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Ten geleide N. Y. Vlietstra, ere-doctor 

Het eerste nummer van de 16e jaargang zouden 
wij een thematisch nummer mogen noemen. Het 
wordt bijna geheel gevuld door de lezingen ge
houden op de laatste jaarvergadering van de 
Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan 
doven in Nederland. 
Met de jaarvergadering van 1975 reeds in zicht, 
is het goed ons nog eens te bezinnen op het 
belangrijke thema dat ons toen bezig hield: 
'Communicatie in de opvoeding van en het onder
wijs aan doven'. 
Drie lezingen, waarna groepsdiscussies, waren 
aan deze belangrijke kwestie gewijd. In de 
geschiedenis van de opvoeding van doven is er 
wel eens een periode geweest, dat deze proble
matiek veel stof heeft doen opwaaien. En als de 
tekenen niet bedriegen is de controverse: 'oralisme' 
- 'manualisme' weer up to date, vooral in de 
Verenigde Staten. 
In de lezing van drs. J . van Dijk: 'Een oude kwestie 
weer actueel: de echte orale methode', worden 
ons een principiële visie en een gedifferentieerde 
stellingname geboden, die vruchtbaar kunnen 
zijn voor de bepaling van ons eigen standpunt. 
Wij mogen in deze kwestie niet alle doven over 
een kam scheren; dè dove bestaat niet. 
Voorbeelden van gedifferentieerde toepassingen 
van communicatiemiddelen worden dan gegeven 
in de lezing van Mej. Th. van de Ven: 'Commu
nicatiemethoden bij dove dysfatische kinderen', 
waar het grafisch gesprek en vingerspelling naast 
spreken belangrijke communicatiemiddelen zijn. 
In de lezing van Br. drs. Leo Speth: 'Over de 
communicatie bij gehoorgestoorde kinderen met 
afwijkende intelligentie', maken wij kennis met een 
ver doorgevoerde individualisatie en differentiatie 
in het gebruik van een aantal communicatie
middelen, waarbij tevens aandacht wordt ge
schonken aan factoren die indirect van invloed 
kunnen zijn op een beginnende communicatie. 
Het artikel 'Ervaringen bij het leren van een 
vreemde taal' van dhr. v. d. Vliet, sluit hier heel 
goed bij aan. 
Alles samen een weivoorziene dis, die uitnodigt 
tot goed eten. Smakelijk! Redactie dovenonderwijs 

Op 8 januari j . l . werd - door de Universiteit van 
Amsterdam - het ere-doctoraat in de Sociale Weten
schappen verleend aan onze oud-hoofdinspecteur, 
de heer N. Y. Vlietstra. 
De heer Vlietstra is geboren in Amsterdam op 16 mei 
1906. Ruim 24 jaar was hij hoofdinspecteur van 
het buitengewoon onderwijs. Zijn invloed op de 
uitgroei van het onderwijs aan het gehandicapte kind is 
van enorme betekenis geweest; men denke o.a. 
aan de vele publicaties, die er van zijn hand verschenen 
zijn, en die nog steeds verrassend actueel zijn. 
Ook heeft hij een grote rol gespeeld bij de 
voorbereiding van het besluit b.o. '67 en de nieuwe wet 
op het buitengewoon onderwijs. 
Op vele congressen en studiedagen was de heer 
Vlietstra een welkome en zeer gewaardeerde gast, 
die steeds blijk gaf van zijn grote interesse in de 
problematiek van welk gehandicapt kind dan ook, en 
die de 'werkers in het veld' zo echt menselijk wist te 
benaderen en een hart onder de riem kon 
steken, getuige zijn korte, kernachtige toespraken op 
praktisch iedere bijeenkomst. 
De Jong schrijft in Speciaal Onderwijs (nov. '74): 
'Staande voor de opgave aan het gehandicapte kind 
een stukje menswording te helpen voltrekken, is 
het buitengewoon onderwijs, samen met de inspectie, 
vanaf de aanvang één grote familie geweest: Men 
was overal bij elkaar thuis.' En zó wilde 
hoofdinspecteur Vlietstra het: Samen één grote familie 
in de zorg voor het in zijn ontwikkeling belemmerde 
kind, in het huis van het buitengewoon onderwijs. 
Is dat nog steeds zo? 

Als laatst verantwoordelijke heeft de heer Vlietstra aan 
de wieg gestaan van vele scholen voor slechthorende 
en spraakgebrekkige kinderen. Ook hier was zijn 
hartelijke belangstelling en zijn menselijke benadering 
van de problemen een grote steun voor hen, die 
het dagelijks moeten doen. Als hoofdinspecteur stond 
hij naast je, nooit boven of tegenover je. 
Hij heeft het hem verleende ere-doctoraat om vele 
redenen dan ook ten volle verdiend. 
Onze hartelijke gelukwensen. 

de re dak tie. 



Een oude kwestie weer aktueel, de echte orale 
methode 

Inleiding 
Dat dove kinderen kunnen leren spreken is een zaak 
waar eigenlijk binnen de dovenpedagogie niemand 
meer aan twijfelt. Pioniers op dit gebied als Amman, 
Vatter en Hill hebben niet alleen theoretisch de 
mogelijkheid aangetoond, ook door de jaren heen 
heeft de ervaring onomstotelijk bewezen, dat men vele 
dove kinderen de spreektaal van ons allen kunnen 
leren verstaan, en ook aktief beheersen en toch. . . 
Als een buitenstaander onze scholen bezoekt zal hij 
toch moeite hebben sommige van onze leerlingen 
te verstaan; als hij een gesprek met hen aan wil 
knopen, zullen de leerlingen vaak naar de onderwijzer 
kijken, met een blik van: "Wat zegt hij nu?'. . . 
Een deskundige welke regelmatig met dove kinderen 
en volwassenen te maken heeft, zei me eens: 'als 
ik een vroegere cliënt op straat aan zie komen, loop 
ik een straatje om. . .'. 
Dit zijn niet alleen gevoelens van buitenstaanders, 
ook vele dovenopvoeders die met overdreven mond
bewegingen dag in dag uit het kind proberen te 
leren liplezen, waarna het resultaat nog is dat het 
kind hardnekkig 'de grootte van Valkenburg' blijft 
zeggen i.p.v. 'de grotten', denken diep in hun hart wel 
eens: 'Is dit nu de aangewezen weg?'. De onderwijzer 
welke honderden uren artikulatie gegeven heeft en 
nog hoort: 'Ik versta niets van wat het kind zegt', 
komt toch wel in moeilijkheden, zeker als hij bedenkt 
hoeveel andere dingen hij in die uren het kind had 
kunnen leren. Uit zon enkel geval, of mogelijk ook 
meerdere gevallen, zou men, indien men ongenuan
ceerd denkt, kunnen besluiten, het hoofd in de schoot 
te leggen. 

Echt in discussie zijn deze zaken in Nederland en 
ook in vele andere landen na de afschaffing van de 
gebarentaal niet geweest. Het 'spreken leren' werd 
door velen als zo wezenlijk en alles bepalend in het 
onderwijs aan dove kinderen gezien, dat aan dit 
fundament niet getornd mocht worden, ook al kón 
het kind het niet leren en ook al ontwikkelde het 
buiten de uren in de klas zijn 'bargoens-taaltje'. Het 
is zo gemakkelijk vanuit deze sentimenten een pleidooi 
te houden voor relativering van de orale methode 

of punten aan te geven hoe deze methode verbeterd 
kan worden. Dit is niet alleen ongenuanceerd, maar 
wetenschappelijk ook verwerpelijk, omdat ik weer 
over DE groep van dove kinderen zou gaan spreken, 
en de vlotte praters en liplezers onder eenzelfde 
noemer zou brengen als de kinderen welke lijden aan 
een zware dyspraxie van de spraak of ernstige 
emotionele stoornissen. 

Het navolgende betoog bedoelt niet ook maar 
enigszins aan het zware werk dat velen dagelijks -
kinderen en opvoeders - verrichten afbreuk te doen. 
Ik wil ook de ongunstige situatie waarin sommigen 
van ons dagelijks verkeren hierbij betrekken: te 
heterogene groepen, mede t.g.v. onvoldoende 
gedifferentieerde diagnostiek, minieme medewerking 
van de ouders etc. Deze zaken mogen echter geen 
excuus zijn en mogen een bezinning op ons werk 
niet in de weg staan. We moeten ook trachten open
hartig te zijn wanneer we gefaald hebben. Wat dit 
laatste betreft kan ons de V.S. tot voorbeeld dienen, 
waar men tracht de onderwijsresultaten regelmatig 
te evalueren en met cijfers op de tafel te komen. 
Het lijkt me belangwekkend hun gegevens en op
vattingen te vermelden en te bespreken. Hierdoor 
zullen ons de feilen welke zich bij de orale opvoeding 
hebben voorgedaan duidelijk worden, hierdoor hopen 
we ook dichter te komen bij de beschrijving van alle 
faktoren welke bij een ware orale opvoeding een 
rol spelen. 

I De ontwikkel ing in het buitenland 
In het begin van de jaren '60 werd de westerse 
wereld opgeschrikt door de technologische vooruit
gang welke de U.S.S.R. had gemaakt. Vooral in 
Amerika wilde men snel de achterstand inlopen en 
zo ontstond er een grote drang naar onderwijs
vernieuwing. Ook de capaciteiten van de achter
gebleven groepen (o.a. de cultureel gedepriveerden) 
moesten ontwikkeld worden. Zo verschenen er de 
zgn. compensatieprogramma's, waarvan dat van 
Bereitner en Engelmann (1966) het bekendste is. 
In het kader van de onderwijsheroriëntatie, kregen 
publicaties uit Rusland, waar dove kinderen met 
behulp van vingerspellen opmerkelijke resultaten 
boekten, ruime aandacht. In een publicatie uitgegeven 
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door het 'Volta Bureau' (Morkovin z.j.) wordt vermeld, 
dat dankzij deze methode dove kinderen op 6-jarige 
leeftijd (na 3 jaar onderwijs) reeds 2000 woorden 
konden spreken en nog een groter aantal woorden van 
mond en vingers konden aflezen. Een studie welke 
nog ruimere aandacht kreeg was een onderzoek naar 
de leesresultaten van dove kinderen. In een onderzoek, 
waar 73 dovenscholen aan deelnamen, brachten 
Wrightstone, Aranow en Moskowitz aan het licht, 
dat het gemiddelde leesniveau van 16-jarige dove 
kinderen niet hoger was dan van een kind van de 
derde klas lagere school; dit is de fase dat het echte 
receptieve lezen nog niet aan de orde is. Vooral in 
de leeftijdsperiode van 10-16 jaar was de onderwijs-
vooruitgang erg miniem. De kinderen waren in die 
6 jaar nog geen jaar in leesprestatie vooruit gegaan 
(Wrightstone, Aranow en Moskowitz, 1962). Later 
zou ook Tervoort in een uitgebreid onderzoek, waaraan 
Nederlandse en Belgische kinderen deelnamen, tot de 
conclusie komen, dat 'the progress over the ages 7 
to 1 7 is most evident during the grade school years, 
until 12, 13 and slowns down or even disappears 
in the years thereafter'. (Tervoort en Verberk, 1967, 
1967, pag. 384). 
De verwarring werd nog groter toen uit goede weten
schappelijke studies, waarin kinderen welke middels 
gebaren, vingerspelling gecombineerd met spreken 
waren opgevoed, vergeleken werden met leeftijds
genoten welke zgn. 'oraal' onderwezen waren; hieruit 
bleek dat de kinderen uit de eerste groep beter 
sociaal waren aangepast, beter konden lezen en 
rekenen en op het gebied van verstaanbaar spreken 
en liplezen niet met de 'oralen' verschilden. (Stuckless 
en Birch, 1966, Meadow, 1968, Vernon en Koh, 
1970). Toen ook bekende psychologen als Furth 
(1966) zich in de strijd mengden en uit hun onder
zoekingen verklaarden dat voor het denken weliswaar 
symbolen nodig zijn, maar dat het gesproken woord 
geen voorkeur heeft boven andere vormen van 
codering (vingerspellen, gebaren), was voor vele 
scholen het pleit beslecht, alhoewel de argumenten 
van Furth voor de kritische lezer vaak contradictoir 
zi jn! Men gaat over op de 'totale kommunikatie': 
gebaren, vingerspellen, het spreken, het benutten 
van hoorresten, alles waarvoor het kind belangstelling 

