begint hij: „Och, poesje, gevallen. Jij pijn? Tafeltje gedaan.
Tafeltje is stout. Kom maar poesjel Poesje is heel, heel, heel erg lief."
Hij aait het poesje, strijkt het plaatje over zijn wang en werkt dan
weer door.
Gaan we nu over tot de eigenlijke oefeningen van de eerste hoortraining.
1e! Het opmerken, het zich bewust worden van het al of niet aanwezig
zijn van geluid:
„Als je wat hoort, mag je een kraal aanrijgen". Het luisteren zelf laat
ik altijd met gesloten ogen doen. Het wordt dan een meer intens luisteren. Misschien zijn sommigen bang, dat de kinderen stilletjes toch te
veel naar elkaar kijken. Ik voor mij geloof, dat dit afhangt van de houding
en instelling der leerkracht en ik heb niet veel last van ,,'t elkaar nadoen". Van 't begin af aan heb ik hun duidelijk gemaakt, dat ze, als ze
niets horen, hun ogen dicht mogen houden want „dat is pas flink". Ze
doen dit ook trouw, zodat ik zuivere reacties krijg.
Wel bewust begin ik eerst met geluid en niet met woorden. Woorden
zeggen de kinderen nog niets. Ze hebben voor de kleintjes nog geen
inhoud; terwijl ze muziekinstrumentjes al gauw „fijn" vinden. Het is
ook juist door een bepaald geluid, dat de kinderen zelf tot de ontdekking
komen, dat zs horen. Ze zeggen het niet met deze woorden, maar knikken met een stralend gezichtje „ja", terwijl ze daarbij naar hun oortjes
wijzen.
Deze training vraagt in het begin zeer veel tijd maar het succes is het
waard. In het begin oefende ik zeker 15 è 20 min. iedere morgen en
middag en soms, als de belangstelling en het enthousiasme erg groot
waren, wel eens langer.
2. Verschil tussen hard en zacht
„Nou zijn jullie allemaal een poesjel Als jullie mijn trompet zacht hoort,
gaat het poesje slapen. Gaat de trompet harder, dan wordt het poesje
wakker." Bij deze oefening zie je de kopjes ook zeer verschillend om25

hoog of omlaag gaan. Deze oefeningen in het verschil horen tussen
hard en zacht (en ook die onder 1) moeten tot in het oneindige gevarieerd worden; vooral het zachte geluid leren beluisteren, is van zeer
grote betekenis.
3. Oefeningen met de metronoom
De maat van de metronoom leren overnemen. Doordat je de snelheid zelf
kunt veranderen, zitten de kinderen niet vast aan iets bepaalds.
Nemen ze de maat goed over, wat te zien is aan hun heen en weer
gaande bewegende vinger, dan ga ik de oefeningen inhoud geven; b.v.
in het aangegeven tempo kersen plukken, iets pakken en weggooien enz.
Bij zeer langzaam tempo zeiden ze spontaan: „Hetzelfde als langzaam
lopen en bim - bam - bom."
Bij vlug tempo vonden ze: „Lopen - hard; Paard hard lopen en kip:
hap - hap - hap."
4. Welk instrument heb ik gebruikt?
Hier ligt dus het begin van het interpreteren van geluid. Eerst neem ik
instrumenten, waarvan de hoogte van het geluid nogal veel verschilt.
Wel moet ik zeker weten, dat alle kinderen in staat zijn deze geluiden
te horen. Ik heb n.l. twee kinderen in mijn klas, bij wie de lage tonen
niet doorkomen. Dit zijn twee gevallen van bascantdoofheid. Bij klassikale aanbieding moet je daar dus, zeker in het begin, rekening mee
houden. Als instrumenten gebruik ik de gewone „speelgoedmuziekjes"
en die voorraad breidt zich steeds meer uit, omdat de kinderen zelf ook
van alles meebrengen „om te leren, proberen microfoon, graag horen."
Toen ik eens onverwachts met een stokje tegen de bovenkant van een
trom tikte, zei er een direct: „Hetzelfde als kip". (Ze bedoelde het
kakelen.)
Welke geluiden onderscheiden ze na een half jaar geregelde hoortraining? Een bel - trompet - verschillende fluiten en fluitjes - kleppers ratel - het aanstrijken van lucifers - het stuk maken van eierschalen het kloppen op de microfoon met mijn ring of nagel - geritsel van
papier - krassen op papier - hoesten - het happen van appel of beschuit - het doorbreken van een stok of pepermunt - het luiden van
kerkklokken (eerst op de tape-recorder opgenomen). Ze onderscheiden
een stukje uit een wals of mars. De wals duiden ze met een eigen
naamvinding aan als „dansen" en de mars als „soldaat".
Dat de kinderen door al deze en andere oefeningen veel meer op het
geluid ingesteld zijn gaan worden, bewijzen ze zelf. Toen ze de eerste
keer aan tafel komkommers hadden gehad, vertelden ze om twee uur
al meteen „hoor komkommer".
Wanneer ze zitten te werken met het apparaat aan, hoor je opeens: „Oei
hoor vrachtauto. Zwaar! grote vrachtauto - vliegtuig! Motor. Hoor
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meisje praten." (op de speelplaats tijdens het speelkwartier) en ik moest
de microfoon in het open raam zetten, omdat ze 't dan beter konden
horen. Ze gaven elkaar een seintje, stil te zijn.
,,Hoor potlood." Ik was een potlood aan 't aanslijpen. ,,Hoor fluiten."
('n Heer floot onverwachts door de microfoon.) „Mijnheer niet hetzelfde
(als ik). Mijnheer opnieuw." En de Mijnheer moest nóg eens voor de
microfoon fluiten, wat hij natuurlijk met plezier deed. In hun leesboekje
kwam voor: ,,De boom kraakt." Spontaan zei 'n meisje: „kraakt - hoe?"
En ik moest een stok gaan halen en voor de microfoon doorbreken.
En toen ik eens met mijn klas naar het park ging om „'t eendje voeren"
te leren, verraste Gerda (6 jaar) me opeens met: „Hoor lopen!" 't Klopte.
