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7de „Dag der Akoepedie" 

In het oktober-nummer publiceerden wij de lezingen die gehouden zijn 
op de achtste dag der akoepedie. Het verheugt ons dat we nu, dank zij 
de medewerking van Prof. J. J. Groen in de gelegenheid zijn de voor
drachten van de zevende dag der akoepedie af te drukken. 
Deze lezingen werden op 23 april 1966 gehouden door: Dr. J. Willemse, 
Drs. H. M. Hagemeijer, Dra. H. L Hesselink, Prof. J. J. Groen en Mej. 
R. Hornstra. 

Neurologische aspecten van 
infantiele encephalopathie 

DOOR DR. J. WILLEMSE (UTRECHT) 

In het klinisch spraakgebruik wordt met de term „infantiele encephalo
pathie" een groot aantal cerebrale verschijnselen samengevat, die kun
nen worden gelieerd aan vroegtijdige beschadiging van de hersenen. 
Men onderscheidt prenatale, perinatale en postnatale beschadiging. 

Prenatale beschadiging 

Het schadelijk agens kan in het erfgoed (endogeen) verankerd liggen of 
vanuit de buitenwereld (exogeen) op de geslachtscel (gametopathie) of 
de bevruchte eicel (kyematopathie) inwerken. De aard der cerebrale 
beschadiging hangt af van het tijdstip waarop tijdens de ontwikkeling de 
schadelijke beïnvloeding optreedt. Op die grond wordt een onderscheid 
gemaakt in: blastopathie, embryopathie en foetopathie. 

endogeen _ ._ gametopathie 

LPRENATAAL -J 
exogeen —I l— kyematopathie 

— Blastopathie 
(bevruchting-helft 1e mnd.) 

— Embryopathie 
(helft 1e mnd.-eind 3e mnd.) 

— Foetopathie 
(eind 3e mnd.-geboorte). 

In het klinisch onderzoek is zelden of nooit waar te maken dat gameto
pathie tot de cerebrale beschadiging heeft geleid. 
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Als oorzaak voor gametopathie wordt vermeld: 

1 Chronische intoxicatie (lood, nicotine, alcohol) 
2 Ioniserende straling. 
3 Minimale levensomstandigheden 
4 Zeer jonge en zeer oude zwangeren. 

De gametopathie leidt tot abortus of tot misvormingen die dikwijls niet 
met het leven verenigbaar zijn. 
De kyematopathie was meer voor onderzoek toegankelijk. In de eerste 
2 a 3 maanden van de graviditeit vindt de differentiëring der organen 
plaats (organogenese). Afhankelijk van het tijdstip van inwerking zal een 
schadelijk agens vooral die organen treffen waarvan de ontwikkeling 
tot specificiteit zich op dat moment voltrekt. 
Een bekend voorbeeld is de rubeolo-pathie (rode hond), een virusziekte, 
die van de moeder op de vrucht overgaat. 
Heeft zich na drie maanden de ontwikkeling der belangrijke organen 
grotendeels voltrokken, dan geeft een schadelijk agens niet aanleiding 
tot misvorming, maar tot beschadiging van orgaan-specifiek weefsel, 
waardoor later zal blijken dat de functie onvolkomen is. 
In het schema wordt een aantal oorzaken van kyematopathie opgesomd. 

Kyematopathie 
r~ virus 

1 infecties protozoën (toxoplasmose) 
L bact. (lues, tuberculose) 

2 intoxicaties (Koolmonoxyde, thalidomide) 
3 bloedingen (abortus imminens) 
4 placenta - anomalie 
5 nephropathie 
6 toxicose (ecclampsie) 
7 hypoxaemie. 

Perinatale beschadiging 

Vroeger werd aan de mechanische beschadiging van het cerebrum 
tijdens de uitdrijving, de grootste rol toegekend. 

i - uitgezakte navelstreng 
1 hypoxaemie weeën storen 

L langdurige uitdrijving etc. 

2 trauma F *n?. 
I_ bekkenvernauwing etc. 

3 vroeggeboorte 
4 bloedgroepantagonismen (Rhesus, ABO) 
5 diabetes. 

Later is bekend geworden dat hypoxaemie (een te gering aanbod van 
zuurstof), primair of secundair, voor de hersencellen de belangrijkste 
bedreiging is. 
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Postnatale beschadiging 

Meningitis, encephalitis, hydrocephalus, trauma, epilepsie, voedings
stoornissen etc. etc. kunnen in de postnatale periode encephalopathie 
tot gevolg hebben. 
De duur der postnatale periode is arbitrair. Men zou hiertoe de eerste 
levensjaren kunnen rekenen. 
Belangrijker dan discussie over de duur van deze periode is de begren
zing van de infantiele encephalopathie zelf, n'importe in welke periode 
de origine ligt. 
Tot de encephalopathieën behoren niet de progressieve ziekten, zoals 
tumoren, encephalitiden in de acute fase, de progressieve degeneraties 
van het zenuwstelsel die deels op biochemische stoornissen (inborn 
errors of metabolism) berusten en vele andere waarvan de oorzaak nog 
in het duister ligt (leuco-encephalitis o.a.). 
De encephalopathie is een „statische" resttoestand. „Statisch" tussen 
aanhalingstekens, omdat allerlei factoren van zeer verschillende aard 
plotseling of geleidelijk verandering en - zelfs fatale - verergering kun
nen veroorzaken. 

Symptomatologie 

De verschijnselen van infantiele encephalopathie breiden zich ver over 
de grenzen van de neurologie uit. Daarom nemen meerdere specialis
men - bij voorkeur in teamverband - aan onderzoek en behandeling deel. 
Toch is het vaststellen van het grondlijden - de aard der cerebrale be
schadiging - met behulp van neurologische onderzoek methoden het uit
gangspunt van het medisch handelen. Waar dit wordt vergeten, loopt 
men het risico dat een patientje met vermeende infantiele encyphalo-
pathie in enigerlei behandeling wordt genomen, terwijl het in feite 
aan een andere, misschien progressieve cerebrale aandoening, bv. een 
tumor lijdt. 

Het schematisch overzicht geeft de verschijnselen in grote categorieën 
weer. 

Symptomatologie 
1 motorische stoornissen 
0 nar««^» ~ i ^ sensorische 
* perceptiestoornissen < .... 

sensibile 
3 zwakzinnigheid 
4 epilepsie 
5 gedragsstoornissen 
6 spraakstoornissen 
7 groeistoornissen. 
Voor de kinderneurologie zijn de motorische stoornissen en de epilepsie 
belangrijke aangrijpingspunten in de diagnostiek en de behandeling. 
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Motorische stoornissen 

1 Hemiplegie - halfzijdige verlamming 
2 Diplegie - verlamming der benen 
3 tetraplegie - verlamming van armen en benen 
4 ataxie - functiestoornissen der kleine hersenen 
5 choreo - athetose 
6 mengvormen. 

In deze tabel worden vormen van pathologisch bewegen opgesomd, die 
ieder afzonderlijk gebonden zijn aan afwijkingen van de weefselstruc
tuur in bepaalde hersengebieden. 
Toch is bv. de diplegie niet een starre afwijking die zich steeds op de
zelfde wijze presenteert. Hierin speelt de leeftijd, het ontwikkelings
niveau, een rol. Zo kunnen op de leeftijd van een half jaar de patholo
gische spierspanning, de houding en schaarse, krampachtige bewegin
gen kenmerkend zijn. Op de leeftijd van zes jaar is het de eigenaardige 
wijze van voortbewegen (bv. in schaarstand), die onmiddellijk de aan
dacht trekt. Naast specifieke, de abnormale beweging kenmerkende 
trekken, kan veel worden herleid tot retardatie, tot functie op een niveau 
dat past bij een jongere kalenderleeftijd. Dit waarderen van pathologi
sche verschijnselen tegen de achtergrond van de ontwikkeling staat in 
de kinderneurologie centraal. 
Het doel van het referaat zou worden gemist indien thans van de tabel
larisch genoemde bewegingsstoornissen een analyse zou worden ge
geven. In de film werd gedemonstreerd wat het woord niet kan uit
beelden. 
„Mengvormen" is een belangrijke categorie. Zelden is bij een diplegie 
de motoriek der armen volkomen normaal. Lichte athetose der armen 
en retardatie van de gedetailleerde manipulaties doen blijken dat de 
diplegie slechts de pregnante uiting van een generale stoornis der cere
brale functie is. Wat voor de diplegie geldt, is in gelijke mate waar voor 
de hemiplegie, de tetraplegie en de choreo-athetose. 
Cerebrale ataxie in pure vorm is een zeldzaamheid. 

Epilepsie 

Een epileptisch insult - toeval - is bij kinderen gemakkelijk te herken
nen. Zij geraken plotseling bewusteloos waarna trekkingen in de armen 
en benen optreden. Na afloop van de aanval zijn zij enige tijd slaperig. 
Er zijn vele soorten van epileptische aanvallen. Eén daarvan is de groep 
der absences die zelf weer zeer gevarieerd is. Dikwijls zijn het enige 
seconden durende bewustzijnsdalingen waarbij de activiteit, bv. spelen 
met een autootje, wordt gestaakt. Het gelaat wordt mimiekloos of het 
krijgt een verwonderende uitdrukking en de ogen zijn een moment star. 
Voordat men precies heeft gezien wat er gebeurde, is de absence voor
bij en het spel hervat. De absences kunnen zo klein zijn dat slechts 
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sprake is van een kortdurende dip in het bewustzijn, waardoor routine
activiteit niet wordt onderbroken. 
Het vaststellen van deze aanvalletjes is zeer moeilijk. Voor het kind zijn 
zij echter buitengewoon ongunstig. Bij het luisteren op school zal de 
aandacht steeds worden onderbroken. De leerprestaties gaan achter
uit, het gedrag verandert en de omgeving begrijpt niet wat er aan de 
hand is. 
Epilepsie is bij infantiele encephalopathie een frequent voorkomende 
stoornis. Op filmfragmenten werden enige voorbeelden gedemonstreerd. 
Het is van belang dat U deze epileptische verschijnselen in Uw werk 
kunt herkennen. 

Kinder psychiatrische aspecten van 
infantiele encephalopathieën 

DOOR DRS. H. M. HAGEMEIJER (UTRECHT) 

inleiding 

De kinderpsychiatrie houdt zich o.a. bezig met het diagnosticeren en 
behandelen van stoornissen bij kinderen, die liggen op affectief, intellec-
tief en relationeel terrein. In het ene geval zal de stoornis meer op het 
ene terrein zichtbaar zijn en in een ander geval zal een ander gebied 
van het kinderlijk functioneren meer aangedaan zijn. Doch altijd is het 
kind, indien het gestoord is, er in zijn totaliteit als mens bij betrokken. 
Welke problemen ontmoet de kinderpsychiater bij zijn poging tot het stel
len van een diagnose? 

1 Daar is in de eerste plaats de subjectieve mening van de ouder over 
het gestoorde gedrag van het kind. Wat de ene ouder ziet als hinder
lijk, storend afwijkend gedrag, zal door een andere ouder niet als zoda
nig ervaren worden. 

2 Een door de ouders als lastig gekenschetst kind hoeft nog geen, in 
psychiatrische zin, gestoord kind te zijn. 

3 Evenzeer is het mogelijk, dat een in psychiatrische zin gestoord kind 
volgens de ouders geen gedrags- of aanpassingsproblemen geeft. Een 
gedwee gehoorzaam kind kan m.a.w. een in psychiatrische zin gestoord 
kind zijn. 

4 Voor de waardering van een bepaald verschijnsel is de leeftijd van 
het kind belangrijk. De enuresis nocturna (bedwateren) van een 4-jarige 
zal anders beoordeeld dienen te worden dan hetzelfde verschijnsel bij 
een 10-jarige. Zo heeft ook het stotteren van een 3 è 4-jarige een andere 
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betekenis dan het stotteren van een 8-jarige. die tot zijn 7e jaar nor
maal gesproken heeft. Inzicht in en kennis van de normale ontwikkeling 
van de kinderlijke functies is onontbeerlijk. 

5 Het bepalen van constitutionele factoren, de z.g. aanleg-factoren, is 
een zeer moeilijke taak, welke wel ondernomen moet worden. Het gaat 
om een aftasten van het biologisch eigene van het kind. Dit biologisch 
eigene is o.a. mede bepalend voor de lichaamsbouw. Het is dan ook de 
lichaamsbouw, die ons informaties verschaft over een zo te noemen 
grondstructuur, waarin disposities verankerd liggen. 

6 Het zich ontwikkelende kind is niet alleen afhankelijk van een in calo
rieën en vitaminen uit te drukken zorg van de moeder, doch vooral van 
de hen geschonken aandacht en genegenheid. Het onthouden van deze 
aandacht en genegenheid is bekend onder de term „maternal depriva
tion". Bij jonge kinderen kan dit een ernstige karakterstoornis tot gevolg 
hebben, waarbij de onmogelijkheid tot het leggen van affectieve contac
ten ontstaat. Deze karakterstructuur gaat vaak gepaard met anti-sociaal 
gedrag. 

7 Een genuanceerde uitwerking van het begrip „maternal deprivation" 
heeft geleid tot het vaststellen van zg. gevoelige perioden. Tijdens een 
bepaalde levensfase van het kind is de schadelijke invloed van een be
paalde noxe ernstiger dan in andere levensfasen. 

8 Een bepaalde noxe of emotionele stress is non-specifiek. Anders ge
steld mag men zeggen, dat een bepaald verschijnsel niet causaal ver
bonden is aan een bepaalde emotionele stress. B.v. oorzaak en qevolq 
zijn in de kinderpsychiatrie geen vastliggende eenheden. Uit een be
paald verschijnsel mag men niet concluderen, dat het kind deze of gene 
emotie niet of onvoldoende verwerkt heeft. 

9 De invloed van een emotionele stress op een kind is er één van sub
jectieve betekenis. Hoe een kind een emotionele spanning verwerkt, 
hangt af van zijn leeftijd, zijn vroegere ervaringen, van de hulp, die zijn 
omgeving, zijn ouders of opvoeders hem geven, van zijn eigen moge
lijkheid om spanning te verwerken. De factoren waarop een kind sterk 
emotioneel reageert, kunnen objectief gezien niet als ernstig worden 
gekenschetst, doch gezien de persoonlijke reactie van het kind, hebben 
deze factoren voor hen een zeer speciale betekenis, die de objectieve 
toeschouwer ontgaat. 

Infantiele encephalopathie wordt gekenmerkt door: 

A Stoornissen in de perceptie 

Perceptie is te beschouwen als een activiteit van de psyche. Deze speelt 
zich af op het terrein dat ligt tussen sensatie-prikkel-gewaarwording 
enerzijds en gedachte-beeld anderzijds. Waarneming is dat psychische 
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proces, dat een bijzondere betekenis verleent aan een bepaalde sensatie 
of groep van prikkels. De prikkel, die van zintuiglijke aard is, wordt ge
organiseerd op een dergelijke wijze, dat er een betekenis aan gehecht 
wordt. Elke afzonderlijke zintuiglijke prikkel wordt door de waarneming 
in betrekking gebracht tot de andere zintuiglijke prikkels. Dit resulteert 
in een figuur, welke duidelijk herkend wordt en uniek is. 
De perceptie of waarneming is een integratief proces en hangt samen 
met de organisatie en integriteit van het zenuwstelsel. 
Een belangrijk gebeuren in de ontwikkeling van de kinderlijke waarne
ming is het feit, dat hoofdzaken van bijzaken binnen het kader van het 
totale waarnemingsgebeuren onderscheiden gaan worden. Anders uit
gedrukt: het waarnemen wordt gesplitst in voorgrond en achtergrond. 
Luisteren wij bv. naar de stem van iemand, dan zullen de van buiten 
komende geluiden, die eigenlijk het luisteren zouden storen, door ons 
nauwelijks worden waargenomen. Het essentiële, datgene waar het op 
dit moment om gaat, wordt in de voorgrond geplaatst, de andere zintuig
lijke indrukken worden in de achtergrond geplaatst. 
De waarneming van het encephalopathische kind is in die zin gestoord, 
dat het de voor-achtergrondsituatie niet kan aanbrengen. Hierdoor lijdt 
zijn onderscheidingsvermogen. Hij wordt aangetrokken door opvallende 
kleine delen. Details treffen zo zeer zijn aandacht, dat hij niet komt tot 
het waarnemen van de totaal structuur. 

Verder valt op, dat zijn waarneming discontinue is. Het samenvoegen 
van de afzonderlijke delen tot het geheel lukt niet. Het blijven vaak losse 
brokstukken. 
Een volgend punt van de gestoorde waarneming is het blijven kleven, het 
z.g. persevereren. Een bepaalde wlank of een bepaald beeld wordt her
haald, terwijl het geen deel meer uitmaakt van het nieuw-waargenomene. 
Het geeft de indruk, dat de ene waarneming moeilijk door een andere, 
daarop volgende kan worden vervangen. 

B Gestoorde wijze van denken is gekenmerkt o.a. door gedachten-
vlucht, geen richting aan het denken kunnen geven. Het denken is sterk 
betrokken op de eigen persoon. Fantasie en werkelijkheid zijn soms 
sterk door elkaar gestrengeld. Een slechte of bemoeilijkte aanpassing 
aan de werkelijkheid kan het gevolg zijn. 

