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Ten Geleide. Henri Daniël Guyot. 

Misschien heeft U even nadenkend opgekeken, 
toen U dit t i jdschri f t in handen nam. 
De ver t rouwde naam: "Het Gehoorgestoorde 
K i n d " is van de omslag verdwenen. 
Het t i jdschri f t van de Vereniging tot Bevordering 
van het Onderwi js aan Doven in Nederland én de 
Vereniging ter Bevorder ing van het Onderwi js aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige Kinderen in 
Nederland heet vanaf heden: "Van Horen Zeg
gen" . 
Deze naam is door de beide besturen - uit een 
voordracht van een aantal namen - gekozen, om
dat daardoor beter tot u i tdrukking word t gebracht, 
dat we bij ons werk niet alleen te maken hebben 
met gehoor-, maar óók met spraakgestoorde kin
deren. 
Wi j hopen, dat het t i jdschri f t ook onder deze 
naam aan het gestelde doel zal beantwoorden. 

Op 10 januari j . l . was het 150 jaar geleden, dat de 
grondlegger van het dovenonderwi js in Neder
land, overleed. 
Dhr. M.J.C. Büchli schreef ter nagedachtenis van 
Henri Daniël Guyot een art ikel, dat eenieder die 
met het onderwi js aan en de opvoeding van dove 
(en slechthorende) kinderen te maken heeft, zeker 
zal boeien. Laten wi j op momenten dat we het 
niet meer zien zi t ten' eens terugdenken aan al len, 

die ons voorg ingen in dit werk; ons spiegelen aan 
hen, die met een groot geduld gewerkt hebben 
met het hart ', gevoed door een grote dosis ge

zond verstand, en zo resultaten bereikten, die ons 
nu nog verbazen. 

Met ingang van de 19e jaargang van ons t i jd
schrift, is de eindredaktie aan haar 'vi j fde jaar' 
begonnen. 
'n artikel 3 van het reglement voor het t i jdschri f t 
staat, dat de hoofdredakteur (eindredaktie) gedu
rende vijf jaar deze funktie vervul t . Eventueel kan 
de hoofdredakteur deze funktie langer vervul len. 
Ti jdens de redaktie-vergadering van 9-11-1977 
hebben beide hoofdredakteuren te kennen gege
ven, dat ze per 1-1-1979 het eindredakteurschap 
aan anderen wensen over te dragen. Daar de hui
dige eindredakteuren uit het onderwi js aan 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen ko
men, lijkt het de redaktie verstandig, om voor de 
komende vi j f jaar de eindredaktie te zoeken in de 
kring van het onderwi js aan doven. 

Redaktie. 

25-11-1753- 10-1-1828. 

De grondlegger van het onderwi js aan en de op
voeding van dove kinderen in Neder land, stamde 
uit een famil ie van Hugenoten. Hij werd op 25 
november 1753 te Trois Fontaines in het Graaf
schap Daalhem (Limburg) geboren, waar zijn va
der, die reeds jong stierf, medicus was. 
Nadat hij in Franeker theologie had gestudeerd, 
werd hij in 1776 bij de Waalse Gemeente te Dord
recht beroepen, vanwaar hij in 1781 naar Gronin
gen vertrok. 
In 1784 bezocht hij voor verstrooi ing Parijs en 
woonde aldaar o.a. de openbare lessen aan het 
' Inst i tut ion Nationale des Sourds-Muets de Paris' 
bi j , die tot de merkwaard igheden van het Parijse 
leven behoo rden . 
Guyot kwam diep onder de indruk van hetgeen hij 
daar hoorde en zag en zocht contact met de direc
teur, de Abbé Charles Michel de l'Epée. Deze 
moedigde hem aan het dovenonderwi js nader te 
bestuderen en bood h e m daartoe de gelegenheid. 
Tien maanden lang hospiteerde Guyot bij zijn 
leermeester en zo kwam hij met bewonder ing 
voor het mensl ievende werk van De l'Epée ver
vuld in Groningen terug. Hij besloot in de praktijk 
te laten zien, welke resultaten met doven te berei
ken waren en onderwees particulier en op zijn ei
gen kosten op zijn studeerkamer een joodse jon
gen en een protestants meisje. 
Toen door de vele aanvragen, ook van bui ten 
Groningen, mede op f inanciële gronden kinderen 
moesten worden geweigerd , besloten vr ienden 
hem te steunen bij de opr icht ing van een " Inst i 
tuut tot onderwi jz ing van Doven en S tommen 
dpor den Heer Guyo t " . 

De eerste ledenvergader ing vond plaats op 14 
apri l 1790; Guyot werd door haar voor het leven 
tot President-Hoofddirecteur benoemd. Hieruit 
bleek duidel i jk, dat zijn medeopr ichters, van wie 
er telken jare één aftrad, zonder dadeli jk herkies
baar te zi jn, hem wel f inancieel en organisator isch 
hebben wi l len helpen, maar dat zij in hem toch de 
man zagen, wiens arbeid beslissend zou zijn voor 
de levensvatbaarheid van het Inst i tuut; het lot der 
dove kinderen lag in zijn hand. Het was een een-
mans karwei, wat we in modern Nederlands een 
'one-man show' zouden noemen; dit klinkt mis
schien wat oneerbiedig, maar zo is het zeker niet 
bedoeld. 

Guyot stelde zich ten doel een nationaal inst i tuut 
voor alle nederlandse dove kinderen, onafhanke
lijk van de gezindte en de status der ouders. Ten
einde dit te bereiken werden in het gehele land 
departementen met een eigen bestuur, directie 
genaamd, opgericht. In de ledenvergader ing van 



1792 bleek reeds het grote succes van deze opzet. 
De Hoofddirect ie schreef: "Door de deelneming 
van onze landgenoten uit de gehele republi jk is 
dit Insti tuut een algemene school geworden voor 
alle de doofgeborenen in ons Neder land; waarbi j 
de nabur ige stad Embden is aangenomen. Het 
geen te voren met vr i jen wi l van den heer Guyot 
geschiedde, is thans bij het Insti tuut een verp l ig-
t ing geworden ; geen onderscheid zal mogen ge
maakt worden , geen Jood zelfs: (zo men zich zo 
ui tdrukken mag wegens de veracht ing, waar in 
deze ongelukkige natie bij velen staat) zal afgewe
zen worden . Groninger kinderen zullen geen voor
rechten boven anderen hebben" . 
Voor de departementen werd een reglement op
gesteld o.a. voor de aangifte van leerl ingen en de 
inning der contr ibut ie, welke ƒ 5,25 bedroeg, d.i. 
een gouden dukaat. Ook nu nog bedraagt ze 
/ 5,25, maar dukatengoud is er niet meer bi j . 
Aan de f inancier ing van het Insti tuut heeft men 
van den beginne af veel aandacht besteed; men 
begreep, dat het Insti tuut alleen dan van de grond 
zou komen en zich zou kunnen ontp loo ien, wan
neer een stevige f inanciële basis werd gelegd. 
Men wi lde een vast fonds vo rmen en daarvoor 
werd de hulp der burger i j ingeroepen. In 1792 
telde het Instituut reeds 1294 leden; het verslag 
vermeldt verder, dat "aanzienl i jke extra dona t iën " 
waren ontvangen; vooral Amsterdam weerde 
zich: een inzameling maakte het mogel i jk "10 
obl igat iën a / 1.000,-" te kopen. 
Pikant in dit verband is, dat het eerste neder-
landse doveninst i tuut aan de neus van Amster
dam is voorb i jgegaan. Kort voor Guyot was een 
"zeker Hollander door enige voorname Heren van 
Amste rdam, naar Parijs gezonden, om de school 
van de l'Epée te bezoeken en er zich eenigen t i jd 
in de kunst te oefenen, om Doofs tommen te on
derwi jzen. Doch zulks had het gewenste gevolg 
niet gehad. Dit speet den Abt ' ) die gaarne een 
school voor Doofs tommen in de Nederlanden ge
vest igd zag" . 

Prins Wi l lem V bezocht reeds in 1791 de inr icht ing 
en steunde haar ook nog in de eerste jaren van 
zijn bal l ingschap; na hem heeft het Huis van 
Oranje steeds van zijn hoge belangstel l ing blijk 
gegeven, cu lminerend in de toekenning van het 
predicaat "Kon ink l i j k " op 14 april 1948. Ook de 
Overheid begreep al spoedig haar taak en ver
leende steun ondanks de wisselende bestuurs
vo rmen . Leek het aanvankeli jk, dat men zich geen 
f inanciële zorgen behoefde te maken, de in l i jv ing 
bij Frankrijk deed de inkomsten zo aanmerkel i jk 
dalen, dat Guyot naar Parijs reisde om de zaak 
van zijn Insti tuut te beplei ten. Na het herstel onzer 
onafhankel i jkheid kon men in het jaarverslag van 
1816 reeds schri jven over "den tegenwoord igen 
bloeyenden staat van het Inst i tuut" . De bi jdragen 
der burgeri j namen ook weer toe, in het bi jzonder 
' )Sic 

ook uit de provincie Groningen. De Hoofddirect ie 
had t rouwens niet anders verwacht , immers - zo 
lezen wi j in het verslag van 1817 - haar ingezete
nen hadden "b i j eenen ru imen oogst bui tenge
w o o n hooge prijzen voor de voor tbrengselen 
hunner akkers" ontvangen. 
Uit het vermelde bli jkt, dat Guyot ook in het 
f inanciële beheer een rol speelde, maar zwaarder 
toch was zijn opvoedkundige taak. Deze kwam ei
genli jk geheel te zijnen laste, ook toen het aantal 
leerl ingen snel t oenam; daar kwamen nog bij de 
zorg voor de huisvest ing, aanvankeli jk in een paar 
daartoe aangewezen kosthuizen in de stad, en het 
toezicht op de bazen, bij w ie de leer l ingen, ook al 
weer in de stad, een vak leerden. Het klinkt mis
schien wat wonder l i jk , dat deze, nog maar zo kort 
op school , zich al voor een vak bekwaamden. De 
opname leefti jd verschi lde echter aanzienli jk van 
die van tegenwoord ig ; de eerste t ien leerl ingen 
liepen uiteen van 17 tot 37 jaar. Hun opvoeding 
zal zeker niet gemakkeli jker zijn geweest dan 
wanneer zij de normale school leeft i jd hadden ge
had. Guyot heeft echter wel begrepen, dat deze 
leeft i jden te hoog waren en is dan ook al spoedig 
tot ver laging overgegaan; de nieuwe leerl ingen 
van 1791 waren 12 tot 25 jaar oud. Guyot heeft 
het belang van een vroege opname zeer wel be
grepen. 

In het jaarverslag van 1817 staat ve rme ld , dat bij 
wijze van proef enige kinderen uit de stad van 5, 
6 en 7 jaar zijn onderwezen " m e t een zodanig ge
lukkig gevolg, dat het de goede verwacht ing, 
welke de heer Guyot ervan koesterde, overtrof fen 
heeft". 
Bij de zorg voor onderwi js en opvoed ing had hij 
slechts wein ig hu lp ; in 1791 stonden een schrijf-
meester en een opzichter voor de avondschool 
hem bi j . Dit laatste was noodzakeli jk, omdat 
Guyot toch ook nog de predikant der Waalse Ge
meente was, welke betrekking hij alleen al uit f i 
nancieel oogpunt niet kon opgeven, daar hij aan
vankeli jk geen vergoeding voor zijn arbeid aan 
het Insti tuut on tv ing ; ook betaalde hij de reizen 
naar Parijs om nog eens kennis te nemen van het 
onderwi js aldaar uit eigen zak. 
Later werd nog een rekenmeester als hulp aange
t rokken; de eerste was Mattheus van O lm, die 
evenals zijn vader de auteur was van a lom be
kende rekenmethodes. In zijn eerste rapport aan 
de Hoofddirect ie (1792) deelt hij mede, dat hij zich 
had verwonderd hoe de heer Guyot erin was ge
slaagd de leerl ingen reeds enige rekenkundige 
bewerkingen bij te brengen. Guyot immers had 
geen ople id ing tot onderwi jzer genoten. Deze van 
Olm heeft zich voor Groningen zeer verdienstel i jk 
gemaakt door de opr icht ing van het Departement 
Groningen van de Maatschappi j tot Nut van 't A l 
gemeen. In het eerste bestuur nam ook Guyot 
plaats. 
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Enige hulp dus, maar het grootste deel van het 
onderwijs, in het bijzonder ook het taalonderwijs, 
de kern van de gehele opvoeding, bleef aanvanke
lijk voor rekening van Guyot. One man! Deze pe
dagogische taak moet voor hem een extra zware 
opgave zijn geweest; hij was er door zijn opvoe
ding niet toe voorbereid en heeft door studie en 
volhardende ijver zichzelf moeten vormen. 

