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Ten Geleide 

Als " lunteren" een werkwoord is, dan wordt er in deze 
aflevering heel wat gelunterd. 
In februari hield de VeBOSS in de "Blije W e r e l f haar 
congres. Van drs. J. W. M. Borghouts-van Erp vindt U 
in dit nummer een bijdrage. 
In maart hield de Vereniging ter Bevordering van het 
Onderwijs aan Doven ook in Lunteren haar 60-ste 
algemene vergadering. Daar stond het thema "Com
municatie" centraal. Van de vier inleidingen die toen 
gehouden zijn, kunt U er drie nog eens rustig nalezen 
en bestuderen. We hebben eraan toegevoegd een 
artikel van dhr. H. Betten over hetzelfde onderwerp. 
Dhr. Steenbergen citeert Donald Moores, die meent 
dat er in discussies over dovenonderwijs doorgaans 
meer aan geëmotioneerdheid dan aan wetenschappe
lijk onderzoek wordt gedaan. 
Dhr. Bouwmeester merkt op dat alleen al het noemen 
van het begrip "Total Communication" soms aanleiding 
geeft tot felle en emotionele discussies die enigzins uit 
de hand lopen. En Dr. Tervoort signaleert het bestaan 
van een agressieve generatie van psychologen en lin
guïsten die opkomen voor de rechten van de American 
Sign Language. 
Sommigen hadden verwacht dat op deze algemene 
vergadering de vonk in dit emotionele kruitvat zou 
slaan. Maar het is niet tot een explosie gekomen. Ligt 
dit aan de inleiders, die in hun uiteenzettingen niet 
rechtstreeks op een confrontatie aanstuurden? Of was 
er bij de toehoorders geen animo om hierover te dis
cussiëren? Hoe dan ook, de wereld bleef blij. 
We kunnen nog niet aannemen dat de uitspraak van 
Moores achterhaald is en dat het wetenschappelijk 
onderzoek zijn rechtmatige plaats heroverd heeft op de 
geëmotioneerdheid. 

Zelfs de groep van 19 Nederlanders die in februari j . l . 
a titre personele een brief schreef over total communi
cation kwam tot de conclusie dat er op dit gebied in 
Nederland "nog het een en ander zou kunnen gebeu
ren". 

Uit het blad "Ouderkontakt" van de Vereniging ouders 
van Dove Kinderen Groningen, vernemen we dat er een 
werkgroep Totale Communicatie is opgericht, die het 
hele probleem wil gaan bestuderen. We hopen dat ze in 
hun onderzoek ook die belangrijke studies zullen be
trekken die in de literatuurlijst van de inleiders ont
breken. 

redaktie. 

Berichten van de Europese 

Federatie van verenigingen 

van leerkrachten van doven 

- U weet toch, dat de verenigingen van de navolgende 
landen hierbij zijn aangesloten: Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland. 
Engeland heeft zich tijdelijk teruggetrokken i.v.m. de 
slechte economische situatie in het land. 
Vertegenwoordigers uit Spanje, Portugal, Oostenrijk, 
Ierland en Italië zullen worden uitgenodigd op het con
gres van volgend jaar. 

- U weet toch ook, dat er uit elke aangesloten vereni
ging twee gedelegeerden (uit Frankrijk en Duitsland 
drie) zittingen hebben in de Raad van deze Federatie en 
dat ook de gedelegeerden uit uw midden gaarne bereid 
zijn uw wensen, plannen, suggesties, voorstellen, kri
tiek en ideeën t.a.v. de Federatie aan het bestuur en de 
andere raadsleden door te geven. 

- Wat U nog niet weet is het volgende: 
Het eerstkomende congres zal tot thema hebben: 
Het lezen van doven. 
Tijd: Naar alle waarschijnlijkheid 4 - 5 - 6 oktober 
1979. 
Plaats: Doveninstituut te Oslo. 
De school verleent van harte gastvrijheid aan alle con
gresgangers! 

Om een maximum aan rendement uit de discussies te 
halen, zou het wellicht aanbevelenswaardig zijn, wan
neer de deelnemers aan dit congres zich niet alleen 
goed in het thema verdiepen, maar ook van te voren 
met elkaar van gedachten wisselen hierover. 

Gegadigden voor dit congres (6 deelnemers per land! 
Kan ieder Instituut een vertegenwoordig(st)er sturen?) 
worden verzocht zich voor 1 april 1 979 op te geven bij 
een van de leden van de Raad, te weten: 
Mw. E. Storm-Polet, Hardenbroeklaan 5. 6825 AG 
Arnhem. 
Mw. H. H. M. Boudens, Prins Bernhardlaan 19. 3135 
JA Vlaardingen. 

Per 1-1-1979 zullen dhr. N. Smulders, pr. en Br. Mar-
cus-van Veen de eindredaktie op zich nemen. 
Besluit redaktie-vergadering d.d. 8-11-1978. 

Aanvul l ing 

Door een communicatiestoornis binnen de redactie is 
bij het artikel van Dr. L M. Veeger, Doofheid en neven-
stoornissen, in de vorige aflevering (blz. 41 t/m 46) niet 
vermeld, dat dit artikel ook verschenen is in het Tijd
schrift voor Kindergeneeskunde, no. 45, 3 (1977). Wij 
bieden onze excuses aan voor deze nalatigheid. 

Redactie 
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De trapsgewijze procedure 

in de diagnostiek en de be

handeling van rekenproble

men. 

In leiding. 
De diagnostiek van rekenproblemen bestaat uit twee 
delen: 
Het psychologisch test-onderzoek en het didaktisch 
onderzoek. 
Vandaag gaan we - voor wat de diagnostiek betreft -
alleen het didaktisch onderzoek bekijken. Voor deze 
keuze zijn drie redenen: 
- met het didaktisch onderzoek hebben de meesten van 

u in praktijk direkt te maken. 
- het is een erg ingewikkeld onderzoek, de moeite 

waard om ons daar vanmiddag samen eens op te 
bezinnen. 

- het didaktisch onderzoek geeft - i.t.t. het psycholo
gisch onderzoek - onmiddellijk aanknopingspunten 
voor de behandeling. 

We zullen de trapsgewijze procedure van het didak
tisch onderzoek op twee manieren aan de orde stellen. 
Als eerste aan de hand van een uiteenzetting over 
hoe dat nu precies gaat bij een belangrijk stuk van het 
onderzoek: het nagaan of kinderen al dan niet getalbe
grip hebben. U hoort dan ook wat we met dat "traps
gewijs" bedoelen. Dat is een nogal ingewikkeld ver
haal. Als tweede krijgt u een fragment te zien uit de 
videoproduktie "Tussen doen en denken", waarin dui
delijk zichtbaar wordt hoe je systematisch, trapje voor 
trapje, moet zoeken naar de bron van de problemen. 

Dan komt de behandeling aan de orde. 
Ook daar hebben we video-opnamen voor, zodat u kunt 
zien hoe nu precies de trapsgewijze opbouw van een 
programma-onderdeel verloopt. Bij de opnamen wordt 
geen kommentaar door derden geleverd. U kunt met 
eigen ogen getuige zijn van wéér de behandeling goed 
loopt en wéér - door niet terug te gaan naar de mate
riële basis - trainer en kind de mist in gaan. Expres 
laten we ook dat laatste zien, omdat we veronderstel
len dat u, net zoals wi j , eigenlijk het meeste leert van 
fouten. Na afloop hoop ik dat er nog even tijd is om na 
te praten. 

De diagnostiek. 

Allereerst dus een stukje diagnostiek: het didaktisch 
rekenonderzoek. Een speurtocht naar de kern van een 
rekenprobleem. 
De eerste vraag daarbij is: liggen de problemen in het 
vlak van het logisch denken, of liggen ze op het gebied 
van het geheugen? 
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Want bij het rekenen spelen steeds twee dingen mee: 
het begrijpen van logische relaties en daarnaast het 
onthouden. Kinderen moeten b.v. onthouden hoe de 
getallenrij in elkaar zit, hoe alle getallen precies heten 
en hoe je ze schrijft. Ze moeten de splitsingen en de 
tafels onthouden, de verschillende deelstappen bij het 
leren cijferen enz. enz. 

We duiden de problemen t.a.v. de logische relaties en 
die m.b.t. het onthouden meestal aan met het onder
scheid: denkproblemen t.o. technische problemen. 
De denkproblemen openbaren zich al onmiddellijk: kin
deren hebben geen of onvoldoende getalbegrip. 

Wat verstaan we onder getalbegrip? 
Helaas is het stellen van deze diagnose in de praktijk 
erg moeilijk en worden kinderen op dit punt heel vaak 
fout beoordeeld. 
Laten we eens kijken hoe we met de trapsgewijze pro
cedure kunnen achterhalen of een kind getalbegrip 
heeft. 
We doen het met "puntsommen" omdat deze het beste 
laten zien wat juist wezenlijk is voor getalbegrip: 
- of kinderen we.ten wat een getal is (wat pas blijkt als) 
- kinderen weten wat de relaties zijn tussen de getal

len. 
Hier moeten we het even over eens worden. Laten we 
eens kijken naar deze rij van zeven. 

©©©©00© 
Om te weten wat 7 is moet je begrijpen dat niet het 
zevende rondje 7 is, maar de hele rij. Dat betekent dat 
7 ook 6 inhoudt en 5 en 4 en b.v. niet 8 of 9. De relaties 
tussen de getallen zijn van logische aard, zijn logische 
deel - geheel - relaties. 
Wat betekent dat? 
Als ik een groep van 7 kinderen heb, 3 zonder en 4 met 
bril, dan is het ondenkbaar dat een deel-groep, een 
subklasse - b.v. de kinderen met bril - groter is dan het 
geheel, de hoofdklasse. Er kunnen logischerwijze in 
deze groep niet meer kinderen met bril zijn dan er kin
deren zijn. Ook al zijn er meer kinderen met bril dan 
zonder bril. 

De hoofdklasse is nooit kleiner dan een subklasse; het 
geheel nooit kleiner dan een deel. 
Op precies dezelfde logische gronden liggen de relaties 
tussen 3, 7 en 4 vast. Als ik zou schrijven "3 + 7 = 4 " , 
zou dat betekenen dat één van de subklassen samen 
met de hoofdklasse gelijk is aan de komplementaire 
subklasse. En dat is uitgesloten. Op logische gronden. 



Trapsgewijze procedure bij het onderzoek naar getal
begrip. 

Hoe onderzoeken we nu of een kind deze logische re
laties begrijpt? 

Allereerst gaan we na of kinderen tot 10, synchroon 
met aanwijzen, kunnen tellen, heen en terug. Deze 
technische vaardigheid is nl. een noodzakelijke voor
waarde om over de relaties tussen de getallen te gaan 
praten. 

Als dat tellen in orde is nemen we de eerste puntsom 
en beginnen met de trapsgewijze procedure. 
Het eerste kenmerk van deze procedure is dat we - in 
ons onderzoek - elke som eerst zonder, en direkt daar
na met materiaal laten oplossen. Dus eerst op abstrakt 
nivo, daarna op materieel nivo. 
°a t gaat als volgt. 
We nemen als voorbeeld . + 3 = 5. 
Wat kan er allemaal gebeuren? In eerste instantie zijn 
er vier mogelijkheden. Als we de som (formule) F noe
men en de materiële handeling afkorten als M.H., dan 
kunnen we deze vier mogelijkheden in het schema af
lezen: 

M.H. 

• M.H. 

We noemen ze even alle vier: 
1' De oplossing is goed en ook uit de uitleg van het 

kmd aan de hand van het materiaal blijkt dat de 
relaties tussen 2, 3 en 5 begrepen worden: F +, 
M.H. +. 

2- De oplossing is goed maar de uitleg met materiaal 
mislukt: F +; M.H. - . Dat zien we vaak bij sommen 
j*!? • ~ 4 = 5; kinderen vullen keurig een 9 in, maar 
bij de uitleg blijkt weinig van inzicht: "bi j punt - min 
- sommen tellen we bij Juf altijd op". 
M°u b 'J v e r r n e n ' 9 v u l d i g i n g e n is de kombinatie F +; 
M.H. - geen ongewone zaak: 2 x 3 = 6 keurig 
weten, maar leggen als 2 + 3 (00 000). 

* De oplossing is fout, bij ons voorbeeld: . + 3 = 5 
wordt b.v. een 8 ingevuld, maar met het materiaal 
ontdekt het kind spontaan de fout en zegt b.v. "ach 
nee, die punt en die 3 moeten samen 5 zijn, het is 
dus een 2 " : F-; M.H. +. 

4 ' De oplossing is fout en ook met het materiaal wor
den de relaties niet duidelijk: F- i ; M.H. - . 

Het is steeds de materiële handeling die voor ons door
slaggevend is. Pas bij de materiële handeling zie je of 
kinderen de relaties echt begrijpen of dat ze een aan
tal kunstjes ingestudeerd hebben. We vragen dus altijd 
deze materiële verantwoording. Is deze goed, maar 
was de oplossing zonder materiaal fout, dan is er niets 
ernstigs aan de hand. Dat betekent dan alleen dat 
sommige kinderen zich de handelingen nog niet vol
doende kunnen voorstellen. En dat is een kwestie van 
vaak oefenen. 
Wèl ernstig is het als de materiële handeling mislukt. 

Maar ook dan kunnen er nog heel wat lichtpunten zijn. 
We vervolgen dan de trapsgewijze procedure om na te 
gaan waarom de handeling niet lukt. 
Hoe kan het komen dat kinderen bij . + 3 = 5 een 8 
invullen en deze uitkomst staande houden bij de ma
teriële verantwoording? Het kan zijn dat ze de plus-
sommen tè eenzijdig geleerd hebben in de traditionele 
vorm: 
3 + 6 = 
4 + 2 = 
enz. 

De kans is groot dat ze daarmee klakkeloos de koppe
ling aangeleerd hebben: "plus betekent optellen", zon
der te weten dat dat helaas maar af en toe opgaat, b.v. 
niet bij 
5 = 3 + . 
3 + . = 5 
5 = . + 3 

Het kan best zijn dat het kind de logische relaties tus
sen 2, 3 en 5 best snapt, maar niet geleerd heeft dat 
je bij sommen niet alleen moet letten op welke tekens 
er gebruikt worden, maar ook nog op wéér ze gebruikt 
worden. 

We bieden de formule (som) daarom nóg eens aan, 
maar nu op een wat minder hoog abstraktie-nivo. 
Bij het eerste trapje lager "vertalen" we de formule. 
We zeggen in gewone woorden wat we met die for
mule eigenlijk bedoelen, nog zonder materiaal te ge
bruiken. We zeggen b.v. "hier ligt een aantal blokjes 
(gebaar), als ik er nu 3 bij zou doen (gebaar) en er zou
den er dan 5 liggen (groot gebaar), hoeveel lagen er 
dan eerst?" 

Als kinderen nu wèl begrijpen dat er dan eerst 2 lagen, 
betekent dat, dat het probleem niet van logische aard 
is, maar dat de kennis over hoe we de relaties tussen 
getallen precies in een formule weergeven - en omge
keerd - niet of maar gedeeltelijk aanwezig is. 
Dat is een kwestie van afspreken en onthouden. 
Wat doen we als. de "vertal ing" van de formule nog 
niet helpt? 

Dan gaan we nog een trapje lager: we nemen het mate
riaal en maken de bedoelde relatie zichtbaar, daarbij 
zorgend dat de "punt" onbekend blijft. Dat kan b.v. 
met een bekertje. We zeggen "in dit bekertje zit een 
aantal blokjes, ik doe er 3 bij (laat dat ook zien) en nu 
zitten er 5 in" . Die 5 laten we in een flits zien, te kort 
om iets te tellen, en we bedekken vlug de beker. 
Als kinderen zich nu, aan de hand van deze zichtbare 
situatie, voor kunnen stellen: "die 3, met wat er al in 
het bekertje zat is samen 5, dan moeten er 2 al ingeze
ten hebben", dan nóg is er inzicht in de logische rela
ties. 

Deze hele trapsgewijze procedure herhalen we met een 
aantal puntsommen, tot we zeker zijn van de aard van 
(eventuele) problemen: 
- die liggen in het zelf vertalen van de formule in han

delingen 
- in het voorstellen van die handelingen 
- in het begrijpen van de logische relaties. 
Alleen in het laatsgenoemde geval, als echt de logische 
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relaties het knelpunt vormen, is er geen of onvoldoende 
getalbegrip. 

Tot zover het didaktisch onderzoek naar getallenbegrip. 

Vervolg van het didaktisch onderzoek. 
Omdat naar onze ervaring verreweg de meeste reken
problemen niet zozeer op dit denkgebied liggen, maar 
veel meer op het gebied van het geheugen, van het 
onthouden van afspraken, worden een paar fragmenten 
getoond uit de video-produktie "Tussen doen en den
ken". We zien daarin waarom Theo, een jongen van 1 1 
jaar, niet kan rekenen. Ook weer trapsgewijs wordt 
ontdekt dat de getalnamen voor hem zinloze woorden 
zijn, die niet gelezen en geschreven kunnen worden -
abstrakt nivo - en waarmee je dus ook moeilijk som
men kunt maken. Op lager nivo, met materiaal, wordt 
nagegaan of de getallenrij bekend is en of hij de relaties 
tussen de getallen weet, deze keer relaties die niet op 
dwingende logische gronden berusten, maar op af
spraken omtrent ons willekeurig gekozen getalsysteem. 
Met materiaal blijken de getalnamen zin te krijgen en 
wordt de notatie wèl begrepen. 

In de inleiding op deze video-fragmenten wordt ons 
"credo" duidelijk gemaakt: elk stukje rekenonderwijs 
moet beginnen op handelingsnivo, dus met materiaal. 
Sommen zijn - als het goed is - verinnerlijkte hande
lingen. 

En daarmee komen we op de trapsgewijze opbouw 
van deze verinnerlijkte handelingen bij de behandeling 
van rekenproblemen. 

De trapsgewijze procedure bij de behandeling van 
rekenproblemen. 

Aan de hand van enkele fragmenten uit een breuken
programma "Bartje - het - Breukenwonder", zien we 
hoe dat in de praktijk gaat. 
We zien hoe veilig de weg is van werken met materi
aal naar denkhandeling. We zien ook hoe op elk mo
ment dat dat nodig is opnieuw teruggegaan moet wor
den naar een vorig - lager - nivo en tot welke verwar
ring het leidt als we dat een keer niet doen... 