C Stoornissen in het gedrag 

De mate van angstigheid ligt hoger dan bij normale kinderen. Er zijn 
merkwaardige spelletjes en gewoonten. Deze hebben een dwangmatig 
en ritueel karakter. Ze dienen vaak als houvast en angstafweer. Daar
door verschaffen zij rust, zekerheid en lust. 
De kinderen zijn vaak ongeconcentreerd in hun spel en gedrag. Dit doet 
zich vaak voor als een zekere gewilligheid. Hierdoor hebben hun reac
ties vaak iets onberekenbaars. 
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Ook hun emotionele uitingen kunnen een zekere graad van inconstant-
heid vertonen: heftige emotionele reacties op kleine, futiele voorvallen 
hjken weinig betekenis voor hen te hebben. Doch ook kan het omge
keerde zich voordoen: grote, voor deze kinderen zeer nabij liggende 
gebeurtenissen kunnen weinig gevoelsontlading geven 
De meeste encephalopathische kinderen hebben maar zeer weinig mo
gelijkheden om op spanningsvolle situaties te reageren. Daardoor maken 
zij de indruk van rigide te zijn, rigide bedoeld in psychologische zin 
^U verdragen bv. moeilijk veranderingen. 

Gevolgen voor de ontwikkeling van het encephalopatische kind, 
speciaal indien er gehoorstoornissen zijn 

Dat er taal- en spraakproblemen voorkomen, zal vanzelfsprekend zijn 
indien het gesprokene op een dubbel gestoorde wijze opgenomen wordt' 
Doch het gesprokene heeft vooral bij jonge kinderen nog een speci
fieke affectieve betekenis. C'est Ie ton, qui fait la musique Het affec
tieve contact mist één van zijn belangrijkste schakels. De ontwikkelinq 
van de tussenmenselijke relatie wordt ernstig bedreigd. De spontane 
groei van het begrijpen, het aanvoelen van moeder en kind wordt zeer 
bemoeilijkt. De moeder heeft grote moeite de reacties van haar kind 
op een adaequate wijze te registreren en omgekeerd. Beiden kunnen 
m meer of mindere mate onzeker worden. Bij de encephalopathische 
stoornis dreigt zich bij het kind een neurotische stoornis te ontwikkelen 
op grond van de gestoorde moeder-kind relatie, welke haar grond 
vindt in het encephalopathisch syndroom. 
Uit het bovenstaande is duidelijk te zien, dat zowel voor diagnose als 
behandeling een samengaan van diverse disciplinen vereist wordt 

Verband tussen vertraagde spraak- en 
taalontwikkeling en encephalopathie 

MEJ. DRA. H. L. HESSELINK, PSYCHOLOGE, (AMSTERDAM) 

Bovenstaande titel suggereert dat er tussen vertraagde spraakontwik-
kelmg en encephalopathie een verband is. Ook al is encephalopathie een 
ruim begrip dat eventueel vaagheid toestaat, het is beter slechts veron-
derstellenderwijs van een dergelijk verband uit te gaan Hoe dit precies 
ligt, welk verband dat nu eigenlijk is, is bepaald niet zonder meer dui
delijk. 

Bij vertraagde spraakontwikkeling gaat het om kinderen die om myste-
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neuze redenen veel later en ook veel slechter gaan spreken dan het 
gewone kind. Daarbij valt op dat niet alleen de spraak, in articulatie, 
tekort schiet, maar dat vooral de taal een grote armoede, beperktheid 
en tal van defecten vertoont. Dit kan optreden zonder dat deze kinderen 
een duidelijk intelligentietekort hebben, terwijl er evenmin lichamelijk 
belemmerende factoren aanwezig zijn in de zin van aangetast gehoor of 
defecten in de spraakorganen. Het lichamelijke apparaat lijkt in tact. 
Bij al deze kinderen zijn de articulatiemoeilijkheden het meest specta
culair. Deze worden door de ouders bij hun kleuters geconstateerd en 
verontrusten hen. Voor de nauwlettende beschouwer is echter het zeer 
onbeholpen taalgebruik een minstens even ernstige zaak. De leeftijd 
waarop de kinderen deze vertraging het duidelijkst vertonen valt tussen 
4 en 7 jaar. Soms zijn ook nog op oudere leeftijd restverschijnselen van 
een spraakvertraging te constateren. 

Puttend uit enkele jaren van ervaring met het psychologisch onderzoek 
van deze kinderen menen wij een paar onderscheidingen te kunnen ma
ken op grond van taalgebruik en begripsvorming. Ook al loopt het psy
chologisch beeld van deze kinderen, zeker in details gezien, zeer uiteen, 
net wekt de indruk dat deze of gene vorm van taalgebruik - waarschijn
lijk in samenhang met een bepaalde psychische sructuur - steeds weer 
te constateren valt. 
Indien men een poging tot indeling waagt dan vallen op: 
>e De telegramstijlkinderen: de taal wordt zo summier mogelijk ge
bruikt, men kan zeggen in uiterste noodzaak als voldoen aan behoeften. 
Het kind spreekt als het iets nodig heeft, of als hem zeer duidelijk om 
een antwoord gevraagd wordt. De taal is dan eigenlijk geen middel tot 
sociaal contact, evenmin dient zij direct tot expressie van eigen gevoe
lens. Veel kleuters begeleiden hun spel en ook hun handelingen met 
gebabbel. Deze kinderen kunnen niet babbelen. In een speelkamer zijn 
dit vaak kinderen die maar hun gang lijken te gaan, zonder overigens 
de ander te negeren. Ze komen hem dingen laten zien, ze vragen om 
goedkeuring, zij het vaak meer in een aarzelende vragende houding dan 
in woorden. Maar ze vallen op door een sterke zelfredzaamheid, een 
goed praktisch georiënteerd zijn in de situatie, waarbij ze introvert en 
doelgericht hun weg gaan. Als de ander met ze mee wil spelen wordt hij 
wel geaccepteerd. Maar de kenmerkende openheid, de geringe reserve 
en het op samendoen ingesteld zijn van doorsnee-kleuters is er toch 
niet. Men is vaak onzeker of het kind hoort wat men zegt, omdat het pas 
lijkt te luisteren als hetgeen gezegd wordt in zijn kraam - dat is de be
paalde gerichtheid van zijn handeling - te pas komt. Deze kinderen zijn, 
voor kleuters, weinig afleidbaar. 

In tegenstelling tot de onafhankelijkheid van bovengenoemde groep zijn 
er ook telegramstijlkinderen die wel open in het contact zijn, zij het dat 
ze toch liefst zwijgen. Bij hen is het affectieve contact nog erg direct. 
Ze leunen eigenlijk tegen de volwassene aan. Zeer zeker in de letter
lijke zin, maar ook in een grote afhankelijkheid, waarbij ze weinig op 
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zelfstandige exploratie zijn ingesteld. Ze zijn veel opener voor indrukken 
en veel afleidbaarder dan bovengenoemden. Wel zijn ze meer verlegen, 
en maken nogal eens een weinig vitale, wat ijle indruk. 
Wat taal betreft bestaat de telegramstijl doorgaans uit louter substan-
tieva, een enkel werkwoord, een enkel voorzetsel, terwijl lidwoorden 
en verbuigingen ontbreken. De taal fungeert als symbool in een concrete 
handelingssituatie en mist alle fijne nuanceringen. 
2e Deze groep zou men die van de doordravers kunnen noemen. Men 
zou kunnen zeggen dat deze kinderen zeer goed kunnen „kletsen", vaak 
nauwelijks verstaanbaar, soms in een eigen taaltje. Het zijn doorgaans 
enthousiaste kinderen, op contact ingesteld, met een aanspreekbare fan
tasie. Maar bijzonder afleidbaar; ze overschrijden al te gemakkelijk 
grenzen, ook grenzen van wat wel en niet mag, maken een wat gedreven 
indruk. 
Ogenschijnlijk lijkt hun taal veel rijker dan die van de vorige groep. De 
productie is vloeiend. Er is meer variatie in woordsoorten. Maar wat ze 
zeggen is vaak ontstellend rommelig. De mededelingen kunnen van de 
hak op de tak springen, de betekenissen van de woorden liggen niet zo 
vast. Kun je een woord niet vinden, dan zoek je niet en dan stok je ook 
niet, maar dan zeg je maar wat. Als je aan het praten bent dan praat je 
door. Ook in hun handelingen valt op dat deze veel minder gescandeerd 
zijn dan die van de telegramstijl-kinderen, minder doelgericht, vaak rol
len deze kinderen toevallig van de ene handeling in de andere. Afleid
baarder, emotioneel aanspreekbaarder, maken ze in taal en in gedrag 
een veel ongedisciplineerder indruk. 
Het zijn levendige kinderen, die slecht luisteren, in de dubbele betekenis 
van dit woord. Ze horen klanken vaak te globaal. Ze zijn weinig kritisch. 
De waarneming zowel visueel als auditief functioneert te onscherp. 

In deze aanduidende beschrijving van de twee groepen zijn wellicht trek
ken opgevallen die aan encephalopathie doen denken. Vooral de tweede 
groep, die van de doordravers, vertonen in hun testmateriaal tal van 
kleine aanduidingen die op een minder goed hersen-organisch functio
neren kunnen wijzen. De eerste groep is minder duidelijk; daar is taal 
de grote uitvaller. Aan visueel, ruimtelijke opdrachten wordt heel be
hoorlijk voldaan. Er is ds het 6e jaar een gerichte werkinstelling. Vooral 
voor deze kinderen is de taal echter een abstract en kunstmatig gebied, 
waartegen - vaak secundair - een afweer wordt ontwikkeld. Deze kin
deren lijken de taal niet spelenderwijs te kunnen leren, zij behoeven 
een maximum aan inzet en een maximum aan kunstmatige, zeer bewuste 
aandacht. Juist in de telegramstijl blijft de taal te concreet handelings
gebonden. Slechts zichtbare objecten en handelingen worden weergege
ven, ingewikkelder en abstractere relaties worden niet gesymboliseerd. 
In deze vorm lijkt de spraakvertraging een zeer fundamentele taai-stoor
nis, een fundamentele stoornis in het vatten van abstractere taalsym-
bolen. 
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Als symboolstoornis is een verband met enige vorm van encephalo
pathy niet onmogelijk, wel is dit een moeilijke zaak. Het merkwaardige 
is dat deze kinderen vaak bepaald blijken te kunnen abstraheren in 
visueel-ruimtelijke, eventueel geometrische, probleempjes. 
Wat duidelijker hersenorganisch aandoet is een neiging tot persevere
ren, vooral in vrije handelingen, b.v. in spelletjes. Daarenboven geven 
deze kinderen nogal eens blijk ervan dat ze zichzelf als aangetast, als 
niet in tact beleven. Dit kan overeenkomen met hun vaak onbeholpen 
vooral houtige motoriek. 
Bij een tweede groep schijnt het verband met een encephalopathie dui
delijker: het gedragsbeeld van zichzelf moeilijk te kunnen remmen; de 
sterke afleidbaarheid; de moeite met de constructie van ruimtelijke figu
ren; de globale te vage waarneming; ook hier perseveraties. 
Bij alle kinderen is natuurlijk de gezinsachtergrond een complicerende 
factor. Zo kunnen duidelijke regels en gewoonten van buitenaf aan de 
innerlijke rommeligheid wel disciplinering aanbrengen. Het taai-milieu 
in het gezin is eveneens van belang. 

Dat een hersen-organische basis voor deze speciale spraak- en taal
stoornis aanwezig is doet zich op goede gronden vermoeden. Intensief 
verder onderzoek is natuurlijk nodig, mede ook naar de wijze waarop 
men in de opvoeding de taalontwikkeling van deze kinderen kan stimu
leren, zowel in het gezin als in vormen van onderwijs. 

Audiologische aspecten bij encephalopathie 
PROF. J. J. GROEN (UTRECHT) 

Indien zich bij patiënten met encephalopathie hoorstoornissen voordoen 
zijn deze van het perceptieve type, afgezien van de geleidingssttoornis-
sen, die bij iedereen kunnen voorkomen. Daar encephalopathie een 
allerminst homogene verzameling aanduidt, mogen wij dus zowel cochle-
aire als retro-cochleaire perceptiestoornissen verwachten. Het is onze 
taak om aard en omvang van het hoorverlies vast te stellen. Te dien 
einde staan ons thans verschillende audiometrische meetmethoden ten 
dienste, die echter niet alle van toepassing zijn als het jeugdige patiën
ten betreft. In het hierna volgende zullen we ons bepalen tot die metho
den, die bij kinderen gebruikt kunnen worden en die ons gegevens kun
nen verschaffen tot het stellen van een differentiaal diagnose. 
Teneinde de moderne audiometrie te kunnen toetsen hebben wij een 
groep van 20 kinderen onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 12y2 

jaar. Het gehoorverlies bedroeg toonaudiometrisch niet meer dan 70 dB 
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(volgens de vuistregel van Fletcher), daar sommige der instrumten geen 
groter verlies toelieten. Van deze kinderen zijn bekend: 

a toonaudiogram, 
b spraakaudiogram (mon- en binauraal), 
c bas-diskant-spraakaudiogram, 
d het vermogen tot het waarnemen van tijdverschillen (At) tussen iden
tieke signalen aan linker- en rechtergehoororgaan aangeboden, 
e de anamnese; de otologische en soms de neurologische bevindingen; 
de diagnose. 

a Toonaudiogram. Het betreft hier de normale toonaudiometrie, die der
halve kan leiden tot de diagnose: perceptieve slechthorendheid. Hierbij 
wordt de tolerantiegrens bij de verschillende octaven eveneens geme
ten, zodat een duidelijk inzicht wordt verkregen over de bruikbare oor-
span (afstand tussen toondrempel en juist niet meer comfortabel geluid) 
De metingen kunnen aangevuld worden met de gebruikelijke recruitment 
bepalingen. 

b Spraakaudiogram. Niet alleen worden de monaurale spraakaudio
grammen gemaakt, maar ook de binaurale (methode Groen-Hellema). 
Hieruit laat zich de aard en mate van samenwerking der gehoororganen 
bepalen, waaruit een differentiaal diagnostisch gegeven kan verkregen 
worden: is de binaurale discriminatiecurve steiler dan beide monaurale, 
dan heeft men met een perifere perceptieve stoornis te maken; loopt 
de binaurale parallel aan de monaurale dan is er een centrale stoornis. 
Hierbij wordt de scheidingslijn tussen perifeer en centraal gelegd in de 
nucleus accessorius van de oliva superior, waar het centrale drempel
mechanisme verondersteld wordt gesitueerd te zijn. 

c Bas-diskant spraakaudiometrie. Deze methode is door Arnold aan
gegeven en door Fletcher besproken in zijn boek: „Speech and Hearing 
in Communication". Matzker heeft deze meettechniek weer opgevat en 
toegepast op patiënten met hoorstoornissen. De methode komt in het 
kort hierop neer. Een spraakband wordt afgespeeld, eerst door een 
bandfilter in de baszöne (500-800 Hz) aan één oor, daarna door een 
bandfilter in de diskantzöne (1500-2400 Hz) aan het andere oor, waarna 
er een gelijktijdige presentatie plaats vindt. In deze drie gevallen wordt 
telkens een spraakaudiogram gemaakt. Uit de drie spraakaudiogrammen 
blijkt het volgende: 

1 de basband is moeilijker te verstaan dan de diskantband, 
2 geen van tweeën levert 100% discriminatie, 
3 samen geven zij wel 100% discriminatie, tenminste zolang het nor
maal horenden betreft. Matzker veronderstelt dat centrale hoorstoor
nissen in sommige gevallen de synthese zouden bemoeilijken, zodat er 
dan geen additie tussen het ,,bas"- en „diskant"-gehoororgaan zou ont
staan. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bij patiënten, die een 
hemisfeer-ektomie hebben ondergaan, de additie normaal(l) plaats vindt. 
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Dit wil dus zeggen, dat het additiemechanisme tussen linker- en rechter-
gehoororgaan in de herstenstam gelegen moet zijn. 
d At-meting. Reeds lang is bekend dat het vermogen tot richting horen 
berust op het waarnemen van 1) faseverschillen (indien het lage tonen 
betreft) 2) intensiteitsverschillen (bij hoge tonen) 3) tijdverschillen (bij 
kortdurende geluiden). Verder is gebleken, dat het waarnemen van fase
verschillen eigenlijk neerkomt op het waarnemen van tijdverschillen tus
sen de actiespanningsalvo's, volleys, die van linker- en rechter gehoor
orgaan samen komen in de hierboven genoemde olijfkernen. Deze laatst 
genoemde eigenschap vormt de basis van het At-onderzoek, dat door 
Sanchez Longo en Forster in 1957 is toegepast bij patiënten met hoor-
stoornissen. Ook aan dit principe heeft Matzker een praktische uitvoe
ringsvorm laten geven door de firma Phonak te Stuttgart; deze fabri
ceert de zogenaamde Mediophon. Dit instrument wordt aan een normale 
toonaudiometer verbonden, die steeds door een zuivere toon geeft van 
de gewenste frequentie. 
De Mediophon bevat een automatische onderbreker die 4, 6, of 8 pul
sen per sekonde afgeeft aan een uitstel-netwerk. Dit netwerk wordt be
diend door een knop, die 9 standen heeft, waarmee een tijdverschil ge
ïntroduceerd kan worden van 0 tot 648 ^s (mikrosekonden!) tussen linker 
en rechter gehoororgaan en wel op de volgende wijze. 
Schakelstand 0 /AS tijdverschil 

Schakelstand 1, 2, 3 telkens 36 Ms per stap 
Schakelstand 4, 5, 6 telkens 72 /i.s per stap 
Schakelstand 7, 8, 9 telkens 108 /xs per stap 
Totaal 648 ps. 