We liepen op grind. Even later zei ze: „Hoor niet - op!" We liepen weer
op zand. „Hoor bel! Hoor motor." Een enkele kijkt soms al om, als om
de richting van het geluid te zoeken. Het is juist, of door het werken
met de apparaten de wereld met alles wat erop is nu voor hen is gaan
leven. En het doet je goed als je dergelijke „ontboezemingen" hoort.
Of de kleintjes ook graag het apparaat aan hebben? Behalve het eerste
— nog iets van recente datum. Het had 's avonds geonweerd. De bliksem was op de bliksemafleider geslagen en ook op de lichtleiding. Om
9 uur 's morgens in school, komt het van alle kanten: „Hoor niet, hoor
niet." _ „Het apparaat is stuk." — „Jammer. Moet Philips — zó (ze
bedoelen: opbellen)." — „Jal Philips komt." — „Hoera! Graag horen.
Ik hoor niet. Met apparaat wèl horen."
Als om 12 uur „Philips" nog niet is geweest, is hun vriendschap met
„Philips" uit; ze zijn een beetje verdrietig. We gaan om twee uur weer
naar school en daar zien ze vanuit de verte „Philips" al staan. Het geluid, dat ze toen aanhieven, zou de microfoon niet op de band kunnen
brengen. Ze vlogen in school naar hun apparaatje; oorstukjes in en het
was weer: „Hoor niet; Philips, hoor niet." „Philips" had er plezier in.
Hij kon niet vlug genoeg werken, achtervolgd als hij zich voelde door
15 paar oogjes — En plotseling
Ja, ja! Goed. Oe! Philips, Philips.. .
hoor! Hoera! Philips knap. Hoor wel. Hoera!" En er moest een heel
lesje op 't bord komen over die knappe Mijnheer „Philips". Zó genieten
ook de kleintjes van het apparaat.
En nu weer naar onze verdere oefeningen, want we zijn afgedwaald. Zijn
de kinderen zó ver, dat ze geluiden kunnen interpreteren, dan volgt:
5. Zijn de geluiden hetzelfde? Ja of neen?
Voor het latere imiteren is dat ook van veel betekenis. Bij de algemene
opmerkingen vooraf heb ik hierover al voldoende gezegd.
6. Is het geluid hoog of laag?
Eerst met instrumenten, verschillende, zodat ze niet aan een bepaald
instrument vastzitten. Dan laat ik hen zelf 'n poes - poesje - hond 27

hondje enz. zijn, die verschillend miauwen - blaffen enz., hoog en laag.
Ook andere dieren bootsen we op verschillende toonhoogten na. Het
is leuk, hoe ze het proberen te imiteren. Ze zijn al direct „in hun rol"
omdat het voor de kinderen ook al zo gauw „toneel" is. — Ik tikte onverwachts met een stukje ijzer tegen de bel. Ik kreeg een hoog geluid.
Ze reageerden ogenblikkelijk, 'n Paar zeiden: „Hetzelfde als hamer op
ijzer" en „bel van ijsco".
Ze zijn nu al zo ver, dat ze 'n liedje proberen na te zingen, dat in de
microfoon voorgezongen wordt — of dat van tevoren op de band is
opgenomen, b.v. „Hop, Marianneke, stroop in 't kanneke" enz. Het
wordt natuurlijk geen zuivere melodie; dat verwachten we ook niet, maar
er komen al zó veel stembuigingenl Het begrip: hoog en laag zit nu bij
hen niet meer alleen vast aan instrumenten, maar ook aan de spraakgeluiden, aan de stem van de mensen. Dit demonstreerden ze zelf heel
spontaan. Er was bezoek in school en een heer zei iets tegen mij, terwijl
hij nogal dicht bij de microfoon stond. Opeens reacties vanuit de klas:
„Niet hetzelfde." „Wat is niet hetzelfde?", vroeg ik. „Praten. Mijnheer
opnieuw praten microfoon." De mijnheer moest door de microfoon iets
tegen hen zeggen. „Praat ik niet hetzelfde als de zuster?" — „Nee.
Laag" — „Wie praat dan het laagste?" — „Jij" — „Wie praat het
hoogste?" — Zuster A."
Al deze oefeningen in hoortraining zijn tegelijkertijd: begripsuitbreiding.
Denk ik maar aan de namen der instrumenten; hoog - laag; hard - zacht;
kort - lang; al of niet hetzelfde geluid. De geluidswaarneming der spraak
combineer ik al of niet met spraakafzien. Onder de les doe ik het gecombineerd; maar is het me alleen te doen om de geluidswaarneming,
dan schakel ik het afzien uit. De ogen gaan dicht, of ik ga met de microfoon achter in de klas staan. Dan komen ook woordjes met kleine verschillen aan de beurt: boom - boem; bed - bid; hak - hok enz. Ik neem
daarvoor woordjes, die ze bij de taaiwerving hebben geleerd; die dus
inhoud voor hen hebben. Vanzelfsprekend beginnen we met grote verschillen en die maken we dan langzaamaan kleiner. Ze krijgen meerlettergrepige woorden te beluisteren, waarvan de klemtoon steeds op
een andere lettergreep valt. Hierna kunnen ze een heel stel woorden
sorteren volgens de klemtoon. Ze hebben dus aan het visuele beeld dan
geen steun en moeten het zuiver op het gehoor doen.
Wat betreft deze paar voorbeelden van de oefeningen in geluidswaarneming der spraak, is hiermede natuurlijk niet alles gezegd. Alles is
er op gericht een zo goed mogelijk akoestische sfeer in de klas te
krijgen. Bij alle lessen neemt dan ook de geluidswaarneming een voorname plaats in. Hoortraining is nodig, om tot behoorlijk spreken te
komen.
Om te lezen en te schrijven moet het symbool-bewustzijn aanwezig zijn.
De taalontwikkeling bij horende kinderen gebeurt langs akoestische
weg; we weten, hoe tenslotte zaak en woord identiek worden en hoe het
kind bij het horen van het woord direct grijpt of kijkt naar het bedoelde
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object. Wij proberen bij de taaiaanbieding aan onze S.H. kinderen
dezelfde weg te volgen. Een horend, klein kind b.v. noemt een hond
waf-waf; woef-woef etc. Hier zit misschien nog een milieufactor bij;
maar nooit zal een normaal, horend kind spontaan als symbool voor
een hond, in de lucht happende mondbewegingen maken, zonder geluid. Het geluid wordt via het symbool tot taal. Dit is natuurlijk geen
definitie van taal; maar een min of meer genetische wet.