heeft mag en moet worden gebruikt. Het gaat om 
het kontakt met het kind en niet om de methode. 
De familie van het dove kind wordt ingeschakeld om 
deze 'total communication' te leren. Voortdurend 
moet er kontakt zijn met de volwassen doven, want 
dit geeft het kind en de ouders een realistische kijk 
op het probleem van de doofheid. 
Er moeten van de doven geen pseudo-horenden 
gemaakt worden, maar men moet leren gelukkig te 
zijn met elkaar. Om het doel van de 'total 
communication' te bereiken, worden de fouten van 
de 'missionarissen van het oralisme' flink uitgemeten. 
Zo vermelden Mendel en Vernon uitvoerig dat dove 
kinderen een zak op het hoofd kregen als ze gebaren 
maakten, andere kinderen hadden een tic gekregen 
door het telkens vastpakken van de kin door de 
onderwijzeres als het moest liplezen. Deze harde 
feiten (hoe hard ze zijn zullen we beneden zien) 
hebben niet nagelaten in vele landen indruk te maken. 
De stap naar de 'total communication' is vaak welis
waar nog te groot (alhoewel bv. ook in Engeland 
het Paget-gebarensysteem aan populariteit wint), 
maar verschillende vormen van vingerspelling winnen 
echter snel terrein. Duitsland kent reeds een fonetisch 
en een grafeem georiënteerde vorm van vingerspelling 
(Jussen, 1973). In Amerika en Australië wordt nog 
het zgn. 'Cued-Speech'-systeem toegepast (Cornett, 
1967) en Nederland kent reeds een school voor dove 
kinderen waar op basis van het schrift, vingerspelling 
en spreken wordt ontwikkeld: 'Eikenheuvel' te Vught, 
een Instituut welke onder direktie staat van het 
Instituut voor Doven te Sint-MichielsgestelI! Zijn 
ook wij 'om'? 

Is het zo triest gesteld met de zuivere spreekmethode 
als hier wordt voorgesteld? Waarom zien het vele 
scholen niet meer zitten? 

I I Het doel van onze opvoeding 'The deaf 
community?' 
Alvorens meer feitelijk op bovenvermelde zaken in te 
gaan, lijkt het me belangrijk voor het totale opvoe-
dingsgebeuren, dat men enig idee heeft wat men 
met het dove kind wil bereiken. Vaak zal het uit
eindelijke doel van de opvoeding in nevelen gehuld 
zijn. Men weet vaak niet, en dit is zeker het geval 
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bij gehandicapte kinderen, wat men kan bereiken. 
Ons inzicht in zijn ontwikkeling is nog gering, om over 
adekwate hulpverlening bij de ontwikkeling van 
latente mogelijkheden maar niet te spreken; het is 
daarom onjuist reeds bij het begin van het opvoedings
proces het kind beperkingen op te leggen. Dit is het 
geval als ik het dove kind alleen maar in kennis 
breng met de groep der doven. Als we allen zeggen, 
dat we willen bereiken dat het (dove) kind leert 
kiezen, zijn eigen plaats in onze samenleving in 
vrijheid moet kunnen bepalen, doen we onze woorden 
geweld aan, indien we vooraf de keuze verengen. 
Of een doof kind in vrijheid voor zijn levenshouding 
kan kiezen c.q. voor het leven samen met horenden 
of met de doven hangt van een groot aantal faktoren 
af. Een van de meest belangrijke faktoren welke in 
deze ontwikkeling een rol speelt is of de ouders 
het probleem van het hebben van een doof kind 
werkelijk verwerkt hebben. Indien dit niet het geval 
is, zal het kind zich eerder toewenden tot zijn dove 
vrienden en vriendinnen, het vertrouwen in de 
horende mens is immers fundamenteel geschokt. 
Een dergelijke afwending kan op jonge leeftijd reeds 
ontstaan door traumatische ervaringen met horende 
leeftijdsgenootjes. Er kan dan pas sprake zijn van een 
werkelijke keuze, wanneer het kind ook de kans 
heeft gehad positieve ervaringen op te doen met de 
ander, in dit geval de niet-gehoorgestoorde mens. 
Hier ligt m.i. de kern van het gehele integratieprobleem. 
Hoe vele ouders de doofheid van hun kind verwerken, 
is nog maar weinig systematisch onderzocht. Uit 
recente studies van het echtpaar Gresnigt over ouders 
van zwakzinnige kinderen weten we nu dat dit een 
proces van vele jaren is, van verwerking van schuld
gevoelens, van fases van hoop, afgewisseld met 
perioden van teleurstelling. Door de problematiek van 
de ouders raken veel kinderen emotioneel in verwarring 
en zoeken dan hun toevlucht bij hun lotgenoten en 
sluiten zich af. Blijvende hulp aan de ouders is, 
indien men de 'vrijheid in uiteindelijke keuze' serieus 
neemt, een dwingende eis. 

I l l Kritische beschouwing van de totale 
kommunikatie 
Indien men de geciteerde studies, waarin de resultaten 

van de zgn. 'orale scholen' vergeleken worden met 
die van de scholen waarin 'manual' kommunikatie 
plaatsvindt, nader analyseert, valt in de eerste plaats 
op, dat de resultaten van beide groepen erg slecht 
zijn. Dat de manuele groep toch nog iets beter is, 
komt hierdoor dat deze groep a.h.w. in één taal 
wordt opgevoed, terwijl de orale kinderen, in de 
klas spreken en liplezen en buiten de schooluren 
volop hun eigen taaltje creëren. 
In zijn artikel: 'Moderne fundamentele beginselen 
van de zuivere spreekmethode voor de opvoeding 
van dove kinderen', wijst van Uden er op, dat de 
eentalige opvoeding van wezenlijk belang is voor 
het slagen van de opvoeding. Hoe juist deze opvatting 
is, moge blijken uit de gegevens welke wij verkrijgen 
bij de bestudering van de groep dysfatische dove 
kinderen te Vught. Door het gebruik van schrift en 
handalfabet zien we gebaren 'van dove kinderen 
onder elkaar' geleidelijkaan verdwijnen. 
Dit zet zich ook door in hun schriftelijke taal
uitingen. 
In tegenstelling hiermee is een groepje kinderen 
( 2 x 2 broertjes, waarvan een paar van dove ouders), 
welke elkaar voortdurend voeden middels onsyste
matische gebaren. Hun schriftelijke taaluitingen zijn 
een vertaling van de gebaren. De woordvolgorde 
volgt de voltrekking van de gebeurtenissen, voorzetsels 
en andere funktiewoorden worden zonder meer 
weggelaten. De mededeling dat 'vader zondag een 
schilderij van de overleden grootvader had opge
hangen' werd schriftelijk aldus weergegeven: 'schilderij 
muur papa opa dood'. Dit was een letterlijke 
vertaling van hun gebaren. Hoe naïef de voorstanders 
van de 'eigen gebaren code' van het dove kind zijn, 
moge ook blijken uit de studie welke wij van deze 
jongens maken». 
De handbeweging voor de ogen betekent zowel 'zwart' 
als 'zwarte Piet' als 'wassen', maar is ook een teken 
voor een jongen met een donkere gelaatskleur. 
Terwijl nu de ene jongen over Zwarte Piet zat te 
vertellen, dacht de andere dat het over het Surinaams 
vriendje ging. Ook worden de gebaren niet steeds 
hetzelfde gemaakt, waardoor misverstanden optreden. 
Zo wordt voor baby de 'wiegbeweging' geïmiteerd, 
met de arm voor de buik, deze wordt soms weg-

4 



gelaten, maar dan betekent dit 'wiegen': muziekles. 
Ondanks dit alles ziet men toch dat deze code wanneer 
het om duidelijke hier-en-nu-situaties gaat, vaak 
voldoende is voor het kind. Het heeft begrepen waarom 
het gaat of kan zich middels deze tekens voldoende 
duidelijk maken. Dit is ook bij het jonge dove kind 
het geval. Vooral op het vlot in kontakt weten te 
treden met de omgeving van het jonge kind leggen de 
voorstanders van totale kommunikatie de nadruk. 
Er wordt vermeld dat het kind honderden gebaren 
verstaat en gebruikt. Men vergeet dan, en toegegeven 
moet worden dat de oralisten daarin niet altijd duidelijk 
zijn geweest, dat ook binnen deze methode deze 
natuurlijke gebaren geaccepteerd worden, het is wel 
zaak dat deze zo snel mogelijk vervangen worden 
door spraak of schrift. Indien dit niet gebeurt blijft 
het kind alleen maar wijzen, ter plaatse het gebeuren 
dramatiseren of de werking van gewenste objekten 
imiteren. De funktie van de naamgeving ontwikkelt 
zich zo niet, de naam als symbool voor het idee 
van objekt of situatie. We zouden nog verder willen 
gaan en de kinderen met het spreken de juiste 
gestikulaties leren gebruiken. Zo vond Birdwhistell 
(1971) dat bepaald taalgedrag steeds begeleid werd 
door lichamelijke bewegingen. Hij spreekt dan over 
'kinestic markers', zoals het naar voren buigen als men 
spreekt, het lichaam oprichten als men vraagt. Deze 
houdingen verlevendigen niet alleen de kommunikatie, 
maar kunnen in een bepaald kontakt ook bijdragen tot 
verduidelijking van de bedoeling. (Vele onderwijzers 
zouden zich hiervan beter bewust moeten zijn!) 
Indien duidelijk is dat ook binnen de orale opvoeding 
het jonge dove kind niet gefrustreerd wordt, behoudens 
door ondeskundigen die het kind forceren, hoe kan 
men dan toch op een niet-schoolse wijze het kind 
leren spreken? Dankzij de leerpsychologie bestaat er 
een groeiend inzicht hoe dit langs de weg van operant 
leren kan geschieden. De brabbelgeluidjes welke het 
kind spontaan maakt kunnen op velerlei wijze 
gereïnforceerd worden, o.a. visueel. Uit de wolk 
van geluidjes welke vaak het spontane gedrag van het 
dove kind kenmerken, kunnen betekenisvolle gehelen 
gekozen worden als 'bo-bo' voor boterham, of 'mè-mè' 
voor melk etc. Langs de weg van 'shaping' kan 
steeds beter het voorgesproken model benaderd 

worden. Het schrift of andere visuele symbolen 
kunnen het kind helpen de resp. uiting vast te houden 
en op een willekeurig moment te reproduceren. 
Het is jammer dat er nog zo weinig ervaring opge
daan is zeer jonge dove kinderen te leren spreken, 
alhoewel de resultaten bemoedigend zijn (Ewing). 
Het is de opvatting van Klinghammer (1972) dat het 
menselijke zenuwstelsel de eerste twee levensjaren 
het meest plastisch is voor het leren van spraak. 
Indien deze stelling juist zou zijn, dringt zich de 
vroegdiagnostiek nog duidelijker op. Wat moet er 
gaan gebeuren met de kinderen welke lijden aan 
dyspraxia van de spraak? Mogelijk kan het uitrijpen 
van deze in de grond motorische stoornis voorkomen 
worden door adekwate motorische en ritmische 
training. 
Indien de stoornis echter zeer manifest is, zodat 
men redelijkerwijze mag verwachten dat spraak zich 
laat of niet zal gaan ontwikkelen, moet men de moed 
hebben het kind een alternatief kommunikatiesysteem 
te geven. Het is duidelijk dat hier nog een zeer groot 
braakliggend terrein ligt. Door het werk van Prechtl, 
Touwen, (1970) en van Uden, (1970) tekent zich wel 
de richting af, waarin vroege opsporing van taai
en spreekproblemen gezocht moeten worden. Deze 
probleemkinderen zijn vaak de latere 'oral failures' 
welke de klas gaan remmen, hun ouders ongelukkig 
maken en binnen een strikt orale opvoedingsmethode 
onvoldoende kansen krijgen. Voor dit type kind moet 
in ons land een betere opvang komen. Met in 
achtname van het bovenstaande durf ik toch de 
stelling te handhaven, dat voor vele dove kinderen 
de zuivere spreekmethode mogelijk is, d.w.z. dat ze 
op natuurlijke wijze sprekend met ons allen kunnen 
omgaan. 

