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ten geleide... 

Een nieuwe omslag een nieuw en oud geluid. 

Er is, vooral de laatste jaren, nogal wat kritiek geweest op ons tijdschrift. Deze kritiek was zowel op het 
inhoudelijke als op het organisatorisch aspect gericht. Men vindt de inhoud te wetenschappelijk en te 
weinig op de praktijk gericht, en het tijdschrift verscheen de laatste tijd zéér onregelmatig en met steeds 
grotere tussenpozen. 
Voor een deel mag deze kritiek gerechtvaardigd worden genoemd. We kunnen een eventueel falen echter 
niemand dan alleen onszelf in de schoenen schuiven, omdat we met zijn allen mede-verantwoordelijk zijn 
voor het wel en wee van het tijdschrift. 
Enkele redactie-leden hebben deze mede-verantwoordelijkheid goed aangevoeld en een aantal maanden 
geleden de koppen bij elkaar gestoken. Deze bijeenkomsten hebben tot een aantal besluiten geleid. 
waarvan we de belangrijkste hier memoreren: 
a) Voor de volgende vijf jaar zal het hoofdredacteurschap worden waargenomen door de 'slechthorenden' 
in de personen van Br. Marcus van Veen en G. J. Geilleit. Er is duidelijk gekozen voor een tweehoofdig 
hoofdredacteurschap, zodat niet alles stagneert als de hoofdredacteur om een of andere reden voor kortere 
of langere tijd uitvalt, zoals in het verleden het geval is geweest. 
b) De redactie van het tijdschrift neemt de directe verantwoordelijkheid op zich voor inhoud en uitgave 
van het tijdschrift. De redactie zal het tijdschrift verdedigen op de onderscheiden ledenvergaderingen, 
leder redactie-lid zal trachten in zijn eigen rayon mensen te bewegen om in het tijdschrift te publiceren. 
c) Er komen vaste verschijningsdata en wel per einde maart, eind juni, eind september en eind december. 
De achterstand in verschijningsdatum zal zo spoedig mogelijk worden ingelopen. 
d) De redactie zal minimaal tweemaal per jaar bijeenkomen om twee nummers te 'plannen'. 
e) De redactie zal attenter zijn op namen van candidaat-schrijvers. 
f) Er zal een redactionele kolom worden geopend op de eerste pagina van het tijdschrift. 
g) Voor de rubriek buitenlandse tijdschriften zullen enkele mensen worden aangezocht. 
h) Het tijdschrift zal een andere omslag en een twee koloms lay-out krijgen. Per nummer zal het 20 
pagina's bevatten. 
Geachte collega's. Een aantal mensen, zowel uit het doven- als uit het slechthorendenonderwijs, heeft 
er zijn schouders weer eens onder gezet. Het enthousiasme, waarmee dit is gebeurd, is hoopgevend. Er 
is al heel wat werk verzet en de copie-portefeuille is voor de eerste nummers nog gevuld. Geef ons wat 
krediet en zorgt U dat ze vol blijft. 

Tot slot willen we hier de heer F. M. Pronk hartelijk danken voor de tijd en moeite, die hij de afgelopen 
jaren als hoofdredacteur aan 'Het Gehoorgestoorde Kind' heeft besteed. 
Hij had de laatste jaren de wind niet in de zeilen, omdat zowel copie-nood als gebrek aan tijd hem parten 
speelden. Bovendien moest hij het karwei praktisch op zijn eentje klaren. Voorwaar geen sinecure. 
Hr. Pronk, namens alle lezers, hartelijk dank. 

De Hoofdredactie 
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gestoorde emotionaliteit 
in dove kinderen 

Weer een paar aantekeningen, voordat we beginnen: 
a. Ik zal alleen spreken over prelinguaal dove kinderen. 
b. Ik veronderstel een normale intelligentie, dus ik 
sluit die dove kinderen uit die gedragsproblemen tonen 
met een echt subnormale intelligentie, dat is met een 
intelligentie beneden 70 I.Q. zonder een te brede 
scatter van scores. 

Inleiding: 
Mijn ervaring als psycholoog omvat meer dan 100 
emotioneel gestoorde dove kinderen van 4 jaar en 
ouder. Bijna allemaal zijn ze naar mij gebracht om 
diagnostische en therapeutische redenen. Sinds 
ongeveer 4 jaar echter kan ik een gevaar voor 
onaangepast gedrag reeds in de voorschool signaleren, 
zodat sterke gedragsproblemen vermeden kunnen 
worden in latere jaren. 

Overzicht: het moge duidelijk zijn dat de diagnose en 
de therapie van 2 gezichtspunten uit moet gaan: 
a. Constitutionele factoren (= hoe is het kind in feite 
geboren, dus): details van zijn lichamelijke en 
geestelijke gesteldheid, zijn manier van reageren, 
graad van gevoeligheid, intelligentie-peil en 
temperament. 
b. De geschiedenis van het kind, dat is, zijn omgeving, 
de gebeurtenissen gedurende zijn ontwikkeling. Ik 
zou er in deze lezing 4 willen noemen: het 
verlatenheidssyndroom, angsten, groot gebrek aan 
verbale ontwikkeling in zeer intelligente kinderen, en 
abnormaliteiten alleen door aangeleerd gedrag. 

De grote moeilijkheid in het diagnostiseren van 
emotionele moeilijkheden in jonge dove kinderen is, 
dat het onderzoek voornamelijk niet-verbaal uitgevoerd 
moet worden, om juistheid te verzekeren. We zullen 
proberen uit te leggen hoe we dit doen. 

Tenslotte moge blijken, hoe de 'Gedrags-modificatie-
theorie een grote hulp voor dove kinderen betekent. 

I. Constitutionele factoren. 
1. Allereerst controleer ik de anamnese van de 
kinderen. 
2. Indien nodig, heb ik een gesprek met de ouders; ik 

observeer het kind in zijn spelletjes en spelen, en in zijn 
werk in de klas. Ik geef erg vaak zelf een les aan de 
hele klas om zelf te ervaren wat voor soort reacties 
er van het moeilijke kind uitgaan. 
3. Dan pas ik de 'Hiskey Test of Learning Abilities' 
toe, en de Wechsler Intelligentie Schaal, het 
niet-verbale en indien mogelijk het verbale deel 
(vanaf ongeveer 7-8 jarige leeftijd). 
4. Persoonlijkheids-tests, die door de patiënt zelf 
moeten worden ingevuld, zijn voor de meeste dove 
kinderen onpraktisch. Hetzelfde moet gezegd worden 
van projectie-tests: de reacties van de kinderen zijn 
niet gemakkelijk te interpreteren. Mijn voornaamste 
methode is dus de observerende 'inventory', dat is een 
controlelijst van vragen, met 3 antwoorden: erg vaak, 
soms, zelden of nooit. Ik heb 7 van zulke lijsten 
opgezet volgens speciale typische reacties. De invulling 
moet door de leerkrachten en de internaatsleiders 
samen worden gedaan, op voorwaarde dat ze het 
kind minstens een half jaar kennen. Ik zal elk van 
deze 7 controle-lijsten uitleggen: 

a. Een controle-lijst voor extraversie en introversie. 
Deze termen, genomen uit Eysenck 1970 (oorspronke
lijk van de Zwitserse psychiater Jung 1 92 1) betekenen 
het volgende: 
extraversie = naar buiten uittreden, sociaal, gemak
kelijk in gezelschap, niet verlegen etc. 
introversie = teruggetrokken, probeert zijn eigen 
problemen in zichzelf op te lossen, verlegen, zwijgzaam. 
We moeten reeds meteen zeggen dat introverte 
kinderen altijd meer kwetsbaar zijn dan extraverte. 

b. Neuroticisme = een lijst van reacties die neigen 
naar neurose, waaronder wordt verstaan een syndroom 
van ondragelijke lichamelijke spanningen op basis 
van emotionele conflicten. We vragen, of het kind 
zich gelukkig voelt, of zijn stemming labiel is, of hij 
ongerust is over zijn eigen efficiëntie, of hij erg onder 
de indruk is van gebeurtenissen, of hij moeilijkheden 
heeft met slapen etc. etc. 

c. Een lijst betreffende neurosomatische reacties, dat 
is de manier waarop zijn emoties zich uitdrukken in 
lichamelijke reacties, bijv. misselijkheid, hoofdpijn, of 
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hij gemakkelijk bloost, zweten van handen en voeten, 
beven, duizeligheid, of hij lijdt aan kortademigheid, 
of hij een moeilijke eter is, gemakkelijk maagpijn 
krijgt etc. We moeten o.a. noteren, dat kinderen, die 
gauw maagpijn hebben speciale moeilijkheden 
vertonen bij het overwinnen van frustraties. Dit type 
kinderen moet erg voorzichtig behandeld worden. 
Veel zweten in de handen wijst op angst, zweetvoeten 
behalve op angst, ook op een druk van buiten af. 

d. Een lijst van het hysteroïde of expansie syndroom. 
Dit syndroom, wat ik in dove kinderen heb ontdekt in 
1969, bevat de volgende symptomen (vergelijk 
Cattell 1965, Eysenck 1970): 
(1) Een soort van 'brain-storming', onverwachte, soms 
ook vreemde ideeën komen op, etc. 
(2) Inventiviteit, die, als het kind intelligent is, echte 
creativiteit kan worden. Dit is het positieve aspect van 
deze 'brain-storming'. 
(3) Veel dramatiseren, wat theatraal kan worden, 
overdreven, aanstellerig. 
(4) Het kind houdt van heisa, op een of andere manier 
van moeilijkheden; het leven wordt gauw erg saai voor 
hem. Zo kan het gebeuren als de kinderen de hele 
middag binnen moeten zijn vanwege de regen, dat 
zon kind, soms onverwacht, moeilijkheden begint te 
maken alleen maar omdat het wil dat er iets gebeurt: 
daar gaat er een kop thee over de vloer, vergezeld van 
veel gelach of gehuil etc. Als de ouders en/of 
internaatsleiders dan erg boos of nerveus reageren, 
belonen (!) ze het kind, doordat de 'heisa' toeneemt. 
Als het nodig is zo'n kind te straffen, moet dit erg 
rustig, kalm en beslist gedaan worden. 
(5) Het kind is dominerend, is een bemoeial, stoort 
vaak de activiteiten van andere kinderen. Als hun 
gedrag niet te voorspellen is en/of hun 'inventies' niet 
leuk of interessant zijn, worden ze vaak afgewezen 
door de andere kinderen. Als er twee zulke persoonlijk
heden in de groep zijn kan het tot een ruzie komen. 
De reden van dit dominerend gedrag is: deze kinderen 
spelen op een of andere manier een rol, en ze leggen 
die rol aan anderen op. 
(6) Veel faalangst: als ze vermoeden dat ze gaan falen, 
laten ze het afweten, resp. worden ze negatief. 
Het hysteroïde syndroom kan gekoppeld zijn aan 

extraversie en dan is het meestal erg duidelijk. Het kan 
echter ook aan introversie gekoppeld zijn, wat 
resulteert in sterke angsten, blokkeren van de 
activiteit e tc , speciaal wanneer zon kind enige 
moeilijkheden voelt of gevaar voor mislukkingen. 
Het syndroom kan dan niet zo duidelijk te zien zijn als 
in extraverte kinderen. 

