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Verslag van de 48ste algemene vergadering 
van de vereniging ter bevordering van het 
onderwijs aan doven in Nederland 

GEHOUDEN OP DONDERDAG 11 EN 
VRIJDAG 12 MEI 1967 TE ROTTERDAM 

Het programma, ons door het ontvangende Rudolf Mees Instituut toe
gezonden, vermeldde als inleiding een volleybaltoernooi op woensdag 
10 mei. De wisselbekers gingen voor de derde achtereenvolgende keer 
naar het damesteam van Voorburg en het herenteam van Groningen, die 
hiermee een eind maakten aan de wisselvalligheid van deze bekers. 

Donderdagmorgen was er het traditionele schoolbezoek. Ook werd ge
legenheid geboden kennis te nemen van het werk in de L W. Hilder-
nisseschool, de P. J. Evertse-Ulo en het prinses Beatrix-poliobad. Vele 
collega's maakten van dit gastvrije aanbod gebruik. 

Donderdag om twee uur kwamen we bijeen in de aula van het Rudolf 
Mees Instituut voor een discussie-middag. Als gasten verwelkomde de 
voorzitter de heer N. IJ. Vlietstra, hoofdinspecteur van het buitengewoon 
lager onderwijs, de heer J. L L Knijff, directeur van het Seminarium 
voor Orthopedagogiek en de heer Zürchner, directeur van de afdeling 
kleuter- en basisonderwijs. 
Het onderwerp van de discussie: ,,De opleiding van leerkrachten voor 
het dovenonderwijs" werd ingeleid door de heer A. Cok. Deze inleiding 
werd gepubliceerd in „Het Gehoorgestoorde Kind", 8ste jaargang nr. 3, 
juni 1967. Aan de hand van een negental vragen werden in discussie
groepen problemen en wensen besproken en meningen gepeild in ver
band staande met de opleiding. 

Deze negen punten luidden als volgt: 
1. In ons land wordt vaak gesteld, dat men bij het gewoon lager onder
wijs of kleuteronderwijs werkzaam geweest moet zijn, alvorens voor een 
benoeming bij het dovenonderwijs in aanmerking te kunnen komen. 
Acht u dit juist? Zo ja, hoeveel jaar acht u dan noodzakelijk? 
2. In tegenstelling tot vele andere landen kan men in ons land pas aan 
een opleiding voor het dovenonderwijs beginnen, als men hierbij werk
zaam is. Bent u het daarmee eens? Zo ja, waarom en hoe lang meent u, 
dat men er dan werkzaam moet zijn, vóórdat men de theoretische op
leiding kan beginnen? 
3. Als men bij het dovenonderwijs werkzaam is, vindt de opleiding in 
hoofdzaak - zo niet in zijn geheel - plaats buiten schooltijd. Acht u dat 
in pricipe juist? 
4. De mening bestaat, dat een onderwijzer, die na vier jaar zijn diplo-
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ma A nog niet heeft, behoudens overmacht ontslag dient te krijgen resp 
te vragen. Ditzelfde wordt gesteld ten aanzien van de onderwijzer, die 
behoudens overmacht na acht jaar zijn diploma B nog niet heeft. Acht u 
deze mening juist? 

5. Men hoort wel eens, dat de opleiding voor kleuteronderwijzeres bij 
doven zich zou kunnen beperken tot het diploma A. Bent u het daarmee 
eens? Zo ja, zou dan de voorkeur gegeven moeten worden aan een 
logopedisch-akoepedische opleiding of aan een didactisch-orthopeda-
gogische opleiding? Of lijkt u een eigen programma beter? 
6. Er zou gedacht kunnen worden aan een basisopleiding voorafgaand 
aan de meer gespecialiseerde vakopleiding, die zowel door onderwij
zers, kleuteronderwijzeressen, vakleerkrachten, schoollogopedisten en 
-akoepedisten als door maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders en 
hoofden van huishoudelijke afdelingen van internaten gevolgd zou moe
ten worden. Staat u hier positief tegenover? 
7. Acht u het nodig, dat naast of binnen de opleiding tot leerkrachten 
bij het dovenonderwijs een zo algemeen mogelijke oriëntatie op het ge
hele buitengewoon onderwijs plaatsvindt? 
8. Stel, dat men - zoals in het buitenland - zou komen tot een dag
opleiding: aan welke principiële voorwaarden zou dan voldaan moeten 
worden naar uw mening? 
9. Stel, dat een opleiding als in vraag 8 bedoeld tot stand komt: welke 
maatregelen dient de overheid dan te treffen om voor de betrokken 
leerkrachten deze opleiding mogelijk te maken? 

Een verzoek van de heer Bergshoeff om ook andere punten aan de 
orde te stellen, werd door de heer De Vos, die als gastheer de leiding 
had, afgewezen. De probleemstelling was grondig voorbereid en het 
leek de heer De Vos juister deze op de voorgestelde wijze te bespre
ken. 

Om zeven uur opende de voorzitter de huishoudelijke vergadering. Aan 
de uitgereikte agenda werd een punt toegevoegd, n.l.: Beslissing over 
het deelnemen aan de op te richten Internationale Federatie. 
De notulen van de huishoudelijke vergadering 1966, gehouden in St. 
Michielsgestel, werden gelezen en goedgekeurd. Een voorstel van het 
bestuur het verslag van de Algemene Vergadering niet in het juninummer 
van hetzelfde jaar, maar in het aprilnummer van het volgende jaar te 
publiceren, werd aangenomen. 

Het gestencilde financiële verslag werd aan de leden uitgedeeld en 
door de penningmeester toegelicht. De kascommissie, bestaande uit 
Rotterdamse collega's, t.w. de heren Van Yperen en Louwe, verrichtte 
grondig werk en diende een schriftelijk „in goede orde bevonden" in. 
Hierna werd de penningmeester onder dank gedechargeerd. De nieuw
benoemde kascommissie wordt gevormd door de Voorburgse collega's: 
de heren Landman en Uitdenbogaard. 

42 



Dan volgen enkele mededelingen: 
De heer Van Riet, die in verband met wijziging van werkkring zijn func
tie als administrateur van het tijdschrift heeft neergelegd, is opgevolgd 
door de heer H. A. Landman. 
Het commissiewerk werd voortgezet. 
De Udo-commissie en de commissie-Maatschappelijk Werk zonden het 
bestuur regelmatig verslagen van hun bijeenkomsten toe. Het bestuur 
acht het gewenst daarvoor geschikte verslagen in het tijdschrift te publi
ceren. 
Professor Tervoort is aan de taaicommissie toegevoegd, omdat behoefte 
gevoeld werd aan een wetenschappelijk linguïst. 
Het bestuur acht het commissiewerk een goede vorm van verenigings
activiteit en acht uitbreiding mogelijk en gewenst. De penningmeester 
zal waarschuwen als het fonds, gevoed door bijdragen van de Neder
landse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne, uitgeput raakt. 
Een nieuwe activiteit, gedeeltelijk gefinancierd door de vereniging, is 
een vorm van „gericht" schoolbezoek. St. Michielsgestel en Groningen 
hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Nieuwe aanvragen 
moeten, vergezeld van een kostenraming, via het bestuurslid verbonden 
aan de eigen school, gericht worden aan de penningmeester. 
Als reactie op deze laatste mededeling meende de heer Staal van 
Groningen, dat de schoolbesturen dit schoolbezoek zouden moeten fi
nancieren. 
De heer Jansen meende, dat het fonds ten goede moet komen aan de 
leerlingen en aan de vakopleiding van de oud-leerlingen. 
De voorzitter merkte op, dat er voor de vakopleiding van oud-leerlingen 
een beroep mogelijk is op een sociaal bijstandsfonds; verder, dat ge
richt schoolbezoek in het belang is van het dovenonderwijs, dus dienst 
is aan het dove kind. 
De heer Miedema stelt voor reservering van een bedrag voor elk insti
tuut. Dit zal door de penningmeester worden bekeken. 
De heer Cok, aan de beurt van aftreden als redactielid van het tijd
schrift, is door de Rotterdamse collega's herkozen. 