Men kan naar keuze óf het linker- óf het rechtergehoororgaan laten 
,,verlopen". Verder is het mogelijk om zeer nauwkeurig bij schakelstand 0 
op gelijke luidheid in te stellen. 
Het belang van de At-meting berust op de zeer grote nauwkeurigheid, 
waarmee storingen in de prikkelgeleidingssnelheid langs 1ste en 2de 
neuron bepaald kan worden. Immers, voor een zogenaamde lateralisatie, 
die door een tijdverschil wordt veroorzaakt is het nodig, dat de prikkel
geleiding door de gehoorzenuw aan beide zijden op identieke wijze 
plaats vindt. Is er maar een geringe storing in de zenuw, dan daalt de 
geleidingssnelheid voor de betrokken neuronen op een grillige manier, 
zodat de volley zijn samenhang verliest en daardoor in de olijfkernen 
geen beslissing kan uitlokken over prioriteit in ogenblik van aankomst. 
Patiënten met een retrocochleaire stoornis in 1ste en/of 2de neuron zijn 
nauwelijks of niet in staat een lateralisatie aan te geven, zelfs niet bij het 
maximale tijdverschil van 648 jus (stand 9). 
Deze proef kan al bij jonge kinderen (van 4 jaar af) gedaan worden; 
men ziet vaak de ogen draaien naar de richting van het oor, dat kunst
matig een voorloop heeft gekregen. 
De gewaarwording van lateralisatie, behorende bij een aangeboren 
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reflexmechanisme, blijkt zo duidelijk te zijn, dat men deze proef zonder 
moeilijkheden kan verrichten. 
Het kleinste tijdverschil dat normaliter waargenomen kan worden is 30 ^s; 
voor kinderen mag men de dubbele waarde rekenen, hetgeen bij de' 
Mediophon neerkomt op stand 2 (72 fis). 
Opmerkelijk is, dat patiënten met cochleaire perceptiestoornissen nor
male At-waarden opleveren. 
Men werkt bij de frequenties 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz 
De gevonden At-waarden worden in een diagram (fig 1) opgetekend. 

At - invtttigotian 
9 

L- car 
Itodi 6 

c t n t n o 

3 

R-tar 0 
Itads 

9 

Fonem«i 
Boss- Trebl» - Bandi 

125 500 2000 8000 cps 100 db 

Fig. 1 A t - w a a r n e m i n g s v e r m o g e n bij normaal horenden; Arnold-Matzker-bandspraak-
audrometrie. 

Het gebied, waarin een „midden waarneming" plaats vindt, wordt gear
ceerd, waardoor een middenzone ontstaat. Uit de figuur blijkt, dat deze 
zone boven 500 Hz breder wordt bij normale proefpersonen.' Gebruikt 
men niet de onderbreker van de Mediophon maar die van de audiometer, 
dan zijn er geen At-metingen meer mogelijk boven 500 Hz. De reden is,' 
dat de audiometertoonstoot een vloeiend begin en einde heeft, zodat het 
centraal zenuwstelsel geen scherp begin krijgt aangeboden, waaraan 
een lateralisatie ontleend kan worden; in het lage tonengebied, waar de 
volleys synchroon met de geluidsgolf ontstaan en ook optimaal cohe
rent zijn, blijven de A t ( = faseverschil) metingen goed mogelijk. Deze 
wijze van meten is dus eigenlijk juister. 

Opmerking I. Een en ander is aanleiding geweest tot het ontwerpen en 
vervaardigen van een eenvoudige At-meter. Deze bestaat uit een rub
berslang die met zijn twee uiteinden aan het luistergedeelte van een 
stethoscoop verbonden is. Hiermee worden klinisch uitstekende resul
taten geboekt (Groen). 

Opmerking II. De Mediophon kan ook gebruikt worden om simulanten 
te ontmaskeren. Men laat het „als doof gesimuleerde" oor voorlopen 
bij het „goede" oor. De simulant kan het geluid slechts in het voor
lopende gehoororgaan horen, dus zegt hij niets te horen. Indien hij 
werkelijk doof zou zijn geweest aan dat oor, dan zou hij wel degelijk 
het even daarna komende signaal in het „goede" oor gehoord hebben, 
iets dat met twee goede oren onmogelijk is. 
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In figuur 1 is tevens de Arnold-Matzker bandspraakaudiometrie in haar 
resultaten bij normale proefpersonen aangegeven. De binaurale optelling 
is duidelijk te zien. 

Meetresultaten bij perceptieve slechthorendheid 

Bij een groep van zes gevallen van perceptiestoornissen zonder aan
wijsbare encephalopathie werden de volgende resultaten geboekt: 

Gemiddeld waren de meetgegevens: (fig. 2) 

Toonaudio 
Fletcher 

Spraak 
50 %-punt 
Mon. Bin. 

Discrim. 

Mon. Bin. 

Arnold 

Mon. Bin. 

At 

R > 46 dB 41 dB 34 dB 85% 93% 4 2 % 6 1 % ± stand 2 

In de anamnesen komen voor: nierziekte, bof, premature geboorte en te 
late geboorte. Behoudens de perceptieve stoornis functioneren deze kin
deren normaal ten aanzien van binaurale additie en discriminatieverbete
ring (Groen-Hellema; Arnold) en At-waarneming. 

AVERAGE VALUES OF « PATIENTS WITH PERCEPTIVE DEAFNESS 

WITHOUT ENCEPHALOPATHY 
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Fig. 2 Gemiddeld toonaudiogram (gemiddelde van L- en R-oor) en spraakaudiogram 
(idem); At-metingen praktisch normaal; Arnold-Matzker optelling normaal, hoewel op 
lager discriminatief niveau. 
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De volgende groep heeft een lichte vorm van encephalopathie, gepaard 
gaande aan perceptiestoornissen. In deze groep van 8 kinderen geeft 
de anamnese: encephalitis; drie premature geboorten; 4 onbekende 
oorzaak. 

De gemiddelden zijn: (fig. 3) 

Toonaudio 
Fletcher 

52 dB 

Spraak 
50 %-punt 
Mon. Bin. 

40 dB 34 dB 

Discrim. 

Mon. Bin. 

8 6 % 9 3 % 

Arnold 

Mon. Bin. 

4 5 % 6 6 % 

At 

± stand 3'/2 

Er is nog steeds een goede binaurale additie en discriminatie verhoging-
de At-waarneembaarheid is iets gestoord, gemiddeld stand 3y2 het
geen neerkomt op tijdsverschillen van 108-180 Ms; boven 1000 Hz blijkt 
de At-meting niet meer mogelijk te zijn. 

AVERA3E VALUES FOR 9 PATIENTS WITH PERCEPTIVE DEAFNESS, 

WITH MOOERATE ENCEPHALOPATHY. 

Foncmti 

U S 500 2000 SOOO cpi 

20 o 20 to to ao too d» 

| F J n » 3 f / i e ÏÏÏÜEÏÏ* f i g - 2', E r i s e e n b e 9 | n v a n gestoorde At-waarneming in het 
lage frequentiegebied; normale optelling bij Arnold-Matzker spraakaudlometrie. 

Tenslotte een groep van 6 gevallen die een of andere ernstige vorm van 
encephalopathie tonen: encephalitis, premature geboorte en 4 x rhesus-
antagonisme. 
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De gemiddelden zijn: (fig. 4) 

Toonaudio 
Fletcher 

66 dB 

Spraak 
50%-punt 
Mon. Bin. 

69 dB 66 dB 

Discrim. 

Mon. Bin. 

75% 8 5 % 

Arnold 

Mon. Bin. 

2 4 % 5 3 % 

At 

± stand 6 

Er is hier nauwelijks een verschuiving van het 50% punt, maar wel een 
discriminatieverbetering wanneer men van de monaurale op de binau
rale situatie overgaat. De bandspraak (Arnold) levert nog een verrassen
de binaurale discriminatiewinst. Daarentegen is het At-waarnemings
vermogen sterk gestoord (gemiddeld 324 jus bij de zeer lage tonen, bij 
500 Hz nauwelijks meer meetbaar, daarna onmeetbaar). 

AVERAGE VAIUES OF 6 PATIENTS WITH PERCEPTIVE DEAFNESS 

WITH ENCEPHALOPATHY 
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Fig. 4 Zie onderschrift f ig. 2. Binaurale additie gestoord t a v . de verschuiving van 
het 50%-punt; wel is er een betere binaurale discriminatie (ook bij Arnold-Matzker). 
De At-met ingen leveren een zeer ernstig gestoorde functie. 

Discussie 

Over het algemeen valt op, dat de binaurale discriminatieverbetering ook 
bij ernstig perspectief gestoorden, zelfs bij de Arnold-Matzker-band-
spraakaudiometrie, zich blijft voordoen. Bij de laatstgenoemde methode 
heeft men kunstmatig een perceptief verlies geïntroduceerd en wel een 
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basverlies voor het ene orgaan en een diskantverlies voor het andere 
Indien de opvatting van Groen-Hellmea juist is over de binaurale additie 
vorm bij perifere stoornissen, n.l. dat de binaurale waarnemingskans 
gelijk is aan 1-C1-FV) O-p,), waarin pr en p, de waarnemingskansen van 

rechter en linker gehoororgaan voorstellen, dan zou deze formule van 
toepassing kunnen zijn op de Arnold-Matzker resultaten. 

Groep 1 (fig. 2) 1 -(1 -0.42)2 = 0 6 6 . p r akt isch: 0.61 
Groep 2 (fig. 3) 1-(1-0.45)* = 0.70; praktisch: 0.66 
Groep 3 (fig. 4) 1-(1-0.24)2 = 0.42; p r a k t i s c n . 0 5 3 

Vergelijking van linker en rechter kolom (theoretisch en praktisch) levert 
inderdaad een duidelijke overeenstemming, zodat men hieruit zou mogen 
concluderen, dat althans voor de discriminatie-maxima de gemaakte ver
onderstelling geldt. 
In de gehele groep is er één patiënt, die noch een additie, noch een 
discriminatieverbetering (ook niet volgens Arnold) noch een normale 
At-meting oplevert. Helaas is de oorzaak van de aangeboren slecht
horendheid onbekend; wel moet hij op 3-jarige leeftijd „moeraskoort-
sen" gehad hebben. Klaarblijkelijk voeren linker en rechter gehoor
orgaan hier een nogal gescheiden bestaan.. 
Uit de metingen volgt verder dat de proef volgens Arnold-Matzker, al
thans voorlopig, weinig nieuwe gegevens verschaft t.o.v. die van de 
normale spraakaudiometrie. Wel is de At-meting zeer waardevol. 
Samenvattend kan men stellen dat: 
1 Toonaudiometrie (met recruitment metingen, enz.) aanwijzingen geven 
over cochleaire en retrocochleaire stoornissen; 
2 Spraakaudiometrie (mon- en binauraal) de gehoorfunctie boven de 
drempel aantonen en de mogelijkheid tot een differentiaal diagnose 
geven met de olijfkern als scheiding tussen perifeer en centraal; 
3 At-meting uitsluitend betrekking heeft op de geleidingscapaciteiten 
van 1ste en 2de neuron. 
Bij vergelijking van de drie groepen valt dan op, dat encephalopathie 
meestal leidt tot een gestoorde At-waardering (afgezien van de gehoor-
verliezen), terwijl de overige discriminatieve functies meer of minder 
behouden blijven. 
Aanvullende metingen zoals de belastingsproef (Carhart, Jerger) en de 
vergelijking tussen continue- en onderbroken toonpresentatie-audio-
grammen (Jerger) kunnen de diagnose over de localisatie van de stoor
nissen groter zekerheid verlenen. 
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Pedagogische en didactische problemen 
bij het slechthorende kind 

MEJ. R. HORNSTRA, PED. ADVISEUR G.A.C. AMSTERDAM 

Dames en Heren, 

Voor ik aan mijn eigenlijke onderwerp begin, de pedagogische en didac
tische aanpak bij aangepast onderwijs van een groep gehoorgestoorde 
kinderen, wil ik hieraan vooraf laten gaan enige aspecten van wat wel 
genoemd wordt „pedagogische begeleiding". Dit om twee redenen: 
1e omdat mij in 1963 verzocht werd deze begeleiding op mij te nemen; 
2e omdat het hier gehoorgestoorde kinderen betreft, die geen aangepast 
onderwijs ontvangen, die dus de gewone lagere school bezoeken, waar 
zij zitten temidden van goed horende kinderen. 

Hoe komt deze pedagogische begeleiding nu tot stand? 
Wanneer bij een kind - bedoeld wordt een kind ouder dan 6 jaar - op 
het gemeentelijk audiologisch centrum vermindering van gehoor is vast
gesteld, volgt hierop een uitgebreider onderzoek waaronder meestal 
ook een pedagogisch onderzoek. Tijdens het pedagogische onderzoek 
moet worden vastgesteld: 

1 of er een achterstand is in het leerproces; 
2 zo ja, of deze achterstand primair wordt veroorzaakt door de slecht
horendheid; 
3 zo niet, welke factoren dan mede de achterstand op de school ver
oorzaken. 
Mijn visie wordt na het onderzoek in de eindbespreking naar voren ge
bracht, waar ook de K.N.O.-arts, de psycholoog, de logo-akoepediste 
en de sociaalwerkster hun kijk op het kind geven. 
Na gezamenlijk overleg volgt het definitieve advies, waarbij in sommige 
gevallen om pedagogische begeleiding verzocht wordt. 

Pedagogische begeleiding wordt geadviseerd in de volgende gevallen: 
1 wanneer er factoren aanwezig zijn (b.v. een zeer goede intelligentie 
of b.v. een sterke binding van het kind met zijn omgeving) die hand
having in het bestaande schoolmilieu, misschien voorlopig, misschien 
definitief, wenselijk maken, mits pedagogische begeleiding daarbij 
plaatsvindt. 
2 indien een kind wegens plaatsgebrek niet op een school voor slecht
horenden kan worden toegelaten en dus voorlopig nog op de gewone 
school moet blijven. 
3 indien de ouders bezwaren hebben tegen overplaatsing naar een 
school voor slechthorenden maar daarbij te kennen geven pedagogi
sche begeleiding op prijs te stellen. 
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4 wanneer de ouders voor hun kind gaarne aangepast onderwijs zouden 
wensen maar door de grote afstand opzien tegen het heen en weer 
reizen en ook plaatsing in een pleeggezin te bezwaarlijk vinden. 
5 wanneer naast slechthorendheid andere afwijkingen prevaleren zodat 
deze kinderen meer gebaat zijn bij een plaatsing op een ander-soortig 
b.I.o.-school. 
6 wanneer een kind op een school voor middelbaar of voorbereidend 
hoger onderwijs is geplaatst en er moeilijkheden optreden t.g.v. het 
hoordefect. 

Wat wordt er verstaan onder pedagogische begeleiding? 

Hierover moet ik helaas kort zijn. 
In grote trekken het volgende: 
We krijgen te maken met kinderen die, al of niet uitgerust met een hoor-
toestel, door hun hoordefect moeilijkheden ondervinden op school. 
Meestal zijn het leermoeilijkheden omdat het maar half of helemaal niet 
verstaan van grote betekenis is op het leerproces zelf, waardoor deze 
kinderen de uitleg bij de lessen voor een deel missen of verkeerd be
grijpen. 
Het gevolg: 
onzekerheid, nervositeit, achterstand in woordkennis en begrippen (on
bekende woorden niet actief, noch passief aanwezig, kunnen niet wor
den geraden bij het liplezen), slechte cijfers ondanks dat zij goed hun 
best deden, ontmoedigd raken, zich terug trekken of juist agressief op
treden, in beide gevallen aanpassingsmoeilijkheden en veel kinderleed. 
Wanneer de leerkracht de door mij verstrekte adviezen tracht op te vol
gen en kans ziet aan de problematiek van dat kind tegemoet te komen, 
zodat het taalniveau van het kind op 't zelfde peil blijft als dat van de 
klas, zit de mogelijkheid van beter aangepast onderwijs er in en wordt 
de kans voor het kind, het gewone onderwijs te kunnen blijven volgen, 
groter. 

Om goede adviezen te kunnen geven moet men kunnen beschikken over 
juiste gegevens betreffende de tekortkomingen en hiaten van 't kind, 
vandaar de noodzaak van het pedagogisch onderzoek. 
De betrouwbaarheid van de gegevens hangt nauw samen met het in
zicht dat men heeft in het wezen van een gehoorgestoord kind, zodat 
men deze gegevens op de juiste wijze kan interpreteren. 
In het zelfde vlak liggen ongeveer de moeilijkheden van U als akoepe-
diste, wanneer er een beroep op U wordt gedaan om een hoortoestel bij 
een kind te introduceren. 
Ook dan is het inzicht hebben in de habitus van een slechthorend kind 
van grote waarde. 
Het ene kind begrijpt de vragen „is 't te zacht, is 't niet prettig, kan je 
me goed verstaan?", bij een ander kind staat men voor raadsels en is 
een gebaartje van 't kind, een reflex of 't knipperen met de ogen een 
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belangrijker gegeven dan 't antwoord zelf. Uit uw praktijk weet U beter 
dan ik hoeveel er af hangt van de juiste interpretatie. 
We verwachten immers dat 't kind d.m.v. het hoortoestel betere en vol
lediger informaties uit de buitenwereld zal ontvangen, waardoor het 
misschien de achterstand op taalgebied op school en daarbuiten kan 
inlopen. 

Zo U hoort kom ik telkens terug op de achterstand op taalgebied. Is het 
tekort aan taal, dus taaibegrippen, woordkennis, zinsbouw enz., inder
daad van zo'n ingrijpende betekenis voor de ontwikkeling van kind tot 
volwassene? 
Misschien zoudt U deze vraag (mocht het inderdaad nog een vraag 
voor U zijn!!) zelf willen beantwoorden, nadat ik eerst aan de hand 
van een praktijkopdracht de gevolgen heb laten horen van de doofheid 
op de taaiwerving van kinderen die vóór, tijdens of kort na de geboorte 
of op zeer jeugdige leeftijd doof werden t.g.v. een of andere vorm van 
encephalopatie. 
En hiermee kom ik dan tot het punt, genoemd op het programma. 
De pedagogische en didactische problemen bij het s.h. kind. 
Daartoe zal ik mij dus nu verder bepalen. 

