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Moderne fundamentele beginselen van de zuivere 
spreekmethode voor de opvoeding van dove kinderen. 

Een philosofie van de opvoeding van doven. 
17-7-71 Lezing te Oslo door: A. van Uden pr. 

Inleiding: 

De philosofie van de zogenaamde „zuivere spreekmethode" wordt vooral in 
de jaren na de laatste wereldoorlog betwist, misschien op dezelfde wijze als 
zoveel philosofieën in deze moderne tijden worden gecontesteerd. 
De oorzaak zou kunnen liggen in een gevoel van onvoldaanheid omtrent de 
bereikte resultaten, maar misschien ook: in een veranderde mensopvatting, 
een anthropologie welke zich meer concentreert rondom dit seculiere leven 
dan in betrekking tot een eeuwigheid. 
Het gevoel van onvoldaanheid lijkt samen te hangen met de kwetsbaarheid 
van dove kinderen: mijns inziens zijn dove kinderen het meest kwetsbaar 
van alle kinderen met een handicap: ergens een kink in de kabel en hun hele 
opvoeding wordt bedreigd. Dit vereist een zo jong mogelijke diagnose, het 
eerste thema van deze studie. Dit punt zal dan meer gespecificeerd worden in 
nummer II I : „onze moeilijke kinderen". 
De nieuwe gezichtspunten van de anthropologie vragen om een benadering, 
welke het dove kind accepteert in zijn eigen, unieke menselijke waarde: het 
tweede thema van onze studie. Ook dit gezichtspunt wordt nader gespeci
ficeerd in nummer IV: „het probleem van de integratie in de horende maat
schappij". 

I. Het grote belang van een zo jeugdig mogelijke audiologische en 
ook psychologische diagnose en daarmee gepaard gaande selectie
van dove kinderen. 

slechthorende kinderen — postlinguaal doof-geworden kinderen — prelingu-
aal dove kinderen („vroeg-dove kinderen") - meervoudig gebrekkige dove 
kinderen. 

a. Er bestaat niet zo iets als de doven of het dove kind. 
We vinden immers onder hen dezelfde differentiaties als onder horenden. 
Wanneer horende kinderen moeten geselecteerd worden en vaak behandeld 
in scholen met buitengewoon onderwijs - ofschoon ze allen toch dezelfde 
middelen van communicatie gebruiken - , dan geldt dit des te meer voor 
dove kinderen, omdat bijna alle soorten van doofheden of van meervoudige 
gebrekkigheden ook nog bepaalde moeilijkheden in communicatie met zich 
meebrengen, en zo een buitengewone behandeling vereisen om een dubbele 
reden: de aard van de handicap zelf en de communicatieve moeilijkheden 
die daar mee gepaard gaan. 
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Dit brengt ons onmiddellijk op het probleem van het monolingualisme in de 
opvoeding. De studies van Carrow (1957) Osgood (1965), McNamara 
(1967) e.a. hebben duidelijk genoeg de storende effecten van bilingualisme 
in normaal horende kinderen aangetoond, vooral van het „gemengd bilingua
lisme („compound bilingualism"). Gemengd bilingualisme is een mengsel 
van twee talen zo dat ze samen één code-systeem vormen. Zo zei een Duits 
horend kind met een Engelse moeder: „ I might have a new book" (In het 
Duits = Ich möchte ein neues Buch haben) in plaats van te zeggen: „ I want 
a new book" of „ I like to get a new book" etc. Het is nu een gebleken feit, 
dat gemengd bilingualisme zeer nadelig is voor de opvoeding en de culturele 
uitgroei van een horend kind. 
N.B. Er bestaat ook nog een „gecoördineerd bilingualisme" („coordinated 
bilingualism" Osgood). Hierbij vermengen beide talen zich praktisch niet. 
Toch is dit ook nadelig voor de taalbeheersing behalve voor zeer intelligente 
kinderen, zoals Carrow kon aantonen. 
Dit alles moet des te meer waar zijn voor dove kinderen, vooral als gebaren 
en spraak vermengd worden. Tervoort en Verberk (1967) konden aantonen 
dat de omgangstaal van dove kinderen die in meerdere of mindere mate 
monolinguistisch in gebaren waren opgevoed, d.w.z. waarbij één gebaren-
systeem zowel in school als in vrije tijd werd benut, beter de Engelse volgorde 
van woorden of gebaren konden aanhouden dan dove kinderen, zogenaamd 
volgens de spreekmethode opgevoed, die echter in de vrije tijd, d.i. in het 
vrije spontane gesprek, een koeterwaals gebruikten van spraak en van geba
ren van eigen vinding. Dit koeterwaals produceerde een esoterische taal 
(Tervoort 1953) welke zeer moeilijk te verstaan was, zelfs voor de kinderen 
zelf, en ook moeilijk was te analyseren nadat een gesprek daarin op de film 
was vastgelegd. 
Onze conclusie moet zijn, dat de dove kinderen zo moeten worden geselec
teerd, dat een monolinguistische behandeling en opvoeding zo veel als maar 
enigszins mogelijk is wordt zeker gesteld. 
We hebben nu in ons Instituut te Sint Michielsgestel enige interessante er
varingen opgedaan sinds 1950. Sinds dat jaar werden van ons Instituut uit 
initiatieven genomen tot de oprichting van 4 onafhankelijke scholen voor 
slechthorende kinderen, in het algemeen de kinderen met hoorverliezen min
der dan 90 decibel. Ook postlinguaal doof geworden kinderen werden in 
deze scholen opgenomen. Meer dan 25% van de kinderen van Sint Michiels
gestel konden in de loop der jaren naar deze scholen overgaan. 

Onze eerste ervaring nu was de volgende: 
Reeds voor 1950 waren we ons bewust van het feit, dat zeer vaak juist de 
slechthorende kinderen, die gemengd met doven werden opgevoed, de 
grootste bron van het gebaren maken waren. Dus niet zo zeer de dove kin
deren vonden nieuwe gebaren uit, maar meer de slechthorende kinderen, die 
met hen samen opgroeiden. De reden lijkt duidelijk: Deze slechthorende 
kinderen hadden in het algemeen veel meer te vertellen dan hun dove leef-
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tijdsgenoten, maar zij konden zich onvoldoende t.o.v. hen verstaanbaar ma
ken zonder dramatiseren, „pantomimes op te voeren" gemengd met praten, 
uittekenende gebaren te benutten enz. Deze dramatisaties groeiden uit 
(vaak) tot geconventionaliseerde gebaren. Een voorbeeld uit de velen: het 
volgende gebaar uit ons Instituut van enkele jaren geleden 

II 

betekende de broeder verpleger. De oorsprong van dit gebaar was, dat er 
25 jaar geleden een broeder verpleger op onze ziekenafdeling was met een 
stijve recht opstaande kuif. Deze werd toen opgevolgd door een andere met 
mooi golvend haar. Desniettegenstaande werd het gebaar op hem overge
bracht, waarbij de kinderen zich blijkbaar niet meer bewust waren van de 
eigenlijke aanduiding hiervan. Dit gebaar bleek dus geheel geconventiona-
liseerd te zijn in de esoterische taal van de kinderen. Dit gebaar bleef nog 
enkele jaren nadien gehandhaafd, ook gebruikt door kinderen, die de vroegere 
broeder verpleger niet meer hadden gekend. 
Nadat nu de slechthorende kinderen ons Instituut verlaten hadden, bleek 
het steeds duidelijker dat het gemakkelijker werd de dove kinderen mono-
linguistisch in de zuivere spreekmethode op te voeden. Het was dus eigenlijk 
niet zo dat de dove kinderen meestal zelf de gebaren uitvonden, maarzij had
den meestal de slechthorende kinderen als het ware gedwongen om zich in 
gebaren tot hen te uiten. Op deze wijze was er een gemengd bilingualisme 
van gebaren en spreken, een doven-esoterische taal ontstaan. We hebben 
daarbij ook ondervonden, dat als eenmaal in een internaat voor dove kinderen 
een esoterische taal ontstaan is, het zeer moeilijk is om die weer te stoppen: 
zodra een nieuw doof kind in de groep komt, dan pikt het binnen enkele 
weken deze gebaren op ... Hoe groter de groep van de kinderen is, hoe 
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moeilijker het is deze esoterische taal te doen verdwijnen. Toch is dit praktisch 
geheel gelukt. 

Een tweede ervaring die we hebben opgedaan, sterk verbonden met de vo
rige, is de volgende: 
Ons Instituut heeft 3 scholen voor dove „tieners": een V.B.O. school, een 
Lagere Technische school en een Huishoudschool. De leeftijden van deze 
leerlingen lopen van 13 t/m 19 è 20 jaar. De 4 bovengenoemde slecht-
horendenscholen houden hun kinderen tot de leeftijden van 15-16 jaar on
geveer. Hierna gaan ze bijna allen naar scholen voor normaal horende kin
deren om hun studies voort te zetten. - Ons Instituut nu heeft zijn 3 boven
genoemde scholen geopend voor zulke zwaar slechthorende kinderen (met 
verliezen van 70 tot 90 decibel; de term „doof met profitabele hoorresten" 
wordt door ons vermeden omdat elke hoorrest profitabel is), die om een of 
andere reden een school voor normaal horende kinderen niet kunnen vol
gen. Het zijn bijna allen meervoudig gebrekkige zwaar slechthorende kinde
ren. Toen wij hiermee begonnen in 1962, waren we eerst bevreesd, dat deze 
slechthorende kinderen zich (weer) als doven zouden gaan gedragen. 
Ze werden in het eerst niet in ons Internaat opgenomen, maar verbleven bij 
pleegouders. Onze vrees bleek echter al gauw ongegrond te zijn. Deze meer
voudig gebrekkige slechthorende kinderen, waarvan er een aantal vroeger in 
hun jonge jaren nog op ons Instituut was geweest, kwamen terug niet alleen 
gebarenloos maar ze hielpen ons nu ook om de sfeer van onze groepen dove 
kinderen nog beter geheel sprekend te houden. Toch integreerden zij zeer 
goed in deze groepen, zowel in school als in vrije tijd. Ze hadden dus op
gehouden met gebaren uit te vinden en brachten nu de gehele wijze van 
omgang van de doven op een hoger peil: een monolinguistische sfeer van 
sprekende omgang. 

