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Ten Geleide Training van het lichaams-

Lectorisalutem! Schema 

Met dit nummer gaat ons tijdschrift de 20-ste jaargang 
in. Bladerend in de reeds verschenen jaargangen van 
het tijdschrift komt men tot de gedachte: "Er is in de 
loop van de jaren toch heel wat bij elkaar geschreven 
over het dove, het slechthorende en - in mindere mate -
het spraakgestoorde kind én het 'werken' met deze 
kinderen. 

De jongere generatie zou bij een meer gespecialiseer
de studie, heel wat kunnen 'putten' uit de vele vakge
richte en praktische artikelen. Moge dit - in het belang 
van de kinderen op onze scholen en instituten - geen 
'vrome' wens blijven." 
Schreven wij hierboven 'in mindere mate' ten aanzien 
van de spraakgestoorde kinderen; wij hopen dat daar 
in de komende jaren verandering in gaat komen. 
De redaktie prijst zich gelukkig, dat Mevr. A. Freriks -
werkzaam aan de Alexander Roozendaalschool te Am
sterdam - zich bereid verklaard heeft, om toe te treden 
tot de redaktie. 

Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel zal in 
de komende vijfjaren de eindredaktie van het tijdschrift 
op zich nemen. De Heer N. Smulders, pr. heeft zich 
daartoe al bereid verklaard. Hij zoekt nog een mede
werker (ster). 
Hartelijk dank voor die bereidwilligheid en een 
zuchtje' van verlichting. In de loop van dit jaar zal de 
huidige eindredaktie zich dan ook terugtrekken. 
Uit de redaktie van het tijdschrift treden nu al terug: 
De Heer G.J. Geilleit en de Heer L Huynen. 
Aan beide heren een woord van dank voor hun grote 
inbreng gedurende de afgelopen vijf jaren. 
Mocht iemand zich geroepen voelen om lid van de re
daktie van 'Van Horen Zeggen' te worden, dan houden 
de overige redaktie-leden zich warm aanbevolen. 
De beide besturen van de eerder genoemde verenigin
gen hebben aan de redaktie de wens te kennen gege
ven, om van het tweede nummer van 'Van Horen Zeg
gen' een kongresnummer te maken. 
De redaktie is daar gaarne toe bereid. De kopie voor dit 
kongresnummer moet dan uiterlijk vóór 10 april 1979 
bij de eindredakteur zijn. 
Het komt nog herhaaldelijk voor, dat adreswijzigingen 
of klachten over het niet ontvangen van het tijdschrift 
bij de eindredaktie terecht komen. 
Mogen wi j U allen er nog eens op wijzen, dat het t i jd
schrift een eigen administratie heeft. Wendt U in voor
komende gevallen tot Mevrouw Tiemens en er 
wordt voor gezorgd. 
Ten slotte: Overwin uw schroom en publiceer eens 
over uw kostbare ervaringen met gehoor- en/of spraak
gestoorde kinderen in 'Van Horen Zeggen'. Uw kolle
ga's en uiteindelijk de kinderen zullen U daar dankbaar 
voor zijn. 
Moge 'Van Horen Zeggen' in de komende jaren dan 
ook steeds meer een tijdschrift van ons allen worden. 

de redaktie. 

Beweging is een voorwaarde ter strukturering van het 
lichaamsschema. Wanneer dat schema op een of ande
re wijze vaag en onduidelijk is gebleven, wat bij gehan
dicapte kinderen vaak het geval is, dan is een doelbe
wuste training nodig. Bewegingstraining leert de kinde
ren zichzelf en de wereld te benoemen en te her-ken
nen. Daartoe zijn door Br. Speth en Zr. V. d. Hoven ve
le voorbeelden van praktische oefeningen aangegeven. 
Voor een nadere uitwerking van deze oefeningen willen 
wij met nadruk wijzen op nummer 2 van de literatuur
lijst, vermeld aan het eind van dit artikel. 
De volgende aspekten zijn in de workshop aan de orde 
gesteld: 