Het was alleszins natuurlijk, dat Guyot de geba-
renmethode van zijn leermeester - althans aan
vankelijk - overnam. Het onderwijs werd in geba
ren (tekens) gegeven; deze beheersten het leven 
der dove leerlingen; de onderwijzers moesten bij 
hun komst ze zo spoedig mogelijk leren. In de 
"Beschrijving van het Instituut voor Doofstom
men" van de hand der zonen Guyot (1824) lezen 
wij, dat van tijd tot tijd "algemene lessen" wer
den gegeven, "waaraan alle leerlingen en alle 
Onderwijzers te zamen op eenen tijd deelnemen, 
onder leiding en bestiering van den eersten Insti
tu tes ; strekkende deze lessen vooral daartoe, om 
gelijkheid van leerwijze en vooral gelijkheid en 
juistheid in de taal der teekens te bewerkstelli
gen". 
Toch ontvingen enkele leerlingen wel spreekon
derwijs, maar dat waren op latere leeftijd doof-
gewordenen. Dit blijkt uit het verslag van 1792: 
Hij (d.i. dus Guyot) heeft Jan Hillebrands, die niet 
doof geboren, maar in zijn tedere jeugd geworden 
's en al het spreken verleerd en vergeten had, niet 
zonder de grootste moeite zo verre gebragt, dat 
hij zeer duidelijk, met een enigszins slependen, 
doch niet zeer onaangenamen, toon spreekt". 
Deze spreeklessen stonden echter los van het al
gemene onderwijs, waarbij het spreken niet werd 
ingeschakeld. In het "Nieuw Algemeen Magazijn 
van Wetenschap, Kunst en Smaak" van 1799, 
schrijft Dr. G. Hesselink na een bezoek aan het In
stituut: "Het zelf-spreken van hoeveel waarde 
voor den uit zijn aart stomme en voor hen, die 
dagelijks met hen verkeeren, is echter geheel af
gescheiden van het gewoone onderwijs, daar dit 
geheel door de zinnebeeldige Taal, of die der Te
kenen volbragt wordt." Langzamerhand komt het 
echter toch meer op de voorgrond, zoals blijkt uit 
een brochure, die de Hoofddirecteur M. van Hey-
ningen Bosch in 1821 uitgaf en waarin wordt be
sproken hoe het spreekonderwijs gecombineerd 
niet het afzien werd gegeven en waarmee naar hij 
2egt niet te vroeg kan worden begonnen, dat was 
"gewoonlijk terstond na hunne aankomst op het 
instituut". Hij voegt er aan toe, dat "het zo duide
lijk spreken der best bewerktuigde, meestgevor-
derde leerlingen een karaktertrek is, die het Gro
ninger Instituut, volgens de eenparige getuigenis 
van al de vreemdelingen en deskundigen, bijzon
der onderscheidt van, en verheft boven alle insti
tuten van dezen aard". Deze brochure had het fiat 
van Guyot; naast de titelpagina staat gedrukt: Ge

zien en Goedgekeurd door de Hoogleraar H.D. 
Guyot. One man! 
Dat het spreekonderwijs in Groningen inderdaad 
was opgevallen blijkt uit een brief die de pas op
getreden Parijse directeur Borel in 1827 aan 
Guyot richt; aan zijn instituut werd geen spreek
onderwijs gegeven. Hij informeert of het indivi
dueel moet worden gegeven en hoeveel jaren het 
duurt, totdat het spreken een gewoonte is gewor
den "et laisse une empreinte ineffagable". 
Een paar maanden na de dood van Guyot in 1828 
vermeldt de Engelsman John Bowring, dat hij 
vele inrichtingen heeft bezocht, maar dat het lee-
ren spreken in Groningen veel verder is gevor
derd dan elders. 
Wij mogen uit dit alles, geloof ik, wel conclude
ren, dat aan het spreken - het moge dan niet in 
het gehele onderwijs geïntegreerd zijn geweest -
toch wel de nodige aandacht werd besteed. 
Van De l'Epée heeft Guyot ook overgenomen het 
geven van openbare lessen, die in de Academie-
kerk, maar soms ook wel buiten Groningen, wer
den gehouden. Zij kregen een grote vermaardheid 
en werden door honderden bezocht, al was het 
niet zo sterk als in Parijs, waar door de verstik
kende warmte in de zaal en door de emotie over 
hetgeen zij aanschouwden, vele dames - vaak tot 
de allerhoogste kringen behorende - door een 
flauwte werden bevangen. 

Het doel van Guyot hiermee was bekendheid te 
geven aan zijn Instituut, opdat zoveel mogelijk 
dove kinderen van het onderwijs zouden profite
ren, wat alleen kon geschieden, als de daarvoor 
benodigde middelen door burgerij en Overheid 
met gulle hand werden verschaft; propaganda 
kon niet worden gemist. Guyot verklaarde uit
drukkelijk, "niet door een ijdele zucht tot roem 
gedreven te zijn", maar het was onvermijdelijk, 
dat hij op de voorgrond trad. Het verslag van de 
tweede openbare les eindigde aldus: "Onder dit 
alles was op het gelaat der aanschouwers de 
verwondering over de zichtbare vorderingen de
zer anders ongelukkigen en de dankbaarheid je
gens den menslievenden Guyot, allerduidelijkst te 
lezen". Enige show was aan deze publieke mani
festaties niet vreemd; de viering van het 25-jarig 
bestaan is hiervan een voorbeeld. Sommige leer
lingen aan een grote tafel gezeten brachten dank 
aan de aanwezigen door bij beurten met luider 
stemme te roepen: "Wij danken u! Wij hebben u 
lief!" Anderen klommen op hun stoelen en dank
ten "aldaar, staande in een biddende houding, 
met de oogen en handen hemelwaarts, zoowel 
met woorden, als met gebaren, het Opperwezen 
voor de hier genotene weldaden: al hetwelk een 
tooneel opleverde, zoo roerend, zoo eerbiedwek
kend, zoo verheven en tevens door dit alles zoo 
waardig dezen gedenkdag, dat zeer vele aan
schouwers tranen van aandoening stortten en al-



len verbaasd stonden over den hoogen graad van 
godsdienstig gevoel, hetwelk de kwekelingen in 
dit oogenblik ten toon spreidden", aldus de Pro
vinciale Groninger Courant van 8 augustus 1815. 
Toch wel dus met enig recht een "one-man 
show". 
Hoeveel respect men ook voor die "one man" 
mocht hebben en hoe begrijpelijk zijn positie ook 
was, het viel niet te ontkennen, dat er een zeer 
groot risico aan was verbonden. Wat zou er met 
het Instituut gebeuren, als Guyot eens uitviel? 
Hoe precair de situatie was bleek, toen hij in 1804 
beroepen werd door de Waalse Gemeente te 
Haarlem. De Hoofddirectie sloeg de schrik om het 
hart en wendde zich tot het Provinciaal en het 
Stadsbestuur, die gelukkig begrepen, dat Guyot 
behouden moest blijven voor Groningen en voor 
het Instituut. Het Stadsbestuur wees er op, dat het 
Instituut tot stand is gekomen "door de rijke en 
vermogende medewerking van de burgeren en 
ingezetenen dezer stad" en dat "deze stad op 
eene eer mag roemen, welke zij met niemand 
deelt". 
Het vreest, dat na het vertrek van Guyot het "In
stituut geheel in verval zal raken, 't welk zeer te 
bejammeren zou zijn". Het verzoekt hem in Gro
ningen te blijven onder toezegging van een jaar
lijkse toelage van / 200 - en een weduwenpen-
sioen van ƒ 400,-. Het wijst er bovendien nog op 
- we zijn in Groningen - "dat door eene aanzien
lijke som van tussen de 30.000 en 40.000 Gld., die 
jaarlijks door het Instituut hier ter stede wordt 
verteerd, er een algemeen belang bij schijnt te 
wezen, dat deze inrigting, als zeer fructueus, hier 
stede werde aangehouden". Het Provinciaal Be
stuur deed een soortgelijk aanbod van resp. 
/ 200 - en / 600,-. Guyot heeft het toegezegde 
"gratieuselijk" aanvaard. 

Het Instituut bleef dus voor Groningen gespaard, 
maar het was wel heel duidelijk geworden, hoe 
afhankelijk men van Guyot in dit opzicht was. 
Dit was reeds eerder gebleken, toen hij in 1798 
gepolst werd voor de post van Agent van Natio
nale Opvoeding in de Bataafsche Republiek en 
wel door de in Westerbroek geboren A.W. Hoeth, 
die deel uitmaakte van het Uitvoerend Bewind. In 
het desbetreffende briefje - het bevindt zich in de 
boekerij van het Instituut - schrijft hij: "Ik zou wel 
willen wenschen van u te zien een Agent echter 
niet van Oorlog, want dit zou niet strooken met 
de missie welke Gij nu bekleed, maar van Natio
nale Opvoeding". Hoeth is zich echter bewust van 
het gevaar voor het Instituut, als hij bij Guyot in
formeert "of het instituut voor doven en stommen 
er ook door zoude te niet loopen". 
Guyot's antwoord is afwijzend: "Mijne hersenen 
zijn niet gemaakt om groote plannen te vormen 
en die ten uitvoer te brengen". Wat het Instituut 
betreft, bij Guyot's benoeming zou het verplaatst 

moeten worden want - zo schrijft hij - "niets no
diger en beter als 't oog van de Stigter". One 
man! 
Hij maakt handig van de gelegenheid gebruik op 
de minder gunstige financiële toestand van het 
Instituut te wijzen; "a bon etendeur demi-mot suf-
fit", zo besluit hij. Als de geruchten, dat hij be
noemd zal worden aanhouden schrijft hij nog
maals afwijzend: "hoor, Guyot deugt nergens an
ders toe, als om het a b c aan doven en stommen 
te leeren. Men onderstelt toch niet, dat de gan
sene Natie die leerwijze moet aannemen. Dat zou 
waarlijk curieus zijn". 
Curieus is echter ook, dat Guyot toch wel met de 
gedachte speelde het Instituut te verplaatsen; in 
zijn correspondentie met Hoeth schrijft hij, dat hij 
een voorgevoel heeft, dat vroeg of laat "dit Eta
blissement in Holland en wel speciaal te Leyden 
verplaatst zal worden". In 1807 schrijft Guyot aan 
de Amsterdamse departementsdirecteur Wm. Wil
link, dat z.i. het Instituut beter in het Westen, dich
ter bij het Gouvernement, gevestigd zou kunnen 
zijn. Willink stuurt de brief door aan Koning Lo-
dewijk Napoleon, die het advies vraagt van de Di
recteur de l'instruction publique, J. Meerman. 
Merkwaardig is nu, dat Meerman in zijn corre
spondentie met Guyot de rechten van Groningen 
verdedigt. Wel neemt hij gaarne aan, dat Guyot 
niet uit eigen belang of wegens persoonlijke 
moeilijkheden zich liet leiden, maar uitsluitend 
door de belangen van het Instituut. Groningen 
echter - zo schrijft hij - heeft de oprichting van 
het Instituut mogelijk gemaakt en is er in ge
slaagd in het gehele land belangstelling voor de 
inrichting te wekken; "n'auroit elle pas quelque 
raison de se plaindre d'une transplantation?" Het 
resultaat is dan ook dat de Koning een resolutie 
uitvaardigt, waarin hij verlangt, "dat de Ridder') 
Guyot voortvare met te Groningen aan de Dooven 
en Stommen den dienst te bewijzen welke hij se
dert de oprigting aan dezelven met zoo veel ijver 
bewezen heeft". Hij verlangde evenwel nog meer, 
n.l. het oppertoezicht op het Instituut, over welke 
zaak Guyot van mening verschilde met de overige 
leden van de Hoofddirectie, zoals hij ook niet had 
kunnen accepteren, dat zij zich met het onderwijs 
bemoeiden. 

Dat waren de persoonlijke moeilijkheden, waarop 
Meerman duidde. Het viel Guyot, die door Meer
man de ziel van het Instituut was genoemd, blijk
baar wel eens moeilijk - en dat was misschien 
ook wel begrijpelijk - medezeggenschap te aan
vaarden in de zaken van onderwijs en opvoeding. 
Ook hier one man! 
Nog een maal loopt het Instituut gevaar Guyot te 
verliezen, als na het herstel onzer onafhankelijk
heid hij toch mismoedig is gestemd. Hij heeft 
weinig vertrouwen in de toekomst van het "pau-

') Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
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yre et malheureuse Europe". 
'Je me vois Ie jouet de la fortune et des malheurs 
du temps 
Le Gouvernement continue a garder un profond 
silence touchant ma personne et mon établisse
ment", zo schrijft hij aan een nederlandse hem 
bekende dame in Philadelphia, Mme. Busti, bij 
wie hij steun zoekt voor zijn sollicitatie naar de 
Waalse Gemeente in New York. Hij hoopt in Ame
rika ook een doofstommeninstituut te kunnen 
stichten. Groningen deprimeerde hem bovenma
te: "Groningue est au bout du monde; je l'appelle 
Pour son éloignement du centre du pays et des 
nouvelles, la Siberië de la Hollande, d'autant plus 
pu'il fait beaucoup plus froid ici qu'a Amster
dam". Als echter het bericht komt, dat een Zwit
ser is benoemd, voelt hij zich niet teleurgesteld; 

Parce que mon sort dans ce pays ei a change en 
mieux". Inderdaad, de Souvereine Vorst en Vor
stin hadden, toen zij bij het 200-jarig bestaan der 
Universiteit naar Groningen kwamen, ook een be
zoek aan het Instituut gebracht; subsidies werden 
weer toegekend en de Souvereine vorst be
noemde Guyot tot Professor Honorarius. De moe
deloosheid is voorbij en hij kan zich opnieuw met 
inzet van zijn gehele persoon aan zijn Instituut 
wijden. 
Zou Guyot in die tijd vertrokken zijn, dan zou het 
Instituut niet geheel zonder leiding zijn geweest; 
zijn zoons Charles en Rembt Tobie, tot zijn opvol
gers voorbestemd, waren reeds aan het Instituut 
Verbonden; zij waren echter nog jong en Rembt 
Tobie was uitgenodigd met de nieuwe 
Gouveneur-Generaal naar Nederlands Oost-lndië 
te gaan om aldaar het dovenonderwijs te organi
seren, waarvoor hij evenwel ten slotte bedankte. 
Men heeft al heel gauw na de oprichting van het 
instituut beseft, dat het one-man schap te riskant 
Was en naar een oplossing gezocht. In het jaar
verslag over 1791 maakte men zich al zorgen over 
een opvolger, die aanvankelijk als medewerker 
zou worden aangesteld. Bij de oprichting van het 
departement Amsterdam was de belofte gedaan 
hierin zo spoedig mogelijk te zullen voorzien. 
Guyot heeft echter, zo schrijft de verslaggever 
"tot nog toe te vergeefs naar een geschikt per
soon gezocht. En wat hoop doet zich op, om zulk 
een persoon te vinden? Wie zal zich ten wille der 
maatschappij beoefenen zonder daar mede een 
vooruitzicht van een behoorlijk tijdelijk bestaan te 
verbinden? De vereischten van zulken onderwijzer 
zijn voorwaar ook niet gering. Het grootste geduld 
van een schoolmeester moet gepaard gaan met 
de klaarste denkbeelden". 