We deden nog een derde ervaring op, analoog aan de eerste bovengenoem
de, nl. betreffende onze meervoudig gebrekkige dove kinderen, speciaal de 
dove kinderen met dysphasie (zie beneden, van Uden 1964, 1968). Ons 
Instituut nl. is sinds 1966 begonnen geheel aparte afdelingen voor sommige 
van deze kinderen op te richten. Het bleek wederom - toen deze kinderen 
naar die aparte afdelingen overgingen - dat niet zo zeer dysphatische dove 
kinderen zelf de grootste bron van eventueel groeiende gebaren waren, in 
die zin, dat zij eventuele nieuwe gebaren uitvonden, maar deze kinderen 
hadden de normale doven als het ware gedwongen gebaren uit te vinden. 
Deze normalen konden er niet in slagen zichzelf t.o.v. deze dysphatische 
kinderen verstaanbaar te maken zonder te dramatiseren, op dezelfde manier 
als in vroegere jaren de slechthorende kinderen dit niet gekund hadden t.o.v. 
de doven. Wederom: na de oprichting van deze aparte afdelingen, bleek het 
steeds gemakkelijker om beide groepen monolinguistisch te houden: zowel 
de groepen van de normale doven als de groepen van de meervoudig gebrek
kige. 
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Wat is nu de uitkomst van deze 20-jarige ervaring? Deze bevestigt de resul
taten die op het gebied van het bilingualisme van horende kinderen gevon
den zijn: een monolinguistische opvoeding van dove kinderen is een funda
menteel vereiste voor het slagen hiervan. Het gebruik van slechts één soort 
taal zowel in school als vrije tijd is noodzakelijk voor een bevredigend succes 
van ons werk. De opvoedkundige mislukkingen onder de dove kinderen zijn 
hoofdzakelijk die kinderen, bij wie de opvoeding niet genoeg monolinguis-
tisch was georiënteerd. Zo meen ik dan ook dat het voorstel van een „totale 
communicatie" („total communication") van McCay Vernon (1969) tot 
mislukking is gedoemd. 
Quigley (1969) heeft gevonden, dat de scholen in zijn overzichts-studie, 
die het zogenaamde „gecombineerde systeem" van gebaren en spreken 
(„combined system") afschaften om over te gaan naar de „Rochester-
methode" van vingerspelling en spraak, significant tot betere resultaten kwa
men in verschillende aspecten van hun opvoeding, speciaal in liplezen, spre
ken en stil-lezen. Deze zelfde Quigley en Frisina (Frisina 1963), had reeds 
gevonden, dat prelinguaal dove kinderen, geheel in sprekende sfeer gehou
den zowel in school als in vrije tijd, significant tot beter liplezen kwamen dan 
de kinderen van een gelijkgemaakte controlegroep die gebaren en spreken 
in de vrije tijd gebruikten. 
Volgens mij zijn beide resultaten het gevolg van een monolinguistische be
nadering van de dove kinderen. Vingerspelling met spraak, ofschoon niet 
overeenkomstig de zuivere spreekmethode, is tenminste een monolinguis
tische benadering: het is (in de „Rochester-methode") Engels in zijn ge
sproken en geschreven vorm. Een van de meest typerende objecties, die 
Westervelt moest beantwoorden, toen hij voor het eerst zijn Rochester metho
de aan de Amerikaanse Vereniging voor dovenonderwijs voorstelde (1875), 
was: „Werkelijk Dr. Westervelt, denkt U dat U dove kinderen Engels kunt 
leren?"... 

Toch is de Rochester methode niet de philosofie van ondergetekende. 
Scouten (1967) meent, dat de Rochester methode (inclusief de Russische 
methoden, Morkovin 1960), de enig mogelijke weg is om dove kinderen 
monolinguistisch op te voeden. Zijn mening echter komt in botsing met de 
feiten in zijn eigen land: scholen als de Clarke-school in Northampton, de 
St. Josephs-school in St. Louis University City, de Lexington-school in 
New York tonen duidelijk aan dat een monolinguistische benadering volgens 
de zuivere spreekmethode mogelijk is, en we mogen er gerust bijvoegen 
dat de resultaten juist van deze scholen in dat land onovertroffen zijn. De 
vergissing van Scouten is volgens mij, dat hij onvoldoende rekening houdt 
met een juiste selectie van de kinderen. Minstens alle niet meervoudig ge
brekkige dove kinderen kunnen volgens de zuivere spreekmethode worden 
opgevoed en wel monolinguistisch, als men maar de juiste conversationele 
methoden gebruikt (zie onder), en de kinderen in school en in vrije tijd in 
kleine effectieve groepjes goed georganiseerd en geleid worden. Zelfs de 
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meeste meervoudig gebrekkige kinderen kunnen op deze wijze worden op
gevoed (zie onder). 

Derhalve luidt onze conclusie: 
leder Instituut of school voor doven moet ofwel in zich zelf gespecialiseerd 
zijn ofwel opgedeeld worden in verschillende afdelingen. 

b. Laat ons nu enkele consequenties van dit standpunt nagaan: 

(1) Het probleem van een model-klas en lof model-school. 
Zoals ik in Stockholm (1970) (van Uden 1955, 1969) heb uiteengezet is 
het van zeer groot belang, dat wij - deskundigen maar ook de maatschappij 
als geheel - een open oog blijven houden voor de reële mogelijkheden van 
dove kinderen. Dit kan alleen bereikt worden als wij de kinderen goed selec
teren, en bekwame leerkrachten en pedagogen hun volle kansen geven. Dit 
bedoel ik niet alleen voor de begaafde dove kinderen, maar ook voor de 
minder begaafde en zelfs voor de meervoudig gebrekkige. Dit alles is gericht 
op het geluk van zowel de kinderen als de leerkrachten. Hoe vaak b.v. horen 
wij een bekwame leerkracht niet klagen: „Och, als ze mij maar eens alle kan
sen en mogelijkheden gaven! Ik zou laten zien dat de doven werkelijk tot een 
normale taalbeheersing kunnen komen". 
Het hoofdprobleem is hier echter het vroege ontdekken, niet alleen audiolo-
gisch en demologisch maar ook psycho-diagnostisch omtrent de concrete 
sterke en zwakke zijden van elk kind individueel gezien. Dit vraagt weer ge
specialiseerde psychologen en ook een specifiek opgezette test-batterij, 
waarop wij hier echter niet verder kunnen ingaan (zie van Uden 1968). In
derdaad er moet nog heel wat wetenschappelijk onderzoek op dove kinderen 
gedaan worden voor we hier de perfectie hebben bereikt. 

(2) Het probleem van de opleiding der leerkrachten. 

Volgens mij is een vol-tijdige opleiding van leerkrachten noodzakelijk. 
Een „Opleiding-tijdens-dienst" is werkelijk onvoldoende. Er is een specifieke 
reden voor deze opvatting: de opvoeding van dove kinderen is vóór alles 
een probleem van communicatie. Deze communicatie en de methoden om 
ze te ontwikkelen moeten geleerd en geoefend worden voordat een opvoe
der de verantwoordelijkheid voor een groep van deze kinderen kan worden 
gegeven. Min of meer zichzelf oefenen door het maar uit te proberen op 
dove kinderen, zoals dat toch gebeurt bij een opleiding-tijdens-dienst, is een 
soort van roofbouw plegen op gebrekkige kinderen. Dit aspect van de leer
krachten-opleiding is derhalve specifiek voor leerkrachten voor doven, en 
wordt niet op dezelfde wijze bij de andere specialismen wat betreft gebrek
kige kinderen gevonden. Verder moet deze opleiding van leerkrachten vol
gens mij insluiten: verschillende specialisaties na een gemeenschappelijke 
basis-opleiding: b.v. de opvoeding van slechthorenden in verschil met die 
van dove kinderen, het spreken leren, home-training, opvoeding van kleu-
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ters, van kinderen in de kernafdeling en in hogere klassen, de aanpak bij 
verschillende meervoudige gebrekkigheden, de aanpak bij gedragstherapie 
en psychotherapie enz. Men zou zich kunnen voorstellen dat diverse 
opleidings-paketten worden samengesteld. 

(3) De nazorg bij dove oudleerlingen. 
Wrightstone e.a. (1962) en Gentile e.a. (1969) in de Verenigde Staten lieten 
zien dat slechts hoogstens 6% van de echt prelinguaal dove kinderen van 
16 jaar konden lezen in de strikte zin des woords, d.i. het leespeil bereiken 
ten minste van normaal horende kinderen van 10 tot 11 jaar. Dit komt prak
tisch hierop neer dat meer dan 90% van de volwassen prelinguaal doven in 
de V.S. niet kan lezen in de strikte zin des woords. 
Dit betekent tegelijkertijd dat het cultureel niveau van de dove volwassenen 
in dat land, meervoudig gebrekkig of niet, bijna hetzelfde isl Heider en 
Heider (1940) hebben reeds gevonden dat goed opgevoede dove volwasse
nen, die konden lezen, zich niet thuis konden voelen in dove clubs van laag 
cultureel niveau. Derhalve zodra de opvoeding van de doven meer gediffe
rentieerd wordt, met dus ook verschillende niveaux van communicatie, ver
schillende niveaux van taaiwerving etc, zullen „de dove volwassenen" er 
meer en meer tegenop zien om op een hoop te worden gegooid, nationaal 
of internationaal. Zoals ook de horenden zich spontaan sociaal differentiëren, 
zo zullen dit ook de doven gaan doen naar mate de verschillende ontwikke
lingsmogelijkheden beter tot hun recht komen. Dit is ook de dagelijkse on
dervinding van de nazorg van ons Instituut: meestal zien de doven uit naar 
eigen vrienden - dit kunnen doven maar ook horenden zijn - in kleine groepen 
van een intieme vriendenkring. Hoe beter zij onderwezen zijn hoe meer zij 
dat doen. Zelf richten zij wel eens jeugdclubs op maar dit is alleen tijdelijk; 
zodra de leden hun huwelijkspartner gevonden hebben gaan deze clubs ge
leidelijk uiteen, of worden wederom gereduceerd tot een kleine groep. 
Furfey (VS 1964; 1968) kwam tot de bevinding dat in Baltimore wel 7 
dovenclubs waren maar toch slechts 36% van de doven daarvan lid werden. 
Schein (VS 1968) vond dat slechts 5 1 % van de dove volwassenen in 
Washington en Rodda (Engeland 1970) slechts 28% van de doven vrij vaak 
aan de bijeenkomsten van de dovenclubs deelnamen. Mijns inziens moet 
het maatschappelijk werk bij volwassen doven zich richten op een zo gedif
ferentieerd mogelijke aanpak, in plaats van de aandacht te eenzijdig op on
gedifferentieerde dovenclubs te richten. 
Rodda waarschuwt ertegen de maatschappelijke voorzieningen te sterk al
leen aan dovenclubs op te hangen, omdat dan te veel doven hiervan verstoken 
zullen blijven. 

(4) Het probleem van de opvoedkundige mislukkelingen. 
Ik noem „opvoedkundige mislukkelingen" die dove kinderen en volwasse
nen, die om een of andere reden (welke niet alleen aan henzelf ligt) niet de 
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mogelijkheden realiseerden waartoe zij in staat waren, mentaal en emotio
neel, en daarom aanpassingsmoeilijkheden krijgen. Volgens mij is er geen 
pasklare oplossing voor dit probleem. Deze ligt telkens anders. Het enige 
gemeenschappelijke hier zou kunnen zijn de organisatie van korte en/of 
lange cursussen, individueel of in groepsverband, van Volkshogeschool-
werk e.d. Er is ook een gebrek aan gespecialiseerde psychologen en psy
chiaters. 

I I . Het accepteren van het dove kind in zijn eigen menselijke waar
de. 

De mensenmaatschappij kunnen wij vergelijken met een mozaiek. Het ver
schil tussen een mozaiek en een schilderij is, dat in het mozaiek elk steentje 
ook zijn eigen waarde heeft, en die waarde wordt verhoogd door de organi
satie van het geheel. Dat mozaiek is het schoonste, dat mooi is als geheel, 
maar op zulk een manier dat de waarde van elk individueel steentje tot zijn 
volste recht komt. Zo heeft ook een doof kind zijn eigen unieke waarde in 
het geheel van de maatschappij, en de maatschappij zou zo georganiseerd 
moeten worden dat die unieke waarde tot zijn volle recht komt en zo hoog 
mogelijk kan ontwikkeld worden. 
We willen nu uitgaan van het dove kind zoals het ter wereld komt, d.i. zoals 
het de mensenmaatschappij binnentreedt, vanaf zijn geboorte. Het is niet 
zo gemakkelijk het dove kind op deze wijze te zien: meestal zien we het pas 
als het reeds enkele jaren van zijn leven heeft doorlopen, nadat het reeds een 
aantal goede en ook slechte ervaringen heeft opgedaan, nadat het reeds 
behandeld of ook wel eens „mishandeld" is, soms gedurende meerdere 
jaren. 
Maar laat ons nu eens kijken naar het dove kind direct bij zijn begin, met zijn 
oorspronkelijke mogelijkheden, met zijn eigen unieke waarde als doof men
selijk wezen. Laat ons ten tweede veronderstellen dat het vanaf de geboorte 
geheel doof is. En laat ons ten slotte veronderstellen dat wij zelf zijn vader 
en moeder zijn - of nog beter: dat wij zelf zo'n dove zijn. 
Dit kind is dan allereerst een kind: het moet niet zo maar een taal leren b.v. 
Nederlands leren, het moet een moedertaal leren. We veronderstelden dat 
het geheel doof was, maar toch betekent dit niet dat het geheel verstoken 
is van geluidswaarneming. En zijn opname als doof kind moet niet pas be
ginnen na 3 of 4 jaar in een of andere gespecialiseerde school of Instituut, 
maar onmiddellijk, door hometraining. 