e. Motorische afwijkingen 
(1) Een 'choreiform syndroom' (Prechtl en Stemmer 
1962), dat is als het kind onvrijwillige, rukachtige, 
onritmische bewegingen toont die spastisch genoemd 
zouden kunnen worden; dit is erg vaak, zo niet altijd, 
verbonden met enige graad van dyspraxie (incl. 
dysphasie als dyspraxie van de spraak), onhandig 
gedrag met een boel motorische frustraties. Als het zo 
is, tonen deze kinderen erg vaak impetueuze, 
impulsieve, ongecontroleerde reacties bij emotionele 
aandoeningen. Ze hebben ook moeilijkheden bij 
plangedrag (= een aspect van dyspraxie), voorzien nl. 
de gevolgen van hun daden niet voldoende. Bijv. er is 
een losbladige tafel waar enkele glazen op staan. De 
jongen met dyspraxie loopt meteen op de tafel toe, 
impulsief om te proberen hoe de steun onder het blad 
werkt . . . Op dat moment vallen alle glazen op de 
grond en enkele ervan zijn gebroken. Hij voorzag 
eenvoudig dit mogelijk gevolg niet. Dat was geen 
gehoorzaamheid, of kwade wil , evenmin gebrek aan 
intelligentie als zodanig, maar alleen dyspraxie met 
impulsiviteit. - Als zo'n kind boos wordt, kan dat een 
echt gepassioneerd verlies van de zelfcontrole geven. 
Training in een willekeurig ontspannen van de spieren 
is erg waardevol voor alle spastische en spastoïde 
kinderen, niet alleen voor de controle van hun 
bewegingen, maar ook voor de controle van hun 
emoties. 

(2) Een athetotisch syndroom, dat is een voortdurende 
cirkelende vorm van beweging, dat geheel onwil le
keurig is en slechts tot rust komt in de slaap. Deze 
bewegingen kunnen erg duidelijk zijn, maar in sommige 
kinderen zijn ze zo miniem, dat ze niet ontdekt worden 
zonder zorgvuldige observatie. Als deze kinderen op 
een of andere manier emotioneel zijn, worden deze 
onvrijwillige bewegingen veel ernstiger. De moeilijkheid 
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voor deze kinderen is dat ze hun emoties niet kunnen 
dempen op dezelfde manier als ze hun bewegingen 
niet kunnen dempen. We moeten veel geduld met hen 
hebben. Soms kan het helpen deze kinderen 
lichamelijk physisch vast te houden, tot hun 
bewegingen (en emoties) gedempt zijn. 

f. Hyperactiviteit. Een hyperactief kind moet nauw
keurig geobserveerd worden, speciaal cm uit te maken, 
of zijn activiteiten betekenisloos zijn, ongericht, of dat 
ze in zichzelf betekenis hebben, hoewel ze erg 
inconsistent zijn. Hysteroïde kinderen en kinderen 
met het verlatenheidssyndroom (zie onder) kunnen 
deze tweede vorm van hyperactiviteit vertonen. De 
betekenisloze hyperactiviteit kan men vinden in 
kinderen die encephalitis hebben gehad. In dit geval 
kunnen soms amphetamines en wekamines dienstig 
zijn (Wender 1969). Dit is natuurlijk een zaak van de 
dokter. 

g. Hypo-activiteit, dat is als een kind vaak langzaam, 
sloom, stroperig-taai reageert . . . . Ook bij deze 
kinderen moeten we veel geduld hebben. Een 
belonings-systeem kan dienstig zijn. 

Het bovenstaande ging dus over de constitutie van 
het kind. Nu iets over zijn historische ontwikkeling. 

I I . Het ve r la tenhe idssyndroom. (Verg. Schmahlohr 
1968, Rutter 1973). 
Dit syndroom heeft meestal te maken met de relatie en 
interactie tussen ouders en kind. De literatuur 
gebruikt de term 'affectieve verwaarlozing' of moeder-
ontbering', maar ik geef de voorkeur aan de term 
'verlatenheidssyndroom', omdat de eerste een indruk 
van schuld van de ouders kunnen geven, wat in vele 
gevallen niet zo is. Wi j noemen 3 soorten van deze 
laatste gevallen: 
Een kind kan zo moeilijk zijn, dat geen enkele moeder 
het kan voldoen, 'zelfs al was ze een heilige' (Prick 
1958). Z o n kind kan een verlatenheidssyndroom 
vertonen zonder enige schuld van de kant van de 
ouders. 
Een ander punt is dat vele ouders moeilijkheden 
hebben in het accepteren van de doofheid van hun 

kind, hoewel ze het goed bedoelen. Het is daarom erg 
belangrijk te weten of de ouders de doofheid op de 
juiste manier accepteren, en of dat niet-accepteren 
gevolgen heeft voor het gedrag van het kind. Ik vond 
een goed bruikbaar criterium om na te gaan, of de 
ouders hun kind accepteren zoals het hoort. Dit 
criterium is: of ze naar hun kind luisteren, dat is 
belangstelling tonen voor wat het kind interesseert, het 
bevestigen, het reïnforceren, op deze manier het 
belonen. Zo'n kind voelt zichzelf geaccepteerd en wordt 
zo een gelukkig kind. Het omgekeerde ziet men echter 
als de ouders niet echt luisteren naar hun kind. In het 
algemeen kunnen ouders dan 4 soorten van verkeerde 
en gevaarlijke behandelingen toepassen: 

1. hun kind overeisen; 
2. hun kind overbeschermen; 
3. hun kind verwaarlozen; 
4. hun kind verwennen. 

Tenslotte stamt het syndroom niet altijd van de ouder-
/r/ncr-verhoudingen (moeder-kind, tweede term: 
'moeder-ontbering'). 

Of het kind zich geaccepteerd voelt, dat is of het 
gedrag van de ouders e.a. gevolgen heeft, kan worden 
gevonden door een observatorische controle-lijst, die 
ik heb opgesteld. Om een paar voorbeelden te geven: 

a. Een milde vorm van het verlatenheidssyndroom 
bestaat bij deze gedragstypen: 
een buitengewone vraag naar aandacht; zich bemoeien 
met andere kinderen; ongevoeligheid t.o.v. andere 
kinderen; eindeloze ruzies . . . . 

b. Het verlatenheidssyndroom zal ernstiger maar nog 
matig zijn, als behalve de soorten gedrag genoemd 
onder a. bovendien de volgende gevonden worden: 
aggressiviteit t.o.v. andere kinderen; gebrek aan zelf
kritiek; zich verlaten tonen; duimzuigen; tandenknarsen; 
met zijn eigen huid spelen vooral met die delen van de 
huid die erg gevoelig zijn; angst om naar bed te gaan; 
angst om naar het toilet te gaan (het kind wil bijv. niet 
dat de deur gesloten is). 

c. Het verlatenheidssyndroom zal zeer ernstig zijn als 
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behalve de soorten gedrag genoemd onder a. en b. 
bovendien de volgende worden gevonden: aggressivi-
teit t.o.v. volwassenen (een kind is van nature niet 
aggressief t.o.v. volwassen, en dus als dit blijkt, is er altijd 
iets verkeerd); te keer gaan tegen meubels e tc ; 
zichzelf koesteren; zijn hoofd bonken; vragen om 
geknuffeld te worden; etc. etc. 
Als er een verlatenheidssyndroom van enige graad in 
een kind wordt gevonden, is het nodig een gesprek met 
de ouders te hebben. Deze kinderen hebben 
geborgenheid en veiligheid nodig. Het kan soms erg 
lang duren voordat dit syndroom overwonnen is. De 
gespreksmethode van taalverwerving is erg belangrijk 
speciaal voor deze kinderen, omdat de 'vang-methode' 
altijd de uitingen van de kinderen beloont, wat het kind 
het gevoel kan geven dat het geaccepteerd wordt. De 
ouders kunnen leren deze methode over te nemen. 

Ml. Angsten 
a. Het verlatenheidssyndroom is een soort anqst op 
zichzelf. 

b. Er kunnen echter ook andere angsten zijn, die in 
dove kinderen voorkomen, bijv. als een doof kind naar 
het ziekenhuis gebracht wordt en daar pijnlijke 
ervaringen heeft. Het is erg jammer dat zo vele 
ziekenhuizen hun patiënten alleen kennen als zo veel 
bedden', geen speel-ruimte hebben voor kinderen, en 

dat de staf gekleed is in strak wit, welke kleur voor 
kinderen onaangenaam is. 
c. Een andere oorsprong van angsten kan een ongeluk 
of iets dergelijks zijn. 
d. Een erg belangrijke bron van angsten zijn angstaan
jagende dromen. Alle kinderen hebben die. Het is 
onmogelijk om ze te voorkomen, maar de moeilijkheid 
bij dove kinderen is, dat men hen niet gemakkelijk kan 
sussen. Dacht het dat er iemand verborgen zat achter 
de gordijnen of onder het bed? Horende kinderen 
kunnen het ons vertellen, dove kinderen niet. In zulke 
gevallen kunnen we slechts gissen en rondkijken in zijn 
kamer, met het kind samen, zo hem moed geven . . . . 
We kunnen hem leuke plaatjes laten zien, rustig met 
hem praten tot hij weer in slaap valt. Maar wat de 
ouders nooit moeten doen is hun kind in hun eigen bed 
nemen. Het is natuurlijk op deze manier gemakkelijk 
gekalmeerd, maar het heeft zijn angsten niet 

overwonnen in zijn eigen bedje. Dit gebeurt helaas erg 
vaak met dove kinderen. Ik heb gevallen van dove 
kinderen gehad die zelfs nog op 10-jarige leeftijd bij 
de ouders in bed sliepen . . . . Dit brengt altijd 
angstige, nerveuze kinderen voort. 
De therapie vraagt allereerst een goede diagnose van 
de oorzaak van de angsten. Dit toont gewoonlijk reeds 
de weg om het kind zijn angsten te doen overwinnen. 
Een programma van gedragsmodificatie, waarbij lang
zaam de angstvolle reacties van het kind op bepaalde 
situaties worden gecorrigeerd, is in vele gevallen erg 
belangrijk. Verder ontspanning in sport en spel, het 
ontwikkelen van hobbies die het kind helpen zijn eigen 
aandacht te beheersen en die zijn geest met andere 
gedachten en gevoelens vullen. 