1. het ontdekken van het eigen lichaam. 
Dit is een rijpingsproces, dat niettemin om veel herha
ling vraagt. Door middel van aanwijzen, voelen en be
noemen worden gezicht en lichaam verkend en l i -
chaamsstanden behandeld. Hierbij kunnen ook teke
ningen en foto's worden ingeschakeld. Van belang is: 
- Men moet altijd sprekend met de kinderen omgaan 

(o.a. goede lipbeeldtraining!) 
- Men moet de kinderen leren, soepel en zacht aan te 

wijzen (wijsvinger) en te voelen, (de juiste energiedo
sering) 

- Belangrijk is de spelsfeer, waarin de oefeningen ver
lopen. 

- Altijd meteen positief waarderen, (direkt reageren) 
- Het is goed om verschillende keren per week enkele 

minuten te oefenen. 

2. het oefenen van strukturen in de motoriek. 
7. oefeningen voor de oog-hand-coördinatie. 
- Starten met groter materiaal zoals blokken, later 

werken met lego, lucifers, constructiespeelgoed etc. 
- Letten op de pincetgreep (duim en wijsvinger). 
- Noteer de tijd waarin de opdracht klaar komt. 

2. het spijkerbord. (zie ook nummer 1 van de litera
tuurlijst) 
- met kralen: figuren, cijfers, letters laten leggen. 
- met een draad. 
- met kralen en cijfer-instruktie. 
De spijkerbordoefeningen kunnen ook worden gemaakt 
m.b.v. een voorbeeldenboek (een zelf te maken map). 
Laat de kinderen zoveel mogelijk met beide handen 
werken. 

3. oefeningen met twee handen. 
Hierdoor zal eerder een uitkristallisering plaatsvinden 
van de links-rechts-dominantie. 
Ook hier: altijd de beide handen oefenen. Dit is van 
groot belang bij alle werkzaamheden. 

3. gespecialiseerde motoriek voor het spreken. 
In volgorde: 
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1. het brabbelen, het begin van alles. Het blijft erg be
langrijk. 
2. mondgymnastiek, 
vooroefeningen voor bijvoorbeeld de medeklinkers. 
3. ontspanningsoefeningen, 
waarbij de kinderen, staand of op een zachte onder
grond liggend, worden 'losgemaakt'. Ontspannen zijn is 
een eerste voorwaarde om de nodige concentratie op 
te kunnen brengen. 
4. ademoefeningen, 
waarbij met name de flankademhaling geoefend wordt. 
Ook training van ademverdeling en -beheersing. 
5. accentoefeningen, 
waardoor de verstaanbaarheid van het spreken enorm 
wordt verhoogd. Voorwaarden zijn een goede ontspan
ning en een juiste ademhaling. Er wordt vooral aan
dacht besteed aan het temporeel accent: woorden en 
zinnen worden in accentgroepen verdeeld; dat wat de 
klemtoon heeft, wordt langer gemaakt en gaat in toon 
omhoog. 
Een hulpmiddel kan het zgn. accentfluitje zijn. 

4. oefeningen voor geheugentraining. 
Hier gaat het vooral om training van het seriegeheu
gen. Mogelijkheden daartoe zijn: 
- kringspelletjes (wat komt eerst, wat daarna) 
- opdrachten in de gymles. 
- dramatisering, bijv. 'kappertje spelen'. 
- een circuit tekenen: de weg naar de winkel, of: tafel 

dekken. 
Ook bij het spreken is er vaak moeite met het plannen. 
Een hulpmiddel daarbij is het klusteren: ritmisch en in 
accentgroepen spreken. Hierdoor kunnen de kinderen 
enorm vooruit komen. 
Bij geheugentests gaan de kinderen soms uit zichzelf 
klusteren, als auditief hulpmiddel bij het onthouden. 

n.b. Het verdient aanbeveling om van de oefeningen 
van lichaamsmotoriek, spreken en geheugentraining 
(punt 1 tot en met 4) schema's te maken die voor elk 
kind individueel worden bijgewerkt als een onderdeel 
wordt beheerst. Op die manier wordt geoefend wat het 
kind nog niet kan en nodig heeft, waardoor nodeloze 
herhaling voorkomen kan worden. 
Deze schema's bieden ook concreet houvast bij leer-
ling-besprekingen. 