1. De implicaties van het leren van een moedertaal; dit moge een 
spreektaal zijn, een grafische taal, een dactyltaal (vingerspelling), 
of zelfs een gebarentaal. 

Taal is niet zoiets dat men door middel van een injectie zou kunnen ingeven 
als een middel tot denken of als wiskundige symbolen en systemen. 
Taal is altijd iets van samendoen. Taal groeit en sterft met gesprek. Gesprek 
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nu is alleen mogelijk bij een uitwisseling van gedachten van tenminste twee 
partners, waarbij de een door de ander in zijn eigen waarde wordt geaccep
teerd. 
Op dit moment willen we abstractie maken van het soort taal dat gebruikt 
wordt: het kan dus een spreektaal zijn, een grafische taal, een dactyltaal, 
een taal volgens het mond-hand-systeem, of zelfs een gebarentaal. 

a. Het spe/en van een dubbelrol en de „vangmethode". 
Hoe kunnen wij in gesprek komen met een nog sprakeloos en taalloos kind? 
Dit is niet een zó vreemd probleem! ledere moeder moet telkens opnieuw 
dit probleem oplossen bij elke nieuwe baby, horend of niet. 
Sommige methoden bij het dovenonderwijs stellen, dat er eerst een voca
bulaire moet worden opgebouwd in het hoofdje van het kind. Deze ver
onderstelling is niet juist. Een moeder van een horend kind begint niet op 
deze wijze. B.v. de baby lacht tot de moeder, tot de moeder en de melk. 
Deze uiting wordt door de moeder meteen „gevangen" en ze zegt: „Lekkere 
melk! Wil je graag melk hebben? Kom hier, lieveling!" ... Wat gebeurt hier 
eigenlijk? De moeder „vangt" de sprakeloze uiting van de baby en geeft die 
hem terug in zijn correcte taalkundige vorm. Tegelijkertijd zegt zij zelf wat 
zij zelf wil zeggen: „Kom hier lieveling!" en ze neemt de baby op. Zo speelt 
zij een dubbel-rol: 

zij „vangt" wat het kindje nog niet kan zeggen maar kennelijk bedoelt te 
zeggen; zij zegt dit dan in zijn plaats; -
en zij zegt wat zij zelf wil zeggen. 

Na een tijdje begint het kind te begrijpen en dat „kom hier, lieveling" te 
verstaan, en wederom na een tijdje gaat het zelf zoiets roepen als: „melk". 
- Dit samenspel groeit uit tot kleine gesprekjes tussen moeder en kind, waarin 
de moeder doorgaat haar dubbel-rol te spelen ongeveer vanaf het eerste tot 
het 6de levensjaar. Een voorbeeld (van Uden 1969): 

De moeder is bezig een sinaasappel klaar te maken voor de vader die bin
nen enkele minuten thuis wordt verwacht. 

Laetitia 2 ;2 jaar oud: Moeder: 
Mmm lekker! Ja dat is lekker voor papa! 
Lekker papa! Ja, het is lekker voor papa. 

Papa houdt van sinaasappels! 
Papa siensappel Sinaasappel (zeer melodisch gesproken) 
Siensappel (dezelfde melodie) 
SiensappelI Sinaasappel! Wat kun jij leuk praten! Dat 

moet jij papa zeggen! 
Papa siensappel! (zeer 
melodisch gesproken) 
Papa komt.. . 
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Wagen? Neen, papa komt niet met de wagen. Hij 
neemt de tram! 

Titia wagen, hè? Neen, vandaag niet. Zondag gaan we met de 
wagen... 
Kijk, de sinaasappel is klaar. 

Papa siensappell 
Papa siensappell 
Papa siensappell 
(Huppelt weg) etc. 

Dit zelfde nu kan gebeuren - althans in principe - met dove kinderen. 
We hebben in onze hometrainings-dienst meerdere ouderparen gehad 
- daaronder 3 dove ouderparen - die hun doof kindje reeds tot liplezen 
brachten voor de eerste verjaardag, door middel van de operant conditione
ring, de „anticiperende methode" (van Uden 1963). Zie hier een voorbeeld 
van een gesprekje met een doofgeboren jongetje van 2;7, genaamd Peter. 
Hij kon helaas alleen nog maar Brrr zeggen. Hij gebruikte dit Brrr voor alle 
verlangens, afwijzingen, roepen, bevestigingen, vragen enz., maar altijd met 
een duidelijk verschil van uitdrukking in zijn gezicht. Eens wees hij op de 
koelkast (gereconstrueerd): 

Peter (2;7): Moeder: 
B""!-! Wil je graag een ijsje? 
Brrrr? Neen, we gaan eerst in badl In badl 
B r r r a ' Ja, we gaan eerst in bad, en dan krijg je een 

ijsje I 

Terwijl hij in bad was bleef hij maar zeggen „Brrra I " . . . „Brrrra" ... en moeder 
echode hem na: „Ja, in bad". Dit „brra" was een nieuw woord voor Peter, 
zijn tweede. 

Deze „vang-methode" en dit „spelen van een dubbel-rol" wordt in al onze 
scholen voortgezet. Onze hele methode van dovenonderwijs, d.i. van dove 
kinderen een moedertaal leren, is gebouwd op gesprek, een methode die 
iedere moeder volgt geleid door de natuur. Een belangrijk effect van deze 
methode is, antropologisch gesproken, dat het kind zich geaccepteerd voelt. 
Het voelt dat al zijn serieuze uitingen, wensen, oordelen, ideeën, vragen enz. 
enz. de moeite waard zijn. 
Het wordt geaccepteerd als een medemens in heel zijn gedrag, wat hem een 
grond geeft tot waarachtig geluk. 

b. De functie van het leeslesje en van dove kinderen tot werkelijk lezen te 
brengen. 

Bij het leren van een moedertaal aan dove kinderen komen twee bijzondere 
moeilijkheden voor de dag: het geheugen voor taal en het zelf vinden van de 
taalkundige analogiën, d.i. door het kind zelf. Dit zijn twee van de meest 
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opvallende kenmerken bij het leren van een moedertaal. Een normaal horend 
kind nl. vindt de wetten en regels van zijn taal hoofdzakelijk zelf (Lewis 
1963). Het allereerst vindt hij de phrasische structuur van de taal, de groepe
ringen van de woorden (dit zit reeds op de leeftijd van 3 tot 4 jaar), tegelijk 
hiermee reeds enigszins de juiste woordcategoriën, en eindelijk de verbui
gingen en vervoegingen van de woorden (dit zit grotendeels op de leeftijd 
van 5 tot 6 jaar). (Vg.Menyuk 1969, Chomsky A. 1969). 
Dove kinderen lukt dit niet, vooral door gebrek aan geheugen en door ge
brek aan frequentie van taaiaanbieding. Daarom hebben lezen en schrijven 
voor hen een bijzonder belang. Dit echter mag niet buiten de gesprekken om 
geschieden! Juist het tegendeelI De leeslesjes, opgesteld in de voorschool 
en in de lagere klassen van de kernafdeling, moeten „de neerslag" zijn van 
de gesprekken. Ja, dit werk kan al beginnen gedurende de hometraining. 
Deze leeslesjes worden dan in dagboeken of associatieschriften opgetekend. 
Een voorbeeld van zulk een leeslesje genomen uit dagboeken voor 5-jarige 
kleuters is het volgende: 

Olienootjes 

Wat is dit? Dat is een olienootje. 

Een handvol olienootjes. 
We gaan de olienootjes open maken. 
Ellen zegt: „Op het olienootje bijtenI" 
„Neen!" 
Wim zegt: „Met een mes openmaken! 
„Neen! Met de hand openbreken!" 
Mark kan het niet. 
Wim kan het wel. 
Ooohl De schaal is leeg! 
In de prullenbak! 
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Het moge duidelijk zijn dat het voorafgaande gesprek in dit leeslesje is op
genomen. Inderdaad: lezen is een vorm van gesprek met de schrijver of met 
de personen in het verhaal. Dit bedoelen wij wanneer we zeggen: tussen de 
regels doorlezen. Het leren lezen dus mag niet worden losgemaakt van de 
dagelijkse gesprekken. In tegendeel, lezen en gesprekken voeren moeten 
met elkaar geïntegreerd worden: via gesprekken moeten wij tot lezen komen 
en via steeds beter lezen tot steeds betere gesprekken. 
Deze leeslesjes zijn tegelijkertijd een soort vastgelegde landingsplaatsen 
voor taalbeschouwing, d.i. om dove kinderen tot reflecteren op hun taal te 
brengen, om zoveel als maar mogelijk is zelf de regels van de taal te vinden, 
d.i. 

eerst en vooral de rhytmische groeperingen van de woorden, de phrasische 
structuur van de taal (Chomsky 1955 1965); 
de woordsoorten; 
de vervoegingen en verbuigingen enz. 

Dit werk van onze „reflecterende methode" kan al beginnen in de voorschool 
en wordt voortgezet tot in de hoogste klassen. Op deze wijze wordt ook het 
leren van de Nederlandse spraakkunst niet gescheiden van het leren lezen. 
De taalregels worden dus allereerst versteen, vóór ze worden toegepast. 
Hoe meer taalregels verstaan worden hoe meer deze bij de correctie van 
brieven en opstellen te pas worden gebracht. 
Wij zouden onze hele methode van taalverwerving visueel kunnen weer
geven door een driehoek, waarbij de brede basis het gesprek is en de beide 
opstaande zijden enerzijds lezen en anderzijds spraakkunst. 

g e s p r e k 

Wij menen dat het tot lezen brengen van dove kinderen een van onze be
langrijkste doelstellingen moet zijn. Onze onderzoekingen van 1968-1971 
(van Uden) hebben duidelijk aangetoond dat het mogelijk is (en dus in 
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principe moet worden bereikt), dat minstens alle dove kinderen van 100 en 
meer Performaal. Q., afgezien van de meervoudig gebrekkige kinderen, op 
de leeftijd van 14 tot 16 jaar een leesniveau halen van normale horende kin
deren van de lagere school van 10 tot 11 jaar (d.i. lezen in de strikte zin des 
woords, al is het nog eenvoudig, zie van Uden 1971). 
Onze stelregel is: een doof kind dat tot lezen is gebracht is gered. 

c. De functie van het „korte geheugen" in de taalverwerving; het verband 
met ritme. 