Eerst wil ik U enige nadere bijzonderheden geven over de groep kinde
ren, waarvan U zo meteen de prestaties te horen krijgt. Toen ik in 1947 
aan de Prof. H. Burgerschool werd benoemd, kreeg ik een groep kin
deren, licht en middelmatig slechthorend, waarbij ook enige zwaar ge
hoorgestoorden. 
Wij waren het, als leerkrachten er wel over eens dat de zwaar slecht
horende groep eigenlijk te kort kwam, daar hun gehoordefect van dien 
aard was, dat deze groep vooral op taalgebied een geheel andere peda
gogische en didactische aanpak nodig had. U moet daarbij bedenken dat 
de eerste individuele hoortoestellen pas in 1953 en dan nog sporadisch 
aangeschaft werden. 
Omdat er zich steeds meer leerlingen aanmeldden werd er besloten een 
8-tal licht slechthorende groepen te vormen en daarnaast een 3-tal groe
pen voor kinderen die een grote achterstand vertoonden in taal. 
Zo kreeg men een begingroep, een middengroep en een eindgroep van 
zwaar gehoorgestoorden. 
Elke groep was weer verdeeld in kleinere groepen zodat een kind 2-tot-3 
jaar in zo'n groep bleef. 
Een deel van 't werk uit deze middengroep wil ik U laten horen, het is 
werk dat ik toevallig nog bewaard heb. 
De opdracht luidde: 
„Maak zinnen met de woorden die op 't bord staan". 
Ik had me er terdege van overtuigd dat ieder kind de betekenis van die 
woorden kende. 
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Jongen A. geb. 2-3-1949 
Bij het onderzoek „Zinnen maken" 10 jaar oud. 

Anamnese: zware perceptiedoofheid t.g.v. menigitis toen hij één jaar 
oud was. ' 

Status op heden, 1966: Heeft diploma l.t.s. en volgt nu de gespecial 
de opleiding voor fijn metaal. 
Voldoet uitstekend. 
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Meisje B. geb. 30-7-1946 
Bij het onderzoek ,,Zinnen maken" 13 jaar oud. 

Anamnese: zware perecptiedoofheid t.g.v. rhesus antagonisme. Bij de 
geboorte geel-oranje kleur. Geen wisseltransfusie. 

Status op heden, 1966: Helpt thuis in 't huishouden, kan uitstekend 
naaien, is verloofd met een licht slechthorende. 
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Jongen C. geb. 26-6-1949. 
Bij het onderzoek „Zinnen maken" 11 jaar oud. 

Anamnese: ernstige perceptiedoofheid, oorzaak onbekend 
Uitstekende motoriek, zwakke taalaanleg. 

Status op heden, 1966: Op l.t.s in eigen woonplaats. Maakte geen ge
bruik van samenwerking school voor si. horende en l.t.s. in Amsterdam 
aangevuld door hulp bij huiswerk op avondschool, school voor s h 
Kan daar geen diploma krijgen. 
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Jongen A maakte de volgende zinnen (de gegeven woorden - hier vet 
gedrukt - werden onderstreept, ook in het werk van meisje B en jon
gen C). 
1e Meneer maakt een heleboel flessen in de fabriek. 
2e Moeder zit in de stoel. 
3e Ik heb een kabouter niet gezien in het bos. 
4e Ik zie een man en vrouw gaat wel trouwen. 
5e De vaas ligt op de tafel. 

Meisje B maakt de volgende zinnen: 
1e Meneer bel bij moeder open de deur meneer zegt: melkboer moeder 
zegt: een fles melk. 
2e Jan schopt tegen de stoel, moeder boos op hem hij moet betalen van 
moeder. 
3e De kinderen maakt, maken een kabouter bij de mevrouw waarden in 
de klas (waarden is de naam van die leerkracht). 
4e Op Vijf mei mijn tante trouwen geweest woont in Rotterdam, maar 
nu woont in Amsterdam zuid. 
5e Als mijn vader jarig (ben) op december kerstdag vader is heel blij. 

Jongen C maakte een zin met het gegeven woord kleine. 
Moeder heeft een kleine babij ge-bo-ren, moeder altijd klein babij 
ge-zorgd. altijd eet voor babij. word groot, niet klein, gaat wordt oud, 
tachtig jaar zijn. Als 100 jaar dan gaar dood. 
(punten en komma's werden weggelaten; voor beter begrip door mij in
gevoegd). 

Om nog even aan te knopen bij deze laatste zin, hieruit blijkt, dat deze 
jongen in staat is zich in de ruimte te oriënteren. Veel gehoorgestoorde 
kinderen hebben hier moeite mee, zij houden zich lang bij de concrete 
voorstelling en wagen zich niet gauw aan een „reis in de ruimte". 

Verder hoop ik, dat U na 't lezen van de gemaakte zinnen niet gaat 
denken „Wat erg zo'n taalachterstand". Het is niet zo erg als men be
denkt dat zij je iets vertellen wat ze op hun manier begrijpen. Ze door
leven immers innerlijk wat ze opschrijven want deze gebrekkige uitings
vorm behoort in dit stadium bij hun ontwikkelingsfase. 

Veel erger is het, wanneer een kind een taallesje zonder fouten invult 
omdat het door een goed woordgeheugen alle in te vullen woordjes op 
de juiste plaats heeft gezet voor zover 't dit van zijn klasgenootjes 
heeft opgevangen en 't bovendien door de leerkracht nog eens extra 
voor hem werd aangewezen. 
Bij het schriftelijk werk krijgt dit kind een 10 met „knap" eronder, 
maar als je 't gaat vragen: „Waarom is de hond braaf, wat heeft hij ge
daan? Wat is dat: de kat is vals? Is de kat lief?" 
Dan krijg je slechts ontwijkende antwoorden waaruit duidelijk blijkt dat 
dit kind zinnen en woorden gebruikt die voor hem geen betekenis heb-
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ben, hem dus niets zeggen, hem als zodanig ook niet raken en dus 
nooit kunnen bijdragen tot de ontplooiing van het gevoelsleven noch tot 
de ontwikkeling van zijn verstandelijke vorming. 

U hoorde mij eerder zeggen dat ik het niet zo erg vond als een zwaar 
slechthorend kind zo agrammatisch spreekt. 
Ik bedoelde daarmee: Mits dit kind maar goed wordt opgevangen. Wat 
houdt dit in? Wel, deze kinderen moeten, net als de normaalhorenden, 
in de gelegenheid worden gesteld zich te ontwikkelen door het opdoen 
van kennis. De kennisoverdracht geschiedt ook bij de zwaar gehoor
gestoorden mede door middel van het gesproken of geschreven woord 
en net als bij de normaal horenden sluiten we daarbij aan bij hetgeen 
aanwezig is. 
Het verschil: de moeilijkheid om er achter te komen wat aanwezig is. 
Dit lukt alleen als we tot kontakt kunnen komen. 
Bij normaal- en licht slechthorenden komt dit kontakt vrij gemakkelijk 
tot stand, bij zwaar gehoorgestoorden ligt dit veel moeilijker. 
En toch, zonder kontakt bereikt men niets, daar we dan geen reacties 
krijgen. Deze reacties moeten ons n.l. de gegevens verschaffen over 
hun tekorten op taal- en ander gebied, over hun taalniveau, over hun 
wijze van denken en de manier waarop ze hun omgeving, het staan in 
de wereld, beleven. 

Ik wil U nu laten zien hoe wij, uitgaande van hun onvolkomen taal, 
,,hun" taal nochtans, tot taal trachten te komen op hoger niveau, terwijl 
ze deze taal toch blijven beleven en begrijpen. 
Daarbij ging ik dus uit van een serie handelingen die in onderling ver
band een logisch geheel vormden. Deze handelingen werden één voor 
één na elkaar uitgevoerd. 
Ik liet duidelijk zien wat ik deed, maar sprak er niet bij, omdat ik uit 
wilde gaan van hun taal. Na elke handeling schreven de kinderen op 
wat ze gezien hadden. 
Als ze 't niet wisten, de handeling dus niet onder woorden konden 
brengen, zetten zij een streep. 
Tijdens de lezing liet ik U deze pantomime zien, in dit verslag zal ik deze 
handelingen moeten omschrijven, zodat het volgende gegeven ontstaat: 

Het gegeven. 

1 Juffr. H. zit bij de tafel. 
2 Zij doet de la open. 
3 Zij pakt een blaadje. 
4 Zij legt het blaadje op de tafel. 
6 Zij schrijft een briefje. 
7 Zij vouwt het briefje dicht. 
8 Zij pakt een schaar en een rolletje plakband. 
9 Zij plakt het briefje dicht. 
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10 Zij belt twee keer en alle kinderen luisteren. 
11 Zij roept: Luutje kom eens hier. 
12 Zij zegt: Voor meneer Andreae. 

Tijdens het verdere verloop van dit „opbouwlesje" stelde ik mij voor: 
1e te komen tot betere zinsvorming met behoud van 't begrip van de 
inhoud. 
2e de kinderen te brengen tot het opbouwen van een verhaaltje m.b.v. 
een logische opeenvolging van feiten, waarbij dus de handeling slechts 
kan geschieden nadat eerst een voorgaande is uitgevoerd. 
3e later wordt ook de handeling geplaatst in 't patroon van de tijd, 
waardoor de werkwoordsvorming van tegenw. en verleden tijd betekenis 
voor hen krijgt. 

U krijgt nu het schriftelijk werk te zien van een van deze kinderen, een 
jongen van 10 jaar waarvan het audiogram en de anamnese reeds wer
den genoemd bij de agramm. zinnen onder „jongen A". 

A De groep schrijft op, wat de onderwijzeres doet. 
Er wordt niet bij gesproken, ook niet door de leerkracht. 

Verwerking 
1 Juffr. H. zit in de stoel. 
2 Zijp 
3 Zij pakt een blaad. 
4 Juffr. H. ligt op de tafel. 
5 Zij pakt een potlood. 
6 Zij schrijft in een papier. 
7 
8 Zij pakt een schaar en 
9 I 

10 Oor kinderen luisteren. 
11 Zij roept: aan luutje komen. 
12 Zij: voor meneer Andreae. 

B Het gegeven (zie bldz. 5) staat nu op 't bord. De leerkracht speelt 
de pantomime opnieuw (dus zonder woorden). Een van de kinderen ver
telt aan de leerkracht wat zij doet. Het kind mag daarbij nog van 't bord 
afkijken. Later een schriftelijke verwerking van de pantomime waarbij 
het gegeven op 't bord zichtbaar blijft. 

Verwerking 
1 U zit bij de tafel 
2 U doet de la open 
3 U pakt een blaadje 
4 U legt het blaadje op de tafel 
enz. 
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C Verschillende kinderen mogen om de beurt zelf de pantomime spe
len en tegelijkertijd zeggen wat zij doen. 
Het gegeven staat nog op t bord maar de werkwoorden zijn uitgewist 
Hierna volgt de schriftelijke verwerking. 

Verwerking 

1 Ik zit bij de tafel 
2 Ik doe de la open 
3 Ik pak een blaadje 
enz. 

D Gerard voert de pantomime op. De anderen vertellen aan de onder
wijzeres wat Gerard (hij) doet. 
Het gegeven staat nog op 't bord maar de werkwoorden en bepaalde 
woorden (onderstreept bij het schriftelijk werk) moeten worden ingevuld. 

Verwerking 
1 Gerard zit bij de tafel 
2 Hij doet de la open 
3 Hij pakt een blaadje 
4 Hij legt het blaadje op de tafel 
enz. 

E Gerard deed het vanmorgen. Verder als bij D. 
De werkwoorden moeten nu in de verleden tijd worden gezet. 

Verwerking 
1 Gerard zat bij de tafel 
2 Hij deed de la open 
3 Hij pak-te een blaadje 
4 Hij leg-te het blaadje 
enz. 
De verleden tijd van de zwakke werkwoorden werd door deze jonqen 
steeds gevormd door de stam + te: 
„Hij vouw-te, hij bel-te" enz. 

F Luutje deed het gisteren. Uit het hoofd wordt de hele pantomime als 
handeling beleefd en als logisch geheel op schrift gesteld. 
Er staat niets meer op 't bord, er wordt niets meer voorgedaan. 

Verwerking 

1 Luutje zat op de stoel 
2 Zij deed de la open 
enz. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat Luutje zelf de verwerkinq op
schreef in de 1e persoon enkelvoud. 
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Jongen D. geb. 31-8-'52 
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We stappen nu over naar 1966, naar één van de eindgroepen waarin 

ondeïwIjT" 6 k e k e n W ° r d e n m e t '< ° ° 9 °P d e Vorm 'an 'voorgezet 

g r o t i X ^ t T l ! ° 0 k K h i e r h e t ° n d e - e r P gegeven in k ,e ine 
ïlu^llr,' n a d a * d e kinderen hun opgekregen taak samen hebben be
studeerd, waarbij onbegrepen woorden uit o.a. taal- aardrijkskunde al 

ÏÏÏet3Z °f r 6 k e n b 0 e k i e s « * * h « kaartsysteem w e r d t opgekocht" 
mderdLn? 9roeP89e?Prek komt aan 't licht of de onbekende woorden 
mderdaad hun geestelijk eigendom zijn geworden 
Op de band werden die reacties van de kinderen vastgelegd. 

Anamnese 

Jongen D 3'/2 jaar 

?pP,o,'hX'erS Z r " ' " R,89eerde nle' meer » °'""«°" « * 
De ouders spraken van karakter verandering. Hij werd aoressief Pn m 

Z % Sr\"',el 3t Sl6Cht 6n PaSte 2ic^.echTaan 9bU a dere kin-" deren, kortom hij was erg moeilijk thuis. 

p werd op 3 jarige leeftijd op de school voor doven geplaatst 
In febr. 57, 5 jaar oud, kreeg hij een hoortoestel 
In sept. '59 7 jaar oud, werd hij op de Prof. H. Burgerschool geplaatst 
school voor kinderen met verminderd gehoor. geplaatst, 

Zoals verwacht kan worden was zijn zinsbouw sterk agrammatisch 
zijn uitspraak was slecht, hij sprak onverstaanbaar. Er was eengroot 
tekort aan begrippen en woordkennis. 9 

Hij werd thuis erg verwend en geknuffeld. 
In zijn gedrag is hij nog steeds kleuterachtig. 

U hoorde hoe n.a.v. een bestudeerde taalles een zin werd uitqeleqd 
met moeilijke begrippen die deze jongen D. niet kon achterhalen De 
vraag in t taaiboekje over de inhoud van de les luidde: „Hoe wordt het 
brandgevaar in een bos kleiner?" 

Hier volgt het gesprek tussen onderwijzer en jongen D 
Onderwijzer: Als er brand uitbreekt gaat t hele bos in brand We moe 
ten zorgen dat die brand niet over 't hele bos heen gaat In zo'n bos 
gaan ze brede paden maken, dus dat 't bos verdeeld wordt in stukken 
dus een breed pad zo in de lengte, en zó een breed pad en zó een 
breed pad, (tekening op 't bord) kijk, daar kan dit stuk wel afbranden 
maar daar branden die stukken niet, omdat dat brede pad er Tussen 
loopt, en dat stuk dat noemen ze een brandsingel 
Als dit 't bos is, gaan ze dus zo een pad, zo een pad en zo een pad 
maken. „Ja meester . Als hier brand uitbreekt „Wat zeqt U?" 
Als hier brand uitbreekt dan kan dus wel dit stuk helemaal verbranden. 
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„Ja meneer", maar dan blijft dit nog heel, begrijp je wel? 
.•O ja, daarvoor doen ze dat" zegt jongen D. 
Dus hoe maakt men het gevaar voor het afbranden van een heel bos 
kleiner? „Door brandsingel". Meneer zegt: brandsingels „O" . Kijk, dat 
is één brandsingel, 2 brandsingels. Dus door 't maken van brandsingels. 
Jongen D. zegt: „Door 't maken van het brandsingels". 
,,Als jij zegt door 't maken van het brandsingels, het is er maar ééntje, 
brandsingels is een heleboel, dat kan niet, dat is onzin begrijp je wel? 
Dat is nou precies 't zelfde als dat je zou zeggen daar zit een jongens. 
Dat kan niet, jongens is een heleboel, niet één, zo kan je ook niet zeg
gen het brandsingels, maar, zeg 't maar, „Door 't maken van brand
singels". 

207 



International conference on oral education 
of the deaf 

Northampton - Dayton 

Na een bezoek aan de Metropolitan Toronto School for the Deaf -
Toronto, de St. Mary's School for the Deaf - Buffalo en de Rochester 
School for the Daef - Rochester, arriveerden zes personen van het 
Instituut voor Doven uit St. Michielsgestel in Northampton - Massachu
setts. 

Met meer dan duizend collega's uit alle delen van de wereld namen ze 
deel aan de International Conference on Oral Education of the Deaf 
Aanleiding tot dit congres was het 100-jarig bestaan van The Clarke 
School for the Deaf - Northampton en The Lexington School for the 
Deaf - New York. Vier personen van het Gestelse contingent waren uit
genodigd om een spreekbeurt te houden. 
Op maandag 19 juni sprak Directeur J. van Eijndhoven in de plenaire 
ochtendsessie over de organisatie van het dovenonderwijs in het bij
zonder van zijn Instituut. Daags daarna sprak Br. Florentines Bogaartz, 
eveneens in de ochtend, over de observatie van het jonge dove kind 
in het algemeen en over de diagnose van het gehoordefect in het 
bijzonder, 's Middags waren op twaalf verschillende plaatsen sectie-
vergadenngen. Zr. Irene van Zeeland sprak over de functie van de 
dansles in het onderwijs aan dove kinderen. Br. Augustinus Krijnen 
had als onderwerp de stemontwikkeling van het zeer jonge dove kind 
Beide laatste sprekers illustreerden hun uiteenzetting met een filmpje 
vervaardigd door de heer A. Braam. 