Het volgende agendapunt is het in stemming brengen van de gewij
zigde statuten. De voorzitter releveerde de geschiedenis van de statu
tenwijziging en gaf allereerst redactie en inhoud van de statuten ter 
bespreking. 
De heer De Vos stelde voor „onderwijs aan doven" te veranderen in 
„onderwijs aan dove kinderen" of in „dovenonderwijs". 
De voorzitter antwoordde, dat het onmogelijk is voldoende discriminatie 
in de omschrijving aan te brengen. 
De heer Jansen stelde voor „doof" te omschrijven. 
De vergadering verwierp beide voorstellen. 
De heer Clason van Amsterdam meende, dat niet omschreven is, wat 
een bestuur moet doen bij een motie van wantrouwen. 
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De voorzitter stelde, dat het voor een bestuur dan onmogelijk is in 
naam van de leden verder te werken. Het zal dus aftreden. In zo'n 
situatie wordt voorzien in artikel 7 van het huishoudelijk reglement. 
Daarna gaf de voorzitter inhoud en redactie van het huishoudelijk reqle-
ment ter bespreking. 

De heer De Vos stelde voor in punt 3a van artikel 1 „onderwijs geven" 
uit te breiden met „aan het hoofd staan" en in punt 5 van hetzelfde 
artikel een beroep mogelijk te maken op de beslissing van het bestuur 
Beide voorstellen worden aangenomen. 
Verder stelde de heer De Vos voor van artikel 8 het laatste deel weg te 
laten of anders te redigeren. Tot het laatste werd besloten. 
De heer Jansen stelde voor de contributie voor buitengewone leden niet 
te wijzigen. Ook dit voorstel werd aangenomen. 

Uit de presentielijst was inmiddels gebleken, dat het statutair vereiste 
aantal leden voor een stemming over gewijzigde statuten niet aanwezig 
was. De stemming kan echter wel plaatshebben in een nieuwe vergade
ring; dan is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde 
leden voldoende. Besloten werd die nieuwe vergadering vrijdagmorqen 
12 mei te houden. 

Het ingevoegde agendapunt werd toegelicht door de heer Delhez Op 
de eerstvolgende bijeenkomst te Brussel zal de band met de Interna
tionale Federatie door ondertekening van de statuten haar beslag moe
ten krijgen. De heren Delhez en Van der Have werden opnieuw afge
vaardigd en tevens gemachtigd de statuten van de Federatie te onder
tekenen. Deze afvaardiging is voor een periode van drie jaar van kracht 
De heer Van der Have nodigde, namens het bestuur van „Effatha" de 
vereniging uit haar volgende Algemene Vergadering als gast van' dit 
bestuur in Voorburg te houden. 

Bij de rondvraag informeert mej. Rekers naar de stand van zaken bii 
het schoolbezoek. 
De heren Van Puyenbroek en Van Dijk geven suggesties voor het tijd
schrift. Deze resulteren in een beroep op de leden het tijdschrift te be
nutten voor uitwisseling van ideeën en ervaringen. 
De heer Van Beers vraagt het bestuur twee nieuwe wisselbekers be
schikbaar te stellen voor het volgende volleybaltoernooi. Dit wordt toe
gezegd. 

De 48ste Algemene Vergadering wordt hierna door de voorzitter qeslo-
ten. 

* * * 

Op vrijdagmorgen 12 mei opende de voorzitter de 49ste Algemene Ver
gadering. 
Deze begon met een huishoudelijke bijeenkomst, waarop allereerst de 
rechtspositie van de leden ter sprake kwam. De problemen, ontstaan 
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door de puntenwaardering van de diploma's voor het dovenonderwijs 
door het rijk, waren aanleiding zich op deze rechtspositie te bezinnen. 
De Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven is in de 
eerste plaats studievereniging en voor de behartiging van hun rechts
positie zijn veel van haar leden ook georganiseerd in een der drie 
grote vakbonden. 
Elk der zuilen heeft n.l. zijn eigen vakbond: 
de A.B.O.P., Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; 
de K.O.V., Katholieke Onderwijzers Vereniging en 
de P.C.O.V., Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging. 
Ze zijn verbonden in het A.N.O.F., Algemene Nederlandse Onderwijzers 
Federatie, die gesprekspartner is in het overleg met de regering (het 
Georganiseerd Overleg). 
De A.B.O.P. en de K.O.V. hebben secties in vormen van buitengewoon 
onderwijs. Daarnaast bestaan bovendien voor elk der zuilen verenigin
gen voor buitengewoon onderwijs, n.l.: 
O. en A., Vereniging voor Orthopedagogen en Anderen, wier arbeid 
orthopedagogisch gericht is; 
R.K.B.O., Vereniging voor R.K. Buitengewoon Onderwijs en 
U.C.B.O., Unie voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs. 
Deze verenigingen ontmoeten elkaar in het Overlegcentrum Buiten
gewoon Onderwijs. In dit Overlegcentrum is ook het A.N.O.F. vertegen
woordigd. 

De voorzitter concludeerde, dat de specifieke belangen van het doven
onderwijs langs omwegen in het overleg ter sprake komen. Hij meent 
dat het gewenst is, dat de Vereniging ter Bevordering van het Onder
wijs aan Doven een rechtstreekse stem heeft in het Overlegcentrum 
Buitengewoon Onderwijs. 
Hij vraagt de leden zich te richten tot de eigen vereniging met verzoe
ken tot verbetering van de rechtspositie. De Vereniging zal geen in
lichtingen meer verstrekken aan incidentele personen. 

Hierna werd stemming over de gewijzigde statuten aan de orde gesteld. 
Ze werden met algemene stemmen aangenomen en het bestuur werd 
gemachtigd deze ter koninklijke goedkeuring voor te dragen. 

Na een korte pauze werd de vergadering heropend voor een meer 
officieel gedeelte. 
De voorzitter sprak een ,,ln Memoriam" uit voor Monseigneur Van Over-
beek en voor Broeder Armandus. 
Mgr. Van Overbeek is vele jaren bestuurslid geweest en onze vereni
ging heeft geprofiteerd van zijn adviezen, van zijn economisch inzicht 
in het algemeen en meermalen zeer in het bijzonder als hij wegen aan
wees om financiële steun te zoeken daar, waar op resultaat kon worden 
gerekend. Allen hebben wij ook zijn spontane hartelijkheid ervaren. 
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Als gasten op deze bijeenkomst werden verwelkomd-
de heer Bannink namens de wethouder, de heer V. d. Blenk namens de 
gemeentelijke inspectie, de heer Verschoor namens de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekkige 
Kinderen, Dr. Koster namens de Nederlandse Vereniging voor Audio-
k>g.e, de heer Bonnema namens de Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende Kind, de heer Redemeijer van de A B O P de 
heer Schermers, bestuurslid van „Effatha", namens de besturen van de 
instituten, Broeder Walter met tal van Belgische collega's en de dames 
Van Laar en Schippers, die deze morgen als spreeksters optraden. 

