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In memoriam Juffrouw B. Wind 
Op vrijdag 30 mei bereikte ons het ontstellende bericht, dat Juffrouw 
Wind op 60-jarige leeftijd was overleden. 
Na de Kerstvakantie heeft ze niet meer voor de klas gestaan. Drie 
maanden is zij in het ziekenhuis verpleegd en heeft in die tijd vier ope
raties moeten ondergaan. Moedig heeft ze dit doorstaan, maar helaas 
mocht het niet baten.-
Dinsdag 3 juni zijn we met haar en de oudere leerlingen naar de be
graafplaats gegaan om haar met zeer vele ouders en belangstellenden 
de laatste eer te bewijzen. 
Enkele maanden na de oprichting van de Chr. School voor Slechtho
renden „Het Rotsoord" in Utrecht werd zij aan onze school verbonden. 
In mei was het 13 jaar, dat zij haar beste krachten aan dit werk had ge
geven. 
Vorig jaar oktober mochten we haar 40-jarig jubileum vieren. Maar omdat 
zij er niet van hield in het middelpunt te staan, bleef dit bij een receptie 
en een „etentje" met de collega's. Uitdrukkelijk had ze mij verzocht 
niets in de krant of het tijdschrift te vermelden. 
Toch voelen we ons verplicht thans haar naam wel in de krant en in het 
tijdschrift te vermelden. 
Er is een zeer ervaren collega en een juf met ontzettend veel begrip en 
liefde voor het gehandicapte kind uit ons midden weggeroepen. 
Voor ons was ze een fijne collega en we missen Bee heel erg. Voor 
veel collega's was zij een vraagbaak. 
Ze had op school, we kunnen dit gerust zo stellen, de zwaarste groep. 
Toen we besloten om de zwaarst slechthorende kinderen uit de groe
pen te halen, omdat ze de andere kinderen remden en die kinderen in 
een aparte kleine groep te plaatsen, was het Juffr. Wind, die op de 
personeelsvergadering aanbood, die zware taak op zich te nemen. 
Wij allen weten, hoe zij dat gedaan heeft en dat zij tijd noch moeite 
spaarde om deze leerlingen begrippen bij te brengen. 
Dikwijls stond ik stomverbaasd, wat zij allemaal meenam naar school 
om de kinderen begrippen duidelijk te maken. 
Deze kinderen konden haar menselijkerwijs gesproken niet missen. 
Vorig jaar maakte zij nog een reis naar Israël en kwam opgetogen terug. 
Ze had al eerder voorgesteld een kind van de dovenschool in Am
man te adopteren (The Father Andeweg Institute for the Deaf). 
Het kwam voor elkaar en onze kinderen brachten elke week geld mee 
voor Philip Sammour, die daardoor de dovenschool kon bezoeken. 
Er kwam zoveel geld binnen, dat zij in haar enthousiasme nog een kind 
wilde adopteren. Wij hebben dit afgeremd en een fondsje gevormd, 
maar haar werk zetten we voort en een dagblad in Utrecht heeft over 
de Actie Philip geschreven en mijn gironummer vermeld. Mag Ik dit 
hier ook doorgeven voor diegenen, die het werk door Juffr. Wind be-
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gonnen, willen steunen: gironr. 336788 t.n.v. W. Bosman, Driebergen, 
op het strookje vermelden: „Actie Philip". 
Vooral de oudere collega's zullen Juffrouw Wind nog kennen van onze 
conferenties, die zij ook trouw bezocht. Eveneens 13 jaar is zij lid geweest 
van onze vereniging en nam daarin ook haar eigen bescheiden plaats in. 
Ze kon ons ook „sterke verhalen" vertellen over het Maarten Maartens-

£uis- •. | \mw\ 
Er is een harde werkster bij ons slechthorendenonderwijs weggevallen. 
Zij wilde niet in het middelpunt staan, omdat zij haar werk niet in eigen 
kracht deed, maar bij haar moeilijke taak alle hulp en kracht van haar 
Heer en Heiland verwachtte. 
Moge onze Hemelse Vader haar familie en haar vriendin, Juffr. Eich-
horn, met wie ze 20 jaar samenwoonde, troosten en sterken bij dit grote 
verlies. 

W. Bosman 

Het begrijpen van passieve zinnen 
door dove kinderen 
Lezing op de jaarvergadering, 23 mei 1969, 
door Prof. Dr. Bernard Th. Tervoort 
(Zie het april-meinummer 1969, blz. 64 en 65.) 

Dat het gebruik van de passieve zin moeilijk is voor dove kinderen, is 
voor de meesten onder U niets nieuws. Waar dat precies aan ligt, is 
belangrijk te weten voor het taalonderwijs. Daarom heeft de taaikom
missie een onderzoek verricht en mij de uitwerking der gegevens toe
vertrouwd. Dit verslag daarvan schetst eerst de opzet, gaat dan op de 
jongste literatuur in en vat tenslotte de analyse en konklusies van ons 
onderzoek samen. 

Opzet 

Het onderzoek bestond uit het tonen van 40 plaatjes met telkens 5 
zinnen aan dove kinderen, met het verzoek, de éne zin die het plaatje 
goed weergaf aan te wijzen. Bij de niet-goede zinnen waren grammatika-
le en ongrammatikale, maar niet zó dat telkens systematisch 4 katego-
rieën fouten aanwezig waren. 
De kommissie heeft zich bij het kiezen enkel laten leiden door wat zij 
bij intuïtie en uit ervaring als moeilijk voor dove kinderen erkende, en het 
aan mij overgelaten, een eventuele kategorisering achteraf aan te bren
gen. Ik kom daarop terug. 
Bij 30 plaatjes was de juiste zin passief, bij 10 aktief; in beide gevallen 
waren er bij de foute zinnen aktieve en passieve. Er waren 43 proefper-
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sonen tussen 10 en 18 jaar die totaal 1720 scores opleverden; ze kwa
men van 4 scholen, A, B. C, en D. Tot op heden is mij niet bekend, welke 
scholen onder die kodeletters schuilgaan. Analyse en konklusies zijn ge
heel voor mijn rekening en verantwoording. 

Literatuur 
Sinds een jaar of tien kent de taalkunde een nieuwe richting: de trans
formationeel generatieve grammatika. Min of meer parallel hiermee heeft 
zich een richting in de psycholinguïstiek ontwikkeld die intensief van 
de gegevens van deze nieuwe taalkundige school gebruik maakt. Een 
der onderzoeksgebieden van de psycholinguïstiek is het leren en het 
begrijpen van zinnen. Het begrijpen van de passieve zin heeft daarbij 
bijzondere aandacht gekregen. Alvorens enkele auteurs te behandelen, 
dienen eerst enkele grondbegrippen der TG grammatika kort uitgewerkt 
te worden. 
Het produceren en verstaan van grammatikale zinnen wordt in deze 
grammatika genereren genoemd. Een grammatikale zin is een zin die 
door de ideale gebruiker van een moedertaal als goed wordt er
kend. Een niet-grammatikale zin is niet alleen een struktureel onaan
vaardbare zin, b.v. de man werd de televisie gemaakt, maar ook een se
mantische onmogelijke, b.v. moeder en de aardappelen schillen, of een 
alleen metaforisch of in een uitzonderlijke situatie denkbare zin, b.v. 
de boer wordt gemaaid. Elke zin heeft een dieptestruktuur en een op-
pervlaktestruktuur; de laatste is de zin zoals die kant en klaar is voor 
het gebruik, terwijl de dieptestruktuur de onderliggende semantische 
opbouw omvat. Het verschil tussen die twee is duidelijk aan te tonen 
aan een homonieme zin. Een bekend voorbeeld is hij betaalde voor de 
bank in het park. Betaalde hij voor iets dat niet nader genoemd wordt 
terwijl hij vóór een bekende bank in een bekend park stond, of betaalde 
hij die bank die zich in dat park bevindt, of betaalde hij een bekende 
bank die elders staat terwijl hij zichzelf in het park bevond, of betaalde 
hij iets namens de Amro-bank terwijl hij zelf in het park was?, enzovoorts. 
Tot voor tien jaar antwoordde de taalkunde: dat weet ik pas uit kontekst 
en situatie. Dat kan best zijn, zegt de TG grammatika, maar daarmee 
is de zaak taalkundig niet afgedaan. Uit de mogelijke interpretaties of 
parafrasen blijkt dat hij betaalde voor de bank in het park één opper-
vlaktestruktuur is die meer dan één dieptestruktuur heeft. Kontekst en 
situatie bepalen wel, welke van de van elkaar verschillende dieptestruk-
turen onder de éne, in feite gebruikte, zin ligt, maar ze zeggen niets 
van die dieptestruktuur zelf, en evenmin van de verhouding diepte-
struktuur-oppervlaktestruktuur. Men kan zo'n dieptestruktuur omschrij
ven, parafraseren, zoals ik dat zojuist heb gedaan, toen ik vroeg wat 
die zin betekende. Maar zo'n parafrase heeft veel woorden nodig, is 
subjektief, loopt kans onvolledig of onjuist te zijn, en bestaat zelf weer 
uit één of meer zinnen. Vandaar dat de TG grammatika liever formules 
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gebruikt om zo'n dieptestruktuur exakter aan te geven. Dat levert dan 
de mogelijkheid om te tonen, hoe zo'n dieptestruktuur tot oppervlakte
structuur wordt, m.a.w. welke veranderingen er aangebracht moeten 
worden, b.v. in woordvolgorde, in weglatingen, toevoegingen, e.d Deze 
veranderingen heten transformaties. Een zin die geen transformaties 
hoeft te ondergaan wordt in de oudere TG literatuur kernel sentence 
kernzin, genoemd; in de nieuwere komt dit begrip niet meer voor en 
luidt de hypothese dat elke gebruiksklare zin - in - de - oppervlaktestruk-
tuur veranderingen heeft ondergaan. 