Door middel van het apparaat wordt de naam van een object genoemd
en wordt tegelijkertijd het voorwerp getoond. Dit gebeurt zeer dikwijls,
zodat de kinderen langzaamaan het verband gaan zien tussen zaak en
symbool, tot deze identiek zijn geworden. Het verstand wordt er opmerkzaam op, dat met 'n bepaald woord altijd een bepaald, maar niet altijd
hetzelfde object wordt bedoeld. Wanneer bij een bepaald woord altijd
hetzelfde ding wordt aangeduid, ontstaat er geen volledig begrip.
Treedt nu ook bij het horen van het woord bij mijn kleintjes de bedoelde zaak in het bewustzijn, grijpt het kind ogenblikkelijk naar het
object, dan weet ik, dat de passieve taal begint te ontluiken en de
eerste begrippen aan het komen zijn. Op deze manier moet bij het kind
ieder gehoorbeeld door veel herhaling worden vastgelegd.
De kindertaal leert ons, dat de begrippen niet vóór de kennis van het
woord — hier als symbool bedoeld — ontstaan, maar dat zij zich rondom de kern van de taaiaanduiding langzamerhand ontwikkelen. Daar
bij onze S.H. kinderen de taalontwikkeling niet regelmatig verloopt, de
,,naam" ontbreekt, bemerken we ook een achterstand in het denken. De
taal is een belangrijk facet van het denken. Taal en denken grijpen in
elkaar. Zolang we concrete begrippen aanbrengen, kunnen we nog met
onze natuurlijke gebaren te hulp komen, b.v. aanwijzen, laten zien van
voorwerpen. Natuurlijk laten we het kunstmatig gebaar als teken op zich
zoveel mogelijk achterwege. Maar bij het ouder worden van het kind,
komen de abstracte begrippen en deze zijn afhankelijk van het woord
en zonder taal dus niet aan te brengen, b.v. begrippen als: ziel - leven.
Begripsontwikkeling begint met zintuigelijke kennis. Daarom ook heb ik
alle mogelijke voorwerpen in mijn klas. En wat er niet is, wordt met de
kinderen gehaald of we gaan naar de objecten toe. — Taalverwerving
moet belevingsvol zijn en gevarieerd tot in het oneindige. Deze beleving
moet zo intens mogelijk zijn. Daarom ook laat ik de kinderen alles
zoveel mogelijk bekijken, betasten - voelen - ruiken - proeven - optillen
enz. Zoveel mogelijk worden dus alle functies van het kind ingeschakeld.
Door het laten zien van de objecten kunnen ze zich die voorwerpen
later weer beter voorstellen. Het begint dus met het zich concreet
kunnen voorstellen — en 't moet eindigen met het zich kunnen vormen
van abstracte begrippen. De weg van het concreet-individuele naar het
algemeen abstracte moet geleidelijk worden afgelegd. Men kan daar
geen sprongen maken. Het is dus helemaal geen verloren tijd om er met
de klas eens op uit te trekken om allerlei begrippen bij te brengen van
bepaalde dingen, waarvan in de klas alleen een afbeelding mogelijk is.
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Hoe intenser de beleving is, hoe eerder de taal abstract wordt en hoe
vlugger ze gaan begrijpen, dat een bepaald begrip ook voor andere
dingen kan gelden. Zo b.v. „opendoen", wat o.a. kan gelden voor:
ogen, mond, hand, kast, deur, raam.
De belangstelling der kinderen groeit steeds meer. Bekendheid wekt belangstelling. Ze zoeken verband tussen de verschillende objecten. Ze
krijgen meer begrippen. Deze vragen om symbolisering en de taaiwerving is volop aan de gang. Met de taaiwerving groeit hun woordenschat en verloopt het denkproces vlotter. Het woord, de woordenschat,
heeft in het algemeen niet alleen de waarde van een „namenregister",
maar die namen zijn ook de dragers van onze begrippen. Iemands woordenschat bepaalt dus niet alleen zijn meerdere of mindere taalvaardigheid, maar ook zijn denken. Taal en denken zijn dus ten nauwste verbonden. Het is dus van het allergrootste belang, zeer veel aandacht
te besteden aan de innerlijke taalschat van onze kinderen. Zelf kunnen
ze die niet putten uit de algemene taalschat: de Moedertaal; laten wij
het dan doorgeven aan onze kinderen.
Nu even een paar passen weer terug. Zijn er bij mijn kleintjes al verschillende namen vastgelegd, dan ga ik eens kijken of het bedoelde
object er aan beantwoord. Dit kunnen we doen: klassikaal en individueel. Individueel: „Ansje mag 'n pop halen." — „pop". ,,Wim mag de
hond pakken." „hond" enz.
Klassikaal: „Teken eens wat ik zeg. "De voorwerpen, die ik noem, laat
ik tekenen, omdat ze het geschreven woord dan nog niet gehad hebben.
Deze opdracht is tegelijk een goede luisteroefening, terwijl we er ook
een oefening in afzien van kunnen maken. Als de associatie tussen
zaak en naam goed is, is de verbinding plaatje met naam niet meer zo'n
grote sprong. Zijn zaak en woord werkelijk identiek, dan mogen we wel
veronderstellen, dat het symbooibewustzijn gewekt is en kunnen we
met een ander symbool beginnen, nl. het geschreven of gedrukte woord.
Door brieven en kaarten van Mamma en Pappa schemert er al gauw iets
van door, dat het geschrevene ook iets betekent. We gaan dus via
object, afbeelding, gehoorbeeld naar het herkennen van het schriftbeeld
en dan naar het mondbeeld. De woorden worden globaal gegeven, maar
eerst zonder het lidwoord. Ze zien het anders foutief als een deel van
het geheel. De lidwoorden hebben betekenis, daarom geven we ze niet
bij de dingen afzonderlijk. Bovendien lopen we grote kans, dat de lidwoorden aan de namen gaan vastgroeien en krijgen we vormen als: mijn
de bal.