IV. Gebrek aan verbale ontwikkeling in zeer 
intelligente dove kinderen 
De verbale ontwikkeling is in dove kinderen meestal 
erg achter. In de eerste klassen, kan het verbale I.Q. 
meer als 30-40 punten lager zijn dan het performale 
I.Q. Dit tekort moet in latere jaren verminderd worden, 
hoewel het verdwijnen van alle verschil erg zelden 
voorkomt. Ik heb ervaring met zeer intelligente dove 
kinderen (Performaal I.Q. 120 of hoger) met een 
verbaal I.Q. van 90 of minder op een leeftijd van 
14 jaar en ouder, in welke een bepaald type van 
onaangepastheid ontstaan was, zich openbarend in een 
te hoge graad van rigiditeit. Deze kinderen begrijpen 
sterk wat ze zien en willen, en hebben tegelijk veel 
moeite met het veranderen van hun plannen en ideeën 
door een gebrek aan flexibel verbaal denken. Ze 
missen empathie. - De reden voor deze achterstand 
kan alleen maar slecht onderwijs en/of te veel 
wisselingen van leerkrachten zijn. Maar er kan ook een 
vorm van dyslexie en/of dysphasie aanwezig zijn, als 
meervoudig gebrek bij de doofheid. - De therapie is in 
deze gevallen hoofdzakelijk een didactische. 

V. Aangeleerde gedragsafwijkingen 
Het verschil tussen gedragsafwijkingen en de andere 3: 
het verlatenheidssyndroom, angsten en rigiditeit, is, 
dat gedragsafwijkingen aangeleerde gedragswijzen 
zijn. Ze stammen van onjuiste 'training'. Deze 
afwijkingen kunnen ontstaan zonder enig diep conflict 
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tussen kind en ouders. Bijv. in het afhankelijke kind, 
dat zichzelf niet kan aankleden op 8-jarige leeftijd; 
verder het verwende kind; het kind dat te vaak ruzie 
maakt; het teruggetrokken kind etc. etc. Zie het boekje 
van Gullion en Patterson, onder genoemd. - Het moge 
duidelijk zijn dat deze zuivere gedragsafwijkingen 
alleen genezen kunnen worden door betere en 
consequente training. 

Een voorbeeld: 
Een jongen is erg inconsistent in zijn gedrag, hij wordt 
niet geaccepteerd door zijn kameraden, door hen 
verstoten en afgeweerd als een gevolg van zijn 
bemoeizuchtig en onvoorspelbaar gedrag, onoplettend
heid verstrooidheid. De gedrags-modificatie kan op 
deze manier worden toegepast: 
a. Eerst zijn wensen en verlangens ontdekken en er 
een lijst van opstellen, om de juiste versterkingen te 
vinden. We kunnen wel eerst werken met primaire 
versterkingen zoals snoepjes; na enige tijd echter, op 
basis van zijn belangstelling bijv. voor constructief 
materiaal kan men een punten-systeem benutten: als 
hij 10 punten heeft verdiend, krijgt hij een nieuw 
onderdeeltje voor zijn Mecano-doos. 
b. Men moet onmiddellijke beloning toepassen, dat is 
dat men rustig, aangepast gedrag onmiddellijk beloont; 
straffen zijn niet nodig, maar hij wordt genegeerd als 
hij zich slecht-aangepast gedraagt. 
c. Een continuïteit van leerkrachten gedurende 
minstens 3 jaar wordt aangeraden. Dit geldt ook voor 
de internaatsleiding. 
d. Zijn typische karakter zo spoedig mogelijk met hem 
bespreken, hem een soort spreekwoord geven bijv. 
'Denk na voor je iets doet!'. 
Soms is er ondanks de regels die we boven genoemd 
hebben toch straf nodig, bijv. bij een meisje dat de 
klas erg verstoorde. Time-out ' moest gebruik worden, 
dat is, zo gauw als ze de klas of de groep verstoorde, 
werd ze meteen, kalm en beslist in een aparte kamer 
gezet voor een paar minuten. Als ze zichzelf weer 
beheerste kon ze terugkomen. 

V I . Gedrags-modificatie als een algemeen 
hulpmiddel om emotionele moeilijkheden te 
voorkomen en/of te herstellen. 
Op ons Instituut lijdt ongeveer 20-30% van de 

kinderen aan een of andere graad van emotionele 
gestoordheid. Ongeveer 10 jaar geleden was het nog 
erg moeilijk deze kinderen te behandelen. Het moet 
echter gezegd worden, dat sinds een behandeling van 
gedrag - gebaseerd op de bevindingen van de 
psychologie van het leren, speciaal die van operante 
en klassieke conditionering - is uitgevonden en 
toegepast op kinderen, we meer midn hebben om 
speciaal dove kinderen te helpen, omdat deze 
behandeling voornamelijk niet-verbaal is. Vooronder
steld is echter: een juiste diagnose en het opzetten van 
een goed programma voor de therapie. De stappen in 
deze behandeling (afgezien van de straf van 
't ime-out', zie boven) zijn de volgende: 
operant belonen van aangepast gedrag door 'primaire 
behoeften' te bevredigen: bijv. een snoepje geven; 
belonen via het voldoen van een bepaalde interesse, 
bijv. postzegels geven aan een kind dat die spaart; of 
door interessante activiteiten te laten uitvoeren; 
alleen sociaal belonen: onze (en bijv. Gods) goed
keuring is in zichzelf al versterkend; 
het zich bewust zijn van menselijke (en Christelijke) 
waarden op zich belonen het kind, d.i. het ontgroeit 
aan egocentrisme en egoïsme, en de zinvolheid 
daarvan wordt ervaren. 

Deze laatste, belangrijkste en uiteindelijke stap van alle 
pedagogie kan niet verwacht worden vóór de 
puberteit (verg. Kohlberg 1971). 

De typische karaktertrek echter van Christelijke 
waarden, in verschil met puur humanistische, is, dat ze 
niet als platonische ideeën worden ervaren (verg. 
Albert Camus 1946) maar als persoonlijke banden, 
religieus personalistisch. 
'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken . . . . 
Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart' 
(Mt. 11.28-29). 

A/Vat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij 
heeft Zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wi j 
verplicht ons leven te geven . . . .' (1 Joh. 3.16). 

'De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard 
' (1 Joh. 4.9). 
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Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u 
liefgehad, blijft in mijn liefde'. (Joh. 15.9). 

Je bent bekeerd tot God, van de afgoden, om de 
levende God te dienen' (1 Thess. 1,9). 

Dit geeft een groot voordeel, omdat liefde voor een 
persoon een kind veel vroeger kan helpen dan ideeën. 
Een eerst sociaal-godsdienstige beloning maakt dan 
een transfer naar echt waardebesef, eveneens 
persoons-gericht, veel gemakkelijker. Is een kind niet 
door Christus gegrepen, zegt het dit niets of niet veel, 
dan zal m.i. waardebesef veel moeilijker te ontwikkelen 
zijn, zeker in dove kinderen. Hoe kan het dan behoorlijk 
boven het egoïsme uitkomen? Hoe kan het daar de 
zinvolheid van ervaren? 

Een andere grote moeilijkheid is, dat de therapie in 
vele, zo niet alle gevallen, een 'familie-therapie' moet 
bevatten. Ook hier zijn reeds vele van de principes 
bekend en wachten op toepassing. Maar voor wat 
ons Instituut betreft hebben we noch het geld noch 
het personeel om dit uit te voeren. Dit kan een punt 
zijn voor de toekomst. Verg. Patterson 1 9 7 1 ; Stuart 
en Lederer 1973; Stuart 1973. 

Conclusie: 
Het moet helaas gezegd worden, dat tenminste in ons 
Instituut, het aantal emotioneel gestoorde kinderen 
toeneemt, bovenal, kinderen die lijden aan het 
verlatenheidssyndroom'. God geve dat de diepe 
Christelijke liefde t.o.v. alle menselijke wezens niet 
zal verkoelen in té veel harten, maar integendeel weer 
groeien door Gods genade naar de echte, diepe, ware 
blijheid van zoveel mogelijk mensen. 

Drs. A. van Uden, pr. 
Instituut voor Doven, St. Michielsgestel. 

List of literature 
Camus A., 'La Peste', Paris 1946. 
Cattell R. B., The scientific analysis of personality', London 1965. 
Eysenck H. J., The structure of human personality', Univer. 
Paperbacks, Methuen and Co. London (3rd) 1970. 
Jung C. G., 'Psychologische Typen', Zurich 1921. 
Kohlberg L., 'Indoctrination versus relativity in value education', 
Zygon 1971 (6) p. 285-310. 
Patterson G. R. and Gullion M. £., 'Living with children'. 
Champaign III. 1968. 
Patterson G. R., 'Families', Champaign III. 1971. 
Prechtl H. F. R. and Stemmer C. J.. 'The choreiform syndrome in 
children', Developmental Medical Child Neurology 1962 (4) 
p. 119-125. 
Prick J. J. G. and Waals H. G. v. d.. 'Nederlands handboek der 
Psychiatrie', I, II and III, IV, Arnhem 1958-1965. 
RutterM., 'Maternal deprivation', Penguin Books, Middlesex 1972. 
Schmahlohr £., 'Frühe Mutterentbehrung bei Mensch und Tier', 
München 1968. 
Stuart R. B., 'Marital pre-counseling inventory and counselors guide', 
Champaign III. 1973. 
Idem and Lederer W. J., 'How to make a bad marriage good and 
a good marriage better', New York 1973. 
Wender P. H., 'Minimal brain dysfunction in children', Wiley 
Interscience, New York 1971. 

Juist bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen 
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alle leden van het team: van harte proficiat. 

Redaktie 
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studiebijeenkomst van de 
werkgroep muziek 
en beweging 
voor gehoorgestoorden 

op de Martinus van Beekschool te Nijmegen op 
30 oktober 1973. 

1 . Enkele kanttekeningen vooraf. 
Naar mate men meer in een of andere gespecialiseerde 
sektor werkzaam is in de reeds gespecialiseerde 
onderwijssektor van de gehoorgestoorden, is het goed 
zich af en toe heel bewust te realiseren, dat men dit 
werk plaatsen moet tegen de achtergrond van het 
totaal gebeuren van opvoeding en onderwijs, hier meer 
in het bijzonder: de opvoeding en het onderwijs van 
het gehoorgestoorde kind. 
Want dit laatste brengt wel vele konsekwenties met 
zich mee. 
Het geluid hoort namelijk heel wezenlijk tot de wereld 
om ons heen. Het niet, bijna niet of slecht funktioneren 
van het gehoorzintuig heeft ingrijpende gevolgen: wat 
betreft de spraak, de taal, wat betreft het psychisch 
aspekt en als gevolg hiervan eveneens wat betreft de 
ontwikkeling van het gevoelsleven. 
Muziek is een bijzondere vorm van geluid: een 
gesublimeerde vorm van signalen. Binnen het totaal
beeld van de geluidswereld is het juist de muziek die de 
grootste inwerking op ons gemoedsleven heeft, op 
ons ritmegevoel en op ons sociaal gevoel. Ook op het 
motorisch vlak zal de muziek doorwerken. 
Geluid, beweging en ritme als eenheid laten 
funktioneren is belangrijk voor het slechthorende en 
ook voor het dove kind. Zoals er een wisse/werking 
is bij zintuigelijke informaties voor het opdoen van 
kennis, zo is er ook een grote wisselwerking tussen 
geluid, beweging en ritme. Daaraan zou ik onmiddellijk 
nog de dimensie 'emotie' willen vastkoppelen. 
Dat via motorisch-ritmische oefeningen ook andere 
aspekten aan bod komen als hooroefeningen, 
lichaamsoriëntatie en -koördinatie is voor de hand 
liggend. 
Dit alles in een halfjaarlijkse bijeenkomst in een 
werkgroep met elkaar doorpraten aan de hand van de 
praktijk is niet alleen stimulerend voor het eigen 
werkenthousiasme, maar biedt tevens de kans kritisch 
te blijven staan tegenover gehanteerde methodieken 
en nieuw ontwikkelde inzichten op het gebied van 
muziek en beweging in het algemeen, meer in het 
bijzonder voor dove en slechthorende kinderen. 
We hebben ons afgevraagd of het zinvol zou zijn een 
kort verslagje over onze bijeenkomst aan te bieden 
voor plaatsing in 'het gehoorgestoorde kind'. We 

menen dat het goed is, dat alle kollega 's in de gelegen
heid zijn zich globaal te informeren over het feit dat we 
bij e/kaar komen èn op de wijze waarop. Natuurlijk is 
een werkwijze en de manier waarop een les van 
kollega's verloopt moeilijk op papier te geven, want dit 
is ter plaatse het best te ervaren. 