Het kan nu duidelijk zijn, hoe in deze theorie de verhouding van een 
aktieve zin tot zijn passieve tegenhanger wordt gezien, b.v. papa wast 
de auto -de auto wordt door papa gewassen. Beide hebben dezelfde 
semantische inhoud, dezelfde dieptestruktuur: een aktor, in het voor
beeld een handelende persoon: papa, een handeling of werkwoord 
hier wassen, en een objekt dat de handeling ondergaat, hier auto In de' 
aktieve zin, die in de oudere TG literatuur kernzin wordt genoemd is de 
aktor grammatikaal onderwerp, staat het werkwoord in de vervoeqde 
aktieve vorm, en is ook het objekt lijdend voorwerp. In de passieve zin 
zijn aan de kernzin of aan de dieptestruktuur bepaalde veranderingen 
voltrokken; er zijn transformaties, passieftransformaties, op toegepast 
Met objekt is nu grammatikaal onderwerp, het werkwoord staat in de 
passieve vorm, en de aktor staat in een bepaling met door. Bovendien 
is de woordvolgorde nu anders. 

Dit is maar één, sterk vereenvoudigd voorbeeld van een TG analyse 
Ten aanzien van alle TG analyses geldt nu dat zij zich bezighouden met 
de ideaal grammatikale zinnen van een taal, d.w.z. niet met de zinnen 
zoals die in feite gebruikt worden. Zelf drukt de grondlegger van deze 
theorie Chomsky, dit uit door onderscheid te maken tussen competence 
en performance: taalvermogen, en taalgedrag of taalgebruik. De grarn-
mat.ka beoogt competence analysis, analyse van het taalvermogen 
maar dan niet het taalvermogen van een feitelijke spreker of een qroep 
sprekers, maar van de ideale spreker. Dit onderscheid is erg belangrijk-
men dient goed in de gaten te houden dat de TG grammatika niet pre
tendeert, door haar competence analysis een weergave te geven van de 
feitelijke psychologische gang van zaken in het hoofd van een taalge
bruiker; zij pretendeert alleen, de inwendige struktuur van de taal 
van zinnen van een taal, te onderzoeken; en zij is van mening dat een' 
beter inzicht in die inwendige struktuur verkregen wordt dat een vol
lediger analyse wordt gegeven, door het invoeren van begrippen als 
dieptestruktuur, oppervlaktestruktuur, transformaties, en vele andere 
Een heel andere vraag is, of deze zuiver taalkundige analyse nu ook 
tevens kan helpen bij de verklaring van de aktuele processen in het 
feitelijke gebruik; en dat is nu een centraal probleem van de moderne 
psycholinguïstiek, die het taalgedrag, de performance, analyseert Met 

124 



andere woorden: zijn wellicht die dieptestruktuur, oppervlaktestruktuur, 
transformaties en andere begrippen en regels ook psychologische 
werkelijkheden, schakels, onderdelen van het taalgebruiksproces bij het 
individu. Over ons thema, de passieve zin, heeft de psycholinguïstiek de 
laatste jaren een aantal onderzoekingen gedaan. 

Miller (1962) stelde de hypothese van de kernelization, die inhoudt dat 
passieve zinnen feitelijk gegenereerd worden door op aktieve kernel sen
tences, kernzinnen, de passieftransformatie toe te passen. Het begrijpen 
van passieve zinnen zou dus via de aktieve zinnen verlopen, en wel zo 
dat daartoe een reduktie van een passieve zin tot het aktieve komple-
ment noodzaak is. Slobin (1963) vond dat deze kernelization wel dik
wijls plaatsvindt, maar geen noodzakelijke voorwaarde is voor het be
grijpen van de passieve zin; dit laatste geldt vooral voor de zgn. trunca
ted, afgeknotte passieve zin, dat zijn passieve zinnen, waarin geen aktor 
wordt genoemd, b.v. het koren wordt gemaaid: wie het doet, wordt niet 
vermeld. Fraser, Bellugi en Brown (1963) vonden dat het passieve zins-
verstaan en -produceren volgens een tweetrapsproces verloopt: eerst 
het terugvoeren van de gegeven passieve struktuur tot de aktieve kern
zin, en daarna rekonstruktie terug naar de passieve zin. Clark (1965) 
toetste Millers hypothese door o.m. een nieuw toetsbegrip in te voeren: 
de U, voor informational Uncertainty, inhoudende de graad van onzeker
heid die er bij het begrijpen van de aktieve tegenover de passieve zin 
bestaat over de grondrelaties tussen aktor, werkwoord en objekt. Zijn 
bevindingen luiden o.m.: als de aktor ook onderwerp is - in aktieve zin
nen - is de onzekerheid laag; als het objekt onderwerp is - in passieve 
zinnen - is de onzekerheid hoog; in aktieve zowel als in passieve zinnen 
wordt het werkwoord meer beperkt door het objekt dan door de aktor, 
ongeacht of die onderwerp of lijdendvoorwerp zijn.Voorts blijkt de plaats 
van het zinsdeel soms relevant: waar men het over wil hebben, plaatst 
men als onderwerp voorop, dat dan lage onzekerheid heeft. Semantisch 
blijkt de aktor vaak levend te zijn en lagere onzekerheid te hebben dan 
het objekt dat vaak levenloos is. Clark komt tot de konklusie dat Millers 
hypothese niet zonder meer aanvaard kan worden; er blijken beper
kingen die voor de aktieve en de passieve zin ongelijk liggen. Turner 
en Rommetveit (1967) vragen zich af: als de aktieve en de passieve zin 
dezelfde informatie bevatten, maar de laatste ingewikkelder is, welke 
bijzondere funktie rechtvaardigt dan zijn gebruik? 

Het antwoord in de vorm van hun hypothese luidt: de mogelijkheid van 
nadruksverschuiving van aktor naar objekt; deze wordt bereikt doordat 
de aktor wordt weggelaten of op het eind van de zin in een bepaling 
met door wordt geplaatst, terwijl het objekt als onderwerp naar voren 
wordt gehaald. Hun proef met plaatjes was erop gericht, deze accen
tuering aan kinderen te ontlokken. De proef bewees de hypothese, en 
bovendien dat het passief met de leeftijd toenam, en dat het al of niet 
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omkeerbaar zijn van de zin (Jan slaat Piet is wèl omkeerbaar in Piet slaat 
Jan, Papa leest 'n boek is niet omkeerbaar) geen rol speelde. In een vol
gend experiment (1968) onderzochten zij de hypothese: het belangrijkste 
element uit de werkelijkheid wordt tot onderwerp, en: het leren van de 
zin wordt vergemakkelijkt door de aandacht te vestigen op het onder
werp. 

Hun onderzoek, weer met plaatjes en met kinderen als proefpersonen, 
bevestigde de hypothese. Maar ze vonden ook dat meer aktieve zin
nen geproduceerd werden, dat de passieve zin moeilijker was, dat hier 
omkeerbare zinnen van het type vader kust moeder wel moeilijker wa
ren dan niet omkeerbare, en tenslotte dat de werkwoordsvorm van de 
passieve zin het grootste struikelblok vormde en het belangrijkste ver
schil met de aktieve zin. Hayhurst (1967) vond dat passieve zinnen zon
der aktor in de door-bepaling makkelijker zijn dan met aktor, m.n. voor 
jonge kinderen; omkeerbaarheid bleek weinig invloed te hebben; het 
vermogen tot goed gebruiken van passieve zinnen nam toe met de 
leeftijd; het gebruik ervan vindt in twee fazen plaats: begrip ervoor en 
rekonstruktie ervan. Jonge kinderen maakten in zijn experiment meer 
begripsfouten, oudere meer rekonstruktiefouten. De kernzin is de basis 
voor het begrijpen van de passieve zin, hetgeen bleek uit de veel 
voorkomende fout van het gebruik van de aktieve konstruktie waar het 
experiment de passieve pendant verwachtte (kernelization-error); toch 
twijfelt Hayhurst, op basis van ander soort fouten, eraan, of de kerneliza-
tion ook noodzakelijke voorwaarde is voor de rekonstruktie. Slobin ten
slotte (1968) onderzocht d.m.v. een reproduceerproef de stelling dat 
de gemakkelijkste zin de aktieve, bevestigende mededeling is, en dat de 
afgeknotte passieve zin, dus zonder aktor in de door-bepaling, die veel 
frequenter in het Engels voorkomt dan de niet-afgeknotte, ook gemak
kelijker is dan de laatste. Omdat 60% van de afgeknotte passieve zin
nen in zijn experiment goed werden gereproduceerd, en 75% van de 
niet-afgeknotte fout, d.w.z. vervangen werden door aktieve zinnen, kon-
kludeert hij dat Millers hypothese misschien opgaat voor deze laatste 
groep, maar niet voor de eerste. M.a.w. volledige passieve zinnen met 
objekt in onderwerpspositie, met werkwoord en met aktor in de door
bepaling worden als aktieve dieptestrukturen in het taaigeheugen op
geslagen, maar afgeknotte worden opgeslagen op een wijze die ze in 
hun oorspronkelijke syntaktische vorm weer tevoorschijn roept. Dit hangt 
vermoedelijk samen met het feit dat in de laatste gevallen de verwijzing 
naar een onderliggende aktor vermeden wordt. 