In 1792 werd aangesteld J.A. Melger uit Emden, 
theologisch student, te Groningen. Naar de be
richten had men in hem blijkbaar een goede 
keuze gedaan, maar hij stierf reeds in 1799. 
Een student, een werkstudent avant la date. Wel

bewust heeft men onder hen ook verder naar een 
opvolger gezocht, maar het tweeslachtig karakter 
van een werkstudent bracht mee, dat zij na ver
loop van tijd weer verdwenen. De aandacht van 
de Hoofddirectie viel toen op de oudste zoon van 
de stichter, Charles, in 1790 als eerste van een 
drieling geboren. Hij kende de doven door zijn 
dagelijkse omgang met hen door en door, kon 
zich ook in gebaren met hen onderhouden. Guyot 
kon er mee accoord gaan, dat Charles in de prac-
tijk van het Instituut zou worden gevormd, maar 
stelde daarbij als eis, dat hij genoeg vrije tijd zou 
overhouden om zich aan de Groninger Hoge
school, de latere Rijksuniversiteit, te bekwamen. 
In 1804, 14 jaar oud, werd hij kwekeling-
onderwijzer; in 1810 werd hij als medisch student 
ingeschreven, wat mogelijk was, daar hij zich vrij-
geloot had van de Franse conscriptie; in 1818 
promoveerde hij. Zijn broer Rembt Tobie, die -
ook als werkstudent - rechten had gestudeerd, 
volgde zijn voorbeeld in 1824 op een proefschrift: 
Dissertatio juridica inauguralis de jure surdorum. 
Na de dood van hun vader in 1828 werden zij 
resp. eerste en tweede instituteur. 
Uit de wijze waarop de opvolging werd geregeld, 
blijkt duidelijk, hoeveel waarde Guyot hechtte aan 
de wetenschappelijke studie van het probleem der 
doofheid in al haar aspecten. Nog tijdens zijn le
ven werden de grondslagen gelegd voor de hui
dige bibliotheek van het Instituut, waartoe vooral 
ook de zoons bijdroegen. Zij schreven in 1824, als 
de eerste catalogus wordt uitgegeven, het is 
"bijna ongeloofelijk, hoe weinig de behandeling 
en de studie dier stoffe, zoo bij geleerden als on-
geleerden, tot nog toe bekend is". 
De bibliotheek bevat zeer zeldzame en kostbare 
exemplaren en is in volledigheid nauwelijks te 
overtreffen. 

Het Instituut heeft van den beginne af in weten
schappelijk opzicht de grote en onmisbare be
langstelling en medewerking ondervonden van de 
Groninger Universiteit, die in de persoon van de 
hoogleraar Antonius Deusing reeds in de 17de 
eeuw een bijdrage over de doofstomheid had ge
leverd: 
De surdis ab ortu mutisque ac illorum cognitione 
(1656). Deze samenwerking heeft vooral ook na 
de tweede wereld oorlog in belangrijke mate de 
ontwikkeling van het dovenonderwijs bevorderd. 
De Hoogleraar H.D. Guyot legde ook hiervoor de 
grondslag. 
Even noodzakelijk als een voorziening in de op
volging aan het Instituut, was de keuze en oplei
ding van medewerkers, die een volledige onder
wijstaak op zich zouden kunnen nemen. Zij wer
den gerecruteerd uit de "ondermeesters" van het 
gewoon lager onderwijs of begonnen als kweeke-
ling. 
Het belang van een gespecialiseerde opleiding 
zag Guyot duidelijk in en daar hij uiteraard de one 
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man was, die dit kon doen, viel ook deze taak 
hem ten deel, practisch en theoretisch. Later werd 
hij voor de practische vorming bijgestaan door de 
afgestudeerde onderwijzers, die de titel van 
hoofdonderwijzer kregen. In de "Beschrijving van 
het Instituut" van 1824 wordt een afzonderlijke 
paragraaf aan de opleiding gewijd: Studiën en 
vorming der Onderwijzers. Bij het theoretische 
gedeelte valt de nadruk op de taaistudie, „'t geen 
reeds op zichzelf eene studie uitmaakt van het 
grootste belang en van den uitgebreidsten om
vang". Tot zelfstudie wordt aangemoedigd: niet 
minder dan 43 schrijvers worden ter bestudering 
aan de onderwijzers aanbevolen, "aan hen zelven 
de keus van het beste uit de schriften van deze 
bekwame mannen overlatende". Ook met de op
leiding van onderwijzend personeel heeft Guyot 
pionierswerk verricht. 

Toen de opvolging verzekerd was en deskundige 
medewerkers aan het Instituut waren verbonden, 
was menselijkerwijze gesproken, de toekomst van 
het Instituut en dus ook van het nederlandse do-
venonderwijs gewaarborgd; het is Henri Daniël 
Guyot aan wie wij dit te danken hebben. Bij zijn 
dood telde het Instituut 157 leerlingen; 315 had
den daarvóór er hun opvoeding genoten; het le
denaantal bedroeg 3773, verdeeld over 74 depar
tementen, waaronder die van Batavia en Surina
me. Guyot had zijn taak op aarde volbracht. 
Hoe zeer hij in aanzien had gestaan was o.a. ge
bleken bij de oprichting van het eerste neder
landse blindeninstituut in 1808, toen het Bestuur 
zich tot hem wendde om raad bij de benoeming 
van een directeur. "J'ai recours a vous, qui s'est 
sacrifié depuis bien longtems pour Ie bonheur de 
l'humanité et j' imploie vos secours et vos lumiè-
res". Guyot antwoordt, dat hij wel eens de com
binatie met een blindeninstituut heeft overwogen 
naar buitenlands voorbeeld, maar er toch van 
heeft afgezien. Een directeur weet hij echter niet 
en hij betreurt het, dat hij zich niet in tweeën kan 
delen, want dan behoefde men niet te zoeken: "Si 
je pouvois ne partager en deux, vous ne seriez 
pas longtems a languir après un directeur en 
chef". 
Guyot blijft bij zijn mening, dat een combinatie 
onjuist zou zijn, als Alexandre Rodenbach, een 
ontwikkelde, blindgeboren Vlaming, zich in 1811 
tot Guyot richt met het verzoek "un petit etablis
sement d'aveugles" aan het Groninger Instituut te 
mogen toevoegen. Guyot acht het zelfs niet nodig 
in deze toch wel zeer belangrijke zaak de Hoofddi
rectie over dit verzoek te raadplegen. One man! 
Opmerkelijk is, dat de feestredenaar van 1840, Mr. 
H.O. Feith jun., die door de zonen Guyot inzage in 
de correspondentie van hun vader was verleend, 
niet alleen de inhoud van de beslissing juist acht, 
maar ook de eenzijdige beslissing. Hij schrijft in 
de Aanteekeningen op zijn redevoering: " . . . hoe 
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ligt waren er, vooral in de tijden, welke wij be
leefd hebben", - het was 1811 - "geen misver
stand en verwijdering tusschen de Instituteurs, of 
andere moeilijkheden ontstaan, waardoor onze 
doofstommenschool in veel ellende zou gekomen 
zijn. Het was dus eene gunstige beschikking van 
Gods goedheid, dat het gedane voorstel bij den 
heer Guyot in geene aanmerking kwam, en zelfs 
door hem niet eens ter tafel van de Hoofddirectie 
werd gebragt!" 

In 1825 laat de Souvereine Vorst bij Guyot infor
meren, of deze voor de vacante post van directeur 
van het doveninstituut te Sint Petersburg een ge
schikte candidaat weet, hetzij in Nederland, hetzij 
in het buitenland. Guyot antwoordt, dat hij nie
mand kent, die in aanmerking zou komen: "les 
bons sujets sont rares". 
Baron M. de Gérando, lid van de Commissie van 
Toezicht op het Parijse Instituut, die in 1827 zou 
publiceren "De l'Education des Sourds-Muets de 
Naissance, waarin hij het schrift als basis van het 
onderwijs bepleit vraagt in 1826 naar aanleiding 
van een bezoek van een zijner collega's aan Gro
ningen, nadere inlichtingen. Hij heeft de indruk 
gekregen, dat het onderwijs aldaar "Ie plus avan
ce" is. 
Nog tijdens zijn leven werd Guyot en zijn schep
ping veel lof toegezwaaid. In couranten en tijd
schriften, maar ook in losse bijdragen vinden wij 
daarvan de bewijzen; soms zijn ze naar heden
daagse smaak wat bombastisch, maar ze waren 
wel gemeend. 
In Euphonia, een weekblad voor de beschaafde 
stand (1814) komen de volgende passages voor: 
"Maar, Nederlanders! wie noemt den geheiligden 
naam van onzen dierbaren landgenoot, den naam 
van eenen weldadigen, van eenen door men-
schenliefde en deugd verhevenen Guyot, en ge
voelt zich den boezem niet door eerbied, door 
liefde en edele trotschheid zwellen? En heeft zich 
deze edele onder de menschen, niet waarlijk 
reeds tot den rang der Engelen, die bestemd zijn, 
om de erfgenamen der eeuwige zaligheid te be
schermen, te leeren en te geleiden, verheven?" 
In De Zon, Groninger Maandschrift (1824), lezen 
wi j : "Het komt mij voor dat onder al de voortref
felijke inrigtingen, waarop ons Vaderland welligt 
meer dan enig land zich beroemen kan, dit Insti
tuut voor Doofstommen eene eerste plaats be
kleedt. Hier toch worden mensen welke, aan zich 
zelve overgelaten, gewis de ellendigste schepse
len op aarde, en naauw boven de redelooze die
ren verheven zouden zijn, niet alleen tot gelukkige 
wezens, maar ook zelfs tot nuttige leden der 
Maatschappij". 

Soms werden geschriften uitgegeven, waarvan de 
opbrengst ten bate van het Instituut kwam. Reeds 
in 1792 publiceerde de Harlinger Doopsgezinde 



Predikant H. Oosterbaan voor dit doel een zijner 
Preken naar aanleiding van Mattheus IX. vs. 32 en 
33: Als deezen nu u i tg ingen, ziet zo bragten zij tot 
hem een mensch, die s tom en van den duivel be
zeten was. En als de duivel u i tgeworpen was, 
sprak de s tomme. En de scharen verwonderden 
2 i ch , zeggende: Daar is nooit desgeli jks in Israël 
gezien. 
Het heeft Guyot terecht ook niet aan eerbewijzen 
v a n hogerhand ontbroken. Achtereenvolgende 
Regeringen, de Groninger Universiteit , geleerde 
en maatschappel i jke genootschappen hebben 
hem onderscheid ingen ver leend. 
Hij zal dit alles zeker met grote erkentel i jkheid 
hebben aanvaard, maar hij zal toch het meest ge
troffen zijn door de t r ouw van zijn oudleer l ingen. 
Zij schreven hem op zijn verjaardag, met Nieuw
jaar en als hun hart hen daartoe dwong . Alle 
liefde en dankbaarheid die daarin tot ui t ing komt, 
kan in dat ene kleine zinnetje uit een verjaarsbrief 
worden samengevat : " ik hoop dat God voor u al
t i jd zal zorgen" . Hij was een deel van hun leven 
geworden. 

Onze gedachten gaan - nu het 150 jaar geleden 
is, dat hij stierf - weer naar hem uit en wi j besef
fen eens te meer, hoeveel het huidige neder-
landse dovenonderwi js aan hem heeft te danken. 
Wat thans is bereikt was in de kiem reeds bij hem 
aanwezig. 
Laten al len, die thans in een zo rijk geschakeerd 
teamverband zich wi jden aan de dove mens, in 
zijn jeugd, in zijn vo lwassenheid, laten zij al len, 
ouders, opvoeders, docenten, maatschappeli jk 
werkers, wetenschapsbeoefenaren, laten zij in 
ogenblikken van moedeloosheid - en deze zijn 
onvermi jdel i jk bij de bestr i jd ing van de doofheid 
en haar gevolgen - , indacht ig zijn aan wat in de 
"Bi jdragen tot het Menschel i jk Geluk" van 1791 
over Guyot werd geschreven: 
"Di t alles is het werk van één mens geweest" . 

M.J.C. Büchli. 

Ledenadministratie Vereniging 
dering van het Onderwijs aan 

ter Bevor-
Slechtho-

rende en Spraakgebrekkige kinderen: 

G.J.M. Muschter. 
Jan Tooropstraat 11. 
Amsterdam. Tel. 020-179696. 

Behoud van de verstaan

baarheid in de midden en 

hogere klassen. 

Als medewerker van de Ammanschoo l zou ik mi jn 
lezing graag wi l len beginnen met de woorden van 
A m m a n , die hij als introduct ie van zijn boek "Dis-
sertatio de Logue la" gebruikte. Hij schreef ze in 
1700 en ze waren gericht aan de wereldver
maarde hoogleraar in de fonetiek, iemand die ook 
grote verdienste had voor het dovenonderwi js , 
John Wallis. 
We lezen daar: "Ik wens mezelf geluk, dat ik op 
bepaalde gebieden mag samenwerken met zo'n 
beroemde man, aan wie ik op andere gebieden 
even ondergeschikt ben als het licht van een ster 
is ten opzichte van dat van de zon: Ik vraag u in 
alle ernst, o m , als u het ergens niet met me eens 
bent, mi j dit te zeggen en waar ik fouten heb ge
maakt, mi j als een vr iend te wi l len cor r igeren" . 
Mag ik ditzelfde aan u vragen. 
Graag wi l ik eerst een zeer beknopt overzicht ge
ven, van wat men in de loop der jaren (vanaf 
1929) in ons t i jdschri f t over het onderwerp "de 
vers taanbaarheid" publ iceerde. 
Het zijn artikelen van zeer hoog gewaardeerde 
oud-medewerkers : J.L. van Moor t ; Dr. A. 
Nanninga-Boon; G.H. Koudi js; C.G. Postma; C. 
v.d. Kolk; Prof. Reichl ing; H. van Bokhorst; Zr. 
Joanni en Zr. Rosa; Goeman e.a. 
Ik heb genoten van hun kennis en van de warmte , 
waarmee ze hun standpunt naar voren brachten. 