Op de vijfde studiedag van deze werkgroep waren we 
met een twaalftal kollega's in de gelegenheid in de 
ochtend een aantal lessen te volgen van onze kollega's 
mevrouw I. de Nijs-Sondermeijer en de heer E. van 
Dijk, gevolgd door een gedachtenwisseling na de 
middagpauze. 

B. Gerits. 

Lessen van mevr. I. de Nijs-Sondermeyer. 

Les 1 aan 12-13-14 jarigen 
Voorde demonstratieles heb ik deze groep uitgekozen, 
omdat zij goed aanvoelt wat de bedoeling is van 
ritmiekles: een natuurlijke wisselwerking van 
a. muziek (bestaande of geïmproviseerde) 
b. beweging (de mens, al dan niet gehandicapt, kan op 
talloze manieren bewegen en daardoor zichtbaar 
maken, wat er in hem omgaat). 
c. leerstof. 
d. persoonlijkheid van zowel leerling als leerkracht. 
Deze les was nieuw voor de groep. 
1. Zitten in een kring, één blinde, legt beide vlakke 
handen op de tamboerijnvel en laat zich leiden door 
het lokaal. Hetzelfde met twee of meer leiders, totdat 
de gehele groep beweegt. Geen muziek. 
Daarna met piano-improvisatie in een vrij ritme. Bij 
navraag vindt de groep dit prettiger. (Oefening voor 
gekoncentreerd leiden + volgen + ruimtegebrek.) 
2. Leerlingen a. en b„ gezichten naar elkaar, denk
beeldige spiegel staat tussen hen in. 
Nu improviseert a. in beweging zodanig, dat b. precies 
kan meegaan. (Oefening voor leiden en volgen in 
spiegelbeeld; bewegingsimprovisatie van a. Ook zag 
men zeer uiteenlopende tempi.) 
3. a. Piano-improvisatie vrij in beweging volgen, vrij 
in de ruimte. 
3. b. Nu in beweging kontrast weergeven van langzaam 
tempo (sluipen), snel tempo (galopperen). 
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4 ' Zitten in kring, leerling a. beweegt vrij en leerling 
D- begeleidt die beweging door zingen, klappen e.d. 
(Oefening voor muzikale- en bewegingsimprovisatie.) 
5- Kommunikatiespel op verzoek: kring maken, 
handen moeten vastblijven. Kring raakt in -uit de 
knoop, (denk aan brillen afzetten) 
6. Tot slot de eerste opzet geoefend van de Israëlische 
volksdans 'Koldodi'. Enkele toeschouwers zetten ook 
het beste linkerbeentje vóór. 

Les 2 aan 13-14-15 jarigen 

Deze groep vertoont grote variatie in karakter èn in de 
mate van slechthorendheid. Ook heeft zij in de ritmiek-
!es intensief met het Orff-instrumentarium gewerkt 
gedurende één kwartaal. 
Enkele lesonderdelen waren eerder behandeld. 

'• In kring staan, plaats onthouden. Nu lopen zonder 
muziekbegeleiding, afstand verdelen t.o.v. elkaar, 
looptempo veranderen. Bij het horen van een kort 
ntme snel op plaats terugkomen, (oefening voor 
kommunikatie en ruimtegebrek). 
Dezelfde opdracht, maar nu een geluid maken bij het 
ontmoeten van een ander, (oefening voor kommuni
katie, durven.) 
Door elkaar lopen in langzaam tempo. 
Geen begeleiding. Met de groep geleidelijk aan 
versnellen tot zo hoog mogelijk tempo, daarna terug 
naar begintempo. (oefening voor ervaren van het 
begrip accelerando-ritenuto.) 
2. Zitten in kring. 

Wat betekent kontrast? "t Tegenovergestelde,' zei 
Joost. 
Na zoeken van verschillende vormen van kontrast, 
maakt leerling a. een beweging, de buurman-vrouw 
zoekt een kontrastbeweging. Doordat de armen té veel 
gebruikt worden, volgt dezelfde opgave met handen 
op de rug. Niet altijd werd een juiste kontrastbeweging 
gevonden. Later kwam uit de werkgroep de vraag of je 
dat niet zou moeten verbeteren. Ik meen, dat je dat 
niet te vlug moet gaan doen. Het gaat eerst om het 
proces binnen het kind, wanneer de opgave gesteld 
wordt. Misschien voelt het kind de beweging, die een 
ander verzint wel heel anders aan. Misschien geeft 
het naar eigen idee toch een kontrastbeweging. 

Wat ik wél in voorkomend geval doe: twee kinderen 
hun gevonden beweging laten zien aan de hele groep 
en dan commentaar geven, vragen. In mijn, helaas 
korte werkervaring met slechthorenden is vaak 
gebleken dat dit kommentaar vragen goed is. Ze 
durven meer voor hun eigen mening uit te komen. Ze 
leren luisteren naar een ander. Soms bij een harde 
kritiek, kun je door een snel ingelaste andere oefening 
het zelfvertrouwen van de bekritiseerde weer wat 
opvijzelen. Zelfvertrouwen veroveren èn aan een 
goede lichaamshouding werken, is ook voor de slecht
horende ontzettend belangrijk. 
3. Zitten in een kring. 
ledere toeschouwer hoort bij een leerling. Als leerling 
a. gaat bewegen (liefst in kontrast met zijn buurman) 
dan begeleidt de toeschouwer met klappen, zingen, 
woordritme etc. Groep is totaal bezig. Vooral bij deze 
oefening stelt men zich de vraag van Mieke Geertzen: 
Voor de toeschouwers kan alles mooi klinken, maar 
wét horen de kinderen zelf van elkaar? Ik kan hier vaak 
geen bevredigend antwoord op vinden. Heb het 
voorgelegd aan de heer G. Hombergen Ir. 
4 . a. Zitten in kring, ieder heeft willekeurig Orff-
instrument gekozen, leder speelt in vrij ritme een 
korte improvisatie, ook in kontrast met zijn buurman. 
b. Daarna niet in kring-volgorde, maar spelen nadat je 
bent uitgekozen. 
5. De gehele groep begeleidt op het eigen instrument 
een gegeven bewegingsserie, waarin opgenomen 
kontrasten op het gebied van o.a. dynamiek, frasering, 
tempo, uitdrukking. 
6. Alle voorgaande oefeningen leiden naar een 
slotspel: 
Kind loopt in vrij ritme langs het strand, vindt 
allerlei kostbare zaken. Het wordt overvallen door 
onweer, rent naar schuilplaats. Onweer drijft af, kind 
naar huis om verhalen te vertellen. 

Lessen van Dhr. E. van Dijk 

Les 1 : aan 12-13-14 jarige slechthorende kinderen. 

De bewegingen die worden uitgevoerd zijn tijdens de 
lessen door de leerkracht en de kinderen samen 
gevonden. 
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a. Zeven ratten. 
Het gedicht wordt sterk geaccentueerd met 
herhalingen klassikaal uitgesproken. In twee groepen 
wordt het verhaal ondertussen uitgebeeld. 
b. Als de soldaatjes. 
Tijdens het zingen van het lied wordt het uitgebeeld. 
c. De zieke sultan. 
In een kring opgesteld staan we in het gelid voor de 
sultan. We begroeten elkaar en steken een beetje de 
draak met de soldateske houding. Het is een spelletje 
in stilte. Dan spreken we rustig de volgende tekst uit: 
Gloria victoria de sultan heeft de cholera, 
hij is zo ziek, hij is zo ziek, 
die grote deugeniet. 
Alei, alei, alei. Ssssst! 
Ondertussen lopen we naar het midden, naar de zieke 
sultan. Daar buigen we driemaal zeer diep voor de 
grote deugeniet. 
d. Wat gaan we doen met de dronken zeeman. 
(Hoy Ahoy II biz. 33.) 
Nadat we dit lied hadden leren zingen en eenvoudig 
begeleiden, kwamen een week voor deze bijeenkomst 
twee meisjes op het idee er een dansje op te maken. 
De resultaten hebben ze U voor het eerst laten zien. 
e. Koldodi. (Grammofoonplaatje, instrumentaal) 
In hurkhouding worden met armen, handen en hoofd 
een aantal bewegingen gedaan in maxi en mini, die 
kwa structuur en ritme passen bij de melodie. Het 
wordt door ons gebruikt als adempauze bij het 
volksdansen. 

Les 2 : 12-14 jarigen, 7 kinderen. 

Het vorige schooljaar behoorde een aantal van deze 
kinderen tot een groep van 12 leerlingen waarmee we 
intensief hebben gewerkt. De lichtslechthorenden 
zongen, de anderen begeleidden met Orff-instrumen-
tarium en/of eigen slagwerk. Bij het uiteen vallen van 
de groep verviel ook het repertoire. In deze groep 
zoals ze nu is, zitten ook een paar nieuwelingen. 
Dit ter adstructie van het feit dat ondergetekende hier 
en daar de zangstem voor zijn rekening nam. 
1. Rondo-dans. (Uit Meerstemmig zingen deel II nr. 
19, Br. Leontinus. 
Gebruikt worden: 2 bas- en 2 sopraanxylofoons, een 

alt- en een sopraanklokkenspel, - uit deze instrumenten 
is de b. weggenomen en de fis op de plaats van de f-
gelegd - . 
Het A gedeelte wordt door alle leerlingen gespeeld. 
Het B en C gedeelte door de leerkracht gezongen. Dit 
lied in de vorm ABACA wordt gebruikt als warming-up. 
2. Spookdans. 
Twaalf gongslagen. 
In het dodenrijk. Een klankspel met klinkers en mede
klinkers. Door alle kinderen gezegd, met verschillende 
accenten, toonhoogten, inzetten enz. 
Gongslag. 
Ritmische improvisatie: 
De instrumenten met toebehoren mogen vrij gebruikt 
worden om een ritme te tikken, of anderszins aan te 
geven. Op een teken beginnen ze één voor één, 
spelen samen, houden op één voor één. Het ritme 
van de pauk wordt als leidraad genomen. 
Lied. 
Na een korte rust zetten de instrumenten na elkaar het 
begeleidend ritme of accoord in: buistrom, pauk, bas
en sopraanxylofoons, altklokkenspel. 
De piano speelt vervolgens de melodie eroverheen, 
de alt, het alt klokkenspel speelt een melodisch 
motief bij het tweede zin. 
3. ABA-DANS. deel I (Uit Kreatief Musiceren, nr. 9, 
Jos Wuytack). 
Van het Orff-instrumentarium worden dezelfde 
instrumenten gebruikt als bij 1. De piano speelt een 
sterk syncopische melodie tegen een eenvoudige 
begeleiding. 