De heer Cok opende de rij van sprekers met een samenvatting van de 
gehouden discussies over de opleiding van leerkrachten voor het doven-
onderwijs. Uit de opsomming van gegevens en gedachten bleek dat een 
en ander nog weinig omlijnd is. 

De heer Cok overweegt een meer uitgewerkte vragenlijst samen te 
stellen, te beantwoorden met „ ja " of „neen", om tot nadere gegevens 
e komen. Ook acht hij het noodzakelijk nu reeds de wens tot het instel! 
en van een eenjarige dagopleiding ter kennis te brengen van de minis

ter van Onderwijs en Wetenschappen. 
De gespreksleiders van de discussiegroepen geven het bestuur in over
weging een studiecommissie samen te stellen. Deze studiecommissie 
zou gevormd moeten worden door docenten van de bestaande oDlei 
dingen, eden van het curatorium van het Seminarium voor Orthopeda
gogiek, leden van het adviescollege van de R.K.-Leergangen en enkele 
bevoegde en zeer ervaren leerkrachten van de instituten. Deze studie
commissie zou tot taak moeten krijgen het bestuderen van de bestaande 
opleiding om tot een verbeterde vorm te komen, het opnemen van con
tacten met regeringsfunctionarissen in verband met eventuele financiële 
gï i jkTe maken9 6" * " ^ " ^ ^ t h e o r e t i s c h - P r a k t i s o b e opleiding mo-

De voorzitter dankt de heer Cok en zijn medewerkers voor het vele 
werk achter de schermen verricht om deze discussie mogelijk te maken 
De opleiding van leerkrachten voor het dovenonderwijs is een zaak 
van de besturen van de instituten. De leden kunnen echter hun wensen 
ter kennis brengen van het bestuur der vereniging, dat dan naar bevind 
van zaken zal handelen. 
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Mej. Dr. F. van Laar spreekt hierna over „Organisatorische problemen 
en uitkomsten van het opsporingsonderzoek" en mej. Drs. B. Schippers 
over „Het nader onderzoek van zuigelingen, die van gehoorverlies wor
den verdacht". 
De heer Drs. A. W. de Vos sloot de rij met een inleiding, getiteld: „Over
zicht en Perspectief", waarin hij aandacht vroeg voor de multi-discipli-
naire benadering van de problemen het dove kind betreffende en daarin 
een centrale plaats toekende aan de dovenonderwijzer, die dagelijks 
met het dove kind wordt geconfronteerd. 

De voorzitter beëindigde de vergadering met een dankwoord aan de 
sprekers voor hun waardevolle bijdrage, aan het bestuur van de Amman-
stichting voor de geboden gastvrijheid, aan de heer De Vos en zijn staf 
voor de organisatie van deze vergaderdagen en aan de Rotterdamse 
collega's voor het mogen bijwonen van hun lessen. 
„Wij worden in ons werk dagelijks geconfronteerd met onze beperkte 
kennis en met onze begrensdheid op velerlei wijze. Naast deze realiteit 
is er ook de werkelijkheid van de liefde, die grenzeloos kan zijn. Ik 
hoop, dat ons aller werk in het komende jaar gesteund mag worden door 
deze werkelijkheid, die werkt en doet werken." 

N. Rog 
Voorburg Secretaresse 
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De verstaanbaarheid van onze leerlingen 

Nadat in de loop der jaren gebleken is, dat voor ernstig dove kinderen 
de gehoorapparatuur niet dèt heeft gebracht, wat men ervan verwachtte, 
o.a. een betere verstaanbaarheid van hun spraak, ja, nadat in jaren 
van wanhoop, die iedere leerkracht van doven immers steeds weer 
schijnt te moeten beleven, soms het gevoel ontstond, dat juist het tegen
overgestelde waar was, n.l. dat onze huidige ernstig dove leerlingen 
minder goed spreken dan de leerlingen b.v. uit de jaren vóór de laatste 
oorlog, komt de articulatie en alle onderwerpen, die zich daaromheen 
bewegen opnieuw in de belangstelling. 
Men vraagt zich daarbij dan vaak af: „Hebben we soms oude schoenen 
weggegooid vóór de nieuwe klaar waren?", of: „Hadden we niet beter 
de oude kunnen opknappen met het nieuwe materiaal?". 
Uit dit gevoel en geleid door deze vragen willen we nader op het pro
bleem van de verstaanbaarheid ingaan. 
Allereerst de volgende definitie daarvan: Onder de verstaanbaarheid 
van de spraak van de dove verstaan we het functioneren van het spre
ken van de dove in zijn taalhandelen met de horende(n). 
Twee onderwerpen dus: spreken en taal, die in verband met de ver
staanbaarheid eerst nader bekeken dienen te worden, afzonderlijk en als 
eenheid. 
Hoewel voor velen onder ons in dit verband de deur reeds heel lang 
open staat, willen we toch - en dat in de eerste plaats, omdat voor 
enkele jongere collega's die deur wellicht pas kiert - de aandacht ves
tigen op het feit, dat taal en spreken twee niet-identieke grootheden 
zijn, die echter innig met elkaar zijn verweven. 
Reeds in 1922 werd door De Saussure in zijn „Cours de Linguistique 
Générale" het fundamentele onderscheid gemaakt tussen „langue" en 
„parole", later door Reichling geformuleerd als taalsysteem en taal
gebruik. 
Laten we Prof. Tervoort het woord geven om dit onderscheid nader te 
formuleren: „Onder spraak versta ik de handeling van spreken, het 
vermogen om te kunnen spreken en de wijze van spreken". 
,,En taal, wat is dat dan? Een communicatiemiddel onder andere, daar 
zijn we het allemaal wel over eens; ja zelfs het menselijk communi
catiemiddel bij uitstek. En dan zijn er - dacht ik - twee wezenskenmer
ken van dat communicatiemiddel die ons beter begrip van taal kunnen 
brengen: taal heeft een typische bouw en taal heeft een typische inhoud. 
De taalbouw is het systematische dat in het gebruik aanwezig blijkt, en 
dat de grammatica tracht te formuleren; de taalinhoud is de schat die 
vorm en betekenis heeft, die ons elke dag ten dienste staat, en die 
woordenboek en lexicon trachten te investeren." 
Aldus Prof. Tervoort over het verschil. Het volgende zegt hij over de 
eenheid: „Wat is taal in concreto; waar is ze; hoe moeten we ze vinden? 
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Nergens anders dan in het gebruik, dus primair in de spraak. Taal hangt 
niet in de lucht, als een overkoepelend wolkendek dat boven elk land 
anders uitregent, maar ze bestaat alleen zolang er verschijningsvormen 
van aanwezig zijn: een taal, die ooit vroeger ergens gesproken is maar 
nooit in schrift gecodeerd bestaat eenvoudig niet meer. Taal zit ook 
niet in ons hoofd als een soort supercomputer, bij de Nederlander zus, 
bij de Griek zo, en bij de Amerikaan weer anders, maar het is een bij
zondere wijze van instrumenteel, symbolisch, communicatief, klank
voortbrengend handelen dat wel vanuit de hersenen gedirigeerd wordt, 
maar dat pas tot taal wordt als er ook gesproken wordt." 
Dit alles betekent, dat ons articulatieonderwijs moet worden gegeven 
als een aspect van het taalonderwijs, wil het geleerde kunnen functio
neren in de taalhandeling en aldus tot verstaanbaarheid van het dove 
kind leiden. 