Drs. J. van Dijk 
St. Michielsgestel 

• Wij zijn Dhr. F. van den Bosch zeer erkentelijk voor de 
systematische verzameling van deze gegevens. 
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Allereerst de term 
De term a- of dysfatisch wordt hier niet volgens 
zijn klassieke betekenis genomen, maar in de descrip
tieve zin. 
Met dove afatische kinderen worden de kinderen 
bedoeld, die een normale leeraanleg hebben, maar 
voor wie het onmogelijk is, via de orale methode 
in communicatie te treden met de ander. Met het 
dove dysfatische kind bedoelen we dan vanzelf
sprekend het dove kind met normale leeraanleg, 
dat na aangepaste hulp enigszins of mogelijk redelijk 
tot goed via de orale methode zal kunnen conserveren. 
Het gaat dus over een kind waarbij een grote 
discrepantie bestaat tussen de normale leeraanleg 
en de feitelijke leer-taal-prestaties, die niet het gevolg 
is van motorische of emotionele ontwikkelings
stoornissen, van socio-educatieve deprivatie of van de 
zintuiglijke handicap. Misschien is het daarom 
duidelijker te spreken van het dove kind met leer
stoornissen of het dove L.O.M.-kind. 

ledere dovenleerkracht kent kinderen, met deze 
stoornissen in mindere of meerdere mate. Het zijn 
nl. de kinderen, die de volgende verschijnselen 
vertonen: 
1. Gebrekkig artikuleren: 
a. zoals moeilijkheden bij het vinden van de juiste 
mondstand. 
b. verwisselen van de lettervolgorde: tomermeter 
i.p.v. thermometer. 
c. perseveraties: thermomometer. 
d. substituties: tepopeter i.p.v. thermometer. 
e. omissies: thermeter. 
2. Erosieverschijnselen: wanneer het kind een bepaald 
woord enkele keren moet herhalen, verdwijnt het 
woord langzamerhand, bv. televisie wordt telvisie -
tevisie - tesie. 
3. Het vergeten van woorden en zinnen, waar niet 
alleen de leerkracht last van heeft, maar ook het 
kind zelf ervaart dit als een probleem. Hoe vaak 
hoor je het niet zeggen: 'vergeten'. 
4. Slecht liplezen: hierbij zie je vaak een heel hulp
behoevend kijken, en wanneer het kind de betekenis 
gevat heeft een plotseling opklaren van het gezicht. 
5. Slechte resultaten bij de hoortraining. 
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6. Woordvindingsmoeilijkheden. 

Bovengenoemde stoornissen komen vanzelfsprekend 
in verschillende gradaties voor, volgens van Uden 
in 20 è 25% van de leerlingen van het Instituut 
voor Doven in Sint-Michielsgestel. Slechts zelden 
zijn de problemen zo ernstig, dat het spreken en 
liplezen vrijwel niet op gang komt. 

Hoe moet aan deze kinderen hulp geboden worden? 
Bij het bestuderen van de problematiek van deze 
kinderen wordt natuurlijk meteen de volgende vraag 
gesteld: Is er sprake van een zgn. gezamenlijke 
diagnostische noemer of zijn deze kinderen zo ver
schillend, dat men nauwelijks mag verwachten een 
gemeenschappelijke karakteristiek te ontdekken? 
M.a.w.: is er sprake van een behandelingstype, 
waarvoor een bepaald behandelingsplan is op te 
zetten? 
Wanneer bovengenoemde problemen goed bekeken 
worden valt het op, dat er een groot gedeelte meteen 
terug te brengen is naar een niet goed functioneren 
of minstens een ander functioneren van het geheugen. 
In de testen is dit terug te vinden. 
Van Uden ontdekte nl. o.a. het volgende: een zeer 
merkwaardig profiel bij de Hiskey-Nebraska test, m.n. 
een hoge score in het identificeren van kleine visuele 
details in plaatjes en het onthouden van series plaatjes, 
die tegelijk worden aangeboden, en het slecht ont
houden van een serie vouwhandelingen; een kind 
van 10 jaar scoort bij die kleine visuele details bv. 
op een leeftijd van 15 jaar (soms 18 jaar), terwijl 
het bij het vouwen duidelijk onder zijn kalender-
leeftijd ligt. Nog slechter is meestal zijn score wanneer 
het de ritmetest betreft. Hierbij wordt gevraagd 
bepaalde voorgetikte patronen over te nemen. 
Opvallend hierbij is, dat de kinderen beter scoren 
wanneer het ritme ruimtelijk aangeboden wordt, bv. 
duidelijk rechts en links op de trom slaan. Dit laatste 
wordt verklaard door het verschil in het maken van 
transitieve bewegingen en intransitieve. Onder 
transitieve bewegingen worden verstaan, die bewe
gingen waarbij materiaal nodig is, bv. t immeren, 
waarbij de bewegingen gestuurd worden, gericht 
worden door het materiaal. De intransitieve 

bewegingen zijn de bewegingen, die niet gestuurd 
worden door materiaal, bv. de bewegingen van arm 
en been, fijne bewegingen van de hand en natuurlijk 
het spreken. Deze dove dinderen hebben zeer veel 
moeite met het overnemen en uitvoeren van 
intransitieve bewegingen, terwijl ze zich zeer goed 
weten te redden bij transitieve bewegingen. Zo 
slaan deze leerlingen op de Technische School, waar 
het gereedschap hun handelingen stuurt, een goed 
figuur. Wanneer de uitslagen van de diverse subtests 
bij elkaar genomen worden, komt er een bepaald 
type kind naar voren met zijn sterke zijde en zijn 
zwakke zijde. Zijn sterke zijde ligt op het gebied 
van het geheugen voor het simultaan visueel gegeven, 
dus het geheugen voor hetgeen tegelijk visueel te 
overzien is (denk o.a. aan het kleine verschillen 
zien in plaatjes) en de zwakke zijde in het slechte 
geheugen voor het successief gegeven, bv. het ritme, 
spreken en liplezen. De samenhang tussen al deze 
verschijnselen is volgens van Uden terug te brengen 
op een stoornis in de eupraxie, oftewel plangedrag, 
die, naar gelang de ernst van de stoornis, a- of 
dyspraxie genoemd wordt. Het gaat dus om een 
stoornis in het plannen van een beweging of een 
serie bewegingen, bv. bij het springen: het kind wordt 
gevraagd 3 sprongen te maken, maar er komen er 
4 of 2. 
We zien dan het volgende: de dyspraxie en hiermee 
samenhangend de dysrithmie leidt tot een onvol
doende structurering van het successieve gegeven, 
dit voert weer tot een slecht onthouden van de 
beweging, bv. de spreek-lipleesbeweging, waardoor 
vanzelfsprekend een slechte taalontwikkeling ontstaat. 
Deze dyspraxie, dus dat slechte plangedrag, kan zich 
ook rechtstreeks voortzetten in de articulo-motoriek. 
Door deze slechte taalontwikkeling ontstaat eveneens 
zeer moeilijk de zgn. innerlijke taal, waardoor voor 
de kinderen het gebruik van een coderingssysteem 
enorm bemoeilijkt wordt, en waardoor ze nog eens 
een grote steun voor hun geheugen gaan missen, bv. 
wanneer wij een serie plaatjes moeten onthouden, 
dan zeggen we bij onszelf: eerst een vierkant, dan 
een driehoek, dan een cirkel. Dit is voor deze 
kinderen moeilijk. Als compensatie gaat zich een 
zeer sterk geheugen voor het simultane visuele 
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gegeven ontwikkelen, dat echter een groot gevaar 
inhoudt, nl. vanwege het ontbreken van het zgn. 
innerlijke coderingssysteem komen deze gegevens, 
deze beelden, los van elkaar te staan of worden 
door een oppervlakkige gelijkenis met elkaar ver
bonden, waardoor ze de diepere samenhang niet meer 
zien. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich een beeld-
denken, dat het abstraheren zeer bemoeilijkt. 

Krijgen deze kinderen geen specifieke hulp en begrip 
voor hun situatie, dan kunnen er problemen optreden 
van allerlei aard: bv. een hyperactief gedrag door 
zich door iedere nieuwe visuele indruk mee te laten 
slepen, van het ene spel naar het andere lopen; 
communicatieproblemen, tengevolge waarvan allerlei 
misverstanden ontstaan: onhandigheden, die hen 
regelmatig de nodige afkeuring bezorgen, een vol kopje 
ondersteboven houden, om te kijken wat er onder 
op staat. 

Waarin bestaat dan die specifieke hulp? 
Bij het opstellen van een zgn. behandelingsplan 
kan men het van twee kanten bekijken: nl. beginnen 
met het opheffen van de zwakke zijde door specifieke 
trainingsprogramma's, zodat er een egale basis 
ontstaat, waarop verder gebouwd kan worden, ofwel 
het uitbuiten van de sterke zijde, het geheugen 
voor het simultaan visueel gegeven. Wij hebben 
gekozen voor het laatste, om de kinderen via aan
gepaste hulp zo vlug mogelijk tot een van de 
belangrijkste menselijke vaardigheden te brengen, nl. 
het in communicatie treden, het in gesprek treden. 
Daarnaast moet er natuurlijk zo veel mogelijk aan
dacht geschonken worden aan de ontwikkeling van 
de minder sterke zijde, bv. door een ritmisch-
kinetisch trainingsprogramma, waarbij zoveel mogelijk 
taal, ritme en beweging tot een eenheid gebracht 
wordt, het seriële geheugen geoefend wordt en waarbij 
het lichaamsschema de nodige aandacht moet krijgen. 