Les 3 : Een groep van acht slechthorende kinderen in 
de leeftijd van zes tot acht jaar. Elk kind gebruikt zijn 
eigen apparatuur. 

Klassikaal wordt gezongen: Li li lekkere li, 
Ramboesjkaba, 
Adam en Eva. 
Wat gaan we doen. 
De leerlingen zingen individueel een lied naar keuze. 
Bij lied 1 en 2 deden we een loopspelletje. 
Bij lied 4 zochten we een paar passen, lopend in een 
kring, waarbij diverse aanwezigen zich aansloten. 
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Opmerk ing: 
Zoals ik reeds tijdens de discussie opmerkte hebben 
mijn lessen 1 en 3 niet de structuur van een les zoals ik 
die meestal geef. De lessen 1 en 2 zijn zeer bewust 
door mij zo gegeven in de hoop er kritiek op te krijgen. 
Naar aanleiding van les drie zult U gemerkt hebben 
dat ik zoek naar mogelijkheden voor de kleintjes. 
Daarom hartelijk dank voor de gegeven kritiek en de 
gehouden discussie. 

Korte samenvatting van de gedachtenwisseling: 
- de bewegingen bij de gezongen liedjes zijn met de 
leerlingen zelf gevonden; 
~ passen die gedaan werden zijn wel wat moeilijk 
voor de leerkrachten om die te ontwikkelen en zelf te 
vinden, ook zullen er vooroefeningen gegeven moeten 
worden voor de leerlingen als voorbereiding; 
- belangrijk is het voor de leerlingen, dat ze van 
jongsaf de kans hebben gehad tot bewegen, dan is er 
ook geen drempelvrees; en van de leerkracht uit 
gezien lijkt het wenselijk dat men in een of andere 
vorm lessen heeft gevolgd om de beweging aan het 
eigen lichaam te ervaren; bv. de applicatiecursus 
georganiseerd door het werkcentrum, Gudelalaan 2, 
Bussum: Cursus L.O. Verba/e en dramatische expressie. 
- gesproken wordt over het belang van het bewustzijn 
van het eigen lichaam, van de lichaamsoriëntatie en 
coördinatie; vanuit speelse opdrachten zullen de 
bewegingen van de kinderen spontaan meer natuurlijk 
zijn/worden. 
- auditieve informatie moet zo optimaal mogelijk zijn, 
goed functionerende apparatuur is zeer belangrijk; 
het gebruik van de ringleiding op deze wijze heeft het 

nadeel dat de leerkracht eigenlijk steeds bij individueel 
spel met de microfoon bij het spelende kind moet zijn 
en dat bij koorspel de informatie slecht is; 
~ naar aanleiding van het bovenstaande zou bv. bij 
het 'spel aan het strand' bepaalde instrumenten 
gekoppeld kunnen worden aan bepaalde bewegingen, 
waardoor het geheel minder chaotisch zal worden en 
bij verdere uitwerking zal dit voor de kinderen de 
mogelijkheid geven, dat er betere geluidsinformatie 
komt; 
- bij kontrastoefeningen met het lichaam of auditief bv. 
met instrumenten zal het goed zijn enerzijds niet te 

gauw in te grijpen voor correcties en anderzijds bij het 
ingrijpen dat op positieve wijze te doen: dat was al 
heel goed, maar zou je . . . . 
- de kinderen waren zeer ontspannen en hadden 
goede aandacht wat betreft hun uitingen via zang en 
lichaamsbeweging; 
- wel wat gemengde gevoelens wat betreft de 
aangeboden toonhoogte: de ligging was te laag voor 
de kinderen, enkele leerlingen gingen spontaan hoger 
zingen dan de aangegeven toon; 
- van gedachten werd verder gewisseld over een 
lesindeling: in het algemeen lijkt het beter een les niet 
te laten bestaan in een grote hoeveelheid van kleine 
snel op elkaar volgende onderdelen, maar beter lijkt 
één onderdeel uit te buiten in zoveel mogelijk verschil
lende facetten; een stelregel kan dan luiden: het terug
krijgen van een onderbroken spanning is moeilijker 
dan het voortzetten van een durende spanning. 
- Uitvoerig wordt gesproken over de wenselijkheid en 
mogelijkheid, van samenwerking, door het aandragen van 
gegevens om te komen tot het opstellen van een 
repertoiresamenvatting van liederen, die gedurende de 
laatste periode in de praktijk goed voldaan hebben; 
deze liederen enigszins rubriceren naar leeftijd; wellicht 
kan men komen tot een ringband met aanvullings-
mogelijkheden; 
reacties: is het zinvol veel liedjes te leren als het kind 
later die liederen toch niet meer zingt? 
kunnen we niet uitgaan van de rubricering die Ward 
al eens heeft gemaakt naar muzikale moeilijkheid? 
de keuze zal soms afhankelijk zijn van de groep, van 
de situatie, enz. bepaalde teksten kunnen niet gebruikt 
worden; voor het SH.kind zal de taal eenvoudig 
moeten zijn; 'haalbaar' is niet altijd 'zingbaar'. 
Voorstel: voor de volgende bijeenkomst probeert elke 
deelnemer(ster) een lijst samen te stellen van goed 
bevallen liederen in de praktijk naar rubricering van 
leeftijd. 
- De besprekingen zijn weer in een fijne kollegiale 
sfeer verlopen en na een dankwoord aan kollega de 
Nijs en van Dijk en, via hen tevens aan de heer Spanhoff 
voor de genoten gastvrijheid en voor alle moeite, 
nemen we weer afscheid van elkaar met een 'tot de 
volgende keer'. 
Amsterdam, dec. '73 B. Gerits 

11 



apergu 

Het ligt in de bedoeling tot een samenvatting te 
komen van een groot aantal gegevens ten behoeve van 
Linguapedisten-Nederlands. Daarbij gaan mijn 
gedachten in de eerste plaats uit naar hen, die bij het 
Doven-onderwijs werkzaam zijn, maar de ervaring 
leert, dat de gegevens, die daarvoor vereist worden, 
evenzeer van toepassing zijn op het Slechthorenden-
onderwijs, op de behandeling van Aphasie-patiënten, 
op hen, die vanuit een andere taaitraditie Nederlands 
leren, ongeacht hun leeftijd; uiteraard hebben de 
volgende gegevens voor ieder van de genoemde 
groepen hun eigen nuancering en mate van nut. 
Nu valt een dergelijke stof als het ware vanzelf in twee 
delen uiteen. Ten eerste een inventarisatie van wat het 
Nederlands aan taalbouwsels te bieden heeft; het 
'linguatomische' deel. We zullen dat hier samen
brengen in een A-gedeelte. En dan ten tweede dat 
geheel van didaktische maatregelen, waardoor een 
optimale taalverwerving wordt gestimuleerd; het 
'linguapedische' deel. Dat zullen we samenbrengen in 
een B-gedeelte. Aangezien dit B-gedeelte veel meer 
bepaald wordt door persoonlijke inzichten en 
meningen, ligt het voor de hand het neutralere 
A-gedeelte eerst te publiceren. 

Op een typerende eigenaardigheid wil ik nu reeds 
wijzen: de taal zelf kent ondermeer een formeel en een 
inhoudelijk aspect, kent, tussen z'n bouwsels, alle 
mogelijke associatieve verbanden. Het is daardoor niet 
te vermijden, dat verschillende onderdelen enkele 
malen vermeld worden, steeds in een andere 
samenhang opgenomen. Een nadeel is dit overigens 
nauwelijks. Men zij dus daarop geattendeerd. 

Ik hoop, dat de lezers mij hun gewaardeerde op- en 
aanmerkingen niet zullen onthouden. 

Dick van der Vliet. 

De zin 
Als niet linguïsten hoeven we niet te definiëren wat 
een zin is. Voor ons is voldoende dit: een zin bestaat 
uit een of meer woorden. 

Het Nederlands kent een bepaalde volgorde van 
woorden in de zin, met uitsluiting van bepaalde andere 
volgorde-varianten. 
'Amsterdam in metro gebouwd wordt' erkennen wij 
niet als Nederlands, maar met enkele kleine variaties 
kunnen we er een zeer bruikbare zin van maken: 
'Wat een brekerij in de oude stad! Laat de gemeente
raad dan maar besluiten, dat Amsterdam in de metro 
gebouwd wordt" . 
De woordorde in het Nederlands is tamelijk los. Laten 
we dat eens demonstreren aan een zinnetje van drie 
woorden: 
'Jeroen eet patat'. 
Theoretisch zijn er 6 mogelijkheden: 123, 132, 213, 
2 3 1 , 312, 3 2 1 . 

123 Jeroen eet patat 
132 Jeroen patat eet 

213 Eet Jeroen patat 
231 Eet patat Jeroen 
312 Patat Jeroen eet 

is zonder meer mogelijk 
(Ik weet niet, of) Jeroen 
patat eet 
is zonder meer mogelijk 
is zonder meer mogelijk 
(Kijk eens, hoeveel) patat 
Jeroen eet 

321 Patat eet Jeroen is zonder meer mogelijk 

In dit geval zijn de varianten voor 100% mogelijk, 
maar het is helemaal niet gezegd, dat dit nu voor alle 
driewoordszinnen geldt. 
Wel kunnen we zeggen, dat, naarmate we meer 
woorden nemen, de variatie-mogelijkheid daalt, maar 
lang niet zo snel als soms weleens gedacht wordt. 

Ondertussen heeft de Nederlandse zin wel degelijk 
een patroon, maar daarbinnen is die aanzienlijke 
variatie dan mogelijk, waarvan we zoeven iets hebben 
gezien. Grofweg, en meer is voor ons doel niet nodig, 
onderscheiden we drie zinstypen: de rechte zin, de 
inversie zin en de afhankelijke zin. 
Dit alles volgens de 'ouderwetse' grammatika, 
waarmee we echter een doelmatige functionering van 
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het linguapedisch handelen kunnen waarborgen, wat 
van de moderne transformationele generatieve 
grammatika nog niet gezegd kan worden. 
Ouderwets dus: de vaste punten in het zinspatroon 
zijn alleen het onderwerp (S), de persoonsvorm van het 
werkwoord, verbum finitum (Vf), eventueel een 
onbepaalde wijs of een deelwoord (V) en alle andere 
zinsdelen: voorwerpen, bepalingen enz. (A). 