Drs. J. W. M. Borghouts-v. Erp 
Nijmegen. 

De redaktie wens t U een Gezegend Kerstfeest en 
een Gelukkig en Voorspoedig 1979. 

Communicatie 

De titel van deze lezing is zó algemeen dat je er alle 
kanten mee uit kunt. Dat ik niet voor alle kanten tege
lijk maar voor één kant in het bijzonder heb gekozen, 
zult U mij dan hopelijk niet kwalijk nemen. 

Ruim twintig jaar na de verschijning van het fenomeen 
Chomsky is het ongetwijfeld mogelijk een tussentijdse 
balans van zijn invloed op de taalwetenschap op te 
maken. Onder de taaltheoretici zijn voor- en zelfs te
genstanders er allang van overtuigd dat die invloed 
uniek en beslissend is geweest en nog is. Geen enkele 
linguïstische theorie is beter uitgewerkt en beter in 
staat om op structuurvragen antwoord te geven dan de 
hedendaagse versie van de transformationele gramma
tica, de zogenaamde 'extended standard theory". Over 
Chomsky's belang voor de theoretische ontwikkeling 
van de taalwetenschap ga ik het niet hebben, maar er 
is wel een aanknopingspunt. Dat is de doorslagge
vende betekenis van de nieuwe theorie voor het onder
zoek naar het taalgedrag. Vóór het begin der zestiger 
jaren opereerden taalwetenschap en taalpsychologie 
grotendeels onafhankelijk en langs elkaar heen. De 
taalwetenschap was eerst historisch en comparatis-
tisch georiënteerd maar vond in de twintiger en der
tiger jaren langzamerhand een eigen identiteit in het 
structuralisme. Dat beperkte zich tot het bestuderen 
van de bouw, de vorm van het verschijnsel taal in 
klank-, vorm- en zinsleer. Tot na de tweede wereld
oorlog kwam men met de klankleer of fonologie een 
heel eind verder en ook wel met de woordvormleer 
of morfologie. Syntactisch onderzoek echter was tot 
dan toe weinig gevorderd. Tot in de vijftiger jaren ope
reerde de taalpsychologie los van de structurele lin
guïstiek; die taalpsychologie had geen aandacht voor 
de vorm van het verschijnsel taal maar uitsluitend voor 
de werking, het functioneren ervan. Het gebrek aan 
goede communicatie tussen die twee: taaltheorie en 
taalpsychologie had tot gevolg dat taalpsychologen 
niets van grammatica wisten en hun onderzoek beperk
ten tot vocabulairstudie, woordassociatieleer en ver
baal gedrag. Daarover was in de vijftiger jaren een 
duidelijk onvrede zodat het zaad van Chomsky's ver
nieuwing in vruchtbare aarde viel. Een van de grote 
verdiensten van Chomsky, niet voor de theorie maar 
voor de toepassingsmogelijkheden ervan, is dat een 
aantal van zijn voorstellen de barrière tussen linguïs
tisch taalvormenonderzoek en psychologisch taaige
dragsonderzoek overbrugden. Toch bedoelde Chomsky 
zijn nieuwe theorie uitsluitend als een nieuwe dimensie 
voor de vormanalyse en niet als een poging theorie en 
toepassing bij elkaar te brengen. Wat hij bood was een 
logisch consistente, geformaliseerde structuuranalyse 
die enkel door het verzet van enkele oudere structura
listen een revolutie leek maar die thans in historisch 
perspectief een verdere evolutie blijkt van het structu
ralisme vooral op het stuk van de syntaxis. Maar 
Chomsky voerde wel binnen zijn vernieuwingsvoor
stellen voor een betere taaltheorie een aantal nieuwe 
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begrippen in die zo duidelijk aan de psychologie ont
leend waren of daarmee verwantschap vertoonden dat 
de reacties daarop vanuit het kamp der psychologen 
volkomen begrijpelijk zijn. Die begrippen zijn over de 
hele wereld vertaald of onvertaald in gebruik; en ook U 
hebt intussen ongetwijfeld wel eens gehoord over 
dieptestructuur en oppervlaktestructuur, "competen
ce" en "performance", oftewel taalvermogen en taai-
uiten, over transformaties of de ideale "native speaker-
hearer" of de "innateness hypothesis", dat wil zeggen 
de hypothese dat een heel specifiek taalvermogen tot 
de aangeboren, genetische eigenschappen van elke 
mens behoort. Gegeven het feit dat Chomsky boven
dien thuis hoort in een van de belangrijkste weten
schappelijke centra ter wereld, kon het niet uitblijven 
dat zijn theorie in enkele jaren niet alleen voor theore
tici over de hele wereld van doorslaggevende invloed 
werd, maar dat zij ook de grondslag werd van een 
geheel nieuw, of volgens anderen totaal vernieuwd, 
vak, namelijk de psycholinguïstiek. Dat is het vak dat 
taalgedrag op een veel vollediger wijze bestudeert om
dat het de vormanalyse van de theorie in zijn onder
zoek betrekt en zo structuur en functie in synthese 
bestudeert. Nu is dat in het eerste decennium, te stel
len van 1960 tot 1970, maar op een beperkte manier 
een succes geworden tengevolge van een zeker dog
matisme in de aanpak. Dat bestond hierin dat men 
Chomsky's theoretische analyse teveel identificeerde 
met het werkelijke proces van het taalgebruik tussen 
mensen. Als de nieuwe theorie verschillen tussen op 
elkaar lijkende zinnen bijvoorbeeld verklaarde door 
middel van transformaties dan stelde de nieuwe psy
cholinguïstiek dat zulk soort operaties ook in de hoof
den van mensen plaats vonden. Een zeer groot aantal 
experimenten om de psychologische realiteit van dit 
soort operaties te bewijzen kenmerkte die eerste 
periode waarin taaigedragsonderzoek in een veel te 
grote afhankelijkheid van de nieuwe theorie plaats 
vond. Dat werd anders toen steeds meer onderzoeks
resultaten duidelijk maakten dat de simpele parallellie 
tussen theorie en toepassing niet vol te houden was. 
Het bleek dat zinnen met meer transformaties soms 
gemakkelijker waren dan met minder. Logisch ontle
dend begrijpen van zinnen bleek meer tijd te kosten 
en minder voor te komen dan taalverstaan op basis van 
grotere en minder grote waarschijnlijkheden. De identi
ficatie "speaker-hearer" van de theorie bleek voor de 
practijk niet vol te houden, omdat taalbegrijpen en taal-
produceren in teveel opzichten van elkaar bleken te 
verschillen. Met al deze eigen bevindingen werd de 
Psycholinguïstiek een volwassen vak dat onafhankelijk 
uit ging zoeken hoe deze zaken dan allemaal wèl lagen. 
Maar de band met de theorie bleef als winstpunt be
houden. Het is deze psycholinguïstiek die aan alle 
modern taaigebruiksonderzoek ten grondslag ligt, ook 
dat van dove kinderen; wie dit vak niet kent, doet niet 
meer mee. Een laatste ontwikkeling tenslotte is de 
snelle opkomst van de sociolinguïstiek die zich op een 
Parallelle wijze heeft ontwikkeld vanuit een groeiende 
interesse voor de taal van minderheden, subculturen 
en sociale niveaus en vanuit aandacht voor de gevol
gen van de verschillen tussen huistaal en schooltaal. 

Ook in dit vak zien we een steeds zinvoller integreren 
van taaltheoretische informatie binnen het eigen toe
passingsgebied. Datzelfde geldt ook omgekeerd: de 
toepassingsgebieden beïnvloeden op hun beurt de 
theorie. In de bundel Wetenschap en Taal (Tervoort 
1977) heb ik een aantal van die gebieden bijeen ge
bracht. Maar het wordt tijd dat ik het inleidend over
zicht afsluit en binnen de titel communicatie overstap 
op enkele ontwikkelingen op Uw gebied die tegen dit 
overzicht geprojecteerd meer perspectief zullen krijgen. 

Een van de meest controversiële beweringen van 
Chomsky is die over het taalaanbod van de omgeving 
aan het kind dat de taal moet leren, de zogenaamde 
"primary linguistic data". Dat taalaanbod zou zo onge
organiseerd van bouw zijn en zo vol fouten en ver
sprekingen zitten dat onmogelijk verondersteld kan 
worden dat een kind déér een structuur uit haalt. 
Chomsky heeft daar nooit experimenteel onderzoek 
naar gedaan maar hij durfde uit die bewering wel de 
conclusie aan dat het kind bijgevolg een sterk aange
boren taalvermogen moet bezitten waarmee het orde 
in die chaos schept, anders is niet te verklaren dat zo 
snel en moeiteloos zoiets gecompliceerds als de moe
dertaal geleerd wordt. Hij noemt dat taalvermogen 
het "Language Acquisition Device" maar werkt de 
aard ervan zo weinig uit dat tegenstanders van deze 
sterk nativistische stellingname spottend van de "black 
box" gingen spreken. 

In 1966 kon David McNeill in een zeer bekend gewor
den monografie deze claim nog verder uitwerken; hij 
postuleerde toen nog dat grammaticale basisrelaties 
als subject-werkwoord, werkwoord-object en bepaler-
bepaalde deel van ieders aangeboren taalvermogen 
zijn. Maar toen McNeill dat in 1970 nog tweemaal 
herhaalde, was nieuw onderzoek al volop bezig met 
weerwerk. Dat nieuwe onderzoek richtte zich vooral 
op sociolinguïstische analyse van de interactie tussen 
moeders en hun babies, met name de communicatieve 
interactie en daarin dan weer vooral de talige com
ponent. De taal die de volwassene tot de baby richt 
bleek een eigen structuur te hebben; zij werd "baby 
talk" gedoopt. Ook aan het instituut voor Algemene 
Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam 
kreeg dit onderzoek de nodige aandacht zoals onder 
meer blijkt uit de verzamelbundel van Snow en Fergu
son 1977. Wat gevonden werd lijkt vernietigend voor 
het onbewezen uitgangspunt van het ongeorganiseerde 
taalaanbod. Elke moeder (en verder iedereen uit de om
geving) gebruikt tegenover het taallerende kind ver
eenvoudigde taal die aan elke ontwikkelingsfaze is 
aangepast, met de zogenaamde "simplified speech 
registers". Deze vereenvoudigingen zijn taalkundig be
schrijfbaar en komen onder andere neer op versterkte 
intonatiepatronen en accentueringen, korte zinnen met 
simpele bouw en handelend over het aanwezige hier 
en nu, sterke redundantie in de informatieoverdracht, 
enzovoort. Het kind speelt hierbij wel een belangrijke 
rol - uiteindelijk is hij het die de taal leert - maar wat 
hij daarbij aan aangeboren vermogen hanteert is veel
eer cognitief dan linguïstisch van aard. Zo stonden de 
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zaken tot enkele jaren geleden, en in mijn plenaire 
lezing op het wereldcongres in Tokyo 1975 heb ik 
onder meer op het grote belang van een en ander voor 
de voorzorg gewezen. 
Sindsdien zijn we evenwel verrast met de uitkomsten 
van Amerikaanse onderzoekingen die van groot belang 
voor diezelfde voorzorg en ook voor het verdere onder
wijs aan dove kinderen kunnen worden. Deze onder
zoekingen lijken weer argumenten aan te voeren voor 
de claim op het sterk aangeboren-zijn van het taalver
mogen. In een tot dusver vijftal publicaties of prepu
blicaties tussen 1975 en najaar 1977 rapporteren 
Feldman, Gleitman en Goldin-Meadow in verschil
lende samenwerkingsverbanden zeer uitgebreid over 
hun onderzoekingen naar de interactie tussen horende 
moeders en dove babies op basis van video-opnamen. 
(Feldman 1975, Goldin-Meadow 1975, Goldin-Mea
dow en Feldman 1975, Goldin-Meadow 1977, Feld
man, Goldin-Meadow en Gleitman 1977, Goldin-Mea
dow en Feldman 1977). De onderzoekingen werden 
verricht binnen de context van een home training pro
gramma van orale signatuur, waarin de prelinguaal 
dove babies al heel vroeg van draagbare apparatuur 
werden voorzien, waarin de ouders verondersteld wer
den geen gebaren te maken, en waarin alle kinderen op 
één na op het eind van het onderzoek al naar een 
"oral preschool" gingen, naar een voorschool die de 
spreekmethode volgde. Er was dus principieel weinig 
tolerantie tegenover het gebaren maken; de situatie is 
wat dat betreft in grote lijn vergelijkbaar met Neder
land. De voornaamste bevindingen zijn als volgt samen 
te vatten: 

1. elk van de dove kinderen ging heel vroeg spontaan 
gebaren maken, ook zonder enig initiatief van de 
kant van de moeder; zij, de moeder, neemt enkel de 
gebaren van het kind over; dat overnemen kan 
moeilijk anders want zij zijn de enig mogelijke vorm 
van communicatie met voldoende mogelijkheid tot 
noemen en verwijzen; 

2. door dat overnemen krijgen de gebaren hun geijkte 
en conventionele afspraakvorm waarbij enkele 
hoofdcategorieën te onderscheiden vallen, zoals 
deiktische tegenover bewegingsnabootsende ge
baren die door genoemde onderzoekers respec
tievelijk nominaal en verbaal genoemd worden; 

3. in de ontwikkeling van de communicatie tussen 
deze moeders en hun dove kinderen komen parallel 
aan de ontwikkelingsfasen van eenwoordzin en be
ginnende meerwoordzin van horende kinderen een 
fase voor van één-gebaaruitingen en een volgende 
van beginnende meer-gebaaruitingen; het is weder
om het kind dat het initiatief tot deze reeksen van 
aanvankelijk twee gebaren neemt en het is weder
om de moeder die volgt; 

4. de syntactische bouw van deze gebarenreeksen 
vertoont de universele structuur van de grammati
cale basisrelaties zoals die door de ontwikkelings-
psycholinguïstiek onder andere door McNeill naar 
voren zijn gebracht. 

Het zal duidelijk zijn dat er op deze wijze-drie premis-
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sen zijn die tot een algemene conclusie leiden. Die 
premissen zijn: 

Ten eerste: tussen het zeer jonge, prelinguaal dove kind 
en de horende moeder ontstaat en groeit van nature 
en spontaan een niet tegen te houden visueel commu
nicatiesysteem. 
Ten tweede: dit systeem wordt zowel wat de selectie 
en de opbouw van het gebaarvocabulair als wat de 
eerste syntactische structuren betreft geheel vanuit het 
initiatief van het dove kind gecreëerd, terwijl de moe
der slechts volgt en overneemt. 
Ten derde: dit systeem vertoont de universele karak
teristieken van taal. Hierbij zij opgemerkt dat ik dat in 
1961 in een monografie die met instemming door de 
auteurs wordt geciteerd al voor het losse gebaarteken 
had aangetoond. 
De algemene conclusie tenslotte luidt, zoals te ver
wachten is, dat als dove kinderen die geen enkel 
linguïstisch model hebben zelf een taal scheppen die 
de moeder overneemt, dat dan de hypothese van het 
aangeboren-zijn van een specifiek en sterk gedifferen-
rieerd taalvermogen wordt bevestigd en de stelling van 
het belang van de baby talk wordt verzwakt. 
Sinds september 1977 houdt een onderzoeksgroep 
van het instituut voor Algemene Taalwetenschap in 
Amsterdam zich met deze zaak bezig. We hebben 
onze eigen video-opnamen gemaakt en hebben voor
lopig al enkele constateringen. Dat de moeder geen 
enkel initiatief neemt bij het creëren van een gebaar
teken en het combineren ermee lijkt een artefact van 
het sterk orale en gebaar-repressieve karakter van het 
Amerikaanse home training programma en wordt door 
onze bevindingen niet bevestigd. Het tot nominaal ver
klaren van alle wijsgebaren en tot verbaal maken van 
alle imitaties en die twee categorieën dan tot syntac
tische constituenten verheffen wordt linguïstisch zwak 
beargumenteerd; daarmee staat of valt de hele analyse 
in termen van syntactische relaties. De Amerikaanse 
analyses bespreken uitsluitend de uitingen met een of 
enkele gebaren die geconventionaliseerd zijn, en niets 
anders; er is geen enkele reden om te twijfelen aan de 
regelmaat die zij vonden en die een afspraak op vorm 
en volgorde en dus een conventionele structuur aan
toont; het is enkel de linguïstische categorisering die 
ik twijfelachtig vind. Maar wij vonden van meet af aan 
ook andere dingen, alles bijeen samen te vatten onder 
de noemer: echte totale communicatie van persoon 
tot persoon op sublinguïstisch niveau die langzaam uit
groeit naar het paralinguïstische niveau dat de Ameri
kanen beschrijven maar dat vanuit dat sublinguïstische 
niveau veel beter te verklaren valt. Tenslotte moge 
gelden: U hoort nog wel verder van ons; de eerste meer 
definitieve resultaten komen hopelijk deze zomer ter 
beschikking in de vorm van enkele doctoraalscripties. 