Zr. Cecilia van de Poel — Overste der zusters — en Br. Leobert Gerits 
maakten ook deel uit van de groep, die doorreisde naar Dayton - Ohio 
om op de Universiteit van Dayton een driedaagse „Clinic in Dance 
Education for handicapped Children" mee te maken. De organisatie 
berustte bij Mrs. Betty Kirchmer, presidente van Dance, Inc. 
Op uitnodiging van deze organisatie gaf Zr. Irene van Zeeland tijdens 
deze „workshop" een drietal demonstratielessen met dove kinderen van 
de Kennedy School for the Deaf - Dayton. Br. Leobert Gerits gaf aan 
de ruim 120 deelnemers telkens een korte toelichting vooraf. 
Tijdens het Annual Dinner voor meer dan driehonderd personen, werd 
Zr. Irene van Zeeland „the highlight of the workshop" genoemd en 
ontving zij, alsook Directeur Van Eijndhoven en Br. Leobert Gerits, uit 
handen van een lid van het gemeentebestuur „The Key of Dayton". 
Br. Augustinus Krijnen — die op uitnodiging op de Universiteit van 
Ann Harbor - Detroit enige lezingen en demonstratielessen had ge
geven aan collega's, die daar een summer-course volgden voegde 
zich in New York weer bij de groep. Begin juli arriveerden ze weer in 
Amsterdam met een groet voor alle lezers van hun collega's uit het 
gastvrije Amerika. L 
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Developing the voices of very young 
deaf children 

VOORDRACHT VAN BR. AUGUSTINUS, GEHOUDEN OP DE 
INTERNATIONALE CONFERENTIE TE NORTHAMPTON. 

Dames en heren. 
Het doel van uw en ons werk is: dove kinderen tot gelukkige mensen 
te maken. Een klein, maar toch wel belangrijk onderdeel hiervan is: 
het ontwikkelen van de stem, omdat de stem medebepalend kan zijn 
voor het al of niet slagen in de maatschappij. 
In deze lezing beperk ik mij tot de stem van het kleine dove kind: 
baby's, kinderen in de hometraining en kinderen op de voorschool. 
Sedert men zich in de opvoeding van doven toelegt op de hometraining 
is en wordt er geschreven over de stemgeving van dove baby's. 
In de literatuur hierover komt men diverse meningen tegen. 
Rau (1) vermeldt het geval van een dove baby, die met 71/2 maand 
plotseling ophield met geluid te geven. 
Ewing (2) zegt, dat bij 18 maanden „the totally or very severely deaf 
child, if left to himself, tends to lose interest in using his voice". 
Van Uden (3) meent, dat reeds na het eerste levensjaar het stem
gebruik minder gaat worden. 
Ook wat betreft de aard van het stemgebruik lopen de meningen uiteen. 
Ling (4) zegt, dat het niet waar is dat de dove baby normaal brabbelt. 
Van Uden (5) beweert van wel. 
Ewing (6) maakt een onderscheid tussen „vocalizations" en „babbling" 
en zegt, dat dit vocaliseren „does not develop into babbling . . . " Is het 
niet mogelijk, dat zelfs het vocaliseren van de dove baby anders is dan 
dat van een horende? Om een duidelijk inzicht te krijgen in de stem
geving tijdens de eerste levensfase moet nog meer research gedaan 
worden en zal ook een eenduidig woordgebruik verhelderend werken. 
Ik zal u een opname laten horen van het stemgeluid van een dove baby 
van acht maanden. 
En nu een opname van een horende baby van acht maanden. Vervolgens 
een opname van een dove baby van elf maanden. En nu weer een 
horende baby, eveneens van elf maanden. Deze dove baby werd doof, 
toen hij vier maanden oud was ten gevolge van meningitis. Hij kreeg 
met zeven maanden een hoorapparaat. Kinderen die zó vroeg een 
apparaat krijgen, zullen bij een voortdurende aanmoediging van de 
ouders, meer geluid gaan geven. Toch leest men hierover, naar ik 
meen, te optimistische berichten. Wellicht komt dit optimisme hierdoor, 
dat het begrip „doof" bij verschillende auteurs een verschillende inhoud 
heeft. 
Zo vertelt Galbraith (7) van „Steven, who began training at sixteen 
months, refused to turn around when called by his mother at the age 
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of two (it was time for bed); on her repeating his name he said Bye 
bye loudly and still without turning round". Zo'n kind is volgens "onze 
begrippen niet doof, maar slechthorend. 
We houden ons aan de omschrijving van Van Uden (8): „Children with 
defective hearing are called deaf, if they have to understand speech 
mainly by seeing. Children with defective hearing are called hard-of-
heanng, if they can be educated, with or without a hearing-aid to 
understand speech mainly by hearing". 
Nu is het onze ervaring, dat er met stemgeving wel degelijk verschil 
is of een kind slechthorend is of doof, hoewel er beweerd wordt dat 
dit geen invloed heeft. Carr (9) b.v. in haar artikel: „Early speech 
development of deaf children" zegt, dat „whether he is two years of 
age or older, whether he is profoundly deaf or partially deaf whether 
he is highly intelligent or not, whether he had attended preschool or 
not, whether he is in a favourable play situation or not whether his 
parents' attitude is desirable or whether his parents' attitude is un
desirable, articulates many vowels and consonants naturally" 
Ik zal het nu verder alleen hebben over het dove kind. 
Ongetwijfeld is u de term „spontaneous sounds" bekend en ook de 
opvatting, dat men bij het spreken leren van deze spontane geluiden 
moet uitgaan. In haar algemeenheid echter lijkt mij dit zeer aanvecht
baar want met alle spontane geluiden zijn góéd. Het publiek bij een 
voetbalwedstrijd b.v. produceert enorm veel spontane geluiden, maar 
op de lange duur zouden deze geluiden funest zijn voor de stem 
Luistert u eens naar de volgende spontane geluiden van enkele kleine 
dove kinderen. 

Naar de oorzaken van een dergelijk foutief stemgebruik kunnen we 
slechts gissen. Ik vermoed, dat de verhouding ouders-kind een grote 
rol speelt. Ook het karakter, want „There is no index of the character 
so sure as the voice". Misschien is het ook zo, dat het kind een aan
passingstijd nodig heeft; het moet leren omgaan met, leren wennen aan 
zijn eigen stem. Het gebeurt niet altijd, maar verschillende keren heb 
ik meegemaakt, dat toen een kind voor het eerst een apparaat kreeg 
het zo gefascineerd werd door zijn eigen stemmetje, dat het dat steeds 
beter en duidelijker wilde waarnemen; het ging schreeuwen. Ik zal u 
hiervan een opname laten horen. Zo gaat het ongeveer een kwartier 
door. Maar dat zal ik u besparenl 

Het spreekt vanzelf, dat dergelijk stemgebruik de stem alleen maar 
kwaad doet en die zelfs totaal kan bederven. Dit moeten we zien te 
voorkomen en daarom besteden we in de hometraining al veel aandacht 
aan de stem. De dames van de hometraining, die regelmatig contact 
hebben met de audioloog en de spreekleerkracht van de voorschool 
maken de ouders erop attent wanneer hun kind zijn stemmetje goed' 
gebruikt of wanneer dat te hoog of te laag klinkt, zodat ze het qoede 
kunnen stimuleren. 
Wanneer het kind van tijd tot tijd een week op het instituut komt, 
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probeert de onderwijzeres van de wisselklas te ontdekken wanneer de 
stem het beste klinkt en tracht dit dan tevens een beetje bewust te 
maken. U merkt, dat ik me erg voorzichtig uitdruk. Het is namelijk niet 
zó, dat de stemmen allemaal al in orde zijn als de kinderen op de 
voorschool komen. Wel zien we een enorme vooruitgang in vergelijking 
met vroeger, toen er nog geen hometraining was. 
Als de kinderen op de voorschool komen — ze zijn dan vier of bijna 
vier jaar oud — beginnen we met het eigenlijke individuele spreek-
onderwijs. leder kind krijgt eenmaal — soms tweemaal per dag — een 
spreekbeurt van een kwartier in een apart vertrek. Bij dit spreekonder-
wijs moeten we enkele zeer belangrijke dingen voortdurend in het oog 
houden: 
1. Het meest belangrijke is, dat er een goede verhouding moet zijn 

tussen het kind en degene die spreekonderwijs geeft. 
2. Verder menen we, dat het zichzelf waarnemen (het cybernetisch 

principe) van groot belang is. 
3. In het begin moet de stem de meeste aandacht hebben. 
Carr (10) zegt: „Voice quality is another factor that cannot be ignored 
in the early speech development of deaf children. Individual differences 
abound in this area. The degree of hearing loss affects the quality of 
the deaf child's voice to a great extent, but there are differences in 
voice quality that are not explained on the basis of hearing alone. Each 
child has his own voice problem". Hiermee ben ik het volkomen eens, 
maar ik zie niet duidelijk in hoe dit in overeenstemming is met de 
,,many vowels and consonants" die „naturally" werden gezegd. 
Zoals ik reeds zei, is het ook onze ervaring, dat er veel aandacht aan 
de stem geschonken moet worden. We beginnen met „brabbel-
oefeningen en proberen zo enigermate de brabbelfase, die onze kin
deren niet of nauwelijks hebben doorgemaakt, te compenseren. We 
proberen te ontdekken bij welke syllaben hun stem het meest natuurlijk 
klinkt; we voeren het tempo op en breiden de syllaben langzamerhand 
uit. 
Een kind kan b.v. al papapapapa zeggen, dan proberen we babababa, 
mamamamama, wawawawawawa, popopopopo, memememe enz. En via 
deze syllaben komen we tot woordjes: 

papapapapa pap, papa 
bababababa ba, bal 
lalalalala la, lam, lamp enz. 

De volgende opname moge als ilustratie dienen. 
Zo hopen we te bereiken, dat de stem natuurlijk gaat klinken en hun 
spreken soepel wordt. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
want het komt niet zelden voor, dat men moet beginnen met een sim
pele p, w, m, f, om dan direct weer over te stappen op de syllaben. 
We gaan bij het spreken niet uit van het hele woord, al zouden we dat 
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graag willen. Ook gaan we geen losse klanken inoefenen. De waarheid 
ligt in het midden. 
Laten we terugkeren tot de stem. Boon (11) spreekt van een cul-de-sac 
resonans „which appears to distort grossly the sound of the deaf child's 
voice". Deze typische resonans wordt veroorzaakt door het terugtrekken 
van de tong tegen de farynxwand. Er komt, meen ik, nog iets meer bij 
en wel het onvoldoende opheffen van het zachte gehemelte. Om dit te 
verbeteren geef ik van tijd tot tijd de volgende oefeningen. Luistert u 
maar eens. We weten allen, dat het geforceerd inoefenen en lang aan
houden van klinkers funest is voor de stem, maar wanneer deze oefe
ningen soepel, ontspannen en spelenderwijs gebeuren, kan het geen 
kwaad. 

Essentieel voor een goede stem is een goede ademhaling. Wanneer 
deze fout is, geven we ademhalingsoefeningen. Rust en kalmte zijn 
hierbij van eminent belang. We laten het kind blazen op een f of w, 
of laten het een m aanhouden. Ook de „brabbel"-oefeningen bevor
deren een goede ademhaling. Wanneer de ademhaling helemaal fout 
zit, leggen we het kind neer op de ademhalingsbank en proberen de 
ademhaling door ontspannings- en ademhalingsoefeningen in orde te 
krijgen. 

Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van deze wijze van werken, 
omdat het zo weinig des kinds is. Enkele van deze oefeningen kunt u 
straks op de film zien. 
We zijn het er geloof ik wel over eens, dat de kwaliteit van de stem 
erg voornaam is, maar we mogen daarbij toch niet uit het oog verliezen, 
dat voor verstaanbaar spreken nog meer dingen belangrijk zijn. Het 
gevaar is namelijk niet denkbeeldig, dat we door te grote aandacht 
voor de stem, andere belangrijke facetten, zoals b.v. het ritme, over 
het hoofd zien. Is het woord „praten" nasaal, dan kan men even „praaa" 
aanhouden om de „aa" helder te laten klinken, maar men moet dan niet 
vergeten om dat woord meteen weer ritmisch te laten naspreken. Zo 
ook met zinnen als b.v. „dat is fout", „we gaan eten" enz. 
Dames en heren, er is nog meer over de stem te zeggen. Slechts 
enkele belangrijke dingen heb ik aangestipt, maar ik hoop dat ik u 
hiermee toch een idee gegeven heb van de wijze waarop wij in St. 
Michielsgestel bij onze kleine dove kinderen een mooie, duidelijke stem 
proberen te ontwikkelen. 

Dank u. 
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S N i < L G E H O U D E N ° P H E T CLARKE-LEXINGTON CONGRES, JUNI 1967 

Language development of deaf chi ldren 
some results of an 8-year project 

VOORGELEZEN DOOR DR. P. V DOCTOR 
MET COMMENTAAR VAN DE AUTEUR 

1. Introduction 

March 31, 1967 an 8-year project was completed on the analysis of 
communicative structure patterns in deaf children. This paper will L a 
with a few of its results. The project was sponsored by the Vocationa 
Rehabilitation Administration of the Department of H L I ? K V ° C a t ' ° n a l 

GaHaudet College as Project Director, and consponsored by the Nether 

Ha»Sir6 AdV8nCement ° f PUre ^searchVzWoTTh: 

tmeöU!lyT, TS ' T ? ' a 3 " y e a r S t u d y W a s p u b l i s h e d i n 1953. It con-
tamed an analysis of the private communication of a small group of 
deaf pupils from the school in St. Michielsgestel, Holland 

and If a H?? r 0 V e d t h e c o e x i s t e n c e o f Matures of Dutch language 
and of a deviating system. Inasfar as this communication appeared to 

f e a t u r e ? I WaS , t 6 r m e d 6 X 0 t e r i C ' i n a s f a r a s « showed devfating 
uoon t h V L W a S 6 r m e d e S O t e r i C ' T h S i n f l u e n C e o f t h e e s ° ^ ' c f é a t u ï ï upon the learning process of grammatical Dutch was demonstrated. 

I n h - J T 0 ^ P r 0 J 6 C t i n t e r d e d t 0 p r o v e a n e w a n d f o r a 'arger group of 
subjects the presence of the two blended communication systems and 

i L ' T f h' T r ! ° V e r , : t 0 f i n d ° U t i n d e t a i l h o w t h e communication 
from 7 tn ,7 i * d e v e l ? P 6

£
d 0 v e r 6 * e a r s a n d across an age span 

IrZrJ i I 8 S a m p ' e f r ° m t h e P°Pu,at i°n of deaf children of 

two Tn t h f u l ^ j e c H r re
R

selec;ed from 4 ,ar9e residentiai sch°°<° 
two ,n the U.S., termed A en B, and two in the Benelux, termed C en D. 
aaeT to "f°ol:2f

su^ects w e r « ch°™ •" Pairs of two, ranging from 
age 7 to 12 in the first year of observation, 1959, and from age 12 to 17 

l u n H 1 " raV' 1 9 6 4 ' , A " 4 8 h 3 d n ° r m a l s°cio-economic home back 
grounds and were well integrated into the school's environment; all 
had a normal IQ between 100 and 115 on the Wechsler Performance-
l W

H
e r e P r f ^ a l l y d e a f w i t h a m i n i m u m f a r i n g loss of 60 db. below 

500 Hz. and 90 db. above, according to U.S. audiometric standards 
Each pair was filmed yearly for 10 minutes with a telescopic lens while 
engaged ,n private, unmonitored conversation. The films were decoded 
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with the help of the subjects filmed, of deaf High School students, and 
— if necessary — of teachers, parents and deaf adults. The protocols 
contain the spoken and spelled items in direct transcript, a translation 
of the signs to which no word class value was given per se, and general 
remarks deemed necessary for the complete understanding. 

The total vocabulary comprises some 72,000 items. As a vocabulary 
item was taken any minimal free form that could be isolated and was 
experienced as such by its users. The total of all sentences comprises 
about 14,500 items, 1600 of which are one word sentences; these were 
left out of the syntactical analysis. As a sentence was taken any 
vocabulary item or any combination of vocabulary items that occurred 
syntactically indepently from a larger unit and was experienced as such 
by its users. 
After an introductory chapter, the final report of the project devotes its 
second chapter to a more extensive information on subjects and schools 
before it proceeds with the main issues in chapter III on the vocabulary 
and in chapter IV on the sentence. Only a few relevant issues of these 
two chapters will be dealt with here; all other information from these 
and the following chapters V and VI on detail-analysis and on overall 
conclusions, as well as references to literature and the like, are to 
be left to the reading of the report itself. 

2. Vocabulary 
One of the reliable measuring devices of vocabulary to be found in 
the literature is the type token ratio (TTR), i.e. the ratio between the 
number of different words or types in a language sample and its total 
number of words or tokens. The TTR registers the richness of a sub
ject's vocabulary and the efficiency with which he uses it. Its appli
cability is limited to comparing samples with an equal number of tokens. 
As the project's aim had been to obtain unmonitored conversation, its 
samples were of unequal size; it seemed a waste to cut all of them 
down to the shortest one. On the basis of the statistical account of the 
TTR in existing literature a new measuring device was therefore de
veloped mathematically, termed type token ratio value (TTRV). With 
this value several correlations have been checked through 3 analyses 
of variance; only the most important outcomes can be mentioned here. 
If the vocabulary is not split up according to means of execution or 
according to grammatical wordclass, an overall growth in vocabulary 
capacity and efficiency is found from age 7 to 17, on the .001 level of 
significance. Although significantly different from each other, all four 
schools show this development. 
If the vocabulary is split up according to means of execution, the fol
lowing 5 execution categories can be analysed: 1. speech-only, 2. finger-
spelling-only, 3. speech with simultaneous spelling, 4. speech with 
simultaneous signing, 5. signing-only. As spelling was not practised in 
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school C the 5 categories were reduced to 3 there. The outcomes 
show highly unsatisfactory results for the speech-only category except 
for two pairs of school C, and highly satisfactory results for the signs-
only category, with the exception of the same two pairs. Speech-only 
also shows a downward trend with increasing age as a rule, whereas 
signs-only shows superior scores from the youngest ages' on The 
results of the spoken plus signed category 4 are also highly satisfactory 
for all 24 pairs, with the exception of 4 out of 6 pairs in school A and 
one pair m school B. This category shows some increase across the 
ages. The two American schools A and B show satisfactory to average 
results in the spelled-only category, but only school B shows the same 
for the spoken plus spelled category. These two categories 2 and 3 
demonstrate that the fingerspelling is the only means with a marked 
and rapid growth over the ages. The speech plus spelling category 
shows poor outcomes for school A, and both spelling categories 2 and 
3 are weak in school D. Pre-supposed this study has measured the 
average intelligent deaf child in the average good environment the 
conclusion sofar has to be: the integration of speech-only into the 
personal life of the deaf is bound to failure under the prevailing con
ditions; the integration of speech in the combinatory forms with spellinq 
or signing is moderately resp. highly successful. 