En dan is de rechte zin S Vf A (V). 
Jeroen eet patat 
Jeroen zal patat eten 
Jeroen heeft patat gegeten 

De inversie-zin is Vf S A of a Vf S A 
of (a) Vf S A V 
respektievelijk: eet Jeroen patat 
9isteren at Jeroen patat 
zou Jeroen patat eten 
nooit zou Jeroen patat eten 

De afhankelijke zin is (a) S A Vf (V). 
of Jeroen patat eet 
dat Jeroen patat zou eten 
enz. 

Laten we nu deze drie zinstypen eens wat nauw
keuriger beschouwen. 

De rechte zin 
Deze is gekenmerkt door het onderwerp, dat voorop 
staat en de grote afstand, die toelaatbaar is tussen 
Vf en V. 
Er zijn vier voegwoorden, die aan de rechte zin kunnen 
voorafgaan: en, maar, want, of. 
Strikt genomen hoort 'dus' er ook bij (dus we gingen 
door de andere ingang). Maar na 'dus' kan evengoed 
een inversiezin komen (dus gingen we door de andere 
ingang) en na 'en dus' moet zelfs een inversiezin 
komen (en dus gingen we door de andere ingang). 
Redenen genoeg om 'dus' liever bij de inversiezin te 
gebruiken of te laten gebruiken, maar dat is eigenlijk al 
linguapedie. 

Naast het gewone.p gebruik van 'en' kunnen we nog 

een speciaal gebruik voegen: 
'En je zou eerst naar jsffrouw S gaan' 
'En we hadden afgesproken 
'En je was er zo blij mee'. 
'En je komt net binnen.' 
'En je ziet het zelf.' 
Situatief is het een heel duidelijk geval; een verbaasde 
(verwijtende) mimiek past erbij. 

'Of' in een heel speciale functie vinden we in: 
'Pas had ik hem gewaarschuwd, of hij deed het toch' 
'Net had ik hem gewaarschuwd, of hij deed het toch' 
'Nauwelijks had ik hem gewaarschuwd, of hij deed het 
toch' 

Het tweede lid van deze voorbeelden is dan de 
rechte zin met 'of'. Het eerste lid kan ook nog luiden: 
'Ik was nog niet binnen, (of ik had al een taartje in m'n 
hand).' 
Heel typerend is hier het gebruik van 'niet', want hier 
is bedoeld, dat ik al wel degelijk binnen ben, maar 
nog niet zo lang, d.w.z. ik was 'koud' binnen. 
Daarom is het toch wel een belangrijk geval; het spitst 
ons op dit vreemde woord 'niet', dat lang niet altijd 
'niet' betekent. 
'Vind je haar niet om te stelen?' 
Een eigenaardigheid, die verschillende talen precies 
zo hebben als het Nederlands. We komen daar nog op 
terug. 

De rechte zin zonder meer kan ook gebruikt worden 
na een afhankelijke zin nl. de afhankelijke zin met het 
speciale gebruik van 'ook'. 
Waar je je ook verstopte, hij vond je wel ' . 
'Hoe je alles ook dichtstopte, die muis kwam erin'. 
En zo met: wie - ook, of - ook, wat - ook, met welk 
doel - ook, hoeveel - ook, waar - ook, wanneer - ook, 
onder welke voorwaarde - ook. 
Na deze constructies kan dan een rechte zin volgen, 
maar evengoed een inversiezin. 

Hetzelfde geldt voor de inversiezin met 'al '. 
'Al regent het pijpestelen, we gaan toch naar zee'. 
Hier is het tweede lid een rechte zin, maar weer 
facultatief: het kan ook een inversiezin zijn. 
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Situatief is dat geval vrijwel identiek met het vooraf
gaande. Maar het is veel handzamer, omdat het 
simpele 'al' hier in de plaats staat van de reeks 'waar, 
hoe, wie enz. ook'. 
Een speciaal geval van de rechte zin is ook de afloop 
van een onderwerpszin. 
'Wie een boomkikker vangt, krijgt 5 gulden.' 
'Wie praat, mag niet op het bord kijken.' 

Nu lijkt het wel, of we niets dan speciale gevallen van 
de rechte zin kennen. Waar blijven nu toch: 
'Annie heeft nieuwe schoenen.' 
'Papa fume une pipe'. 
'The cup of tea is on the table.' 
Het is een zinstype, dat ieder, ook een leek, 
onmiddellijk voor ogen staat, als er een taal geleerd 
moet worden. En natuurlijk is dat een belangrijk 
zinstype, maar het heeft geen prioriteit en het is niet 
voldoende er alles mee af te doen, het is ook geen 
voorwaarde voor het gebruiken van andere zinnen. 

Er is geen reden verschillende bepalingen in de zin (en 
dat geldt niet alleen voor de rechte zin) een vaste 
plaats te geven. 
'We zijn gisteren naar Artis geweest.' 
Hier staat bijv. de tijdsbepaling voor de plaats
bepaling. Maar ook: 
'We zijn daar/er gisteren geweest.' 
Waarbij de plaatsbepaling vooropstaat. 
Zo ook bij: 
'Ik heb in Artis een okapi gezien.' 
'Ik heb dat beest in Artis gezien.' 
De volgorde van bepalingen en voorwerpen is in het 
Nederlands erg los en ook afhankelijk van klemtoon, 
van het feit of er wel niet voornaamwoordelijk of 
bijwoordelijk aangeduid wordt. In ieder geval zo, dat 
we er goed aan doen geen mechanische regels voor 
die volgorde te geven. 

De rechte zin is ook vraagzin: 
1. Als een echte leemtevraag met het onderwerp 
voorop. 
'Wie heeft er een boomkikker gevangen?' 
'Wat zit daar dan in de struiken?' 
'Welke dieren kunnen hem ondanks z'n schutkleur 
vinden?' 

'Hoeveel kikkers zouden hier wel zitten?' 
enz. 
2. Een door middel van 'hè', 'niet' of 'wel ' tot ja- of 
neevraag gemaakte zin. 
'Je lust nog wel een kopje thee, hè?' 
'Je komt morgen ook nog, niet?' 
'Je komt toch morgen niet, wel?' 
En daarbij blijkt niet alleen 'niet' maar ook 'wel ' niet te 
zijn, wat het schijnt. 

De inversie-zin 
Laten we de zotte benaming onmiddellijk vergeten. 
Er is niets omgekeerd, want dat zou veronderstellen, 
dat er iets anders oorspronkelijkers was nl. de rechte 
zin. En dat mist iedere grond. 
De inversiezin is onze belangrijkste zin en hij is in alle 
opzichten het vruchtbaarst. 

1. De inversiezin, gekenmerkt door Vf S A, kan een 
aanloop hebben en dat kan van alles zijn: een bepaling, 
een voorwerp, een infinitief, een deelwoord, een 
tussenwerpsel. 
'Volgende week is je moeder jarig.' 
'Over 6 dagen is je moeder jarig.' 
'In de tuin lag een poes te slapen.' 
'Kerstversierselen hebben we gekocht.' 
'Zwemmen konden ze niet.' 
'Geschaatst hebben we.' 
'Zo is hij dan toch gebroken.' 
'Hè, was het maar zomer.' 
'Ach, laten we nu nog even wachten.' 

2. Er-zinnen. 
a. Er loopt een poes op de schutting.' 
(oppassen voor 'Er loopt Jan' 
'Er loopt u' 
Er zit krijt aan mijn mouw. 
Er ligt een krijtje op de vloer. 

b. Passieve zinnen als: 
Er wordt in Frankrijk veel wijn gedronken. 
Er werd vals gespeeld. 
Er wordt koffie gezet. 
Er is gebeld. 

c. Een speciaal geval met een gebiedende wijs
karakter: 
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'Er wordt hier niet geschreeuwd, (denk erom) (hè).' 
In de betekenis van: 'er mag niet geschreeuwd worden.' 

3. Vraagzinnen (nog altijd inversiezinnen). 
a. Met een vraagwoord beginnend zijn het echte 
leemtevragen: 
waar, wanneer, hoeveel (met voorwerp), waarom, hoe, 
van wie, met wie, waar naar toe, waarvandaan, met 
welk doel, door welke oorzaak enz. 

Van dit onderdeel 3a (leemtevragen) zijn er 3 
biezondere gevallen: 
I 'Wat doet?' antwoord: . . . . en. 
Wat doet die man daar toch? Zagen 
maar natuurlijk ook: hij zaagt 
hij zaagt een plank door 
een plank doorzagen, enz. 
Wat zit hij daar te doen? Te lezen. 
Wat moet hij doen? Afwassen 
Wat heeft hij gedaan? Geslapen. 

II Wat is dat voor iets? 
spul (goedje)? 
een ding? 
een dier? 
Wat is dat voor iemand? 
een mens? 

Deze vormen zijn vatbaar voor nadere precisering 
van de categorie. 
Wat is dat voor een vloeistof? 
Een fregat, wat is dat voor een schip? 

III Sommige vraagwoorden houden onmiddellijk 
verband met de categorisering onder II. 
met wie? of waarmee? 
over wie? of waarover? 

b. Vraagzinnen met een werkwoord beginnend (deze 
zijn altijd om te zetten in een afhankelijke zin, die met 
'of begint). 
Het zijn 'ja of nee-vragen d.w.z. dat het verwachte 
antwoord één van de varianten van ja of nee of een 
tussenvorm daarvan is. 
(Behalve in vragen als: 

'Wil je witte of rode wi jn ' waar een duidelijk andere 
keuzestelling is). 
Hier horen ook de vele 'mag ik'-vragen bij thuis. 
Vergeten we vooral niet: 
'zal ik', 'wil ik', 'moet ik' e.d. 

4. Inversiezinnen met een werkwoord voorop, die 
geen vraagzinnen zijn. 
a. na een afhankelijke zin 
(Als Wim terug is), kunnen we beginnen. 

Terwijl 
Toen 
Omdat . enz. 

b. conditionele vormen. 
Kwam Wim maar, dan konden we beginnen. 
Had ik maar een hond, dan . . . . 
Was ik maar een hond, dan . . . . 
Had maar beter opgelet 
Was toch maar gekomen 
Mocht Wim nog komen 
Mocht het die dag regenen 
Vermenigvuldigen we de noemer met 6 
Vermenigvuldig je de noemer met 6 
Vermenigvuldigt men de noemer met 6 
Vermenigvuldig ik de noemer met 6 

c. De voorstelvorm: 'Laten we . . . .' 
Laten we gaan zwemmen. 
Laten we nog eens goed kijken. 

5. De inversiezin met 'anders'. 
We moeten flink doorlopen, anders komen we te laat. 
(d.w.z. we komen te laat, als we niet flink doorlopen). 