„Short term memory" (STM) is de functie van het onmiddellijk geheugen, 
door middel waarvan wij prikkels binnen twee of drie seconden na het 
percipiëren kunnen reproduceren. Langere perioden van geheugen, b.v. van 
10 minuten, enkele uren, dagen en jaren vragen om een andere functie, de 
functie van het lange geheugen („Long Term Memory-function"). Bij het 
verstaan en voortbrengen van zinnen hebben wij voortdurend een goed 
functioneren van de STM nodig. B.v. u stapt uit de trein en u vergeet uw 
hoed. Het eerste woord dat u in de gedachten schiet is: „Hoed!" Dan zegt 
u tot uw vriend: „Ik moet even terug; ik heb mijn hoed vergeten!" Wat ge
beurde er nu in uw geest toen u deze kleine zin zei? U moest dat kleine 
woordje „hoed" even in uw geheugen „opslaan". Toen zei u: „ik moet even 
terug, ik heb mijn ..." Gedurende deze periode van 9 lettergrepen moest het 
woordje „hoed" opgeslagen blijven, en daarna nam u het uit zijn „opslag
plaats" in uw geest te voorschijn, om het bijna aan het eind van de zin in te 
lassen. 
Er zijn enkele normaal horende kinderen die een defecte geheugenfunctie 
voor spraak hebben. Deze kinderen worden veelal op L.O.M.-scholen ge
vonden. In Amerika noemt men ze terecht dysphatische kmderen. Zulk een 
kind zou b.v. zeggen: „hoed vergeten. Ik hoed mijn hoed vergeten". De 
woordgroepen worden ingekort. Vaak loopt de volgorde van de woorden in 
de war. Het kind kan het kleine woordje „hoed" niet zo lang in zijn geheugen 
houden. Dit soort kinderen kan men ook wel aantreffen op gewone lagere 
scholen, hoewel minder frappant. Meestal gebruiken deze kinderen kortere 
zinnetjes, soms ook telegramstijl, met ook vaak omkeringen van de woord
volgorden en zelfs van de phonemen. Wanneer ook de phoneem-volgorde 
vaak in de war is, spreekt men wel van broddelen. Al deze kinderen lijden in 
meerdere of mindere mate aan dyspraxie (van Uden 1968). Hun aantal is 
vrij groot en mag rustig geschat worden op een 10 tot 20% op gewone lagere 
scholen. (Vaak zijn dit ook enigszins gespannen kinderen, wat meestal wel 
uit de aard van hun stoornis welke helaas vaak onopgemerkt blijft, te verkla
ren is.) Uiteraard wordt dit soort kinderen in veel hogere percentages gevon
den in L.O.M.-scholen, scholen voor debielen, en in Mytyl-scholen. 
Welnu: alle dove kinderen hebben ergens een bemoeilijkte STM-functie 
voor gesproken volgorden, d.i. zowel bij het produceren van zinnen als bij 
het verstaan ervan. Ik heb een test samengesteld om het geheugen voor ge-
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sproken zinnetjes te meten. Echte prelinguaal dove kinderen van 14 jaar 
kunnen gemiddeld 14 lettergrepen correct nazeggen van series zinnen be
staande telkens uit 18 lettergrepen. Dit gemiddelde wordt niet hoger bij de 
oudere kinderen. Althans volgens mijn onderzoek. Het spreekgeheugen 
echter kan getraind worden: op deze wijze werd een significante winst ge
boekt van 40 tot zelfs 60% (van de Broek 1969). Ook het geheugen voor 
series gebaren schijnt te kort te zijn vergeleken met het spreekgeheugen van 
normaal horenden. Ondergetekende vond (van Uden 1970) dat dove vol
wassenen, geheel in gebaren opgevoed, er niet in slaagden langere series 
dan 8 gebaren correct te reproduceren, het gemiddelde was 5 tot 6. Brill 
(1953) en Furth (1966) vonden ongeveer hetzelfde wat betreft series van 
geschreven woorden: een gemiddelde van 5 tot 6 woorden bij gelijktijdige 
aanbieding. De reden schijnt duidelijk te zijn: series geschreven woorden en 
series gebaren bevatten nagenoeg geen ritme. De doven kunnen deze series 
dus ook niet in rhythmische eenheden groeperen, waardoor ze het zgn. 
„heilige getal van 7 prikkels per inprenting" (= 2 tot 3 bits, Miller G. 1951, 
zie Attneave 1959) zouden kunnen overschrijden. Mijns inziens verklaart dit 
ook de bevinding van Tervoort en Verberk (1967), dat Amerikaanse dove 
kinderen in hun gebaren-gesprekken nooit langere series dan 5 gebaren in 
de volgorde konden houden volgens het zinsschema van Fitzgerald. Werd 
de serie langer, dan werd dit schema altijd verlaten. 
Dove kinderen zijn zeer ten achter bij normaal horende kinderen in de ont
wikkeling van hun ritmegevoel (van Uden 1969). Volgens mij is dit de diepe
re fundamentele oorzaak van hun moeilijkheden met taal. Deze achterstand 
in ritme verlangzaamt hun taaldenken, dus ook hun hele „plangedrag" 
(van Uden 1970). In 1956 echter vond ik dat dove kinderen die rhythmisch 
goed getraind waren, d.i. zowel in rhythmisch spreken als in algeheel rhyth
misch gedrag, zinnen beter konden onthouden wanneer ze rhythmisch waren 
voorgesproken dan wanneer ze die hadden overgeschreven. Mijn kritiek op 
de methode van het vingerspellen is dan ook: de voorstanders hiervan zou
den moeten aantonen dat door vingerspelling het geheugen voor zinnen 
zich verbetert, meer dan door rhythmisch spreken. Ik ben er zo goed als zeker 
van dat ze dit bewijs niet zullen kunnen leveren. Integendeel. Daarom acht ik 
vingerspelling geen substituut voor liplezen en spreken, en volgens mij 
moet men dit niet leren aan normale dove kinderen, zelfs niet aan de meeste 
meervoudig gebrekkige. Mijns inziens is de beste weg naar een zo volledig 
mogelijke humanisering van de doven: de zuiver orale methode van rhyth
mische spraak (zie onder). 

d. Het belang van het monolingualisme. 

We hebben hier reeds over gesproken. Wij zouden hieraan nog willen toe
voegen: het meest spontane taalgebruik bij dove kinderen zullen wij wel 
hoofdzakelijk vinden in de vrije tijd, en dit spontane gebruik is altijd ingebed 
in gesprekken. De doven willen gesprekken onder elkaar voeren en ze hebben 
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dit ook nodig; een hoofdzakelijk taalloos samen spelen is zeker geen normaal 
gedrag. Ze willen gesprekken voeren met hun ouders (met deze voorall), 
met hun opvoeders, met hun horende leeftijdsgenoten enz. Derhalve, als wij 
in de klas geen methode volgen waarin het gesprek het middelpunt is, in dit 
geval het gesproken gesprek, dan zullen de kinderen in dat gesproken ge
sprek onvoldoende ontwikkeld worden. 
Dan dwingen wij hen als het ware om onder elkaar andere middelen tot ge
sprek uit te vinden, en ze hebben geen andere middelen dan gebaren. Der
halve een tekort aan gesproken gesprekken in de klas resulteert in gebaren-
maken in de vrije t i jd: het monolingualisme is kapot en er ontstaat alleen een 
soort van bilingualisme ... 

e. De grootte der klassen en het „opschuif-systeem". 

Er zijn talrijke onderzoekingen gedaan over de grootte van discussie
groepen zowel bij kinderen als bij volwassenen (zie b.v. Hare 1952, Slater 
1958 e.a.), steeds bij horenden. Al deze onderzoekingen leverden een aantal 
van 5 leden op als het optimum aantal voor het hebben van een effectieve 
discussie. Wanneer nl. het aantal kleiner is, dan wordt de discussie geremd 
door het ontstaan van intieme vriendschappen. Wanneer het aantal groter 
is, wordt de discussie ook geremd, nu echter door het opdraven van leiders, 
door domineren en kudde-gedrag door sommige leden. Mijns inziens gelden 
deze bevindingen ook voor de grootte van klassen van dove kinderen. Wan
neer wij werkelijk het gesprek in het centrum van het onderwijs en van onze 
opvoeding willen plaatsen, dan zou de grootte van de klas ongeveer 5 kinde
ren moeten zijn, niet meer en niet minder. Dit betekent dan overigens dat 
ieder kind in een les van een uur slechts gemiddeld 5 minuten tijd krijgt om 
iets te zeggen! De leerkracht immers neemt 60% van de tijd in beslag 
(Flanders 1970 voor klassen van horende kinderen; van Uden 1970 voor 
klassen van dove kinderen). Het moge duidelijk zijn dat 5 minuten per uur 
niets te veel is om een moedertaal te lerenI... 
Zeer belangrijk is ook de continuïteit in het leren van een moedertaal. Een 
horend kind verandert niet elk jaar van vader of moederl — Ongeveer 30 jaar 
geleden hadden wij in ons Instituut in Sint Michielsgestel een zogenaamd 
„klassensysteem". De theorie was, dat een leerkracht van b.v. de vierde klas, 
dat betekent die jaar op jaar de vierde klas leidde, daarin een expert werd 
een „Vierde Klasser". Het was echter maar vergeten, dat hij of zij praktisch 
ieder jaar de eerste maand of zelfs de twee eerste maanden verloor om uit 
te vinden op welk taalniveau de kinderen waren. Bovendien maakte dit 
systeem een methode van vrij gesprek praktisch onmogelijk, want iedere 
„klasser" moest een gespecificeerd taaiprogram volgen waardoor de taal
verwerving van de diverse klassen met elkaar verbonden werd. - Toen dit 
systeem veranderd werd in een „opschuifsysteem", was het resultaat dat de 
sprekende gesprekshouding en de taalverwerving zich belangrijk verbeter
den, speciaal ook het leren lezen. De leerkracht die nu zijn of haar kinderen 
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in de eerste klas ontvangt, op een leeftijd van ongeveer 6 jaar, behoudt deze 
van jaar tot jaar, meestal gedurende 4 of 5 jaar en soms zelfs gedurende 8 ja
ren. Zo'n klas wordt één familie, in nauwe samenwerking met de ouders, 
welke de school zeer vaak bezoeken en het werk van nabij volgen. Dit alles 
geeft de kinderen een gevoel van thuis zijn en van vertrouwen. Het vermeer
dert ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerkracht, iets dat-volgens 
onze ervaring - meestal alle eenzijdigheid in de opleiding voorkomt. Er 
kwam echter ook naar voren dat dit systeem veel hogere eisen aan de leer
krachten stelt: sommigen van de „klassers" konden de verantwoordelijkheid 
niet langer op zich nemen en namen ontslag ... 

2. De mogelijkheden en moeilijkheden van geluidswaarneming. 

Wij veronderstelden in deze studie een totale doofheid. Deze echter is zeer 
uitzonderlijk. In ons Instituut is zeker niet meer dan 5% van de kinderen 
- althans na enige jaren training - totaal doof in de physiologische zin van 
het woord. Ditzelfde cijfer is ook door andere onderzoekers gevonden 
(b.v. Nober 1968,1970; Bayne 1968). Maar zelfs deze totaal dove kinderen 
zijn echt niet beroofd van alle geluidswaarneming! Reeds Amman (18e 
eeuw) benutte het vibratiegevoel in de opvoeding van de doven. De moderne 
elektronische geluidsversterking van hoorapparaten en van orgels kan deze 
laagste vorm van geluidswaarneming als het ware geheel ten nutte maken. 
Zeer veel echter hangt af van de methoden die hierin worden gevolgd. De 
grote vergissing,die in dit opzicht vaak begaan wordt, is een methode volgens 
het prikkel-antwoord-model („stimulus-response-model"): d.i. we geven 
een geluid als prikkel en het kind leert daarop te reageren met een beweging, 
met een articulatie etc. (zie b.v. reeds Urbantschitsch 1899). Dit is de ver
keerde weg. Een andere weg is de volgende: we moeten niet zo zeer uitgaan 
van het geluid maar van de beweging (van Uden 1943). Het kind beweegt 
(b.v. slaat op de drum, spreekt in de microfoon, blaast op het blaasorgel, 
enz.); die beweging geeft een geluid; dat geluid wordt door het kind waar
genomen. Dit is een cybernetische wijze van training, nl. door zelfsturing en 
zelfcontrole via de perceptie in te schakelen (van Uden 1962). 

Deze benaderingswijze brengt twee consequenties mee: de methode van 
spreken leren moet worden aangepast; de lichamelijke oefening van het 
dove kind krijgt een bijzondere waarde, ze komt als het ware in de voorhoede 
te staan en moet ook op een gespecialiseerde wijze worden geprogram
meerd, specifiek aangepast aan de moeilijkheden die doofheid meebrengt. 

a. Implicaties voor de methode van spreken leren. 