Als oorzaken van het verminderen van de ver
staanbaarheid gaven ze op : 
1. Het aanleren had onvo ldoende resultaat (het 
geheel was niet gezet); 
2. Het stemloos met elkaar spreken, waardoor 
een ander spreekpatroon ontstaat; 
3. Bij het voelen, grondslag van onze art iculat ie, 
l iggen de ui tspr ingende kenmerken anders dan bij 
het horen. 
" b o o t " " b " en " t " bij het gevoel 
" o o " bij het horen. 
4. Kinderen, vooral uit de middenklassen, voelen 
de levensnoodzaak van het spreken nog niet zo 
aan. 
5. De " t a a l " begint zich in de middenklassen sterk 
uit te breiden, alle aandacht is gericht op de in
houd en er ontstaat gejaagdheid. 
6. Vooral in de hogere klassen treffen we aan: la
bil i teit, groei van de organen en het weten anders 
te spreken, hetgeen dan zwi jgen tot gevolg heeft. 
7. De oorzaak kan ook bij de art iculator l iggen: 
geen inzicht, belangstel l ing of ervar ing hebben. 
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Er worden ook allerlei adviezen gegeven en in ve
lerlei variaties worden de volgende punten steeds 
naar voren gebracht: 
1. Leg vooral een goede gronds lag: de gevoel ige 
leefti jd ligt tussen 2 en 5 jaar, dus vroeg beginnen 
en daarbi j veel beurten geven. Op individuele 
hulp word t voor tdurend de nadruk gelegd. 
2. Laat andere leerkrachten eens in je klas komen 
luisteren. 
3. De vroegere art iculator dient ook later contact 
te houden met de klas. 
4. Geef goede (ook algemene) r i tmische ontwik
kel ing. 
5. Gebruik de apparatuur goed en voor tdurend. 
6. Het kind moet vooral "sp reekvreugde" beleven 
en in de klas moet kalmte en rust heersen. 
7. De kinderen zo veel mogel i jk mot iveren. 
8. Houdt vo l , zet door. 
9. Geef gelegenheid aan dove leerl ingen om met 
horenden om te gaan; samenwerk ing met inter
naat en gezin. 
10. Er moet worden gezorgd voor een bl i jvende 
controle en een voor tdurende oefening. 

Tot zover dan een v lucht ige kijk op de gedachten 
van onze voorgangers. Ze hebben in de eerste 
plaats met een enorme inzet en vooral met een 
grote vooral praktische kennis van zaken dit pro
bleem van ons onderwi js aangepakt. En toch 

zelf constateerden ze steeds weer, dat de 
resultaten pover waren. 
Zou het anders kunnen? Ik bedoel, wat onweten
schappeli jk aangeduid, met een echt doof kind, 
dat een normaal verstand heeft. 
Ik weet het niet, nog niet na ru im 30 jaren prak
tijk. Maar we geven de moed niet op. Een heel, 
heel kleine bi jdrage wi l ik proberen te leveren. 

Ik heb het idee, dat we ons te veel bezig hielden 
met de buitenkant van het p rob leem, alleen maar 
met de realisatie van iets, dat eigenli jk nog niet 
aanwezig is, alleen met de fonetica. 
We moeten de kinderen leren spreken. Dat spre
ken is een vo rm van taalgebruik in klanken. 
Wil je iets gebruiken, dan moet je dat iets (de 
taal) kennen en leren gebruiken. 
Bij de art iculatie moeten we dan ook steeds voor 
ogen houden : zonder taal is het gebruik van die 
taal onmogelijk. 
In ons geval is het taalgebruik het hoorbaar ma
ken van de structuurelementen van de taal met 
een bepaald doel. 

Prof. Tervoort gaf mi j in verband hiermede het 
volgende overzicht: 

taak 

, systeem -

semantiek 

fonologie 
- morfologie 

-syntaxis 

betekenisleer 

woordenschat 

gebruik 
(spraak) 

Hoe wi l ik nu in verband met onze praktijk ver
staanbaarheid definiëren? Het functioneren van 
de spraak (van de dove) in het spraakhande/en 
met horenden. 
Zoals ik reeds zei: in dat handelen komen de 
structuurelementen van de taal tot realisatie. 
De basis van de gehele structuur is het foneem. 
Hier voel ik de eerste art iculat ievinger op me ge
richt. Pas op : denk aan het verschil van klank een 
fysisch gegeven en foneem, een taal gegeven. 

Hoe kunnen we het foneem omschr i jven? 
a. Als een element van het w o o r d , dat het woord 
mede kenmerkt en van andere woorden onder
scheidt; 

b. Als een klank met een groep dist inct ieve 
eigenschappen. Zo heeft b i jvoorbeeld de " t " 3 
dist inct ieve e igenschappen: 

stemloos (tegen - degen) 
explosief (top - sop) 
apicaal ( t a k e | - k a k e l ) 
de " k " daarentegen slechts 2: 
explosief ( k o m - g o m ) 
dorsaal ( k o m - t o r n ) 
stem? (\k d o e _ \k n o o p ) 

Hoe ligt het realiseren van deze eigenschappen bij 
horenden? 
Zowel bij Dr. F.G. Droste in zijn "Grondbeginse len 
van de Nederlandse Grammat ica" , als bij Prof. De 
Boer in z'n "Openbare Les" als lector in de fysica 
van het oor aan de Universi tei t van Ams te rdam, 
als bij Prof. Mol in het boek "Het Doofzi jn beluis
t e r d " , komt het vo lgende duidel i jk naar vo ren : 
Om de economie van het spraakgebruik te bevor
deren worden bij horenden vele eigenschappen 
van het foneem verwaar loosd, omdat vele andere 
dist inct ieve eigenschappen die verwaar loz ing 
compenseren, (r i tme, melodie, tekst, kontekst, si
tuatie, enz.) 
Bij horenden bestaat de funct ie om t.b.v. de ver
staanbaarheid het evenwicht in deze eigenschap
pen te handhaven (voorbeeld: bij lawaai, door de 
te lefoon, als iets bekend is, enz.). Horenden be
schikken vaak over een overv loed (redundancy) 
van de eigenschappen. Bij doven is deze redun
dancy veel minder aanwezig, ze weten eventueel 
de juiste keuze niet te maken, het lijkt me dan ook 



vanzelfsprekend om alle elementen van het fo
neem te laten realiseren. 
I n dit verband wi jst de Boer op het z.g. verwach
tingspatroon: bij ons horenden is dat zodanig 
ontwikkeld, dat een half woo rd (waarbi j lang niet 
alle dist inct ieve eigenschappen van de fonemen 
Z | jn gerealiseerd) als geheel word t ontvangen. 
Naar ik meen hebben deze eigenschappen de 
volgende gevolgen voor het spreekonderwijs: 

>• Tracht alle dist inct ieve eigenschappen van het 
foneem te realiseren. Hierdoor kan de z.g. "na 
tuurl i jke spraak" iets minder zijn t.b.v. de ver
staanbaarheid. Dit zal o.a. invloed hebben op de 
ui twendige assimilat ie en op de z.g. v loeiende, 
verbonden spraak. 
2- Laat bui tenstaanders (collega's, ouders,'enz.) 
voor tdurend controleren. 
3- Voor tdurend attent zijn op de inbouw van het 
foneem in de taalhandel ing uitgaan van woorden 
met betekenis; vanui t gehelen). 
4. Het regelmat ig naast elkaar plaatsen van elkaar 
naderende fonemen : 
daad maan buur boom 
dat man boer bom 
5. Omdat het vooral gaat om het insl i jpen van het 
foneem-systeem, moeten vooral ook de reeds be
heerste "gemakke l i j ke" taalu i t ingen herhaald 
worden. 
6. Tracht in elke taalsituatie (op de gang, thuis, 
op de speelplaats) de dist inct ieve eigenschappen 
te laten behouden. 
7. De spreekleerkracht (en de klasse-leerkracht) 
moet als normaal taalgebruiker met een volmaakt 
verwacht ingspatroon de extra-elementen opzij 
kunnen zetten (een goed hoorder zijn). 

Tot nu toe hielden we ons bezig met de 
structuurelementen van de taal ; het gebruik van 
die taal, en daar gaat het bij ons onderwerp o m , 
heeft een doel. Het gebruik van de zin " M a g ik 
een kopje thee" heeft een doel , anders is dat ge
bruik zinloos. 
Hoe wordt dat doel door ome articulatie/essen 
bereikt, is onze volgende vraag, 
ledere vergel i jk ing gaat meestal niet helemaal op, 
ik weet het, maar we kunnen het taalgebruik toch 
het best, meen ik, vergel i jken met een spel, bijv. 
het voetbalspel van kleine jonget jes op het 
schoolplein. 
Ze spelen zonder vooraf ook maar de minste 
theorielessen te hebben gehad, toch is ook hun 
spel gebonden aan bepaalde regels. Die regels, 
bijv. 3x corner is penalty, leert het kind al spelen
de. Zonder die regels is het spel niet mogel i jk, 
maar de regel bestaat alleen door het spel. 
Het spel bedient zich van regels, de regel wordt 
gekend en geleerd in het spel. 
Overgaand naar de art iculat ieprakti jk: het kind is 
verstaanbaar als het werkeli jk deelneemt aan het 

taalspel. Dat spel is het taalgebruik, hier speciaal 
het spreken. Voor ons is nu van het al lergrootste 
belang de vraag: wat zijn de wezenlijke kenmer
ken van dat taalspel? 
Als wezenli jke kenmerken geeft Tervoor t : 
het moet instrumenteel zijn 
het moet communicatief zijn 
het moet symboliserend zijn 
het moet systematisch zijn. 

Instrumenteel: Het meest wezenli jke kenmerk van 
het taalspel, van de spraak. De spraak is een mid 
del tot iets. In zijn eenvoudigste vo rm een instru
ment om b.v. een kopje thee te kr i jgen, in zijn ui
terste vo rm een wapen in de stri jd tegen de ver
eenzaming van de mens. 

Communicatief: Het middel is werkzaam van 
mens tot mens, tussen spreker en hoorder, het 
gaat hierbi j om spreken en taal verstaan, in ons 
geval spreken en aflezen. 

Symboliserend: Ook dit kenmerk is voor de ver
staanbaarheid van grote betekenis. Het spel is al
leen mogel i jk als de speler het woo rd leert ge
bruiken in zijn grote beweegl i jkheid in allerlei si
tuaties (ik loop; de kraan loopt). 

Systematisch: De taal bestaat uit eenheden, die 
volgens bepaalde regels zijn opgebouwd . De re
gels kunnen werken op verschi l lende terre inen: 
de klanken van het w o o r d , de delen van het 
woo rd , de woorden van een zin. Ook hier spelen 
factoren, die invloed hebben op de verstaanbaar
heid. 
Wat moet u ervan denken als u hoor t : " O m d a t 
Jan mi jn moeder s laat" en er word t bedoeld 
"Omda t mi jn moeder Jan slaat". 

Ook deze kenmerken geven ons aanwi jz ingen 
voor het spreekonderwi js : 
1. De articulatie moet worden gegeven als com
municat iespel , waarbi j in het belang van het spel 
de fouten moeten worden verbeterd. 
2. Het instrumentele geeft een aanwi jz ing bij de 
keuze van woorden en u i tdrukk ingen, die we 
trachten te laten verwerven. Ze moeten als in
s t rument in het communicat iespel kunnen worden 
gebruikt. 

Ik denk hierbi j aan de fout , die ik zelf ook zo vaak 
maakte, door in het begin ui ts lu i tend zelfstandige 
naamwoorden te gebruiken. Laten we vooral ook 
niet vergeten, woorden als: 
kom ga weg 
och waarom? 
dat is fou t /goed waar? 
van mi j daar? 
Ik denk aan de mogel i jkheid van de woorden uit 
de 1e radius van De la Court. Ook aan de woor
den, die veel in de klas en thuis worden gebruikt 
(mama - papa - juf - kom - kom op - bord -
bank - naar buiten - naar bed, enz.). 

9 



3. Het kenmerk van het communicatieve heeft in
v loed op de gehele manier van art iculeren. Het 
gesprek moet de basis zijn van de art iculatie, 
waarbi j dus ook het aflezen een rol speelt. 
4. Het symbol iserende vraagt om voor tdurend at
tent zijn op de beweegl i jkheid van het w o o r d : 
kom nou - kom hier 
kopje thee - een leuk kopje 
bli jf e r a f - bli jf staan 
papa - meneer 

Tenslotte nog twee vragen die zeker vanaf het 
begin van de lezing bij u leefden: 

1. Als toch de verstaanbaarheid in de eerste klas
sen of in de middenklassen terugloopt of nog 
niet, naar de mogel i jkheid van het dove kind, op
t imaal is, wat kunnen we dan doen? 
2. Indien de spraak in het geheel de graad van 
verstaanbaarheid nog niet heeft bereikt, wat dan? 

Het an twoord op de tweede vraag zou een aparte 
verhandel ing eisen, omdat hierbi j een zeer inge
wikkeld patroon van oorzaken vanui t het kind en 
(of) vanui t de leerkracht een rol kan spelen, oor
zaken, die ieder op zich overweging en behande
l ing vragen. 

Eigen ervar ing maakt de verwacht ing betreffende 
de resultaten niet erg positief. 
Ook in het eerste geval zijn vele oorzaken aan te 
geven: enkele malen van leerkracht veranderen, 
leerkracht of art iculator langere t i jd ziek, kind zelf 
ziek, de spraak nog onvo ldoende ingebouwd in de 
taal, enz. 