Dit tot communicatie brengen zullen we nader 
bekijken. Het is duidelijk hoop ik, dat er nu verder 
alleen die kinderen bedoeld worden die een zeer 
duidelijke hulp nodig hebben. De lichtere gestoorde 
kinderen worden meestal wel gehandhaafd in de 

gewone klassen. Deze groep zwaardergestoorde 
kinderen is weer in twee grote groepen te verdelen 
en wel in een groep kinderen waarvan men verwachten 
kan, dat ze, wanneer ze goed geholpen worden, 
oraal opgevoed kunnen worden en een groep waar
voor minstens enige tijd een andere communicatie
methode vereist wordt. 
Om even terug te komen op de eerste groep: 
Ook al wordt hier gesproken van kinderen, die oraal 
opgevoed worden, wordt er toch zeer bewust een 
andere vorm van communicatie gebruikt, nl. de 
grafische conversatie. 
Dit moet men niet verwarren met het louter benoemen 
van dingen, de identificatiemethode, ook niet met 
de descriptieve taalvorm; men moet het zien als een 
echt gesprek op papier. Het schrift wordt ook niet 
gebruikt om bepaalde kernwoorden te noteren, die 
als geheugensteun dienen, maar letterlijk alle zinnen 
of zinsdelen die gezegd worden, worden in zijn geheel 
genoteerd, evenals de uitingen van het kind. De 
leerkracht, de groepsleidster, de ouders spelen hierbij 
een zgn. dubbelrol. Ze pikken op wat het kind zegt 
of bedoelt, zetten dit om in goed Nederlands en 
geven daarna hun eigen antwoord of gezegde, eerst 
mondeling, en daarna meteen schriftelijk, zoals een 
moeder omgaat met haar horend kind. Het gaat dus 
niet om het beschrijven, zoals bv.: Wij zijn naar de 
winkel geweest. Wij hebben brood gekocht, maar: 
bv. aan tafel, na afloop van het ontbijt, als het kind naar 
de lege broodschaal wijst: Het brood is op. Ga je 
straks mee naar de winkel? Dit is indertijd door 
A. Graham Bell al gedaan bij zijn dove leerling George. 
De bedoeling hiervan is de passieve taalschat zo 
vlug mogelijk en zo goed mogelijk uit te breiden, 
waardoor de woorden, door het veelvuldig en 
wisselend gebruik hun juiste betekenis gaan krijgen, 
net zoals bij een normaal horend kind. 
Natuurlijk moet men niet denken, dat het kind al die 
woorden meteen goed begrijpt. Wat hij wel begrijpt 
is de betekenis van deze zin in deze situatie. Wordt 
op deze manier voldoende taal op de juiste manier 
aangeboden, dan wordt de taal van het kind trans
parant, d.w.z. stoot meteen door naar de bedoeling 
van het geheel. Het is dan mogelijk om via dit ideo-
visuele lezen tot het receptieve lezen te komen. Bij zijn 
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actieve taal kan het uit deze grote passieve taalschat 
kiezen. 
Naast dit onderwijs via de grafische conversatie
methode wordt zo veel mogelijk aandacht geschonken 
aan het spreken, liplezen en hoortraining, voor een 
gedeelte door de vakleerkracht hiervoor, en voor een 
gedeelte door de klasseleerkracht. 
Ook tijdens het grafische gesprek wordt het spreken 
en liplezen zo veel mogelijk uitgebuit, zodat op de 
duur het grafische aspect verminderd wordt en het 
gesprek grotendeels oraal kan worden. Is het kind 
zover, dat het deze manier van converseren goed aan 
kan, dan treden er toch vaak moeilijkheden op, zowel 
bij het liplezen als bij het spreken. Op zon moment 
kan het telefoonalfabet ingeschakeld worden, bv. 
wanneer het kind in het woord vergadering de g 
vergeet wordt gezegd: je bent de eerste Gerard 
vergeten, of wanner het woord lezing niet afgelezen 
wordt, dan kan even gezegd worden Lodewijk Eduard 
Zaandam Isaac Nico Gerard. 
Het is verbazingwekkend hoeveel letters de kinderen 
na enige training kunnen onthouden en hoe vlot 
dit kan verlopen. 
De voordelen van dit telefoonalfabet, dat duidelijk een 
beroep doet op de sterke zijde van het kind, nl. het 
geheugen voor het schrift, zijn: 
1. het zich op veilig terrein voelen, ze weten dat ze 
het kunnen, ze hoeven niet te falen. 
2. ze blijven binnen hetzelfde communicatiesysteem, 
het orale, ze hoeven niet over te schakelen op het 
schrift. 
3. het is in alle omstandigheden te gebruiken. 
Zo vertelde een moeder: 'Wanneer ik met mijn dochter 
boodschappen ging doen en we gingen even zitten, 
was een gesprekje vaak moeilijk, omdat zich door het 
slechte liplezen vrij gauw een misverstand voordeed. 
Het kind wilde in zo'n situatie niet schrijven, daardoor 
viel het teveel op. Door het gebruik van het telefoon
alfabet kunnen we heel onopvallend de moeilijkheden 
uit de weg ruimen, waardoor een gesprek goed lukt. 

Nu zijn er een aantal van deze dove dysfatische 
kinderen, waarvan het spreken en liplezen zo moeilijk 
verloopt, dat voor hen het gesprek via de orale 
methode praktisch onmogelijk is. Zij zouden de hele 

dag aangewezen zijn op het schrijven. Dit is natuurlijk 
in veel situaties, zeker buiten school, onmogelijk. 
Zou je hen nu geen ander middel geven tot commu
niceren, dan worden zij gedwongen gebaren te 
maken. Op deze manier zouden zij tweetalig opgevoed 
worden en bovendien zouden deze gebaren hun beeld-
denken nog verergeren. Daarom hebben wij besloten 
over te gaan tot een andere communicatiemethode, 
een vorm van vingerspellen. Wij hebben hiervoor een 
systeem gekozen, dat aansluit bij de sterke zijde van 
het kind, nl. zijn geheugen voor het simultaan visueel 
gegeven, zoals het schrift, en dat is het Amerikaanse 
one-hand manual system. Hierbij wordt voor iedere 
letter, niet voor ieder foneem, een bepaalde hand-
configuratie gemaakt die vaak veel gelijkenis vertoont 
met de schrijfvorm van de letter, bv. vol. 
Het is dus eigenlijk een vorm van schrijven in de lucht. 

Al is het al gezegd, toch wil ik graag nog eens herhalen, 
dat ook deze kinderen dagelijks spreekles krijgen, 
dat tijdens het vingerspellen altijd gesproken wordt, 
dat het vingerspellen zoveel mogelijk wordt weg
gelaten en van het kind een voor hem optimaal 
spreken gevraagd wordt. Dit geldt zowel voor school 
als internaat. 
Ook veel ouders werken hier hard aan mee. 

Nu enkele ervaringsgegevens 
In de literatuur zijn allerlei voor- en nadelen van 
vingerspelling beschreven. Hierover wil ik het niet 
hebben. Deze gegevens betreffen meestal een groep 
normale dove kinderen. Hier hebben we te doen met 
een duidelijk onderscheiden groep. 
De groep waar ik nu over spreek bestaat uit 40 
kinderen, in leeftijd variërend van 7 tot 16 jaar. Het 
gemiddelde hoorverlies voor het rechteroor is 1 16 dB 
en voor het linkeroor 109 dB. Het gemiddelde 
performaal I.Q. is 103, waarbij men rekening dient 
te houden met het feit dat het I.Q. wordt gedrukt 
door hun leerstoornissen. Het zijn allemaal prelinguaal 
dove kinderen. Deze kinderen zijn gehuisvest, zowel 
voor school als internaat, in een speciale afdeling 
die onder het Bestuur van het Instituut voor Doven 
uit Sint-Michielsgestel valt, en zich in een andere 
plaats bevindt, nl. in Eikenheuvel in Vught. Dat deze 
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groep op een ander terrein gehuisvest is, m.a.w. dat 
deze kinderen uit de groep dove kinderen zijn gehaald, 
heeft zijn reden en wel de volgende: Zitten deze 
kinderen tussen de andere dove kinderen in één groep, 
dan dwingen zij door hun slechte liplezen de andere 
kinderen tot gebaren maken en door hun slecht 
spreken zijn ze gedwongen zelf gebaren te maken. 
Wanneer deze kinderen gescheiden worden, kan in 
beide groepen het gebaren maken voorkomen worden. 
Bovendien bestaat er dan geen risico dat de andere 
dove kinderen het vingerspellen overnemen. 
In de kortste keren zouden we anders kinderen 
hebben, die op school mooi leerden praten en in de 
vrije tijd via vingerspelling en gebaren converseerden. 

In het schooljaar 1 9 7 0 - 1 9 7 1 zijn we met 1 5 kinderen 
variërend in leeftijd van 7 tot 12 jaar, met vinger
spelling begonnen. De meeste kinderen hadden al 
enige jaren onderwijs gehad, ofwel op het Instituut 
voor Doven te Sint-Michielsgestel of op een van de 
andere instituten of andere onderwijsinstellingen. 
Op het moment is het zo, dat we 1 5 leerlingen hebben 
waarbij vanaf het begin vingerspelling is gebruikt en 
25 pas na enige jaren oraal onderwijs. 

Na deze paar jaar ervaring kunnen we zeggen, dat 
deze methode bij het grootste gedeelte van deze 
kinderen uitermate succesvol is. Deze kinderen werd 
niet alleen een mogelijkheid gegeven zich te uiten, 
maar vooral een mogelijkheid het taalverstaan enorm 
op te voeren. Het is nu mogelijk het kind de hele 
dag grammatikaal de juiste taal aan te bieden waar
door het gebaren maken voorkomen wordt. Dat dit 
mogelijk is, is in deze jaren bewezen. We hebben 
zelfs kunnen waarnemen, dat in een groep jongens, 
die in hun omgang uit noodzaak al een vorm van 
gebarentaal, zij het een esoterische, ontwikkeld 
hadden, na inschakeling van het vingerspellen het 
maken van gebaren enorm verminderde. 
Door het voorkomen van de gebaren en het veelvuldig 
aanbieden van de juiste taal en de juiste taalvorm 
blijft de taal en het denken van de kinderen flexibel, 
en ontstaat er een grote woordenschat, een nood
zakelijke voorwaarde om tot lezen te komen. 
Het feit, dat een aantal van deze kinderen het niveau 
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van het receptief lezen bereikt hebben, bevestigt de 
mogelijkheid hiervan. 

Niet alleen bij het gesprek, maar ook in de spreekles 
is het gebruik van de handen, het vingerspellen bij 
deze kinderen, onontbeerlijk. Deze handconfiguraties 
lijken a.h.w. de spreekbewegingen te sturen. Dit is 
zeer duidelijk waar te nemen. Wanneer het kind 
gevraagd wordt een bepaald woord te artikuleren, 
louter vanaf het schrift, gebeurt dit vaak heel verward. 
Worden de vingers ingeschakeld dan komt het woord 
veel beter te voorschijn, zij het langzamer en minder 
ritmisch. Ook wanneer je de handen van het kind 
tijdens het spreken even blokkeert door je hand erop 
te leggen, voel je voortdurend de spierbewegingen. 

Naast de bovengenoemde voordelen, hebben we ook 
nadelen ervaren, een ervan is het langzame tempo, 
als je dit vergelijkt met het spreken. In de literatuur, 
waarbij het normale dove kinderen betreft, komt men 
de volgende gegevens tegen: spreken ± 800 fonemen/ 
minuut, vingerspellen ± 300 tekens/minuut, alp het 
een goede speller is. Dit betrof wel het oplezen 
van een tekst. Op onze afdeling Eikenheuvel zijn 
opnamen gemaakt van het spellen tijdens diverse 
lessen. Deze gegevens, omgerekend naar een minuut, 
leverden een score van 1 70 tot 1 75 grafemen per 
minuut. Hierbij moet ik opmerken, dat het hier hiet 
het oplezen van een tekst betrof, maar gegevens 
tijdens een gesprek, waarbij grote vertragingen 
optraden ten gevolge van woordvindingsproblemen. 