Aangezien taalgebruik zowel spreken als verstaan is, is ook de ver-
staanvaardigheid, het vermogen van het dove kind om degene die tot 
hem spreekt te verstaan, een fundamentele voorwaarde voor de ver
staanbaarheid, zoals deze eerder werd gedefinieerd. Die voorwaarde 
houdt o.a. in, dat het gesprek c.q. het aangeven, het aanleren van de 
bouwstenen, waarmee een gesprek kan worden opgebouwd, grondslag 
moet zijn van onze spreekmethode, willen we de verstaanbaarheid van 
het dove kind groter maken. 
In het gesprek zal het dove kind gelegenheid moeten krijgen dit func
tioneren te oefenen. Welke richtlijnen geeft dit voor de praktijk? Prof. 
Tervoort zegt in zijn rede, uitgesproken bij het aanvaarden van het 
ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Toegepaste Taalkunde 
aan de Universiteit te Amsterdam op maandag 22 mei 1967, n.a.v. een 
diachronische studie van een groep Nederlandse en Belgische en een 
groep Amerikaanse dove kinderen het volgende: 
,,De meest belangrijke conclusies ten aanzien van de grammaticale cate
gorisatie bleken dat er een ongeproportioneerde voorkeur voor, en effi
ciëntie in het gebruik van het zelfstandig naamwoord bestonden, en een 
uitermate gering en weinig efficiënt gebruik van alle andere woord
klassen. Dit werd verklaard door het feit dat de langzame overgang in 
de loop der jaren van het gebaar-alleen naar het gebaar plus simul
taan woord of naar het woord-alleen het gemakkelijkst verloopt voor de 
meest zaaknoemende klasse der substantiva. 
De visuele wereld van vooral de jongere proefpersonen werd namelijk 
hoofdzakelijk gesymboliseerd door de manuale omschrijving van zaken 
die gemakkelijk geïmiteerd kunnen worden. 
De esoterische ontwikkeling van imiterende naar willekeurige, op af
spraak berustende tekens incorporeert niet vanzelf de aan deze ont
wikkeling vreemde karakteristieken van de tekens der gesproken taal, 
zoals morfologie en de categorisatie in grammaticale woordklassen. Uit 
dit resultaat van het onderzoek blijkt dat het dove kind vaak in het sta
dium van naamgeving blijft steken." 
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Een vraag aan Prof. Tervoort: Zou het onderwijs in de beginklassen hier
bij ook een rol kunnen spelen? Steeds weer moeten we ervaren, hoe in 
die beginklassen uitsluitend de zelfstandige naamwoorden worden aan
geleerd, en dat wordt „gearticuleerd" met dit soort woorden. Met het 
oog op de verstaanbaarheid vragen we ons af: Zijn dat de juiste bouw
stenen om ons gesprek op te bouwen? 
En vervolgens vragen we ons af: Zijn de zo veelvuldig in onze voor-
school- en articulatieklassen voorkomende „beschrijvende" zinnetjes, 
zoals: „moeder zit bij de tafel." 

„vader zit in de auto." 
enz. 

geschikt om als instrument in de communicatie te worden gebruikt? 
De allereerste opdracht aan de articulatieonderwijzer in verband met de 
verstaanbaarheid is het kiezen van die woorden en zinnen, die het dove 
kind nodig heeft om z'n spreken in zijn taalhandelen te laten functione
ren. We krijgen dan zeker niet uitsluitend zelfstandige naamwoorden, 
maar woorden en zinnetjes, zoals: 

kom 
eraf - erin 
ja 
nee 
dit 
die 
pas op 
waar is mama? 
niet doen. 
enz. enz. 

We moeten het spreken van horende kinderen observeren en door deze 
observaties geleid een voorraad instrumenten (woorden en zinnen) voor 
de communicatie aanleggen, die als articulatie-oefenstof kan worden 
gebruikt. 
Vergelijk uw voorraad regelmatig met die van uw collega'sl 
Hebben we zo goed mogelijk aan deze voorwaarde voor de verstaan
baarheid voldaan, dan werd ook de mogelijkheid geopend het spreken 
communicatief te doen zijn, het te gebruiken van mens tot mens. 
Vooral bij deze fundamentele eigenschap van het taalgebruik treedt de 
verstaanbaarheid in nauwe samenhang met de verstaanvaardigheid naar 
voren. Het wil, dat het articuleren direct aanstuurt op de mogelijkheid 
van een gesprek, dat het samengaat of zelfs pas volgt op het begrijpen 
en het verwerken van de stof; immers zonder dit begrip en die verwer
king is een tegenzet in het spel niet mogelijk. 
Het gaat er bij ons articulatieonderwijs om er steeds op bedacht te zijn 
niet de fout te maken het kind het éénrichtingsverkeer in het gesprek 
als normaal te laten beleven; in het spel (taaicommunicatie) moeten de 
kinderen meespelen. 
Dat het taalgebruik symboliserend is, is wellicht de belangrijkste eigen-
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schap in verband met de verstaanbaarheid, waarmee we bij ons articu-
latieonderwijs rekening dienen te houden. 
Reeds bij het eerste spreekonderwijs dienen we het kind duidelijk te 
maken, te leren ervaren hoe beweeglijk en afhankelijk een woord in 
verband met zijn betekenis kan zijn. 
„Bebie" is niet alleen het pasgeboren kind, een „baby" kan ook vijf of 
zes jaar zijn: ,,0, wat ben jij een bebie". 
„Kopje" is niet alleen een instrument om thee te drinken, het kan ook 
van gips gemaakt zijn en een klein meisje voorstellen. 
De conciërge woont in een „huis", maar een slak kan ook in z'n „huis" 
kruipen. 
We dienen ons te hoeden voor „fixatie": een bepaald voorwerp, ook al 
is het afkomstig uit een met het kind beleefde situatie, steeds met het
zelfde etiket beplakken. Het kind gaat dan het in wezen zo beweeglijke 
etiket fixeren op dat ene geval. Dit zal de verstaanvaardigheid in de weg 
staan, dus ook het functioneren van de spraak van de dove in de taal
handeling, dus z'n verstaanbaarheid nadelig beïnvloeden. 
Een volgende eigenschap van belang voor de verstaanbaarheid is het 
systematische in het taalgebruik. Een onjuiste toepassing van het sys
teem kan leiden tot een verkeerd of tot een geheel niet begrijpen van 
de spraak. 
Zetten we naast elkaar: „Ziet mijn vader jouw broer" en 

„Ziet jouw broer mijn vader", 
dan is voor een juiste overbrenging van de bedoeling kennis van de 
syntaxis - in dit geval de woordvolgorde - absolute voorwaarde. 
Ook de congruentie kan voor de verstaanbaarheid van betekenis zijn. 
We plaatsen naast elkaar: „De jongens geven je een boek" en 

„De jongens geef je een boek". 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat men bij het articu-
latieonderwijs ten behoeve van de verstaanbaarheid ernstig rekening 
dient te houden met het feit, dat gebruik - in dit geval de spraak - en 
systematiek twee aspecten van de taal zijn, die elkaar aanvullen, dat 
bij dit onderwijs de onderwijzer steeds voor ogen dient te staan dat die 
systematiek slechts kan worden geleerd door het gebruik en dat ge
bruik alleen mogelijk is door juiste toepassing van de systematiek. De 
moeilijke taak van de articulatieonderwijzer is deze vicieuze cirkel in 
beweging te brengen. 