De eerste lesjes in spreken zijn zo opgezet, dat de leerkracht brabbelgeluidjes 
en lachen bij het kind ontlokt, deze opvangt in de microfoon om het kind zijn 
eigen stemgeluid te doen waarnemen, en bovendien voor een spiegel opdat 
het kind zijn eigen articulatiebewegingen ziet. Dit alles is dus: het kind be-
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weegt zijn articulatoren; deze bewegingen geven waarneembare trillingen 
(geluid en licht); deze effecten worden waargenomen en deze waarnemin
gen worden als controleurs in het gedrag geïntegreerd. - De leerkracht richt 
er zich in het begin dus niet op om het kind hém te laten nadoen, maar hij 
doet het kind na en probeert te behouden en te benutten wat het kind hem 
spontaan geeft. Eerst daarna gaat hij het kind ertoe brengen om hem (de 
leerkracht) na te doen. Op deze wijze houdt hij de weg vrij voor het waar
nemen van geluid. Anders zullen echt dove kinderen niet beseffen dat er zo 
iets als geluid in en rondom zijn oren aanwezig is: wanneer van hem te 
vroeg gevraagd wordt om de leerkracht na te doen, dan is hij zo in beslag ge
nomen door de moeilijkheden hiervan, reeds bij het zoeken van de juiste 
articulatiebewegingen, dat hij onvoldoende aandacht geven kan aan deze 
voor hem nog zeer „twijfelachtige" geluiden. We kunnen dit vergelijken met 
het gedrag van een kat: we kunnen die kat leren luisteren naar geluiden om 
deze te onderscheiden, maar zo gauw diezelfde kat een muis ziet of hem 
maar ruikt, is alle aandacht voor het geluid verdwenenl 
Vervolgens: bij het leren spreken wordt heel bijzondere aandacht gegeven 
aan het ritme en het tempo van de spraak; met andere woorden we zijn niet 
tevreden als alleen maar de articulaties zuiver zijn. Daarbij wordt niet zo zeer 
een dynamisch of melodisch ritme als wel een temporeel ritme benut, nl. 
door de geaccentueerde lettergrepen iets te verlengen (van Uden 1952, 
1968). Dit is fundamenteel voor het leren van de phrasische structuur van 
de taal (zie boven) en voor de ontwikkeling van het STM. (zie boven). 

b. Implicaties voor de lichamelijke oefening. 

Het meest fundamenteel in de lichamelijke oefening van dove kinderen is de 
training van het rhithme-gevoel (vooral van rhythmisch ontspannen ademen) 
en verder van het geheugen voor series bewegingen, omdat de dove kinderen 
juist in deze twee aspecten van lichamelijke opvoeding het meest achter zijn 
gebleven. Deze specifieke lichamelijke opvoeding echter mag niet geschei
den worden van het leren spreken en het leren van taall Neen, beide aspecten 
van de lichamelijke opvoeding moeten hiermee geheel geïntegreerd worden. 
B.v. reeds bij kleuters kan men beginnen met ze rhythmische bewegingen 
te laten maken met de armen en tegelijkertijd baababa te zeggen. Vervolgens 
moet ook de geluidswaarneming hierbij ingeschakeld worden, speciaal bij 
de rhythmische opvoeding, en wel voor een vergemakkeling van beide. Ook 
hier weer moet de cybernetische methode worden gevolgd: d.w.z. het kind 
blaast op het blaasorgel en neemt het geluidseffect van zijn eigen rhythmisch 
blazen en rhythmisch bewegen van de vingers waar; hij spreekt een liedje 
rhythmisch en neemt wederom de geluidseffecten van zijn eigen rhyth
mische spraak waar; hij slaat op de drum, speelt op de piano of op het elek
tronisch orgel enz. enz. We hebben een program samengesteld voor funda
mentele rhythmische training reeds in de home-training en de voorschool 
(van Uden 1969). 
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Al deze aspecten van een gespecialiseerde opvoeding komen tesamen in 
het „speelliedje", door de kinderen onder leiding van de leerkrachten samen
gesteld: nl. spraak, ritmegevoel, geheugen voor series bewegingen, geluids
waarneming, en - het laatste niet het minste - expressiviteit en voorstellings
vermogen. 

3. De mogelijkheden en moeilijkheden van home-training. 

We zeiden dat de training van het dove kind zou moeten beginnen zo jeugdig 
mogelijk, ja, als dit zou kunnen, meteen na de geboorte. 

a. Het fundamentele beginsel van de home-training, technisch gezien, is 
mijns inziens: het voorkomen van „verstomming" en „verdoving", leder 
doof kind begint nl. met twee gedragswijzen welke voor zijn hele leven zeer 
belangrijk zijn: het kijkt naar het gelaat van de moeder (d.w.z. de baby is 
„gelaat-gericht", van Uden 1957) en het brabbelt. 
N.B. Er zijn enkele zeer uitzonderlijke gevallen van geheel stille baby's. Er 
zijn ook geheel stille horende baby's. De oorzaak is meestal onbekend. Toch 
vond ik minstens sommige van deze baby's behept met een meervoudige 
handicap, welke op latere leeftijd kon gediagnostiseerd worden. 
Deze twee gedragswijzen kunnen worden overgeleid tot liplezen en spraak. 
Zo is het in het geheel niet noodzakelijk dat een doofgeboren kind ook een 
doofstom kind wordt. Echte verstomming kan worden voorkomen. Een zgn. 
„doofstomme" (afgezien van meervoudige handicaps) zouden wij daarom 
moeten noemen: een doof-verstomde. 
Wij zouden „verdoving" willen definiëren als een gedrag, waarbij het kind 
geheel aan stilte gewend is. Ook dit kan voorkomen worden door zo jeugdig 
mogelijk geluidsversterkende apparatuur te gebruiken. Geluidswaarneming 
kan en moet dus ook mijns inziens betekenisvol gemaakt worden, zelfs voor 
een totaal doof kind (zie boven). Er zijn ook aanwijzingen, dat het jeugdig 
benutten van hoorapparatuur een atrofiëren van sommige delen van het 
hoor-zintuig voorkomt, dus voorkomt dat de patiënt nog dover wordt. 
Dit alles is waarachtig een oproep, een uitdaging aan de ouders en aan allen 
die de ouders begeleiden. Dit brengt ons naar een nog dieper liggend be
ginsel: ouders kunnen leren hun doof kind te accepteren juist door hun op
voedingstaak te begrijpen. We hebben talrijke ouders gezien die er toe 
kwamen, na een periode van wanhoop, hun dove kind met diep menselijke 
en beheerste liefde tegemoet te treden dóór deze opvoedingstaak op zich 
te nemen en uit te voeren, zelfs door zelf nieuwe toepassingen van de fun
damentele beginselen creatief uit te vinden. En ook de andere, normaal 
horende kinderen in het gezin plukten hier de vruchten van. 

b. Het op zeer jeugdige leeftijd ontwikkelen van spraak. 

Wij, in ons Instituut, beginnen helaas het spreken leren praktisch pas op 
3tot4-jarigeleeftijd. Maar steltu zich eens voor: u hoort een dove baby van 
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7 of 8 maanden brabbelen op deze manier: gogolebzelegogo ... etc. Ik denk 
dat iedere articulatie-leerkracht, als hij dit hoort, het op de heupen zou krijgen 
om deze spreekgeluiden op een of andere manier te behouden, ze over te 
leiden naar spraak op een vloeiende, natuurlijke manier. We weten dat dit 
brabbelen vrij snel vervlakt tot alleen maar wat vocaliseren op het eind van 
het eerste levensjaar. Maar waarom zouden wij dit brabbelen zo aan zich 
zelf overlaten dat het gaat afnemen en verslechteren? Zelfs als het eens niet 
mogelijk zou zijn deze spontane articulaties te behouden, dan lijkt er nog 
geen enkele reden aanwezig waarom wij tot de 3 of 4-jarige leeftijd met het 
spreken leren zouden moeten wachten. Ik meen dat de vrij nieuwe technie
ken van „gedragstherapie", d.i. van conditionering, wanneer ze maar met 
kennis van zaken worden toegepast kunnen helpen om geheel nieuwe wegen 
voor het ontwikkelen van spraak in zeer jeugdige dove baby's te vinden. We 
hebben een of ander geniaal iemand nodig om deze nieuwe wegen te ope
nen. 

c. Verbinding van de home-training met de schooi. 

Ook de ontwikkeling van de school-rijpheid en in het algemeen van de 
leer-rijpheid kan versneld worden door verschillende moderne technieken. 
Hiermede worden niet schoolse of onkinderlijke methoden bedoeld, integen
deel! Phantasie, flexibiliteit, creativiteit kan en moet verhoogd worden. Ook 
hier zouden nieuwe wegen van opvoeding geopend moeten worden door 
intelligente pedagogen, welke in staat zijn de beginselen van de leerpsycho
logie toe te passen. Het zou b.v. moeten voorkomen worden, dat het intreden 
in de school zoals dit nu bij veel kinderen het geval is, een breuk betekent. 
Zowel school als voorschool als spel zouden aan elkaar moeten worden aan
gepast, zodat ze een geïntegreerd geheel vormen, meer dan tot nu toe 
meestal is gedaan. Eenzijdig intellectualisme moet worden uitgeschakeld en 
een totale aanpak begonnen van geest, lichaam en hart, van ervaring en 
expressiviteit, van het kind in zijn geheel als een echt menselijk, d.i. licha-
melijk-geestelijk wezen. 

I I I . Onze moeilijke kinderen. 

Wij zouden hier alleen willen spreken over die complicerende stoornissen 
bij dove kinderen welke onmiddellijk ook de communicatie aantasten. Deze 
zijn: motorische a- en dysphasie en het „verlatenheidssyndroom". 

/ . Dove kinderen met apraxie van de spraak: een kind met motorische 
dysphasie. 

Wij omschreven het volgende syndroom in dove kinderen (1962, 1968, 
1970), welk complex in verschillende graden kan optreden, vanaf een totale 
uitval tot en met een kleine moeilijkheid: 
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hun zwakke zijden: 
een moeilijkheid om hun ledematen snel te vinden, vooral de vingers, dus 
een soort van dyspraxie; 
dit is zeer hoog gecorreleerd met dysrhythmie, d.i. een moeilijkheid om een
voudige rhythmische patronen na te doen en van buiten vol te houden, b.v. 
baba ba baba etc; 
deze twee, dyspraxie en dysrhythmie, zijn weer gecorreleerd met articulatie: 
deze kinderen hebben grote moeilijkheden om de juiste articulatoren te vin
den, om de bewegingen hiervan goed te coördineren, om de volgorde van 
deze bewegingen te organiseren en te onthouden, dus een motorische 
dysphasie (of a-phasie), in de zin van een „dyspraxie van de spraak", welk 
altijd insluit een zwak spreekgeheugen; 
hier hangt weer geheel met samen een a- of dysphasie van het liplezen 
(Myklebust1954); 
hun sterke zijden: 
een sterk geheugen voor simultaan visuele gegevens en een zwak geheugen 
voor successieve visuele gegevens; 
een sterke waarneming van visuele details en een scherp identificeren van 
figuren en plaatjes: dus ook - verbonden met het bovengenoemde sterke 
visuele geheugen - een sterk geheugen voor de graphische vormen, maar 
een zwak waar nemen van analogieën en associaties tussen figuren en plaat
jes. 
In het algemeen zouden wij deze stoornis kunnen caracteriseren als: een 
moeilijkheid in plangedrag. Deze kinderen leven primair in het momenteel 
presente; zij kunnen haast niet vooruit kijken tot wat over enkele minuten 
b.v. gebeuren zal. Vaak overzien zij dus niet de gevolgen van hun hande
lingen, en lijken zich ondoordacht te gedragen, behalve wanneer ze van te 
voren weten wat ze willen bereiken, dus b.v. bij het bouwen e.d. Deze 
kinderen zijn, als er nog te weinig taal verworven is en vooral als ze zeer 
intelligent zijn, hyperactief, erg ongedurig, kunnen niet lang met hetzelfde 
spel bezig zijn, springen van de hak op de tak, worden als het ware meege
sleurd door elke nieuwe visuele indruk, en zijn aldus vaak moeilijk te han
teren. Ze lijken op een vief hondje waarvan de lijn altijd strak staat. 
Al deze kinderen moeten op een heel bijzondere wijze behandeld worden, 
welke insluit een „kinetische therapie", waarbij bij hen nog meer dan bij de 
andere dove kinderen nadruk moet gelegd worden op: ritme-gevoel, ge
heugen voor successieve gegevens en bewegingen, integratie van beweging 
en graphisch symbool. Heel bijzonder echter is: de taalverwerving moet 
meer dan bij de andere dove kinderen steunen op graphische vormen. 
Deze graphische vormen echter moeten worden geïntegreerd, analytisch en 
synthetisch, met spraak. In zekere zin moeten ze leren de spraak meteen in 
graphische vormen te vertalen en omgekeerd graphische vormen in spraak 
om te zetten: en dit proces moet allengs versneld worden. 
In een experiment konden wij aantonen dat deze dysphatische dove kinderen 
wanneer zij er toe gebracht werden op een video-recorder van zichzelf te 
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leren liplezen, in spraak en liplezen significant vooruit gingen (van Uden 
1970). 
Het gedrag van deze kinderen verbetert, als ze ten minste goed worden op
gevangen, zo gauw als de taalverwerving echt op gang komt, dat betekent 
als ze de symbolen gaan ontdekken en loskomen van hun directe visuele 
gedrag. 
Ongeveer 25% van onze prelinguaal dove kinderen hebben deze stoornis, in 
meerdere of in mindere mate. Sommige van onze kinderen - ongeveer 4% -
hebben het in zulk een mate, dat vingerspelling, meestal nog geïntegreerd 
met spraak, noodzakelijk is. Deze kinderen worden behandeld in geheel 
aparte afdelingen. Anderen echter kunnen geheel sprekend worden opge
voed, wat volgens mij altijd de voorkeur verdient, maar hebben daarbij toch 
wel zoveel zorg nodig, dat het alleen in kleine groepjes van 3 of 4 kinderen 
kan worden doorgevoerd, vooral om hun intellectuele capaciteiten geheel 
tot hun recht te doen komen. Weer anderen echter kunnen in de gewone 
klassen geholpen worden, ondersteund door extra lessen van „remedial 
teachers" en van „kinetische therapeuten". 