Nu wordt volop het spreken ingeschakeld en om ze allemaal aan de
gang te krijgen, om het spreken uit te lokken, werk ik in het begin tijdens
de klassikale les veel negatief, b.v.: ik heb een paar peren voor mij
liggen en zeg tot de kinderen: „Zijn die appels lekker?" Enkele kinderen
roepen dan al: ..Niet appels - peren!" Dan moet je die reacties eens
horen en zien! Ze komen los - ook de angstige kinderen. Ze durven te
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praten, krijgen er plezier in en ik mag wel zeggen: „de onmisbare brabbelperiode" is ingetreden.
Nu het symboolbewustzijn er is, kan ook het schrijven beginnen. Ook
dit gebeurt globaal en met veel succes. Het is ook in deze periode,
dat er bij de voorwerpen in school kaartjes worden gezet met de gedrukte of geschreven naam van dat voorwerp erop. Die woorden zeggen
de kinderen nu ook iets. Nü komen er eindeloze identificatie-oefeningen.
1. Voorwerp bij voorwerp zoeken. Hier zijn ze nogal gauw overheen.
2. Plaatje bij voorwerp. Hier schijnen milieu-invloeden al een grote rol
te spelen. Je kunt er direct de kinderen uit de stad uithalen en de kinderen waar ze thuis veel mee bezig zijn geweest en die thuis zelf
boekjes en plaatjes hebben.
3. Woord bij voorwerp. Om dit in het begin te vergemakkelijken, staat
er bij ieder voorwerp de naam, zodat dus de kinderen door te identificeren kunnen komen tot het schriftbeeld.
4. Woord bij plaatje. Ik dien er nog even bij te zeggen, dat hier en ook
bij 3 alleen die woorden genomen worden, waarvan de naam van het
voorwerp goed vastligt, anders hebben deze oefeningen natuurlijk geen
zin. Ze zullen dan waarschijnlijk wel een voorstelling hebben van het
object, maar ze kennen de naam van het voorwerp nog niet voldoende.
Om te zorgen voor veelvuldige en prettige herhalingen van de identificatie-oefeningen, b.v. plaatje bij woord, zijn daarvoor in de klas aparte
hulpmiddelen. Opgeplakte platen, waarvan ze de onderdelen kunnen
etiketteren. Ze hebben daarvoor een zakje met op celluloid geschreven
namen. Met dit leermiddel kunnen ze alléén werken; ook met z"n tweeën
en je kunt het ook als lottospel gebruiken. Zo werken dan drie kinderen
samen aan hetzelfde leermiddel. Als lottospel heeft het nog extra betekenis, omdat hier, van een der kinderen het gesproken woord wordt
gevraagd, terwijl de andere twee moeten luisteren of het woord van het
afzien moeten hebben. Ook het ..prentenlotto", dat in de handel is.
gebruik ik hiervoor.
„Wie heeft appel?" „Ikke". In de regel pakken ze de weg van de
minste weerstand en zeggen alleen „appel". Van het prentenlotto worden
de losse plaatjes al gauw door woordjes vervangen.
Bij deze eenvoudige leermiddelen maken we nu mee: spraak is de
concretisering van taai-elementen, zoals ze leven in dit klein sprekend kindje. Taal moet er dus aanwezig zijn om te kunnen spreken.
Wij zien dus genetisch gesproken de taal primair en het verstandelijke
spreken secundair. Ons eerste werk is daarom ook: begrippen bijbrengen en niet eerst bepaalde klanken zien te krijgen, die voor de
kinderen toch nog geen betekenis hebben. Kennen de kinderen al veel
voorwerpen, dan schakelen we speciaal het denken in. In het begin hebben we al gezien, hoe taal en denken ten nauwste zijn verbonden.
We gaan voorwerpen sorteren volgens bepaalde ordeningssystemen,
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b.v. „We gaan eens zoeken, wat we allemaal op kunnen eten." „Nu
gaan we alle dieren zoeken." Later wordt deze opdracht meer uitgediept
en luidt de opdracht: „Dieren met vier - twee of geen poten. Deze opdrachten maken we aan de hand van plaatjes. (Daarvoor moesten veel
leermiddelen worden gemaakt.) Deze dozen met plaatjes zijn onbetaalbaar. Naar gelang de opdrachten kun je dit materiaal zowel gebruiken
voor beginnelingen als voor de meer gevorderden. Deze opdrachten
zijn ook tot in het oneindige uit te breiden en te variëren. Ook de woordjes, die ze langzaamaan beginnen te leren, kunnen ze zó sorteren. Zo
neemt van het begin af aan het denken een zeer grote plaats in bij hun
werk.
Ook zijn er nog betrekkingsspelen, die helemaal op denken zijn ingesteld. Wat hoort bij elkaar? Waar is dit een deel van? enz.
Eigenlijk ben ik alweer te hard van stapel gelopen. Dus even weer een
stapje terug. Door de geregelde aanbieding van de zaak - mét de naam,
zijn de kinderen langzaamaan gaan ontdekken, dat alles een naam heeft.
Ze zijn thans in de „izzda periode" gekomen. Nu is 't de hele dag: „Wat
is dit? en dat?" En ze geven je een stuk krijt in de hand: je moet die
naam maar eens opschrijven. Ze zijn tegelijk al druk bezig, om naast
het akoestische steun van het visuele te hebben. Vragen ze eerst
naar de namen der dingen, vooral die op henzelf betrekking hebben,
later verruimt zich hun blik en wilden ze èlle namen weten. Zo ook
b.v. de namen van de mensen, die in school komen. Op het ogenblik
blijft het daar niet bij, maar komt er geregeld achter: „Waar woont?
Hoeveel stop?" Het „hoeveel stop" is ook weer eigen vinding. Ze bedoelen ermee: hoe dikwijls moet de trein stoppen? Het al of niet ver
hangt in hun ogen af van het aantal „stop". Een meisje uit Aruba „Hoeveel stop naar huis?". Dit geeft je allemaal weer gelegenheden om hun
begrippen uit te breiden en je bent zeker van hun belangstelling. Wat
dwaal je toch gauw af. U kunt zich niet voorstellen, wat de kinderen
allemaal mee naar school brengen „om te leren". Asperinebuisjes met
suiker, met meel, zout enz., want dat heeft Z.A. in school ook. Kopjes met
het ijs er nog in, want Z.A. had ook 'n kopje water buiten gezet om het te
laten bevriezen. Zo zie je zo echt, dat ze over het geleerde in school,
ook buiten school blijven nadenken en zelf hun begrippen gaan uitdiepen.