Ik meen, dat er dan wel mogel i jkheden zi jn, om 
tot verstaanbaarheid te komen of die te herstel
len. Zo spoedig mogel i jk dient dageli jks de z.g. 
klassikale-articulatieles te worden ingevoerd. 
Deze les dient de overgang naar de klassikale taal
les en de indiv iduele taa icommunicat ie te bege
leiden. 

ledere dag dient men zo'n les te geven, gedu
rende een bepaalde t i jd aangepast aan de be
hoefte van de klas. Ik zal straks proberen u van 
een dergel i jke les een voorbeeld te geven. Het 
mag maar kort z i jn, helaas, de kinderen zijn we l 
licht afgeleid, enz. Ik zal het toch proberen. Ik 
meen de volgende kenmerken aan een dergeli jke 
les te moeten geven (als het goed gaat, hoop ik 
dat u ze ontdekt). 

1. In deze les moet tot ui t ing komen, dat de 
klasse-leerkracht verantwoordel i jk is voor de ver
staanbaarheid van het kind, sterker nog dan in de 
eerste jaren, toen ook de spreekleerkracht een 
stuk van die verantwoordel i jkhe id droeg. 
2. In deze les staat niet de " t aa l ve rwerv ing " cen
traal, maar het zuiver spreken is het belangri jkste. 
3. Deze prior i tei t geldt alleen voor de leerkracht. 
4. Bij het kind staat ook t i jdens deze les de com
municat ie voorop. 
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5. Dat alles kan alleen worden gerealiseerd als 
reeds bekende taal(situatief) word t gebruikt en 
nieuwe taal zo we in ig mogel i jk word t aangebo
den. 

6. Belangrijk is ook de prestaties van het spreken 
te belonen door streepjes, een hand geven, enz. 
7. Ook een beloning aan de klas als geheel, als ze 
zich goed monde l ing hebben gedragen, is moge
lijk (eind van de week een verhaal , een glas ranja, 
enz.). 
8. Indien mogel i jk moeten we de kinderen ook el
kaar laten corr igeren. 
9. De fout word t even opgeschreven (bijv. " t ee " , 
moet zijn "nee" ) . 
10. We moeten trachten het kind te mot iveren, 
een mogel i jkheid vooral van de hogere klassen. 
11. We moeten proberen door het spel de regels 
te laten opmerken, en door toepassing van de re
gels het spel beter te laten ver lopen. 

Ik zal nu trachten iets te laten zien, ik zeg trachten, 
want de omstandigheden zijn natuurl i jk hier niet 
opt imaal , maar min imaal . Ik zal m'n best doen. 

P.R. Berkhout 

Het gebruik van de video

recorder, bij het spreken le

ren van dove dysfatische 

kinderen. 

Sinds een vi j f tal jaren gebruiken we voor een 
aantal leerl ingen vri j intensief de video-recorder, 
om ze ondanks hun grote prob lemen toch spre
ken en liplezen te leren. Dankzij de exper imenten 
en de vele discussies in teamverband, hebben we 
nu meer inzicht in de mogel i jkheden van dit 
hu lpmidde l . 

VIDEO: Opstel l ing van de Apparatuur. 
De leerl ing zit voor de moni tor . De camera staat 
daarboven, zodat de leerl ing in beeld genomen 
kan worden , als men de video-recorder aanzet. De 
video-recorder is verbonden met de spraakver-
sterker, die de leerl ing de juiste versterking geeft 
middels de koptelefoon. De leerkracht en de leer
l ing hebben beiden een micro foon. 

Onze u i tgangspunten zijn de vo lgende: 
1. Het eerste uitgangspunt: 
De dysfatische leerl ing kri jgt onvo ldoende visuele 
en auditieve feedback, doordat h i j : 



enerzijds zich concentreert op de norm (het ge
sprokene door de leerkracht) 

en anderzijds zijn eigen spreken niet kan con
troleren, terwijl hij spreekt, daardoor ontstaat er 
geen waarneming van eigen response. 
Door middel van de video-recorder kan men de 
processen, die normaliter (voor de spiegel) tege
lijkertijd verlopen, van elkaar scheiden, door de 
leerling die norm te geven, die hij zelf tot norm 
gemaakt heeft. 
De leerling kan nu met zichzelf meespreken, daar
door ontstaat er een automatisatie van de spreek-
patronen. Door deze automatisatie ontstaat er een 
verhoging van het spreek-tempo. 
De leerling krijgt nu de kans meer aandacht te 
schenken aan de auditieve informatie en de audi
tieve feedback. 
Hierdoor ontstaat er een meer ritmisch spreken. 
Op deze manier krijgt de leerling een ondersteu
ning voor zijn slecht serieel geheugen. 
Door dit actief en later latent meespreken met de 
spreker, in dit geval zichzelf, zijn de voorwaarden 
geschapen voor het ontwikkelen van het liplezen, 
want liplezen is een visueel, accoustisch, moto
risch proces. 

2. Het tweede uitgangspunt: 
Daar men leerpsychologisch gezien, bij automati
satie uit moet gaan van het goede voorbeeld, is 
net noodzakelijk dat de optimale spreekprestatie 
van de leerling wordt opgenomen. 
Hierbij worden alle hulpmiddelen ingeschakeld, 
die déze leerling voor déze spreekuiting nodig 
heeft. 
Dit kunnen zijn: 
1- allereerst het schriftbeeld, om het geheugen te 
steunen. 
2. verticale strepen om de accentgroepen aan te 
geven. 
3- melodie-bogen. 
4. verbindingsboogjes onder de woorden, om de 
leerling eraan te herinneren, dat de woorden aan 
elkaar gesproken moeten worden. 
5- tekens van de lipleesdriehoek. 
6. mee-articuleren. 
7. mee-vingerspellen. 
8. klankgebaren. 
9- armbeweging om het tempo te verhogen. 
10. een blik van de leerkracht, die fouten helpt 
voorkomen. 

M. 
Eerst wil ik U in het kort iets vertellen over de 
leerling, die U zo dadelijk te zien krijgt, werkend 
met de videorecorder. 
M. is geboren op 13 juni 1965 te Curagao. 
Ze heeft tengevolge van rubella een dubbel zin
tuiglijke handicap n.l. een zware verziendheid 
(glazen rechts +9 links +10) en een ernstig ge-
hoorverlies. 

Ook haar emotionaliteit is ernstig gestoord. 
Na een korte periode in de home-training, werd 
ze op vierjarige leeftijd opgenomen op het 
Rafaël-paviljoen. 
Doordat er totaal geen gelaatgerichtheid was, is 
men gestart met natuurlijke gebaartjes. 
Ze heeft een forse dyspraxie en haar dysfasie 
komt duidelijk tot uiting. 
Haar simultaan-visueel geheugen is vrij sterk. 
Daarom is de taalontwikkeling gebaseerd op'het 
grafische gesprek. 
Daarnaast gebruikt ze vingerspelling, omdat haar 
liplezen en spreken onvoldoende is, ondanks het 
feit, dat ze continu spreekles gehad heeft. 
Volgens de psychologische test in december 1976 
is ze middelmatig intelligent. 
Haar woordenschat wordt geschat op 1900, dat 
overeenkomt met een leeftijd van 111/2 jaar, dove 
kinderen. 
Ze scoorde op de liplees-hoor-naspreek-test: 14 
(het maximum is 100). 
Dit komt overeen met een leeftijd van 5V2 jaar van 
dove kinderen. 
Haar spreektempo is normaal. 

Opname techniek 
Zo dadelijk zult U een voorbeeld zien, hoe twee 
zinnen worden ingeoefend: 
De zinnen, die geoefend worden, worden steeds 
gekozen uit het grafische gesprek of er worden 
zinnen en woorden doorgegeven vanuit de klas 
en het internaat. 
U zult zien, dat het liplezen en het geheugen on
voldoende is, om deze zin in zijn geheel op te 
nemen. 
De leerling valt terug op het schrift. 
Om haar geheugen te ondersteunen wordt ook 
vingerspelling ingeschakeld. 
Bij de "ee" wordt het symbool van de lipleesdrie
hoek getekend. Daar de eerste zin tijdens de op
name fout loopt, wordt dit onderbroken. 
De band wordt teruggedraaid en de leerling luis
tert naar het spreken van de leerkracht, wat reeds 
opgenomen is. Dan wordt tegelijkertijd het 
schriftbeeld aangewezen, om de grafisch weerge
geven zin auditief te structureren. 
De fout wordt niet vertoond. 
Om een betere opname te krijgen, spelt en articu
leert de leerkracht in tweede instantie duidelijk 
mee. 
Daarna wordt het resultaat aan de leerling ge
toond. 
Tijdens de tweede zin, ziet U, hoe de leerling de 
monitor als spiegel gebruikt. 
Als deze tweede zin beoordeeld wordt door mij 
als "bijna goed", zegt M. spontaan: "opnieuw". 
Ze is gemotiveerd om een goede opname te krij
gen. 

VIDEO-ZINNEN: "Jij hebt in de zon gezeten". 
"Wij hebben twee dagen zon gehad". 
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Weergave techniek 
U zult nu zien, hoe er geoefend word t met eerder 
opgenomen z innen: 
1. De leerl ing ziet eerst het schri f tbeeld en weet 
daardoor wat er komt. 
2. De v ideo-band word t aangezet, de leerl ing 
hoort de leerkracht spreken. 
3. Daarna kijkt en luistert de leerl ing naar zichzelf. 
Spontaan gaat M. dan mee-art iculeren. U kunt dat 
zien aan haar bewegende l ippen. 
4. Tenslot te word t het beeld stil gezet en spreekt 
de leerl ing de zin na. 

Aan M. word t op dat moment niet opn ieuw de vi
suele feedback gegeven, - door de moni to r als 
spiegel te gebruiken - omdat dit haar spreken 
stoort en aan andere leerl ingen kan deze visuele 
feedback ook on thouden worden , om meer de 
spontane spreeksituatie te benaderen. 

VIDEO: "Hoe laat ga j i j naar bed?" 
" In de zesde maand ben ik j a r ig " . 
"W i l j i j kijken of er post is?" 

A. Ti jdens de twee laatste z innen, ziet U duidel i jk, 
dat de leerl ing t i jdens de opname enkele keren 
spontaan haar ogen dicht houdt. 
Bij de eerste zin deed ze dit , toen de door haar 
gesproken zin werd opgenomen. Ze kon zich 
daardoor beter concentreren op haar spreek-
motor iek. 
Bij de tweede zin sloot ze haar ogen, nadat ze het 
schri f tbeeld gezien had, om alle aandacht te ge
ven aan het beluisteren van de zin, die door de 
leerkracht gesproken werd . Daarom heb ik toen 
de band stopgezet om haar de zin te laten praten, 
daarna kreeg ze haar v isuele/audi t ieve norm en 
kon ze zichzelf nog eens controleren. 

VIDEO: "Hoe laat gaan wi j naar hu is?" 
"Hoe laat ga jij naar hu is?" 

B. In dit s tadium is de leerl ing zo ver, dat men de 
eigen visuele no rm kan wegdraaien om de leer
l ing zich meer te laten concentreren op het audi
t ieve. 
Nu kan de bandrecorder worden ingeschakeld. 

C. Zi jn de zinnen wat meer geoefend, dan mag 
de leerl ing vooraf niet meer in het schrift ki jken, 
zodat hij zuiver moet l iplezen. 

Het resultaat van het terugspreken, is afhankeli jk 
van de oefenper iode. 
De klasseleerkracht en de groepsle id ing, word t zo 
mogel i jk , ingeschakeld, om de frequent ie op te 
voeren. 

l ing zijn norm overst i jgt . 
Het is dan noodzakeli jk om een n ieuwe opname 
te maken: de leerl ing trekt zich geleideli jk op aan 
zijn eigen norm. 
Enkele aspecten zijn niet aan de orde geweest, 
onder andere het fouten verbeteren met behulp 
van de video. 
Wij nemen alleen dan fouten op, om ze bewust te 
maken, als de leerl ing ook in staat is, o m deze 
fout eventueel met onze hulp, te verbeteren. 
Er l iggen ook mogel i jkheden in het gebruik van 
de video-recorder om de integrat ie-problemen 
tussen spreek- en schri f tbeeld aan te pakken. 
Wegens t i jdgebrek moeten we het echter hierbi j 
laten. 

Resumé. 
Wij durven te stel len, dat de video-recorder zinvol 
ingeschakeld kan worden bij het spreken leren 
van dove dysfatische leerl ingen en wel o m : 
1 ar t iculo-motor ische patronen in te sl i jpen 
2 het spreektempo te verhogen 
3 r i tmischer te leren spreken 
4 het geheugen te trainen 
5 liplezen te leren 
6 fouten te verbeteren. 
Dit referaat kwam tot stand door intensieve sa
menwerk ing van de spreekleerkrachten aan de 
dysfatische leerl ingen. 
De v ideo-opnames, die U zag, hebben we te dan
ken aan het v ideo-team van het Instituut. 

Mw. van Hedel-van Grinsven. 
St. Michielsgestel. 
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Wij zoeken onder de leerkrac 
zaam bij slechthorende en/of 

iten, werk-
spraakge-

brekkige kinderen iemand, die wil toetre
den tot de redaktie van : 
VAN HOREN ZEGGEN. 
Inlichtingen bij: De Redaktie. Kort na de opname moet er nog regelmat ig ge

corr igeerd worden . Door de automatisat ie ont
staat er een steeds vlotter spreken, zodat de leer-

W I J zoeken onder de leerkrachten, werk
zaam bij s lechthorende en/of spraakge-
brekkige kinderen iemand, die wi l toetre
den tot de redaktie van : 
VAN HOREN ZEGGEN. 
Inl icht ingen b i j : De Redaktie. 
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Video en liplezer» 

1- Inleiding. 
Dit artikel zal grotendeels een verkorte weergave 
2iJn van onze skriptie, die we in 1975 samenstel
den in het kader van de B.O.-opleidingen aan de 
Tilburgse Leergangen, onder leiding van Dr. A. v. 
Uden. De skriptie zelf draagt als ondertitel: "Be
schrijving en evaluatie van een experimentele oe
fenmethode tot verbetering van de gespreksvaar
digheid van oudere dove kinderen". De tekst van 
dit artikel komt overeen met de inhoud van een 
lezing, die we op 25 maart 1977 hielden tijdens de 
jaarvergadering van de Vereniging ter bevorde
ring van het onderwijs aan doven in Nederland. 
Wij proberen om een goed beeld te geven van de 
methode zelf, te laten zien hoe de evaluatie van 
destijds ons geloof erin ondersteunt, en om aan 
te geven hoe we thans onze bevindingen binnen 
onze school ten nutte maken. 