Samenvattend luiden de probleemstelling en het bevinden van deze li
teratuur: loopt begrijpen en onthouden van de passieve zin via de ak
tieve, en zo ja, kent dit proces dan twee fazen: een analytische, waarin 
de passieve zin gereduceerd wordt tot de aktieve, en een synthetische, 
waarin door deze reduktie inzicht in de passieve struktuur verkreqen' 
wordt? 
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De antwoorden luiden bevestigend, met restrikties: deze tweetraps-
ervaring vindt plaats bij passieve zinnen met objekt, werkwoord en aktor, 
niet bij de afgeknotte. Voorts is de relatie tussen het werkwoord en het 
objekt sterker. Dat ligt voor de hand, want terwijl de aktor kan weg
blijven is het objekt als lijdend voorwerp of onderwerp bij een echt 
transitief werkwoord onmisbaar: Jan slaat is geen goede zin, maar 
Piet wordt geslagen wel, de auto strooit niet, maar er wordt zand ge
strooid wel. Blijkbaar heeft vervolgens de afgeknotte passieve zin het 
duidelijkst een funktie in het gebruik, nl. als de mededeling die het 
accent op het objekt kan leggen door het tot onderwerp te maken en 
naar voren te halen, en die de irrelevante aktor weglaat; blijkbaar kent 
de afgeknotte passieve zin de meest eenvoudige begrips- en geheugen
operaties. 

Als laatste konklusie zou ik hier nog aan willen toevoegen wat ik ook 
al in mijn korte samenvatting geschreven heb: een centrale moeilijkheid 
voor dove kinderen is te verwachten uit het feit dat de identifikatie van 
grammatikaal onderwerp en reële aktor in de passieve zin niet aanwezig 
is. Dat is dus de niet-afgeknotte passieve zin. 

Analyse en resultaten 
Bekijken we eerst enkele cijfers zonder specifikatie naar het type fou
ten. Van de 1720 gescoorde keuzen waren er 1072 (62%) goed en 648 
(371/2%) fout. Het gemiddelde per proefpersoon was 25 goed en 15 
fout. Brengt men het aantal fouten in relatie tot de leeftijd dan zijn de 
ouderen uiteraard beter dan de jongeren, met individuele uitschieters: 
één 15-jarige en 3 16-jarigen scoorden respektievelijk 28, 20, 19 en 16 
fouten, terwijl 2 12-jarigen respektievelijk 7 en 5 fouten maakten. Een 
belangrijke verbetering van de scores trad op vanaf het veertiende 
levensjaar; de gemiddelden per leeftijd waren: 10 jaar (7 pp's) 26, 11 (3) 
19, 12 (7) 18, 13 (1) 18, 14 (8) 8, 15 (1) 28, 16 (8) 13, 17 (2) 6, en 18 (6) 7. 
Vanwege het kleine en variërende aantal proefpersonen zeggen deze 
uitkomsten niet veel meer dan: de tendens tot beter scoren neemt met 
de leeftijd toe. Toch is het misschien zinvol om de scores te splitsen in: 
tot en met 13 jaar en vanaf 14 jaar: we krijgen dan een groep van 18 
jongeren met een gemiddeld aantal fouten van 21 tegenover een van 
25 met een gemiddeld aantal fouten van 11. Bekijken we op die manier 
bovendien per school hoe de verhoudingen liggen, dan blijkt school A 
een gemiddelde fouten-score van HV2 te hebben, met een gemiddelde 
van 19 voor 4 jongere pp's, en een gemiddelde van 7 fouten voor 7 
oudere; op school B is dat 20 fouten voor 4 pp's onder 14 en 16 fouten 
voor 6 pp's boven die leeftijd; op school C scoren de 5 jongeren 25 fou
ten gemiddeld en de 6 ouderen 5; en op school D zijn de cijfers respek
tievelijk 20 fouten per kind bij 5 jongeren, en 17 bij 6 ouderen. In schema: 

127 



A 
B 
C 
D 
Tot. 

10-13 

19 (4) 
20,2( 4) 
25,5( 5) 
19,6( 5) 

21.2(18) 

14-18 

7,3( 7) 
15.6( 6) 
4.8( 6) 
15,6( 6) 

10,7(25) 

70-78 

11,5(11) 
17,5(10) 
14 (11) 
17,4(11) 

15 (43) 

Rekening houdende met vele toevalligheden die bij zo'n kleine populatie 
onvermijdelijk de resultaten beïnvloeden, zou men toch geneigd zijn te 
zeggen dat de uitkomsten van school A en D in vergelijking met die van 
B en C suggereren dat het onderwijs in dezen meer en minder effektief 
kan zijn, en dat duidelijke verbetering vroeger maar ook later kan intre
den. 

Voordat we ons met de specifieke resultaten van de passieve zinnen 
bezighouden, geef ik eerst nog enkele bijzonderheden over de aktieve. 
Dat de aktieve zin gemakkelijker is, blijkt uit de uitkomsten van de 10 
items waar de aktieve zin de enig goede was: van de 430 scores waren 
er 342 goed en 88fout, dat is een verhouding van 80% tot 20%, tegenover 
een verhouding van 57% goed en 43% fout bij de 30 passieve zinnen. Uit 
de 80% goede scores bij de aktieve zinnen bleek bovendien dat de 
techniek van de toets als zodanig niet te moeilijk was voor de kinderen. 
Dat er dan bij de aktieve zinnen toch nog 88 keer een foute keuze ge
maakt werd, vindt uiteraard zijn oorzaak in het niet-begrijpen van deze 
zinnen. Daar zijn in bijna alle gevallen redenen voor aan te wijzen, maar 
dat wordt dan een zin-voor-zin analyse die ons van het misverstaan van 
de passieve zin afleidt. De foute keuzes komen toch in de nu volgende 
analyse ter sprake. We gaan dus niet verder op de aktieve zin in, en wij
den ons van nu af aan de passieve zin. 

Voor we overgaan tot een detailbespreking, eerst nog een paar alge
mene opmerkingen. Omdat spontaan spreken van passieve zinnen aan 
dove kinderen veel moeilijker te ontlokken valt dan aan horende, zoals 
bijvoorbeeld die uit het experiment van Turner en Rommetveit (1967), 
viel onze keuze op het verstaan ervan, en in de test op het kiezen 
uit een stel te lezen zinnen; daarbij was 5 voor het overzien wel een 
maximum. Het aanbrengen in die zinnen van 4 è priori opgestelde 
kategorieën fouten, en zelfs van meer kategorieën die elk een aantal ma
len voorkwamen, was mogelijk geweest; wij meenden evenwel dat we -
zeker in een eerste experiment - dan het risico zouden lopen, tevoren 
al een beperkt aantal konklusies in het materiaal aan te brengen. 

Een betere werkwijze leek, de ervaren taaionderwijzers van de kommis
sie op basis van hun intuïtie moeilijke zinnen voor dove kinderen en van 
hen te verwachten fouten in de keuzezinnen te laten aanbrengen, en 
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achteraf te kijken, wat dit zou opleveren. De achteraf aangetroffen acht 
kategorieën, waarvan er m.n. zes belangrijk zijn voor onze analyse, be
vestigen m.i. de juistheid van deze werkwijze. Vervolgens komt op elk 
plaatje de basisverhouding aktor - werkwoord - objekt tot uitdruk
king en worden ze telkens alle drie in een of ander van de keuze
zinnen genoemd, zie b.v. auto - strooien - zand, of boer - maaien - koren. 
Soms - ook de besproken literatuur bevestigt dit - is de passieve zin, 
hoewel grammatikaal, niet de meest konversationeel aanvaardbare om 
de werkelijkheid te kenschetsen. De koeien worden door de boer gemol
ken, b.v. is een schoolboekjeszin, waarboven iedereen de aktieve zin: 
de boer melkt de koeien, of liever nog de boer is de koeien aan het 
melken prefereert. Soms echter is de passieve zin de meest konversa
tioneel aanvaardbare, m.n. de afgeknotte, namelijk daar waar de nadruk 
ligt op het objekt dat onderwerp wordt en naar voren wordt gehaald en 
waar de aktor irrelevant is en dus wegblijft. 26 juiste zinnen van dit 
type, b.v. de vlag wordt gehesen kwamen voor; alleen in foute alterna
tieven werd ook de aktor genoemd. 3 juiste zinnen noemen wel de aktor: 
Ria is door een auto aangereden, Annie wordt door vader geholpen, de 
brand wordt door de brandweer geblust, en wel terecht, want soms is het 
wèl belangrijk om te laten weten door wie of wat specifiek iets is ge
beurd, hoewel het objekt belangrijk genoeg blijft om als onderwerp 
voorop te staan. 

Nu dan de acht kategorieën foutieve keuzen. 6 daarvan hebben onmid
dellijk met het misverstaan van de passieve zin te maken; de twee 
overige hebben mede betrekking op het onjuist kiezen van de gram-
matikale tijd van het werkwoord, en wel de eerste op een keuze van 
een op zich grammatikale passieve zin in de verleden of voltooid ver-
Jeden tijd in plaats van de juiste zin in de tegenwoordige tijd, b.v. 
de taart werd door de kinderen opgegeten, wat 58 maal voorkwam; of 
omgekeerd, dus het kiezen van een tegenwoordige tijd, terwijl het 
een verleden of voltooid verleden had moeten zijn, b.v. er wordt een lint 
om het pakje gebonden, wat 15 maal voorkwam. De tweede betreft een 
keuze van een op zich grammatikale aktieve zin in de voltooide tijd in 
plaats van de juiste zin die passief was en in de onvoltooide tijd stond, 
b.v. de mannen hebben het huis afgebroken; dit kwam 87 maal voor. 
Van het totaal aantal fouten van 648 zijn deze twee eerste kategorieën 
respektievelijk 1 1 % en 13%. Als zodanig heeft tempusverwarring niets 
met het probleem aktief-passief uit te staan, maar in de eerstgenoemde 
kategorie is het de passieve vorm waarin die verkeerd gekozen tempus 
staat, en in de tweede kategorie wordt de juiste passieve zin vermeden 
en aan een aktieve de voorkeur gegeven, hoewel daarin de tempus de 
zinskeus foutief maakt. Ik meen terecht deze fouten als mede betrek
king hebbend op het misverstaan van de passieve zin te interpreteren, 
omdat de kontekst van de test daartoe bijdroeg. 
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De zes resterende kategorieën foute keuzen geven meer informatie. 
De eerste is de omkering van de aktor die in de door-bepaling van de 
passieve zin thuishoort maar tot grammatikaal onderwerp wordt ge
maakt, en het objekt dat onderwerp dient te zijn maar in de door-bepa
ling terechtkomt. Slechts in 12 zinnen werd deze foute keuze mogelijk 
gemaakt, maar er werd 124 maal gebruik van gemaakt, d.w.z. in 19% 
van het totaal aantal fouten. Enkele vaak gekozen zinnen van deze 
groep zijn: 