Vervolgens het terrein verder beperkend, zullen we ons bezighouden 
met het foneem. De fonologie bestudeert de spraakklanken als functio
nele elementen in de opbouw van de woorden; in verband met de ver
staanbaarheid dus uiterst belangrijk. Men heeft de laatste jaren trachten 
te analyseren in welke opzichten de fonemen van elkaar verschillen. 
Men heeft daarbij nagegaan welke eigenschappen een spraakklank 
heeft en welke daarvan functioneel zijn. 
Nemen we als voorbeeld de „K". We treffen bij dit foneem de volgende 
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eigenschappen aan: de stem ontbreekt, de ademstroom wordt een mo
ment onderbroken en de tongrug ligt tegen het gehemelte. De eerste 
eigenschap is hierbij niet distinctief. In het Nederlands is geen sprake 
van een betekenisverschil als we de „K " bij voorbeeld in het woord 
„likdoorn" of in „ik doe" met of zonder stem uitspreken. De „K" wordt 
in het Nederlands dan ook gekarakteriseerd door twee distinctieve 
eigenschappen, namelijk de dorsaliteit en de explosiviteit. 
Op een dergelijke manier kunnen we van ieder foneem nagaan welke 
distinctieve eigenschappen het heeft. 
In principe vinden we in het taalsysteem een volkomen uitgebalanceerd 
stelsel van fonemen en hun distinctieve eigenschappen. In het taal
gebruik wordt dit echter verre van nauwkeurig toegepast; vele distinc
tieve eigenschappen worden niet tot uitdrukking gebracht. Herhaaldelijk 
worden deze eigenschappen door assimilatie aangetast, waardoor ge
hele of gedeeltelijke klankaanpassing plaatsvindt, doordat bij het ge
bruik van een foneem slechts zoveel eigenschappen actueel worden, 
als voor het verstaan nodig is. 
Dat er geen verwarring optreedt is te danken aan het feit, dat het taal
gebruik nog vele andere mogelijkheden tot onderscheiding ter beschik
king staan (ritme, melodie, tekst, context, situatie enz.). In dit verband 
dienen we te wijzen op de „redundancy", het verschijnsel in het taal
gebruik, dat dikwijls meer kenmerken gegeven worden of mogelijk zijn, 
dan strikt nodig zijn voor het begrijpen van de betrokken taaluiting. 
Stellen we de vraag: „Kom je morgen op school?", dan vinden we de 
syntax van de vraag naast de stijgende toon om aan te geven, dat we 
met een vraag te doen hebben. Hiervoor zou de stijgende toon alleen 
al voldoende zijn; de woordvolgorde is „redundant". 
We kunnen zelfs nog verder gaan en door de woordkeus de vraag nog 
eens extra onderstrepen: 

„Ik vraag je, kom je morgen op school?" 

of nog sterker: 
„Ik vraag je, kom je morgen op school, ja of nee?" 

Hoe meer kenmerken gegeven worden, hoe gemakkelijker de identifi
catie van een taaluiting verloopt, m.a.w. hoe groter de verstaanbaarheid 
zal zijn. 
In het taalgebruik van het dove kind is de redundancy echter in veel 
mindere mate aanwezig dan bij horenden; de melodie en het ritme ont
breken o.a. geheel of bijna geheel als distinctieve eigenschap. 
Reeds bij de articulatie zullen we er dus ook vanuit moeten gaan, dat 
iedere „haalbare eigenschap" er dan ook uitgehaald dient te worden; 
wat o.a. inhoudt, dat slechts inwendige assimilaties dienen te worden 
aangeleerd en dat men bij verdere klankaanpassing met verlies van 
distinctieve eigenschappen van het foneem uiterst voorzichtig te werk 
dient te gaan. Bij de horenden is die klankaanpassing steeds in even
wicht met de graad van de verstaanbaarheid. De dove mist de mogelijk-
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heid dit te beoordelen en het is dan ook de veiligste weg elke distinc
tieve eigenschap te doen realiseren in de articulatie. 
Dit was ook de mening van Prof. Hellinga, na een onderzoekje, waarbij 
de verstaanbaarheid werd nagegaan van enkele totaal dove kinderen 
met en zonder verbonden spraak. 

Ten slotte willen we nagaan, wat de informatietheorie ons in verband 
met de verstaanbaarheid heeft te leren. 
We zullen dit onderwerp benaderen, zoals Dr. E. de Boer dit deed in zijn 
„Openbare Les" als lector in de fysica van het oor aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
Hij zegt daarin, dat communicatie voor onze samenleving van vitaal be
lang is. We spreken van communicatie als er sprake is van overbren
ging van boodschappen, die voor zender zowel als voor ontvanger zin 
hebben. De hoeveelheid informatie van het bericht hangt uitsluitend af 
van de mate, waarin dit verwacht of onverwacht is. 
Dr. De Boer bekijkt hoe de informatie toeneemt als we reeksen sym
bolen beschouwen. Hij neemt als voorbeeld het gesproken woord. Ana
lyseren we dit, dan vinden we een reeks van min of meer los van elkaar 
staande spraakklanken, „fonemen" genoemd. Stellen we het aantal fo
nemen op 32, en stelt elk foneem een bericht voor, dan is het mogelijk 
32 berichten te coderen. Zijn al deze berichten even waarschijnlijk, dan 
is de kans op één ervan 1 op 32. 
Kiezen we als uit te zenden signaal een combinatie van twee fonemen, 
dan zijn er theoretisch 32x32 mogelijkheden en er zouden dan 1024 
berichten kunnen worden gecodeerd. Met drie fonemen wordt dit aantal 
32.768. 
In deze redenering zit een fout, die van groot belang is in verband 
met de verstaanbaarheid van onze dove kinderen. 
We kunnen niet alle combinaties van twee fonemen uitspreken; we kun
nen van al die combinaties er maar enkele gebruiken en bij een com
binatie van drie fonemen wordt de keuze nog kleiner. 
Theoretisch zijn er heel veel mogelijkheden, praktisch gebruiken we er 
maar enkele. 
Dit houdt in, dat wanneer de luisteraar enkele fonemen heeft waarge
nomen, hij de volgende bijna kan raden op grond van het systeem van 
combinaties, dat in zijn geheugen is opgeslagen. 
Voor de verstaanbaarheid van de dove is dit in twee opzichten van 
grote betekenis. Spreekt hij een foneem of foneemcombinatie onjuist 
uit, dan wordt de luisteraar op een dwaalspoor gebracht, zowel wat be
treft het waargenomen foneem als wat betreft het volgende foneem, 
dat in een verkeerde combinatie wordt gezocht. 
Voor de praktijk van ons spreekonderwijs in verband met de verstaan-
vaardigheid houdt dit in: 
Er moet door het gebruik een stelsel van verwachtingspatronen worden 
opgebouwd, d.w.z. opvoering van het articulatieonderwijs, niet te veel 
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articulatorische moeilijkheden tegelijk aanleren, maar vooral frequente 
herhaling van hetgeen reeds geheel of gedeeltelijk zit; daarnaast moe
ten we de resultaten van ons articulatieonderwijs door een derde laten 
controleren - zien of zin: wat heeft de leerling gezegd? - aangezien in 
de meeste gevallen de verwachting bij de leerkracht een te grote rol 
zal spelen. 