Het is natuurlijk duidelijk, dat dit langzame tempo 
nog een extra belasting is van het toch al zwakke 
geheugen van het dove dysfatische kind. Daarnaast 
krijgt de zin door dit vertraagde tempo een ander 
zinsritme, dat het groeperen van woorden tot woord
groepen, wat zo belangrijk is voor het begrijpen, 
bemoeilijkt en dat tevens het akoestische aspect 
verandert. 
Deze ritmeverandering kan weer enigszins worden 
opgevangen door ritmisch spellen, maar dit levert 
nogal problemen. Daarom moet veel aandacht 
geschonken worden aan het praten zonder spellen. 
Men moet nl. de kinderen trainen in het steeds 



vlotter omzetten van de handmotoriek in de spreek-
motoriek. Deze ontwikkeling is duidelijk waar te 
nemen. Langzamerhand worden nl. de hand
bewegingen steeds miniemer tijdens de training en op 
de duur zijn ze niet meer te zien. Op dit moment 
neemt het spreektempo ook toe. 
Een ander probleem, minder groot, treedt op wanneer 
de geschreven vorm afwijkt van de gesproken vorm, 
bv. boek, dat slechts uit drie fonemen bestaat, maar 
met 4 letters geschreven wordt. Het kind zegt dan 
bv. bo-ek, maar dit is door training wel te overwinnen. 

Het spellen berust bij deze kinderen op de geschreven 
vorm, omdat hun geheugen voor het successieve 
gegeven zoals het vingerspellen, ondanks de visuele 
feedback (ze kunnen hun eigen handen zien) blijkbaar 
te zwak is om het geschreven woordbeeld te kunnen 
missen. Het schrift blijft dan ook de eerste bron van 
informatie. 

Niet alleen het ontwikkelen van het spreken vraagt 
speciale aandacht, maar ook het ontwikkelen van het 
liplezen. Door met de hand vlakbij de mond te spellen 
werd verwacht, dat het kind, wanneer het in een 
blikveld de vingerstanden + het lipleesbeeld kon 
waarnemen, het liplezen vanzelf zou ontwikkelen. 
Een onderzoek heeft echter uitgewezen, dat dit bij de 
meeste kinderen niet zonder meer gebeurt. 
Zij kijken nl. naar het spellen en zien in de periferie 
wel iets van de mimiek maar het liplezen blijft achter
wege. Daarom moet het liplezen noodzakelijk speciaal 
geoefend worden. Wanneer het spreken en liplezen 
zich eenmaal behoorlijk gaan ontwikkelen, kan het 
spellen steeds meer teruggebracht worden. Bij het 
trainen van deze orale vaardigheden wordt veel gebruik 
gemaakt van de videorecorder, omdat dit de best 
mogelijke feedback geeft, nl. visueel en auditief 
tegelijk. Wanneer het kind zover is, dat het de vinger
spelling alleen nog maar nodig heeft bij een nieuw 
woord, kan hiervoor het telefoonalfabet ingeschakeld 
worden. Met een paar van onze leerlingen zijn we 
op dit moment in dit stadium van 'afbouwen' van de 
vingerspelling. 
Het is vanzelfsprekend, dat niet alle kinderen dit 
bereiken. Voor een aantal is de stoornis zo zwaar, of 

de specifieke hulp zo laat gekomen, dat het onmogelijk 
is, bij echte communicatie alleen gebruik te maken van 
de orale technieken. 

Uit het bovenstaande zou men kunnen concluderen, 
dat deze vorm van communicatie alles oplost. Dit 
is natuurlijk niet zo. Een slechte selectie op grond van 
een gebrekkige diagnose, een onjuiste methode, slecht 
onderwijs worden niet automatisch goed. 
Naast bovengenoemde problemen zit er nog een ander 
probleem aan het vingerspellen en wel : het aflezen 
van vingerspellen. Het vraagt een grote geoefendheid. 
Voor onderwijzers en groepsleidsters, die dagelijks 
met deze kinderen omgaan, levert dit nogal eens 
problemen op, laat staan voor ouders, die de kinderen 
alleen tijdens het weekend en in de vakanties thuis 
hebben. Naast dit min of meer technische probleem 
treden er voor ouders en familieleden ook problemen 
op van emotionele en sociale aard. Het is voor de 
meeste ouders al een hele opgave te accepteren dat 
hun kind doof is. Daarbij nog eens geconfronteerd 
te worden met een vreemd communicatiesysteem, 
waardoor men met het kind meteen opvalt, is vaak zeer 
moeilijk te verwerken. Daarom komen in alle ge
sprekken met de ouders de volgende vragen naar 
voren: Zal mijn kind toch leren spreken? 
Hoe ver zal het spreken en liplezen zich ontwikkelen? 
Zal het vingerspellen ooit weggelaten kunnen worden? 
Gelukkig is er de geschreven taalvorm, die bij het 
tekort schieten van het spellen ingeschakeld kan 
worden. 

Ook de kinderen zelf, die zich binnen Eikenheuvel 
van dit middel bedienen, weigeren dit vaak buiten 
het terrein, ze willen niet opvallen. Door deze methode 
voelen zij zich in een andere omgeving gehandicapt. 
Opvallend is eveneens, dat zij in het contact met 
vreemden spontaan van deze methode geen gebruik 
maken. Zij beseffen heel goed, dat het een apart 
communicatiesysteem is. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat vingerspellen zeer 
zinvol is gebleken voor de groep dove zwaar dys-
fatische kinderen van Eikenheuvel, maar ook dat het 
bepaalde problemen met zich meebrengt, die men niet 
mag onderschatten. 
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Daarom is het van het allergrootste belang, dat er 
voordat tot vingerspelling overgegaan wordt, een 
goede diagnose gesteld wordt, waarop de differentiatie 
gebaseerd kan worden. Tevens moet het in de 
organisatie mogelijk zijn deze differentiatie door te 
voeren. Pas dan is het mogelijk dat het dove dysfa-
tische kind de kans voor een optimale ontwikkeling 
krijgt. 

Mej. Th. van de Ven 
St. Michielsgestel 
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Jammer . . .de redaktie. 



Over de kommunikatie bij gehoorgestoorde kinderen 
met afwijkende intelligentie 

Het doel van welke communicatiemethode ook is het 
komen tot omgang, tot relaties, tot kontakt. 

Op de tweede bladzijde van de Vastenbrief der 
Nederlandse Bisschoppen vinden we de volgende 
passage: 'Een bron van veel verdriet is het onvermogen 
tot kontakt. Dat mensen zich niet aan elkaar kunnen 
geven, hun eenzaamheid niet kunnen verbreken. Wat 
goed bedoeld was, wordt verkeerd uitgelegd. Kansen 
voor troost en begrip blijven ongebruikt. Vervreemding 
sluipt binnen, tussen ouders en kinderen, vrienden, 
groepen en geledingen'. En verder: 'Onze samenleving, 
zei iemand eens, lijkt op een aantal egels die in de 
kou samenkruipen om warmte te zoeken, maar 
elkaar met hun stekels op een afstand houden'. Tot 
zover dit citaat. 

Ofschoon de oorzaak voor de eenzaamheid, waar de 
Nederlandse Bisschoppen over spreken een andere is 
dan die, waar de dove mens door geïsoleerd raakt, 
de gevolgen kunnen gelijk, zo niet erger zijn, daar 
hun verminderd vermogen tot kontakt al veel eerder 
is begonnen. De term verlatenheidssyndroom van Van 
Uden is geen fictie maar een harde realiteit, een 
wezenlijke bedreiging in het leven der dove mensen. 

De kinderen waar we hier nu over gaan spreken, en 
die we genoemd hebben: gehoorgestoorde kinderen 
met afwijkende intelligentie, worden in nog sterkere 
mate beknot in hun bestaan en een hevige kontakt-
armoede beheerste hun leven aanvankelijk op diep
gaande wijze. 

We mogen wel aannemen, dat U ons boek (zie 
literatuurlijst) nog niet gelezen hebt - welke profeten 
worden immers in hun eigen land geëerd - en daarom 
zullen we U eerst, zij het wat summier, iets meer 
vertellen over deze categorie van opvoedelingen, die 
tot nog toe weinig besproken en nog minder syste
matisch en aangepast geholpen werden. Hun aantal 
bedraagt 34. Het is als een experiment begonnen 
en we zijn er nu 7 jaar mee bezig. 

De hier bedoelde kinderen hebben naast hun gehoor
gestoordheid, die vaak van centrale aard is, nog zware 

of lichte hersenbeschadigingen, die stoornissen in 
andere functies veroorzaken. 
De graad van beschadiging bepaalt de ernst van het 
ziektebeeld. De verschillende dysfuncties, zoals die bij 
deze kinderen te constateren vallen, kunnen voor het 
grootste deel afgeleid worden uit deze hersenbe
schadigingen. Door de combinatie van meer dan een 
handicap ontstaat er een complex ziektebeeld, dat 
juist door zijn complexiteit zowel het stellen van een 
juiste diagnose als een adequate hulpverlening 
bijzonder bemoeilijkt. 
We zullen nu eerst een beeld schetsen van een 
tweetal kinderen van ons experimenteerpaviljoen 
gedurende de eerste jaren na hun opname en daarna 
de voornaamste dysfuncties noemen. 

1. Daantje (een gefingeerde naam) is 10 jaar. Hij 
imponeert uiterlijk als een vrij gaaf kind, al loenst hij 
wat en vertoont zijn lichaam de nodige littekens als 
gevolg van ingewandsoperaties. 
Zijn audiogram is nog onbetrouwbaar, maar doet grote 
verliezen waarschijnlijk achten. 
In de omgang wordt men spoedig gewaar dat hij 
anders is, dan zijn uiterlijk doet vermoeden. Hij is 
overbeweeglijk, kan geen moment stil blijven zitten 
of rustig met iets bezig zijn. Zijn brilletje is omlaag 
gezakt, vaak stuk, en het oorstukje met microfoontje 
hangt aan het snoertje over zijn schouder. Zijn ogen 
gaan van links naar rechts en blijven maar kort op de 
dingen rusten. Zijn glimlach doet onecht aan. Hij is 
gelaatgericht, maar demonstreert een grote 
onzekerheid, die constante bevestiging vraagt of hij 
wel lief is en mee mag doen. Hij vraagt voortdurend 
de aandacht door je onhandig aan te stoten of je 
gezicht naar hem toe te keren. Hij kan nu enkele tien
tallen woorden spreken, maar in zijn onrust functioneren 
die niet altijd en produceert hij in een ongecontro-
passen van handalfabet of natuurlijke gebaren 
leerde spreekdrift vaak een soort gebrabbel. Ook hettoe 
verzanden nogal eens in een overvloed aan ongerichte 
motorische aktiviteit. In de groep kan hij dikwijls 
uitdagen, al heeft hij een zekere band met de hem 
vertrouwde leidsters. Met de andere kinderen heeft 
hij het gauw aan de stok. 
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Aan tafel eet hij slordig en ziet alles behalve zijn 
eigen bord. Door zijn versatiel gedrag en zijn 
ongecoördineerde bewegingen is hij er meestal de 
oorzaak van, dat groepsspelen mislukken. 
Er is nog weinig fantasie in zijn spel. Spelen met de 
poppenkast begint op gang te komen, maar dan mag 
niemand en niets hem afleiden. In het algemeen 
kan men zeggen, dat Daantje bijzonder onzeker is. 
Hij heeft geen eigen thuis en dit is een groot gemis 
voor hem. Als de andere kinderen naar huis mogen, 
moet hij op het paviljoen achterblijven. Affectief zoekt 
hij toenadering bij leidsters, leerkrachten, bezoekers 
of wie hij maar vinden kan. Vaak is hij bang. Op de 
slaapkamer b.v. als de leidsters van zijn groep er niet 
zijn, is hij uit zijn doen. Hij heeft voortdurend 
begeleiding nodig. Zijn gedrag vertoont duidelijk 
hysteriforme trekken. Zijn frustratiedrempel is bijzonder 
laag. Bij taken en opdrachten faalt hij bovendien 
meer door karakterologische factoren dan door dom
heid. Motorische opdrachten mislukken vaak door 
desoriëntatie in de ruimte en gebrekkige lichaams
kennis. Zijn aandachtsspan is kort. Een teveel aan 
prikkels kan hij niet verwerken en dient daarom 
vermeden te worden, anders volgt er onbehagen en 
destructie. In het zwembad kan hij afreageren. 