Een auto is door Ria aangereden (13) 
De kinderen worden door de taart opgegeten (10) 
De man wordt door de vlag gehesen (17) 
Vader wordt door Annie geholpen (15) 
Moeder wordt door de pap gekookt (13) 
Vader wordt door de kaarsen aangestoken (17) 

De tweede kategorie is die waarin de aktor die in de door-bepaling van 
de passieve zin thuishoort tot grammatikaal onderwerp wordt gemaakt, 
terwijl het objekt dat onderwerp diende te zijn wegblijft. De taaikom
missie bood deze foute keuzemogelijkheid 22 maal aan; er werd liefst 
148 maal, of in 23% van het aantal fouten gebruik van gemaakt. De 
spreiding van het aantal fouten over de zinnen was hier uiteraard 
groter; enkele van de meest voorkomende zijn: 

Vader wordt gefotografeerd (9) 
De agenten worden/zijn gepakt (8) 
Moeder moet afgewassen worden (11) 
De schilder wordt/is geverfd (12) 

In de derde kategorie wordt een aktieve grammatikale zin gekozen die 
niet op de situatie van het plaatje van toepassing is; dit gebeurde 45 
maal in 14 zinnen, d.w.z. in 7% van het aantal foute keuzen. Enkele 
voorbeelden zijn: 

Jij hebt je schoenen gepoetst (3) 
Vader moet die rommel opruimen (6) 
Joke maakt de schommel (2) 
De dief loopt naar de agenten (2) 

In de vierde kategorie wordt een aktieve ongrammatikale zin gekozen, 
die uiteraard evenmin op de situatie van toepassing was; in 29 zinnen 
werd deze mogelijkheid geboden; er werd 120 maal gebruik van ge
maakt, dat is 18,5%. Enkele voorbeelden: 

De man knipte de schaar (7) 
Vader helpt de fiets (8) 
De brandweer blust het water (11) 
Het zand strooit (7) 
De boer en de koeien melken (8) 
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In de vijfde kategorie wordt een ander substantief dan aktor of objekt 
tot onderwerp gemaakt; dit gebeurde 29 maal, in 9 zinnen, d.w.z. in 4% 
van het totaal. Enkele voorbeelden: 

Het toestel wordt gefotografeerd (6) 
De zeis wordt gemaaid (5) 
De deur wordt de klas uitgestuurd (1) 
De vaas wordt in de bloemen gezet (1) 

In de zesde kategorie tenslotte worden aktor en objekt samen tot 
samengesteld onderwerp; dit gebeurde 18 maal in 11 zinnen, d.w.z. in 
21/2% van het totaal. Voorbeelden: 

De jager en de hazen hebben geschoten (2) 
Moeder en de baby gaan in het bad (2) 
Moeder en de baby worden gedragen (3) 
De boer en de koeien worden gemolken (2) 

de 8 kategorieën in schema: 

kenmerk 
1. foutieve tijd 
2. id. + akt. i.p.v. pass. 
3. omk. aktor-objekt 
4. aktor tot onderw. 
5. gr. akt. zin 
6. ongr. akt. zin 
7. ander onderw. 
8. samengest. ond. 

Analyseren we nu deze 6 kategorieën van voorkeur dan wordt duidelijker 
dat het eerste basisprobleem van het gebruik van de passieve zin ge
vormd wordt door de gewijzigde funktie en positie van aktor en objekt, 
die logisch samenvallen met onderwerp en lijdend voorwerp in de aktie-
ve zin, en in de passieve zin niet. Het transformatieproces van aktief naar 
passief ontneemt de aktor zijn onderwerpsfunktie en zijn gebruikelijke 
plaats vooraan in de zin, en 't ontneemt het objekt zijn lijdende voorwerps-
funktie door dit voorop te plaatsen als grammatikaal onderwerp. Het twee
de basisprobleem is het door het transformatieproces gekompliceerd ge
worden werkwoord, zowel naar de vorm, want er treedt een splitsing op 
van hoofdwerkwoord in hoofdwerkwoord plus hulpwerkwoord, als vooral 
naar de funktie, want het hoofdwerkwoord blijft in zijn handelingskarakter 
verwijzen naar de aktor in de door-bepaling, terwijl het hulpwerkwoord ge
koppeld wordt aan het objekt in de onderwerpspositie. Zo zien we dan 
ook in de gemaakte foute keuzen duidelijk pogingen om het konflikt 
tussen grammatikaal onderwerp en reële aktor op te lossen, en om die 
ondoorzichtige splitsing in de werkwoordsfunktie kwijt te raken. In kate-

aantal 
73 
87 
124 
148 
45 
121 
29 
18 

% 
11 
13 
19 
23 
7 
18.5 
4 
2.5 
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gorie drie, de eerste van de zes pertinente, wordt de reële aktor ten 
onrechte in de onderwerpspositie geplaatst: De kinderen worden door 
de taart opgegeten; heel begrijpelijk, want zo is het in de aktieve zin. 
In de volgende gebeurt hetzelfde: De schilder wordt geverfd, ditmaal 
met weglating van het objekt. Deze twee kategorieën bevatten samen 
42% van het totaal aantal fouten, en geven het duidelijkst aan, waar 
de schoen wringt. In de derde kategorie van de zes wordt de niet-begre-
pen passieve zin helemaal vermeden en de voorkeur gegeven aan een 
grammatikale zin, al slaat die dan niet op het plaatje: Vader moet die 
rommel opruimen. In de vierde kategorie geldt dezelfde voorkeur om 
dezelfde reden: vermijden van het passief, maar ditmaal geldt die voor
keur een ongrammatikale zin: De man knipte de schaar. Die grammati-
kaliteit heeft dus weinig invloed - afgezien van de goede keuzen dan al
tijd, natuurlijk -, dat blijkt wel uit de verhoudingen tussen deze twee 
kategorieën: 7% en 18.5%. Ook overigens bleek een analyse die uitging 
van grammatikaliteit tegenover ongrammatikaliteit bij de foutieve keu
zen geen relevante voorkeur voor de eerste op te leveren. Minder door
zichtig zijn de twee laatste kategorieën, die van het toestel wordt gefoto
grafeerd, en die van de jager en de hazen hebben geschoten. 

Ze omvatten samen maar 6y2% van de fouten; we kunnen ze afdoen 
met de opmerking dat ze bij de restkategorie horen van de slechtste en 
minst doorzichtige antwoorden, maar dan hadden we niet de moeite 
hoeven te nemen, ze apart te kategoriseren. Ik meen dat er toch wel iets 
van te zeggen valt. In de 29 fouten van het type het toestel wordt gefoto
grafeerd wordt een opvallend objekt uit het plaatje: toestel, zeis, vaas 
ook als opvallend gesuggereerd door de opvallende eerste plaats in de 
zin. De identifikatie die plaatsvindt is tussen het op het plaatje herkende 
fototoestel, enz. en dit woord. De rest van de zin wordt semantisch glo
baal begrepen: de overige woorden geven lexikaal de gewenste aan
vulling, en de konklusie is: ,,toestel plus fotograferen, o ja . . . " . In de 
18 fouten van het type de jager en de hazen hebben geschoten is het 
wederom de belangrijke eerste positie in de zin die aanleiding geeft tot 
terugherkenning; hier worden bovendien door de koördinatie aktor en ob
jekt samengebracht; het kind herkent die twee als de substantiva waar 
het om gaat: jager en hazen, moeder en baby, boer en koeien, en laat 
daardoor zijn keuze bepalen. 

Brengen wij dit alles nog even heel summier in verband met de litera
tuur. De hypothese dat bij het verstaan van de passieve zin kernelization 
plaatsvindt, stond daar al aan enige kritiek bloot; bovendien bleek dat 
het begrip kernzin verouderd is. Ik zou daarom willen stellen, dat datgene 
wat hier gevonden is niet wijst op kernelization zozeer als op een terug
vallen, reduktie als U wilt, ófwel op de aktieve zin, óf op de dieptestruk-
tuur; een proces dat overeenkomsten vertoont met de eerste trap van 
Fraser, Bellugi en Brown (1963), zonder dat hun tweede trap, die van de 
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synthese en het begrijpen van de passieve zin, gerealiseerd wordt. Dat 
stemt overeen met mijn hypothese dat het dove kind in zijn feitelijke 
zinsgebruik als eerste groeifaze de overgang van een nog ongeordende 
dieptestruktuur waarin enkel de semantische informatie aanwezig is 
naar de aktieve zin doormaakt. We vonden immers öf een vlucht naar 
die passieve zinnen waarin de voornaamste karakteristiek het onder
werp-zijn van de aktor was, ófwel een vlucht naar een of ander type ak
tieve zin. De graden van onzekerheid van Clark (1965) werden hier te
ruggevonden, m.n.: als de aktor in de door-bepaling komt, is de onze
kerheid hoog, en: de eerste plaats in de zin is heel relevant voor de ver
klaring van de fouten. De konklusie van Turner en Rommetveit (1967) 
dat vooral het passieve werkwoord moeilijk is, werd juist bevonden en 
gespecificeerd. Hun konklusies dat het belangrijkste element uit de wer
kelijkheid onderwerp wordt en dat het leren begrijpen van de zin wordt 
vergemakkelijkt door het onderwerp voorop te plaatsen, lijken me be
langrijk voor de praktijk van het onderwijs, evenals trouwens een van 
de konklusies van Slobin (1968) dat de afgeknotte passieve zin gemak
kelijker is. Ik wil daar zelf als praktisch advies tenslotte het volgende 
aan toevoegen. 
De leerkracht moet eerst zelf de hier behandelde problematiek van de 
passieve zin goed begrijpen; die komt neer op het inzicht in de vorme
lijke en funktionele transformaties die aktor, objekt en werkwoord onder
gaan. Hij moet vervolgens uitgaan van die passieve zinnen die konversa-
tioneel volkomen natuurlijk en aanvaardbaar zijn. En tenslotte moet hij 
de moed hebben om in zijn taalvormenonderwijs de passieve zin op het 
bord struktureel te analyseren, d.w.z. een stuk modern georiënteerde 
zinsontleding te geven, zo gauw zijn dove leerlingen daartoe in staat zijn. 