Wat leren intussen de Amerikaanse onderzoekingen 
zowel als de Amsterdamse initiatieven? Ook in de 
meest stringente orale opzet blijkt de eerste men
selijke communicatie tussen doof kind en moeder 
manuaal en visueel te zijn en uit te groeien tot een 
systeem. Vijfentwintig jaar geleden heb ik gewezen 



op het belang van inzicht in de structuur van de eigen 
onderlinge communicatie van dove kinderen voor het 
totaalonderwijs; vragen om aandacht voor de interactie 
tussen moeder en doof kind in de voorzorg-situatie is 
een logisch gevolg. Het is alleen vreemd dat het zo 
l ang op zich heeft laten wachten. Het lijkt me duidelijk 
dat we ons moeten afvragen of er naast alles wat er 
a l gedaan wordt niet ook een begeleiding van deze 
groeiende visuele communicatie moet komen, op basis 
van meer inzicht. Niet in puur negatieve en repressieve 
an, want die blijkt niets uit te halen, maar positief ge
richt. De sociolinguïstiek heeft bijzonder aandacht voor 
de overgang van kleuters en lagereschool-beginners 
van het vertrouwde huiselijke milieu naar de school 
wanneer die huistaal en die schooltaal van elkaar ver
schillen; de opvang daarbij is tot dusver vaak onvol
doende geweest, terwijl daarbij toch ernstige emotio
nele stoornissen kunnen optreden. Die lijken bijna 
onbeduidend bij wat er kan gebeuren als een doof kind
je vaak nog jonger en weg van de vertrouwde commu
nicatie met zijn moeder overgeplaatst wordt naar een 
orale voorschool en soms zelfs een internaat. Het ge
vaar voor emotionele ontworteling is daarbij zeer 
reëel. Alle taaiprogramma's voor jonge horende kinde
ren met huistaal-schooltaalverschillen respecteren als 
vanzelfsprekend het intact-houden van de huistaal. 
Het is niet genoeg om te zeggen dat het in de practijk 
wel meevalt omdat kleuterleidsters en kinderverzorg
sters de zaken intuïtief heus wel goed aanpakken, en 
geen doof peutertje emotioneel zal verkommeren. Uit 
genoemde onderzoekingen rijst de vraag of er niet veel 
meer te organiseren valt. Er kan gedacht worden aan 
een intensieve ouderparticipatie, het verder terugdrin
gen van internaten voor kinderen die daar eigenlijk veel 
te jong voor zijn, tot en met een bewuste en geregelde 
grotere tolerantie tegenover manuale communicatie 
buitenschools, in de vorm van een georganiseerde en in 
de hand te houden totale communicatie in het inter
naat. Vóór U dit bij. voorbaat hoofdschuddend als de 
klok terug zetten afwijst, wijs ik U op ontwikkelingen 
die over teveel bezwaren en te weinig overleg heen 
Walsen en soms meer kracht en invloed blijken te heb
ben dan U en mij lief is. 
In diezelfde context hoort een andere recente ervaring 
thuis waarvan ik U deelgenoot wil maken, namelijk 
het eerste internationale congres over gebarentalen in 
Chicago, mei 1977. Eerste een hele summiere oriën
tatie. 
Het is lang de vraag geweest of een gebarensysteem 
wel in eigenlijke zin taal mocht heten. Veel linguïsten 
wilden er niet aan, zagen zo'n gebarensysteem als een 
afgeleide van de spreektaal of tevens als een op imita
tie en wijzen berustende pantomimiek. Bovendien ble
ven ze vinden dat naast de morfologische en syntac
tische ook de fonologische component, het spreken 
dus, wezenskenmerk is van elke taal. Een tussenstand-
Punt luidde dat een visuele taal mogelijk en denkbaar 
is maar dat het feitelijk voorkomen ervan in zuivere 
vorm nog nooit is aangetoond omdat er öf altijd een 
relatie bestaat met de gesproken cultuurtaal rondom 
of van een onuitgegroeid systeem, bijvoorbeeld binnen 
kleine groepjes analfabeten of zwakbegaafden. Zelfs de 

grote profeet van de gebarentaal als taal, de Gallaudet-
linguïst Stokoe, geeft dit punt toe. Hij schetste in 1 960 
en 1965 als eerste de parallellen van klank- en vorm
leer voor de American Sign Language (ASL), maar had 
ook in 1971 nog moeite met de syntactische compo
nent, zoals ik in 1 973 heb proberen aan te tonen. Maar 
in Chicago 1977 lagen de zaken definitief anders. 
Linguïsten en psycholinguïsten van wereldnaam als 
Paul Klima, Ursula Bellugi, Susan Fischer, I. M. Schle-
singer, Roger Brown, en anderen zijn al langer van het 
taai-zijn van ASL overtuigd; sommigen van hen spra
ken dat in Chicago opnieuw uit. Maar daar trad boven
dien een nieuwe, agressieve generatie van psycholo
gen en linguïsten aan, sommigen zelf doof, die zeer 
pertinente eisen formuleerden aan samenleving en 
onderwijs, vanuit experiment en analyse. De gebaren-
systemen volwassen talen kunnen zijn werd aan hoge
lijk professionele analyses aangetoond. Vanuit een 
taaidefinitie waarin het fonologische aspect niet meer 
voorkomt en het communicatieve centraal wordt ge
steld, worden bestaansrecht en maatschappelijke er
kenning opgeëist voor de minderheid die deze taal 
gebruikt. Die minderheid is uniek omdat (1) er geen 
geografisch bepaalde oorsprong of afgrenzing is, (2) 
het unificerende taalbeginsel niet de gezamenlijke af
komst maar de gezamenlijke handicap is, (3) de resulte
rende taalbarrière onoverkomelijk is voor de omringen
de meerderheid. Al was iedereen voor een zo goed 
mogelijke integratie van die dove minderheid in de 
horende samenleving, men vond toch algemeen dat 
het bepalen en ontwikkelen van de eigen minderheids
identiteit primair moest staan; daarbij speelt uiteraard 
de eigen taal die men vol trots als zodanig erkend ziet 
een centrale rol. De gematigden - vooral te vinden bij 
de onderwijsmensen - geven dan grif toe dat de twee 
wezenlijke voorwaarden voor integratie zijn: een goed 
bezit van de cultuurtaal en een redelijk communicatief 
vermogen in spreken en spraakverstaan, de exclusieve 
modaliteiten van de horenden. Zij aanvaarden de harde 
realiteit dat de dove minderheid de horende meerder
heid bij die integratie volledig tegemoet dient te komen 
en zien dus bijvoorbeeld heel goed dat padvinderach
tige ideëen als: iedereen kan en moet vingerspellen 
leren geen zoden aan de dijk zetten. Belangrijker is dat 
men de consequentie van dat gematigde standpunt 
voor het onderwijs aanvaardt en dus vanzelfsprekend 
Engels als voertaal en doel behoudt en spreken en 
spraakafzien als vakken serieus neemt; uiteraard wordt 
in die ambiance de pure spreekmethode voor prelin-
guale echte doven afgewezen en unaniem geopteerd 
voor total cummunication. 

Maar de scherpslijpers - vooral te vinden onder ge
noemde jonge academici - gingen soms veel verder. 
Na hun claim op de linguïstische status van ASL en 
hun analyse die aantoont dat die taal wezenlijk ver
schilt van Engels, en na hun opeisen van de erkenning 
van het recht om die taal te gebruiken, redeneren zij 
consequent door dat dove kinderen in ASL hun onder
wijs dienen te krijgen en Engels best later als vreemde 
taal kunnen leren. U kunt zich de discussies die hiervan 
het gevolg zijn wel voorstellen en volstaan met op 
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veilige afstand Uw hoofd te schudden over zoveel on
zin, maar het lijkt me verstandiger om onder ogen te 
zien dat aan allerlei kanten signalen op onveilig worden 
gezet, en dat we vroeg of laat met veranderende waar
deringen geconfronteerd zullen worden. Ik heb nu twee 
van die maar beter serieus te nemen signalen voor U 
uitgewerkt; er zijn er nog wel meer, maar omdat de 
tijd beperkt is, zou ik willen besluiten met het stellen 
van een drietal vragen: 

( D A a n het begin van het leven van een doof kind 
blijkt de gebarentaal centraal te staan; moet de 
voorzorg daar geen consequenties uit trekken en 
dient de begeleiding van de overgang van huis-
naar schooltaal niet in het licht van nieuwe gege
vens herzien te worden? 

(2) Elk dovenonderwijs erkent de noodzaak van spre
ken en spraakafzien, maar ook dat er dove kinderen 
blijven die niet exclusief, soms zelfs helemaal niet, 
op die wijze onderricht kunnen worden. De vraag 
is dan of elk zogenoemd "normaal" doof kind exclu
sief oraal te onderrichten is, c.q. of elk niet exclusief 
oraal te onderrichten doof kind als dus "niet-nor-
maal" geëtiketteerd mag worden. 

(3) In elk land ter wereld maken doven onderling geba
ren en zijn uitsluitend met elkaar sprekende doven 
in de minderheid. De vraag is of het ook voor Ne
derland niet langzamerhand een sociale noodzaak 
wordt dat gebaren-maken niet langer als minder
waardig passief te tolereren maar het te unificeren 
en te verheffen tot een total communication sy
steem op het niveau van de Nederlandse taal, en te 
bezien hoe dat dan zou moeten zonder catastrofale 
invloed op het spreekonderwijs. 

Dames en heren, dit zijn geen beweringen en nog min
der verwijten aan deze of gene; daarvoor respecteer ik 
Uw toewijding en overtuiging te veel. Maar het zijn wel 
vragen, gewetensvragen als U wilt, aan een groep die 
altijd al gekenmerkt is door zijn vitaliteit en critisch 
vermogen tot afstand nemen van het eigen standpunt. 

Prof. Dr. B. T. Tervoort. 
Amsterdam. 
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den wij ons in de welhaast unieke situatie, waardoor 
we gedwongen zijn de gebaren te gebruiken. Zo staan 
dove- en horende mensen tegenover elkaar in hun 
eigen normale situaties. 
Al jaren hebben wij geleerd om te kunnen spreken. Wij 
doven vragen ons dus af of het niet nuttig zou zijn, dat 
alle horende mensen een elementaire kennis van de 
gebaren en de beheersing van het vingeralfabet zouden 
bezitten en benutten voor het gespreksverkeer met 
dove mensen. Het moet dan ook als het alternatief 
worden gezien, waardoor een dove zich echt bevrijd 
kan voelen. Als mens heeft hij er recht op. 

H. Betten, 
lid van de Voorlichtingscommissie 
van de Nederlandse Dovenraad. 



Orale communicatie. 

Of all the subareas of education perhaps none has 
generated more heat and less light than that of the 
hearing-impaired. Almost from the time of the esta
blishment of the first school for the deaf (...), the field 
has been riven by debilitating controversies which have 

drained the energies of its most gifted educators. ( ) 
In the opinion of many, emotion has been accepted 
as a substitute for research in the education of the 
deaf." (|) 

A. Het is duidelijk, dat Moores de zaken niet alleen 
scherp stelt, ik denk zelfs dat hij een referaat over dit 
onderwerp vrij nutteloos zal vinden. Toch is het niet de 
bedoeling de emoties eens flink te laten oplaaien. Maar 
w e mogen en willen de ogen niet sluiten voor wat er 
°m ons heen gebeurt, temeer daar wij voortdurend 
kritisch hebben te staan ten opzichte van ons eigen 
werk. 
De vraag mag dan worden gesteld worden, of het wer
kelijk noodzakelijk is een andere weg in te slaan. Dat 
grote groepen in binnen- en buitenland daarvan over
tuigd zijn kan voor een ieder duidelijk zijn. (2) In de 
Verenigde Staten speelt de kwestie oraal-manueel al 
sinds de dag dat Gallaudet daar voet aan wal zette. 
In de Scandinavische landen wordt T.C. op vrij grote 
schaal toegepast. Voor wat betreft onze direkte buur-
'anden: ik heb de indruk dat er in België nog geheel 
volgens de orale methode gewerkt wordt. In Duitsland 
's het front in beweging. Kröhnert heeft enkele jaren 
geleden op een conferentie in Berlijn heel voorzichtig 
een lans gebroken voor nadere bestudering van geba
ren. (3) Het is ook interessant te zien hoe het standpunt 
van Prillwitz zich wijzigd. (4) Ik hoop daar nog op terug 
te komen. Jussen staat al jarenlang bekend als een 
voorvechter van het vingeralfabet. (5) Moores duidde 
het al aan: erg nieuw zijn deze discussies natuurMjk 
niet. Maar het zou heel goed mogelijk zijn dat er in de 
loop van de historie dimensies bijgekomen zijn die het 
noodzakelijk maken de bakens te verzetten. Daarom 
wil ik in het kort een paar grote figuren uit de historie 
van de dovenonderwijs voor het voetlicht halen. (6) 

1- In de eerste plaats Johan Conrad Amman. Voor 
hem is de spreektaal een zo algemeen verbreid middel, 
dat het tevens het middel bij uitstek is om de "ver-
borgenheden des harten" te ontdekken. Daar komt nog 
bij, dat voor Amman de stem "eene levende uitvloei
ing is van dien Geest, dewelke God den eerste mensch 
in zijne neusgaten blies". Dit laatste is ten onzent nog 
verdedigd door Heeroma in zijn Taaltheologie. (7) De 
schrifttaai neemt bij Amman een zeer grote plaats in. 
Hij wil lezen en schrijven dan ook zo spoedig mogelijk 
invoeren. 

2. Heel andere geluiden horen we bij Charles Michel de 
l'Epee, zo'n kleine 100 jaar later. Hij meende dat de 
gebaren de beste taalvorm waren voor dove kinderen. 
De gebaren ontwikkelen zich vanzelf en zijn overeen

komstig de natuur van de doven. Het aanbieden van 
een systematische gebarentaal achtte hij noodzakelijk 
om te komen tot het hogere doel: de woordtaai. Deze 
biedt zich voor doven aan in de vorm van schrifttaai. 
Mensen die direkt voor spreektaal kiezen, beredeneren 
dat uitsluitend vanuit de gemeenschap en niet vanuit 
het innerlijk van de doven. 

3. Ongeveer tegelijkertijd werkte in Duitsland Samuel 
Heinicke. Hij koos zijn uitgangspunt in het menszijn 
van de dove: ook de dove is beelddrager Gods. Ken
merkend voor hem is de opvatting dat de spreektaal 
ook voor doven een inwendig begeleidend en vormend 
spreken is, zonder dat daarbij andere systemen ge
bruikt behoeven te worden. Het gesproken woord 
draagt de gedachte. Merkwaardig genoeg plaatste hij 
Amman op één lijn met de l'Epee, vanwege het feit 
dat beiden zoveel belang hechtten aan de schrifttaai. 
Naar mijn mening wordt bij Heinicke het begin van 
oralisme zichtbaar. 

4. Duidelijk oralistische tendenzen worden zichtbaar bij 
Johannes Vatter. Hij brengt de ideeën van Heinicke 
weer met klem naar voren en omschrijft het doel van 
het onderwijs zuiver maatschappijgericht. Schrifttaai 
en gebaren zijn absoluut onnodig om begrippen op te 
nemen. 
Deze ideeën hebben doorgewerkt op de Internationale 
Congressen van Parijs en Milaan. Taalontwikkeling 
moet tot stand komen via direkte associatie van zaak 
en gesproken woord. Hier mogen we m.i. spreken van 
de overwinning van het oralisme: elk ander middel dan 
de spreektaal wordt uit den boze verklaard. De orale 
methode is er als vaststaand gegeven en het kind dient 
zich daarbij aan te passen. 

Het zal duidelijk zijn dat hier een reaktie op móest vol
gen. Men kan natuurlijk nooit ongestraft een levens
patroon uitstippelen voor een maatschappelijke groe
pering, zonder die groepering daar actief bij te betrek
ken. En zo is de discussie over de methode van com
municeren eigenlijk in een aktie-reaktie patroon 
terecht gekomen. 

We kunnen evenwel niet heen om het feit dat er in de 
loop van de geschredenis wat dimensies bij zijn geko
men. Vooral na de 2e Wereldoorlog is er op een groot 
aantal terreinen zo het een en ander veranderd. Om bij 
het onderwijs te blijven: de grotere differentiatie die 
allerwegen bepleit wordt vraagt ook om effectuering 
binnen het dovenonderwijs. De individuele benadering 
van elke dove leerling krijgt veel meer accent. Leefden 
de doven vroeger nog tamelijk geïsoleerd: de publici
teitsmedia helpen thans mee het isolement van de 
gehandicapten in het algemeen te doorbreken. Het 
verenigingsleven van de doven verheugt zich in een 
groeiende belangstelling. Het woord "emancipatie", 
voor de oorlog bijna een vloek, wordt nu veelvuldig 
gehanteerd. De doven willen niet meer op een eiland 
leven. 

Zij willen geaksepteerd worden inclusief hun handicap. 
Welke tendenz wordt in dit alles zichtbaar? De behoef-
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te aan kennis van gebaren en andere niet-orale sy
stemen zal toenemen ten behoeve van onderlinge 
bijeenkomsten, en daar waar getolkt zal moeten wor
den. Maar tevens is vast te stellen dat voor het ver
vullen van beroepen waarbij orale communicatie nood
zakelijk is én met het oog op de gerechtvaardigde 
emancipatie- en integratie-eisen die de doven stellen, 
kennis van de spreektaal steeds belangrijker wordt. (8) 
Het zou dus best eens kunnen zijn dat de orale metho
de ter discussie gesteld moet worden. Niét om haar te 
vervangen, maar om haar te verbeteren. Een betere 
taalontwikkeling is van het grootste belang. (9) 

B. Wie een poging wil wagen het doel van het doven-
onderwijs te omschrijven zal niet om het voorgaande 
heen kunnen. Tevens zal de levensbeschouwing een 
grote rol spelen bij de bepaling van doel en inhoud van 
de opvoeding. 
Toch wil ik dit laatste hier buiten beschouwing laten, 
omdat ik van mening ben dat het direkte, praktische 
doel en de middelen die gehanteerd worden om dat 
doel te bereiken, in het kader van deze vergadering 
wel los van de levensbeschouwelijke achtergrond ge
formuleerd kunnen worden. (10) 
Vandaar dat ik denk dat iedereen zich moet kunnen 
vinden in de doelomschrijving zoals ik die bij van Uden 
vond: (11) 

Doel van het dovenonderwijs is humanisering, socia
lisering en zelfontwikkeling te bevorderen. 