5. nonverbale aspekten bij de toenadering van de 
kinderen. 
- lichaamsgeur en -hygiëne, een frisse adem etc. 
- stemgebruik: een prettige stem 
- ooggedrag: de kinderen moeten altijd oogkontakt 

met de leerkracht houden. 
- gezichtsmimiek: verbazing, standje geven, etc. 
- een goed verzorgde baard en/of snor: lipbeeld! 
- lichaamstaal van de leerkracht: open armen, hoofd

knikje etc. 
- nonverbale vormen van bekrachtiging:,meteen knik

ken, duim omhoog etc. 
- verzorgde kleding. 
- een juiste afstand innemen t.o.v. de kinderen. 
- de ruimte waarin de kinderen werken, moet voldoen

de groot zijn, met voldoende licht en een prettige 
temperatuur en frisheid, en gezellig ingericht. 

6. Als laatste werd de 'kommunikator' geïntroduceerd: 
een draagbaar typemachientje, waarop kleine medede
lingen op papier kunnen worden gezet. Dit nieuwe ap
paraat is bestemd voor kinderen, die op de verbale wi j 
ze niet of nauwelijks in staat zijn te kommuniceren. 

Br. Drs. L. Speth. 
Zr. Drs. M. v.d. Hoven. 

literatuurlijst 

1. Plangedrag. Lochem 1977. 
2. Motorische oefeningen voor gezonde en gehandicapte kinderen. 
Lochem 1976. (2e druk) 
3. Motorik ist mehr als Bewegung. Marhold, Berlin-Charlottenburg, 
1976 (2e druk) 
4. Over de problematiek van de doofheid Lochem 1973 
5. Spreken met het lichaam. Lochem 1975 

Alle werken zijn van Br. Drs. Leo Speth en Zr. Drs. Mariëlla van den 
Hoven 
en zijn verkrijgbaar bij: Uitgeversmaatschappij 'De Tijdstroom', Juli-
anaweg, Postbus 14, LOCHEM. 

Symposium: 

'Vroegtijdige opsporing van 
spraaktaalgestoorde kinderen' 
Op zaterdag 10 maart 1 979 wordt er in de aula van het 
hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
een symposium gehouden over de vroegtijdige opspo
ring van kinderen met spraaktaalstoornissen. 
Dit symposium wordt georganiseerd onder auspiciën 
van het Nederlands Instituut van Psychologen; de 
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie; de Nederland
se Vereniging voor Foniatrie; de Kruisorganisaties; de 
Federatie van Ouders van Slechthorende en Spraak-
gestoorde kinderen; de Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakgebrekki-
ge Kinderen. 
Naast een plenair gedeelte vinden er simultaan lezin
gen plaats in drie kategoriën: 
a) Voorwaarden voor de ontwikkeling van spraak en 
taal. 
b) Vroegtijdige opsporing en hoe. dit te organiseren. 
c) Remediërende aanpak binnen de schoolsituatie. 

Er zal een verslag van dit symposium worden uitgege
ven, zodat een verdere discussie over dit onderwerp 
binnen alle belangengroeperingen mogelijk is. 
Namens de voorbereidingskommissie: 
Mw. I. van Dijk - Alexander Roozendaalschool -
Amsterdam. 
Drs. B. Doets - N.I.P., werkgroep auditief gehandicap
ten. 
S.C. Buijs - Federatie Ouders Slechthorende en 
Spraakgestoorde kinderen (F.O.S.S.). 