2. Koosje is 9 jaar. Hij is een tenger bleek jongetje 
met een gespannen oogopslag. 
Bij audiologisch onderzoek komen bij 1 1 0 - 1 2 0 db. 
pas bewuste reacties, ofschoon bij vrije-veld-audio-
metrische-observaties al bij 7 0 - 8 0 db. onbewuste 
reacties te constateren vielen. Hij is geopereerd aan 
aangeboren meningocele. Het is niet duidelijk of zijn 
doofheid daarmee in verband staat. Zijn mimiek is 
star en vrijwel zonder uitdrukking. Als hij niet begrepen 
wordt, kan hij heftig en onbeheerst huilen en trappelt 
dan van kwaadheid. Aanvankelijk bonkte hij ook met 
zijn hoofd op tafel en sloeg met beide vuistjes tegen 
zijn slapen; deze uitbarstingen komen nog maar 
sporadisch voor. Bij succes en prettige ervaringen 
kan hij onbedaarlijk lachen. De fijnere gevoels-
nuanceringen tussen deze beide uitersten zijn nog 
maar matig ontwikkeld. Zijn motoriek vertoont vele 
aspecten die kenmerkend zijn voor ernstig hersen
beschadigde kinderen. Zijn kruipen, lopen, springen 
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enz. zijn houterig en onvolkomen. Zijn lichaamskennis, 
zijn evenwicht en vele bewegingspatronen moeten 
hem stap voor stap worden bijgebracht. Deze 
motorische achterstand bemoeilijkt zijn kontakt in 
ernstige mate. Spreken, vingerspellen en concreet-
symbolische gebaren zijn hoekig met uitschietende 
bewegingen en daardoor onduidelijk. Hij schrijft nu 
echter al vrij aardig. Van hieruit worden de mogelijk
heden voor het leggen van kontakt in versterkte 
mate aangeboden. 

Van een initiatiefloos kind is hij nu in de imitatie
fase beland. Hij overdoseert echter de imitatie in die 
mate, dat hij alles en iedereen na wil doen, zelfs 
de personen op de T.V. Voor de meeste communicatie
vormen, behalve het schrijvend met hem omgaan, 
vormt dit nog een ernstig beletsel. Het kontakt 
met de wereld van het geluid wil hij coüte que coüte 
vasthouden. Geregeld controleert hij zijn stemproductie 
in zijn individueel hoorapparaatje. Is dit laatste stuk, 
dan volgt er zonder uitzondering een huilbui. In de 
groep probeert hij relaties aan te gaan met grotere 
kinderen, zij het weer op een primitieve manier. 
Op de slaapkamer slaapt hij gauw en rustig in. Aan 
tafel wordt hij door melk en meelspijzen (vooral pap) 
gefrustreerd. Verder eet hij met duidelijke overgave. 
Hij wil door volwassenen geholpen worden, werkt 
correct en gericht en heeft een behoorlijke aan
dachtsspan. Kan hij een moeilijkheid niet overwinnen 
dan wordt hij driftig als het ware op zichzelf. Fietsen 
leren heeft veel energie van hemzelf en van de 
leidsters gevraagd. Maar zelfs nu nog als hij op zijn 
fietsje een helling niet haalt, kan hem dat bijzonder 
irriteren. De meeste nieuw te leren aktiviteiten 
bezorgen hem een hevige beginschroom. Maar hij 
blijft blij en vasthoudend oefenen als hij ze eenmaal 
onder de knie heeft. Hij is taakbewust en ijverig en 
zal door een uitgebalanceerde programmering nog 
heel wat kunnen veroveren. 

Tot zover dit tweede kind. 
We zijn er ons van bewust dat we met de twee 
bovenstaande schetsen nog geen uitputtende 
beschrijving hebben gegeven van de populatie van 
het experimenteerpaviljoen. 
Vanuit de structurele beschadigingen konden we 



echter een aantal dysfuncties constateren, waarvan 
we de voornaamste zullen noemen: 
- Vooreerst was er een ontbrekende of onvolkomen 
discriminatie van de geluidswereld. 
- De socio-affectieve relaties waren primitief, onzeker 
en verward. Een sterk egocentrische instelling over
heerste. 
- Angst, onzekerheid en agressie demonstreerden 
zich herhaaldelijk. Sociopathische tendenzen deden 
zich voor. Ze reageerden vaak impulsief en inadequaat. 
Hun ego was zwak. 
- De motoriek was gestoord, zowel naar lichaams-
plan als naar lichaamsbesef, als we in de termen 
van Kugel spreken. Het lichaamsschema en het 
lichaamsaktiviteitsbetrekkingsschema vertoonden 
grote achterstand. Er was vaak desoriëntatie in de 
ruimte. 
- Spreek- taal- en denkfuncties waren er nog niet 
of nog heel onvolkomen. Er was een grote achter
stand in de symboolfunctie, als die er al was. Voor 
het opbouwen van nieuwe patronen en gedragingen 
was een lange inlooptijd nodig. Er was duidelijke 
perseveratie en een groot gebrek aan fantasie. 

Door de gehoorgestoordheid als eerste criterium 
voor opneming te stellen, ontstonden er ten enen 
male complexe en onderling weer sterk variërende 
ziektebeelden. Ze deelden echter wel enkele gemeen
schappelijke kenmerken. Maar daarnaast zagen we dan 
nog retardatie op een of ander terrein. Uitgaande 
van de gemeenschappelijke kenmerken werd er bij 
elk kind naar een specificatie van de pedagogisch-
didactische benadering gezocht. 

Als voorlopig opvoedingsdoel besloten we om uit te 
gaan van de redzaamheid, waarbij we tot de volgende 
pedagogische aspecten kwamen: 
a. een lichamelijke redzaamheid. 
b. een sociale redzaamheid. 
c. een cognitieve redzaamheid. 
d. een emotionele redzaamheid. 
We hebben er altijd naar gestreefd om elk kind 
in zijn groei naar eigen wijze van mens-zijn tot het 
voor hem optimaal bereikbare te helpen brengen. 

En daartoe moesten we kontakt met hen proberen 

te maken. Maar dat was geen eenvoudige zaak. De 
kinderen hadden nog geen enkele communicatie
mogelijkheid, konden zich niet aan- en uitkleden, 
niet zelfstandig eten. Ze trokken zich geheel terug, 
bonkten, beschadigden zichzelf, koesterden hun 
stereotypieën, explodeerden om de haverklap, enz. 

We zijn daarom met toenadering begonnen op het 
motorische vlak, om op dat terrein de mogelijkheden 
te helpen ontplooien. Maar bovendien lagen hier 
kansen, die enige interactie deed groeien, en waarbij 
we gedragstherapeutisch konden gaan werken, aan
vankelijk met primaire beloningen zoals met een 
snoepje, een kusje enz., doch later ook met hogere 
vormen. In plaats van een kil conditioneringsproces 
hebben we altijd de voorkeur proberen te geven aan 
een warm interactieproces. Het een en ander 
resulteerde in het boekje: 'Motorische Oefeningen 
voor gezonde en gehandicapte kinderen', (zie litera
tuurlijst). 
Een ander aspect van ons aanvankelijk pogen om tot 
voorbereiding te komen van beginnend kontakt was 
het zorgen voor sfeer en geborgenheid, identificatie 
en herkenbaarheid. Door mentaliteit, de stijl van de 
huishouding, een vaste dagindeling, maar vooral 
de pedagogische houding van de opvoeders en op
voedsters kunnen de omstandigheden gunstig be
ïnvloed worden, die tot communicatie gaan leiden. 

Ook het betrekken van de ouders in het opvoedings
werk, hen de communicatie-coden leren en thuis 
laten toepassen, is van groot belang. 

Stond aanvankelijk bij de motorische redzaamheid 
nog het 'making social' op de voorgrond, geleidelijk
aan konden we ons programma meer gaan richten 
naar 'becoming social'. De factoren kind en omgeving 
zijn hier van belang. 

We zullen nu enkele vormen van communicatie 
aan de orde laten komen, die we op ons experimen
teerpaviljoen hebben trachten te realiseren. 

a. De meest gangbare vorm van communicatie 
vindt plaats door middel van het gesproken woord. 
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We zijn daarom ondanks alles toch met spreeklesjes 
begonnen bij practisch alle kinderen. We hebben 
daartoe een aangepast gestructureerd programma 
ontwikkeld. Het is gericht op eenwoordszinnen, 
frasen, die in hun leefwereld van belang zijn. Er wordt 
van brabbelgeluiden uitgegaan. Steun van andere 
hulpmiddelen kunnen de meeste kinderen niet missen. 
We komen hier nog op terug. We hechten daarom 
zoveel waarde aan dit toch moeizame spreken leren, 
omdat het de kinderen - hoe simpel ze hun gedachten 
ook verwoorden - toch meer mogelijkheden geeft 
in een ruimer sociaal veld. 
In onze studie hebben we een onderzoek gedaan naar 
de verstaanbaarheid van 20 kinderen. De resultaten 
waren redelijk goed. 

b. Kontakt door middel van het schrift. 
Hier hebben we altijd veel werk van gemaakt, en bij 
lichamelijke redzaamheid neemt de schrijfmotoriek 
een belangrijke plaats in. Een enkel kind typt. Bord en 
blocnoot worden intensief gebruikt. Bij de zich 
autistisch gedragende kinderen is het schrijvend om
gaan een van de weinige mogelijkheden geweest. 
Een kind leerde er zich correct in uitdrukken. 
Mejuffrouw van de Ven zal er uitvoeriger op 
ingaan. 

c. Het handalfabet. 
Het aanleren van de letters van het handalfabet 
loopt vrijwel parallel met het beheersen van de 
geschreven/gedrukte lettertekens. Ze ondersteunen 
elkaar en geven ook het spreken grote steun, als 
kinderen lijden aan bepaalde vormen van hersen
beschadiging. Ook op dit aspect zal Mejuffrouw van de 
Ven dieper ingaan. Rest mij nog te zeggen, dat we 
met een enkel zwaar dyspractisch kind een pilot-
onderzoek doen ten aanzien van het spellen met 2 
handen. 

d. Het in-de-lucht schrijven. 
Een andere wijze van communicatie, die stoelt op 
lopend schrift is het schrijven in de lucht. Deze 
werkwijze verkeert nog in de experimenteerfase en 
is vooral gericht op sensorische dysfasie. Het kind 
begeleidt zijn spreken op de voet met schrijven. 
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jes B.v. het woord 'zaal' wordt tegelijkertijd gesproken 
en geschreven (demonstratie). Richten de opvoeders 

i zich in taal tot het kind, dan schrijven zij deze in 
de lucht. Aanvankelijk schreven we spiegelbeeldig, 

ordt maar dat bleek na enige tijd niet meer nodig. Het 
afleestempo ligt hoog. Een groot voordeel is weer, 

sen. dat de kontaktmogelijkheden in een ruimer sociaal 
n veld komen te liggen, daar de meeste mensen kunnen 
en, schrijven. 
iten 

e. Gebaren. 
Hiermee moeten we onderscheid maken tussen kunst-

laar matige gebaren en natuurlijke gebaren. 
sn 1. Allereerst de kunstmatige gebaren. 