Naschrift 
Aan de tekst van de lezing, zoals hierboven afgedrukt, wil ik hier graag 
toevoegen dat ik het beschreven experiment met zijn resultaten als 
voorlopig beschouwd zou willen zien. Nu we iets gerichter weten, 
wat we kunen verwachten, is het mogelijk om het onderzoek beter 
te doen, en te zorgen dat de uitkomsten zorvuldiger berekend kunnen 
worden. 
Zoals vaak voorkomt, heb ik van gemaakte fouten geleerd, en ben ge
reed om opnieuw te beginnen. U kunt in de toekomst derhalve het ver
zoek tot medewerking verwachten; we twijfelen er niet aan, of U zult die 
graag verlenen. 
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Drie oud-leerlingen spreken over 
„De Spreek methode" 
Op vri jdagochtend 23 mei 1969 (de tweede dag van onze jaarvergadering 
te Amsterdam) gaven achtereenvolgens de heer J. Rodenburg, de heer 
C. A. Bal en mejuffrouw W. Hendriks hun visie over de betekenis van 
de spreekmethode voor het onderwijs aan doven. 
(In de vorige editie van dit t i jdschrif t vindt u op blz. 66 en 67 hun per
sonalia vermeld.) 

Wi j meenden in de door hen op schrift gestelde toespraken en ant
woorden generlei verandering met betrekking tot taal, st i j l , interpunctie 
e.d. te moeten aanbrengen. Rec j 

Spreken en haar invloeden op de integratie 
van een dove in de maatschappij 
door de heer J. Rodenburg 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 

Het is mij een grote eer en vreugde om hier als een dove tot u te mogen 
spreken. Ik werd uitgenodigd te spreken over de „SPREEKMETHODE". 
En het spijt mij zeer U hierin een beetje te moeten teleurstel len. 
Ten eerste, ik kan me zeer weinig herinneren van mijn eigen spreek-
onderwijs, dat mij 40 jaar geleden werd gegeven. Al leen weet ik nog 
hoeveel moeite ik had met het aanleren van de letter „ R " en het ver
schil tussen ,,P" en , ,B" . 

Ten tweede, ik heb er geen verstand van, en het is voor een leek uiterst 
gevaarli jk om hierover met deskundigen te discussiëren. 
Te derde, er werd mij desti jds een lijst met punten betreffende de 
„spreekmethode" voorgelegd. Ik had dadeli jk heel wat aanmerkingen. 
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Voordat ik ze op schrift stelde, kreeg ik gelegenheid om de lessen zoals 
ze tegenwoordig gegeven worden, bij te wonen, en ik viel van de ene 
verbazing in de anderei 
Want het dovenonderwijs is geweldig vooruitgegaan. Eerlijk gezegd, 
weet ik nu weinig meer te zeggen over het onderwijs. Toch valt het 
mij op dat het vertrouwen tussen de leraren en de leerlingen heel anders 
is dan vroeger, toen het meer op gezag en afstand gebaseerd was. Zou 
daarin niet het gevaar schuilen, dat dove kinderen vrijpostig worden en 
dezelfde houding blijven aannemen in de maatschappij, waar de gezags
verhoudingen anders liggen? 
Het onderwijs aan dove kinderen is met de tijd meegegaan, en ik ben wel 
een beetje jaloers, dat dove kinderen van nu veel meer mogelijkheden 
hebben. 

Nu wil ik U toch zeggen, dat ik het spreken ver boven het gebaren maken 
verkies en wel om de volgende redenen: 
ten eerste: als wij, doven, zo normaal mogelijk spreken en goed kunnen 
liplezen, voelen wij ons als normale mensen, en dat bevordert het le
vensgeluk! 
ten tweede: het spreken bevordert ook het contact met horenden, vaak 
is het spreken onze enige brug met de horenden en ook vice versa; met 
andere woorden, het spreken bevordert de integratie van doven in ho
renden wereld, al blijft de volledige integratie altijd wel een vrome wensl 
ten derde: wij mogen niet te veel naar Amerika en grote landen kijken, 
waar ook gebarenmethode en „combined method", dus half spreekme-
thode, half gebarenmethode, toegepast worden. Zoiets is in ons klein 
landje als Nederland, waar de bevolking en dus ook de doven nume
riek klein zijn, niet altijd mogelijk. 

Hier in ons land is het „spreken" voor ons, doven, van allergrootste 
belangl 
„Met de hoed in de hand komt men door het ganse land" zou ik hier 
veranderen in „Met de spraak in de mond komt een dove in het gehele 
land rond". 
Ik wil U nu enige persoonlijke ervaringen vertellen hoe belangrijk, ja 
hoe onmisbaar het goede spreken voor een dove is. 
Ik ben werkzaam op een telecommunicatieafdeling, waar ik met heel veel 
mensen in contact kom, en het gaat mij het beste af met spreken en lip
lezen en het hanteren van een behoorlijk taalbezit, al lachen zij weleens 
om mijn „boekentaal", die ik vaak gebruik. Dat komt door eenzijdige 
informatiebron, n.l. het lezen van kranten, tijdschriften en boeken, die 
vaak andere taal hebben dan spreektaal. Ik heb zeer veel spreektaal van 
mijn collega's geleerd. 

Momenteel volg ik een cursus, dat door het bedrijf gegeven wordt in ver
band met aanstaande automatisering van mijn afdeling. Dat wordt in 

135 



klasseverband gegeven. U begrijpt wel, dat het mij enorm veel moeite 
kost om alles te kunnen volgen. 

De docenten zijn meestal onverstaanbaar, ze schrijven op het bord, en 
ik neem de aantekeningen braaf over in mijn cahier, en vraag links en 
rechts; gelukkig zijn er altijd mensen die mij helpen willen. Zo kom ik 
langs omwegen wel achter, wat er verteld wordt. Dus wij, doven, moe
ten een eigenschap bezitten overal uit te vissen, wat er achter gebeurt, 
en op een tactvolle manierl 

Ook in het privé-leven moet het initiatief tot het leggen van contact met 
horenden altijd van doven uitgaan, ook alweer door het spreken. Toen 
wij verhuisd waren naar een nieuwbouwflat, was er consternatie onder 
de nieuwe buren, toen zij vernamen dat wij doof waren. Maar we namen 
het initiatief en nodigden ze uit op de koffie. Eerst was de kennismaking 
altijd wat stroef, maar als wij elkaar goed kenden, gaat het prima, en 
wij voelen ons plezierig tussen de horenden. Dus is hier weer een be
wijs hoe belangrijk het „spreken" is, al gaat het vaak begeleid door 
natuurlijke, let wel, natuurlijke gebaren. 

Heeft het nut tot U hierover te praten? Ja, immers U bent allemaal be
trokken bij het onderwijs van dove kinderen, die later ook eenmaal hun 
plaats in de maatschappij moeten veroveren, en hun pad zal ook niet 
altijd over rozen gaan! 

Het is uiterst belangrijk dat dove kinderen goed leren praten en vooral 
liplezen. Het liplezen moet bijna tot in de perfectie worden opgevoerd. 
Dat kan volgens mij het beste gebeuren, als er ook gezorgd wordt voor 
'n uitgebreid taalbezit. De grootste barrière, die door doven telkens weer 
genomen moet worden, vormt de taal. Wat heeft een dove aan een mooie 
stem en goede spraak, als hij arm is aan taal. Daarom vind ik van aller
grootste belang, dat de leraren begrippen, vooral abstracte begrippen, 
op juiste manier overdragen. 

Dat is erg moeilijk, dat weet ik uit eigen ervaring. Dat ik mijn taalbezit 
heb verworven, heb ik voor een groot deel te danken aan Mevrouw 
Vertregt, die jarenlang mijn lerares geweest is, en zij heeft toentertijd 
samen met de heer Timmer een methode ontwikkeld, dat onder U on
getwijfeld bekend is als de methode „Timmer". Mevrouw Vertregt leer
de ons veel spreekwoorden en gezegden, en daarin zijn veel taaibegrip
pen. Het is ook belangrijk, dat doven leren luisteren naar redevoeringen. 
Deze vormen ook veel taal. 

Daarin hebben doven, die trouw godsdienstoefeningen bezoeken, veel 
profijt van, want zij krijgen daardoor heel veel abstracte begrippen mee, 
die veel invloed hebben op hun gevoelsleven. 