6. Van roeien word je moe 
word je een sterke vent 
krijg je blaren 
ga je zweten 

7. Volgens mij is het niet moeilijk. 

8. Al regent het toch . . . . 
Ook al regende het 

9. Vele mededelende inversiezinnen (trouwens afhan-
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kelijke en rechte zinnen ook) kunnen tot een 'ja of 
nee-vraag gemaakt worden door achtervoeging van 
'hè' of 'niet' of 'wel ' : 
Binnenkort is hij jarig hè? 
Binnenkort is hij jarig, niet? 
Morgen is hij toch niet jarig, wel? 

10. Bij de inversiezin ontmoeten we ook het beroemde 
geval: 
je doet doe je. 
Hoe minder we erop ingaan, en op al zulke celebriteiten 
uit het gewoonte-arsenaal van de basisschool, hoe 
beter. 

De afhankelijke zin 
De woordorde is hier (a) S A Vf (V). 
Voor de kinderen is richtend, dat de werkwoordmassa 
achteraan komt. Dit is natuurlijk strikt genomen niét zo; 
we kunnen zeggen: 
'Zodat hij ook een plaatsje vond in de bus.' We doen 
er echter buitengewoon verstandig aan, als we dit 
zinnetje geven als: 
'Zodat hij ook een plaatsje in de bus vond.' 
Dat kan altijd en het geeft een buitengewoon rustpunt 
in de didactiek. Let wel, dat in de afhankelijke zin het 
scheidbare werkwoord weer ongescheiden optreedt. 

rechte zin: Want hij lette altijd heel goed op. 
inversiezin: Op school lette hij altijd biezonder op. 
afhankelijke zin: Zodat hij altijd heel goed oplet. 

Een belangrijke vraag is, waar het Vf komt te staan, 
indien de werkwoordsmassa uit nog meer werk
woordsvormen bestaat, 
'moet worden schoongemaakt' 
'heeft proberen te begrijpen' 
'heeft te drogen gehangen' 
'had gemaakt moeten worden' 

We hebben hier het Vf voorop geplaatst, maa. drie 
van de vier voorbeelden laten ook een andere volgorde 
toe. Toch verdient het aanbeveling het vooropzetten 
konsekwent toe te passen. 
De voorste plaats is nl. 'harder' dan enige andere, 
hoewel er natuurlijk gevallen zijn (maar dat is nu juist 

het kenmerk van iedere taal), waarin het echt niet 
kan. Het Vf dus voorop In de werkwoordsmassa. 

Wat zijn de mogelijke aanloopjes tot een afhankelijke 
zin? 
aangezien, indien, omdat, vandaar dat. 
alsof, mits, ondanks het feit dat, voordat, 
hoe komt het dat, nadat, onder voorwaarde dat, zodat. 
hoe 't komt dat, neemt niet weg dat, opdat, zó dat. 
hoewel, ofschoon, tenzij, terwijl. 

2. niet absoluut richtende 
als, hoe, waar, waartoe (tot). 
daar (omdat), hoewel, waar/aan, waarvan. 
dat (niet dit), met welk doel, waar/bij, waarvoor. 
dan dat, nu (ook verl. t.), waar/mee(met), wanneer 
die (niet deze), of, waarna, wat. 
door welk feit, tenminste als, waar naar toe, welk. 
door welke oorzaak, toen, waarheen, wie. 
eer, tot, waarom, zoals. 
en, trots, waarop, zolang. 
hetgeen, zonder dat. 

Het voegwoord 'dat' is gebonden aan een werkwoord. 
En daar het ondoenlijk is hier ook maar enigszins 
volledig te zijn (zeker een kwart of een vijfde van de 
Nederlandse werkwoorden vallen in deze categorie), 
nemen we genoegen met de 2/9 meest frekwent 
voorkomende (meer dan 25 maa! voorkomend in 
50.000 lopende woorden. Van der Vliet 1959). 
Van deze 49 zijn er 20 van het voegwoord 'dat' 
vergezeld of van 'of' of van beide, 
begrijpen, dat; komen, dat; roepen, dat, of; vragen, of. 
denken, dat; liggen (aan), dat; schijnen, dat; wachten, 
of, tot. 
geven, dat, of; lijken, of; (het) spreken, dat; weten, 
dat, of; 
horen, dat, of; lijken (in een zin), dat; vertellen, dat, of; 
wil len, dat. 
kijken, of; maken, dat; vinden, dat; zeggen, dat, of; 

zien, dat, of. 

De afhankelijke zin is lang niet zo geschakeerd als de 
inversiezin. Dat neemt niet weg, dat hij zeer veel wordt 
gebruikt. 
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a. De voorwerpzin bijv. die gebonden is aan een 
werkwoord als bovenvermeld, is zo'n veel voor
komende vorm. 
Zullen we eens kijken, of Sinterklaas er al is? 
Laten we maar even wachten, tot ze terug komt. 
Vraag eens aan mevrouw Zwier, of er al kladpapier is. 
Je moet zeggen, dat je dat niet weet. 

b. De bijvoeglijke bijzin. Deze heeft een antecedent. 
Een jongen, die bij meneer H. zit. 
Een snoepje, dat ik van haar had gekregen. 

De keuze die/dat hangt af van de/het, meer is er voor 
het ogenblik niet van te zeggen. 

Maar er zijn andere woorden. 
Je weet wel: het kwastje, waar je dat mee geplakt hebt. 

het kwastje, waarmee je dat geplakt hebt. 

Veel van deze verbindingswoorden zijn scheidbaar. 
Moeilijk is hier de juiste woordkeus, omdat het 
voorzetseldeel vaak zwak van betekenis is en 
gebonden blijkt aan het werkwoord (zie: A. Het 
woord). 

Let nog even op dit. 
Het graf van Karel de Grote, dat in de kerk ligt, die in 
Aken staat. 
(van klein naar groot). 
In Aken, waar de kerk staat, waarin Karel de Grote is 
begraven. 
(van groot naar klein). 
Laten we vooral niet het betrekkingswoord 'wat' 
vergeten. 
Het antecedent is hier veelal een groter complex. 
'We mochten er de hele week gratis in, wat natuurlijk 
best naar onze zin was.' 

c De onderwerpzin. 
'Wie praat, mag niet op het bord kijken.' 
'Wat het meest voor de hand ligt, moet ook het eerst 
gebeuren.' 
'Dat we het eens zijn geworden, is heerlijk.' 
'Of je het nu zus of zo doet, is van geen belang.' 
'Waar je dat koopt, komt er wel degelijk op aan.' 

d. Een zeer belangrijke toepassing van de afhankelijke 
zin vinden we in het situatief zo duidelijk bepaalde 
geval van het 'tegengesteld gevolg'. 
'Waar we ook zochten, we konden hem nergens 

vinden.' 
nergens konden we hem 

vinden.' 
'Of hij ook al bad en smeekte, de tiran was niet te 
vermurwen.' 
'Hoe ze ook door de mist tuurden, er was geen land te 
bekennen.' 
'Wie er ook komt, geen mens laat je passeren.' 
'Wat er ook gebeurt, jullie letten op.' 

Maar er zijn ook zinnen zonder 'ook'. 
'Ondanks het feit, dat hij gewaarschuwd was, deed 
hij het toch.' 
'Hoewel hij gewaarschuwd was, deed hij het toch.' 
'Ofschoon hij gewaarschuwd was, deed hij het toch.' 

Of teruggrijpend naar de rechte zin: 
'Hoe hij ook gewaarschuwd was, hij deed het toch.' 

e. Een ander, vrij duidelijk, situatief geval: 
'Of ik een appel wil hebben!' 
'Terwijl ik het hem nog zó heb gezegd!' 
'Hoeveel ongelukken daar al niet zijn gebeurd!' 
'Als je het maar laat!' 
'Als je maar niet steeds zeurde!' 
'Of het dan nooit 12 uur wordt! ' 
'Wat ik niet geprobeerd heb!' 

Ik wijs nog even op het gebruik van 'niet' in de 
voorbeelden 3 en 7. 

f. Afhankelijkheid enz. 
Hoe langer ik er naar keek, hoe meer zin ik erin kreeg. 

hoe meer zin kreeg ik erin. 
Hoe langer je wacht, des te voller wordt de emmer. 

des te voller de emmer wordt. 

g. Het geval 'alsof' 'als(of)' 
doen alsof doen of 
eruit zien, of kijken, of 
Zij doet, alsof ze de koningin is. 
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Zij doet, of ze de koningin is. 
Zij ziet eruit, of ze een koningin is. 
Zij kijkt, of ze de koningin is. enz. 

h. Het gebruik van de afhankelijke zin in titels: 
Hoe de Romeinen hun huizen verwarmden. 
Wat er op Loevestein gebeurde. 
Waarom de bruggen over het Maas-Waal-kanaal 
onbeschadigd veroverd moesten worden. 
Hoe raar geld kan rollen. 

Tot slot dit: 
de afhankelijke zin is fundamenteel voor het kunnen 
omschrijven. 
Zo'n juffrouw, die in het vliegtuig de mensen helpt. 
Zo'n ding om te sturen, dat altijd achter een schip zit. 
Zo'n heel dun smal stalen staafje, dat ze gebruiken 
om te meten, of de bougies wel goed zijn afgesteld. 
Een poulier is iemand, die wild en gevogelte verkoopt. 

beantwoording van een 
vraag 

In no. 3 van de 14 jaargang van Het Gehoor
gestoorde Kind staat de lezing van Dr. A. P. J . M. 
v.d. Horst, gehouden op de congresdag van de 
Vereniging ter bevordering van het Onderwijs aan 
Doven. 
In aansluiting op deze lezing werden er een aantal 
vragen gesteld en beantwoord. Van dhr. v.d. Vliet 
ontvingen wij alsnog zijn antwoord op de vraag: 

'Stelt men zich van het taalonderwijs aan 
prelinguale dove kinderen niet teveel voor'? 
Zijn reaktie op deze vraag was: 

De vraag, of men zich van het taalonderwijs aan 
prelinguale dove kinderen niet te veel voorstelt, is in 
een bepaald opzicht niet eenvoudig te beantwoorden. 
Voor mij althans is het onmogelijk te weten, wat 
iedereen zich wel voorstelt, en ook al wist ik het wel, 
het zou niet aan mij zijn om te beoordelen, of dat 
te veel of te weinig was. Wel zouden we kunnen 
zeggen, dat er bepaalde metodes, didactische 
werkwijzen zijn, waarvan we ons niet te veel moeten 
voorstellen. Maar de zaak zelf: het geven van een taal 
aan iemand, het leren handelen met een taal is zo iets 
buitengewoons, dat men daar nooit een te hoge 
opvatting van kén hebben. En van het nut van 
welslagen van zo'n onderneming kunnen de 
verwachtingen ook nooit te hoog gespannen zijn. Het 
is het enige, waarvan iets te verwachten is. Taal is de 
verbindingen met de medemens en met de cultuur 
en misschien ook wel met ons zelf. Er is geen andere 
verbinding, zoals sommigen zich wel eens inbeelden. 
Zou er een andere mogelijkheid zijn, veelzeggender, 
inniger, makkelijker, dan bestond die immers allang. 
Maar integendeel: we zien alle volkeren ter wereld 
zich bedienen van in wezen hetzelfde systeem, wat 
altijd neerkomt op een zeer omvangrijk geheel. Het is 
juist deze omvangrijkheid, die het leren tot zo'n groot 
karwei maakt. 
Zou men nu het contact liever per 'lijfspraak' of 
'gebarentaal' willen afdoen, dan zou dat tot weer net 
zo'n kolossaal fenomeen aanleiding geven als de nu 
gangbare talen vertonen, daar is op geen enkele wijze 
aan te ontkomen. Want de simpele hand op de 
schouder wordt pas: troost, instemming, bemoediging, 
vermaning, waarschuwing, begroeting, hoon, 
uitdaging enz. door wat er door taal aan klimaat is 
geschapen. Zou die taal achterwege moeten blijven, 
dan zou het handje een heel fijn en genuanceerd 
handje moeten worden en aan de schouder zouden 
zeer hoge eisen gesteld worden om goed te verstaan. 
Met als extraatje het 'Esperanto-effect': alle boeken 
moeten vertaald worden. 
Het leren van een taal is niet te overschatten; we 
onderschatten het altijd nog: in omvang, in nut, in 
noodzakelijkheid, in onontkoombaarheid enz. 