Pakjes en brieven van thuis worden ook, om de taaiwerving en het
sociale contact meer aan te kweken, in school uitgepakt en behandeld.
De verjaardagen van de kinderen zelf, van Pappa en Mamma, worden
extra gevierd. In één woord, alle mogelijke gelegenheden worden uitgebuit, in het belang van het kind.
Ongeveer gelijk met de ,,izzda"-periode komt het „waarom?" en die
waaroms zijn tot in het oneindige, vanzelfsprekend veel meer dan bij de
horende kinderen en het is een feit, dat onze kinderen veel dieper op
alles ingaan.
Uit alles is al wel gebleken, dat hier bij onze kinderen de diverse taal32

phasen snel op elkaar volgen. Dit is ook nodig. Het kind heeft in het
begin zóveel aan passieve taal als wij er zelf ingebracht hebben. We
breiden die passieve taal verder uit.
1. Door platen, die geregeld aan bord of prikbord hangen.
2. Door wandelingen, waarbij ik zelf een klein bordje meeneem en de
kinderen 'n klein boekje met potlood meenemen, om onderweg nieuwe
woorden op te schrijven, wat altijd veel belangstelling wekt bij het publiek.
3. Door films, die veel nieuwe begrippen geven.
Naast de begripswerving zou ik willen zetten:
de begripsverwerking.
a) De fantasie aan het werk zetten bij het tekenen en verven; door
boetseren, knippen en plakken;
b) Het terugvragen van de geleerde stof in vraagvorm en ook aan de
hand van individuele leermiddelen, die helemaal ingesteld zijn op denken. Hierover heb ik het hiervoor al eerder gehad.
Tot zover ging het over de passieve taal en nu komen we aan de
vraag: „Hoe is het met de actieve taal gesteld?"
Van het begin af aan proberen we te ontwikkelen: het horen, hun eigen
spreken en het spraakafzien van een ander. Het akoestische staat,
zoals ik hiervoor al gezegd heb, voorop, omdat op de eerste plaats
langs deze weg de ontstomming plaats heeft. Onze weg is dus: akoestisch, visueel, motorisch. Het akoestische aspect van het spreken wordt
samengesteld door verschillende factoren: de gesproken spraakklanken
als zodanig, die a.h.w. worden gedragen door de intonatie - de zinsmelodie, de klemtoon en de pauzen.
De intonatie in de zin is van zeer veel betekenis. Waarom? Omdat ze de
delen van de zin tot één geheel verbindt. Omdat door de intonatie de
betekenis der woorden dikwijls verandert en daardoor óók de betekenis
van de hele zin. De woorden worden door haar op elkaar betrokken en
staan zo tot elkaar in een bepaalde functie. Een goede intonatie bij het
spontane spreken van onze kinderen is erg moeilijk. Om ze hiertoe
tóch te brengen, worden de woorden vergezeld door een golvend gebaar
tijdens het spreken en door een golvende lijn op het bord. Je merkt
ook heel goed het verschil in intonatie op, of het kind tijdens het spreken het apparaat wél of niet aan heeft. Spontaan is het spreken nogal
monotoon. Ook een zin, die ze alleen van het afzien moeten hebben,
is vlak, tenzij je er zelf door een golvend gebaar de intonatie inlegt.
Bij louter afzien wordt de intonatie niet waargenomen, 'n Kindje in de
wieg herkent 'n zin van Moeder eerst aan de melodie, pas later maakt
het de woorden los en hoort die woorden dan steeds in dezelfde volgorde met de haar eigen melodie. Onze kinderen moeten dit missen en
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dit maakt de kinderen arm. Misschien zouden ook kleine S.H. veel van
de melodie en de woordorde overnemen als 't kleintje van jongsafaan
een apparaat aangehad zou hebben. De zinsconstructie zou dan ook
waarschijnlijk beter tot zijn recht zijn gekomen.
Het woord, dat het accent heeft, wordt nu dikwijls genoeg niet als zodanig gevoeld; hun aandacht gaat zo gemakkelijk uit naar die woorden,
welke gemakkelijker af te zien zijn of welke op het ogenblik meer hun
belangstelling hebben. Met het gevolg, dat de zin niet goed of minder
juist wordt begrepen. Hoe dikwijls rukken ze daarbij de woorden niet
uit hun verband. Een voorbeeld: Gerda (6 J.-10) heeft een brief van
Moeke, waarin staat: ,,Gerda kan de brief van Ans beter lezen.".
We lezen eerst samen de brief, dan begint ze hem zelf te lezen. Als de
brief uit is, komt ze naar me toe en zegt: ,,Ja, beter, onder vakantie ziek
geweest; nu beter." Zo interpreteerde zij „beter"; dat woord had voor
haar de meeste belangstelling en bovendien heeft ze nog niet dóór, dat
met een bepaald woord verschillende begrippen kunnen worden aangeduid. Hun taalarmoede is dus ook dikwijls de oorzaak van niet-begrijpen. Al zien wij het succes aan taal in zo korte tijd en vinden we, dat
ze al heel wat taal hebben opgedaan, het blijft natuurlijk, vergeleken met
een horend kind van dezelfde leeftijd, maar weinig. — Komen we nu eens
weer terug op de constructie van hun taal. Hoe is het gesteld met hun
spontaan spreken? Gaat de taalontwikkeling bij een horend kind gewoonlijk in een vaste volgorde: zelfst. naamw., werkwoord enz., bij mijn
kleintjes wordt hier sterk van afgeweken. Wel verschijnen hier ook eerst:
de zelfst. naamwoorden. Ze gebruiken ze in het begin altijd in het enkelvoud en zetten, wanneer ze je wat willen vertellen, de zelfst. naamw.
zo maar los naast elkaar. Zo vertelde me Dick — toen hij 9 maanden
bij ons op school was — en tot dan toe zo goed als niets had gezegd:
„Papa - auto - boem - kapot - politie.". Wat een inhoud heeft deze zin
al niet — en wie begrijpt die niet?