Het dove kind moet gaan funktioneren in de samen
leving waarin het is. De relatie met het gezin moet 
daarbij op de eerste plaats staan. Alleen het gezin kan 
het kind dié continuïteit in de opvoeding bieden die 
noodzakelijk is. (12) Maar funktioneren in gezin en 
samenleving vereist dat de dove zich kan uiten, begre
pen wordt, maar ook zelf begrijpend in de wereld staat. 
Daartoe moet het kind door de school op het juiste 
spoor gezet worden. De school moet het kind een bron 
tot verdere ontwikkeling meegeven. Ik moet hier na
tuurlijk wijzen op het uitzonderlijke belang van lezen in 
dit verband, wil ook memoreren dat juist het lezen 
grote problemen met zich mee brengt maar acht het 
nu niet de gelegenheid daar verder op in te gaan. 
Deze doelomschrijving is niet ekseptioneel maar is 
terug te vinden in meerdere omschrijvingen. (13) 
Het zal - gezien het onderwerp van deze lezing - geen 
verbazing wekken dat ik van mening ben dat deze 
aspekten van het opvoedingsdoel het best gerealiseerd 
kunnen worden door middel van de orale methode. 
Maar toch wil ik er met klem op wijzen dat we ook 
vandaag nog volop oralistische tendenzen kunnen 
tegenkomen. Men vindt ze, in de lijn van de historie, 
daèr, waar men geen of onvoldoende rekening houdt 
met uitzonderingsfaktoren. Leo Conner geeft m.i. een 
goede typering van wat hij noemt: The poorly teaching 
oralist: A teacher who decries manual usage by deaf 
children, no matter how or when utilized. (14) En zijn 
daarop volgende opmerking vat, dacht ik, heel het 
bovenstaande goed samen: Are we concerned with the 
deafness of a child, to the exclusion of his humanity, 
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or: are we concerned with the human development of 
a child who happens to be deaf? (14) 
Deze "human development" kunnen we heel konkreet 
omschrijven als: 
Dove kinderen opvoeden tot sprekende en spraakaf-
ziende mensen. 
Daar zitten duidelijk twee kanten aan. In heel de sa
menleving speelt de spreektaal een zo belangrijke rol, 
dat we aan dit aspekt niet straffeloos kunnen voorbij
gaan. En omdat de maatschappij spreekt en de spreek
taal hanteert bij de opbouw van wereldbeelden, zal de 
dove dit spreken moeten kunnen begrijpen. Dat kan 
betekenen dat wij ons spreken aan zullen moeten pas
sen aan het niveau van het kind. 
Aan de andere kant zal de dove door de maatschappij 
begrepen moeten worden. En dat omvat mèèr dan 
verstaanbaar spreken. Het omvat óók het gebruik van 
dié taalstrukturen die het meest geëigend zijn ge
dachten weer te geven en die ook door de omgeving 
gebezigd worden om soortgelijke gedachten weer te 
geven. De binnenkant en de buitenkant van de taal 
hangen nauw met elkaar samen. Ik hoop op dit aspekt 
later terug te komen. (15) 

C, 1 Ik wil nu aandacht besteden aan drie momenten in 
het kinderleven, die m.i. van vitaal belang zijn voor ons 
opvoedingsdoel. 
G. H. Dalziel schrijft in "The Harrogate Papers": "If 
oral succes is an objective, the early years of a child's 
live must be used in such a way that he develops 
physically, socially emotionally and linguistically, and 
this is only possible under the guidance of competent, 
specially trained teachers". (16) Daarbij moeten we, 
dacht ik, in eerste instantie denken aan goede ouder
begeleiding zoals die nu plaats vindt in de home
training. Toch is men niet overal van het nut van home
training overtuigd! Daarom is het goed na te gaan in 
hoeverre de eerste levensmaanden van het kind van 
belang zijn voor ons onderwerp. 

Interessante gegevens worden ons daarbij verstrekt 
door Ainsworth, Hartup, Moss en Robson. (17) Deze 
onderzoekers hebben zich vooral beziggehouden met 
de moeder-kind relatie bij horende kinderen. Ik vat 
enkele resultaten kort samen. 

1. Bij het onderzoek naar de faktoren die bepalend zijn 
voor de moeder-kind relatie is zowel het freudiaanse 
als het behaviouristische standpunt losgelaten. Relatie
vorming blijkt een proces van konstante interaktie te 
zijn. Moeder en kind zijn aanleiding tot eikaars gedrag 
en versterken dat gedrag ook. Niettemin blijft er in het 
hechtingsgedrag een aangeboren faktor aanwezig en 
die is van invloed op de mogelijkheden van de omge
ving. 
2. In deze relatie zijn 3 komponenten te onderscheiden: 
visueel kontakt; geluidskontakt; lichaamskontakt. 
Onderzoek wijst uit dat visueel en lichaamskontakt 
primair zijn. Maar daarbij moet opgemerkt worden dat 
die komponenten dan ook het intensiefst onderzocht 
zijn. De invloed van het gehoor in de eerste levens
maanden is nog zeer onvoldoende onderzocht. 
3. Vanaf de 3e levensmaand begint het kontakt zich 



duidelijk op één persoon, i.q. de moeder te richten. 
De leeftijd waarop de echte moeder-kind relatie tot 
stand komt ligt gemiddeld op 7.5 maand. 
4. Als we nagaan welk verband er bestaat tussen de 
relatiekomponenten, dan ontdekken we het volgende: 
Er is duidelijk verband tussen oogkontakt en geluids-
kontakt. Het geluidskontakt lijkt de plaats te gaan in
nemen van lichaamskontakt. Ainsworth vond dat ver
hoogd lichaamskontakt niet persé leidt tot betere rela
tievorming. Helga Voit maakt in dit verband de opmer
king dat geluid al een zekere symbolische waarde krijgt 
voor het kind. (18) 

Hoe moeilijk en riskant het ook is conclusies uit dit 
ontwikkelings-psychologisch onderzoek te trekken, ik 
wil toch proberen er enkele opmerkingen over te ma
ken. 

1-Vroege diagnostisering is noodzakelijk in verband 
met de relatievorming. 
2. Het is van het grootste belang dat een doof kind, 
dat bewust aan relatievorming begint, een partner 
tegenover zich vindt die tot doelbewuste interaktie in 
staat en bereid is. Op dit punt hebben dove ouders 
wellicht een niet te onderschatten voorsprong. 
3- We mogen wel haast aannemen dat, als we uitgaan 
van een geheel of gedeeltelijk ontbreken van het ge
hoor, ook het oogkontakt minder wordt. (19) 
4- De vraag mag dan wel gesteld worden, of het vol
doende is de twee andere komponenten over te aksen-
tueren. Het is waarschijnlijk veel noodzakelijker dat de 
moeder in haar interaktiepatroon de spontane baby
geluiden extra beloont en versterkt door er extra op te 
reageren. De moeder zal vooral het spreken nooit ach
terwege mogen laten. (20) 

De laatste tijd wordt er van verschillende zijden gewe
zen op het grote belang van gehoortraining voor zeer 
jonge kinderen. Zowel Schulte in Heidelberg, Mathis in 
Luzern als Griffiths in Pasadena doen onderzoek op dit 
terrein en er zijn aanwijzingen dat men in bepaalde 
gevallen resultaat boekt. (21) 
'k ben er van overtuigd dat dit alles van wezenlijk be
lang is voor orale communicatie. Wanneer wij een 
goede moeder-kind relatie kunnen bevorderen, wan
neer wij kunnen bereiken dat het kind spreken als een 
wezenlijk element van die relatie gaat ervaren, dan is 
er m.i. al veel gewonnen en wordt er een basis gelegd 
waarop we later verder kunnen bouwen. 
Onderzoek naar relatievorming van jonge dove kin
deren kan van groot belang zijn voor ons werk. Maar 
niet alleen is onderzoek noodzakelijk op dit terrein. Het 
zou toe te juichen zijn wannneer wij heel de controver
se oraal-manueel konden bestuderen aan de hand van 
nederlandse onderzoekingen. 
Wij kunnen uit beschikbare buitenlandse onderzoe
kingen haast geen andere conclusie trekken dan dat 
2Ü de tegenstellingen alleen maar aanwakkeren. Wie 
alle bezwaren die over en weer tegen de onderzoe
kingen worden ingebracht op een rijtje zet, moet wel 
tot de conclusie komen dat er nauwelijks betrouwbare 
resultaten zijn! (22) 

Ik wil nogmaals met klem wijzen op het feit dat vroege 
diagnostisering technisch zeer wel mogelijk is en uit 
pedagogisch oogpunt zeer noodzakelijk is. 

Het is misschien goed in het kader van deze levensfase 
nogmaals te wijzen op het verschil tussen orale opvoe
ding en oralisme. Ik heb dan wel het belang van de 
sprekende moeder beklemtoond, maar het valt na
tuurlijk niet te ontkennen dat er een grote lacune zit 
in de communicatie. Om die lacune enigszins op te 
vullen zal de moeder moeten beschikken over aanvul
lende middelen. 
In de eerste levensfase, in de voorschool en in een 
deel van de kernafdeling zal communicatie haast alleen 
maar tot stand kunnen komen d.m.v. mimiek, panto-
mimiek, deiktiek en natuurlijke gebaren, of, zoals van 
Uden het noemt: via body-language. 

Van de kant van de moeder zullen deze middelen het 
spreken moeten ondersteunen. Waar het oralisme ook 
deze middelen afwijst, of tot een absoluut minimum 
zal willen beperken, daar zal de orale opvoeding deze 
middelen bewust willen inschakelen en eventueel aan 
de ouders moeten leren. Voor dit aspekt verwijs ik 
graag naar het onlangs verschenen proefschrift van 
Helga Voit: Sprachaufbau beim gehörlosen Kind aus 
der perspektive gestörter Beziehung. (18) 
Zij gaat zover dat zij min of meer een systeem biedt 
om de spreektaal tijdelijk te vervangen. Zij durft deze 
stap te doen omdat de door haar voorgestelde gebaren 
duidelijk in de sfeer van de extra-linguale elementen 
liggen en omdat voor haar in deze periode de relatie 
prevaleert. (23) 
Het woord vervangen klinkt misschien wat griezelig, 
maar het betekent niet dat Voit het spreken achterwe
ge wil laten. Integendeel! Een nauw samengaan van 
het gesproken-woord-signaal en het taktiele signaal 
bevorderen de gelaatgerichtheid en zal hopenlijk tot 
gevolg hebben dat het kind leert dat woorden in de 
plaats kunnen komen van handelingen. (20) 
In dit opzicht zijn ook orde en regelmaat van het groot
ste belang. Een gestruktureerde leefwereld is een 
noodzakelijke basis voor communicatie. Het kind moet 
zo spoedig mogelijk in de gaten krijgen dat deze orde
ning talig plaatsvindt. 

C2 Het tweede moment uit het kinderleven dat onze 
aandacht vraagt, is de schoolperiode. Moores zegt daar 
het volgende over: 
"The incontrovertible evidence that children pour out 
of programs for the hearing-impaired in an endless 
stream, unable to read at the fifth-grade level, unable 
to write a simple sentence, unable to speechread 
anything but the most common expressions, and 
unable to speak in a manner understandable to any but 
their immediate family stands as mute testimony to an 
inability or unwillingness, to grips with the generic 
problem of children with severe auditory deficits-
language." 

•Het is misschien een overbodige opmerking, maar naar 
mijn mening wordt hier een zeer onrechtvaardig 
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oordeel geveld over veel mensen die dagelijks met 
inzet van al hun krachten werken met dove kinderen. 
Vandaar dat ik eerst uw aandacht vraag voor de Voor 
schoolperiode. Deze periode is daarom zo moeilijk, om
dat communicatie over de leefwereld van het kind nog 
hoofdzakelijk manueel moet plaatsvinden. Maar aan de 
andere zal het spreken een zeer centrale plaats moeten 
innemen: we willen n.m. graag bereiken dat de kinderen 
ervaren dat gesproken en ook geschreven taal de bele
vingen weer present kunnen stellen. Daarbij komt dan 
nog de kwestie dat taal, naast communicatiemiddel 
ook onderwijsinstrument gaat worden. En dat vraagt 
om accentverschillen in de methodiek. 
Ik wil het belang van deze periode nader voor u uitwer
ken aan de hand van een onderzoek van Prillwitz, dat 
eind 1 977 in boekvorm is verschenen: Kommunikation 
ohne Sprache. (25) Ik hoop tevens enigermate aan te 
geven dat er op diverse onderdelen van dit onderzoek 
wel wat af te dingen is. 
Prillwitz heeft enkele jaren geleden al van zich doen 
spreken door zijn leeuwenaandeel in het boek: Psycho-
linguistik in der Sonderpadagogik (26). Zijn vraagstel
ling was toen al of de duidelijk socialiserende functie 
die de spreektaal heeft voor horende kinderen, voor 
dove kinderen niet te vervullen is door een gebarensys-
teem. In het hoofdstuk waarin hij spreektaal en geba
rentaal vergelijkt (27), concludeert hij "dass die Gebar-
densprache wahrend des ersten Lebenabschnittes (bis 
ca. 6,0) einen Grossteil der Lautsprachlichen Funktio-
nen in ausreichendem Masse erfüllen kann" (....), maar 
een vergelijking tussen gebarentaal en spreektaal leert 
"dass die Gebardensprache allein den gestellten An-
forderungen, besonders wahrend der sekundaren So-
zialisation, nicht zu genügen vermag. (28) In zijn laatste 
boek trekt Prillwitz de lijnen door en onderzoekt hij het 
communicatieve gedrag van jonge kinderen in het gezin 
en probeert hij aan de weet te komen met welke mid
delen deze communicatie het beste kan plaatsvinden. 
Prillwitz gebruikt daarvoor de indirekte methode van 
het ouderinterview. 
Uit een aantal voorschoolkinderen selekteerde Prillwitz 
er 18, waarvan er 10 "hochgradig an Taubheit gren
zend" en 8 "hochgradig hörgeschadigt". (29) Tevens 
zijn de kinderen in 3 leeftijdsgroepen ingedeeld: 
2;4 - 3;11 
4;5 - 5;5 
5;6 - 6;8. 

Het wordt niet duidelijk waarom Prillwitz déze leeftijds
indeling heeft gemaakt, waarbij het aantal vijfjarigen 
over 2 klassen wordt verdeeld. Wie het totale aantal 
vijfjarigen bijelkaar neemt, komt tot een aantal van 8! 
Daarmee lijkt me die leeftijdsgroep beslist niet onder
bedeeld, wat best eens van invloed zou kunnen zijn op 
de onderzoeksresultaten. 
Opvallend is, dat het aantal communicatieve handelin
gen gering is: gemiddeld 110. Het laagste aantal 45, 
wordt gehaald door een kind van 5;6 jaar dat aange
duid wordt als "hochgradig hörgeschadigt". Het hoog
ste aantal handelingen wordt gehaald door een kind 
van 6;4 jaar waarbij wordt aangetekend: reagiert auf 
Anruf von hinten; hort Autoradio mit Hörgerat". (268 

84 

handelingen) De verdeling van de aantallen is trouwens 
toch interessant. Zo blijkt een 4 jarig zwaar doof kind 
tot een aantal van 1 64 handelingen te komen en een 4 
jarig slechthorend kind tot 6 2 ! 
Prillwitz onderscheidt een aantal taalfuncties (30) en 
een aantal taalmedia (31). De taalfuncties die in het 
onderzoek het hoogst scoren zijn: 

- Handlungsregulierung (de instrumentele functie): taal 
wordt ervaren als een effectief middel om iets gedaan 
te krijgen. 
- Interaktionsfunktion (interactiefunctie): het kind on
derhoudt relaties d.m.v. taal. Groeten, waardering 
uiten, afscheid nemen e.d. horen hier ook thuis. 
- Wissensvermittlung und Wissens erfragung (de infor
matieve functie): het kind communiceert inhoudelijk 
over de omgeving en probeert die omgeving vragen
derwijs te veroveren. 
Deze functies worden voor resp, 40.8%, 26.6% en 
25.7% gebruikt. 

De taalmedia die Prillwitz onderscheidt zijn: 
Laute: zuiver expressieve geluiden. 6.5% 
Mimik: gezichtsbewegingen maar ook hoofd-, lichaams 
en handbewegingen. 19.4% 
Deiktik: richt zich op aanwezige voorwerpen, personen, 
maar wordt niet tot symbool. 10.4% 
Gegenstand: moeilijk van vorige categorie te scheiden. 
Hier wordt bedoeld: ..."Handlungen auftreten in denen 
der Gegenstand selbst in der Hand des Sprechenden 
vorgezeigt wird..." 2 % 
Bi/d: het fotografische of grafische medium wordt als 
representatie opgevat. 1.3% 
Gebarde: diè gebaren, waar een horende normaal niet 
naar grijpt: esoterische gebaren. 7.9% 
Lautsprache: handelingen die de ouders als spreek
taal opvatten 49 % 
Kommunicative Handlung: "transportieren die Inten
tion des Handelnden nach eine Bedeutung.." 3.6% 

Uit dit overzicht blijkt tevens duidelijk welke media het 
meest gebruikt worden: Mimik, Deiktik en Lautsprache. 
Voor deze media geef ik wat gedetailleerder persenta-
ges, omdat dit van belang is. In de eerste leeftijdsgroep 
gebruiken de dove kinderen de spreektaal voor 17% 
terwijl de slechthorende kinderen de spreektaal voor 
47% gebruiken. In de derde groep zijn deze percenta
ges respectievelijk: 64% en 67%! Een zeer opmerke
lijke verschuiving, die door Prillwitz niet nader geana-
liseerd wordt ! (32) 

Opmerkelijk in dit geheel is wel de bescheiden rol van 
de gebaren. Prillwitz heeft in zijn studie geen enkel 
verband kunnen vinden tussen gebruik van gebaren en 
leeftijd. Het is zeer te betreuren dat hij ook geen po
gingen heeft gedaan verbanden te ontdekken tussen 
gebruik van gebaren en aard van de doofheid of tussen 
gebruik van spreektaal en aard der doofheid. Dat waren 
in een studie die het gebruik van gebaren aanbeveelt 
natuurlijk interessante gegevens geweest! 
Opmerkelijk is ook het gekombineerde gebruik van 
taalmedia. Per communicatiehandeling wordt gemid-



deld 1.3 medium gebruikt. (33) Jonge kinderen ge
bruiken de spreektaal als begeleiding bij andere media, 
bij oudere kinderen is dat andersom. Prillwitz conclu
deert hieruit dat er geen eenduidig communicatief 
systeem is voor doven en horenden en dat daardoor de 
communicatie tussen ouders en kinderen ingeperkt 
wordt. 
Een ander interessant gegeven is de verhouding tussen 
taalfunctie en taaimedium. (34) Uit de grafieken blijkt 
duidelijk dat bij de 3 favoriete functies (zie boven) de 
spreektaal voor meer dan 50% het favoriete medium is I 
Het aandeel van de spreektaal is zelfs het grootst bij de 
"Wissenserfragung" (80%!). Het is goed na te gaan 
Welke conclusies Prillwitz hieruit trekt: (35) 
De omvang van de communicatie is nogal gering en 
weinig gevarieerd. Dat kan ook niet anders, omdat het 
kind geen andere media ter beschikking heeft. Het 
kind moet zich noodgedwongen bij de orale omgeving 
aanpassen, maar vertrouwt zich maar voor 50% aan de 
orale communicatie toe. De ouders ontwijken commu
nicatie omdat het kind geen taalsysteem heeft. De 
orale omgeving benadrukt dit tekort nog eens extra. 
Vergelijken we gebarentaal en spreektaal dan kunnen 
we concluderen dat deze evenveel presteren (!) en de 
taalverwerving ondersteunen. Daarom acht Prillwitz 
het volgende noodzakelijk: 
Het moet een centrale opgave worden om voor het 
dove kind een communicatiesysteem te ontwikkelen 
dat al op jonge leeftijd bruikbaar is. Want noch de 
spreektaal, noch de gebarentaal zijn alleen zaligma
kend. De spreektaal niet omdat het kind die niet 
machtig is, de gebarentaal niet omdat de ouders die 
niet kennen. Beide moeten dan ook op de volgende 
wijze gecombineerd worden: 
1. De ouders spreken een zin en gebaren dezelfde zin 
Parallel. Mondbeeld en gebaren worden synchroom 
waargenomen. 
2. Daarnaast artikulatie-onderwijs, dat echter niet meer 
zo'n stempel op de omgang zet, omdat niet-horen niet 
hetzelfde is als niet-begrijpen. Dit vanwege het geba-
rengebruik. 