If the vocabulary is split up according to grammatical categories the 
following 5 wordclasses can be analysed: 1. nouns 2 verbs 3 ad 
jectives, 4. adverbs, 5. functionwords, of which prepositions, conjunc
tions, pronouns and articles were counted specifically, but taken to
gether as one group for the statistical operations. True to the expecta
tion, the outcomes show a growth of each of these categories across 
the ages. It seems worth while mentioning that here and elsewhere the 
most marked increase lies between the gradeschool ages 7 and 14 
The most relevant feature of this part of the analysis, however is the 
unexpected overall superiority of the nouns above all other word-
categories, presenting itself at the .001 level of significance The 
preference for and the efficiency in the usage of nouns is out of pro
portion with the other wordclasses. The reason seems to lie in the 
preference of the subjects to symbolize their visual world through 
manual description. The noun-class, as the most typical naming class 
comes closest to this symbolization of the visual world. The transfer 
from depicting sign to naming word is by far the easiest for nouns But 
the esoteric development of the depicting manual symbols into arbitrary 
signs stays foreign to a division into grammatical wordclasses To raise 
the deaf child to the level of being able to name things, and also to 
label activities, qualities, relations of time and space, etc. through words 
that we call verbs, adjectives, adverbs, and the like, is relatively easy 
compared to the far more difficult task of giving him a grammatically 
well diversified vocabulary: this is tantamount to teaching him languaqe 
The first should not be taken for the latter. 
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3. The sentences 
All sentences consisting of two or more vocabulary items were analyzed 
statistically with regard to length, execution and syntactic quality. In 
order to develop reliable criteria for these statistical analyses the latter 
were preceded by detailed and more qualitatively oriented analyses. 
The basic division of the material into exoteric, grammatical and eso
teric, deviating, was used as a starting point. 
The exoteric sentences were subdivided into type 1. completely gram
matical, and type 2. acceptable grammatical ones. The latter showed one 
or more small deviations in their surface structure to a maximum of 4 
for longer ones and one deviation less than the number of vocabulary 
items for the shorter ones. A sentence with more deviations than that 
was registered with the esoteric ones. 35% of all sentences were 
exoteric; for the 4 schools this percentage was: A 46%, B 50%, C 34%, 
and D 16%. 
According to the norms of English and Dutch grammar all exoteric 1 
and 2 sentences were subdivided into 3 classes: 1. grammatically simple, 
with 6 subtypes (as in: I saw a movie), 2. grammatically inverted, with 
4 subtypes (as in: Will you go home?), and 3. grammatically complex, 
with 3 subtypes (as in: Are you happy that our school Is the most 
beautiful in the U.S.?). There was a marked increase in length and 
grammatical quality of these exoteric sentences in all schools. 
The exoteric sentences of type 2 showed 4 classes of grammatical 
deviations. They are believed to be a complete account of the deaf 
child's typical failures in his attempts to perform in a grammatically 
acceptable way. These 4 classes are: 1. omissions, with 18 subtypes 
(as in: I live Royal Centre), 2. inversions with 9 subtypes (as in: Mother 
my sew dress), 3. superfluities, with 6 subtypes (as in: I wonder why 
Oswald shot to him), and 4. replacements and substitutions, with nine 
subtypes (as in: Who are she?). 
These 4 classes occurred regularly on all age levels and in both lan
guages. 
There were no known syntactic rules according to which the esoteric 
sentences could be analyzed. Attempts to analyze them according to 
known linguistic principles, including those of the generative grammar, 
proved unsuccessful mainly because of the free order of the vocabulary 
items as a consequence of the fact that the communication system was 
based upon visual principles, and because of the lack of morphological 
marking. A new, psycholinguistic, criterion was found in the notion of 
the center of the sentence. Each esoteric sentence has to be understood 
from a center which is mentioned expressively in the majority of the 
cases but has to be derived from the context or the situation in a 
considerable number of instances. This center is the necessary key 
to the understanding; it proved to be an efficient criterion for sub
dividing all esoteric sentences. 
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The subtypes found were all on the presyntactic level; they have been 
listed as the l/we-, the you-, and the he/she/they-sentence, the copulative 
sentence, the sentence with a beginning transitive or intransitive verb 
and the impersonal sentence. A few examples might illustrate this 
categorization. An l-sentence with the center mentioned is: Tired I tired 
I tired I I track now, and with the center to be derived: Next fall grade 
five may be see; a he-sentence with the center mentioned is: My sister 
my sister false decorate girl make false decorate false decorate, and 
with the center to be derived: Touch finish throw dirty popcorn finish 
touch; finally, a sentence with a beginning intransitive verb as center is-
Grass grow pretty flower land my house. The spread of the esotoric 
sentences across the ages shows a consistent decrease of their usage 
The majority of them are I-, you-, and he-sentences, to be explained 
from the personal involvement which lies deepest in the esotericitv of 
the deaf child himself. 

On all exoteric and esoteric sentences 6 analyses of variance were 
carried out. The criterion scores for the execution and for the syntactic 
quality were derived from the results of the foregoing. True to expec
tation, the mean length increased with increasing age. It came as a 
surprise that the execution in terms of esoteric signing and exoteric 
speech did not improve with increasing age. The negative correlation 
between length and grammaticalness was most evident in the younger 
subjects, it disappeared and became zero in the performance of the 
older subjects of the American schools. This demonstrates the pos
sibility to overcome the pitfalls of using longer grammatical sentences 
The grammatical quality of the sentence showed a highly significant 
development on the .001 level of significance, at schools A and B 
indicating a very strong growth in grammatical quality and exoteric 
capacity of the communication. 

This was found to be true, but to a much lesser degree, for school C; 
school D, however, showed no development in grammaticality at all'. 
The outcomes on grammaticality did not correlate with those on execu
tion; the American schools, e.g., scored poorly in the latter and very 
highly in the former. The conclusion therefore has to be: this study's 
subjects proved far less successful in incorporating speech than in 
acquiring good language; moreover: better performance in speech is no 
safeguard against poor performance in language. 
Although the contention that deaf children can be educated in such 
a way that they can forego all other communicative means but speech 
and lipreading is believed to have been proven, the outcomes demon
strate that the deaf child who actually lives happily thereafter is the 
exception as matters stand now. 
It is felt therefore that no school for the deaf should stop after the first 
prerequisites of good education, such as good language teaching, are 
taken care of, but that it should also give close attention to the chal
lenging and complicated problem of good speech and lipreading to be 

218 



incorporated into the communication of all its normal deaf students. The 
outcomes of this project on the private language of 48 deaf youngsters 
are clear indications of what can be achieved and what remains to be 
desired: they should be read correctly. 

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikatie van de lezing 
„Language development of deaf children" 
Het lijkt wenselijk, voor de Nederlandse lezers enige opmerkingen aan 
het voorafgaande toe te voegen. Daarvóór zij evenwel een verontschul
diging uitgesproken voor het feit dat de lezing niet vertaald is. De 
reden daarvan is minder het bestreven van authenticiteit (de lezing is 
letterlijk zó voorgelegen door Dr. Doctor, omdat spreker zelf ver
hinderd was), dan wel puur tijdgebrek. Maar zowel de hoofdredacteur 
als ondergetekende waren van mening dat de Engelse taal slechts voor 
een kleine minderheid van lezers onoverkomelijke moeilijkheden zou 
bieden, en dat deze kleine minderheid dan altijd nog een beroep op de 
collega's kon doen. 

De opmerkingen hebben betrekking op de volgende kwesties: 
1. de keuze van de proefpersonen en de invloed daarvan op de con

clusies; 
2. de waarde en de beperktheid van de TTRV als norm; 
3. de beslissing, aan het gebaar-alleen syntactische waarde toe te ken

nen. 
Deze kwesties worden hier ter sprake gebracht, hoewel ze ook en 
uitvoerig in het Final Report behandeld worden. Vele lezers van dit 
artikel zullen er immers vlugger toe komen, deze korte samenvatting te 
lezen, dan zich te verdiepen in het lijvige en hier en daar nogal tech
nische Report zelf. 

Ad 1 De keuze van de proefpersonen en de invloed daarvan op de 
conclusies 
Het ligt voor de hand dat de resultaten volkomen anders zouden zijn 
geweest, als de keuze gevallen was op vier scholen waar negatief het 
gebaar en het spellen strikt geweerd worden, ook buiten de klas, en 
waar positief het spreekonderwijs dermate succesvol is dat de kinderen 
volkomen ongeremd converseren door middel van spreken en spraak-
afzien, ook onderling en in de vrije situatie die immers doel van het 
experiment was. 
Iedereen weet dat dergelijke scholen bestaan, maar nog tot de uit
zonderingen behoren. 
Het was nu niet de opzet van de studie om met gegevens uit de ideale 
uitzonderingssituatie aan de meerderheid te laten zien, hoe het óók 
kan, maar om aan de normale doorsnee-situatie te demonstreren, waar 
deze situatie toe leidt: het verdwijnen van het spreken en het kiezen 
voor de gebaren. 
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Statistisch was het bovendien juister om de steekproef zó te trekken 
dat de populatie zo volledig mogelijk vertegenwoordigd was. Daarom 
ook zijn de variabelen doofheid, begin van de doofheid, intelligentie en 
socio-economische omgeving zoveel mogelijk rechtgetrokken, zodat ze 
niet storend konden werken. Het vinden van voldoende proefpersonen 
die aan al de gestelde eisen voldeden, bleek alleen in grote internaten 
mogelijk. 

Ad 2 De waarde en de beperktheid van de TTRV als norm 
De type token ratio value is ontwikkeld door Drs. A. J. A. Verberk, van 
het psychologisch instituut Heijmans (Rijksuniversiteit Groningen), niet 
als een nieuwe, van de type token ratio volledig te scheiden, waarde, 
maar als een statistisch-technische uitbreiding van een toets (TTR) om 
met die uitgebreide toets (TTRV) meer metingen te kunnen uitvoeren. 
Wat er méér gemeten kan worden met de TTRV, is het volgende: 
De TTR kan enkel woordenschat-metingen doen op „stukken" taal (op
stel, brief, bandopname) met een bepaald aantal gebruikte woorden 
(tokens), zeg 500, 1000, 2000; in deze taalgebruikssegmenten wordt het 
aantal verschillende woorden (types) geteld, en de verhouding tussen 
die twee wordt in een getal uitgedrukt: de ratio. Alleen de TTR's van 
langere segmenten (500 tokens of meer) zijn betrouwbaar: bovendien 
kunnen alleen segmenten met een gelijk aantal tokens met elkaar ver
geleken worden. 

Wat de TTRV als nieuwe mogelijkheid biedt, is dat een zelfde toets nu 
toegepast kan worden op taaisegmenten van een kleiner aantal tokens 
(tot ongeveer een aantal van 25 blijkt de toets betrouwbaar), èn dat 
segmenten van een ongelijk aantal tokens met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Zou men b.v. van een normale proefpersoon bij een sample 
van 500 woorden een TTR van 40 krijgen (d.w.z. 125 verschillende woor
den op een totaal van 500) en bij een sample van 2000 woorden een 
TTR van 25 (d.w.z. 800 verschillende woorden op een totaal van 2000) 
dan zijn deze twee niet z.m. met elkaar te vergelijken. Zijn deze waarden 
statistisch normatief voor een groot aantal proefpersonen, dan krijgt 
men door de omrekening tot de TTRV voor beide TTR's (40 en 25) een 
identieke uitkomst, b.v. in beide gevallen TTRV = 100 (normaal ge
middelde). 
Wat zijn nu bereik en beperking van deze maat, psycholinguTstisch ge
sproken? Allereerst vergete men niet dat vocabulair-metingen maar een 
betrekkelijke waarde hebben: alle woorden worden over één kam ge
schoren, of het nu grammatikale functie-woorden (als voornaamwoor
den, voegwoorden, lidwoorden, voorzetsels) of lexicale inhoudswoorden 
(als zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoor
den, vele bijwoorden) zijn. Vervolgens wordt bij zo'n woordenschat
peiling helemaal niets gezegd over het syntagmatisch aspect van het 
woord, d.w.z. hoe de combineerbaarheid van het woord functioneert in 
het grotere geheel van de groep of de zin. En dat is vanzelfsprekend 
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een fundamenteel aspect van het taalgebruik als totaal fenomeen. 
Hoe deze bezwaren ten dele op te heffen? De TTRV die enkel het 
totale vocabulair meet, meet erg grof. Uit een stuk taal kan men even
wel ook één woordsoort halen en daar dezelfde maatstaf op toepassen, 
b.v. de TTRV van het werkwoord. Dit is in de studie dan ook gedaan 
— in 5 categorieën — waarbij o.a. de onverwacht hoge TTRV van het 
substantief naar voren kwam. Men dient bij dit opsplitsen naar woord
soort evenwel rekening te houden met de zgn. open en gesloten 
woordsoorten. Van de laatste geldt, in tegenstelling tot de eerste, dat 
ze begrensd en niet uit te breiden zijn: er zijn in het Nederlands nu 
eenmaal maar drie lidwoorden, maar zóveel voegwoorden, voorzetsels, 
enzovoort; maar er is in het Nederlands een in princiep tot ontelbaar 
uit te breiden aantal zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, enzo
voort Dat in de studie dan toch een TTRV van alle functiewoorden 
samen gegeven wordt, is volledig te verdedigen, omdat in de kleine 
samples waarmee gewerkt wordt voornaamwoorden, voegwoorden, lid
woorden, voorzetsels en een rest-categorie bij elkaar opgeteld praktisch 
functioneren als een open categorie. De statistische uitkomsten be
wijzen dat deze veronderstelling terecht gemaakt werd. 
De opsplitsing van de TTRV kan ook geschieden naar het soort taal
gebruik (schrijven tegenover spreken) of naar de wijze van uitvoering 
van het teken: dit leverde in de studie de mogelijkheid tot vergelijking 
van spreken, spellen, gebaren maken en de combinatie-vormen op. 
De tweede beperking van de TTRV, namelijk het verwaarlozen van het 
syntagmatische aspect van het woord, wordt ietwat aangevuld door de 
zojuist genoemde opsplitsing in woordsoorten; zij kan overigens niet 
anders aangevuld worden dan door naast de TTRV ook syntactische 
toetsen aan te leggen. Dit heeft de studie dan ook gedaan: zij heeft 
gebruik gemaakt van de uit de literatuur bekende, zeven betrouwbare 
kwantitatieve taai-maatstaven, waarvan er vijf syntactisch zijn. Maar 
dit hoort niet meer hier thuis; wie daarover geïnformeerd wil worden, 
zij verwezen naar het Final Report en de daar geciteerde literatuur. 

Ad 3 De beslissing, aan het gebaar-alleen syntactische waarde toe te 

kennen 
Het besluit aan het gebaar-alleen syntactische valentie toe te kennen, 
is van zeer ingrijpende invloed op de conclusies. Deze worden vol
komen anders, en zeer ongunstig voor de alleen-maar-gebaren-gebrui-
kers als men deze toekenning laat vallen. De auteur is er zich goed 
van bewust dat hij hier kritiek kan ontmoeten; hij moet bekennen dat hij 
geaarzeld heeft, vóór hij deze keuze maakte; een keuze die hij graag 
kort wil verantwoorden. 
Waar het om gaat is het volgende: 
Stel een gebarenmakende dove proefpersoon maakt op een van de 
films een reeks gebaren die hij zelf vertaalt met: Heeft papa jou mooi 
nieuw auto kopen? De vertaling van oudere doven (b.v. Mulo-leerlingen) 
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luidt hetzelfde. Mag je dan stellen: heeft is een hulpwerkwoord, derde 
persoon enkelvoud tegenwoordige tijd, jou (of jouw?) is aanwijzend (of 
bezittelijk) voornaamwoord, nieuw is bijvoeglijk naamwoord, kopen in
finitief van hoofdwerkwoord, enzovoort? Zonder meer zeker niet. Drie 
vragen moeten al van meet af aan uit elkaar gehouden worden: (a) wil 
men het onderzoek baseren op wat er actueel in dat gesprek, déér op 
die film, aan communicatie plaatsvindt, of op wat men nu en hier aan 
interpretatie krijgt; (b) kiest men voor het eerste alternatief van (a), 
wat is dan de meest authentieke herschrijving van wat déar, in dat 
gefilmde gesprek gebeurt (want zonder een beschrijving die her-schrij
ving moet zijn, krijg je geen houvast aan het materiaal); en (c) als 
gekozen wordt voor deze vertalende interpretatie van de kinderen en 
hun seniores, wat is die dan waard: mag je die identificeren met wat 
er in feite gebeurt? 

Over (a) kunnen we kort zijn: We willen de communicatie zelf be
trappen. Alleen zij erop gewezen dat de weergave van de kinderen 
zelf ook al spontaan en authentiek materiaal is. Over de correctheid, 
waarachtigheid en uniformiteit van de weergave aanstonds: hier zij 
vast opgemerkt dat, waar deze laatste drie tekort mochten schieten, 
men wèl nog met goed materiaal blijft werken; het blijft — zb te zeggen 
— taalgebruik van „native informants", maar men gaat dan wel het 
risico lopen van wijzigingen, normalisaties, naar het maatschappelijk 
vereiste taalgebruik toe. De onderzoeker heeft de proefpersonen uit
voerig moeten trainen, en zelf steeds secuur mee moeten kijken, om 
te zorgen dat — als er b.v. vader jou betekend werd — er ook vader jou 
vertaald werd, en niet jouw vader. 