In dit artikel werd getracht enkele inzichten en resultaten, die de weten
schap in vertrouwen aan de praktijk overgaf, op hun bruikbaarheid te 
toetsen, anders zouden experiment en onderzoek tot niets leiden. „Al
leen in samenwerking", zegt Prof. Hellinga, op onze vergadering van 
4 juni 1959 te Amsterdam, „kan misschien iets bereikt worden; alleen 
wanneer praktijk en wetenschap elkaar verstaan, kan in dit geval verder 
gestreefd worden naar de verstaanbaarheid van de sprekende dove." 

P.S. Het zal zijn opgevallen, dat weinig of in het geheel niet is gespro
ken over het gebruik van de moderne gehoorapparatuur in verband met 
de verstaanbaarheid. De schrijver van dit artikel weet daar niet zo erg 
raad mee. De praktijk maakte hem een beetje voorzichtig. 
Als ik lees: „De audiologische methode in de naoorlogse jaren tot ont
plooiing gekomen, heeft haar waarde kunnen bewijzen. Welke voordelen 
heeft zij gehad voor de leerlingen? 
De stemkwaliteit is verbeterd; de spraak is verstaanbaarder en spon
taner geworden; taalbezit en taalontwikkeling zijn tot meer ontwikke
ling gekomen, vooral ook wat de abstracte taal betreft. Het denken heeft 
een hoger niveau bereikt; het innerlijk leven is rijker geworden. Gees
telijke ontplooiing en sociale integratie hebben de betrokken leerlingen 
tot andere persoonlijkheden gemaakt; zij leven niet meer in een beslo
ten wereldje, maar zijn ondanks hun doofheid in de grote maatschappij 
opgenomen" (Het Doofzijn Beluisterd - 1964), dan weet ik daar geen 
raad mee. 
Niemand heeft hierop gereageerd! Zijn we het met de schrijver eens; 
zijn we te weinig kritisch ten opzichte van eigen resultaten; vinden we 
het eigenlijk maar onzin, of heeft niemand het gelezen? 
Wie geeft zijn eigen ervaringen, kritisch bekeken, aan ons tijdschrift 
prijs? 
De waarheid, ons werk en ten slotte het dove kind zelf zullen ermee 
gediend zijn. 

Amsterdam P. R. Berkhout 

54 



Internationale samenwerking 

Hoewel de Internationale Federatie van Verenigingen van Dovenleraren 
officieel nog niet bestaat - de statuten moeten namelijk nog definitief 
worden vastgesteld en goedgekeurd - had Broeder Walter in aanslui
ting bij de studiedagen van de Belgische Maatschappij voor Audiofono-
logie (18 en 19 november 1967) een tweedaagse bijeenkomst van doven
leraren op 20 en 21 november in het kader van dit congres te Brussel 
georganiseerd. 
Deze bijeenkomst werd door een aantal van onze collega's bezocht. De 
heren Hajer en Toonstra deden ons een verslag over de aldaar gehou
den besprekingen toekomen, welke beide verslagen wij gaarne onder 
uw aandacht brengen. 

Red. 

De heer R. Hajer (Voorburg) bericht ons het volgende: 

Het hoofdthema van de besprekingen was: de mogelijkheid van een 
zuivere hoormethode bij het spraakonderwijs aan zwaar-dove kinderen. 
In dit verband werden drie punten belicht: 

1. het dove kind 
2. de hoorapparaten 
3. de hoormethode. 

Broeder Walter, die de eerste en derde bespreking kort inleidde, bracht 
naar voren, dat de lagere frequenties t/m 1000 Hz ons vrij veel informa
tie geven. Hij stelde, dat gebleken is, dat twee vrij smalle zones in de 
buurt van 300 en 3000 Hz aan horenden voldoende informatie geven en 
hij vroeg zich af, of onze doven dan geen voldoende informatie zouden 
kunnen putten uit één of twee zones in het lage gebied. Hij bracht hierbij 
naar voren, dat hogere frequenties hun invloed doen gelden op de vorm 
van de lagere. 
Bij de discussie over dit onderwerp ontstond een verschil van mening 
over het feit, of dit alleen geldt voor doven die tot 3000 Hz verliezen 
hebben van ca 85 dB, of ook voor doven die boven 600 Hz vrijwel niets 
meer waarnemen. 
Broeder Walter betoogde, dat wij door de spiegel te gebruiken bij het 
spreekonderwijs, onze leerlingen, die toch al sterk visueel ingesteld 
zijn, nog meer in die richting dringen. Hij wilde dus geen spiegel gebrui
ken, om de leerlingen te dwingen, zoveel mogelijk van hun hoorresten 
gebruik te maken. 
In de discussie kwam verder naar voren, dat velen van mening waren, 
dat het lage toongebied wel belangrijke steun geeft voor het ritme van 
de spraak, maar onvoldoende voor de verstaanbaarheid. 
Broeder Walter vond, dat de spraakontwikkeling van het kleine dove 
kind niet op een visuele, maar op een auditieve basis moet rusten. We 
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moeten onze leerlingen leren, op geluidsprikkels te reageren en door 
oefening zien we vaak een aanzienlijke verbetering in het audiogram. 
Auditieve prikkels stimuleren tot spreken. Ook zijn deze prikkels veel 
meer verbonden met gevoelens dan visuele indrukken. Door oefening 
moet dit leiden tot begrijpen en produceren van gesproken taal. Als we 
het kind leren zichzelf te horen, dan zal het ook gaan spreken. 

Over de gebruikte of te gebruiken hoorapparaten sprak dr. Constant 
uit Parijs. Hij betoogde, dat hogere eventueel onhoorbare frequenties de 
lagere beïnvloeden. Hij gaf als voorbeeld, dat een zuiver sinusvormige 
golf, door toevoeging van de oneven harmonischen tot een vierkante 
vorm gaat naderen. De hogere frequenties veranderen dus de lagere. 
De vorm van de lagere geeft ons dus informatie over de daarmee ver
bonden hogere frequenties. 
Verder bracht hij naar voren, dat de gewone kleine telefoontjes eigen
lijk alleen het gebied tussen de 200 en 3000 Hz weergeven. Grotere, 
liefst dynamische telefoons beginnen veel lager en lopen ook veel 
verder door. De zwakke schakel in de keten: microfoon, versterker, 
telefoon - is meestal de telefoon. Een goede, grote telefoon zal dus veel 
meer informatie geven. Een andere mogelijkheid is ook de microfoon 
met versterker te koppelen aan een ringleiding. Er zijn goede hoofdtele
foons met ingebouwde luisterspoel en versterker, die een goed geluid 
geven. Door middel van menging en detectie is het zelfs mogelijk, twee 
verschillende signalen aan beide oren te geven, dus eventueel een ste-
reofonisch signaal. 
Ook kwam de transposer ter sprake. Het bleek, dat vrijwel niemand veel 
kon zeggen over praktische resultaten. De nu gebruikte systemen bren
gen twee smalle banden in het gebied tussen 3000 en 10000 Hz over 
naar twee smalle banden tussen 500 en 1000 Hz. 
Bij een demonstratie was voor ons het verschil tussen verschillende 
medeklinkers, zoals s, ch en f goed te horen. Op de gedemonstreerde 
transposer, die dr. Constant zelf ontwikkelde, was ook een systeem van 
visible speech toegepast. Een bezwaar is, dat er geen draagbare trans-
posers bestaan, en dat er geen transposers in gebruik zijn, die meer dan 
twee frequentiegebiedjes kunnen overbrengen naar lagere gebieden. 