Ik zou bij het bovenstaande de volgende opmerkingen 
willen maken. 
1. Ik vind het een groot manco dat in dit onderzoek 
resultaten van onderwijs en opvoeding getest en ge
ïnterpreteerd worden, zonder ook maar met één woord 
over dat onderwijs te reppen! 
2. Het is m.i. aan opvoeding en onderwijs te danken 
dat de spreektaal zo'n grote rol speelt in de verschil
lende taalfuncties. 
3. Het valt niet te ontkennen dat de omvang van de 
interaktie vrij gering is. Maar hier kunnen diverse oor
zaken voor zijn. Is het wel eerlijk om dit zonder meer 
op rekening van de orale opvoeding te schuiven? 
4. Mag men eigenlijk wel functie- en mediagebruik 
van dove kinderen vergelijken met dat van horende 
kinderen en zo tekorten constateren? 
5. De opmerkingen die Prillwitz maakt over integratie 
van spreektaal en gebarentaal zijn vrij spekulatief. Er 
bestaat sinds kort een Duits gebarenboek. Wie echter 
daarvan de Geleideregels leest moet tot de ontdekking 

komen dat van enige synchroniteit geen sprake kan 
zijn. (36) 
6. Naar mijn mening speelt bij Prillwitz zeer sterk de 
opvatting van Furth over de cognitieve ontwikkeling 
mee. Ik kan daar in dit kader onmogelijk nader op 
ingaan, maar wil wèl opmerken dat deze theorie de 
invloed van de omgeving op de ontwikkeling sterk 
onderwaardeert. 
7. Het is voor mij zeer de vraag of het beeld dat Prill
witz schetst wel zo ongunstig is. Mogen wij van kin
deren in deze leeftijdsgroepen wel zoveel meer ver
wachten? 
Ik dacht dat dit beeld geheel past in de gang van zaken 
zoals ik die tot nu toe geschetst heb. Het is enorm be
langrijk dat het kind de spreektaal gaat ervaren als 
behorend bij de relatie. Het is volkomen logisch dat de 
instrumentele functie de interaktiefunctie en de infor
matiefunctie de belangrijkste rol spelen. En het blijkt 
duidelijk dat de spreektaal in die functies van groot 
belang is. De spreektaal kèn dus wel degelijk een grote 
rol spelen! En het onderwijs zal daar op in moeten 
spelen. En als dan één medium, de spreektaal, voor 
zo'n 50% gebruikt wordt, en zés andere media samen 
ook voor 50%, mag men dan tóch zeggen dat het spre
ken slechts begeleidend is? Ik geloof dat men dan de 
zaken op z'n kop zet! Home-training en voorschool 
kunnen wel degelijk iets bereiken en dat het kind body-
language gebruikt is alleen maar goed. 

C3 Het wordt tijd nog enige aandacht te besteden 
aan een derde moment in het kinderleven: de school
ti jd. Hier wil ik aandacht besteden aan de vraag welke 
methode binnen het orale onderwijsproces gebruikt 
kan worden. Daarbij wil ik aanknopen bij één punt uit 
de studie van Prillwitz. Deze poneert zo makkelijk dat 
de gebarentaal de spreektaalverwerving ondersteunt. 
Hier komt de kwestie van de interferentie om de hoek 
kijken. Onder interferentie verstaan we een storing die 
optreedt bij een leerproces ten gevolge van een ander 
leerproces. Het begrip is waardevrij: er wordt niets ten 
nadele van de leerprocessen zelf gezegd. Maar het zou 
beter zijn als de processen elkaar niet zouden beïn
vloeden. De omgeving is vaak de belangrijkste stoor
zender. We zien dat heel duidelijk bij de gebaren. Wan
neer de school systematisch gaat werken aan de taal
ontwikkeling, dan kan dit proces gestoord worden 
doordat de omgeving van het kind gaat appelleren 
aan een concurrerend leerproces: dat van de gebaren. 
We zullen er dus op toe moeten zien dat de resultaten 
van de school niet worden ondergraven door een sy
steem dat andere regels en strukturen volgt. Want 
de opmerking dat spreektaal en gebarentaal synchroon 
lopen is maar zeer ten dele waar. Ter illustratie het 
volgende citaat: "Ameslan (American Sign Language) 
is a ...system, based on totally different principles from 
that of any spoken language. In Ameslan, the most 
important idea always comes first. The child who uses 
this technique to describe her clothes, will gesture: 
Me dress new pretty blue. 

Later, when she's tought to say: I have a pretty new 
blue dress, she is actually learning English as a second 
language". (37) Hier kèn haast geen sprake zijn van 
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een synchroon lopen van spreektaal en gebarentaal. 
Het blijft een moeilijke weg die het kind te gaan heeft: 
via spraakafzien en artikulatie komen tot communi
catie. Maar het is mogelijk! 
Heel anders ligt de situatie bij de z.g. Klankgebaren. 
Op ieder instituut zijn er klankgebaren in omloop, al 
dan niet systematisch. Het heeft mij altijd wat verbaasd 
dat het klankgebarensysteem zoals Schulte dat ontwik
keld heeft, bij ons eigenlijk nooit onderwerp van dis
cussie is geweest. (38) 
In de eerste levensjaren zal in veel gevallen ook duide
lijk worden dat realisering van orale communicatie 
onmogelijk kan zijn vanwege het type kind. Differen
tiatie is, dacht ik, altijd al een pijler geweest van de 
orale methode. Het is beslist niet zo dat taalonderwijs 
tot een marteling moet worden. Bij auteurs als van 
Uden en van Dijk treffen we goede categoriseringen 
aan voor zo'n differentiatie. In dit opzicht kan een 
Observatie-afdeling zeer goed werk verrichten. In inter
disciplinair verband kan daar bezien worden welke weg 
voor dit het beste is. 
In de kernafdeling neemt het systematische taalon
derwijs een belangrijke plaats in. Ik zie bewust af van 
een bespreking van de methode van Uden. Niet uit 
gebrek aan respect, maar vanwege het feit dat die nu 
wel als bekend mag worden verondersteld. Ik wil u nu 
graag wijzen op een tweetal Duitse methodieken, ook 
al vanwege het feit dat deze bij ons weinig of geen 
aandacht hebben gekregen. Wat het meest opvalt in 
deze methodieken is, dat ze uitgaan van de noodzaak 
een doorzichtige taaimethodiek te hanteren, die het 
mogelijk maakt taal gestructureerd te beleven. 
Een ander zeer interessant facet is, dat in deze metho
dieken duidelijk wordt gekozen voor een strukturering 
die taal en denken aan elkaar koppelt. 

/ . Systematischer Sprachunterricht. Hieraan zijn de 
namen verbonden van Schuy, Tigges, Jussen en Schul
te. (39) Ik wil u enkele karakteristieken schetsen. 
a. Doel is de kinderen de nationale taal te leren in haar 
verschillende verschijningsvormen. 
b. Men onderscheidt duidelijk 2 facetten: het spreek-
onderwijs en het taalonderwijs. 
c. Spreekonderwijs bestaat uit: spraakafzien, schrijven, 
lezen, ademhalingsoefeningen, oefenen van de kynes-
thesie en het vibratiegevoel en het oefenen van de 
visuele middelen die de artikulatie ondersteunen. 
d. Taalonderwijs bevat het aanleren van woorden en 
strukturen. Niet het aantal woorden is van primair 
belang, wel de verdeling over zoveel mogelijk woord-
velden. 
e. Voor wat betreft de strukturen wordt er een keuze 
gemaakt zonder dat de taal als communicatiemiddel 
in het gedrang komt. 
f. Niet de grammatica bepaalt de volgorde der struc
turen, maar de inhoudelijke bijdrage die iedere struc
tuur levert aan de opbouw van de taal. 
Deze methodiek beroept zich op de Inhaltsbezogene 
Grammatik. Men sluit hiermee aan bij de opvattingen 
van von Humbold, dat de taal een instrument is: laat 
je leerlingen zien dat taal iets uitwerkt. Geef het kind 
taalstructuren, stuur het ermee de wereld in en laat het 

ervaren welke begrenzing de inhoud heeft. De structu
ren representeren de denkvormen der gemeenschap. 
Het zijn de banen waarlangs het denken moet verlo
pen. Waar mogelijk worden in de methodieken de 
structuren gevisualiseerd. Binnen deze methodiek doet 
Schulte zeer belangrijk werk. Van hem en zijn mede
werkers zijn al veel publicaties verschenen en er staat 
nog veel onderzoek op stapel. 

2. Das textaufbauende Verfahren. Hieraan is de naam 
van Horst Kreye verbonden. (40) Kreye beroept zich 
voor zijn methodiek op de generatieve grammatica. Hij 
wil een didactisch concept ontwikkelen dat een gram-
matisch-syntactische opbouw van de taal in het cen
trum plaatst. Daartoe heeft hij z.g. Grundstrukturen 
opgesteld. Elke structuur omvat een vraag- en ant-
woordzin. In zijn Bildergrammatik bouwt Kreye dit 
sterk visueel, logisch en didactisch weloverwogen op. 
De structuren geven de leerkracht de mogelijkheid zeer 
moeilijke teksten te vereenvoudigen zonder de inhoud 
aan te tasten. 

Maar het is ook mogelijk met behulp van de structu
ren teksten samen te stellen. De Bildergrammatik is 
geen kant en klaar leerboek, maar een patronenboek, 
waarmee de leerkracht aan het werk moet. Kreye 
schaamt zich er niet voor zijn methode systematisch 
of constructief te noemen. Hij onderschrijft tevens de 
structuralistische theorie die de taal ziet als een een
heid, waarin de delen sterk afhankelijk zijn van elkaar. 
Voor hem is het duidelijk dat de semantische inter
pretatie van een zin afhangt van de syntactische 
structuur. Bovendien is hij van mening dat woordbete
kenissen sterk afhankelijk zijn van de grammatische 
structuren. Dit in tegenstelling tot Schuy. Aparte be
handeling van woordinhouden vindt Kreye dan ook een 
gevaarlijke onderneming. 

Toch moet beklemtoond worden dat ook bij Kreye het 
gesprek centraal staat. Maar hij gelooft er niets van 
dat dove kinderen de taalstructuren spontaan ontdek
ken. Taalopbouw bij doven heeft iets kunstmatigs. 
Laten we dan die opbouw zo doelmatig mogelijk 
organiseren. 

Ik heb dit zeer beknopte overzicht niet gegeven omdat 
ik van mening ben dat één en ander zonder meer toe
pasbaar is in ons taalgebied. Ik heb u er op geatten
deerd omdat ik van mening ben dat een goed uitgeba
lanceerde methodiek nog altijd een. van de pijlers is 
waarop de orale communicatie rust. Ik ben van mening 
dat beide methodieken laten zien dat op dit punt in 
West-Europa baanbrekend werk is verricht. Ik spreek 
met opzet over West-Europa, omdat ik het werk van van 
Uden vanzelfsprekend ook in die kwalificatie laat delen. 
U zult begrijpen dat het volgende citaat dan ook zeer 
beslist mijn instemming niet heeft: "The author, whose 
world view generally leads him to equate the past 
with failure, the present with change and the future 
with succes, looks to the future of education of the 
hearing-impaired with cautious optimism. (....) Edu
cation (...) has failed to make any substantial new 
contribution in the ongoing struggle against severe 
hairing impairment." (41) 
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Zonder onszelf uitgebreid op de borst te willen slaan, 
meen ik te mogen zeggen dat opvoeding en onderwijs 
wel degelijk hebben bijgedragen in de strijd tegen de 
ernstige gevolgen van doofheid. 

&• R- Steenbergen 
Voorburg 
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links boven: ....spraak bij een vergelijkbare groep dove 
kinderen, die hoofdzakelijk door gebaren 
werden onderwezen, significant slechter 
was dan bij eenzelfde soort dove kinde
ren, die hoofdzakelijk oraal onderwezen 
waren. 
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Total Communication. 

Wie een blik werpt in de geschiedenis van onderwijs 
en opvoeding aan prelinguaal dove kinderen, wordt 
dadelijk gekonfronteerd met de z.g. methodestrijd. 
Een felle strijd tussen de aanhangers van de gebaren-
methode en die van de orale of spreekmethode. 
Aanvankelijk overspoelde de gebarenmethode - zoals 
die door de priester Ch. M. de L'Epée in de eerste 
school voor "doofstommen!!)" in ± 1760 te Parijs 
werd gebruikt - de wereld. De L'Epée beschouwde n.l. 
het gebruik van gebaren en het ontwikkelen van een 
gebarentaal als natuurlijk passend bij de doofgeboren 
mens. De gebarentaal is zijn moedertaal. 
In Leipzig stichtte Sam. Heinicke in 1778 een school 
voor dove kinderen die hij d.m.v. de spreekmethode 
onderwees. Dit hield in het leren spraakafzien/liplezen 
en spreken, dus het verwerven van de taal zonder het 
gebruik van gebaren. Deze laatste methode leek in 
1 880 reeds de strijd in haar voordeel te hebben beslist. 
Op het toen te Milaan gehouden Internationaal Con
gres werden n.l. de volgende resoluties aangenomen: 

1) " In de overtuiging dat de spreektaal ontwijfelbaar 
waardevoller is dan de gebarentaal, in zoverre zij in 
staat is de doofstomme in de wereld der horenden in te 
leiden en hem dieper besef van taal bij te brengen, ver
klaart het congres: dat het gebruik van de spreektaal 
voor het onderwijs en de opvoeding van doofstomme 
de voorkeur verdient boven de gebarentaal. 

2) Overwegende dat het gelijktijdige gebruik van ge
barentaal en van het gesproken woord het nadeel heeft 
dat daardoor het spreken, het spraakafzien en de dui
delijkheid van de begrippen ongunstig beïnvloed wordt, 
is dit congres van mening dat de zuivere spreekme
thode de voorkeur verdient". 

De gebarentaal werd dus in theorie afgeschaft en al
lengs werd op de meeste scholen voor doven de 
orale methode ingevoerd. Toch is de oude tegenstel
ling tussen de zuivere spreekmethode en het gebruik 
van gebaren weer aktueel, blijkens de stroom van lite
ratuur welke in U.S.A. en Engeland verschijnt. In de 
publikaties pleit men voor een "synthese" tussen de 
spreekmethode en de gebarenmethode. Een synthese 
welke de nadelen van beide methodes zou opheffen en 
bijdraagt - meer dan beide methodes afzonderlijk - tot 
optimalisering van onderwijs en opvoeding van het 
dove kind. Een synthese welke gestalte heeft gekregen 
onder de naam "Total Communication". (T.C.). 
In de eerste plaats willen we nu nagaan wat men pre
cies onder T.C. verstaat. In de Nederlandse literatuur 
duikt dit begrip steeds meer op zonder dat aangege
ven wordt wat men ermee bedoelt. 
Verder is het belangrijk de omstandigheden en/of fak-
toren op te sporen welke geleid hebben tot aanvaar
ding en gebruik van T.C., alsmede het vaststellen van 
de resultaten welke door wetenschappelijk onderzoek 
vastgesteld zijn. 
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Dames en Heren, 
Toen men mij enige tijd geleden vroeg op dit congres 
iets te zeggen over het onderwerp "Total Communica
t ion" was mijn eerste reaktie: "Ik denk er niet aan!" 
Dit antwoord werd me ingegeven door een aantal rede
nen. 
Het gevoel: kan ik wel voldoen aan de verwachtingen 
die aan een dergelijke vraag gekoppeld zijn. 
Het feit dat het noemen van het begrip Total Communi
cation soms in kleinere kring reeds aanleiding gaf tot 
felle en emotionele discussies, welke enigszins uit de 
hand liepen en verder leek het me eigenlijk beter dat 
iemand van een school voor doven, waar T.C. als ziens
wijze voor opvoeding en onderwijs geaksepteerd is en 
in praktijk wordt gebracht, hier vanmorgen over T.C. 
zou spreken. 
Dat betekende dus dat op deze plaats dan iemand uit 
Amerika, Groot-Brittanië of Scandinavië zou staan. 
Ik heb begrepen dat dat niet de bedoeling was van het 
bestuur van onze vereniging. 
Aan de andere kant is het vererend de gelegenheid te 
krijgen op een congres als dit aan U allen te mogen 
voorleggen wat mij belangrijk lijkt m.b.t. opvoeding en 
onderwijs van het pre-linguaal dove kind en m.b.t. dove 
volwassenen. En die kans heb ik tenslotte gemeend te 
moeten benutten. 