2. Het „verlatenheidssyndroom", ook wel genoemd „affectieve verwaar
lozing". 

Dit zijn de kinderen die altijd hongerig zijn naar liefde, naar attentie, naar 
geaccepteerd zijn, naar „bevestigd worden". Zij kunnen zeer agressief en 
jaloers zijn, vol angsten of spanningen ... Zij kunnen zich echter ook zeer 
sterk terugtrekken. Kortom dit zijn onze meest ongelukkige kinderen. Wij 
moeten echter niet altijd de ouders beschuldigen: het gebeurt dat sommige 
van deze kinderen constitutioneel zo gevoelig zijn dat geen enkele ouder aan 
hun eisen kan voldoen, nog niet al was hij of zij een heilige! (Prick 1962). 
Daarom geef ik er de voorkeur aan deze stoornis niet te noemen „affectieve 
verwaarlozing" maar „verlatenheidssyndroom". 
Dit emotioneel syndroom sluit vaak zo niet altijd in: belemmeringen bij het 
leren, door rusteloosheid, door gebrek aan attentie, door gebrek aan zich in
voelen in anderen, door overtrokken ego-centrisme. Zo sluit het praktisch 
altijd enige mate van communicatieve stoornis in. 
Ofschoon deze stoornis dus niet hetzelfde is als de dysphasie boven beschre
ven, komt zij - volgens onze ervaring - zeer vaak voor bij kinderen die 
dysphasie hebben, omdat die vaak zo bijzonder moeilijk te hanteren zijn, 
soms zelfs al vanaf de eerste maanden na de geboorte, wat nog verergerd 
wordt door de bemoeilijkte communicatie. Om u enige cijfers te geven: on
geveer 20% van de kinderen op ons Instituut vertonen enige symptomen 
van het verlatenheids syndroom, in meerdere of mindere mate. En ongeveer 
de helft daarvan heeft bovendien dysphasie. 
N.B. Dit betekent dus dat ongeveer 35% van onze dove kinderen met nor
maal verstand communicatief meervoudig gebrekkig zijn. Steeds in meer
dere of mindere mate. 
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Hoe moeilijk dit alles ook mag zijn, we moeten de hoop niet opgeven. De 
meeste ouders, mits taktisch begeleid, zijn in staat om mee te werken om hun 
gedrag te veranderen. Ik zou u hierover mooie geschiedenissen kunnen ver
tellen. Ook de nieuwe technieken van adragogie kunnen en moeten hier 
worden toegepast. We kunnen hen helpen door hen de technieken van de 
gedragstherapie te leren, welke meestal nuttig zijn zowel voor hun kinderen 
alswel voor de ouders zelf. Vervolgens hebben wij in ons dovenonderwijs 
— en wellicht is dit het machtigste van alles - een sterk wapen tegen deze 
vijand van ongelukkig-zijn: onze methode van taalverwerving door hun 
uitingen te „vangen", door naar hen te luisteren, door hen te accepteren, 
kortom door gesprek, zoals boven is verklaard. Ik zag meerdere van deze 
kinderen uiteindelijk uitgroeien tot zeer acceptabele en goed aangepaste 
persoonlijkheden, niettegenstaande al deze moeilijkheden. 

IV. Het tweezijdige probleem van een integratie van de doven in de 
horende maatschappij. 

Het sociale begrip van „integratie" staat in tegenstelling tot „segregatie". 
„Integratie" meen ik aldus te mogen omschrijven: twee of meer individuen 
of groepen, ofschoon in een of ander aspect van elkaar verschillend, accep
teren elkaar als medeleden van één overkoepelende maatschappij, zo dat 
het ontstaan van sub-culturen in afgesloten groepen wordt voorkomen. 
Men denke hierbij aan de blanken, aan de negers, de Indiërs, de Joden enz. 
in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, in Zuid-Afrika e.d. Genoemde 
integratie kan mijns inziens in verschillende graden van intimiteit plaats 
hebben, welke kunnen worden aangeduid met deze Latijnse termen: 
„commercium, convivium, connubium" (= verstandhouding in handel en 
verkeer, samen maaltijden, samen huwen). 
Al deze graden van integratie van doven met horenden zijn in principe moge
lijk. Als voorbeeld vraag ik attentie voor de volgende wijzen van integratie 
op het niveau van „convivium": samen met horende vrienden in een sport
club of supporting club, in kaartclubs, in schaakclubs, in clubs voor hobby's, 
voor verschillende expressieve activiteiten, voor op reis gaan enz. Het komt 
werkelijk voor dat een horend echtpaar een doof echtpaar uit de buurt uit
nodigt voor een kaartavond. Enz. 
Deze onderlinge verbondenheid is uiteraard tweezijdig. Ik ken b.v. een zeer 
goed opgevoede vroeg-dove man, die aan de universiteit gestudeerd heeft, 
geheel geïntegreerd met zijn horende mede-studenten. Hij slaagde in alle 
graden van zijn studierichting en verdedigde zijn scripties uitstekend. Maar 
toen dat alles voorbij was, kon hij geen voldoening gevende baan in zijn 
eigen land vinden. Hij werd daar eenvoudig niet geaccepteerd. Er leek in dat 
land een soort publieke opinie te bestaan, dat „doofstommen" zeer achterlijk 
volk was, goed voor een wereld van „apartheid", voor een doof „ghetto". 
Eindelijk vond hij een baan overeenkomstig het niveau van zijn studie in het 
buitenland en hij huwde daar een horende verpleegster. Hij en zijn vrouw 
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leven nu gelukkig. - Zo zien wij hoe vooroordelen tegen de doven alle in
tegratie kunnen kapotmaken. Integratie is noodzakelijkerwijze tweezijdig. 
Dit probleem van tweezijdigheid heeft ook nog andere aspecten. - Wanneer 
er in de horende maatschappij een publieke opinie gegroeid is over de doven 
als een achterlijke bevolkingsgroep, dan kan men voorspellen dat het peil 
van de scholen van doven langzaam maar zeker zich zal verlagen, met een 
soort idee van: „als wij er vandaag niet komen, dan komen wij er morgen 
wel", wat alleen maar tot gevolg heeft dat zeer veel dove kinderen er nooit 
zullen komen. Het kan vervolgens voorspeld worden, dat er een gebrek komt 
aan leerkrachten van hoge intelligentie, die de wil en het vermogen hebben 
de doven tot de hoogst mogelijke niveau's op te voeden. Ik durf te beweren, 
dat het echte dovenonderwijs inderdaad een bijzondere intelligentie bij de 
leerkrachten vraagt, welke minstens op middelbaar niveau ligt. Men kan 
tenslotte voorspellen dat het aantal der kinderen met „affectieve verwaar
lozing" zal toenemen (zie onder). Zulk een publieke opinie dus, wanneer ze 
eenmaal ontstaat, werkt met een sneeuwbal-effect. 
Het wil mij voorkomen dat een nazorg die geheel losgroeit van de scholen, 
een gevaar inhoudt dat zulk een publieke opinie ontstaat. Niet alleen moeten 
de maatschappelijke werkers wetenschappelijk in de problemen van de op
voeding der doven zijn ingewijd en moeten zij ook volgens de zuivere 
spreekmethode met doven kunnen omgaan, maar bovendien moet er een 
zeer nauwe samenwerking zijn tussen de nazorg en de school, wat bijna 
niet anders te verwerkelijken is dan wanneer de directeur van de school 
tevens de directeur van de nazorg is. De reden van mijn opinie is, dat er een 
voortdurende „feedback" of „terugkoppeling" moet zijn tussen de nazorg en 
de school: de school en zijn leiding moet weten, welke leerlingen als oud-
leerlingen in de maatschappij mislukken en waarom, eveneens welke slagen 
en waarom; er moet een voortdurende informatie én correctie zijn van de 
school naar de nazorg en van de nazorg naar de school. 

1. Het fundamentele beginsel van de integratie: een juiste integratie in de 
horende maatschappij is eerst en vooral: het dove kind „teruggeven" aan 
zijn ouders. 
We hebben boven gezegd dat we ervan uitgaan, dat wij zelf de ouders van 
een doof kindje zijn. Stelt u nu eens voor: een echtpaar heeft een doof kind. 
Zij komen hun kind aan een instituut voor doven aanbieden. De directeur 
laat hen de gebouwen zien. Daar zien zij groepen van dove kinderen onder 
elkaar praten in gebaren, in hun zeer esoterische taal welke zij niet kunnen 
verstaan. Ze gaan een klas van grotere kinderen bezoeken, welke wordt aan
geduid als een goede klas. Zij volgen daar een les in aardrijkskunde. De 
vader vraagt of hij ook een les in geschiedenis mag zien. Dan wordt er verteld 
dat dit nog veel te moeilijk is voor deze dove kinderen en dat ze alleen nog 
maar enkele grondideeën hiervoor geleerd hebben. Dan vraagt de vader om 
een leesles. De leerkracht laat een leesles zien door hem zelf opgesteld. Maar 
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de vader vraagt om een leesboek. Dan wordt hem verteld dat dit veel te 
moeilijk is voor dove kinderen ... Zou u niet denken dat deze ouders naar 
huis gaan met grote droefheid in het hart, omdat zij aanvoelen dat hun kind 
zal opgroeien in een totaal andere wereld, geheel gescheiden van de hunne, 
dat zij door hun kind naar dat instituut te sturen het zullen verliezen, het 
„afgeven" als voor hen levend dood? 
Stuckless en Birch (1966) kwamen tot de bevinding dat horende ouders 
meestal probeerden met hun dove kinderen te spreken, terwijl hun kind op 
school hoofdzakelijk in gebaren converseerde. Deze ouders hadden de ge
baren niet geleerd en deden ook geen moeite om ze te leren. Het gevolg hier
van was dat deze kinderen niet vlot en spontaan genoeg met hun eigen 
ouders konden omgaan, en omgekeerd de ouders niet met hun eigen kin
deren ... Er was een communicatieve muur tussen hen. 
Zoals ik u reeds zei, hebben wij in ons Instituut enkele kinderen die vinger
spelling leren. We hebben ook enkele kinderen zo diep gestoord, dat ze alleen 
nog maar gebaren kunnen leren. Maar in deze gevallen krijgen de ouders 
speciale instructie, door middel van films en/of video-recordings, om hun 
die gesprekstechniek bij te brengen. Anders zouden wij de kinderen afschei
den van hun eigen ouders, wat zeer nadelig moet zijn pedagogisch, didac
tisch en vooral ook emotioneel. 
Neen, we moeten ons altijd bewust blijven dat we de dove kinderen opvoe
den voor hun ouders, dat we dus ook de ouders zelf moeten instrueren. 
Daarom is er een nauw contact van ons Instituut, school en internaat, met 
de ouders: de ouders bezoeken vaak de school gedurende een gehele dag, 
en het personeel van de kinderen bezoekt vaak de ouders thuis. Er is ook een 
maatschappelijk werkster belast voor deze onderlinge betrekkingen. 
Dit dan is de eerste en geheel onmisbare integratie in de horende maat
schappij. Wanneer deze integratie niet slaagt, door onze schuld, dan hebben 
we opvoedkundige mislukkelingen voortgebracht ... Vervolgens: alleen via 
en door deze integratie is een bevredigende integratie in de horende maat
schappij als geheel te verwachten. 