Een ervaren leerkracht heeft een groepje kinderen 
methodisch-svstematisch in gebaren onderwezen. 
Hiertoe werd het systeem van de Nederlandse 

bij priester Van Beek gebruikt. 
Volgens Tervoort gelden voor dit systeem 2 grond-

I en regels: 
- De betekenis van het woord. 

m- - De grondregels der Nederlandse taal. 
Ze heeft algemene regels met verschillende voor
schriften waarvan de opvallendste is, dat het hand
alfabet op originele wijze benut wordt om syno
niemen met hetzelfde gebaar in de gespelde begin-
of eindletter te onderscheiden, b.v. garen, snoer, 
draad, touw. Voor elke woordsoort volgt weer een 
reeks voorschriften. De Nederlandse taal is norm bij 
de opbouw van dit systeem, met vervoegen, ver-

i buigen, pré-en suffixen, enz. 

Ofschoon wi j voor dove kinderen in het algemeen 
de geenszins deze gebarenmethode willen aanbevelen, 

» hebben wi j ze wel gezien als een middel om gehoor
gestoorde kinderen met ernstige nevengebreken tot 
redzaamheid te brengen, als andere wegen niet aan
slaan. 

Het grote nadeel van deze gebarenmethode is wel, 
dat de maatschappij deze tekens noch kent, noch 
bezigt. Wel komt deze methode tot schrijftaal en is 
er het handalfabet in verwerkt, hetgeen uitwijk-
mogelijkheden biedt. Ook dit groepje kreeg spreek-
onderwijs, dat een aanvullende kontaktmogelijkheid 



biedt, die dominant kan worden als de kinderen er 
ook voldoende toe gemotiveerd zijn. Br. Arno Veld
hoven heeft een aangepaste didaktische methode 
voor de hier bedoelde kinderen uitgewerkt. 

Resten mij in dit verband nog 2 zaken te vermelden; 
1. Heel wat gebarenmethoden hebben noch dit 
systeem noch deze opbouw. 
II. Verder heeft Tervoort erop gewezen dat er tussen 
doven onderling van gebaren gebruik gemaakt wordt, 
die qua mimiek en gebaar afwijken van het taal
gedrag der horenden. Deze esoterische taal is taal
gedrag in een zeer primitief stadium, die telkens 
uit het niets moet worden opgebouwd, met een 
minimale systematiek, die het gangbare taalgebruik 
doorkruist. 
Ze ontstaat uit een behoefte om zich uit te drukken, 
maar wordt slechts in een kleinere groep begrepen. 
Ze geeft geringe kans voor welke integratie in ruimer 
verband ook. 

2. Dan de natuurlijke gebaren. 
Deze gebruiken we voor een aantal kinderen. Een 
eerste groep van deze gebaren konden we overnemen 
van Zusters Trappistinnen - een beschouwende 
Orde - die daar al eeuwenlang als communicatie
middel bestonden. 
In een werkgroep met de afdeling Rafaël zijn we ze 
aan het bijeenbrengen. We hebben nu al een 200 
begrippen gecategoriseerd voor video-band. Het zijn 
b.v. eten, drinken, slapen, kom hier, lief, dat mag niet, 
enz. die in het leven van de kinderen van belang 
zijn. We zien in deze vorm van communicatie een 
mogelijkheid voor die kinderen, die niet tot spreken, 
schrijven, vingerspellen, enz. kunnen komen, door de 
ernst van hun handicap. Ook kan het de overgangs
periode van nieuwe kinderen helpen overbruggen. Het 
grote voordeel ligt weer in de mogelijkheden voor 
een ruimer sociaal veld. Ouders en anderen begrijpen 
deze symbolen. Ze moeten vanzelfsprekend 
situationeel gebruikt worden. 

f. Het gebruik maken van tekeningen. 
Ook deze simpele wijze van kontakt kan wel te pas 
komen. Voor een van de grotere meisjes is het een 

uitkomst en als ze bij de kleintjes helpt kan ze deze 
peuters boeien, door hele verhalen op het bord te 
tekenen. 

g. Dan zijn er nog enkele kinderen, die zo zwaar 
getroffen zijn, dat ze tot geen enkele gangbare vorm 
van communicatie in staat zijn. Zij maken hun 
bedoelingen bekend door middel van kaartjes met af
beeldingen, die in bepaalde situaties worden gebruikt. 
Aan tafel b.v. heeft het kind een aantal kaartjes 
naast zijn bord met afbeeldingen van melk, jam, kaas, 
brood, thee enz. erop. Blieft het b.v. kaas, dan reikt 
het de leidster het kaartje met kaas aan en wordt aan 
zijn verlangen voldaan. 
U zult wel begrijpen, dat de taal van het hart hier 
een nog grotere rol gaat spelen. 
Een waarderend knikken met het hoofd, een glimlach, 
een kusje, een streling over de wang zijn aanvullende 
mogelijkheden tot menselijk kontakt. 
In samenwerking met de researchafdeling hopen we 
tot nog andere en betere benaderingen te komen. 

Het komen tot symboolgebruik in welke vorm van taal 
dan ook, vormt een van de grootste problemen. De 
kinderen blijven lang en vaak steken in wat wij willen 
noemen het signaal-niveau, een tekengeving als 
voorstadium van echte communicatie op symbool
niveau. In de dierenwereld is dit de belangrijkste 
vorm van kontakt, het geven vèn en reageren óp 
signalen. In het dovenonderwijs heeft men het gevaar 
van formalisme, het niet functioneren van de taal 
wel altijd onderkend. 
Ter illustratie zal ik u in dit verband een voorbeeld 
geven over een paard van 0. Pfungst. Hier is het dan: 

Herr von Osten kocht in 1900 een paard te Berlijn. 
Toen von Osten zijn paard leerde tellen door met 
zijn voorpoot op de grond te stampen, had hij er 
geen idee van dat het paard Hans spoedig een van 
de beroemdste paarden uit de geschiedenis zou 
worden. Hans leerde snel en kon spoedig ook optellen, 
vermenigvuldigen, delen, aftrekken en loste zo nodig 
ook nog problemen met breuken op. Alsof dit nog niet 
genoeg was, vertoonde von Osten Hans aan het 
publiek, waar het paard het aantal mensen telde, 
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of alleen maar de brildragende mensen. Door steeds 
met zijn hoeven het antwoord te geven, kon Hans 
de tijd aangeven, de kalender gebruiken en nog meer 
fantastische dingen. Nadat von Osten Hans een alfabet 
had geleerd, gecodeerd in hoefslagen, kon het paard 
praktisch elke vraag beantwoorden. Het leek alsof 
dit gewone paard de Duitse taal beheerste, het 
equivalent van woorden of getallen kon produceren 
en intelligenter was dan heel wat menselijke wezens. 

Spoedig was het paard wereldberoemd en werd 
Clever Hans genoemd. Omdat verschillende weten
schappen in het geweer kwamen en sommige sceptici 
dachten, dat er een truc in het spel was, werd er een 
onderzoekscommissie ingesteld, om eens en voor altijd 
uit te maken, of er een of ander bedrog achter stak. 
Professoren in de psychologie, de physiologie, de 
Directeur van de Berlijnse dierentuin, een circus
directeur, veeartsen en cavallerie-officieren werden in 
deze commissie van paardenkenners benoemd. Een 
experiment met Hans, waarbij von Osten niet aanwezig 
was, kon de schijnbare intelligentie van Hans niet 
ontzenuwen. Voor de commissie was dit voldoende 
bewijs om bekend te maken, dat er geen trucage 
in het spel was. De benoeming van een tweede 
commissie was het begin van het einde voor Clever 
Hans. Von Osten werd gevraagd, om een getal in 
het linkeroor van het paard te fluisteren terwijl een 
onderzoeker een getal in het rechteroor van het paard 
fluisterde. Hans werd verzocht om de twee getallen 
op te tellen, waarvan noch de omstanders, noch von 
Osten of de onderzoeker het antwoord wisten. Hans 
faalde. En bij de verdere tests bleef hij falen. Men 
ontdekte bij verdere experimenten, dat Hans slechts 
een vraag kon beantwoorden, als iemand in zijn 
gezichtsveld het antwoord wist. 
Als aan Hans een vraag werd gesteld, namen de 
omstanders een verwachtende houding aan en steeg 
hun lichaamsspanning. Als Hans dan het juiste 
aantal hoefslagen bereikte, wilden de omstanders zich 
ontspannen en maakten een kleine buiging met het 
hoofd, wat voor Hans het teken was om met zijn 
hoefgestamp te eindigen. 

Het verhaal is van Pfungst. Het geeft wel te denken. 
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Ik vind het een goed voorbeeld van signaalgedrag. 
Bij de kinderen van het experimenteerpaviljoen hebben 
we meer dan eens te maken met het blijven steken 
op een niveau van signalen. 
Een autistisch zich gedragende jongen hadden de 
leidsters met veel animo geleerd om 'goeie morgen' 
te zeggen als hij van de slaapkamer komend, de 
huiskamer betrad. Op zekere dag kwam hij de huis
kamer binnen, terwijl er nog geen leidster of kind 
aanwezig was. Toch hoorde men hem vanaf de 
slaapkamer 'goeie morgen' zeggen tegen een lege 
huiskamer. 

Heel wat kinderen bleken b.v. op school correct 
voorwerpen te kunnen aanwijzen, die gesproken, of 
gespeld, geschreven, enz. werden. Ook konden ze de 
woorden benoemen, opschrijven, enz. wanneer ze 
getoond werden. Maar vroeg men hen om b.v. de 
kam te gaan halen, die op de slaapkamer lag, dan 
kwamen ze daar niet uit. 

We kunnen in dit verband nog heel wat opmerkelijks 
vertellen. Laten we het tot een geval beperken: 
Een zwaar hersenbeschadigde jongen had in de loop 
van 4 è 5 jaar verblijf op het paviljoen een grote 
hoeveelheid 'taal' tussen haakjes opgenomen, maar 
deze taal functioneerde niet. Spelden we b.v. 'kom 
hier', of gebaarden we het in natuurlijk gebaar, 
dan deed hij het spellen of gebaren wel na, maar 
kwam niet. Nu, na zoveel jaar is er ineens iets door
gebroken als een soort 'Aha-Erlebnis'. Spellen we nu: 
'kom hier', dan komt hij; schrijf ik op: 'maak de lamp 
aan', dan maakt hij de lamp aan; spel ik: 'papa 
kkkkomt morgen', dan is hij blij. 

We hebben de indruk, dat dit komen tot symbool
begrip, tot het doen functioneren van de taal niet 
geforceerd kan worden, maar veeleer een rijping is 
van inzicht, dat plotseling kan doorbreken. We hoeven 
ons als opvoeders echter niet passief te gedragen, 
maar moeten situationeel en ontlokkend steeds weer 
vanuit beleving, belangstelling, nieuwsgierigheid, enz. 
een appèl doen op het kind. Is het inzicht er, dan 
kan het kind van de geboden mogelijkheden gebruik 
maken. 



Tenslotte willen we nog enkele aspecten aan de orde 
laten komen, die indirect een bijdrage kunnen vormen 
voor beginnende communicatie. Het zijn die non-
verbale dimensies, die deel uitmaken van het totale 
communicatieproces. 

A. Allereerst de geur. 
Van Meerlo zegt in zijn essay: 'Unobtrusive commu
nication': Snuivend je omgeving verkennen is taboe 
in onze cultuur. Maar Knapp in zijn studie: 'Non-verbal 
communication in human interaction': Ofschoon 
gezicht en gehoor de belangrijkste zintuigen zijn bij 
sociale situaties in de Westerse Maatschappij, kan het 
reukzintuig ook de response beïnvloeden. In de om
gang, ook met gehandicapten, kunnen lichaamsgeuren, 
een onwelriekende adem, enz. een remmende werking 
uitoefenen. Het valt aan te nemen dat opvoeders 
die zich geregeld wassen met goede zeep, hun 
tanden poetsen, eventueel after-shave, parfum, enz. 
gebruiken, de nadelige invloeden van genoemde rem
mingen minder zullen ervaren. 