We komen tot punt (b) dat het probleem van de meest authentieke 
notering stelt. Deze is zeker niet de vertaling van het gebaar met het 
woord: een vertaling is per definitie niet authentiek. Nee, dat is de 
notering van het gebaar in categorieën van tijdelijk en ruimtelijk be
wegen van handen en vingers, zoals dat bijvoorbeeld gedaan wordt 
in de notering van Dr. Stokoe van Gallaudet College — met een aan
duiding van de conventionele betekenis van de aldus volledig, correct 
en zakelijk beschreven, specifieke lichaamsbeweging. Maar Stokoe's 
symboliek is moeilijk leesbaar en vergt veel van onderzoeker en lezer 
(zeker bij een onderzoek van deze omvang), en bovendien — meer 
doorslaggevend — hij werkt met een taal van volwassen, opgevoede, 
lezende doven en kan dan zonder aarzelen aan de authentiek genoteer
de gebaar-vorm de authentieke gebaar-betekenis toevoegen, met de 
grammatikale kwalificatie erbij: hij kan zonder meer het gebaar als 
substantief, adjectief, pronomen, enz. bestempelen, want de conventie 
is zonder meer die van het Engels. Terwijl wij hier te doen hebben met 
een communicatiesysteem in wording, waar die conventie nog aan het 
groeien is, of liever: juist nog helemaal de vraag is. Het gaat er juist 
om, of we het gebaar dat de kinderen met kopen vertalen wel als 
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verbaal mogen ijken: straks betekent het misschien prijs of duur of 
hoeveel. 

Het alternatief is, het gebaar in zijn uitvoering zo exact mogelijk met 
woorden omschrijven (zoals de auteur dat in deel II van zijn dissertatie 
gedaan heeft, en ook de eerste twee jaren van dit 8-jarig onderzoek 
nog heeft volgehouden) en er de ad-hoc-vertaling van de groep insiders 
aan toevoegen, terwijl dan in de tekst gewaarschuwd wordt voor een 
zonder meer dus ook grammatikaal klassificeren van het woord, zo in 
de trant van: denk erom: als hier kopen vertaald wordt is dat alleen 
maar een semantische indicatie; méér geeft het gebaar niet; — het is 
geen grammatikale classificatie tot werkwoord; die komt uit de ver
taling met het woord voort, want een woord impliceert die classificatie. 
Welnu, deze tweede mogelijkheid is gekozen. In het Report wordt 
verder niet op het vormelijk aspect van het gebaar ingegaan; dat leek 
voldoende behandeld in genoemde dissertatie en in de monografie in 
de American Annals van 1963 (Esoteric Symbolism); de gebaren zijn 
vertaald op basis van de vertaling der informanten, eventueel met nood
zakelijke correcties (als b.v. een kind een wijzende vinger naar de 
partner vertaalt door zij of Jan of haar of hem, werd dat gecorrigeerd 
door jij, maar niet dan nadat de correctie aan de feitelijke spreker was 
voorgelegd en — als zijn niveau dat toeliet — aanvaard). Deze argu
mentatie, inclusief de waarschuwingen, vindt men uitvoeriger terug in 
het Report. 

Punt (c) is in beginsel nu al behandeld, en kan als volgt samengevat 
worden. Die vertaling var> de informanten is — als ze eenmaal begrijpen 
wat er van hen wordt gevraagd — zeker betrouwbaar te noemen in 
deze zin dat de kinderen waarheidsgetrouw naar best vermogen weer
geven in taal wat er in gebaren gebeurt. Dat de jongsten vaak amper 
tot deze taalbeschouwelijkheid in staat waren en door ouderen zowel 
als door de onderzoeker gecorrigeerd en geholpen moesten worden, 
kwam al ter sprake. Het was onvermijdelijk: in feite was de grens van 
7 jaar werkelijk de limiet van deze procedure; jammer genoeg, want 
juist de analyse van de esoterische communicatie van de kleuterleeftijd 
zou zeer waardevolle informatie kunnen geven. Behalve waarheidsge
trouw was de vertaling van alle insiders ook opvallend uniform; het 
minste daar waar overwegend ad hoc geïmiteerd werd, het volledigste 
waar het conventionele gebaar werd gebruikt. Imitatief gedrag kwam 
weinig voor ( ± 61/2%) en beperkte zich hoofdzakelijk tot de lagere 
leeftijdsgroepen; men kan veilig stellen dat 90 è 95% van de gebaren 
uniform werden vertaald. 

Dus ook correct? Als we deze vraag met een volmondig ja kunnen 
beantwoorden, zijn we er. Want dan zouden we mogen concluderen: èls 
vertalen het enige alternatief is, en als de vertaling waarheidsgetrouw, 
unaniem en correct is, dan is die vertaling de beste weergave, de beste 
codering in schrift die hier bereikbaar is: dan is het verantwoord om 
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op basis van die vertaling met het te bewerken materiaal aan de 
analyses te beginnen. 
Die correctheid is het enige punt dat verdere toelichting behoeft; de 
drie punten, a, b, en c, die van meet af aan in de gaten moesten worden 
gehouden, zijn hiermee afgehandeld. 

Het is duidelijk dat de gebaren op zich niet naar woordklasse verbaal, 
nominaal, adjectivisch, adnominaal, enz. gekenmerkt zijn; dat er dus een 
stuk interpretatie bijkomt, als b.v. het bekende geld-tellen-gebaar in 
een bepaalde context door kopen wordt vertaald, in een andere context 
door duur en in weer een ander door geld. 
Met opzet wordt gezegd een stuk interpretatie. Men kan nl. het gebaar 
niet alle grammatikale kenmerking ontzeggen. Wel alle morfologische 
kenmerking: meervoud, vergrotende trap, verleden tijd, persoonsvorm, 
verkleinwoord, enz. komen als morfologische indicators praktisch niet 
voor: als ze voorkomen, worden ze door vingerspelling aan het gebaar 
toegevoegd. Maar niet alle syntactische kenmerken. 
De twee fundamentele syntactische kenmerken zijn de plaats- en de 
combinatiemogelijkheden van het woord. Waar kan en waar moet het 
woord staan in de groep of de zin, en: met welk ander woord of met 
welke andere woorden kan en moet het woord verbonden worden? 
Bij het beantwoorden van deze laatste vraag helpt soms de morfologie, 
b.v. door de congruentie tussen meervoud van onderwerp en gezegde 
(Jan krijgt zijn vijanden nog wel — Jan krijgen zijn vijanden nog wel), 
of b.v. door flectie (Jan geeft zij geen hand — Jan geeft haar geen hand). 
Maar de morfologie helpt niet altijd. Er zijn woorden die geen enkele 
morfologische kenmerking hebben, wier combinatiemogelijkheden aan 
de taalgebruiker bekend zijn en enkel uit de plaats blijken: het lid
woord, het voorzetsel, het voegwoord, vele bijwoorden, b.v. Er lijkt 
dan ook geen overwegend bezwaar te bestaan tegen het toekennen 
van grammatikale kenmerken aan gebaren die steevast met een voor
zetsel, een voegwoord, een bijwoord, enz. vertaald worden en die 
blijken een vaste plaats in de zin te hebben: het voorzetsel vóór een 
zelfstandig naamwoord (althans in de vertaling), het voegwoord aan het 
begin van een zin, het bijwoord, waar men dat in het Engels of het 
Nederlands zou verwachten, enzovoort. In het Engels of het Nederlands: 
dus de toegekende grammatikale kenmerken zijn die uit de Engelse of 
Nederlandse grammatika. 

Dus beïnvloeding van de gebaren(taal) door de spreektaal? Uiteraard: 
die twee coëxisteren in zo nauw verband dat de één niet zonder de 
ander te verklaren is. Wil men insisteren dat ook de zojuist genoemde 
gebaren hun vaste plaats in de zin, en dus een zekere syntactische 
categorisering, niet uit zichzelf hebben, maar als leenwaarde ver
kregen hebben uit de samensmelting met het woord, dan gaan we vol
ledig akkoord. Maar dan zij erop gewezen dat een, uit een andere taal 
in de eigen taal geïncorporeerd, verschijnsel op een gegeven moment 
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enkel nog historisch als leenwaarde beschouwd mag worden, maar syn
chronisch authentiek tot het systeem behoort: niemand zal b.v. het 
reflexief pronomen zich nog een vreemde insluiper uit het Oosten noe
men bij een beschrijving van het hedendaagse Nederlands. 
Gaan we een stap verder, en betrekken we nu ook andere woordsoorten 
in deze redenering, namelijk die, welke — behalve syntactisch, door 
hun plaats- en combinatiemogelijkheden — ook soms mede morfo
logisch gekenmerkt zijn. Soms, want enkelvoud, onverbogen vorm e.d. 
komen ook voor: of een woord in een bepaalde klasse functioneert, kan 
soms enkel uit puur syntactische indicaties blijken, (vgl.: Wil je een 
rood of een wit schrift? — Wit jij zelf je keuken? — Wit is zo fel aan 
je ogen.) Het verschil tussen deze woorden en de gebaren die met deze 
woorden vertaald worden is, dat deze woorden vaak wèl morfologisch 
gekenmerkt worden, en de gebaren niet; het verschil is bovendien dat 
de mogelijkheden van een woord om tot verschillende woordklassen te 
behoren absoluut vastliggen: wit bijvoorbeeld kan adjectief, vervoegd 
werkwoord of substantief zijn, meer niet, terwijl men bij een gebaar 
niet eens van dergelijke categorieën mag spreken. 
Te zeggen dat het geld-tellen-gebaar categorisch verbaal ( = kopen), 
substantivisch ( = geld), adjectivisch ( = duur), adverbiaal en/of voeg
woordelijk ( = hoeveel), enz. zou zijn, zou betekenen, dat men de, enkel 
in de vertaling gegeven, uit de Nederlandse grammatika bekende, cate
gorisering overhevelt naar het gebaar dat deze categorisering niet heeft. 
Helemaal niet heeft? We komen nu aan de kern van de zaak, — en die 
is wederom die beïnvloeding van de spreektaal (èn de schrijftaal, niet 
te vergetenl) op het gebaarmaken. De symbiose van deze twee ge
durende de schooljaren resulteert ongetwijfeld in een grammaticalise-
ring, of liever syntacticalisering van het gebaren-maken. Een voorbeeld 
moge dit duidelijk maken. 

Hierboven zagen we de zin: Heeft Papa jou mooi nieuw auto kopen? 
Er is naar de vormen van de Nederlandse grammatika het een en ander 
mis (dit soort fouten zijn in het Report natuurlijk verantwoord): jou 
voor jouw, mooi nieuw voor mooie nieuwe, kopen voor gekocht. Dat 
zijn morfologische fouten; die zijn frequent, allicht, want er is geen 
steun vanuit het gebaar. Maar syntactisch? Er is alleen de anomalie 
van papa jou i.p.v. jouw papa. De gebaren geven geen steun als het 
morfologische kenmerking betreft, maar ze staan de correcte syn
tactische ordening niet in de weg. Het leerproces van de klas resulteert 
in goed gesproken en geschreven volzinnen: is die taalbeheersing — 
tot op zekere hoogte — eenmaal verworven en als een intellectueel 
vermogen gezet, dan kan ze zich ook gaan uiten in een correcte ge-
barenvolgorde. En dat doet ze dan ook. Er waren twee groepen proef
personen: van Amerikaanse, en van Belgische en Nederlandse origine. 
Wanneer nu tegenover de gebaren-reeks uit België: Heeft papa jou 
mooi nieuw auto kopen — staat: Did your dad buy a new car, uit 
Amerika, dan blijkt de Engelse syntaxis de volgorde van deze reeks 
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gebaren te reguleren, zoals de Nederlandse syntaxis dat deed voor de 
eerste reeks: de reeksen verschillen van elkaar, conform het verschil 
in de twee taalsystemen. 
Dit was het doorslaggevende argument, waarom aan het gebaar-alleen 
syntactische waarde toegekend is. Een leenwaarde weliswaar, maar 
een, gedurende een leerproces van jaren, in het gebaren-maken ge-
integreerde dus op een gegeven moment authentiek tot het gebaren-
maken horende karakteristiek. Dat moment leek bereikt als oudere 
proefpersonen, van 15, 16, 17 jaar, wat syntactische schikking betreft, 
zo goed als foutloos in gebaren-alleen bleken te converseren, juist 
zoals ze zo goed als foutloos bleken te schrijven. En let wel, in de 
twee talen die syntactisch nogal wat van elkaar verschillen. 
Het alternatief: namelijk aan de gebaren géén syntactische waarde toe 
te kennen, leek om deze reden geen verantwoorde keuze toe. In be
ginsel is hiermee het antwoord ten aanzien van punt (3) gegeven. 
Een paar opmerkingen tot slot doen nog ter zake. 

De proefpersonen behoefden niet altijd uit een aantal mogelijkheden 
te kiezen, als ze een gebaar vertaalden: een groot aantal gebaren is 
gekoppeld aan enkel maar één woord (in het voorbeeld b.v. papa, mooi, 
nieuw — tegenover heeft dat ook heb, hebt, hebben; jou dat ook jouw, 
jij; auto dat ook rijden enz. kan zijn). 
Moesten ze kiezen dan kozen ze zonder aarzelen, en — naarmate ze 
ouder werden — in het voordeel van de correcte vorm. Het is best 
mogelijk dat een jongere proefpersoon dezelfde gebarenreeks zou 
vertaald hebben: Heeft papa jou mooi nieuw auto duur, of zelfs: Hebben 
papa jou mooi nieuw rijden geld, hoewel deze laatste vertaling niet erg 
waarschijnlijk is. Wat er ook van zij: zeker is dat de weergave van de 
gebarenreeks de taalbeheersing, het taaldenken in die gebarenreeks 
weergeeft, en niet interpretatief het beschouwen van die reeks'achteraf. 
Weergegeven wordt, wat er in taal gedacht werd toen de reeks uit
gevoerd werd. Dat dit geuite denken-in-taal onder invloed van het 
taalonderwijs groeit en steeds meer structuur aanbrengt in het gebaren 
maken van zeer ongeordend tot zeer geordend, mag als een belangrijke 
conclusie aangemerkt worden. 

Tot nu toe is enkel gesproken over reeksen die uit gebaren-alleen 
bestaan: er zijn ook reeksen die uit gebaar + gesproken woord bestaan. 
Juist omdat het complexe teken gebaar + woord zoveel gebruikt wordt, 
kan er een identificatie tussen die twee ontstaan en kan het gebaar
alleen functies van het woord lenen en overnemen. 
Om dit na te gaan, en om te zien of er verschil bestond tussen gebaar
woord en gebaar-alleen (die beide met hetzelfde woord vertaald wer
den) is voor één woordsoort, namelijk de voegwoorden, uitputtend na
gegaan of de twee wijzen van uitvoering enig grammatikaal verschil 
uitmaakten. De voegwoorden bleken in'beide uitvoeringen zowel cor-
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reet, naar de maatstaven van de Nederlandse en Engelse grammatika, 
als daarvan afwijkend gebruikt te worden; deze afwijkingen bleken in 
verschillende categorieën uiteen te vallen. De conclusie hieruit, tot 
zover, kan men als volgt formuleren: bij het gebaar+woord-teken is 
onder invloed van de woordcomponent correct gebruik en onder invloed 
van de gebaarcomponent afwijkend gebruik te constateren, bij het ge
baar-alleen-teken is eveneens door het mede voorkomen van het gebaar 
in combinatie met het woord correct gebruik, en door de invloed van 
het gebaar afwijkend gebruik te constateren. Men zou verwachten dat 
in het laatste geval — bij het gebruiken van het gebaar-alleen — het 
aantal afwijkingen groter is. Deze verwachting blijkt juist: uit bereke
ningen blijkt dat op de Amerikaanse scholen 66% van de voegwoorden 
correct worden gebruikt als ze uit woord + gebaar bestaan, en 40% 
als ze uit gebaar-alleen bestaan; bij de Nederlandstalige scholen zijn 
de percentages respectievelijk 28% en 8%. Men kan nu ook in die
zelfde procenten uitdrukken tot op welke hoogte voor deze woord
categorie de incorporering van de syntagmatische woordfunctie in het 
gebaar-alleen voltrokken is. Daarbij dient men te bedenken dat het 
hier om een voor het kind moeilijke woordsoort gaat, en dat de per
centages over alle leeftijden heen zijn genomen. 
Dat deze percentages zoveel hoger zijn in het materiaal van de 
Amerikaanse proefpersonen, is ten dele een gevolg van storende 
factoren die ondanks alle voorzorgen niet uitgeschakeld konden wor
den: de voorwaarden voor communicatie met personen die correct taal
gebruik hadden bleken op de Amerikaanse scholen door allerlei om
standigheden gunstiger. Dit is evenwel maar een gedeeltelijke ver
klaring die het grote verschil niet helemaal verantwoordt. Ongetwijfeld 
is óók en waarschijnlijk méér van invloed het in Amerika principieel 
aanvaarden van het gebaar van boven af, met als gevolg het bestaan 
van een gebarentaal die naar uitvoering manuaal is maar naar inhoud 
even Engels als het schrift. Goed onderwijs in het gecombineerde sys
teem, dat spreken en spraakafzien min of meer als een vak ziet, en 
zeer veel nadruk legt op het schriftelijk onderwijs, blijkt leerlingen op 
te leveren bij wie het spreken niet, maar de taal wel een deel van het 
leven In gemeenschap geworden is. Een gesloten gemeenschap dan 
altijd. 