2. Openheid voor de doven voor de horenden 
Al onze dove kinderen moeten leven in een horende wereld. Er is geen an
dere mogelijkheid. Zelfs wanneer zij onderling huwen krijgen zij toch meestal 
horende kinderen: dan is een integratie in de horende wereld nóg belang
rijker. 
Heider (1940) vond nu bij dove volwassenen welke alle volgens de zuivere 
spreekmethode waren opgevoed, het volgende: 

Er was een relatie tussen vroege ervaringen van deze dove volwassenen 
als jong kind met horende kinderen enerzijds, en hun houding t.o.v. ho
renden op een volwassen leeftijd anderzijds: 
(1) Wanneer dove kinderen een goed sociaal contact hebben met horende 
kinderen - de overgrote meerderheid van deze dove volwassenen had dat 
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gehad - dan is er een significante kans dat ze ook een goed contact zullen 
hebben met horenden als volwassenen: vertrouwen, openheid, inzicht in 
eigen mogelijkheden en beperktheden, omgang. 
(2) Wanneer dove kinderen geen of onvoldoende ervaring van sociaal 
contact met horende kinderen hebben, dan is er een significante kans dat 
zij verlegen zullen zijn, angst zullen hebben in hun sociale contact met 
horenden op hun volwassen leeftijd. 
(3) Wanneer dove kinderen een of meer bijzonder hard aankomende er
varingen met horende kinderen hebben, dan is er een significante kans 
dat zij zich op volwassen leeftijd zullen terugtrekken van horenden of 
een soort ressentiment tegen horenden ontwikkelen. 
Derhalve: goed spreken en liplezen en goede schoolvorderingen zijn zeer 
belangrijk als factoren voor een integratie in de horende maatschappij, 
maar toch blijft dit voor alles een emotioneel probleem van openheid, van 
vertrouwen en van gepaste vrijmoedigheid. 

3. Openheid van de horenden t.o.v. de doven. 

Ik heb hier reeds over gesproken. Mijns inziens is er grote behoefte aan meer 
en betere informatie van de horende wereld over de doven. Deze behoefte is 
specifiek en wordt niet op dezelfde wijze bij andere soorten van gehandicapte 
medemensen gevonden, want het gaat bij de doven nu precies om de com
municatietechniek. Het is erg jammer, dat vele, zo niet de meeste represen
tanten van de massamedia van radio, televisie en pers, ook van de diensten 
der volksgezondheid enz., dit probleem in het geheel niet beseffen,... tenzij 
een van hen eens zelf een doof kind heeft. 

4. Problemen van de dovenclub en van een natuurlijke selectie. 
Ik vermeldde reeds de onderzoekingen van Furfey, Schein en Rodda over 
dovenclubs en sociologische „settings" van de doven. Furfey beschrijft de 
gesprekken van de doven onder elkaar in hun clubs als zeer prettig en leven
dig. Dan echter noemt hij het merkwaardig - „surprising" - dat toch de grote 
meerderheid van de volwassen doven geen lid was van deze dovenclubs. 
Ik geloof dat dit niet zo merkwaardig is. Tervoort (1953) filmde en analyseer
de gesprekken in gebaren en spraak van dove kinderen onder elkaar. Hij 
vond talrijke misverstanden zo gauw als het onderwerp van het gesprek het 
concrete presente niveau verliet. Deze gebrekkige middelen van communi
catie behoeden niet echt voor geïsoleerdheid. Levendige gesprekken waarbij 
men vaak elkaar misverstaat of waarbij men op een zeer eenvoudig niveau 
moet blijven, redden werkelijk niet van isolement, tenzij men met een 
schijn-redding tevreden is. Myklebust (1964) kwam tot de bevinding dat de 
echt prelinguaal dove studenten van het Gallaudet College, dus intelligente 
dove volwassenen, welke onder elkaar hoofdzakelijk in gebaren, vinger
spelling en wat spreken converseerden, eigenlijk in een voortdurende wor
steling verkeerden om zich uit hun isolement te bevrijden en wel in een 
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syndroom van een paradoxale combinatie van schizoid en overladen extra
vert gedrag. 
Bovendien: we hebben reeds beschreven hoe onvoldoende kunnen lezen, 
d.i. in feite een niveau van analfabetisme, een nivelerend effect heeft op de 
doven. Deze nivelering, een in het algemeen dishumaniserend effect, wordt 
nog verergerd door een combinatie van alle soorten van dove mensen in één 
club, combinaties welke men nooit onder de horenden zal vinden, zelfs niet 
in de verenigingen van de blinden of van andere soorten van gehandicapte 
medemensen. Ik vermoed dat dit een tweede reden is van onvoldaanheid van 
zovele dove volwassenen in deze clubs. Zo zei eens een goed opgevoede 
dove volwassene tegen mij na een avond samen met veel gebaren makende 
dove volwassenen: „Je wordt er toch zo moe van" ... 
Wat mij betreft kan men een werkelijke bevrijding uit het isolement voor 
dove volwassenen praktisch alleen bereiken door een evenwichtige omgang 
met zowel horende als dove medemensen in de kleine groep, welke zich na
tuurlijkerwijze en spontaan van hun zelf uit vormt overeenkomstig hun eigen 
capaciteiten en culturele vorderingen. En ten slotte is het mijn ervaring, dat 
zulke doven die leven temidden van begrijpende en accepterende horende 
mensen de meest gelukkige zijn die ik ooit tegenkom. 

Slot 

Er is een soort van geluk dat normale menselijke wezens gemeenschappelijk 
hebben met imbecielen en idioten, en dat is: plezierig leven. Dit is zeker 
reeds belangrijk en we moeten er bij zeggen dat dit soort geluk onmisbaar is. 
Maar toch er is voor de mens nog een ander soort geluk mogelijk dat met dit 
plezierig leven één geheel moet vormen: en dat is het geluk van idealisme, 
van onzelfzuchtige liefde, van zelfbeheersing en goedheid, het geluk van de 
persoonlijkheid. Charles Marie de l'Épée zei reeds in de 18e eeuw- en velen 
schijnen met hem te willen nazeggen - , dat de doven nooit verder zullen 
komen dan kopiisten te zijn. Terecht werd daarvan gezegd dat hij daarmee 
zijn eigen methode van opvoeding veroordeelde (verg. Büchli 1948). Deze 
bewering is werkelijk onhoudbaar. Ik zag zo talrijke dove mensen welke 
werkelijk creatieve persoonlijkheden waren, dat het mijn vurig verlangen is 
zo veel dove kinderen als maar mogelijk is tot dat geluk van de persoonlijkheid 
op te voeden, want dat is toch ten slotte het werkelijke menselijke geluk. 

Laat mij hier ten slotte enkele gevleugelde woorden citeren: 
Ewing (1947): „U beperkt de mogelijkheden van een doof kind, als u uw 
opvoedingsdoel lager stelt dan een integratie in de horende maatschappij". 
Directeur van Overbeek, onze vroegere directeur: „De dove kan alles als men 
hem maar de kansen geeft". 
Zuster Theresia: „We streven naar het onbereikbare om het hoogst mogelijke 
te bereiken". 
Wij zouden er dit aan willen toevoegen: „Doofheid is geen noodlot maar een 
uitdaging". 
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Enkele aspecten van het vormingswerk onder 
volwassen doven. V. 

door S. Miedema 

Organisatievormen 

Vaak wordt de vraag gesteld: welke instanties en commissies zijn er nu 
werkzaam op het gebied van onderwijs aan en vorming van doven en welke 
verbindingen lopen er tussen deze verschillende organisaties en instellingen ? 
Misschien dat onderstaand schema wat meer duidelijkheid kan geven. 

Toelichting op het schema 

Het zijn de Instituten voor Doven geweest die de beslissende stoot hebben 
gegeven tot de geestelijke ontwikkeling en verheffing van de doven. Zij zijn 
de bakermat geweest voor de zorg voor de gehandicapte mens. Nog voordat 
de geestelijk geretardeerden, de lichamelijk gebrekkigen en moeilijk opvoed
baren binnen de aandacht van het onderwijs kwamen, bestond reeds het 
onderwijs aan doven. Zo is het Kon. Inst. voor Doven te Groningen de oudste 
instelling voor buitengewoon onderwijs. Dit Instituut werd in 1790 gesticht 
door de predikant Henri Daniël Guyot. In 1840 volgde het r.k. Instituut voor 
Doven te Sint Michielsgestel. Rotterdam volgde in 1853, terwijl van prot. 
chr. zijde het Instituut voor Doven „Effatha" in 1891 te Leiden werd geopend, 
thans te Voorburg. Het Instituut te Amsterdam werd in 1910 geopend. 
Na felle strijd heeft uiteindelijk de spreekmethode geprevaleerd boven de 
gebaren methode, als fundament en communicatiemiddel bij het onderwijs. 
Thans wordt de nadruk gelegd op het hooronderwijs, vertrouwd maken met 
de geluidswereld en leren spreken met inschakeling van restfuncties van het 
gehoor via moderne apparatuur. Deze audiologische methode is thans alge
meen geaccepteerd in Nederland. 
Om te komen tot bezinning en studie omtrent onderwijs aan en opvoeding 
van de doven werd in 1914 vanuit de verschillende Instituten opgericht: de 
Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan Doven. Deze Vereniging 
geeft samen met de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorenden en Spraakgebrekkige kinderen het tijdschrift: „Het gehoor
gestoorde Kind" uit, en organiseert congressen waar de opvoeding en het 
onderwijs aan doven in al zijn facetten geregeld aan de orde komen. 

Vanuit de Instituten werd ook de Nazorg van oudleerlingen ter hand geno
men door de Maatschappelijke Diensten. De hulp aan de oudleerlingen is 
voornamelijk individueel gericht. De laatste jaren krijgen ook bepaalde vor
men van collectieve nazorg steeds meer aandacht. Zo zijn de Maatschappe
lijke Diensten thans nauw betrokken bij het Vormingswerk voor doven aan 
volkshogescholen en onderwijs nazorg. 
Bij het Volkshogeschoolwerk opgezet voor oudleerlingen in landelijk ver-
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band, is het Instituut te Sint Michielsgestel niet betrokken. Van r.k. zijde 
wordt wel vormingswerk via de Volkshogeschool georganiseerd, maar van
uit r.k. visie en steeds samen met horenden. 

Een tweede initiatief opgezet vanuit alle Instituten is de onderwijs nazorg. 
In 1968 is een commissie opgericht om verschillende aktiviteiten te bunde
len, contacten te leggen met landelijke leerlingenstelsels en te komen tot een 
organisatie van opleidingen voor volwassen doven. 