In de discussie kwam o.m. naar voren, of er geen verwarring ontstaat, 
als onze kinderen directe geluiden horen in het gebied tussen 600 en 
1000 Hz en bovendien kunstmatig in dit gebied gebrachte geluiden. 
Een ander bezwaar van deze transposer was, het grote aantal knoppen, 
zodat de ontwerper (dr. Constant) zelf enige moeite had met het juist 
instellen. 
Een korte bespreking van de werking van de versterkers Suvag I en II 
volgde, waaruit bleek, dat dit versterkers zijn met ingebouwde filters, 
zodat bepaalde gebieden kunnen worden afgesneden. Verschillende 
sprekers waren in de discussie van mening, dat het gehoor van het kind 
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al zoveel afsnijdt, dat we vooral nog niet meer moeten uitfilteren - een 
vlakke karakteristiek is de meest gewenste, ook al omdat veel onder
wijzers anders het gehele apparaat niet meer kunnen bedienen. 
Een spreker sprak over de transposer van Ir. Lafon. Deze is in een ex
perimenteel stadium; men had er al enige tijd mee geoefend. Men deed 
proeven met woordenlijsten, waarbij de woorden werden onderscheiden 
naar aantal lettergrepen, naar ritme, naar klinkers en medeklinkers. 
De Duitse delegatie vroeg zich af of men niet veelal langs elkaar heen 
werkte. Het blijkt o.a. dat er nu geheel los van elkaar verschillende en 
toch sterk verwante transposers ontwikkeld zijn. Bovendien praten we 
vaak langs elkaar heen als we spreken over zwaar-doven. In veel geval
len is bovendien het audiogram niet alleen bepalend. 
De heer Knudsen uit Denemarken vertelde met dia's iets over zijn appa
ratuur. Hij gebruikte visible speech, een oscillograaf voor het ritme, een 
transposer en een bandrecorder, waarbij de bandjes op kaarten waren 
geplakt. Boven de band bevond zich op de kaart een afbeelding van het 
voorwerp en het geschreven woord. De bandrecorder had twee sporen. 
Op spoor I stond het gesproken woord; op spoor II kon de leerling zelf 
het woord naspreken, eventueel uitwissen en opnieuw spreken. Het 
kind kon zowel kanaal I als II daarna beluisteren. Dr. Knudsen was van 
mening, dat de klasseonderwijzer van alle klassen in zijn eigen klas indi
vidueel spraakonderwijs moest blijven geven, bijv. 1 of 2 uur per week. 
Een probleem, dat de hele vergadering nogal stroef deed lopen, was 
dat de sprekers Frans spraken en er geen vertaling was. Ook in de dis
cussie gaf de taal vaak een groot probleem. 
Al met al zijn in Brussel veel zaken naar voren gebracht, die op het 
ogenblik in ons dovenonderwijs leven. 

Van de heer W. Toonstra (Groningen) vernemen wi j ! 

Op maandag 20 november 1967 opende Broeder Walter in het Congres
paleis te Brussel deze bijeenkomst, die georganiseerd was door de nog 
niet officieel opgerichte internationale federatie van leerkrachten, werk
zaam bij het dovenonderwijs. 
Doel van deze vereniging is een breder contact te bewerkstelligen tus
sen de collega's uit verschillende landen. 
Zweden, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, België en Neder
land waren vertegenwoordigd. 
Algemeen thema: Discussie over instrumentale methoden bij het aan
brengen van spraak bij zwaar-dove kinderen (meer dan 85 dB en tijdens 
de discussie bleek tot 1000 Hz) in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. 

Verdeling in onderwerpen: 

A. De spraak 
Hoe komt de spraak, bestaande uit akoestische elementen, tot het 
kind? 
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B. Het dove kind 
Hoe hoort het? Methoden om de perceptie langs auditieve en vibra-
torische weg te ontwikkelen? 

C. Apparatuur 
Karakteristieken van het moderne materiaal. 

D. Het onderwijzen van de spreekmethode, gebaseerd op een audio-
fonetische methode. 

Bezwaren: 

1. Er was van te voren geen discussie mogelijk op nationaal niveau. 
2. Het onderwerp was te ruim genomen. 
3. De discussie was niet aan een tijdslimiet gebonden. 
4. Er waren moeilijkheden op het gebied van de begripsbepaling. 
5. Daardoor kwamen we niet tot een afgerond geheel. 

A. DE SPRAAK 

Broeder Walter leidde de discussie in. De volgende punten kwamen aan 
de orde: 
Belangrijk is een methodiek en didactiek, waarbij we rekening houden 
met: 
1. de spraak als akoestisch foneem; 
2. de eigenschappen van de hoorapparaten; 
3. de aard van het verlies; 
4. de psyche van het kind. 
Men moet goed op de hoogte zijn met de analyse en de akoestische 
karakteristiek van de spraak. 
De micro-elementen als ritme, accent, melodie, worden hoofdzakelijk in 
de lage tonen waargenomen. De ritmische kant van de spraak in de fre-
quentieschaal 100-600 Hz; de intensiteit en tijd van 200-400 Hz. 
Beweging en toon staan in enge verbinding met elkaar, want bij spreken 
komt beweging. Zonder beweging geen spreken. 
Als het kind visueel gericht bezig is (b.v. articulatiespiegel), kan het 
niet auditief bezig zijn. 
De taal moeten we als een Gestalt zien. Het is meer dan een optelsom 
van de elementen. 
Broeder Walter noemde nog enkele belangrijke boeken over dit vraag
stuk. Wat Nederland betreft noemde hij het boek „Phonetiek" van Dr. 
Kaiser. 