M. 
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De ontwikkeling van licha

melijke vaardigheden bij 

ernstig gehoorgestoorde 

kinderen 

Inleiding 
In de literatuur over het gehoorgestoorde kind wordt de 
bewegings- (ofwel 'motorische') ontwikkeling zelden 
systematisch behandeld. Een uitzondering hierop 
vormt het werk van H. Myklebust, die in zijn bekende 
boek The Psychology of Deafness' (1960, 1964) een 
apart hoofdstuk wijdt aan de relatie tussen gehoor-
stoornissen en het motorisch funktioneren van het 
kind. Ook geeft de schrijver in dit hoofdstuk enkele 
adviezen met betrekking tot de lichamelijke vorming 
van gehoorgestoorden. 
Het onderzoek, waarop Myklebust zich baseert, is ech
ter van oudere datum en heeft betrekking op Ameri
kaanse kinderen. Ook werkte de auteur met onder
zoeksmethoden, die momenteel niet meer als volwaar
dig worden erkend. 

Het belang van de motorische ontwikkeling 
Men kan zich afvragen, of de studie van de motoriek bij 
gehoorgestoorde kinderen een bijdrage kan leveren tot 
de vorming en opvoeding van deze groep. Moet het ac
cent niet gelegd worden op de taal- en denkontwikke
ling? 
Alhoewel wij het belang van laatstgenoemde aspekten 
volledig erkennen, willen wij toch de volgende punten 
in overweging geven: 

1) De intelligentie van het zeer jonge kind (0-2 jaar) uit 
zich voornamelijk in eenvoudige, praktische (psycho
motorisch) aktiviteiten. 
2) Het denken van de kleuter is overwegend een 'han-
delings'-denken, d.w.z. de voorstellingen van het kind 
2Ün gebaseerd op de ervaringen, die het bij het prak
tisch handelen heeft verworven. 
3) Reeds in een zeer vroeg stadium worden van het 
kind bepaalde motorische vaardigheden geëist. We 
denken hier aan het hanteren van lepel, vork en mes, 
aan handelingen die vereist zijn voor de persoonlijke 
hygiëne (zoals toilet-gewoonten, zich wassen, kam
men), aan aktiviteiten die van belang zijn voor de zelf-
handhaving of autonomie, zoals het gaan, het lopen, 
het beklimmen van een trap, etc. 
4) In de kleuterperiode is er reeds sprake van het aan
leren van technieken die een specifiek beroep doen op 
de handvaardigheid, zoals plakken, knippen, kleuren, 
tekenen en bouwen. In onze kuituur worden deze pres
taties van het kind hoog aangeslagen en gezien als een 
voorbereiding op het latere schoolbestaan. Succes op 
dit terrein betekent voor de kleuter beloning, 'prestige', 

zelfwaardering. Falen leidt tot teleurstelling, status-ver
lies, inkompetentie-gevoelens. 
5) Bij de oudere kleuter ontwikkelen zich ook de fun
damentele motorische vaardigheden, zoals vangen, 
werpen, springen, trappen, hinken, etc., die van groot 
belang zijn voor het leggen én onderhouden van het 
kontakt met leeftijdsgenoten. Kinderen, die op dit ge
bied tekortschieten, lopen de kans sociaal geïsoleerd te 
raken. Motorisch goed aangepaste kinderen worden in 
de regel snel door de groep aanvaard. 
6) Naast motorische vaardigheid zijn echter ook kracht 
en uithoudingsvermogen komponenten. Op een aantal 
vaardigheidsgebieden spelen ze een grote rol (bijvoor
beeld in een aantal spelhandelingen). 

Hieruit valt af te leiden, dat de motoriek vooral in de 
eerste levensfase de ontwikkeling van de intelligentie 
steunt en in latere ontwikkelingsperioden van belang 
is voor de zelfhandhaving en het sociale kontakt. 