Een derde initiatief vanuit de Instituten is geweest de instelling van fondsen 
t.b.v. sociaal-cultureel werk voor doven. Aan het Guyotfonds (1914) wordt 
deelgenomen door alle Instituten. Dit fonds financiert bepaalde onderdelen 
van sociaal werk of geeft individuele sociale bijstand. 
Daarnaast bestaat de Stichting Dovenzorg die in 1951 is opgericht. Het doel 
van deze stichting is „de behartiging van de sociale en culturele belangen der 
Nederlandse doven". Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen 
die aktief deelnemen aan het werk der dovenverenigingen en 3 leden die het 
dovenonderwijs vertegenwoordigen. 
Deze stichting verstrekt subsidies aan het Algemeen Nederlands Doven-
orgaan, een algemeen maandblad, dat als een van de „spreekbuizen" van 
de dovenbeweging geldt, aan het vormingswerk voor doven aan de Volks
hogeschool. Tevens organiseert deze stichting kadercursussen voor de 
dovenverenigingen en jongerenweekends. Om voornoemde principiële rede
nen neemt men van katholieke zijde niet deel aan dit werk. 
Vormingswerk is niet alleen een aktiviteit van de Instituten, maar ook de 
dovenverenigingen voeren dit punt aan - en zeer terecht - om hun bestaans
recht te bewijzen. De oudste dovenorganisatie op sportgebied is de Kon. 
Ned. Doven Sport Bond, opgericht in 1926. Het vormingswerk van deze 
bond ligt op het sportieve en recreatieve vlak. De takken van sport die mee 
door het werk van de K.N.D.S.B, voor de doven ontsloten zijn, zijn: voetbal, 
schaken, zwemmen, tafeltennis. 
In de sociaal-culturele sector is de oudste dovenvereniging „Guyot" te Am
sterdam (1884). In 1931 werd de N.B.D.V. (Ned. Bond v. Dovenverenigin
gen) opgericht, met regionale afdelingen. Dit is een neutrale bond. In 1940 
volgde de N.C.B.D. (Ned. Chr. Bond v. Doven). Bij deze bond zijn voorna
melijk protestant-christelijke doven aangesloten. Het orgaan van de N.C.B.D. 
is „Ons Bondsblad". 

In 1955 is opgericht de Nederlandse Dovenraad. Dit is een overlegcentrum 
van de verschillende dovenbonden. Belangen van doven in de sociaal-
culturele sector worden door dit overlegcentrum behartigd. Deze raad geeft 
het Algemeen Nederlands Dovenorgaan uit, dat tevens officieel orgaan is 
van de K.N.D.S.B, en de N.B.D.V. Één van de laatste successen van de 
Nederlandse Dovenraad is de vrijstelling van luister- en kijkgeld door het 
Ministerie van C.R.M, geweest. In 1969 is ook de B.C.B.D. na een lange 
periode van isolement tot de Nederlandse Dovenraad toegetreden. 
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Jubileum van de Heer Berkhout 

Ruim 25 jaar geleden maakte de heer Berkhout zijn entree bij het Doven-
onderwijs. Dit feest werd op 23 juni j . l . feestelijk gevierd. Na een plezierige 
feestdag voor kinderen en naaste medewerkers en genodigden kwam het 
onderdeel waar de jubilaris wat tegenop had gezien - zijn bescheidenheid 
kennende wel begrijpelijk - namelijk een feestelijke bijeenkomst in de grote 
zaal van Kras. Zeer veel sprekers voerden er voor een overvolle zaal het 
woord. De Heer Berkhout werd o.a. geroemd als zijnde een bescheiden, 
democratisch ingesteld, emotioneel, stimulerend, warmvoelend, vakbe
kwaam, behulpzaam, zeer hard werkend mens altijd bereid om zich optimaal 
in te zetten voor de hem toevertrouwde kinderen, voor de oud-leerlingen en 
ouden van dagen. Na een kort optreden van het Scapino ballet bedankte de 
jubilaris alle sprekers voor hun woorden, hun geschenken (op uitdrukkelijk 
verzoek van de heer B. vooral bestemd voor de school) voor hun woorden 
tot zijn vrouw gericht. 
Hij vroeg zich te mogen bezinnen over alles, wat tegen hem gezegd was. 
Na afloop werd hij door honderden aanwezigen gelukgewenst. 
De volgende ochtend, vlak voor de ontvangst van zijn eerste articulatie-
klantjes schreef hij ons in haast uiteraard een bedankbriefje, waaruit ik een 
paar hem typerende zinnen wil citeren: „De hele zaak heeft me wat over
donderd en is nu achteraf een beetje onwerkelijk geworden. Ik weet even
goed als jullie, dat het allemaal wat erg mooi werd voorgesteld. Probeer nog 
10 jaar met mijn tekortkomingen te leven of als het kan - vergeet ze tot dan". 
Wat ons betreft: In een funktie waarin je op allerlei gebied (van bouwverga
dering tot syntaktische homonymie - van inderdentale S tot nazorg - van 
organisatie tot apparatuur van goede kameraad tot geinspireerd bekwaam 
onderwijzer enz.) van wanten moet weten, is bekwaamheid niet te meten, 
als zoiets al meetbaar zou kunnen zijn. Bovendien, wie zou dat moeten doen 
en welke criteria zouden daarbij gehanteerd moeten worden, en in welke 
volgorde? 
Houdt het daarom maar op die oprecht gemeende warme waardering op die 
jubileumdag en houden zoll 

S.J.N. 

Bescherming van het beroep van Logopedist 

Reeds geruime tijd werkt de Commissie van Advies voor het Beroep van 
Logopedist aan een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur in het kader 
van de Wet op de Paramedische Beroepen. 
Het is niet onmogelijk, dat de Commissie in 1972 haar advies aan de Minister 
uitbrengt. Daarom is het goed te wijzen op artikel 39 van de Wet op de Para-
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medische Beroepen van 1963, dat bij het in werking treden van de Algemene 
Maatregel van Bestuur ook van toepassing zal zijn op de Logopedist. 
Dit artikel 39 geeft overgangsbepalingen. 
Degenen, die na het in werking treden het diploma behalen, behoeven zich 
geen zorgen te maken over hun bevoegdheid. Allen, die eerder het diploma 
verwierven echter wel! 

Als u als logopedist werkt op de datum van in werking treden, kunt u aan de 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne schriftelijk verzoeken om de 
bevoegdheid tot verdere uitoefening van het beroep. De Minister zal de be
voegdheid verlenen, als u paramedisch werkzaam bent en er voldoende 
waarborg is, dat uw werk niet tot schade van de volksgezondheid strekt blij
kens bijv. het bezit van een erkend diploma logopedie. 
Het doet er dus niet toe hoe lang u op de datum van in werking treden hebt 
gewerkt. Het feit, dat u op die dag een paramedische functie hebt, is reeds 
voldoende. 
Als u het beroep uitoefende tenminste twee jaren gedurende de laatstverlo-
pen drie jaren, kunt u de Minister ook verzoeken de bevoegdheid te verkrij
gen. 

Voldoet u niet aan een van beide bovengenoemde voorwaarden, dan verliest 
u het recht de logopedie uit te oefenen. In principe zult u dan opnieuw het 
logopedisten-examen moeten afleggen na het gevolgd hebben van een op
leiding. 

De aanvragen moeten worden ingediend binnen zes maanden, na de datum 
van in werking treden van de bedoelde Algemene Maatregel van Bestuur. 
Het werk mag na het indienen van de aanvraag worden voortgezet, zolang op 
het verzoek in laatste instantie geen afwijzende beslissing is genomen. 

Het is nog niet zover, maar het is goed te letten op publicaties met betrekking 
tot de bevoegdheid in de toekomst. Dit geldt voor alle logopedisten, ook 
voor niet-leden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 

K. Koenen 

Wie helpt wie? 

Een vraagbaak op het terrein van de gezondheidszorg. 

Onder deze titel is dezer dagen een informatieboekje verschenen, dat als 
vraagbaak voor huisartsen, andere groepen van medische specialisten, para-
medici, maatschappelijk werksters, wijkverpleegsters enz. is bedoeld. 
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Het boekje bevat adressen en opgave van het werkterrein van alle landelijke 
organisaties die hier op het gebied van de gezondheidszorg voor lichamelijk 
of zintuiglijk gehandicapten werkzaam zijn. Daarnaast is een samenvatting 
gegeven van de maatregelen die van de zijde der overheid voor deze groepen 
van gehandicapten zijn genomen. Hierbij zijn betrokken de Ministeries van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van Sociale Zaken, van Verkeer 
en Waterstaat, van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening. 

De oplage van deze eerste druk van het 96 pagina's tellende boekje „Wie 
helpt wie?" is 30.000 exemplaren. 

Het uitgangspunt bij deze publicatie is geweest het verstrekken van gegevens 
die in een overzichtelijke opstelling zijn gegroepeerd. Voor wie de verstrekte 
informatie nog onvoldoende mocht zijn, worden - afzonderlijk per provincie -
de voornaamste verwijsadressen vermeld. Ook is een lijst opgenomen van 
de belangrijkste landelijke verwijsadressen. 

Deze voor Nederland nieuwe en unieke uitgave kwam tot stand op initiatief 
van het Prinses Beatrix Fonds, die de uitwerking toevertrouwde aan een 
werkgroep (samenstelling zie omslag pag. 3). De verspreiding in ruime kring 
van degene die op grond van hun werkzaamheden met deze materie te maken 
hebben werd mogelijk dank zij de medewerking van de overheid en van 
particuliere fondsen (zie pag. IV). 

Ook particulieren die belangstelling hebben voor het boekje „Wie helpt 
wie?" kunnen dit bestellen door f 3,— over te maken op giro 700.000 t.n.v. 
Prinses Beatrix Fonds, 's-Gravenhage. 

Nieuws van de scholen 

Groningen 

Afscheid van de Heer van Wee/e 

Op zaterdagmorgen 30 oktober j . l . was er in de gymnastiekzaal gelegenheid 
afscheid te nemen van de Heer van Weele, die zeven jaar als maatschappelijk 
werker aan het Koninklijk Instituut voor Doven te Groningen werkzaam is 
geweest. Velen maakten hiervan gebruik. Enige oud-leerlingen voerden het 
woord en boden cadeaux aan om de Heer van Weele te danken voor al het 
werk, dat hij ten behoeve van hen en het clubhuis heeft verricht. 
De Heer Delhez bood namens de Hoofddirektie en het gezamenlijke perso
neel cadeaux aan. Mevrouw van Weele werd in de bloemetjes gezet. 
De Heer van Weele is per 1 november j . l . adviseur maatschappelijk werk 
voor de revalidatie in de provincie Groningen geworden. 

A.G.K. 
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St. Michielsgestel 
In november 1971 slaagden aan de Katholieke Leergangen te Tilburg voor 
Diploma A gehoorgestoordenonderwijs Mej. H. v. Grinsven en de Heren 
P. v.d. Sande, J. Emmen, C. Pouls en G. Meyer. 

S.H. scholen 
In de nacht van 13 op 14 februari is plotseling overleden de heer J. W. de 
Vries, hoofd van de Dr. B. C. N. Bosschool voor slechthorende kinderen te 
Arnhem. 

Op 4 november 1971 slaagde Mej. A. P. van Nistelrooy voor het diploma 
gehoorgestoorden A. 

Conferentie 

Onze eerstvolgende Conferentie zal gehouden worden op 9 en 10 maart 
1972 in het Conferentiecentrum „De Blije Werel f te Lunteren. Mocht u de 
Conferentie willen bijwonen en geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u 
zich bij de secretaris opgeven. 

Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs 
aan Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen 
in Nederland. 
Secretaris: K. W. Kortschot 

Max Havelaarlaan 64, 
Amstelveen. 
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