Nu verschijnen de bijv. naamw. niet geregeld. Maar hier en daar en zo
nu en dan zie je er een opduiken. De bijv. naamw. zetten ze achter het
zelfst. naamw. (nu — na ongeveer 'n jaar onderwijs beginnen zij ze
ervóór te zetten; maar het verbogene of niet verbogene door elkaar).
Zo vertelden ze me: ,,De bloem mooiel Bos - boom - veel - tafel klein
enz. Zou dit ook niet een gevolg kunnen zijn van hun concreet denken?
Moeten ze zich de objecten eerst concreet voorstellen? Volgt dan pas
de naam van een bepaalde eigenschap?
En nü komen ze je vertellen: „In 't bos zit veel paddenstoel.". De eerste
werkwoorden, die doorgaans verschijnen, zijn: hebben en zijn. Maar ze
gebruiken ze steeds door elkaar. Ook komt „geweest" bij alles wat
voorbij is. — Ik kreeg: „Ik heb vroeger in de wandelen geweest, heel ver
bos." „Ik en Mamma en Adriaan met fiets geweest. Pappa is eekhoorn
gevangen" enz. enz.
Wat bij veel kinderen ook zo opvalt is, dat ze zo veranderen. Je ziet
het andere kinderen worden en het is juist, of je dèn pas met onderwijs
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kunt beginnen. Wat is er met de kinderen ook dikwijls al veel gebeurd
vóór ze eindelijk daar zijn, waar ze thuis horen. Veel kinderen hebben
daardoor alleen al psychisch een flinke klap gekregen.
Zinnen, die ik letterlijk heb opgenomen, zijn vanzelfsprekend van kinderen met een groot gehoorverlies - kinderen, die je zonder apparaat
dus niet kunt bereiken. Nu volgen enkele zinnen aan de hand van een
plaat uit een kabouterboek. Wat vertelt Wim? „Kabouter." „Kabouter
spelen - gevallen." „Muts afgevallen." „Hoe kwam dat?" „Omdat die
kabouter gedaan - duwe." „Daar huisje, klompen, emmertje voor vis."
„Klein paddestoeltje en groot paddestoel." „Ochl Mooi! spinnere (web)."
„Sneeuwmanneke." „Kabouter zit in de boom zitten." „Bij de grond op
sneeuw." „Elfje. Elfje. Mooil Drie lampion, maar buiten donker." „Wat
doen elfjes?" „Dansen." „Waarom?" „Omdat voor kabouter - omdat
voor Pimmetje; beter; kabouter hebben feest." „Mooie paddestoeltje
inne grasje - mooi klein grasje."
Wanneer we al deze zinnen bekijken, dan zien we, dat er bij veel kinderen al wel een aardige inhoud is - maar dat er van een goed gestructureerde zin nog geen sprake is, tenzij het een zin is, die bijna dagelijks
voorkomt. Zinnen, die ritmisch verlopen, houden ze beter vast en zo'n
zin blijven ze haast uitentreuren herhalen en je kunt aan hun hele gezichtje zien, dat ze er telkens weer van genieten. Ze proberen dan ook
de intonatie zo zuiver mogelijk over te nemen. Kleine versjes vinden ze
leuk. Ze hebben ze dan ook zó aan de anderen overgeleerd.
In hun spreken ligt ook zeer duidelijk hun emotionele toestand. Zijn ze
blij, kijken ze vriendelijk, dan zijn hun klanken ook opmerkelijk veel
beter dan anders, wanneer ze een beetje boos of wat hangerig zijn.
Wordt het spreken een wedstrijd, wordt dus een andere emotionele
factor ingeschakeld, dan is over de gehele lijn alles beter. Een prettige
sfeer is zeer belangrijk.
Harry, een zeer moeilijke spreker - bovendien een zeer geremde jongen,
heeft een woordenvloed als hij nogal erg affectief geladen is. Natuurlijk geen grammaticaal volmaakte zinnen, maar los naast elkaar staande
woorden, die je anders niet hoort. Terwijl een meisje, dat een paar jaar
jonger is en eigenlijk veel beter praat - juist niets zegt, als ze boos is,
of ruzie met een ander heeft. Een klein horend kind maakt zelf woorden
- de z.g. neologismen. Doen slechthorenden dat ook? Ja! alleen wat
primitiever misschien.
Onder de wandeling kwamen we langs een weiland, waar ze een nieuw
huis aan het bouwen waren. En opeens riep een kleintje: ,,0e! wat veel
huizeman (metselaars). Die huizeman moet hard werken." Een eindje
verder was een mooie volière. Prachtige vogels, waaronder ook een
paar „rode kardinalen". „Hoe heet?", vraagt Henriette - waarop Henkie
prompt antwoordt: „Hanevogel".
Deze paar voorbeelden zouden we nog met veel andere kunnen aanvullen. Al zijn onze kinderen arm aan taal, toch zit er achter zo'n
eenvoudige zin dikwijls iets veel diepers. Ze stellen je vragen, die je bij
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kinderen van die leeftijd niet zoudt verwachten, terwijl ze van de andere
kant nog lang concreet blijven in hun denken. Zonder onze hulp komen
ze niet gemakkelijk boven het concrete uit. Ze denken soms, dat ze
zich bij ieder woord wat voor moeten stellen.
Komen we nu terug op de globalisatie. In het begin is al gezegd, dat
alles globaal aangeboden wordt. — Wil dit zeggen, dat we daarmee tot
in het oneindige doorgaan? Neen. Gaan we analyseren? Jal Sommige
kinderen komen er zelfs op een gegeven moment zelf toe.
Omwille van het lezen, kunnen we de behandeling van de afzonderlijke klanken niet missen. Daar volgens onderzoekingen is gebleken, dat
veel gevallen van leeszwakte veroorzaakt zijn door niet goed toegepaste
globalisatie en door verwaarlozing van analyse en synthese, dienen wij
er bij onze slechthorenden wel degelijk goed voor te zorgen, dat beide
goed tot hun recht komen. Bij de kleintjes, die er rijp voor zijn, ga ik
akoestisch te werk. Ik schrijf een paar woordjes op het bord met eenzelfde medeklinker achteraan: „boom - kam - oom", spreek ze dan
een paar keer uit door het apparaat. „Wat is hetzelfde?"