Mogelijke invloeden van ernstige gehoorstoornissen 
op motorische ontwikkeling 
Bij zeer jonge normaal horende kinderen kan men ob
serveren, dat geluid (bijvoorbeeld de stem van de moe
der) zowel een aktiverende als belonende funktie 
heeft. Ook prikkelt het geluid dat een bepaald voorwerp 
maakt (bijvoorbeeld bij het schudden hiervan) in hoge 
mate de nieuwsgierigheid. Het kind zal op deze wijze 
worden aangezet tot experimenteren, dus tot prak-
tisch-intelligent handelen in konkrete situaties. Bij het 
ontbreken van geluidsprikkels zouden we kunnen ver
onderstellen, dat de omgeving minder lokkend en uit
nodigend is, waardoor de experimenteerdrang aan 
kracht zal inboeten. 

Motorische vaardigheden kunnen worden geleerd door 
imitatie (die eerst onbewust is, maar later ook bewust 
kan verlopen), door passief leren (de opvoeder houdt 
bijvoorbeeld de hand van het kind vast en laat het kind 
'voelen' welke beweging moet worden gemaakt) èn 
door mondelinge instruktie. Reeds in het begin van de 
kleuterperiode kan men het kind mondeling uitleggen 
hoe het bepaalde eenvoudige handelingen moet ver
richten. Enkele jaren later beschikt het kind reeds over 
een zodanig aantal begrippen dat men door middel 
van de taal diverse verfijningen in het motorisch han
delen kan aanbrengen (bijvoorbeeld het kontroleren 
van de druk van het schrijfmateriaal, de regelmaat van 
bewegingen, variaties in het ritme, de kracht bij het 
grijpen of vasthouden van een voorwerp). Deze verfij
ningen zijn middels imitatie of door passief leren in vele 
gevallen uiterst moeilijk aan te brengen. En juist op de
ze twee laatste vormen is het jonge gehoorgestoorde 
kind sterk aangewezen. Dit wil ook zeggen, dat van 
het kind èn van de opvoeder bij het motorisch leren 
veel inspanning en vindingrijkheid worden gevraagd. 
Geluid kan ook informatie geven over de w i j z e waar
op wij een beweging uitvoeren. Zowel van Uden 
(1972) als enkele buitenlandse auteurs (Myklebust, 
1966; Schill, 1970) signaleren de eigenaardige, 'sle
pende' wijze van lopen, die men bij een aantal dove 
kinderen kan observeren en die uiterst moeilijk te kor-
rigeren is, omdat de betrokkene het (voor horenden 
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irriterende) geluid hiervan niet kan waarnemen. Men 
mag echter veronderstellen, dat ook voor andere bewe-
gingsvormen deze 'auditieve feedback' van belang is. 
Dit wordt vooral duidelijk bij verschillende sportieve ak-
tiviteiten: wanneer men niet soepel landt na een 
sprong, zijn de effekten niet alleen voelbaar, doch ook 
duidelijk hoorbaar. Wanneer men bij badminton of ten
nis de shuttle of bal opslaat, hoort men vrijwel onmid
dellijk of de slag juist is uitgevoerd (bijvoorbeeld of de 
snaren in het midden of aan de kant worden geraakt). 
Uit het bovenstaande kan men konkluderen, dat ge-
hoorstoornissen ook bij het verwerven van motorische 
vaardigheden een handicap vormen en op zijn minst 
extra inspanning vragen om de ontbrekende geluids
informatie te kompenseren. 

Een Onderzoek 
In 1977 werden 25 leerlingen (8-10 jaar) van de Guy-
ot-school te Groningen door ons onderzocht op de vol
gende gebieden: 

I : De algemene lichamelijke vaardigheid 
II : Het lichamelijk prestatie-vermogen 