J . J . D. van der Vliet 
Amsterdam. 
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het elektrische oor 

Op een zekere middag in juni 1959, toen Charles 
Graser, leraar in de sociale wetenschappen en in het 
week-end truckchauffeur, benzine tankte, raakte 
Plotseling alles in brand. Graser werd zeer ernstig 
verbrand. Tachtig procent van zijn lichaam vertoonde 
ernstige brandwonden. Maandenlang kreeg hij een zeer 
zware dosis streptomicine toegediend om infectie 
tegen te gaan, die overal de verbrande plekken op zijn 
lichaam aantastte. Gelukkig kwam Graser alle 
gevolgen van de brand te boven, doch echter niet de 
gevolgen van de streptomicine. Deze streptomicine 
had de fijne haarcellen van zijn binnenoor aangetast 
en Graser was nu, op zijn vierendertigste jaar, niet 
meer in staat geluid te horen. 
Spoedig wist Graser, dat zijn gehoorverlies niet langs 
medische weg verholpen kon worden, zelfs het beste 
hoorapparaat zou hem niet kunnen helpen. De haar
cellen zijn een noodzakelijke schakeling in de 
hoorketen. Zij ontvangen de geluiden vanuit het 
middenoor en worden door hen overgedragen op de 
gehoorzenuw. 
Rond diezelfde tijd begonnen onderzoekers te proberen 
°f zij het binnenoor konden prikkelen met elektrische 
impulsen, om op deze manier defecte haarcellen te 
vervangen. Om dit proces te realiseren moest men 
vele problemen overwinnen, o.a. het voorkomen van 
corrosie van de ingeplante elektrodes, het tegengaan 
van beschadiging van het tere binnenoor en de 
problemen om het binnenoor te bereiken, daar deze 
door een stevige beenlaag omgeven is. 
In 1970 besloot dr. Will iam F. House van het Los 
Angelos Foundation of Otology (nu het Ear Research 
Institute) bij Charles Graser een inplanting van de 
elektrodes te proberen (Graser was elf jaar na zijn 
ongeluk nog steeds stokdoof). 
In een precisieuze operatie prikte House vijf platina 
elektrodes, ieder niet dikker dan een haar, in het 
spiraalvormige slakkenhuis van het binnenoor. Vanaf 
iedere elektrode liepen draden naar een minimale 
Plug, die achter Graser's oor was aangebracht. De 
Plug bevatte een inductiespoel, die de signalen van 
een kleine 'zender' opving, die aan het einde van zijn 
brilmontuur was bevestigd. Een op batterijen werkende 
ontvanger, die als een pakje sigaretten in een 
borstzakje gedragen kon worden, moest het binnen

komende geluid doorzenden naar de 'zender'. 
Na veel 'trial and error' was Graser tenslotte in staat 
om via deze inplantatie te horen. Het was geen 
normaal horen, maar meer 'alsof je naar je autoradio 
luistert, midden in de woestijn, terwijl je een veraf
gelegen zender probeert te ontvangen', aldus Graser 
zelf. Maar hij kon voor de eerste keer weer het geluid 
horen van een schoolbel, van vallende kegels, van 
handenklappen en van een miauwende kat. Hij kon 
zelfs, na veel oefening, eenvoudige telefoongesprekken 
voeren met familieleden. 'Ik was de koning te rijk', zegt 

hij. 
House geeft toe, dat momenteel de inplantingen nog in 
een beginfase verkeren; hij voorspelt, dat het meer dan 
10 jaar zal duren, voordat de geluiden via de 
implantatie gehoord kunnen worden zonder 
vervorming. 
Hij en andere oorspecialisten proberen momenteel een 
manier te vinden om een wijdvertakt net van elektrodes 
in het slakkenhuis te kunnen plaatsen om een betere 
"pitch'waarneming te verkrijgen, die bij de huidige 
inplantaties, op zijn zachtst gezegd, slecht is. 
Sommige onderzoekers echter zijn van oordeel, dat 
momenteel inplantatie in het menselijk slakkenhuis af 
te wijzen is, omdat deze nog te zeer in een experimen
tele fase verkeert en mogelijk zeer ernstige gevolgen 
zou kunnen hebben. Sommigen waarschuwen 

ervoor, dat een konstante elektrische prikkeling van het 
slakkenhuis een ernstige afbraak van de gehoorzenuw 
zou kunnen veroorzaken. 
Dr. Robin P. Michelson van de University of 
California in San Fransisco, die zelf zes cochleaire 
inplantingen verricht heeft, is van oordeel, dat men 
deze inplantingen niet moet voortzetten, vóórdat 
men meer gegevens heeft verkregen. 
House reageerde hierop als volgt: 'Als bij een patient 
een been is geamputeerd, zeg ik toch ook niet tegen 
hem, dat hij moet wachten tot ik hem een écht nieuw 
been kan geven! Dan geef ik hem toch ook een 
houten been.' Hij legt er verder de nadruk op, dat 
Graser gedurende twee jaar zijn 'ingeplant hoor-
apparaat' bijna konstant heeft gebruikt, zonder dat er 
een zenuwbeschadiging is te konstateren. 
Momenteel heeft House tien 'hoorapparaten' ingeplant 
bij mensen, die totaal doof waren. Twee van de tien 
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waren vanaf de geboorte doof, wat een groot aantal 
extra problemen gaf. ('Ze moeten de geluiden nog 
léren onderkennen, het verschil bijvoorbeeld tussen het 
geluid van een dichtslaand autoportier en een ruite-
wisser', aldus House.) 
House hoopt, dat de 'slakkenhuis-inplantatie' eens een 
bruikbare techniek zal worden; niet alleen voor de 
doven, maar ook voor de slechthorenden. 

Vertaald uit Newsweek - april 1974. 
C. M. I. Bogaartz, audioloog Instituut St. Marie 

Eindhoven. 

nieuws van de scholen 
St. Michielsgestel. 
Op 3 en 10 april slaagden aan de R.K. Leergangen te 
Tilburg voor het diploma B gehoorgestoordenonder-
wijs: 
de dames: Mevr. M. van Hedel-van Grinsven, Mevr. 
H. Jansen-van Grinsven, Mej. E. van de Leur, Mej. 
W. Verburg, Mej. G. Schellekens, Mej. P. van Haren 
en Mej. Th. van de Ven (met lof) en de heren: P. van de 
Sande, R. Vermeulen en C. Pouls. 

Eindhoven. 
Op 3 en 10 april slaagden aan de R.K. Leergangen te 
Tilburg voor het diploma B gehoorgestoordenonderwijs: 
dhr. A. Pel en dhr. J . v.d. Heyden. 
Op 10 april behaalde dhr. G. v. Keulen het diploma 
A-gehoorgestoordenonderwijs. 

Afscheid 
Op dinsdag, 14 mei 1974, werd op het Gemeentelijk 
Audiologisch Centrum een receptie gegeven bij 
gelegenheid van het afscheid van Dr. M. L. Waterman. 
Helaas was de redactie niet in de gelegenheid deze 
afscheidsreceptie bij te wonen. We kunnen U hiervan 
dan ook geen verslag geven. 

Dr. Waterman, U hebt U meer dan 25 jaar ingezet 
voor het slechthorende en spraakgebrekkige kind. We 
hebben U leren kennen als zeer deskundig, maar vooral 
als een vriend van onze kinderen. U hebt geholpen 
waar U kon. U bent een vechter voor onze kinderen 
geweest. Wi j , als werkers in het veld, vinden niet 
altijd die weerklank in medische kringen, zoals we die 

bij U wél vonden. U was een van ons. We weten niet, 
of U dit als een compliment opvat, maar we denken 
van wel en wij zien het in ieder geval wel zo. 
Namens de slechthorende en spraakgebrekkige jeugd, 
hartelijk dank voor wat U voor hen gedaan hebt. Dank 
ook voor Uw collegialiteit en opgeruimd humeur. 
We wensen U nog een lange en gezonde 
pensioenperiode toe. 

Bestuurswisseling 
Wie nauwkeurig de namenlijst op de binnenkant van 
de kaft van dit nummer heeft bestudeerd, zal het 
misschien zijn opgevallen, dat een paar vertrouwde 
namen ontbreken. 
Voorzitter Hesse heeft na een 3-jarig voorzitterschap 
zijn functie neergelegd. De Hr. Hesse had zijn vertrek 
al een jaar geleden aangekondigd. We hebben er 
begrip voor, dat hij nu toch gaat, ondanks het feit, dat 
er nog steeds geen opvolger voor hem is gevonden. 
Een te drukke werkkring en nogal wat nevenaktiviteiten 
van allerlei aard hebben tot deze beslissing geleid. 
Bovendien, voorzitter zijn van een vereniging is zeker 
geen sinecure, vooral als het bestuur over het hele land 
verspreid zit en voor de vergaderingen lange reizen 
moeten worden gemaakt. 
Hr. Hesse, het laatste congres in Lunteren was van 
hoog niveau. Als dit jouw afscheidscadeau was aan de 
vereniging, dan was het een prachtig cadeau en we zijn 
je daar erg dankbaar voor. 
Voorlopig kunnen wij alleen maar hartelijk dank 
zeggen. 
Behalve de voorzitter heeft ook onze secretaris zijn 
functie neergelegd. De Hr. K. Kortschot volgde in 1970 
als zodanig de Hr. Breve op. Ook de Hr. Kortschot had 
zijn vertrek al eerder aangekondigd, omdat hij deze 
functie niet meer met zijn functie op de Alexander 
Graham Bellschool en zijn studie in de rechten kon 
verenigen. 

Karel, we weten welke bergen werk je de laatste 4 
jaren hebt verzet, vooral in de periode van de 
conferentie. We weten, dat juist de secretaris de 
rotkarweitjes moet opknappen. We weten ook, dat jij 
juist voldoende kunnen hebt om dat allemaal netjes op 
te vangen. Jammer, dat je weggaat. Bedankt. 
We wensen hun opvolgers sukses. Redaktie. 
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