1-1- Probleemstelling. 
De studie is ontstaan op de school voor V.B.O. 
van het Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel, waar regelmatig - op overigens 
goede gronden - gehoorgestoorde leerlingen 
worden aangenomen die, gezien hun leeftijd, on
voldoende oraal funktioneren. Slecht spreken en 
slecht liplezen hangt immers niet per se samen 
met slechte schoolvorderingen. Dit probleem bij 
de kommunikatie wordt vaak niet opgelost, zodat 
het zich ook bij oudere leerlingen van het V.B.O. 
voordoet. Als oorzaak kan men lang niet altijd één 
duidelijke faktor of zelfs ook maar enkele duidelijk 
samenhangende faktoren aanwijzen. In feite heb
ben we vooralsnog zo weinig greep op specifieke 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil 
men met name een goede liplezer worden, dat we 
er tot op heden niet in geslaagd zijn om in het 
kader van de opvoeding van dove kinderen zulke 
omstandigheden te scheppen dat zij allemaal le
ren spreken en verstaan. Maar elke school voor 
doven die zich op een orale benaderingswijze 
heeft toegelegd, heeft tot eerste taak om haar 
leerlingen tot een aanvaardbaar niveau van mon
deling kunnen konverseren op te leiden. Er moest 
dus een remedie gezocht worden, waarvan de 
uitvoering paste in de organisatie van een school 
waarvan de leerlingen reeds zeer druk bezet zijn. 

'•2. Video-apparatuur als leermiddel voor doven. 
!n "Dove kinderen leren spreken", doet Van Uden 
onder andere nauwkeurig verslag van een onder
zoek naar een van de toepassingsmogelijkheden 
van video-apparatuur. Een van zijn opmerkingen 
vertaalden we in onze situatie als volgt. "In het 
gesprek vormen liplezen, spreken en taalvermo
gen voor ernstig gehoorgestoorden drie essen

tiële faktoren die met elkaar in evenwicht moeten 
zijn. Het simpele feit van zijn plaatsing op het 
V.B.O. moet wel inhouden dat de school op zijn 
minst vertrouwen heeft in de mogelijkheden van 
de leerling om zijn taalvermogen op bevredigen
de manier te ontwikkelen. Als nu het gebruikelijke 
artikulatie-onderwijs, dat in de voorgaande jaren 
op de basischool en daarvóór nog op nadrukke
lijke en exclusieve manier werd gegeven, door 
welke oorzaak dan ook ten aanzien van een be
paalde leerling niet doeltreffend is geweest - het
geen tot onvoldoende gespreksvaardigheid heeft 
geleid - dan zou men ook kunnen proberen om 
het liplezen op de eerste plaats te verbeteren. 
Verwacht mag worden dat ook het spreken daar
door bevorderd zal worden. Bij een goede taal
ontwikkeling zou dat betekenen dat alweer een 
doof kind leert om mondeling kontakt te houden 
met zijn omgeving". 
Het resultaat van de proef die Van Uden deed 
wees uit dat liplezen, ook zonder bewustmaking 
van de diverse aspekten ervan door oefening be
vorderd kan worden, met name door oefening 
met het zien van eigen spreken, bij voorkeur na 
enig uitstel. 

1.3. Doelstelling. 
We wilden nagaan of het mogelijk is om oraal 
onvoldoende funktionerende leerlingen van het 
V.B.O., onder kondities die het volgen van het 
gewone onderwijs niet verstoren, via liplezen van 
zichzelf met behulp van video-apparatuur, zodanig 
te oefenen, dat een aanmerkelijke verbetering van 
hun gespreksvaardigheid bereikt wordt ofwel mo
gelijk wordt gemaakt. En dat zonder de oorzaak 
van de disfunktie in de behandeling te verdiskon-
teren. 

1.4. Enkele toetsen. 
Als feitelijke toets gebruikten we de "Test voor 
liplezen met geluidwaarnemen en naspreken.", 
door Van Uden ontworpen, en waarvan een be
schrijving in zijn proefschrift te vinden is. 
Als toegevoegde toets (1a) gebruikten we de 
tweede lijst met oefenstof die tijdens de zittingen 
aan de leerlingen werd aangeboden. De eerste 
lijst beschouwden we als een introduktie van de 
werkwijze bij de leerlingen en het gewennen van 
proefleider en leerlingen aan elkaar. 
Omdat de eerste twee weken van de zittingspe
riode het akoestisch gedeelte van de apparatuur 
nog niet gereed was, hebben we bovendien nog 
een ekstra toegevoegde toets ingelast, namelijk 
die oefenlijst waarmee voor het eerst geoefend 
kon worden met gebruikmaking van geluidsver
sterking, (toegevoegde toets 1b). 
Een tweede toegevoegde toets was de "Test van 
10 18-lettergrepige niet-samengestelde zinnen.", 
eveneens van Van Uden, die een maat aanlegt 
voor de spanwijdte van het geheugen. Het is dui-

13 



delijk dat het geheugen een onmisbare funktie 
vervult bij het liplezen. 

Deze toets en toegevoegde toetsen leveren alle 
cijfermateriaal op: er worden dingen "objektief" 
mee gemeten. Maar het gaat bij liplezen om meer 
dan in deze getallen te vangen is. We denken aan 
het funktioneren van het kombinatievermogen 
waardoor de liplezer in staat is om zijn gebrekkig 
waarnemen van de spraak enigszins te kom-
penseren; zijn vermogen om zich in de denkwe
reld van de gesprekspartner te verplaatsen; de 
mate waarin integratie heeft plaatsgevonden tus
sen het visueel, akoestisch en kinestetisch waar
nemen van de spraak; het vermogen tot konsen-
tratie; de motivatie van de liplezer, zijn intuïtie, 
zijn emotionaliteit: bij elk kommunikatieproces is 
de hele mens betrokken, én de ander. Als poging 
om toch iets vast te leggen van wat met betrek
king tot deze zaken met de training wellicht werd 
bereikt, hielden we tijdens de sessies aantekening 
omtrent de gedragingen van de proefpersonen 
die ons in verband met de proef van belang le
ken. 
Bovendien verzochten we het personeel van 
school en internaat dat met de proefpersonen in 
kontakt stond om hun indrukken weer te geven 
over eventueel merkbare resultaten van de oefe
ning. 

1.5.1, Selektie van de proefpersonen. 
Het leek ons het geschiktst om via een enquête 
onder opvoedend en onderwijzend personeel na 
te gaan welke leerlingen van het V.B.O. het mee
ste moeite hadden om met hun direkte omgeving 
mondeling kontakt te onderhouden. We ontwier
pen daartoe een waarderingsschaal met een on
derverdeling in vijf niveaus. Aan de hand van 31 
geretourneerde formulieren, waarop we alle leer
lingen van het V.B.O. (106 destijds) hadden ver
meld, en waarbij verzocht werd om alle leerlingen 
die men goed kende een waarderingscijfer toe te 
kennen, konden we de hele schoolbevolking in 
een rangorde plaatsen vanaf de beste liplezers 
langzaam afdalend tot de allerzwaksten. De vijf 
laagst gekwalificeerden - geen ervan haalde het 
tweede niveau van "slechte liplezer" - werden 
uitgenodigd om aan de proef deel te nemen. Ze 
stemden erin toe. 

1.5.2. Anamnese van de proefpersonen. 
Het betrof vier meisjes en een jongen, in leeftijd 
variërend van 14:9 tot 19:3. De gehoorverliezen 
lagen tussen 105 en 125 Db. Een van de leerlin
gen was op 7-jarige leeftijd door een ongeval 
doof geworden. De anderen waren pre-linguaal 
doven: meningitis, erfelijkheid en pendred-
syndroom stonden op hun persoonslijsten ver
meld waar het om de vermoedelijke oorzaak van 
hun handicap ging. Bij drie van hen werd die al 
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voor de eerste verjaardag onderkend. Het 
meningitis-geval trad pas op een leeftijd van 1:6 
op. Op intelligentietests scoorden alle 5 leerlingen 
boven het gemiddelde, twee ervan zelfs zeer 
ruim. 
Bij een van de leerlingen werd een betrekkelijk 
zware vorm van dysfasie vastgesteld en een lichte 
dysartrie, vergezeld van een bemoeilijkte integra
tie van symbolen met bemoeilijkte naamgeving. 
Bij de overigen werden lichte aanwijzingen voor 
dyspraxi gevonden. 
In karakterologisch opzicht had het toeval een vijf
tal leerlingen bijeengebracht met grote onderlinge 
verschillen. 
Ook voor wat de schoolvorderingen betreft was er 
nauwelijks overeenkomst tussen de vijf: matig, 
zwak, goed en zeer goed: alsof we ze opzettelijk 
zo hadden uitgekozen. 

2. De Methode. 
Een afdoende beschrijving van de methode is 
binnen de ruimte van een tijdschriftartikel niet 
mogelijk. We beperken ons hier tot de principes. 

2. 7. de uitgangspunten. 
a. Ondanks de min of meer gefixeerde oefen
situatie dienden we te proberen de proefpersonen 
met hun hele persoon bij de training te betrekken. 
b. Naast een zo perfekt mogelijke video
apparatuur (aan de onze ontbrak echter wel het 
een en ander) meenden we een optimale geluids
versterking toe te moeten passen, daar als vast
staand door ons wordt aangenomen dat het in
schakelen van profitabele gehoorresten een inte
grerend deel uitmaakt van het proces van het lip
lezen. 
c. Het inschakelen van het lipbeeld leek gewenst. 
Bij de opbouw van een oraal gedrag bij doven 
speelt het schriftbeeld een belangrijke rol als 
steun voor het geheugen. (Van Uden 1974) 
d. Het oefenen diende te gebeuren met gebruik
making van voor de leerlingen zinvolle taalgege
vens. 
e. Het oefenmateriaal moest zo worden samen
gesteld dat ritme, zinsmelodie en aksent bij het 
spreken en verstaan een rol speelden. 
f. De moeilijkheidsgraad van de oefenstof moest 
elke zitting weer juist binnen het prestatie-niveau 
van de leerling te liggen. 
g. Om de oefening zo intensief mogelijk te maken 
wensten we de oefenstof zoveel mogelijk aan te 
passen aan de behoeften van het moment. Dat 
hield in dat ze samengesteld moest worden aan 
de hand van een foutenanalyse van de voor
gaande zitting. 

2.2. De oefen/i/sten. 
We geven hier aan hoe de oefenlijsten - afgezien 
van de lijsten voor de eerste zittingen - werden 
ingericht, en zullen daarna een indruk geven hoe 



werd vastgesteld welke specifieke eisen aan de 
oefenstof gesteld moesten worden. (2.4.) 

2.2.1. Groepen woorden - woordgroepen. 
De groepen woorden bestonden meestal uit 
twee woorden, woordparen dus, vaak 
spondee-woorden. De opzet was om te starten 
met woordparen waarvan de woorden onder-
'ing sterk kontrasteerden, zowel voor wat be
treft fonemen, lipbeeld als aksent. Aan de hand 
van de foutenanalyse moesten we geleidelijk 
komen tot woordparen waarvan de woorden 
zoveel mogelijk aan elkaar gelijk waren be
halve dat ene element dat we bedoelden te oe
fenen. 

kastplank 

handvat 

stamgast 

ol i fant 

haarlak 

A -
mondvo l 

hardop 

s tomkop 

o l ievondst 

haarlok 

0 
kontrasten 
k - m 
a - o 
s - n 
pi - V 
a - o 
n k - 1 
aksent 

n - r 
v - . . . 
a - o 
t - p 
aksent 

a - o 
g - k 
a - o 
st - p 

a - o 
. . . - s 

a - o 

7 

5 

4 

2 

1 

fig. 1 

' n fig. 1 wordt een serie woorden getoond die 
gebruikt kan worden voor een leerling die blijkt 
het onderscheid tussen de A en de O niet te 
kunnen aflezen. In de praktijk zijn er vele tien
tallen woordparen méér nodig, maar wij lich
ten er hier en daar een uit om de opklim
mende moeilijkheidsgraad te laten zien, die ge
lijke pas dient te houden met de toenemende 
vaardigheid van de leerling. In kastplank -
mondvol kontrasteert de A tot tweemaal toe 
met de O, maar daarnaast zijn er nog legio te
genstellingen. Blijkt de leerling binnen zulke 
woordparen de A niet meer te verwisselen met 
de O, dan wordt de moeilijkheidsgraad ver
hoogd: handvat - hardop, met minder kontras
ten. Zo werken we in de loop van de weken 
verder, tot het stadium bereikt is waarin woor
den van elkaar onderscheiden moeten worden 
die alleen maar verschillen in dat ene foneem 
dat zo verwarrend veel op dat andere leek: 
haarlok - haarlak. 

Elke lijst bevatte ongeveer 20 van deze woord
paren, al naargelang de te verwachten presta
tie met grotere of kleinere kontrasten, en 
doorgaans toegespitst op 4 of 5 voor de leer
ling moeilijk gebleken foneemtegenstellingen. 