Geef dan andere woordjes, waarvan in enkele ook een „ m " zit. „Nu goed
luisteren, wanneer de „ m " komt." Dan gaan ze zelf woordjes zoeken.
Zo doen we met verschillende klanken tot ze uit zichzelf gaan analyseren. Dan beginnen we aan de synthese. Voor kinderen, die erg visueel
ingesteld zijn, heb ik voor de analyse nog aparte leermiddelen: opgeplakte plaatjes, waaronder het woord geschreven staat, maar waarvan
event, de laatste, middelste of voorste letter ontbreekt. Uit een doosje
met losse lettertjes kunnen ze de ontbrekende leters aanvullen.
Er is ook een eigengemaak leermiddel voor analyse op het gehoor. Maar
dit kan natuurlijk pas worden gebruikt, als de klanken allemaal zuiver
gezegd worden. Het zijn opgeplakte plaatjes, waarvan de opdracht luidt:
„Zoek eens woordjes met achteraan: s-m-k enz." We hebben dus in het
kort analyse - synthese.
Om te kunnen lezen, d.w.z. verstandelijk lezen (aan technisch lezen zijn
ze veel eerder toe) is het nodig, dat het kind zich kan verplaatsen in
de wereld der fantasie of in die omgeving, waarover gesproken wordt.
Kent een kind dus wèl namen, maar heeft het kind nog te wéinig woorden, dan is zo'n kind nog niet in staat om te lezen. Als een kind leest
over een konijntje, dan moet het zich niet meer een bepaald konijn voorstellen, maar moet het zich een konijn kunnen denken. Of een kind
dus vlug tot lezen komt — en hier bedoel ik het opnemen van de inhoud — hangt dus grotendeels af van de begripsvorming, de taaiwerving in de laagste klassen.
Verder hebben we al gezien, hoe de weg van de slechthorende is:
akoestisch - visueel - kinestetisch. Over het akoestisch-kinestetische
hebben we al gesproken. Nu volgt nog een enkel woord over het visuele.
Wanneer ik hier spreek over het visuele bij de S.H. dan zou ik hier een
onderscheid willen maken tussen het zien van de visuele spreekbewegingen van een ander en hun visuele instelling in het algemeen, die de
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akoestische steunt t.o.v. de omgeving. Dat ze meer visueel ingesteld
zijn dan normaal horende kinderen, is begrijpelijk en valt ook al dadelijk
op. Zo gauw je met hen boodschappen gaat doen, etalages kijken of
naar tentoonstellingen gaat. Rondleiders op een tentoonstelling merkten
dit al dadelijk op, terwijl het hun ook zo opviel, dat de kinderen voor
alles een veel grotere belangstelling hebben dan andere kinderen en
veel meer naar een diepere oorzaak zoeken. S.H. schijnen dus, als bij
intuïtie, compensatie te zoeken in het visuele, voor wat ze in 't akoestische moeten missen.
Zoals het hele onderwijs globaal is — zo is dat het leren afzien van
de spraak ook. Het wordt klassikaal en individueel geleerd.
Wat is spraakafzien? Het opnemen van het gesprokene van een ander,
waarbij de akoestische factor en ook de gebaren uitgeschakeld zijn.
Bij normaal horenden is de akoestische spraakvorm volledig genoeg, om
de gedachten van een ander te kunnen volgen. Bij onze S.H. is dit niet
het geval. Daar krijgen we de akoestische, gesteund door de visuele
spraakvorm. Om het louter spraakafzien zo goed mogelijk te ontwikkelen, worden hier ook aparte oefeningen in gegeven, waarbij het gehoor absoluut uitgeschakeld wordt, voor zover dit mogelijk is. In het
begin vragen we alleen als afzienoefening terug dié woorden of zinnen,
die ze bij de taaiwerving geleerd hebben; wat ze dus geestelijk machtig
zijn. Zo kan het afgeziene woord een begrip wakker roepen en de
afgeziene zin een gedachte.
Daar afzien van de spraak een kwestie is van de hele persoon, waarbij
dus ook het gezicht en de mimiek een rol spelen, spreken we dan ook
tegen de kinderen zo natuurlijk mogelijk en met zachte stem. Hoe meer
taal de kinderen langzaamaan krijgen, hoe gemakkelijker het afzien gaat
verlopen. De kinderen krijgen dan meer aanknopingspunten; ze hebben
de betekenis der woorden beter en nemen het gesprokene vlotter op.
We zouden dus kunnen zeggen: Het spraakafzien loopt parallel met
de taaiwerving. Maken we bij het afzien te grote sprongen, dan lopen
we grote kans, dat een kind wèl een zin na kan zeggen, maar dat het
deze niet begrijpt. Het denkt, zeker in het begin, nog zo concreet en
meent ook hier, dat het zich bij ieder woord wat voor moet stellen.
Daar we in die paar jaar, dat we met onze S.H. mogen werken, karakterverandering ten goede mochten waarnemen, meen ik, daar toch wel uit
te mogen besluiten, dat de taal hoort tot de natuur van de mens, die
van aanleg een sociaal wezen is. Op de taal berusten ook voor onze
S.H. kinderen alle sociale banden van school, van thuis, van heel hun
wereld.
Laten we onze S.H. dus veel van onze Moedertaal meegeven, om ze
te maken tot zo volwaardig mogelijk sociale, blije mensen.
Aan het slot van deze lezing nog een korte opmerking. Niemand kan
van zijn methode zeggen: dat het dé methode is. We zijn hier juist bij
elkaar om langzamerhand tot de best mogelijke methode te komen.
Mijn lezing draagt dan ook slechts het karakter van een poging.
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Boekbespreking
Hier voor mij ligt het boekje: Slecht Horen, geschreven door Prof. Dr.
L. B. W. Jongkees. Het verschijnt in de reeks Mmi, Moderne medische
inzichten, uitgegeven door Em. Querido's Uitgeverij N.V. en Wetenschappelijke Uitgeverij N.V., 1966.
Het werkje (95 blz.) maakt een keurig verzorgde indruk. Een achttiental
duidelijke schematische illustraties verhogen de indruk van een duidelijke en prettig leesbare uiteenzetting te zijn over het zo uitgebreide en
gecompliceerde onderwerp, horen. De schrijver beoogde een monografie
te schrijven voor de ouders van kinderen met hoormoeilijkheden, voor
onderwijzers, en voor allen die direct of indirect met doofheid en hardhorendheid te maken hebben.