Onderwijs dat het gebaar niet leidt maar duldt evenwel, loopt een groter 
risico dat het gebaar ongecontroleerd niet enkel de spraak gaat be
concurreren maar ook de taal wezenlijk zal aantasten. 

Universiteit van Amsterdam Bernard Th. Tervoort 
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Een onderzoek naar het rendement van 
beroepsopleidingen bij oud-leerlingen van het 
Instituut voor Doven te St. Michielsgestel 

A. H. M. TEUNISSEN 
MAATSCHAPPELIJK WERKER 

In mei 1967 werd door de maatschappelijk werkers van de afdeling 
Nazorg van het Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel een onder
zoek gedaan naar de beroepen, welke werden uitgeoefend door oud-
leerlingen van het Instituut. 
Het onderzoek betrof alle mannelijke leerlingen, die — na een afge
ronde opleiding te hebben gehad — het Instituut verlieten in de jaren 
1956 tot en met 1966. Een periode dus van 11 jaar. 
Doel van het onderzoek was: na te gaan hoeveel oud-leerlingen thans 
nog werkzaam waren in de sector, waarin ze waren opgeleid. 
Het gaat hier dus om het rendement van de ,,vak"-opleidingen. In het 
onderzoek werden in totaal 161 personen betrokken. 

Tabel 1 
uit 1956 13 personen 

1957 13 
1958 6 
1959 19 
1960 11 
1961 18 
1962 17 
1963 19 
1964 11 
1965 13 
1966 21 

totaal 161 personen 
Deze 161 personen volgden op het Instituut in totaal 9 opleidingen en 
zij waren daarover als volgt verdeeld: 
Tabel 2 
1. bakker/banketbakker 21 personen 
2. letterzetter 43 
3. kleermaker 12 
4. schoenmaker (onderwerk) 19 
5. schilder 27 
6. metaalbewerker 19 
7. typist 2 
8. (bank-)timmerman 10 
9. uitgebreid dovenonderwijs (udo) 8 

totaal 161 personen 
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Alle genoemde opleidingen waren niet steeds gelijktijdig mogelijk. De 
eerste schilder werd afgeleverd in 1958. De eerste (bank-)timmerman 
in 1960. De eerste metaalbewerker in 1962. Een Udo-diploma werd voor 
de eerste maal behaald in 1964. Na 1963 werden geen personen meer 
opgeleid tot kleermaker. De letterzetters zijn allen officieel gediplo
meerd, evenals meerdere kleermakers, schoenmakers, bakkers' en 
banketbakkers. De overige leerlingen ontvingen een schoolgetuigschrift 
met puntenlijst. 

Het Udo werd als „vakopleiding" beschouwd, omdat het een basis 
betekent voor een meer uitgebreide dan wel middelbare opleiding. 

Resultaten ' 

Vooraf een getalcorrectie. 
1 letterzetter is overleden. 1 timmerman en 1 kleermaker verlieten 
Nederland, zodat niet kon worden vastgesteld welk beroep zij thans 
uitoefenen. Het totale aantal oud-leerlingen, dat in het onderzoek is 
betrokken, beloopt dus 161 — 3 = 158. 

Tabel 3 

Afgeleverd als 

(banket-)bakker 
21 

letterzetter 
42 

(43 - 1) 

kleermaker 
11 

(12 - 1) 

Beroep thans 

(banket-)bakker 7 
banketbakker 6 
toffeemaker 1 

totaal 14 

letterzetter 38 
machinezetter 1 
monotypist 1 
drukker 
lay-outman 1 

totaal 42 

kleermaker 8 
-perser 1 

totaal 9 

% in vak gebleven 

(14/21) 67% 

100% 

(8/11) 73% 
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Afgeleverd als 

schoenmaker 
19 

schilder 
27 

metaalbewerker 
19 

typist 
2 

(bank-)timmerman 
9 

(10 — 1) 

udo-diploma 
8 

Beroep thans 

schoenhersteller 8 
zelfst. ondernemer 3 
orthopedisch 
schoenmaker 2 
onderwerkmaker 
(industrieel) i 
magazijnbediende 
(schoenfabriek) 1 

totaal 15 

schilder 20 

bankwerker 6 
draaier i 
gereedsch. maker 1 
revisiemonteur 2 
constructie-tekenaar 1 
opleiding bedrijfsscholen 8 

totaal 19 

ponstypist 1 
schrijver 1 

totaal 2 

timmerman 5 
meubelmaker 2 
stoffeerder 2 

totaal 9 

bacteriologisch analist 1 
gediplomeerd 
II.-analist 2 
II. aan uts 3 
II. aan hts 1 

totaal 7 

% in vak gebleven 

(14/19) 74% 

(20/27) 74% 

100% 

100% 

100% 

door differentiatie 
van de opleidin
gen na udo is per
centagebereke
ning hier onjuist, 
al rendeert het 
udo duidelijk. 
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Resteren nog 21 personen, die buiten het aangeleerde vak werkzaam 
zijn, geheel niet werken of een opleiding buiten het vak volgen: 1 auto
spuiter, 1 bloembollenkweker, 1 landbouwer, 5 los werkman, 8 in GSW-
verband werkzaam, 2 werkloos, 1 udo-leerling en 2 opgenomen in een 
psychiatrische inrichting. 
Voor berekening van het totale percentage kan uitgegaan worden van 
135 tegen 23. De perser en magazijnbediende werden dan beschouwd 
als ,,uit het vak getreden": zij verrichten immers ongeschoolde arbeid, 
ondanks hun vakopleiding. 
De totale percentages zijn dan: 85,44% van de leerlingen bleef in het 
vak, terwijl 14,55% van de leerlingen „uit het vak trad". 
Indien men op de totale cijfers de Udo-groep (7 en 1) aftrekt, omdat 
deze groep het criterium voor differentiatie blijkbaar vervaagt, komt 
men tot de totalen: 128 (135 — 7) en 22 (23 — 1). Het percentage 
rendement voor duidelijk omschreven afgeronde opleidingen wordt dan: 
85,33% van de leerlingen bleef in het vak, en 
14,66% van de leerlingen trad „uit" het vak. 

Enige kritische opmerkingen 
De cijfers maken gewag van een hoog rendement van de opleidingen 
aan jongens op het Instituut voor Doven. Dit is uiteraard een verheu
gend feit. 
De onderzoekers menen echter de resultaten enigermate te moeten 
relativeren. Op grond van verschillende feiten is immers het gunstige 
resultaat niet zonder meer op rekening van de opleidingen als zodanig 
te schrijven. 
Op de eerste plaats zijn in het onderzoek ook leerlingen uit zeer 
recente lichtingen schoolverlaters opgenomen. Van 1956 tot 1960 waren 
er 51 schoolverlaters: vanaf 1960 tot en met 1966 dus 107. Né 1963 
namen 45 jongens afscheid van het Instituut. Dit betekent, dat deze 
jongens pas korte tijd zijn opgenomen in hun beroep en dat zij, voor 
zover zij de neiging hebben om van beroep te veranderen, daarvoor 
nog niet klaar zijn. 
Ten tweede heeft een dove mens niet zo'n grote flexibiliteit van beroep 
als horende mensen. Een dove mens is immers voor goed succes in 
de horenden-maatschappij veel sterker afhankelijk van zijn specifieke 
deskundigheid. Vanuit zijn persoonlijkheid en zijn contact-kwaliteiten 
kan de dove mens zich veel minder veroorloven dan een horende: de 
dove mens went niet gauw aan geheel nieuwe contacten en arbeids
situaties. De dove mens blijft — met andere woorden — meer „bij zijn 
leest". Het Instituut voor Doven heeft dit ook helemaal in zijn oplei
dingen ingebouwd en het aan de leerlingen voorgehouden als min of 
meer noodzakelijk. Vanuit de afdeling Nazorg wordt in gelijke geest 
geadviseerd. 
Ten derde speelt de gunstige conjuncturele situatie een rol (van 1956 
tot en met 1966). Op alle opleidingen sloten legio vrije arbeidsplaatsen 
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aan, zodat iedereen vrijwel direct een baan had. Naarmate deze situatie 
minder gunstig wordt, zal ook de gehandicapte arbeider over een 
grotere dosis flexibiliteit en incasseringsvermogen dienen te beschik
ken. Hieruit komt ook naar voren, dat de vakopleidingen voortdurend 
zullen moeten worden afgestemd op de verwachte industriële situatie 
in de eerstkomende jaren. 
Conclusies over het rendement van de vakopleidingen kunnen, naar wij 
menen, dan ook met meer gelding worden getrokken uit de cijfers, 
welke aangeven hoeveel leerlingen in aanmerking zijn gekomen voor 
verdere specialistische opleiding binnen hun vak. 
Tabel III geeft aan dat in alle sectoren — behalve in die van de 
schilders — na de basisopleiding een differentiatie heeft plaatsgehad. 
Het sterkst is deze differentiatie te zien bij de letterzetters en de 
metaalbewerkers. Het meest sprekende cijfer is het aantal metaal-
beweerkers, dat thans op een bedrijfsschool verder in opleiding is ge
nomen: 8. Hieruit blijkt duidelijk, dat de afdeling metaalbewerken een 
groot aantal leerlingen aflevert, dat zich kan meten met horende vak
genoten. Overigens dient te worden opgemerkt, dat verdere opleiding 
in de metaalbewerking veelal noodzakelijk is, gezien de differentiatie 
in de metaalbewerking zelf. Bij de andere sectoren houde men er 
rekening mede, dat niet iedere differentiatie ook een vakuitoefening op 
hoger plan inhoudt. De typografische afdeling b.v. zou nog beter ren
deren, wanneer van de 42 leerlingen er meer dan de 4 van thans tot 
monotyper, machinezetter, drukker of lay-outman zouden worden op
geleid. Anderzijds is de typografische opleiding van meet af aan al veel 
sterker gespecialiseerd dan de metaalbewerkersopleiding, zodat ver
dere specialisatie moeilijker is en vaak ook niet door werkgevers ge
wenst wordt. Ten slotte moet worden gewezen op het feit, dat in het 
onderzoek niet kon worden betrokken welke leerlingen hun vakbe
kwaamheid opvoerden door in hun vak verdere diploma's te verwerven; 
welke diploma's dan echter niet leidden tot verdere differentiatie in 
het vak (b.v. de kleermaker, die na het diploma „Broek en vest", het 
diploma ,.Groot werk, colbert" behaalde; de letterzetter, die in zijn vrije 
tijd het diploma reclametekenaar-ontwerper verwierf, doch geen functie 
kon bemachtigen als zodanig). 

De Udo-opleiding kan in dit stadium nog niet meedoen aan een onder
zoek naar rendement. Het is per definitie een algemene opleiding, welke 
specialisatie ten doel heeft. Pas wanneer ten volle bekeken kan worden 
hoeveel leerlingen de diploma's van de thans gevolgde opleidingen 
behalen en hoeveel er vóórdien afvallen, kan het rendement bepaald 
worden. 
Het is in dit stadium nog niet mogelijk om tot definitieve cijfers over 
het rendement van de opleidingen te komen. Zulks eist een langere 
periode, waarin via een meer gericht onderzoek wordt nagegaan welke 
oud-leerlingen succes hebben in hun beroep en welke oud-leerlingen 
niet. Het belangrijkste daarbij is het bepalen van de oorzaken van 
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succes en mislukking. Daaraan zijn wij nu nog niet toegekomen. Het 
blijft echter zeer verheugend, dat voor een dove mens met een goede 
vakopleiding inpassing en aanpassing in het arbeidsbestel kennelijk 
goed mogelijk is. 
Gaarne zeggen wij dank aan de heer Th. M. van Doesum, Psych. Drs., 
voor zijn adviezen en daadwerkelijke hulp bij deze eerste aanzet tot 
onderzoek en informatie. 

Boekbespreking 

Bij de Uitgeverij C. C. Thomas, Bannerstone House, Springfield, Illinois, 
verscheen in 1967 de tweede druk van het boek „Applied Audiology 
for children", geschreven door D. M. C. Dale. (159 pagina's.) 

Dale, oorspronkelijk werkzaam bij het onderwijs aan doven in Australië, 
thans verbonden aan de universiteit in Londen, schrijft in zijn voor
woord, dat het boek bestemd is om onderwijzers, ouders en mede
werkers van audiologische centra of klinieken te helpen bij de toe
passing van de gegevens, die door diverse onderzoekers op het terrein 
van de audiologie naar voren zijn gebracht. Zonder een zekere theore
tische inleiding over de problemen, die hij aansnijdt, kan hij echter niet. 
Zo wordt b.v. het begrip „recruitment" even aangegeven om direct 
daarna na te gaan welke dagelijkse ervaring de onderwijzer of onder
wijzeres bij zijn/haar werk met een kind of kinderen daaruit kan ver
wachten. 
In het begin van het boek overheerst de theorie evenwel meer dan de 
praktijk, maar later vanaf hoofdstuk vijf, wanneer de gegevens meer 
met elkaar in verband gebracht kunnen worden, wint het boek onzes 
inziens aanzienlijk aan waarde. Het bevat dan tal van aanwijzingen 
en gegevens, die ons bij het gebruik van hoorapparatuur in welke vorm 
dan ook van nut kunnen zijn. 
Bij het doornemen van dit boekje wogen we de inhoud vaak af tegen
over die van „Hearing and Deafness" van Hallowel Davis. Het laatste 
is meer omvattend. Het geeft onder meer beschouwingen over de zorg 
in de Verenigde Staten voor de doofgeworden volwassene, oyer de 
ontwikkeling van het onderwijs aan de gehoorgestoorde in de U.S.A., 
over de medische behandeling van doofheid enz. Hierover is niets te 
vinden in het werk van Dale. 
Het komt ons voor, dat het boek van Davis veel meer leerboek is dan 
dat van Dale. Toch is naar onze mening „Applied Audiology for 
children" — evenals „Hearing and Deafness" — een voortreffelijk boek 
om stof die men in een cursus akoepedie heeft aangeboden gekregen, 
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nog eens op een andere wijze te bestuderen. Het zullen dan vooral 
de toepassingen zijn, die onze aandacht trekken. 
Het boek, dat voortreffelijk is uitgegeven en een groot aantal afbeel
dingen en grafische voorstellingen bevat, is bij de boekhandel ver
krijgbaar voor iets meer dan dertig gulden. Geen geringe uitgave, maar 
volgens ons wel een verantwoorde. 

A. Cok 

Nieuws van de scholen 
St. Michielsgestel 

2 oktober 1967 

Officiële opening van het Mariëlla-Paviljoen voor dove geestelijk ge
stoorden. 

21 oktober 1967 

Aan de R.K. Leergangen te Tilburg slaagden voor Diploma A (cursus 
voor leerkrachten verbonden aan scholen en instituten voor gehoor
gestoorde kinderen): 
Mej. M. Bos, 's-Hertogenbosch; Dhr. G. Cleijne, 's-Hertogenbosch; 
Weleerw. Heer J. v. Corven, St. Michielsgestel; Mevr. A. Geertzen-
Weel, Amsterdam; Mej. M. v. d. Heuvel (cl.), St. Michielsgestel; Br. 
Laurentius Santegoeds, St. Michielsgestel; Zr. Mariëlla v. d. Hoven, 
St. Michielsgestel; Mej. A. v. d. Oord, Ammerzoden; Dhr. J. Spanhoff 
Nijmegen; Mej. E. v. d. Wiel, Waalwijk. 

Voor Diploma B slaagde: 

Br. Roelof van Grinsven, St. Michielsgestel. 

Br. J. 

Groningen 

De volgende kandidaten voor het examen nr. 48 en 49 van de leergang 
Gehoorgestoorden (Seminarium voor Orthopedagogiek) zijn geslaagd: 

Kon. Instituut voor Doofstommen 

D. Akker (volledig bevoegd); Mej. A. Biesma; U. Cremer; F. H. Dijk 
(v.b.); J. Hekman (v.b.); A. v. d. Heij; J. P. Ketelaar; S. Miedema (v.b.); 
Mej. D. A. Reddingius; S. A. Schutte (v.b.); G. J. Sissing; W. H. Thies. 

S.H.-School 
W. J. Faber; M. H. Feenstra; J. Ipema; C. J. Moraal (v.b.); K. de Nekker. 
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Mutaties 
De Nederlands Hervormde Gemeente te Den Hoorn (Texel) heeft een 
beroep tot predikant uitgebracht op de heer J. P. B. Visser, adjunct
directeur van het Kon. Instituut voor Doofstommen te Groningen. Daar 
de heer Visser dit beroep heeft aangenomen en het instituut dus gaat 
verlaten, is de heer K. Breeman, thans hoofd van de Guyotschool B, 
in diens plaats tot adjunctdirecteur benoemd. 
Inmiddels heeft de heer H. H. Arends de uitnodiging van de Hoofd
directie om het hoofdschap van Guyotschool B te aanvaarden, aan
genomen. 

A. G. K. 

Een verkeerde regenjas 
Wie na de conferentie in het Evert Küpersoord een verkeerde regenjas 
(grijs) mee naar huis genomen heeft, wordt verzocht zich in verbinding 
te stellen met de heer J. Scheffer, Cor Emousschool, Goudenregen-
straat 36, 's-Gravenhage. 

ERRATA 

Tot mijn spijt heb ik bij de correctie van het oktober-nummer een aantal zetfouten 
over het hoofd gezien. 

b!z. 161, 8e regel van onderen: 1 % moet zijn 1 %o 

dusdadanige moet zijn dusdanige 

blz. 162, 11e regel van onderen: achter l - t % is het woord jaar weggevallen 

blz. 163, 12e regel van boven in de literatuuropgave: 

1963 moet zijn 1965 

blz. 164, 16e regel van onderen: Doktor moet zijn Dokter 

blz. 165, 7e regel van onderen: millieu moet zijn milieu 

blz. 166, voetnoot: belangrijk moet zijn begrijpelijk. 
N. M. GELIJNS-MOLEMAN 
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