Een ander uitstekend middel om taalschat uit te breiden is het lezen, dat 
is voor U oud nieuws. Maar hoe krijgen wij velen aan het lezen. Dat is 
altijd een moeilijkheid, maar dat is hard, hard nodig. Want na het verla-
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ten van de school blijft onze enige inlichtingenbron het lezen, lezen, en 
nog eens lezenl De horenden worden wel op de hoogte gehouden door 
de radio, tv en gesprekken van het hedendaagse gebeuren, maar wij 
moeten zelf onze ontwikkeling op peil houden door lezen. Helaas is 
belangstelling voor boeken bedroevend klein. Zou hierin niet voor U 
een taak liggen om het lezen aan te moedigen door het aanleggen van 
een bibliotheek waarin eenvoudige en duidelijke boeken zijn? Als de 
belangstelling op jeugdige leeftijd eenmaal gewekt wordt, blijven ze le
zers, het hele leven door. Ik heb vele voorbeelden van vowassen doven, 
die op school maar moeilijk mee konden, heel ontwikkelde mensen ge
worden zijn, doordat zij lezen. 

Een kostelijk hulpmiddel vind ik ook het puzzelen. Ik ben nl. een verwoe
de puzzelaar. Toen ik jong was begon ik thuis met een eenvoudig kruis
woordraadsel uit een jeugdrubriek van de krant. Om de juiste woorden 
te vinden werd ik gedwongen een woordenboek te pakken, daar trof ik 
weer andere woorden en ook spreekwoorden aan, die mijn belang
stelling wekten. Zo kwam ik tot moeilijkere puzzels, zoals doorlopende 
kruiswoordraadsels, en nu probeer ik cryptogrammen op te lossen. Daar 
zitten veel begrippen in tot verrijking van mijn taal, waardoor er ook 
meer variatie in mijn woordenkeus is. Ook is het scrabbelen geweldig, 
want het woordenboek moet het laatste woord voeren in strijdvragenl 
Het belangrijkste echter is, dat het dove kind zelfvertrouwen krijgt, als 
het wat gaat schrijven. Heel veel volwassen doven willen nooit iets 
schrijven, al zijn zij voldoende intelligent. Dat komt vaak, doordat de 
onderwijzers toentertijd teveel over taaifoutjes vielen, en ook weleens 
lachten. Dat was erg voor vele doven, en ze bedankten voor de eer 
om middelpunt van belangstelling te zijn op grond van hun onvermijde
lijke taalfouten. 

Ik geloof dat een doof kind, dat al goed praat, goed zal blijven praten, 
als het maar animo krijgt om taalschat uit te breiden. Ook hebben vaders, 
moeders, broers en zusjes hierin een grote taak, door gewoon met hen 
te praten en niet op de manier zoals de doven met elkaar praten, en hen 
te blijven betrekken in hun kleine gemeenschap en vooral hen op de 
hoogte houden met familienieuwtjes. Daar mankeert heel wat aanl 
In dit verband valt het mij op dat sommige doven, die op school goed 
mee kunnen en goed kunnen praten, na het verlaten van school, soms 
vooruitgaan, maar ook soms achteruitgaan. Wij, doven, moeten geduren
de ons hele leven blijven vechten, om onze spraak op goede peil te 
houden. 

Er wordt moeite noch onkosten gespaard om het dove kind van alle 
dure hulpmiddelen te voorzien, zoals b.v. gehoorapparaten. Het is ge
weldig om te zien hoe het hiermee leert praten en luisteren, maar is het 
gevaar niet groot dat het dove kind hierdoor teveel in beschermde om
geving blijft en met dezelfde mensen omgaat, en het overstappen in de 
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harde maatschappij niet te groot wordt? Met andere woorden, ik vind het 
wel nuttig om dove kinderen ook vroeg kennis te laten maken met min
der prettige kanten van de maatschappij. 
Een ander punt van overweging geef ik U, om het moeizaam verworven 
spraak te behouden; rul. het houden van z.g. ,,refreshercourses' oftewel 
herhalingscursussen, b.v. 5 jaar na het verlaten van de school, waarin 
dove oud-leerlingen hun articulatie door logopedisten weer op goed ni
veau brengen, vooral zij, die inmiddels een mondprothese moeten aan
schaffen. 

Dus is het noodzakelijk dat er nauwere samenwerking is tussen de lera
ren en maatschappelijke werkers. Immers, de maatschappelijke werkers 
komen dagelijks in aanraking met doven, die in het volle leven staan, 
en wie kennen hun noden en behoeften beter dan de maatschappelijke 
werkers? Daarvan kunnen de leraren weer profijt trekken en hun 
leermethoden in overeenstemming met de praktijk te houden. 
Ik heb U al zoveel gezegd, en ik wil nog veel meer zeggen, maar helaas 
is de mij toegemeten tijd reeds overschreden. Ik dank U voor de gele
genheid, dat een stem van een volwassen dove gehoord wordt, en hoop 
dat het dove kind daarvan uiteindelijk profiteren zal. 

Toespraak door de heer C. A. BAL 

Dames en Heren, 

De Heer Berkhout heeft mij gevraagd hier iets te zeggen over het spreek-
onderwijs, voornamelijk over mijn ervaringen bij het aanleren van de 
spraak. Maar helaas jeugdherinneringen vervluchtigen. Veel weet ik 
daarvan niet meer, wel dat het 't belangrijkste onderdeel op het leerpro
gram was. 
Mijn indruk is echter wel, dat wat mij betreft het aanleren goed was, 
want nu kan ik in de horende maatschappij gemakkelijk contact maken 
en onderhouden. 
Daarover heb ik dus geen klagen. Maar of het resultaat voor een door
snee-dove voldoende was, moet ik ontkennend beantwoorden. 
Heel veel doven schieten tekort op het punt van taalbeheersing en op 
het bezit van een woordenschat. Ik zal hier wel niets nieuws zeggen, 
het is U allemaal wel bekend. Maar ik moet ook zeggen dat de jongere 
generatie doven in dit opzicht géén vooruitgang heeft gebracht ten op
zichte van de oudere generaties. 
Althans, dat is mijn indruk, want ik ga nogal veel met doven om, jong 
en oud, als secretaris van de Amsterdamse Doven Voetbalclub. 
Ook de hoorapparaten hebben niet veel geholpen. Alleen het spreken 
is misschien verbeterd als gevolg van het gebruik van gehoorapparatuur, 
maar dat kan ik niet goed beoordelen. 
Het beste contactmiddel is nog altijd de spraak en pas op de tweede 
plaats de gebaren en op de derde plaats het schrift. 
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Het beste contactmiddel voor de doven op kleuterleeftijd is de geba-
renlll en niet de spraak. Zoals we weten, leven dove kleuters betrekke
lijk in isolement en het beste contactmiddel met hen is de gebarentaal. 
Haal hen zo snel mogelijk uit hun isolement en dat lukt veel beter met 
gebaren. Pas daarna kan hun het spraakafzien geleerd worden, liefst 
spelenderwijs en niet onder dwang, want dat wekt weerzin. 
Ik weet nog wel uit mijn schooltijd dat de kinderen de spraaklessen erg 
vervelend vinden en dat heeft natuurlijk ook weerslag op de resultaten. 
In de Verenigde Staten zijn er dove onderwijzers en ik heb met enkele 
van hen gesproken. 
Ik moet zeggen dat ik hun mening volkomen onderschrijf, speciaal bij 
heel jonge kinderen slagen zij er in zeer snel contact te maken en ze 
uit hun isolement te halen. 
Wie anders dan de dove onderwijzers zijn daartoe beter in staat? 
Pas op latere leeftijd b.v. op 6 of 7-jarige leeftijd kunnen de horende on
derwijzers hun taak overnemen. Is het niet iets om hiermede een proef 
te nemen? 
Ook mijn andere ervaringen hebben mijn bovenstaande zienswijze ge
staafd. 
Ik heb n.l. gezien dat de dove kinderen van dove ouders in doorsnee 
een hoger intelligentiepeil bereiken dan kinderen van de horende ou
ders! Dat kan alleen komen omdat ze heel vroeg uit hun isolement wer
den gehaald door de gebarentaal van hun ouders. 
Voor de maatschappij en verdere ontwikkeling is gebarentaal niet ge
schikt, daarom moet dit tijdens de schoolperiode langzamerhand worden 
vervangen door het spreken en het spraakafzien. 
Verder moet de woordenschat zoveel mogelijk vergroot worden, zodat 
het hun dan gemakkelijker valt de kranten en boeken te lezen. Ook nu 
nog vinden heel veel doven kranten en boeken te moeilijk, waardoor 
ze niet gaan lezen en hun woordenschat beperkt blijft. 
Ook voor mij is het een probleem hoe de woordenschat bij doven op een 
prettige en aanvaardbare manier te vergroten zonder op weerzin te 
stuiten. Maar toch moet het mogelijk zijn een manier te vinden die tot 
heil van alle doven kan worden toegepast. 
Het spreken en spraakafzien zal altijd voor vele doven gekunsteld blij
ven, omdat het van beide kanten altijd inspanning vraagt. 
Alleen in dovenverenigingen vinden de doven uitlaat in natuurlijke en 
ongedwongen omgang met andere doven met hun gebarentaal gecombi
neerd met spraakafzien. 
Handalfabet wordt allang niet meer gebruikt, alleen is het wel gemak
kelijk om moeilijke woorden letter voor letter te spellen. 
Alleen daarom hebben de dovenverenigingen hun bestaansrecht en al
leen daar vinden de doven hun ware ontspanning!! 
Ik hoop dat U mij allen goed hebt kunnen volgen en verstaan. 
Ik heb gezegd. 
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Mejuffrouw W. HENDRIKS beantwoordt vragen, die haar door de heer 
Berkhout waren gesteld. 

Vr. 1 Vond u de articulatielessen prettig? 
Antw. Hangt van de doven zelf af. De ene heeft meer doorzettingsvermo
gen dan de anderen. Zoals bij de horenden, de ene vindt 't leren pretti
ger dan de anderen in allerlei vakken. 
Maar verder kan ik me niet veel herinneren, daar ik toen nog zo klein 
was, maar ik geloof dat ik 't aanleren van de spraak wel prettig vond. 
Persoonlijk voor mij zelf vind ik 't aanleren prettig. Ik herinner me nog 
over 't geval van „paraplu". Dat mijn moeder toen prachtig vond. 