Het is bijna tien jaar geleden dat ik de "Wereld" van 
het onderwijs aan doven binnenstapte. Voordien was ik 
enigszins bekend met de z.g. "dovenwereld", d.w.z. ik 
kende een aantal dovenverenigingen en telde naast 
dove familieleden een aantal dove volwassenen tot 
mijn vrienden. 
De overgang naar het doven-onderwijs leek me in een 
bepaald opzicht dan ook niet zo groot. Tot mijn ver
bazing bleek er echter een enorme kloof te bestaan. 
Binnen het doven-onderwijs, de opleiding, om een ge
kwalificeerd doven-onderwijzer te worden werd me al 
gauw duidelijk, dat de dove een levensgroot oor heeft 
dat niet functioneert, met alle gevolgen van dien. 
Hoeveel moeite het kost doven te leren spreken en de 
taal te laten verwerven. Op het eerste congres dat ik 
meemaakte hoorde ik iemand vanaf een plaats als deze 
zeggen: "Het is triest om op te moeten merken nadat 
ik zoveel jaren dove kinderen les heb gegeven, maar 
eigenlijk ben ik nog nooit een geslaagde dove tegen 
gekomen". 

Hoewel ik toen deze opmerking in de kontekst waarin 
hij gemaakt werd wel kon begrijpen, kwam alles in mij 
in opstand. Natuurlijk de doven die werkelijk foutloos 
kunnen schrijven en spreken gemeten aan de taalre
gels behoren tot de uitzonderingen, maar hangt de ge
slaagdheid van de dove mens af van de mate waarin 
hij erin slaagt onze taal- onze akoetische orale taal te 
beheersen? In de eerste lessen betreffende het onder
wijs aan doven werd me geleerd: "Dovenonderwijs is 
taalonderwijs". 
Een uitspraak die ik niet geheel kon onderschrijven. 
Begrijp me niet verkeerd. Ook ik ben doordrongen van 
de belangrijkheid van taal, van spreken en spraakafzien 
welke o.a. middelen zijn om te denken, te communi-



ceren met de ander. De ander in wie en door wie ik 
mens word, mens ben. 
Maar als de diskussie om de prioriteit tussen opvoeding 
en onderwijs binnen de school ergens ten gunste van 
de opvoeding beslecht wordt, dan is dit toch zeker het 
geval binnen het doven onderwijs; d.w.z. dat het onder
wijs ingebed is en moet zijn in het totaal van ortho
pedagogisch handelen. 
En dan gaat het niet over een objekt dat niet hoort, en 
daardoor bemoeilijkt wordt in zijn taalverwerving/ont
wikkeling, maar over een subjekt, een mens die wij de 
helpende hand mogen en moeten bieden om zichzelf 
als volledig mens te ervaren en aan dat mens-zijn op 
eigen wijze gestalte te geven. 
Ik kom hierop terug! 
Er was nog iets wat me opviel nadat ik enige tijd bij het 
dovenonderwijs werkzaam was. Het feit n.l. dat er een 
tweetal soorten internationale congressen bestonden. 
Het ène georganiseerd door de "Word Federation of 
the Deaf' waar doven en horenden uit vele landen van 
de wereld middels orale- en manuele communicatie 
zich verdiepten in de diverse aspekten van onderwijs 
en opvoeding van het dove kind èn het leven in de 
maatschappij van de dove volwassene met onderwer
pen als sport, kunst, kerk en godsdienst etc. 
Resultaten van dergelijke congressen drongen niet of 
nauwelijks door tot de werkers van het dovenonderwijs 
in Nederland. 
Het andere soort congres georganiseerd door de kom
missie: "The International Congress on Education of 
the Deaf". Dit congres werd beheerst door de profes
sionele horende werkers op het gebied van de zorg 
rondom de dove. Nederlandse instituten voor doven 
zijn op deze congressen altijd goed vertegenwoordigd. 
Dit min of meer gescheiden van elkaar houden van 
congressen van de z.g. "onderwijswereld" en de 
"dovenwereld" bevreemde me. Gelukkig blijkt hier 
sinds het congres in Tokyo 1975 verandering in te 
komen. 
In een resolutie werd op dit congres uitgesproken dat: 
- ook dove mensen deel behoren uit te maken van de 
voorbereidingskommissie: 
- de gelegenheid moet hebben lezingen te houden; 
- de toekomstig ontvangende landen zorg moeten dra
gen voor speciale voorzieningen m.b.t. de orale- en 
manuele communicatie t.b.v. de dove participanten. 
Welnu met deze resolutie zijn we m.i. als enigzins op 
het terrein van ons onderwerp: "Total Communica
tion". 

Een definitie van Total Communication 
Een definitie van T.C. zou als volgt kunnen luiden: 
T.C. is een filosofie/zienswijze die kiest voor een simul
taan auditief-, oraal-, manueel systeem van communi
catie, met de nadruk op het legitieme gebruik van ge
baren/vingeralfabet als wezenlijk visuele versterking 
der orale- en auditieve aspekten van een effektieve 
communicatie van èn met doven. 

In deze definiëring zijn een drietal elementen te onder
scheiden n.l. 
1 • T.C. is meer een soort filosofie van opvoeding en 

onderwijs m.b.t. dove kinderen dan een methode. 
2. T.C. wil uitdrukking zijn van het morele recht dat de 
dove mens heeft op maximale tegemoetkoming, opdat 
hij in de communicatie-situatie optimaal begrijpt en 
begrepen wordt. 
3. TC. is een combinatie van auditieve-, orale en ma
nuele mogelijkheden welke aangepast worden aan 
de communicatie-behoefte van het dove kind en aan de 
receptieve- en expressieve vaardigheid van het individu. 

We willen achtereenvolgens nader op deze 3 elemen
ten ingaan. 

1 T.C. als filosofie/zienswijze van opvoeding en onder
wijs van het dove kind. 
Op het internationaal congres in 1975 te Tokyo heeft 
Tervoort via de invalshoek van de linguistiek op m.i. 
heldere wijze het dilemma m.b.t. het prelinguaal dove 
kind geboren in een horend milieu uiteengezet. 
Altijd en overal wordt de dove onderwezen en opge
voed in de akoestische cultuur-taal van zijn omgeving 
èn dat terwijl hij meestal of uitsluitend visueel com
municeert. 
De vraag of de dove dan niet het recht moet hebben 
op een systematisch uitgewerkt gebarensysteem, dat 
zuiver visueel georiënteerd is en niets te maken heeft 
met enige akoestische taal-, dus ook niet met huidige 
gebarensystemen, want die zijn van een akoestische 
taal afgeleid-, beantwoordt hij met een duidelijke neen. 
Tervoort baseert dit neen op sociaal en ethische gron
den. 

1. Immers de dove totaal te isoleren van de normale 
omgeving- zijn horende ouders etc. - is onaanvaard
baar. 
2. En verder is het nog maar de vraag of de dove op
gevoed via een zuivere visuele taal later beter in staat 
zal zijn een akoestische taal te leren zoals het Neder
lands, het Engels dan dit onder de huidige omstandig
heden gebeurt. 
De conclusie die men hieruit kan trekken is, dat het het 
ongeluk van de doven is of anders gezegd, het een 
stukje lijden aan zijn doofheid is te moeten leven in 
een horende wereld. Het akoestische systeem van taal 
en communicatie heeft gevolgen voor zijn taalontwik
keling en dèt terwijl de mogelijkheden met elk zuiver 
visueel systeem zoveel groter zouden kunnen zijn. De 
oplossing van dit probleem lijkt een compromis. 
De tweetaligheid (bilingualisme) waar de dove van 
zichzelf uit op aangewezen is, zou vanaf het begin 
ontwikkeld moeten worden, waarbij nieuwe ontdek
kingen op het gebied van de psycholinguïstiek gecom
bineerd moeten worden met de uitkomsten van recen
te studies op het gebied van de vroege taalverwer
ving. 

Op de wereld-conferentie over doofheid in 1977 te 
Kopenhagen belichtte Kerstin Nordén-psychologe en 
moeder van een dove zoon via haar vakgebied het 
probleem van de dove geboren in een horend gezin. 
Bekend met de "wereld" van de doven typeert ze deze 
als een soort culturele groep die in de eerste plaats 
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gekarakteriseerd wordt door hun voorkeur tot commu
nicatie middels gebaren. Verder is het een kleine min
derheidsgroep welke de moeilijke taak heeft de horen
de meerderheid hun behoeftes, wensen en rechten te 
laten begrijpen. 
Echter waar de gebaren, c.q. gebarentaal beschouwd 
moeten worden als een soort moedertaal in die zin, 
dat het de gemakkelijkste en meest natuurlijke ma
nier voor de dove zou zijn om taal te verwerven en met 
de anderen te communiceren is het juist de horende 
moeder en vader, het horende gezin, dat niet bij mach
te is en kan zijn hieraan tegemoet te komen. 
Hier rijst een probleem dat - aldus Nordén - uit kan 
groeien tot een cultureel conflikt - weliswaar van een 
speciaal type - waar n.l. het kind niet als op een van
zelfsprekende, natuurlijke wijze, ingroeit en deel heeft 
aan de taal van de ouders. Als horende ouders, kun je 
je dan onkundig en onvoorbereid voelen om een kind 
op te voeden dat niet op spontane wijze de taal ver
werft welke in de familiekring gebezigd wordt. 
En dat terwijl we weten hoe belangrijk de interactie 
binnen het gezin is voor een kind. Op basis van deze 
interaktie met anderen in en buiten het gezin ontwik
kelt het kind een bepaald beeld van zichzelf, hij leert 
zichzelf kennen als een persoon. 
Het beeld wat het van zichzelf heeft, opbouwt, - de 
ontwikkeling van de eigen identiteit, het zelfrespekt -
is afhankelijk van de verwachtingen en waarderingen 
van de mensen uit zijn omgeving. 
Het vormt de basis van het sociaal gedrag op latere 
leeftijd. Ten einde een adequate socio-emotionele aan
passing te verkrijgen moet het kind zichzelf aksepteren. 
Dit betekent dat we in staat moeten zijn relaties te 
ontwikkelen, aan te gaan, gebaseerd op begrip, res-
pekt, welwillendheid en gelijkwaardigheid. Dan zal 
zoals Karel het op het derde congres van de Europese 
Federatie uitdrukte, de integratie binnen de persoon 
zich kunnen voltrekken, d.w.z. dat de mens zich als 
innerlijk-een ervaart. Hij is O.K. Hij is heel, niet ge
schonden. Hij voelt zich in deze wereld thuis, hij voelt 
zich in het gezin waarvan hij deel uitmaakt thuis. 
Deze innerlijke integratie is een onmisbare basis voor 
een goede sociale integratie. Maar dit alles veronder
stelt communicatie/taal, waarbij taal en communicatie 
uiteraard niet eikaars synoniemen zijn. Communicatie 
als menselijk gebeuren is een openstaan voor de ander, 
de ander binnenlaten en tegelijk in de ander treden. De 
ander is niet meer het objekt dat beoordeeld, geleid en 
bestuurd wordt. 
Men is t.o.v. elkaar niet de betere, de meerwaardige, 
de deskundige. Men wordt aan elkaar gelijk, gelijk
waardig. De ander mag zijn wie hij is, hij wordt geak-
septeerd zoals hij is. De ander wordt bevestigd. 

De bevestiging van de mens is: 
in het hele zijn tegenover de ander uitdrukken: 
Jij mag zijn zoals je bent, om te kunnen worden, 
die je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het 
worden op jouw wijze en in jouw uur. 

Vijftien jaar geleden schreef ik, nadat ik op een school 
voor doven drie weken gehospiteerd had, onder de in-
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druk van alles wat me toen over doven werd verteld: 
Heeft een dove recht doof te zijn? Begrijp me niet ver
keerd. Ik bedoel heeft een mens het recht anders te 
zijn? Heeft een mens het recht zichzelf te zijn? 
Van Weelden schrijft: 
In de hulpverlening aan afwijkende kinderen is de beste 
methode zonder effekt als er geen relatie is tussen kind 
en hulpverlener, waarbinnen het kind kan leren zich
zelf te zijn. 
Hij voegt hieraan toe: In het wezen van de mens ligt 
dat hij zijn omgeving wil homogeniseren, wil maken 
zoals hij is. 
In ieder mens zit een vooroordeel, onverdraagzaam
heid, hypocrisie, eigenwaan en absolutering van het 
eigen gelijk. We zullen dat na moeten gaan bij onszelf 
èn bestrijden, anders zullen we het kind vanuit onze 
exclusiviteit benaderen en hem onvoldoende in zijn 
recht kunnen herstellen. 
Wanneer men niet het volledig mens-zijn, van het kind 
voor ogen heeft, wordt integratie een kunstmatig ge
beuren. 
Communicatie: je ik opgeven om de ander te worden. 
Jezelf verliezen om de ander te vinden. Elkaar het 
naaste zijn. Er voor elkaar zijn. 
Dit proces heeft aldus Karel tegelijkertijd een licha
melijk en geestelijk aspekt. Van binnen uit wordt ons 
lichaam taal. Zo word je echt, authentiek voor de ander. 
Zo word je jezelf. 
Dit gebeuren is iets dat je prelinguaal zou kunnen 
noemen: 
het is er voordat er taal gebruikt wordt. Het voltrekt 
zich allereerst in een taal van ogen en gelaat, van 
lichaam en gebaar, van houding en nabijheid. Bij ons 
spreken bepaalt het de extra linguale elementen als 
intonatie, aksent, ritme en geluidssterkte. 
Je ziet het bij man en vrouw, tussen vrienden, bij 
moeder en kind. Bedoelt Tervoort dat ook niet als hij 
zegt dat de T.C. vanaf het begin aanwezig is en opge
sloten ligt in de moeder-kind verhouding? Dit pre-
linguale kontakt is dan voorwaarde voor een verdere 
taalontwikkeling. Toepassing van de orale communica
tie/methode in het beginstadium van de taalverwer
ving kan alleen sukses hebben wanneer het verweven 
wordt met deze vorm van totale communicatie. 

Uit wat tot nu toe naar voren gebracht is, kunnen we 
samenvattend zeggen, dat de situatie van een doof 
kind in een horend gezin zowel de horende gezins
leden als het dove kind en alle opvoeders voor een 
moeilijke opgave plaatst. 
Enerzijds moet aan de communicatie behoefte welke 
ieder mens heeft, op adequate wijze voldaan worden; 
anderzijds leven de dove kinderen in een horende om
geving en zullen ze de cultuutaal ervan moeten leren 
om niet volledig geisoleerd te worden. Wat heeft de 
zienswijze van T.C. ons t.a.v. dit dilemma nu konkreet 
te bieden? 

Allereerst wijzen de voorstanders van T.C. een strikt 
orale opvoeding vanaf de geboorte af. Het kan niet 
voorzien in de communicatie-behoefte van het kind 
en zal derhalve remmend werken op zijn emotionele 



en cognitieve ontwikkeling, dus op zijn persoonlijk-
heids-ontwikkeling. 
Komt de kommunicatie onvoldoende tot stand, dan zal 
dit eveneens een negatief effekt hebben op de taal
verwerving en ontwikkeling. 
Het moeten kiezen tussen öf oraal öf manueel wordt 
een mythe genoemd. Waarom het kind en de ouders 
een kommunikatie-systeem aan te bevelen dat niet of 
n ° g niet geëigend is voor het kind? 
T.C. meent dat geëigende middelen m.b.t. de kommu
nikatie vanaf het prille begin gesticulatie, mimiek, grote 
üchamelijke expressiviteit èn gebaren zijn. Om misver
stand te voorkomen, natuurlijk moet erbij gesproken 
worden, natuurlijk is indien geindiceerd hoorapparatuur 
vereist. 
Hoofdzaak is echter dat door een vrije ongelimiteerde 
kommunikatie gebruikt door de horende ouders en het 
dove kind de scheidingsmuur tussen doof en horend 
geslecht öf zo laag mogelijk gemaakt wordt. 
In een klimaat dat een vrije en eerlijke zelf-expressie 
aanmoedigt en waaraan alle betrokkenen meedoen zal 
het dove kind zich "thuis" voelen. 
En dat " thuis" voelen staat aan de basis van een opti
male socio-emotionele- en cognitieve ontwikkeling 
welke de voorwaarden voor de taalontwikkeling zijn. 
Mervin Garretson formuleert de volgende voorwaarden 
waaraan een effektief T.C. program moet voldoen: 
1 . Op bestuurlijk, leidinggevend niveau zal men zowel 
in theorie als praktijk zich moeten uitspreken voor T.C. 
in de overtuiging dat de visuele, manuele-, orale- en 
auditieve middelen ter communikatie elkaar aanvullen. 
2. Het zo vroeg mogelijk ontdekken van de auditieve 
handicap bij een kind èn een volledige akseptatie van 
dit feit door zowel de ouders als de school; de gelegen
heid hebben tot " leren", de ontwikkeling verloopt 
immers het best in een klimaat waarin het kind vrije-
lijke zichzelf mag zijn. Dit houdt in dat onmiddellijk na
dat de handicap vastgesteld is de adequate middelen 
gebruikt moeten worden voor het tot stand brengen 
van de kommunikatie, leerprocessen en de taalontwik
keling/verwerving. 
3. De overtuiging dat door een aanpak, waarbij alle 
zintuigen adequaat worden ingeschakeld het leerpro
ces optimaal zal verlopen; vooral in groepssituaties. 
Uitgegaan zal moeten worden van de mogelijkheden 
van het individu, om de verschillende middelen ter 
kommunikatie te leren. 
Onderwijzers, familieleden, een ieder die betrokken 
is bij onderwijs en opvoeding van doven zal wanneer 
de dove aanwezig is, via T.C. moeten kommuniceren. 
Dan zullen de dove kinderen mee kunnen luisteren. 
Is het kunnen volgen van een gesprek van anderen-wat 
niet expliciet voor hen bedoeld is - niet een belangrijke 
mogelijkheid tot taaiervaring? 
Wordt dan vader en moeder, meneer en juf niet meer 
een mens van vlees en bloed? Wordt hier niet de mo
gelijkheid geboden beter inzicht te krijgen in iemands 
houding, motieven, opvattingen en gedragingen? 
Worden we zo niet mèèr gewone mensen voor elkaar? 
Staat bij het oraal-spreken met het dove kind het ge
sprek niet altijd min of meer in het teken van het op
zettelijke? 