Op dezelfde wijze zochten we iedere keer weer 
naar ongeveer 10 paren van woordgroepen 
van allerlei type: men komt ze als aksentgroe-
pen vaak tegen in het gesprek: verbindingen 
van het zelfstandig naamwoord met bepalin
gen, werkwoordgroepen met of zonder bepa
lingen, nevenschikkingen zoals Kees en Jan, en 
reeksvormingen als van hier naar daar en der-

onder m i jn bord 
honderd poppen 
mag niet rammelen 

A - O 

- van mi jn mama 
- handen wassen 
- mocht niet t r o m m e l e n 

fig. 2 
gelijke. In fig. 2 geven we een aansluitend 
voorbeeld, waarbij ook weer het laatste paar 
woordgroepen voor wat het lijnbeeld betreft 
uitsluitend verschilt in de tegenstelling A - O. 

2.2.2. Zinnen. 
Zo'n minitieuze werkwijze als bij woorden en 
woordgroepen is bij zinnen niet mogelijk. Naar 
bevind van zaken stelden we per oefenzitting 
een aantal zinnen samen waarvan de moeilijk
heidsgraad door middel van variaties in lengte, 
woordkeus, konstruktie en inhoud aan de om
standigheden werd aangepast. 

Woorden, zowel als woordgroepen en zinnen la
gen binnen de belangstellingssfeer en het taal
vermogen van de leerlingen. Bij het samenstellen 
van de lijsten werd gebruik gemaakt van gege
vens uit de taallessen. 
fig. 3 is een weergave van een willekeurige oefen-
lijst. Het totaal aantal woorden op de lijsten be
droeg gewoonlijk ongeveer 125, en kon in een 
minuut of tien ingesproken worden, en in een 
volgende tien minuten afgelezen en nagesproken. 

2.3. De apparatuur en de werkwijze. 
De opstelling van de apparatuur wordt in fig. 4 
weergegeven, en was zodanig dat de leerlingen 
met het gelaat naar de kamera gericht de oefen
stof, steeds na een blik op de oefenlijst, met een 
ontspannen lichaam konden inspreken. Ze hoor
den dan zichzelf door middel van hun Mibavo, 
terwijl de geluidsopname geschiedde via een ek-
stra mikrofoon. Tijdens het inspreken keken ze 
niet naar het televisiescherm: visuele kontrole 
ontbrak. Wij zorgden ervoor dat alleen het inspre
ken zelf op de videoband werd opgenomen, door 
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GB/5/77 

ee - e 
veel meel 
echt mensenwerk 
even opletten 
mensen en beesten 

k - g 
graag gedaan 
aan het gooien 
de grijze kerk 
in de klas 

aa - a 
maanman 
tuinhark 
stapelbed 
handbal 

p/b - m 
boterberg 
boomstam 
omlaag 
zeeman 

pannelap 
tekenhaak 
stamppot 
aantal 

motorpech 
misstap 
opplakken 
steelpan 

In de bakkerij wordt brood gebakken. 
Op de technische school is een afdeling voor bak
kers. 

fig. 4 
1 stoel leerlingen 
2 tafel 
3 televisietoestel, met daaronder video-apparatuur 
4 versterker 
5 stoel proefleider 
6 kamera (zwart/wit) op gelijke hoogte met de leerlin
gen 
7 raam 
8 mikrofoon 
9 aansluitpunt Mibavo 

vette melk 
geen meesterwerk 
en aflezen 
beesten en mensen 

het dak kraakt 
andere kooien 
de kleine Gerrit 
in het gras 

st - s/z 
wandelstok 
stoeprand 
deelsom 
stalmest 

st - t/d 
ringband 
zandbak 
tentenkamp 
waterkant 

wollensok 
soepbord 
Telstar 
zakmes 

zwembad 
zaterdag 
Denekamp 
waterkan 

In Roemenië is een aardbeving geweest. 
In de hoofdstad zijn veel gebouwen ingestort. 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft geld gestuurd om 
de mensen te helpen. 

fig. 3 

de lens met een karton af te dekken als de leer
l ing op de oefenli jst naar het vo lgende i tem zocht. 
Op een protokol hielden we ook zorgvuld ig aante
kening van wat de leerl ing precies zei, met spe
ciale aandacht voor de afwi jk ingen van de gang
bare norm. Onze posit ie schuin tegenover de leer
l ingen buit ten we uit door voor tdurend oogkon-
takt te houden om daarmee de leerl ing te st imule
ren attent te zi jn. 

Als zo alle oefenstof was ingesproken spoelden 
we de band terug en namen we de oefenli jst in. 
De leerl ing draaide dan zijn stoel, zodat de 
nieuwe posit ie tegenover het beeldscherm inge
nomen werd . Na een druk op de weergaveknop 
van de v ideoapparatuur verscheen dan het eerste 
beeld op het scherm, gevo lgd door een pauze 
waar in het beeld leeg was als gevolg van het af
schermen van de lens t i jdens de opname. Deze 
pauze moest nu door de leerl ing worden gebruikt 
om het i tem dat zojuist van het beeld was afgele
zen na te spreken. Wi j schreven weer nauwkeur ig 
op wat er precies werd gerapporteerd. Nadat zo 
de hele band was afgewerkt telden we de goed 
afgelezen en gerapporteerde i tems, en deelden 
die score aan de leerl ing mee. Als de lijst goed 
was samengesteld moest het resultaat voor de 
leerl ing bevredigend zi jn, en kwam hij de vo lgen
de keer graag terug om het nog beter te doen, 
ook al was dan de moei l i jkheidsgraad van de oe
fenstof weer wat hoger. 
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Voor en na deze procedure, en t i jdens het terug
spoelen van de band, ontstonden vaak gesprekjes 
die soms relevante opmerk ingen opleverden. 
Daarvan werd eveneens op de protokol len aante
kening gehouden, evenals van de uiterl i jke gedra
gingen van de leer l ingen. 

2.4. Het samenstellen van de oefenlijsten. 
In onze skriptie hebben we ui tvoer ig besproken 
hoe het lastige en arbeidsintensieve karwei van 
het analyseren van het protokol , het daaruit trek
ken van de konklusies voor de nieuwe te maken 
lijst en de opbouw van die n ieuwe lijsten zelf ge
klaard diende te worden . We kunnen nu niet in
gaan op de talri jke prob lemen die zich daarbij 
voordeden. We volstaan met de opmerk ing dat 
het vanzelf spreekt dat, als men nauwkeur ig op
schrijft wat er door de leerl ing t i jdens de oefenzit
t ing gezegd word t , men door het vergel i jken van 
de gegevens van de oorspronkel i jke lijst met dat
gene wat door de leerl ing werd gerapporteerd 
vast kan stellen wat er al lemaal mis gegaan is. 
Als men daarvan een staatje opstelt bli jkt in de 
meeste geval len dat een leerl ing bepaalde fouten 
veel f rekwenter maakt dan andere. Dat zijn dan de 
Problemen die men met het opstel len van de 
nieuwe lijst aanpakt, op de manier als hiervoor 
geschetst met betrekking tot de tegenstel l ing 
A - O . 

Omdat aantekeningen gemaakt werden zowel van 
het inspreken als van het rapporteren werd kon-
trole achteraf mogel i jk op de artikulatie zowel als 
op het aflezen. Het zal wein ig lezers verbazen dat 
de samenhang tussen beide vaardigheden groot 
gebleken is. Wi j zijn zover gegaan dat we de fou
ten bij het inspreken en die bij het rapporteren in 
de foutenanalyse en dus in het plan voor de 
nieuwe oefenl i jsten geli jkeli jk betrokken. 

Voor een juiste waarder ing van de uitslag van 
onze proef moet men weten dat we de vijf leer-
Hngen in twee groepjes verdeeld hadden: een van 
twee, een van drie leer l ingen. Elke leerl ing oe
fende tweemaal per week. Voor elk groepje maak
ten we per week 2 l i jsten. Per week dus 4 l i jsten, 
waaraan 10 zi t t ingen en dus 10 protokol len ten 
grondslag lagen. Dit neemt iemands vri je t i jd ge

heel in beslag, zodat niet te denken viel aan het 
per indiv idu opstel len van oefenl i jsten, al zou dat 
voor de ui tkomst van de proef, én voor de leer
l ingen waarschi jnl i jk gunst iger zijn geweest. 

3. Evaluatie. 
Kortheidshalve zetten we de uitslagen van de 
toets en de toegevoegde toetsen samen in één 
tabel, en geven we slechts een zeer kort overzicht 
van de observaties en de mededel ingen van in
ternaatsleiding en de betrokken leerkrachten. Ge-
detaileerde en bekommentar ieerde gegevens kan 
men in onze skriptie v inden. 

3.1. Getallenscores. 
Na drie maanden oefenen werden aan de leerl in
gen de 4 toetsen voorgelegd die ze ook vóór de 
t ra in ingsper iode hadden doorgewerkt . Elke toets 
kent zijn eigen wijze van scoren, die samenhangt 
met de aard en opbouw van de tests. Om de 
noodzaak te ont lopen alle toetsen en uitslagen 
ui tvoer ig toe te l ichten berekenden we de voor
ui tgang die bij de tweede aanbieding gekonsta-
teerd werd ten opzichte van de eerste. Dit verschi l 
drukten we uit in percenten van de eerste score, 
en verkregen aldus een maat voor de percentuele 
vooru i tgang voor elke leerl ing bij elke toets. 
Bij de toegevoegde toetsen 1a en 1b hebben we 
onderscheid gemaakt tussen het goed rapporte
ren van fonemen in de woorden en woordgroe
pen enerzijds, en het juist rapporteren van de let
tergrepen voor wat betreft de zinnen anderzi jds. 
1a' en 1b1 hebben betrekking op foneemherken
ning, 1a2 en 1b2 op de zinnen. Zie Fig. 5. 

Op de uitslagen bij 1b2 na zijn ze alle posit ief. (Al
daar kan m.b.t. de score van Annie - namen zijn 
gef ingeerd - een stor ing t i jdens de tweede aan
bieding van invloed zijn geweest.) 
Er dient bij de interpretat ie van deze cijfers wel op 
gelet te worden dat de percentages geen aanwi j 
zing geven omtrent een goede of slechte score. 
Waar bij een eerste aanbieding al hoog werd ge
scoord zal de winst bij de tweede in procenten 
ui tgedrukt niet spektakulair kunnen zijn. En bij 
eenzelfde scoreverbeter ing in punten zal het per
centage hoger ui tval len naarmate de score bij de 

fig. 5 

WINST TEN OPZICHTE VAN DE EERSTE AANBIEDING TOETS EN TOEGEVOEGDE TOETSEN 1 EN 2 IN % 

Lenie 
Martha 
Annie 
G reetje 
Frank 

toets 

22,12 
12,82 
39,13 
38,06 
12,35 

toegevoegde 
1a' 

61,4 
60,32 
83,78 
30,86 
36,11 

toets 1 
1a2 

28 
53,66 
66,67 
16,13 
12,90 

1b1 

11,35 
9,67 
4,31 

29,07 
11,75 

Toegevoegde 
1b2 

45,45 
6,05 

13,96 neg. 

7,80 

toets 2 

46,91 
23,01 
7,27 
7,53 
6,13 
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eerste aanbieding lager was. Zo was voor Lenie in 
de toegevoegde toets 2 (maximum score 18.) de 
sprong van 8,1 naar score 11,9 een grote verbete
ring, maar haar uiteindelijke score bleef toch ver 
achter bij die van Frank die 17,3 scoorde, maar de 
eerste keer ook al 16,3 haalde. 

3.2. Observaties. 
Het aantal zittingen heeft gevarieerd van 15 tot 19 
per leerling. Uit onze observaties menen we op te 
kunnen maken dat, hoewel elke leerling op geheel 
eigen wijze op de oefengang reageerde, er toch 
ook gemeenschappelijke tendensen aan te wijzen 
zijn. We noemen de 3 volgende. 

- Van de aanvankelijke spanning bij deze, noch 
van de aanvankelijke angst dan wel betrekkelijke 
moedeloosheid bij de ander, bleek ook maar het 
geringste over te zijn bij de laatste oefenzittingen. 
Gedurende de drie maanden groeide een houding 
van rustige aandacht, een duidelijke intentie tot 
het beheersen van de situatie waarin men tot op 
grote hoogte slaagde. 

- leder van de proefpersonen ervoer de oefening 
in zekere zin als een zelfonderzoek. Men merkte 
zelf op waar de moeilijkheden zaten, en pro
beerde er zelfstandig oplossingen voor te vinden. 
Wij achten het ook niet uitgesloten dat het aan 
het groeiende zelfvertrouwen gelegen heeft dat 
enkele proefpersonen tot een herwaardering 
kwamen van spreken en liplezen in het kontakt 
met anderen. 

- Het eerste middel dat men aanwendde om de 
score te verbeteren was bij allen de poging om 
beheerster en duidelijker te artikuleren. Het viel 
ons op dat (afgezien van een van de proefperso
nen) de korrektie spontaan plaats ging vinden. 
Slechts af en toe was enige hulp nodig waar men 
niet meer eigener beweging de juiste artikulatie-
plaatsen terug kon vinden. Ook het oogkontakt 
met de proefleider funktioneerde bij dit proces als 
stimulans en houvast bij het proberen. 

De reakties van klasseleerkrachten en groepslei
ders waren vooral eerlijk. Men kan ook moeilijk 
verwachten dat de 5 zwakste liplezers uit een po
pulatie van 106, na 15 tot 19 keer een half uur oe
fenen plotseling een opvallende gespreksvaardig
heid aan de dag zullen leggen. Maar positieve 
antwoorden waren er ook. Dan benadrukte men 
dat de proefpersonen zich opener opstelden in 
een gesprek, meer moeite deden om zich ver
staanbaar te maken en om zelf te verstaan. En dat 
deden met meer overleg en rust dan tevoren. In 
de klas merkte men dan ook een groter bereid
heid om op aangeboden hulp in te gaan, soms 
om zelf om hulp te vragen. Het kommunikatie-
probleem had zo een handvat gekregen om het 
aan te pakken, wat voordien eraan had ontbroken. 
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4. Toepassing en ontwikkeling. 
In onze skriptie hebben wij ook zelf menige vraag 
opgeworpen omtrent de specifieke waarde en 
werkzaamheid van de hierboven in het kort be
schreven methode, zonder altijd een bevredigend 
antwoord te kunnen geven. Wel hebben we voor 
de praktijk de konklusie getrokken dat, waar de 
enquête het bestaan van het probleem duidelijk 
bevestigde, de uitkomsten van de evaluatie het 
rechtvaardigden om in deze richting naar oplos
singen te zoeken. 