Vr. 2. Nam het erg veel tijd in beslag? Te veel? 

Antw. Maar voor de goede ontwikkelde doven neemt 't niet zo veel tijd 
in beslag, voor de minder ontwikkelde moeten ze wel veel meer aan
spraak leren, b.v. aparte bijlessen, een uur vóór de schooltijd of na de 
schooltijd. Daarom ben ik vóór dat de doven veel langer leerjaren heb
ben dan de horenden. 
Ook moeten de ouders 's avonds zo veel mogelijk met de kinderen 
praten, om de aanspraak te kunnen verbeteren. 

Vr. 3. Wat is bij de spreekmethode zeer belangrijk? 
Antw. Dat hangt van de doven zelf af. Als die zijn best doet om met de 
horenden te kunnen verstaan, en praten. Op de duur wennen ze wel 
op welke manier de horenden met hun mond bewegen als ze praten. De 
ene went gauwer dan de anderen. 
Het is wel noodzakelijk om veel met de horenden in contact te komen, om 
elkaar te kunnen begrijpen en verstaan. 
B.v. ik zelf probeer graag met de andere horenden en vreemden te 
praten om hen proberen te kunnen verstaan en volgen wat ze zeggen. 
Met overwerken kom ik wel veel vreemden tegen, overal in Nederland, 
dat probeer ik ze te kunnen verstaan en met ze te praten. Dan gaat het 
liplezen veel beter, volgens mij. De doven moeten proberen in de maat
schappij aan te passen om zich niet alleen te voelen. 
Maar veel doven zijn gauw wantrouwend, daar kunnen ze niets aan doen, 
dat komt door hun doofheid, omdat ze niet kunnen volgen als de ho
renden met elkaar praten. Dus moeten de horenden niet gauw kwaad 
om worden als de doven wantrouwend zijn, maar probeer dan wange
trouw te verdrijven. 
Er zijn heel weinig doven die moed hebben om met de horenden in 
contact te komen. Heel veel hebben geen zin om te proberen, ze zijn er 
te lui voor of ze vinden 't veel makkelijker met de doven te praten. Ze 
moeten niet gemakzuchtig zijn om door te kunnen zetten. 

Vr. 4. Vindt u de gebarentaal een belangrijk contactmiddel? 
Antw. Dat geloof ik niet, dat beperkt het taalbezit, maar het kan ook zijn 
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dat diegene heel intelligent is in alle vakken, in allerlei dingen, behalve 
taalbezit. Dat komt volgens mij heel weinig voor. De doven die alleen 
met gebarentaal maken, komt heel moeilijk in contact met de horenden, 
omdat er dan heel weinig horenden die gebarentaal begrijpt. Maar verder 
komen, door alleen met gebarentaal, geloof ik heel weinig. 

Vr. 5. Wat vindt u het beste contactmiddel? 
Antw. Gebaren, gecombineerd met spraak is de beste contactmiddel 
voor de doven, als u alleen onder de doven bedoelt. Als er dan alleen 
gesproken moet worden, zijn we al heel gauw moe, van inspanning om 
te kunnen volgen. Omdat het voor ons zo eentonig is. Als jullie (horen
den) onder elkaar praten, horen jullie veeltonig geluid van jullie stem, en 
dat wekt ook wat op (met plezierig luisteren) en op gemak te kunnen 
volgen. 
Stel eens voor als een horende eentonig met u praat is 't ook al ver
moeiend en saai voor u, dat weet ik heus zeker. 
Zo is 't ook ongeveer bij ons, bij de doven. Als we onder elkaar alleen 
de spraak moet gebruiken is het voor ons zo eentonig dus met gebaren
taal (natuurlijke gebaren) is het dan voor ons veeltonig. Ook hetzelfde 
geval van horenden tegenover ons. Maar dan moet de horenden natuur
lijk de taal goed voluit brengen. Tijdens gesprek af en toe natuurlijke ge
baren bij. Als we alleen maar praten tegen jullie willen we ook af en 
toe wat gebaren bij doen, om niet zo eentonig voor jullie te lijken. Zoals 
tijdens redevoering is 't ook voor ons als voor jullie horenden zo saai, 
als de spreker alleen maar stil staat, met handen in de zakken gestoken, 
zo te praten. Waar of niet. 
Het zou voor de doven groot verlies zijn als er dan via school alleen 
gebaren wordt onderwezen. Als 't dan zo is dan zijn de doven veel meer 
geïsoleerd, dan hebben ze meer angst voor om te durven spreken, daar 
ze nog helemaal niet weten of ze goed kunnen spreken. Ik ben fel tegen 
als er dan alleen via gebaren op school wordt onderwezen. 

Evoked Response Audiometrie 
Hoewel audiometrie niet direkt te maken heeft met het bevorderen van 
onderwijs en opvoeding van het gehoorgestoorde kind, is het misschien 
toch wel interessant de ontwikkeling van de nieuwste meetmethode van 
de audiometrie te volgen. 

Immers, de gegevens, die bepalend zijn voor het soort school dat het 
kind zal gaan volgen, een slechthorendenschool of een dovenschool, 
komen in eerste instantie van het audiometrisch onderzoek. 
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Voor de opvoeding is het goed zo vroeg mogelijk te weten of het kind 
met behulp van een apparaat vooral auditief aangesproken kan worden, 
of dat het visuele element de overhand moet hebben. 

Helaas is het een moeilijke zaak om op zeer jeugdige leeftijd een exact 
gehoorvlies aan te geven. Nu er dan ook een meetmethode is, die zon
der bewuste medewerking van de patiënt gegevens over 't gehoorverlies 
kan geven, zullen de audiologische centra deze methode met belangstel
ling volgen en bij voldoende betrouwbaarheid deze methode gaan toe
passen, om zo vroeg mogelijk aan de opvoeders en onderwijzers die 
gegevens te verstrekken, die zo belangrijk zijn bij de begeleiding van de 
gehoorgestoorde peuter en kleuter. 

Het was al lang bekend, dat elke zintuiglijke waarneming een elek
trische golf in de hersenschors veroorzaakt. Men kan de hersengolven 
vergelijken met de golven in een vijver. Gooit men bij windstil weer een 
steentje in een vijver, dan ontstaan er golven. Bekijkt men nu op een wil
lekeurig punt in die vijver de golfjes, dan zal men steeds weten wan
neer er een steentje in het water gegooid wordt, want dan komt er een 
nieuwe serie golven aan. Zo kan het ook bij de hersenen. 
Geeft men een toon, dan ontstaan er hersengolven. Men brengt een 
elektrode aan op het hoofd. Een elektrode is een klein plaatje, dat in 
staat is de elektrische golfjes op te nemen en via een draadje naar een 
versterker te brengen. De versterker zorgt ervoor, dat de golfjes zicht
baar gemaakt kunnen worden, hetzij op een oscilloscoop of wel uitge
schreven als een grafiek op een stuk papier. 

Helaas zijn de hersenen niet zo rustig als een vijver bij windstil weer. 
Alle aktiviteiten hebben hersengolven tot gevolg en men ziet zoveel 
golven, dat men niet kan zien welke golf hoort bij de waarneming van 
een toon. Om dit toch te gaan zien, geeft men niet één toon, maar bij
voorbeeld 60 maal een toon en wel iedere seconde één. 
Nu zal er 60 maal een golf verschijnen. Deze golfbeweging kunnen we 
ontleden in een berg en een dal. Een berg is een positieve spanning, een 
dal is een negatieve spanning. Deze spanningsverschillen geven we door 
aan een geheugen-computer. 

Een geheugen-computer heeft bijvoorbeeld 100 geheugen-eenheden. 
Een geheugen-eenheid is in staat een elektrische spanning in zich op 
te nemen en te onthouden. Stopt men er een tweede elektrische span
ning in, dan wordt die spanning opgeteld bij de eerste spanning. 
Er wordt bijvoorbeeld de eerste keer 5 mikrovolt aangeboden. 
De tweede keer weer vijf mikrovolt. Dan zal het geheugen 10 mikrovolt 
noteren. Als er echter een negatieve spanning wordt aangeboden, zal 
de geheugen-eenheid die spanning van het geheel weer aftrekken. 
Komt er dus de derde keer een negatieve spanning van 4 mikrovolt aan, 
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dan noteert de geheugen-eenheid: 10 mikrovolt - 4 mikrovolt = 6 mikro-
volt. 

Als men nu de 100 geheugen-eenheden voorstelt als een rij brievenbus
sen, waar een postbode langs gaat om de spanningen te posten, dan 
heeft men enig idee hoe een geheugen-computer werkt, ledere seconde 
loopt die postbode dan langs alle brievenbussen. De spanning, die 
ontstaat in het eerste/honderdste deel van een seconde, stopt hij in 
het eerste geheugen. De spanning, die de tweede/honderdste seconde 
ontstaat, stopt hij in het tweede geheugen enzovoorts, tot hij met de 
spanning van het honderd/honderdste deel bij het laatste geheugen 
is gekomen. Dan begint hij onmiddellijk opnieuw. 
Als we nu precies op iedere seconde een toon geven, dan zal de toon 
op steeds dezelfde onderdelen van die seconde positieve en negatieve 
spanningen doen ontstaan in de hersenen, en die komen in steeds 
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dezelfde geheugen-eenheden van de geheugen-computer. 
Die geheugen-eenheden tellen al die spanningen op en zo zal de her
sengolf, die het gevolg is van een geluidswaarneming duidelijk zicht
baar worden, als men alle geheugen-eenheden naar hun totale waarde 
vraagt, (zie fig.) 
Alle andere hersengolven, die ontstaan door andere waarnemingen of 
bewegingen, zullen niet steeds mooi op tijd aankomen. Deze positieve 
en negatieve spanningen worden ook in de geheugens gestopt, maar 
omdat die voor dezelfde geheugen-eenheid nu eens positief, dan weer 
negatief zullen zijn, heffen die elkaar op. Alleen de geluidswaarneming 
loopt synchroon met de postbode en zal steeds aan dezelfde geheu
gen-eenheid dezelfde positieve spanning doorgeven of dezelfde nega
tieve spanning. 