B. Aanspreekbaarheid en observatie. 
Een juiste techniek van observeren, ook van non-
verbaal gedrag, kan gegevens verschaffen, die van 
belang zijn voor onze kennis van het kind, over de 
'taal' die hem aanspreekt. We hebben ervaren, dat 
bepaalde wijzen van waarderen en belonen, zeker 
aanvankelijk bij sommige kinderen een averechtse 
uitwerking hadden. Zo zijn er kinderen, die er totaal 
niet op gesteld zijn, als men hen liefkozend over de 
wang aait, maar er wel eens waardering in zien als 
men een hand tegen hun rug houdt, enz. Objectieve, 
beschrijvende of duidelijk gerichte observaties kunnen 
via teambesprekingen leiden tot een kontaktverrijkende 
benadering. Hoedt u voor eenzijdig gerichte, onjuiste 
interpretaties. Ter illustratie een dol voorbeeld van 
Knapp: 
Een geleerde zei tegen zijn kikker, dat hij moest 
springen en na een paar minuten sprong de kikker. 
Hij rapporteerde dit en amputeerde daarna een achter
poot van de kikker. Weer beval hij de kikker te 
springen. Hij herhaalde zijn instructie 'spring' enige 
malen en na een tijdje deed de kikker een zwakke 
poging om met één achterpoot te springen. Toen werd 

ook de andere achterpoot geamputeerd en werd de 
kikker weer bevolen te springen. Toen er geen spring-
gedrag meer te constateren viel, rapporteerde de 
geleerde in zijn logboek: Na een van de achterpoten 
van de kikker te hebben afgesneden, begon zijn 
gehoor te verminderen; na hem ook zijn tweede 
achterpoot te hebben ontnomen, werd hij totaal doof. 

C. Kleding. 
Ook de kleding is van communicatieve waarde en 
een hon-verbaal aspect waar echter nog weinig 
over bekend is. 
Aiken in zijn artikel over: 'Relationships of Dress', 
stelde dat de selectie in kleding nauw verbonden is 
met zekere persoonlijkheidskenmerken. Hij onder
scheidde 5 aspecten, n.l.: 
a. interesse, 
b. de economie, 
c. het decoratieve, 
d. de gelijkheid, 
e. het gemak. 
Opvoeders die met gestoorde kinderen omgaan, 
kunnen hun kleding ook dienstbaar maken voor de 
hulpverlening. Bij introducties en beginnend kontakt 
zouden wij felle en contrasterende kleding de voorkeur 
willen geven. Is echter het structureringsproces 
enigszins op gang gekomen, dan zouden we van deze 
sterk oogprikkelende kleding af willen zien. We hebben 
immers met hersenbeschadigde kinderen te doen, en 
voor deze categorie heeft Cruickshank duidelijk aan
getoond, dat een prikkelarme omgeving, waaronder 
ook de kleding valt, de concentratie, maar ook de 
rust bevordert. Rustige kleding met sobere variaties 
zijn o.i. aan te bevelen. Leidt de kleding, niet af, 
dan kan de aandacht eerder op het gelaat vallen, dè 
informatiebron met de mond als centrum. Over
accentuering dèarvan door lippenstift enz. werkt dan 
weer gerichter. 

D. Ooggedrag. 
Aan het oog worden heel wat hoedanigheden toe
gekend. Als we willen aangeven, dat we tot commu
nicatie willen overgaan, dan maken we oogkontakt. 
Exline and Eldridge vonden bij verbale communicatie, 
dat een onderwerp gunstiger werd ontvangen naar-
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mate het meer door oogkontakt begeleid werd. 
Verder schijnen we meer oogcontact te maken met 
personen die we mogen, maar minder als we iets 
te verbergen hebben. In de relaties vond Hearn, 
dat oogcontact met mensen van zeer lage status 
minimaal en met een hogere status hoger ligt. Staart 
men langer dan 10 sec. naar iemand, dan wekt dat 
onbehagen op en Desmond Morris in zijn werk: 
The naked ape' stelt, dat dit angst en agressie kan 
opwekken. Oogcontact wordt frequenter bij interactie 
op grotere afstand en minder bij afname daarvan. 
Er zijn nog meer facetten als: taal en pupilgedrag, 
de invloed van de sexe, enz. 
Zonder direct bindende voorschriften te willen geven, 
kunnen we zeggen, dat bezinning op ons ooggedrag 
in het geheel van de mimiek valt aan te bevelen. 
Rekening houden met de afstand, niet staren, er oog 
voor hebben, dat we onze ogen wel eens moeten 
afwenden, als het gespreksonderwerp het kind 
verlegen doet worden enz. zijn fijngevoeligheden die 
meespelen in het kontakt met gehandicapten. 

E. Lichaamstaal. 
De lichaamstaal is nauw verbonden met onze cultuur. 
In verband met communicatie heeft de studie van 
Mehrabian: 'Significance of posture and position in the 
communication' enige grondlijnen aangegeven in 
verband met houdingen en lichaamsbewegingen. 
Wendt men schouders en benen van iemand af, dan 
mag men hem minder. Open positie van de armen 
duidt op ontspanning. Ook de status speelt een rol. 
Hoe hoger de status hoe meer ontspannen, en om
gekeerd. De staat van opgewondenheid loopt parallel 
met het aantal lichaamsbewegingen; terwijl depressie 
vooral beenbewegingen produceert. Krout die meer dan 
5000 handhoudingen identificeerde kwam tot de 
volgende hypothesen: 
- vrees wordt gekenmerkt door de hand naar de neus 
te brengen. 
- agressie uit men door vuistgebaren. 
- schaamte door vingers aan de lippen. 
- frustratie door de hand tussen de benen te laten 
schommelen. 
Uit een studie van Rosenfeld bleek, dat glimlachen 
en hoofdknikken de toenadering bevorderen. 

Verder zijn er nog de z.g. kinetische kenmerken bij 
verbaal gedrag, zoals hoofd en ooglid omlaag op het 
einde van een zin, en omhoog op het einde van 
een vraag; achteruitleunen bij luisteren en naar 
voren bewegen bij het woord voeren (Birdwhistell). 
Ofschoon de hier genoemde aspecten weer verre 
van compleet zijn, kan het van invloed zijn bij het 
pogen om tot communicatie te komen. Onze 
ontspannen houding, glimlachen en knikken als 
positieve vorm van waardering, de rust en openheid 
die van ons uiterlijk (en innerlijk) uitgaan, zijn het 
overdenken waard. 

F. De ruimte en de groep. 
De mens stelt prijs op een persoonlijke ruimte. Over
bevolking bij dieren als herten, ratten is o.a. door 
Christian and Davis, maar ook door Calhoun duidelijk 
aangetoond als frustratie-verwekkend. Een studie van 
Hutt and Vainzey bij gehospitaliseerde kinderen 
kwam tot soortgelijke uitkomsten. Deze kinderen 
waren hersenbeschadigd, autistisch of normaal. Zij 
werden geobserveerd in een speelzaal waarbij de 
dichtheid varieerde van minder dan 6 tot meer dan 1 2. 
Alle groepen vertoonden bij grotere dichtheid ver
slechtering van gedrag, maar de normale kinderen 
het minst. De autistische kinderen reageerden door 
versterkte afzondering, de hersenbeschadigde en 
normale door verhoogd agressief en destructief gedrag. 
De conclusie was, dat te grote dichtheid van populatie 
een zeer negatief effect heeft op het menselijk gedrag. 
Freedman in zijn studie: The Crowd' vult daarbij aan, 
dat vooral het aantal personen dat gedwongen wordt 
met elkaar om te gaan, de cruciale factor is die deze 
effecten teweeg brengt. Een voorlopige conclusie 
hiervan is, dat zeker niet te veel gehandicapte kinderen 
in een beperkte ruimte met elkaar moeten omgaan. 

G. De communicatie-afstand bij interactie. 
Knapp zegt, dat ruimtelijk gedrag evenals communi
catiegedrag moet worden gezien als een functie 
van wederzijds gedrag in de omgang. U hebt waar
schijnlijk zelf wel eens ervaren (misschien onbewust), 
dat u zich wat naar achteren verplaatst of naar voren 
beweegt in een gesprek. Hall in: The silent language' 
stelt dat de voorschriften over afstand in het leger 
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van dien aard zijn, dat er vaak gebruld wordt. Van 
de andere kant zeggen Mehrabian en anderen dat 
de afstand in een gegeven interpersonale situatie te 
klein kan zijn, hetgeen een negatieve inwerking 
kan hebben. Verder zegt Hall nog, dat ook bij de mens 
het territorium een rol speelt. 
En in de studie van Kleck over interactie met 
gehandicapten (in dit geval mensen die een been 
misten) bleek, dat men zich ten aanzien van deze 
mensen op grotere afstand opstelde, dan bij 'nor
malen'. Een onderzoek bij epileptici leverde dezelfde 
gedragingen op. U zult wel begrepen hebben, dat er 
naast de persoon, de situatie, het onderwerp van 
gesprek enz. nog andere factoren meespelen in de 
communicatieafstand en een positieve of negatieve 
invloed op het kontakt kunnen hebben. 
In onze hulpverlening aan meervoudig gehandicapten 
is de observatie bij elk kind weer van belang om ook 
ten aanzien van de afstand de geschiktste vorm tot 
kontakt te vinden. Zo hebben wi j opgemerkt, dat 
men aanvankelijk niet te dicht bij zich autistisch ge
dragende kinderen moet komen, tenzij men er weer 
naast gaat zittten. Bij ongedurige kinderen kan men 
er niet dicht genoeg bij zijn. 
We hadden nog meer aspecten onder uw aandacht 
willen brengen, zoals: 
- de rol van de ademhaling en de pauze 
- temperatuur en verlichting 
- gevoelige plaatsen van het lichaam 
- stemgebruik en indeling van de ruimte. 
- lange haren, snor, baard enz. 
Maar daar is de tijd te kort voor. 

Wij hopen u wel te hebben duidelijk gemaakt, dat 
er ten aanzien van de communicatie bij gehoor
gestoorde kinderen met afwijkende intelligentie heel 
wat mogelijkheden zijn, maar ook vele aspecten 
meespreken. 
We zijn ervan overtuigd, dat we vooral met hulp van 
onze research-afdeling steeds meer en betere mogelijk
heden kunnen realiseren tot geluk van het gehandi
capte kind. 

Br. Drs. Leo Speth 
Zr. Drs. Marietta van den Hoven 
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Groningen 
Mej. A. G. Kerkstra heeft ons te kennen gegeven, dat ze 
om redenen van gezondheid de redaktie van het 
tijdschrift gaat verlaten. 
In november '74 onderging ze een operatie, die goed 
slaagde; het herstel blijkt echter nogal langdurig 
te zijn. Mej. Kerkstra kan op een lange staat van dienst 
in onze redaktie terugzien. In 1963 volgde ze De 
Kolf op als vertegenwoordiger van de Groningse 
dovenschool, waaraan ze sinds april 1958 verbonden 
is. 
Ze heeft haar werk als redaktrice altijd met veel 
enthousiasme gedaan. In het juni-nummer hopen we 
wat uitvoeriger op dit afscheid terug te kunnen komen. 
Mej. Kerkstra, nu alvast hartelijk bedankt voor 
al het verrichte werk en onze beste wensen voor een 
spoedig algeheel herstel. 

de redaktie. 