4 . Cursussen zullen opgezet moeten worden om alle 
betrokkenen bij opvoeding en onderwijs de diverse 
kommunikatie-middelen adequaat te leren hanteren en 
te gebruiken zoals middelen ter geluidsversterking, 
manuele middelen als gebaren, vingeralfabet en de 
orale middelen. 
5. Het gebruik van T.C. buiten het klaslokaal. Bij het 
spontaan van gedachten wisselen tussen leerling en 
onderwijzer. Bij de individuele begeleiding door maat
schappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog. 
Bij culturele evenementen; bij strikte uitwisseling van 
informatie evenals bij het babbelen over koetjes en 
kalfjes. Verder het scheppen van gelegenheden op 
allerlei gebied voor sociaal kontakt met doven zowel 
als horenden. 

II. T.C. het morele recht op kommunikatie. 
Het tweede element van een difinitie van T.C. bevat 
het morele recht dat de dove mens heeft op maximale 
tegemoetkoming, opdat hij in de kommunikatiesituatie 
optimaal begrijpt en begrepen wordt. 
Merrill - president van het Gallaudet College - zegt: 
"Het volledig blootstellen van het dove kind in een 
schoolse situatie aan kommunikatie-middelen die het 
niet volledig kan gebruiken of begrijpen is niet alleen 
amateuristisch en zonder enig nut, maar het kan ge
zien worden als een inbreuk op de rechten van de 
mens. 
In felle bewoordingen stelt Vernon dat dit recht op 
kommunikatie genegeerd wordt als de dove genoegen 
moet nemen met alleen de orale component van de 
kommunikatie. 
Het berokkent de dove mens pijn en nadeel. Een nor
male interaktie waarbij er sprake is van vlotte weder
zijdse konservatie is in de meeste gevallen volgens 
hem niet mogelijk. 
Absoluut noodzakelijk is aanvulling van de manuele 
component. Met de erkenning van het recht op T.C. 
staat of valt de geloofwaardigheid van een opvoedings-
en onderwijsmethode, zei Merrill in Tokyo. 
Hij werkt deze stelling uit aan de hand van een drietal 
maten van geloofwaardigheid waaraan voldaan moet 
worden, die indien consequent toegepast, de mogelijk
heden van opvoeding en van onderwijs èèn het kind 
doen toenemen. Allereerst moet nagegaan worden of 
voldaan wordt aan de eis, dat op school en thuis ge-
kommuniceerd wordt via een medium of taal die min 
of meer gemakkelijk èn duidelijk begrepen wordt. De 
geloofwaardigheid van de opvoeder èn onderwijzer 
staat ermee op het spel. 
Voorts is een maatstaf van geloofwaardigheid de mate 
waarin een onderwijsprogram tegemoetkomt aan de 
behoeftes van de dove leerling. 

De gelegenheid tot leren is een recht en de gemeen
schap heeft de verantwoordelijkheid de mogelijkheden 
te scheppen waardoor de dove mens een keuze kan 
maken uit een grote verscheidenheid van opleidingen. 
Evenwel mag de dove leerling niet gedwongen worden 
tot aksepteren van een opleidingsmilieu waar te weinig 
rekening met zijn handicap gehouden wordt, zodat vor
ming en onderwijs in het gedrang komen m.b.t. alge-
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meen opleidingsniveau, beroepsopleiding en begrip 
van de wereld waarvan hij deel uitmaakt. 
Tenslotte zal in steeds toenemende mate een maatstaf 
van geloofwaardigheid zijn het inschakelen van dove 
volwassenen bij de opvoeding van het dovekind en het 
benoemen van bevoegde dove-leerkrachten bij het 
onderwijs. Zij kunnen het dove kind in zijn zo-zijn het 
beste begrijpen. Zij spreken immers dezelfde "Taal". 
Met hen kan het dove kind zich optimaal identificeren. 
Ik mocht tijdens een bezoek aan een school voor doven 
te Orleans in Frankrijk drie dove leerkrachten ont
moeten. Het deed de volgende gedachten bij me opko
men: 
1) Dat er in Nederland een revolutie ontstaat binnen 

het dovenonderwijs, indien er dove leraren zouden 
zijn; een revolutie m.b.t. de visie op het dove kind 
en de dove volwassene. 

2) er derhalve voor de in deze richting begaafde doven 
de nodige faciliteiten en mogelijkheden gecreëerd 
moeten worden. Wat wil hiermee gezegd zijn? 
Onze houding t.o.v. het dove kind zal m.i. verande
ren als in principe dat dove kind een a.s. kollega 
zou kunnen worden. 

Onze gesprekken over de dove leerling zal soms wel
licht anders verlopen als dove volwassenen eraan 
deelnemen. 
Het inzicht dat we als horenden hebben in kommuni-
katiemogelijkheden en onmogelijkheden van en met 
doven zal zich verdiepen wanneer we bij elk gesprek 
een dove kollege aanwezig weten. 

Het morele recht op kommunikatie komt voorts tot 
uiting in de verantwoordelijkheid welke de professio
nele werker op zich wil nemen t.a.v. de dove mens, zei 
Merrill in 1976 in Rome. Hij noemde een aantal oor
zaken waardoor de dove min of meer in de positie 
van een tweederangs burger geplaatst is. 
Het ontbreken van gelijke kansen op het verkrijgen 
van informatie. Een massa communikatiemiddel alst.v. 
compenseert dat niet. En helemaal niet als er geen 
ondertiteling is. Het niet kunnen meedoen aan open
bare bijeenkomsten, vergaderingen, hoorzittingen etc. 
Het ontbreken van voldoende begrip en inlevingsver
mogen in de positie van de dove mens bij het overgrote 
deel van de mensen, waardoor kommunikatie bemoei
lijkt wordt of onmogelijk wordt. 
Uitsluiting van bepaalde beroepen onder het motto: 
"dat kan een dove toch niet". Het gemis om invloed 
uit te kunnen oefenen op plaatsen waar uitgemaakt 
wordt wat goed is voor de dove mens. Welnu zo kun
nen we doorgaan. 
In het opkomen voor het verkrijgen van deze funda
menteel menselijke rechten, zal men herkennen of de 
professionele werker zijn verantwoordelijkheid t.o.v. de 
dove mens verstaat. 

III. Methodische elementen van T.C. 
Het derde element van T.C. vormen de methodische 
aspekten. Deze zijn te verdelen zoals uit voorgaande 
wel blijkt - in een tweetal categoriën: oraal èn manueel. 
Met nadruk moet gezegd, dat béide belangrijk zijn. 
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Waar scholen de zienswijze van T.C. aanvaarden en in 
praktijk gaan brengen zal men in het begin nogal 
nadruk op het manuele aspekt leggen. Dit is begrijpe
lijk, waar het element van manuele kommunikatie be
trekkelijk nieuw is voor opvoeder/onderwijzer/hulpver
lener en zij dus zich op dit gebied moeten bekwamen. 
Opgave is echter een harmonisch evenwicht tussen de 
orale en manuele aspekten te verkrijgen. 
Dove kinderen worden dove volwassenen; ze zullen 
optimaal de gelegenheid moeten hebben zich op hun 
gemak te voelen en zich aan te kunnen passen in 
situaties, waarvan doven zowel als horenden deel 
uitmaken. 
Vormen van orale kommunikatie zijn: het liplezen c.q. 
spraakafzien, het lezen en schrijven. Voor het verwer
ven van deze vaardigheden is het van groot belang, 
dat de aanwezige hoorresten - hoe gering ook - even
als de vibratorische mogelijkheden via adequate trai
ning benut en ontwikkeld worden. Manuele vormen 
van kommunikatie zijn o.a. mimiek, pantomimiek, ges
ticulatie, het handalfabet waarbij één handstand staat 
voor één letter; de z.g. natuurlijke gebaren die een niet 
mis te verstane betekenis hebben, omdat vrijwel ieder
een ze begrijpt; de kunstmatige gebaren die tot een 
soort gebarentaal/systeem kunnen uitgroeien en alleen 
verstaan worden door ingewijden. Terzijde zij opge
merkt dat bij het gebruik van die diverse orale- en 
manuele kommunikatiemiddelen men zich bewust zal 
moeten zijn van de non-verbale dimensies, die deel 
uitmaken van het totale kommunikatieproces. 
Zr. v.d. Hoven en br. Speth noemen o.a. de geur, de 
kleding, het ooggedrag, de lichaamstaal, de ruimte en 
de kommunikatie-afstand. 
Voorstanders van T.C. zijn overtuigd dat de manuele-
èn orale aspekten beide benut, elkaar wederkerig ver
sterken. Het leidt tot eeri betere taalverwerving èn 
ontwikkeling. Dit wordt bevestigd door wetenschappe
lijk onderzoek aldus de voorstanders van T.C. 

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. 
Dit brengt ons bij de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek. De laatste tien a vijftien jaar heeft veel 
onderzoek plaats gevonden. De resultaten van de orale 
methode werden vergeleken met die van de T.C. On
derzoek welke plaats vond o.a. in Groot-Brittanië, 
Rusland, de Scandinavische landen èn de U.S.A. Het 
zou te ver voeren deze studies hier uitvoerig te bespre
ken. Vernon geeft een samenvatting van de konklusies 
van deze onafhanelijk van elkaar gehouden onderzoe
kingen. 
Deze zijn: 
1 . TC. bevordert de taalvaardigheid eerder, dan dat het 
deze belemmert. Dit lijkt een uiterst belangrijke kon-
klusie, omdat de overtuigde oralisten juist beweren dat 
het gebruik van manuele kommunikatie een negatief 
effekt heeft op de taalontwikkeling. 
2 . T.C. doet het niveau van de intellektuele ontwikke
ling toenemen. De leesvaardigheid was in vele studies 
significant beter. 
3. T.C. belemmert het spreken- en het spraakafzien 
niet. In een aantal studies leek het zelfs een gunstige 
invloed op deze vaardigheden te hebben. 



4. T.C. heeft een betere psycho-sociale aanpassing tot 
gevolg. 
B. T.C. benut reeds vanaf zeer jeugdige leeftijd heeft 
een uitermate positief effekt op de taalverwerving en 
ontwikkeling en op de emotionele- en cognitieve ont
wikkeling. 
Opgemerkt moet worden, dat bij de meeste onder
zoekingen de T.C.-groep bestond uit dove kinderen van 
dove ouders. 

Wat is nu de waarde van deze uitkomsten? Is hiermee 
op de wetenschappelijke afdoende wijze de superiori
teit van de T.C. bewezen? 
Dat is te mooi om waar te zijn. Vanuit de methodolo
gie is wel degelijk kritiek te leveren op deze onderzoe
kingen. Wordt daarmee de orale methode in het gelijk 
gesteld? Zo simpel liggen de zaken niet. Ook op de 
studies die wijzen op de betere resultaten van de orale 
methode is kritiek mogelijk. 
Het is m.i. goed te beseffen dat het leven van de mens 
en de voorwaarden welke noodzakelijk zijn voor ieder 
individu om mens-te-zijn nooit in kwantificeerbare 
eenheden is uit te drukken. Geluk, je " thuis" voelen in 
deze wereld, relaties opbouwen welke gevestigd zijn in 
liefde, vertrouwen en wederzijds respekt zijn niet m.b.v. 
statische technieken te "vangen". 
Wat zei Van den Horst ook alweer? 

Het ligt voor de hand, dat vele doven spontaan be
hoefte blijven hebben aan het doen mee-funktioneren 
van non-verbale kommunikatie-vormen en dit niet 
alleen op basis van bijvoorbeeld gebrek aan spreek
vaardigheid, of van een snellere of betere uitingsmoge-
lijkheid, maar vooral ook op existentiële gronden. 
Dat zij gebaren, behoort tot hun wezen. Het is hun 
goed recht ook al zou het ten koste van de taalverwer
ving gaan. We zullen er in mee moeten gaan, zeker 
wanneer hun kommuniceren vanuit de diepere ge-
voelslagen daarom vraagt. 
Helaas verstaan we vaak hun " taa l " niet. De doofheid 
blijkt een barrière naar twee kanten te vormen. Maar 
het is de dove die deze barrière moet nemen. Van 
Weelden zei: "De last verbonden aan het mee kunnen 
doen, aan het geïntegreerd raken rust op de zwakste 
schouders". 
Ik vraag me af of dit een noodzakelijk gegeven moet 
zijn t.a.v. de dove mens. Betten - zelf doof - schreef: 
Al jaren hebben wij geleerd te spreken. Kunnen de 
horenden niet eens een beetje onze manier van praten 
leren? 
In hoeverre zijn we in staat en bereid een deel van de 
last op onze schouders te nemen. Doofheid is een 
handicap te midden van horenden. En stellen wij niet 
vaak als horenden hoe de dove zich dient te gedragen, 
hoe hij opgevoed moet worden, hoe de maatschappij 
er voor hem uit moet zien? 
Niettemin zal verder wetenschappelijk onderzoek door 
multidisciplinaire teams noodzakelijk zijn. 
Eerlijk objektief onderzoek naar het gebruik van manu
ele systemen naast de orale methode en het effekt er
van op de intellektuele- sociale- en emotionele ontwik
keling van het dove kind. 

Onderzoek naar welk manueel systeem of systemen 
het meest geëigend zijn als middel om het dove kind 
adequaat op te voeden. Dit opdat het zichzelf mag 
ontdekken als volwaardig mens, van waaruit het moge
lijk wordt samen te leven als horenden en doven. 
Onderzoek waarbij de vraagstelling voortvloeit uit de 
praktijk van het dagelijks leven, opdat de opvoedings-
en onderwijspraktijk geoptimaliseerd wordt ten bate 
van de dove mens en het milieu waarvan hij deel uit
maakt. Intensieve onderzoekingen vanuit alle relevante 
disciplines m.b.t. het zeer jonge dove kind, zodat ze in 
hun eigen gedragsontwikkelingen bestudeerd worden. 
Onderzoek naar en reflektie op de zaken zoals die in de 
Nederlandse situatie liggen. 

Tot slot. 
Tot slot zou ik nog dit willen zeggen; wellicht zijn we 
al een stap op de goede weg wanneer we - betrokken 
als we allemaal zijn, in theorie of praktijk, bij het zoeken 
naar welzijn voor de dove mens en daarbij indirekt 
naar welzijn voor de horende mens - in staat zijn wer
kelijk naar elkaar te luisteren. Dove kinderen, ouders 
van dove kinderen, volwassen doven, maatschappelijk 
werkers, onderwijsgevenden, psychologen, orthope
dagogen, internaatsleiding e.a. hulpverleners. 

Graag wil ik U bedanken dat U zolang naar mij hebt 
willen luisteren. 
A. Bouwmeester. 
Groningen. 
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Nieuws van de scholen 

Herstructurering van het Instituut te Sint-
Michielsgestel 

Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel is in de 
laatste jaren uitgegroeid tot een complex geheel met 
verschillende afdelingen en een aantal van tegen de 
600 leerlingen en verpleegden en een ongeveer even 
groot aantal personeelsleden. Deze afdelingen zijn nu 
gegroepeerd in vier hoofd-afdelingen, die Subinstituten 
worden genoemd. Subinstituut 1 omvat de scholen van 
voortgezet onderwijs en de daarbij behorende interna
ten. Subinstituut 2 omvat Eikenheuvel (de afdeling 
dove dysfatici te Vught) en Rafaël (de afdeling doof-
blinden). Tot het derde subinstituut behoren de voor-
school, de beide kernscholen en De Vlonder (afdeling 
orale dysfatici) met de daarbij behorende internaten. 
Het vierde subinstituut is samengesteld uit het Mariël-
la-paviljoen (doven met afwijkende intelligentie), de 
Wingerd (te Vught voor oudere leerlingen van het Ma-
riëllapaviljoen) en het Marthapension (afdeling voor 
oud-leerlingen). 
Inmiddels zijn de hoofden voor deze vier Subinstituten 
benoemd. Het zijn: voor Subinstituut 1 - dhr. G. van 
Riet; voor Subinstituut 2 - dhr. Drs. J. van Dijk; voor 
Subinstituut 3 - dhr. J. van Puyenbroek; voor Subinsti
tuut 4 - dhr. C. Pouls. 
Het is de bedoeling dat de vier Subinstituten per 1 
januari 1979 gaan functioneren. 
De opvolger van dhr. van Puyenbroek als hoofd van het 
V.B.O. was op het moment van samenstellen van deze 
tekst nog niet bekend. 
Al met al belangrijke wijzigingen, die hopelijk nog beter 
dan voorheen de voorwaarden scheppen voor goed 
onderwijs en goede opvoeding van de kinderen. 

Totale Communicatie, de 

bevrijding voor een dove? 

In het raam van de Contourennota, opgesteld door het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder Van 
Kemenade, is er ook enige aandacht gegeven aan het 
onderwijs voor dove kinderen. De gespecialiseerde 
leerkrachten van dit onderwijs over de gehele wereld 
geven sinds 1 760 hun krachten om dove kinderen later 
in de samenleving van normaal-horende mensen te 
doen opnemen. Al ging het wel met veel moeite 
gepaard. Stel u eens voor: een kind hoort vanaf 
de geboorte nooit de stem van zijn bloedeigen moeder. 
Het mist dus de moedertaal. Hoe zou deze vrouw kon-
takt met dit kind kunnen hebben? 

Hierdoor is er ook een speciaal aangepast onderwijs 
nodig, waar het spreken en het aflezen van de mond 
van iemand geleerd moet worden. Hiervoor komen 
alleen dove kinderen met verschillende gradaties van 
de gehoorresten naar de dovenscholen. Er is nog 
steeds geen sprake van de mogelijkheid van integratie 
voor deze kinderen in gewone scholen. Uit de Con
tourennota blijkt onder meer dat men in de nabije 
toekomst enkele dove kinderen tussen normaal-horen
de kinderen in de school zal trachten te plaatsen, wat 
zeker ten goede komt aan de normale levensontwik
keling van alle kinderen en aan het integratie-ideaal. 

In augustus 1975 werd aan de andere kant van de 
wereld nl. te Tokio het onderwerp "Totale Communi
catie" door taalgeleerden, leerkrachten van het doven-
onderwijs en andere wetenschappelijke medewerkers 
tijdens het internationale congres voor het dovenon-
derwijs besproken. De totale communicatie is sinds 
enkele jaren een nieuwe ontwikkeling, welke ook eigen
lijk in onze samenleving op gang dient te worden 
gebracht. 