Men zal begrijpen, dat deze meetmethode een ingewikkelde appara
tuur vereist. Men moet een programma-computer hebben die iedere se
conde een signaal geeft, die het geheugen precies op tijd start en de 
audiometer bedient, die de toon geeft. 
Men moet een geheugen-computer hebben, die de signalen registreert 
en optelt. In de praktijk kan men niet met één elektrode volstaan, maar 
werkt men met spanningsverschillen tussen twee elektrodes, waarvan er 
één boven op het hoofd wordt bevestigd en de andere achter het oor. 
Er is nog een derde elektrode nodig op het voorhoofd, die als „aarde" 
dienst doet. Bovendien moet men apparatuur hebben die na een serie 
tonen de gegevens van het geheugen ontvangt en uitschrijft. 

Op de klinieken in Nederland, waar men met deze methode experimen
teert, heeft men de set apparatuur zelf uit bestaande eenheden ont
worpen. 
In Amerika heeft men echter al een complete evoked response audio
meter ontwikkeld, die automatisch werkt. Dat wil zeggen, dat de pro-
grammacomputer uitgebreid is, zodat alle opdrachten automatisch ge
geven worden. 
Het enige wat men moet doen is frequentie en sterkte instellen en op 
een startknop drukken. De serie tonen, dus de serie hersengolven, 
worden automatisch opgewekt, onthouden, verwerkt en uitgeschreven. 
Automatisch wordt het geheugen weer schoongemaakt en de tijdseen
heid weer ingesteld. Het enige wat men voor een tweede serie hoeft 
te doen is frequentie en/of sterkte te veranderen en weer de startknop 
in te drukken. Zo kan men snel achter elkaar werken en verkrijgt men 
elke minuut een uitslag van een bepaalde frequentie en sterkte. 
Dit apparaat wordt uitgegeven door Princeton Applied Research en is 
door het researchwerk van het Central Institute for the Deaf onder lei
ding van Dr. Hallowell Davis tot stand gekomen. Wij hebben daar enige 
weken met dit apparaat mogen werken en hebben daardoor enige erva
ring kunnen op doen. 
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De bovengegeven uiteenzetting geeft alleen maar de principes weer. 
In werkelijkheid werkt een en ander wat ingewikkelder en moet men met 
meer factoren rekening houden. 

Wat u het meest zal interesseren zijn ongetwijfeld de resultaten, die men 
met deze methode bereikt en de betrouwbaarheid van de verkregen ge
gevens. 

Bij normale slechthorenden geeft deze methode betrouwbare gegevens. 
De waarnemingen van het geluid, die men kan aflezen uit de verkregen 
grafieken van de geheugen-computer, zijn binnen een grens van 10 dB 
vast te stellen. De verkregen audiogrammen kloppen met de audiogram-
men die men op de traditionele manier verkrijgt. Een afwijking van 5 dB 
vinden wij niet bezwaarlijk. 

Het is wel zo, dat men het lezen van de verkregen grafieken echt door 
veelvuldige ervaring moet leren. Het is net als met EEG's en cardiogram-
men. Ook deze moet men leren lezen en pas na veelvuldige ervaring kan 
men er conclusies uit trekken. De eerste week zagen wij maar heel wei
nig, ledere keer werd ons aangewezen, wat de karakteristieke vorm 
van de curve was, waaruit men een conclusie kon trekken. Na langere 
tijd begonnen we zelf te zien wat specifiek was voor de opgewekte 
response. 

Helaas treden er bij heel jonge kinderen en meervoudig gehandicapte 
kinderen verschijnselen op, die het beeld van de evoked response kunnen 
verstoren. Om dit te zien is het nodig, dat het apparaat ook een normale 
EEG-curve van de patiënt maakt. In het apparaat is een normale EEG-
schrijver ingebouwd. Men moet steeds de EEG-curve beoordelen om 
daaruit conclusies te trekken voor de waarde van de evoked responses. 
Bij zeer jonge kinderen heeft men te maken met een ander beeld van het 
EEG en bij meervoudig gestoorde kinderen krijgt men dikwijls storingen, 
die zó sterk zijn, dat ze het hele beeld van de evoked response verteke
nen. 

Dikwijls moet men dan midden in een serie tonen het onderzoek stop
zetten en het geheugen weer leegmaken. Deze handeling kost bij de 
ERA-audiometer van PAR heel weinig tijd. Men kan direkt weer doorgaan 
met het opnieuw aanbieden van de serie. 

Het beoordelen van de curven van deze kinderen was nog moeilijker dan 
die van de normaal gehoorgestoorden. Toch kan men er een grove schat
ting van het audiogram uithalen. Onafhankelijk van elkaar stelden we 
met drie proefafnemers uit de verkregen gegevens het audiogram sa
men en meer dan 10 dB verschil was er niet na vergelijking met elkaar. 
Maar men leert dit alleen na veel ervaring. Samenwerking met neurolo
gen is zeer gewenst om het normale EEG goed te kunnen interpreteren. 
In het Central Institute for the Deaf was men zo ver, dat bij alle twij-
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felgevallen deze nieuwe methode ingeschakeld werd om een gegeven 
meer te hebben bij de algemene beoordeling van de gehoorgestoord
heid van het kind. 
Deze methode kan men ook in slapende toestand van de patiënt toe
passen. 
Het zintuig blijft werken en de potentiaalverschillen blijven meetbaar. 
Bij heel onrustige kinderen werkte men wel eens met slaapmiddelen om 
kunstmatig slaap op te wekken. Alle storingen door bewegingen werden 
dan voorkomen. 
Een ander nadeel is, dat men wel meet of het zintuig en de zenuwbanen 
werken, maar men nog niets definitiefs kan zeggen over de werkelijke 
bewustwording van het geluid. Bij psychisch gestoorde kinderen moet 
men met deze mogelijkheid rekening houden. 
Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat de nieuwe methode 
waardevol kan zijn. Men moet wel over betrouwbare apparatuur be
schikken, die gemakkelijk te bedienen is en de onderzoeker moet de 
methode veelvuldig toepassen om uit de verkregen gegevens betrouw
bare uitslagen te kunnen halen. 

Br. Reginaldus Haverkort 

Literatuur 
Wij ontvingen een overdruk van de Groningse Volksalmanak met be
trekking tot een verhandeling over de persoon van Charles Guyot 
(1790 - 1867). 
Door de oud-directeur van het Koninklijk Instituut voor Doven te Gro
ningen, Drs. M. J. C. Büchli, wordt Charles Guyot - de oudste zoon van 
de stichter van het Instituut te Groningen, Henri Daniël Guyot - op tref
fende wijze beschreven als pedagoog, medicus en bibliograaf. 
Het lezen van deze biografie verschaft ons niet alleen een duidelijk 
beeld van de betekenis van Charles Guyot ten aanzien van het onderwijs 
aan doven, maar geeft tevens een verhelderend inzicht omtrent de 
destijds heersende toestanden, de opvattingen en gedachten op het ge
bied van de zorg voor de doven. 
Ook in dit geschrift toont de heer Büchli weer overtuigend zijn zeer 
uitgebreide historische kennis van het dovenonderwijs. 

J. C. C. 
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Nieuws van de scholen 

VOORBURG 

Benoemingen 
17-4-'69- Mej. E, R. I. Burggraaf (Achterveld) 
1-6-'69-Hr. A. van Herk (Capelle a/d IJssel) 
1-8-'69-Hr. G. Leeflang (Haarlem), Hr. B. R. Steenbergen (Meppel) 

Geslaagden 
Diploma A - Hr. H. J. Stel en Mej. G. Spaa 
Diploma B - Mej. G. H. Tiemens 

Van de Prof. H. Burgerschool I 

Slechthorende kinderen ongeschikt voor teamsport? 

Tijdens het paashandbaltournooi, waaraan vele scholen in Amsterdam 
deelnamen, behaalde het jongensteam van de Prof. H. Burgerschool in 
zijn afdeling het kampioenschap. 
Het doelgemiddelde was: 65 voor en 3 tegen. 
Cijfers, die voor zichzelf spreken en waarmee tevens de vraag boven het 
berichtje voldoende is beantwoord. 

Van de Prof. H. Burgerschool I I 

Anekdote ? 

Tijdens een demonstratie op de Akademie voor Lichamelijke opvoeding 
te Amsterdam in het springen met springtouwen door meisjes van de 
Prof. H. Burgerschool voor docenten en studenten van deze Akademie, 
maakte de docente ritmiek, die gedurende een viertal jaren les gaf aan 
de Ammanschool te Amsterdam, de volgende opmerking tegen de om 
haar heen zittende studenten: 
„Ditzelfde doet de heer Weber nu ook met slechthorende kinderen". 
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GEMEENTE AMSTERDAM 

Aan de openbare school voor voortgezet buitengewoon 

onderwijs aan slechthorende kinderen genaamd 

ALEXANDER GRAHAM BELLSCHOOL 
wordt gevraagd een: 

onderwijzer(es) 
Sollicitanten die naast de volledige bevoegdheid en de 
aantekeningen j en r tevens in het bezit zijn van een 
bevoegdheid voor Wiskunde en/of Engels of hiervoor 
studeren genieten de voorkeur. 

Ervaring met het onderwijs aan dove of slechthorende 
kinderen strekt tot aanbeveling. 

Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit 
blad te zenden aan Burgemeester en Wethouders, Stad
huis, kamer 257 onder vermelding van nr. 6/71625/32. 
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