B. HET DOVE KIND 

Enkele meer of minder belangrijke aspecten. 
Hoe vindt de perceptie en speciaal de auditieve perceptie plaats? 
Een uitgebreide psychologie van het dove kind is belangrijk. 
Waarnemen in het algemeen is niet alleen sensorisch, maar ook moto
risch gericht. De neuronen schakelen eerst de motoriek in. 
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Het kind moet vooral leren uit een complex van geluiden enkele te 
differentiëren. Als voorbeeld een auto met al zijn geluiden als remmen, 
piepen, geruis motor enz. Uit dit geheel moet het kind leren de claxon 
te discrimineren. We kunnen b.v. een ruis invoegen om het omgevings
lawaai aan te geven. 
Hoe staat het kind in de wereld? In het begin visueel. Hoe kunnen we 
het auditief maken? Hoe is de verhouding tussen het visuele en het 
auditieve op oudere leeftijd? 
Is het geven van geluiden bij een audiogram van 100 dB en (tot) 1000 Hz 
voldoende om een kind auditief te maken? Het dichtslaan van een deur 
wordt door elk kind waargenomen. Het heeft plezier in deze waarne
ming. Dit hoeft nog niet symboliserend te zijn. Het door middel van een 
zekere mate van intonatie aangeven om iets te willen hebben, is zeer 
belangrijk. 
Eigenlijk brabbelt een zwaar-doof kind niet; het vocaliseert. 
In Rusland gaat men niet uit van het auditieve, maar van het visuele. 
Later volgt bij het onderwijzen een combinatie van die twee. 
In België werkt men met de instrumenten van Prof. Guberina uit Zagreb, 

Joegoslavië, n.l. de Suvag I en II. 
De Suvag I versterkt alleen van 0,5-600 Hz. Men werkt hierbij ook met 
een vibrator of met een paar vibratoren. Men probeert door middel van 
een speciaal hiervoor ontworpen methode (taal) deze hoorresten te ac
tiveren. Hier vindt geen transpositie, maar reductie plaats. 
De Suvag II heeft een bredere toonschaal. Men kan echter d.m.v. filters 
bepaalde frequenties eruit halen. Aan het gebruik van deze beide appa
raten gaat de tonale en verbotenale audiometrie vooraf. (Zie verslag 
heren K. Breeman, A. van Beers en C. Boerman van de Hörerziehungs-
tagung" in oktober 1966.) 
De samenwerking tussen pedagoog, audioloog, oorarts, psycholoog, kin
derarts, neuro-fysioloog, cyberneticus, fysicus en linguïst is van groot 
belang. Het is van belang de rapporten van de verschillende research
centra te coördineren. 
Het kind moet, als het op school komt, niet direct ingedeeld worden. 
Dit is zeker niet alleen afhankelijk van het audiogram. Het gaat erom: 
wat kan het kind met het audiogram doen? 

C. APPARATUUR 

De heer Constant uit Parijs vertelde ons in razend snel tempo iets van 
enkele apparaten. 

a. Versterkingsapparaten met verschillende filters, waarbij zowel de 
hoge als de lage frequenties uitgezeefd kunnen worden. Zijn bij een 
kind alleen de lage frequenties aanwezig, dan moeten de hoge uitge
zeefd worden om trauma's te voorkomen. 
Opvallend was, dat hij een hoofdtelefoon gebruikte, waarbij de fre-
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quentie-karakteristiek aangaf, dat een toon van 20 Hz nog versterkt 
werd weergegeven. 

b. Hij had een stereofonisch ringleidingsysteem ontworpen, waarbij 
aan de hoofdtelefoons geen snoertjes verbonden zijn. Het eigenlijke 
hoorapparaat zit hierbij in de hoofdtelefoon. Daardoor kunnen de kin
deren zich vrij in de klas bewegen. 

c. De heer Constant had een transposer meegenomen. Er zijn drie 
types: die van Johansson, Pimanov en Lafon. De transposer van 
Johansson is op het instituut het meest bekend. Mej. Molenberg en 
de heer Bies hebben ermee geëxperimenteerd. De resultaten stem
den tot tevredenheid. 
De transposer is een speciaal versterkingssysteem, waarbij een ho
ger gelegen gebied van de toonschaal naar een lager getranspo
neerd wordt. Het gedeelte van de frequentieschaal, karakteristiek 
voor de fricatieven, wordt dus naar een lager gedeelte overgebracht. 
Theoretisch een ideaal apparaat voor zwaar-dove kinderen met een 
frequentieschaal tot 800 Hz. De transposer van Lafon kan zelfs bij 
een restgehoor van 500 Hz gebruikt wordenI 

100 dB 

(500-800 Hz) 

Opmerkingen: 

Alle fonemen zijn van elkaar te onderscheiden, zelfs de s-f-ch. 
Loopt het audiogram tot 800 Hz, dan wordt alles boven de 800 Hz door 
filters uitgezeefd. 
Ideaal is om in de voorschool te beginnen met individuele transposer. 
Bij goed gebruik leert het kind beter articuleren. 
De meningen verschilden over het feit of het kind een klank kan naspre-
ken zonder het mondbeeld te zien. 
Het geheel wordt duidelijker gemaakt door lampjes. Bij de s gaat b.v. 
een rood en bij de ch een groen lampje branden. Dus toch een com
promis met het visuelel 

d. Interessant was te horen, dat de heer Constant niet audiometreert in 
een wat zakelijk aandoend lokaal, maar in een geheel op de kinder
lijke fantasie afgestemd huisje, met stro en raampjes. De audiometer 
heeft een speelgoedachtige vorm. Zeker een idee voor de nieuwe 
school! 
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De heer Knudsen, directeur van een hypermodern instituut te Aalborg 
(Denemarken), toonde ons aan de hand van enkele dia's nieuwe appa
raten. 
a. Articulatie-apparaat met hoofdtelefoons; spiegel en duidelijke am

pèremeter; vibratoren; s-inducator; verschillende filters en twee lam
pen, waardoor het licht direct op het gezicht van de leerling en arti
culator valt. Bij dit apparaat worden het visuele, auditieve en het 
tastzintuig simultaan gestimuleerd. Het kan ook voor de hoortraining 
gebruikt worden. 

b. Ritme-indicator, enigszins te vergelijken met de spraakniveauschrij-
ver van het amplexapparaat. Het lichtspoor blijft 20 seconden zicht
baar op het scherm. 

c. Een apparaat, dat doet denken aan het principe van het echo-appa
raat. Men heeft een kaart, waarop een plaatje is geplakt. Onder het 
plaatje of de afbeelding de naam. 

Aan de onderkant zit een stukje band (twee sporen). De kaart wordt 
op een bandrecorder gezet. De leerkracht spreekt het woord of een 
zinsdeel; het kind tracht te herhalen. De kaart moet steeds opnieuw 
ingezet worden. 

d. Stereofonische einzeltrainer. 
e. Toonhoogte-indicator, dus een vorm van visible speech. 
f. Een versterkingsapparaat met grote vibratoren. 
g. Een apparaat met zeven tastpunten om de vibratiezin te ontwikkelen. 
In het algemeen komt het bij gebruik van een apparaat erop neer of men 
één of meerdere zintuigen tegelijkertijd inschakelt. 
Hoe is de verhouding tussen de drie zintuigen? Hoe staan het visuele, 
het auditieve en het kinesthetische zintuig tot elkaar? 
We kunnen b.v. de accenten in een woord of de accentverdeling in een 
zin zichtbaar maken met de spraakniveauschrijver (visuele middelen), 
maar evengoed kunnen we dit aangeven door het kind een vibrator in 
de hand te geven. 
Bij het amplexapparaat maken we gebruik van de drie zintuigen. Is dit 
de juiste werkwijze? 

D. Aan het vierde gedeelte van het algemene thema zijn we niet toe
gekomen. 

Uit dit verslag blijkt duidelijk, dat we niet tot een afgerond geheel zijn 
gekomen. 
Hulde aan Broeder Walter voor de wijze, waarop hij zich ingezet heeft 
om deze eerste bijeenkomst te doen slagen. 
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