Onder de nieuwe vorm van de communicatie verstaan 
we het gebruik maken van alle middelen om het kon-
takt tussen èlle mensen te verwezenlijken. Dit kan ge
beuren door middel van: a. spreken; b. schrijven; c. 
lezen; d. gebaren en vingerspellen; e. lichaamsaan
rakingen; f. gelaatsuitdrukkingen. Te Tokio waren de 
meningen over deze vorm van communicatie echter 
verdeeld. Sommigen pleitten vurig voorde doorvoering 
van de totale communicatie in het dovenonderwijs. 

Daartegenover vinden de tegenstanders van de nieuwe 
vorm van communicatie, dat de spreekmethode, dus 
zonder het maken van gebaren en vingerspelling, in 
het dovenonderwijs gehandhaafd dient te worden. 
Daaruit blijkt overduidelijk dat de eeuwenlange strijd 
inzake de gebaren- en spreekmethode tussen de op
richter van de allereerste dovenschool ter wereld te 
Parijs, De L'Epee, en de stichter van de Leipziger do-
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venschool, Samuel Heinicke, nog steeds niet uitgewoed 
is. Het zou best kunnen, dat de nieuwe ontwikkeling, 
totale communicatie, tot een nieuw compromis in deze 
strijd kan leiden. Het is immers van groot belang dat 
een doof kind zo goed mogelijk onderwijs moet krijgen. 
Evenals een normaal-horende schoolganger heeft het 
er recht op. 
De tegenstanders van de gebaren-methode hameren 
erop, dat dove kinderen zo goed mogelijk moeten 
leren spreken en aflezen van een andermans mond, 
dat deze kinderen zich later gemakkelijk in de samen
leving van normaal-horende mensen kunnen integre
ren... 
Deze leerkrachten zijn heilig overtuigd van het schade
lijke effect van de communicatie, alléén via gebaren. 
De dove kinderen moeten alléén de spreekmethode, 
dus bij wijze van spreken met de handen op de rug, 
gebruiken. Het vaak vernomen argument is, dat de taal 
bij een doof kind door het maken van gebaren veel 
langzamer ontwikkelt. Zo'n argument is wel bijzonder 
krachtig om de mond van de voorstanders voor de 
invoering van de totale communicatie te snoeren. Zo 
beslissen de leerkrachten, dat de leerlingen géén ge
baren mogen maken. Een doof kind in zo'n situatie 
accepteert het gewoonlijk uit onmacht èn met frustra
ties. Ten gevolge daarvan kan het kind zich niet ten 
volle ontplooien. Er zijn immers momenten dat een 
dove leerling, een kind nog, tijdens een les bijv. aard
rijkskunde of geschiedenis niet goed oplet of iets ont
gaat, omdat hij voortdurend naar de bewegende mond 
van een leraar moet kijken. De door het wegvallen van 
het gehoor zwaar belaste ogen worden hierdoor ver
moeid. Het is slechts een meest sprekend voorbeeld, 't 
Maken van gebaren tegelijk met het spreken door de 
leraar verlevendigt de nodige aandacht en interesse 
voor de schoolstof. 

Men moet zich heden ten dage wél afvragen wat be
palend is: de taalontwikkeling met alléén de spreek
methode - hoe nuttig het ook is - óf het levensgeluk 
met zo min mogelijk remmingen bij een doof kind. Het 
dovenonderwijs kan tegenwoordig eigenlijk niet meer 
alléén beslissen hoe het moet. Ouders van dove kin
deren, weldenkende dove oud-leerlingen - op grond 
van hun schoolervaringen - en mensen van de weten
schap zoals onder meer op taalgebied, psychologie 
en sociologie moeten nu eigenlijk ook een vinger in de 
pap hebben. Dat is toch tot nu toe niet helemaal ge
beurd. Professor Tervoort, de bekende taalgeleerde te 
Amsterdam, die zich ook bezighoudt met het onder
zoek van de taal van het dove kind, is van mening, dat 
de totale communicatie vanaf het begin aanwezig is en 
opgesloten in de moeder-kind verhouding ligt. 

Waarom stellen vooral véle weldenkende dove mensen 
zich openlijk tegenover de totale communicatie? Zij die 
in vele jaren meer en meer zelfbewust al pionierend 
door het leven moeten gaan, komen tot de overtuiging 
dat zij vaak voor 100% naar hun normaal-horende 
medemensen moeten gaan voor het communiceren. 
Wij doven constateren, dat vele horende mensen zich 
voor ongeveer 20 è 40% integreren. 

Hoe doen zij dat? Wel, zij spannen zich in om voor ons 
langzaam te spreken en hun monden zo duidelijk te 
laten bewegen, dat wij doven hen redelijk, zij het met 
enige moeite, kunnen verstaan. Het begrip van de 
integratie in de samenleving houdt toch in, dat ieder
een ongeacht handicap, ras en godsdienst naar één 
punt gaat. 
ledere normaal-horende, die geen begrip voor onze si
tuatie heeft, meent vaak, dat het heel gewoon is, dat 
de doven zich helemaal moeten inzetten. Integendeel. 
Want ieder moet toch gelijk doen. 
In het verslag van het congres te Tokio staat, dat de 
dove (!) directeur, Mr Holcomb, van de Amerikaanse 
dovenschool te Newark in de staat Delaware, die daar 
ook een lezing over de totale communicatie hield, van 
mening is, dat normaal-horende mensen niet over de 
helft komen. Hij hamerde er bij de aanwezigen enkele 
malen op, dat zij moeten trachten over de helft te 
komen. In Amerika is de totale communicatie ook 
onder horende mensen geleidelijk op grotere schaal 
gebruikt. Eveneens in Zweden. In dat laatstgenoemde 
land werden kortgeleden wekelijks programma's, zoals 
Teleac bij ons, over de gebarentaal door de t.v., be
stemd voor horende- en dove mensen, ten behoeve 
van de totale communicatie, uitgezonden. Instructie in 
gebaren werd gegeven, en kinderen werden uitgeno
digd het mysterie van de "geheime taal" te ontslui
eren. Deze op een hoog peil staande programma's 
bewerkstelligden, dat alle mensen, groot en klein, doof 
en normaal-horend, er graag naar keken. Dit is gezegd 
tijdens het vijfde wereldcongres over de doofheid te 
Kopenhagen in augustus 1977. 

Dit geeft wel stof tot nadenken over de huidige posi
tie van de dove mens in de Nederlandse samenleving. 
Men doet zich nl. wel afvragen wie er schuldig aan is, 
dat wij doven moeizaam met horende mensen via de 
spreektaal omgaan. Het lukt ons in de meeste geval
len zelfs niet over koetjes en kalfjes met normaal
horende familieleden en -vrienden te praten. 
Hoe zou het komen, dat normaal-horende mensen zich 
dadelijk geïrriteerd voelen, als zij met ons praten? Niet 
lang geleden dacht ik, dat wij het zijn, die zich tijdens 
het gesprek met horende mensen nogal stuntelig ge
dragen, 't Kan bij horende gesprekspartners ongeveer 
overkomen, alsof wij onsympathieke buitenlanders zijn. 
In het gesprek met horende mensen voelen wij ons 
vaak niet safe van binnen. Allerlei gevoelens onder 
meer verlegenheid, onzekerheid, minderwaardigheden 
gaan door ons heen. Wij doven beheersen de spreek
taal ontegenzeggelijk slecht. Het uitspreken met de 
nodige ritmische tonen ligt ons niet, eenvoudig, omdat 
wij niet kunnen horen. Het kunnen horen wil ook zeg
gen, dat de mensen controle over hun eigen stem heb
ben. De vlakheid van onze stem schijnt horende men
sen te irriteren. 
Vooroordelen en vooringenomenheid - voornamelijk te 
wijten aan gebrek aan juiste informatie aangaande de 
doofheid - bij normaal horende mensen, vormen zeker 
wel een onoverwinnelijke weerstand, die wij keer op 
keer ervaren. Daardoor voelen de dove mensen zich 
kwetsbaar. Het gevolg is, dat zij bij voorbaat weten, 
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dat het gesprek al geheel of ten dele mislukt zal ver
lopen. Natuurlijk komen wij nu tot de vraag, waarom 
horende mensen met heel hun rijke taalbezit en -be
heersing het ons vaak zo moeilijk moeten maken. 

Veel doof geworden mensen in ons land zitten al jaren
lang met een probleem, dat misschien wel groter is 
dan dat van doofgeboren mensen: zij bevinden zich als 
het ware in een marginale positie. Volwassen doof-
gewordenen vragen zich voortdurend af, naar welke 
kant (naar normaal-horende of naar dove mensen) zij 
toe kunnen gaan. Met wie kan ik beter communiceren?, 
denken zij. Hun meest in het oog springende houding 
is: weifelachtigheid, die gemakkelijk culmineert in on
zekerheid en .. frustraties. Eens stelde een dove zich 
beschikbaar als "leraar" voor gebarentaal en vinger
spellen, nadat een doofgewordene zijn nood via een 
leerkracht van een dovenschool klaagde. Toen het er 
op aan kwam, deinsde hij toch terug. Helaas bleef 
hij waar hij eens begonnen was. Frustraties en een
zaamheid vergezellen de doofgewordene, wanneer hij 
zijn volhardende houding in zijn verdere leven han-
haaft. Immers: eens niet meer kunnen horen heeft 
enorme consequenties voor iemand, die niet op jonge 
leeftijd doof geworden is, die vaak vele jaren nodig 
heeft om zijn handicap als zodanig geheel te aanvaar
den, 't Gemis aan muziek en vertrouwd aandoende 
geluiden betekent voor hem een onzegbaar groot ver
lies. Het houdt wellicht ook een verlies van een stuk 
persoonlijkheid in. Dit verlies kan alleen worden ge
compenseerd door het gehandicaptzijn geheel te ac
cepteren èn te trachten er bovenop te komen. 

Het niet benutten van de totale communicatie door 
beide groepen, te weten: dove- en horende mensen, 
heeft vooral voor dove mensen nogal verstrekkende 
gevolgen: Omdat de omgeving van een dove door haar 
reeds opgesomde weerstanden - aangevuld met weinig 
toegeeflijkheid en geduld - niet meewerkt, heeft de 
dove vaak de neiging op te geven om met horende 
mensen te babbelen. In de werksfeer is vaak duidelijk 
aangetoond, dat een dove meestal aan de gunsten 
van zijn horende collega's is overgeleverd. Deze men
sen - gewend aan de aanwezigheid van hun dove 
werkgenoot - nemen geen moeite om hem in het al
gemene gesprek te betrekken. De dove betrapt zich af 
en toe er op, dat hij tijdens een koffie- en lunchpauze 
er voor spek en bonen bij zit. Hij moet zich - zoals de 
praktijk dat uitwijst - altijd integreren, dat wil zeggen: 
soms zonder enige aanleiding altijd een initiatief ne
men om het gesprek met een of meer collega's aan 
te knopen. Zijn gedachte is meestal al of niet bewust: 
Ik hoor er toch bij. Als het gesprek met een dove als 
gangmaker is, dooft het vuur ervan altijd gauw. Het is 
blijkbaar erg moeilijk voor normaal-horende gespreks
partners. Zij zijn degenen, die tonen slechte partners 
in het gesprek te zijn. 't Gebeurt weleens, dat horende 
collega's een bepaald onderwerp, dat door een dove 
naar voren is gebracht, dankbaar benutten voor hun 
onderling lang gesprek. Het is daarom begrijpelijk, dat 
een dove zich fijn voelt, als hij zijn deelgenoten ont
moet, veelal in verenigingsverband. Hij praat met hen 
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zonder zijn stem te gebruiken. Zijn handen en zijn ge-
gezichtsuitdrukkingen wervelen in snelle opeenvolgin
gen zoals speels rondcirkelende en af en toe opeens 
omhoogschietende meeuwen. Tegenwoordig bewe
gen de monden van dove mensen. Zij praten en maken 
dus tegelijk handgebaren. 

Het isolement is om zo te zeggen schadelijk voor de 
persoonlijkheid van een doorsnee-dove. Ook voor zijn 
taalontwikkeling. Kranten, tijdschriften en boeken hou
den de taalontwikkeling van voor de samenleving 
geinteresseerde en weldenkende dove mensen op 
een redelijk peil. Al blijven vele moeilijke woorden in 
de kranten onverteerbaar. Minder ontwikkelde doven 
die niet van lezen houden, missen héél wat. Indien 
de totale communicatie zowel door horende- als dove 
mensen intensief wordt bedreven, zou het er zeer 
zeker rooskleuriger in het bestaan van dove mensen 
uitzien. Zoals een normaal-horende zich met een scala 
van vertrouwde en genuanceerde geluiden kan stand
houden, moeten de dove mensen zich behelpen met 
heel weinig concrete dingen, het missen van muziek 
bijvoorbeeld. Wij doven hebben gewoon taalarmoe. 
Vele horende mensen, vooral uit onwetendheid en 
laksheid, laten hun niet-horende medemensen eigenlijk 
op weinig fraaie wijze links liggen, wat beslist niet 
nodig is. 
Er is een bekende uitdrukking: Soort zoekt soort, 't 
Slaat ook op alle mensen. Dove mensen maken al te 
intensief gebruik van het onderlinge communiceren en 
het bezig zijn in hun verenigingsleven. Zo sluiten zij 
zich af van het buitengebeuren, dat toch de moeite 
waard is. Het isolement bewerkstelligt bovendien, dat 
vele dove mensen zich als anders gedragende persoon
lijkheden ontwikkelen. Bij hen is de gebruikelijke 
scherts, die op de betrekkelijkheid van het leven berust, 
en humor of gevoel voor verhoudingen van het leven 
- de horende wereld eigen - bijna zoek. Zelfs ook bij 
intelligente doven is er nu en dan het gevoel, dat zij 
eigenlijk hinderlijke indringers zijn in- en voor de ho
rende wereld. 
Bijna alle dove mensen beschouwen horende mensen 
al of weinig bewust als blanco-persoonlijkheden. Het is 
voor hen moeilijk te bepalen wie en hoe een horende 
mens is. Alleen via een medium zoals kranten, t i jd
schriften en boeken èn door gebrekkige observaties 
komen wij doven te weten van hoedanigheden en 
eigenschappen van een doorsnee-mens. 
De invoering van de totale communicatie betekent 
zeer zeker de bevrijding voor kinderen en volwassen 
mensen, die niet kunnen horen. Immers, de ergste 
handicap is bij dove- en doofblinde mensen ongetwij
feld het probleem: het gewoon en gemakkelijk met 
andere horende mensen praten. Het is toch niet de 
bedoeling dat zij door het ontbreken van het gehoor 
en door de andere manier van hun spreken geisoleerd 
moeten zijn. Welnee, 't Communiceren wil dus zeggen, 
dat we met elkaar kontakt hebben. Wij doven maken 
altijd gebruik van de gebaren via onze handen en vin
gers, Maar waarom? Moeten wij niet gelijk doen als 
normaal-horende mensen met alléén hun spreken? 
Aangezien wij al weinig of niets kunnen horen, bevin-

Slot - bladz. 80. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
3814 
1062 
1067 
1079 
1062 
6814 
6821 
6573 
4812 

5615 
5611 
5611 
5611 
7522 
7522 
4461 
2565 
9717 
9712 
2011 
6432 
2332 
6531 
6521 
6533 
3078 
3061 
3011 
2287 
1742 
3523 
3563 
8012 

TL 
CZ 
EZ 

cw 
BK 
CR 
LK 
DG 
GE 

HB 
KW 
KV 
KV 
AN 
AN 
DN 
EX 
KG 
NZ 
VK 
CC 
KE 
PL 
EV 
BL 
PE 
MA 
CN 
EE 
KM 
CL 
VJ 
VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven \ 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede — Z8 
Enschede O 

Prof. Groenschool 
*£ Prof. H. Burgerschool 

/e - Alex. G. Bellschool 
/ * Alex. Roozendaalschool 
/v - Mgr. Hermusschool 
/i/- Dr. P. C. M. Bosschool 
/ 3 V.B.O. De Stijgbeugel 

f' 
S 
3 -

De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
De Skelp 

Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Inst. Sint Marie - internaat 
Prof. dr. H. C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 

Goes 5 . De Kring 

' s -Gravenhage /^ . Cor Emousschool 
Groningen /O - Dr. J. de Graafschool 
Groningen f ? _ Tine Marcusschool 
Haarlem / / ' ~ Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek •,""_ Mgr. Hanssenschool 
Leiden 
Nijmegen 

Nijmegen 
Nijmegen 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle „ 

De Weerklank 
— 2c - Mgr. Martinus van Beekschool 

# - V.B.O. Martinus van Beek 
_ Huize Mart. van Beek- internaat 

32. - Dr. F. Hogewindschool 
2 - P. J . Evertseschool - V.B.O. 

L. W. Hildernisseschool 
'ty De Voorde 

t v - Burg. De Wilde School 
/ / - Het Rotsoord 
*/' - Bertha Mullerschool 

1 3 - Enkschool 

HOf. 

Kortenaerstraat 10 
J . Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwil le 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Zandbergsweg 1 1 5 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beyenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

020 

040 

033^0938 
020-158549 
020-131133 

-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-439772 

431087/431005 
053-318313 
053-847382 
01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-314049 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 
05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
1062 CJ Amsterdam J. C. Ammanschool J. Sluyterstraat 9 
T O n LX Amsterdam Dependance I.D.O. Nw. Uilenburgerstraat 96 

Groninnen Doveninstituut H. D. Guyot Guyotplein 2 
Rudolf Mees Instituut Ammanplein 2-8 
Instituut voor Doven Theerestraat 42 
'Effatha' Inst. voor Doven Effathalaan 31 

3031 
5271 
2275 

CJ 
LX 
NX 
BA 
GD 
IH 

Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 
Sint Michielsgestel 
Voorburg 

020-178617 
020-231437 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredaktie. 

/ * £&~~<ïy JS kt- A-^* 

- £/*A^/l*L^. /3?C^£ 

A '$'&,&-i / j te . 

^{t^ &• 

/£*>td 

J>**-&.~4 £e~ *t-rr * " 