Sinds het begin van het schooljaar 1976-1977 
houdt een groep medewerkers zich bezig met het 
toepassen van de werkwijze op leerlingen van het 
V.B.O. die ervoor in aanmerking komen; dat wil 
zeggen: waarvoor om ekstra hulp verzocht wordt. 
Tot nu toe zijn er ruim een dozijn leerlingen die 
een oefenprogramma doorwerken of al afgewerkt 
hebben. In de loop van het jaar hebben zich van
zelfsprekend enige ontwikkelingen voorgedaan, 
waarvan we de voornaamste willen noemen. 

Het is duidelijk dat we, nu we met een groep me
dewerkers aan de slag zijn gegaan, de lijsten in 
tegenstelling tot wat bij de proef mogelijk was per 
individu worden samengesteld, ledere leerling 
krijgt uitsluitend te maken met de eigen proble
men, wat een optimale werking van het principe 
mogelijk maakt. 

Bij onze proef deelden we de lijsten in volgens 
een vast schema van 125 woorden in totaal, gelij
kelijk verdeeld over woorden, woordgroepen en 
zinnen. Het blijkt nu menigmaal na verloop van 
tijd wenselijk om aksenten te verschuiven. Soms 
neemt het aantal zinnen de overhand, soms krij
gen woorden en woordgroepen de meeste aan
dacht. In andere gevallen blijkt de steun van het 
geheugen nog zozeer nodig voor het herkennen 
van de oefenstof dat de lijst in gedeelten moet 
worden afgewerkt. Dat leidt dan weer tot het 
nauwer op elkaar laten aansluiten van woorden 
en zinnen, ook wat betreft de erin voorkomende 
artikulatorische problemen. 
Wij grijpen ook hier de gelegenheid aan om ons 
wantrouwen te uiten tegenover speciale hulp tot-
in-het-oneindige. Behalve dat daaraan de bezwa
ren kleven van het jarenlang moeten missen van 
een of meer klassikale lessen per week, en dat de 
leerlingen een in zekere zin gerechtvaardigde af
keer kunnen voelen voor het bij voortduring be
handeld worden als een "buitenbeentje", vrezen 
we vooral voor een zozeer vertrouwd raken met 
die situatie dat de leerling zich erin gaat koesteren 
en niet meer gemotiveerd is om eruit te komen. 
Vandaar dat we gekozen hebben voor een trai
ning in perioden. In principe duurt een oefengang 
niet langer dan een trimester. De leerlingen wor
den daarna verondersteld gemotiveerd te zijn, op 



het goede spoor te zijn gezet, en in staat te zijn 
om op eigen kracht even verder te kunnen. Na 
ver loop van t i jd kan weer een beroep op het team 
gedaan worden voor voortgezette hulp gedurende 
weer een periode. De lezer gelove echter niet dat 
deze regel zo strikt zou zijn dat er geen uitzonde
ringen op zouden bestaan. 

Voorts zijn in enkele geval len de prob lemen rond 
de gespreksvaardigheid zo kompleks dat de toe
passing van de methode plaats v indt in kombina-
tie met speciale hulp voor de art ikulatie, en de 
kontakten met de taalleerkracht ekstra gewicht 
kri jgen. 

Wij wi l len afsluiten met een opmerk ing uit onze 
skriptie die voor onszelf t i jdens de arbeid steeds 
meer waarde kreeg. Deze: "W i j hebben nooit de 
pretentie gehad - en we hebben dat ook aan de 
proefpersonen voorgehouden - dat wi j wisten 
wat de leerl ingen moesten doen om beter te leren 
spraakafzien. Wi j w i lden ze slechts op een zoveel 
mogel i jk gerichte wijze konfronteren met hun fei
len en falen, opdat zijzelf in een komplekse aktivi-
teit wegen zouden v inden om waar te nemen wat 
ze voord ien on tg ing . " 
Onze neiging tot onderr ichten moet hier geen 
kans kri jgen. Bij deze oefeningen word t van de 
leiders gevraagd dat ze de leerl ingen aktiveren 
door het samenstel len van precies de goede oe-
fenl i jsten, door het voor tdurend kontakt met de 
leerling t i jdens het oefenen, door mét de leerl ing 
verheugd te zijn over de suksessen die er bij een 
juiste toepassing alt i jd zi jn. 
De uiteindel i jke maat van dat sukses zal vr i jwel 
nooit goed te schatten zijn. Maar omdat de me
thode in alle opzichten aansluit bij wat overal el
ders op het Insti tuut gebeurt hoeven we de resul
taten niet te wan t rouwen , gaan we gestadig door 
in het geloof dat suksessen onvervreemdbaar de 
kinderen zijn van het sukses. 

L.F.M. Smits. 
Sin t-Michielsgestel 
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Informatie. 

Tussen de vele t iental len brochures en folders, 
die op de redaktietafel neerdwarrelen, pikten we 
er een uit get i te ld : 

Aangepaste Verbl i j fsaccommodat ie in Nederland. 
Dit in l icht ingenblad is er een uit een serie van 
vijf, u i tgegeven door de A.N.W.B. en samenge
steld door : Toerist ische Reisvoorbereiding Ge
handicapten. Dit in samenwerk ing met de Neder
landse Vereniging voor Revalidatie. 
Deze serie beoogt: Toerist ische voor l icht ing te 
geven aan l ichameli jke en zintuigl i jk gehandicap
ten. 
We hebben bovengenoemd in l icht ingenblad eens 
doorgelezen. Er staat: 'Aangepaste Verbli j fsac
commodat ie ' . 
Voor doven en slechthorenden is er echter wein ig 
aangepast. Er staat niets vermeld over: Ringlei
d ingen, aparte geluidsapparatuur, weksignalen, 
belsystemen, telefoonversterkers enz. enz. Wi j 
menen, dat gehoorgestoorden die op vakantie 
gaan, daar erg mee gebaat zullen zijn. 
Bovendien vragen wi j ons af: Hoe worden ge
hoorgestoorden op vakantie gewaarschuwd, bi j 
voorbeeld 's nachts in geval van brand? 
Overigens veel goede informat ie over vele 
vakant ie-mogel i jkheden in Nederland. 
In deze serie zijn nu verschenen: 
- Groepsvakant iemogel i jkheden en groepshuizen 

in b innen- en bui tenland. 
- Aangepaste verb l i j fsaccommodat ie in Neder

land. 
nog zullen verschi jnen: 

- Aangepaste verb l i j fsaccommodat ie in het bui 
tenland. 

- Recreatiekaart Nederland. 
- A lgemene informat ie. 

Mogel i jk kan in deze laatste brochure ook wat 
aandacht besteed worden aan voorz ieningen voor 
gehoorgestoorden. 
Deze in l icht ingenbladen zijn voor A.N.W.B. leden 
gratis verkri jgbaar bij alle A.N.W.B, kantoren. 
Organisaties kunnen de in l icht ingen óók aanvra
gen bij de N.V.R., ui ts lui tend in aantal len van 10 
of een veelvoud daarvan. 
Aanbevolen. M. 

Ti jdens de conferent ie van de VeBOSS op 23 en 
24 februari j . l . werd een rapport aangeboden aan 
de vergader ing van leerkrachten, die een funkt ie 
hebben in het voortgezet onderwi js aan slechtho
rende en spraakgebrekkige kinderen, over de be
tekenis en de werkwi jze van dit voortgezet on
derwi js. 

Dit rapport is samengesteld op de vergader ing 
van de hoofden van deze scholen en ligt ter dis
cussie. 
De redaktie is van men ing , dat het belangri jk is, 
dat ook de leerkrachten, die in andere takken van 
het onderwi js aan slechthorende en spraakge
brekkige kinderen werken, hiervan kennis nemen. 
Opmerk ingen kunt U kwijt bij de Secretaris van 
de VeBOSS, dhr. J. Greefhorst. Redaktie. 
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RAPPORT. 

1. Er bestaan in Nederland scholen voor voort
gezet bu i tengewoon onderwi js aan slechtho
rende en spraakgebrekkige kinderen. 
Zij v inden hun wettel i jke basis in het Besluit 
Bu i tengewoon Onderwi js 1967, hoofdstuk 2, 
paragraaf 1. 

2. Het voortgezet bu i tengewoon onderwi js 
(V.B.O.) als boven aangeduid is bedoeld 
voor : 
a) Kinderen die een verminderde gehoor-

scherpte bezitten. 
b) Kinderen bij wie de diagnose van spraak-

gebrekkigheid is gesteld en die een zorg
vuld ige begeleiding nodig hebben bij de 
u i tbouw van hun verbale communicat ie 
mogel i jkheden. 

Bij beide groepen kinderen word t veelal een 
discrepantie geconstateerd tussen het per-
formale en verbale I.Q., die speciale begelei
d ing en bu i tengewoon onderwi js noodzakeli jk 
maken, vooral met betrekking tot het com
penserend aspect van het ' ta l ige' karakter van 
ons onderwi jssysteem. 

3. Met het voortgezette karakter van dit onder
wi js is bedoeld, de kinderen die de leefti jd 
hebben, waarop normal i ter de kernafdel ing 
voor bu i tengewoon onderwi js c.q. het basis
onderwi js is door lopen, de gelegenheid te 
bieden hun kansen voor een opt imale ont
p looi ing te benut ten, zodat zij naar eigen aard 
en aanleg op een goede wijze voorbere id 
worden op hun plaats in de maatschappi j . 
Dit onderwi js neemt ook slechthorende en 
spraakgebrekkige leerl ingen op, die bij het 
regulier voortgezet onderwi js door hun han
dicap zijn vastgelopen. 

4. Zowel een verminderde gehoorscherpte als 
ernstige spraakgebrekkigheid hebben conse
quenties voor het taal- en denkniv iveau van 
een mens. 

5. Voordat een kind op een school voor V.B.O. 
kan worden geplaatst, zal een toelat ings
commiss ie daaromtrent een beslissing ne
men. 
Het besluit Bu.O. art. 45 lu idt : De commiss ie , 
bedoeld in art. 7, 2e l id, bestaat tenminste uit 
het hoofd van de school , tot welke toelat ing 
word t ver langd; een medicus, die met het 
onderzoek van slechthorende en ernstig 
spraakgebrekkige kinderen ver t rouwd is; een 
aud io loog, alsmede een academisch gevormd 
psycholoog, die met het psychologisch on
derzoek van kinderen ver t rouwd is, dan wel 
een academisch gevormd en psychodiagnos-
t isch geschoold opvoedkundige. 
In veel geval len is een maatschappel i jk wer

ker toegevoegd aan de commiss ie . Het is 
gewenst, dat de maatschappel i jk werker ge
noemd word t bij de personen, die tenminste 
zitt ing moeten hebben in een toe la t ingscom
missie. 

6. Bij het V.B.O. voor s lechthorenden en spraak-
gebrekkigen zijn de vo lgende op le id ingsmo-
gel i jkheden ontw ikke ld : 
a) Lavo en Leao. 
b) Staatsexamen Mavo III en IV. 
c) Staatsexamen Havo. 
d) Associat ie-dip loma's. 

7. Meer samenwerk ingsvormen met het regu
liere onderwi js zullen binnen de wettel i jke 
mogel i jkheden worden gezocht. 
Voor de leerl ingen is nu reeds de mogel i jk
heid gerealiseerd als extraneus deel te ne
men aan het Leao-examen en te integreren in 
het p rogramma van L.T.S. en L.H.N.O.-
scholen. 
Ook met andere vo rmen van het reguliere 
onderwi js worden samenwerk ingsvormen ge
zocht. 

8. Op deze scholen word t onderwi js gegeven 
aan kinderen, die het onderwi js aan regulier 
scholen niet opt imaal kunnen vo lgen. 
Dit betekent ten aanzien van bijv. de or thod i -
dactische situatie op deze scholen, dat er 
leerkrachten nodig zi jn, die naast hun ge
richte studie een aanvul lende ople id ing voor 
hun taak bij het V.B.O. vo lgen. 

9. Het is noodzakeli jk voor het voortbestaan van 
het V.B.O. met haar huidige op le id ingsmoge-
l i jkheden: 
a) Dat als verpl ichte leerkrachten ook ge

slaagden van de lerarenopleiding be
noembaar zullen zijn. 

b) Dat de benoembaarheid van leerkrachten 
dezelfde is als bij het regulier voortgezet 
onderwi js . 

10. Het streven naar de gel i jkberecht ig ing van de 
gehandicapte leerl ing met zijn niet gehandi
capte medeleer l ing bij het regulier onderwi js 
moet als rechtvaardig worden erkend. 
Ten aanzien van ople id ingsmogel i jkheden en 
examenfaci l i te i ten word t een aantal discre-
minerende maatregelen genomen , die vanui t 
de situatie van de gehandicapte leerl ing niet 
kan worden gerechtvaardigd. 

11. Overplaatsing naar het reguliere vervo lgon
derwi js moet regelmat ig worden overwogen. 

12. Een verantwoorde spreiding van scholen is 
noodzakeli jk om maximale op le id ingsmoge
l i jkheden te kunnen bieden. 

13. Er moeten mogel i jkheden komen om aan par
tieel leerpl icht igen gedurende een aantal da
gen per jaar gerichte vo rm ing te geven. 

14. Er moeten aan scholen voor Voortgezet Bui
tengewoon Onderwi js mogel i jkheden van 
onderwi js aan volwassenen worden toege
kend. 
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