Inderdaad is het helder geschreven en zeker lijkt het mij bijvoorbeeld
voor onderwijskrachten, die pas aangesteld zijn op een school voor
dove- of slechthorende kinderen zeer geschikt om zich snel enigermate
op de hoogte stellen van de problemen van stoornissen in het horen.
Maar meer dan een aanloopje kan het voor deze mensen beslist niet
zijn. Daarvoor is het te beknopt. Deze opmerking is niet als een verwijt
aan het adres van de schrijver bedoeld, maar meer ter voorkoming van
teleurstelling bij hen, die uitgebreider en diepgaander over het slecht
horen geïnformeerd moeten zijn. Nog even deze opmerking: tot het prettig leesbaar zijn van dit boekje heeft zeker ook de wijze waarop dit
werkje uitgegeven is, de druk, de indeling van de pagina's etc. bijgedragen.
Nu de inhoud: I Inleiding: Hierin schetst de schrijver op populaire wijze
het belang van het horen. II Het gehoororgaan. Ondanks de poging van
de schrijver dit moeilijke onderwerp eenvoudig te behandelen, blijft dit
moeilijk omdat voor de leek noch de schematische illustraties, noch de
verbale beschrijvingen hem een juiste voorstelling van het geheel kunnen geven. Men moet dit aan een natuurgetrouw nagebootst model en
vervolgens de situatie aan en in de schedel hebben kunnen zien, wil
men enigszins een ruimtelijk inzicht hiervan kunnen krijgen.
III Het geluid dat wij waarnemen. De begrippen Hz, db worden toegelicht. Ook het richting horen wordt even vermeld. Graag zou ik Iets
meer vermeld willen zien over de invloed van het richting horen op
het verstaan, juist in verband met de toepassing van het stereofonisch
horen bij de aanpassing van hoorprothesen, twee oorhangers of hoorbrll.
IV Horen en hoormeting. Het normale horen wordt besproken met daarbij ter vergelijking de geleidingsslechthorendheid en de waarnemingsslechthorendheid.
Het afnemen van een audiogram, het audiogram zelf evenals het afnemen
van een spraakaudiogram worden beknopt maar toch duidelijk toege38

licht. Ook het hooronderzoek bij kinderen, ook bij zeer jonge, wordt
vermeld.
V Slecht horen en doofheid. De schrijver zet eerst de betekenis van
het horen uiteen en tevens de invloed van het doof zijn. Naar mijn
mening moet schrijver hier echter het effect van doof geworden zijn of
het in een absolute stilte geplaatst worden van een normaal horende
niet gelijk stellen aan dat van doofgeboren zijn.
Gaarne zou ik meer ruimte toebedeeld hebben willen zien aan de
problematiek van de slechthorende. Natuurlijk zijn er wel enige overeenkomsten tussen de problemen van de dove en de slechthorende,
maar de problemen van hen, die sommige geluiden wel horen, maar 't
gesprokene niet verstaan of die soms beter, maar andere keren weer
veel slechter of niets verstaan enz. Zij worden vaak moeilijker onderkend. Men is gauw geneigd hun nu eens wel, dan weer niet of niet adequaat reageren toe te schrijven aan onwil of geestelijk niet volwaardig
te zijn. Het aantal gevallen, dat men bij slechthorende kinderen de gevolgen van die slechthorendheid bagatelliseert en dan snel met een beoordeling, d.w.z. onderwaardering van de verstandelijke vermogens van
het kind klaar staat, is nog groot. Of dat men meent, dat het slechthorende kind al of niet met hoorprothese toegerust het zo wel kan klaren.
Men staart zich in het laatste geval dan blind op de verbetering in het
verstaan, die men geconstateerd heeft na de aanpassing van de hoorprothese. Dat gebeurde echter onder optimale omstandigheden zoals:
stilte, twee personen, kleine afstand etc. Maar men realiseert zich
geen moment of men heeft er zelfs geen idee van, welke moeilijkheden
zich voordoen voor het kind in de klas: veel personen, lawaai, plaats,
afstand, galm, gebrekkig taalgebruik etc.
Ook de invloedrijke factor milieu waaruit het kind stamt: heeft men
daar begrip voor de handicap, ondervindt het kind steun vanuit dat
milieu. Al deze factoren bepalen vaak meer de kansen van dat kind,
dan de aanpassing van de hoorprothese zonder meer.
Gaarne had ik over deze en nog meer problemen iets in dit boekje door
de schrijver behandeld gezien. Schrijver legt te veel de nadruk op het
dove kind. Wat uitvoeriger gaat de schrijver in op de zorg voor het
dove kind. Hij betoogt vooral de belangrijkheid van het reeds zo vroeg
mogelijk hiermee beginnen (12 a 15 mnd.).
VI Oorzaken van slecht horen. Onderwerpen hieruit zijn: geleidingsstoornissen van het gehoor; otosclerose en huwelijk; waarnemingsslechthorendheden: aandoening van de hoorzenuw; oorzaken van doofheid
bij kinderen.
VII Operatieve behandeling van doofheid. Dit hoofdstukje is uitermate
belangrijk. Maar al te vaak koesteren de ouders van dove- of slechthorende kinderen grote verwachtingen van een operatie. Aangezien het
voor de opvoeding van het kind van groot belang is, dat de ouders
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leren inzien, dat het kind meer gebaat is bij een positieve instelling
van de ouders t.a.v. dit kind met de handicap, dan bij een niet aanvaarden van die handicap en steeds maar de hoop op een wonder te
blijven koesteren, is dit een zeer nuttig hoofdstuk.
VIII Hoorapparaten. Ook dit hoofdstuk geeft inzicht in het moeilijke probleem van de aanpassing van een hoorprothese.
IX Wat er nog meer gedaan kan worden. Dit bevat goede wenken voor
al degenen, die met kinderen met hoorstoornissen te maken hebben,
vooral voor de ouders.
Al met al is dit boekje de moeite van het lezen waard, zeker voor degenen, die de problemen niet of ternauwernood kennen.
H.W.S.
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