III : De handvaardigheid 
De prestaties van genoemde leerlingen (jongens en 
meisjes) vergeleken wij met die van 30 leerlingen van 
een Basis-school (de Multatulischool te Groningen). 
Daarbij werd zorg gedragen voor een zo groot mogelij
ke vergelijkbaarheid van beide groepen, niet alleen wat 
betreft de leeftijd, doch ook op het gebied van het soci
ale en ekonomische niveau van de gezinnen, waaruit 
de leerlingen kwamen. Ook werd gelet op de samen
stelling van de groep m.b.t. de aantallen jongens en 
meisjes. 
Ten aanzien van de groep der Guyot-school dient nog 
te worden vermeld, dat de onderzochte leerlingen al
leen ernstig gehoorgestoord waren. Kinderen, die hetzij 
lichamelijk gehandicapt, hetzij geestelijk geretardeerd 
waren, werden niet in de proefgroep opgenomen. E-
venmin werden kinderen met duidelijke stoornissen 
van het zogenaamde 'evenwichts-orgaan' in het onder
zoek betrokken. 

De proeven, vallende onder kategorie I (lichamelijke 
vaardigheid) richtten zich op: 
a) Evenwicht (het gaan over een evenwichtsbalk) 
b) De (sprong)kracht van de benen, gekombineerd 
met evenwicht (hinken en - met hetzelfde been afzet
tend - springen over schuimplastic hindernissen van 
verschillende hoogte; na het neerkomen op hetzelfde 
been verder hinken). 
c) Sprongkracht van de benen en snelheid van bewe
gen (zo snel mogelijk heen en weer springen over een 
lijn). 
d) Snelheid en behendigheid (zich door het lokaal be
wegen met behulp van twee kistjes: het kind staat op 
één kistje, zet het andere naast zich neer, gaat hierop 
staan, neemt het vrijgekomen kistje en zet dit in de ge
wenste richting, etc.) 

De proeven, die wij hier zeer in het kort (en daarmee 
onvolledig) beschrijven, werden ontleend aan een be

staande test, die voor ons land werd genormeerd 
(Wiegersma en van der Velde, 1975). 

De proeven onder II (Lichamelijk prestatie-vermogen, 
ofwel 'physical fitness') waren geïnspireerd op de test 
van Orpet-Frostig (1972). Door gebrek aan tijd en mid
delen konden slecht enkele aspekten van dit zo belang
rijke terrein worden onderzocht en wel : 
a) Lenigheid (op de grond zittend, zo ver mogelijk 
voorwaarts buigen met de romp, de knieën gestrekt 
houdend) 
b) Snelheid en behendigheid (vanuit stand zo snel mo
gelijk tot buiklig komen en vanuit deze positie weer zo 
snel mogelijk gaan staan) 
c) Kracht en uithoudingsvermogen van de grote spier
groepen aan de voorzijde van het lichaam (vanuit zit tot 
ruglig en weer terug tot zit; knieën 90°, voeten gefix
eerd op de grond) 

De handvaardigheid (kategorie III) werd op de volgen
de wijze onderzocht: 
a) Nauwkeurig en snel kunnen werken met een pot
lood (stippen zetten in kleine cirkels; een 'doolhof' met 
een potlood doorlopen) 
b) Manipuleren (veters rijgen in een gaatjesbord) 
c) Kleine objekten hanteren (lucifers en kleine kralen 
zo snel mogelijk in een doosje doen) 
d) Knippen (nauwkeurig uitknippen van een kleine cir
kel) 
De proeven werden afgeleid van het werk van Schilling 
en Baedtke (1972), de Lincoln-Oseretzky-test (1954) 
en de test van Stott (1972). 

Resultaten 

Kategorie I : Op alle proeven betreffende de alge
mene lichamelijke vaardigheid skoorde 
de groep gehoorgestoorden lager dan 
de groep normaal horende kinderen 
(technisch uitgedrukt: de verschillen 
waren statistisch signifikant). 

Kategorie II : Ook bij het onderdeel'l ichamelijk pres
tatie-vermogen' presteerden de ge
hoorgestoorden in het algemeen min
der dan de normaal horende kinderen 
(met uitzondering van het onderdeel 
'lenigheid'). 

Kategorie III : Alhoewel op alle handvaardigheid-
proeven de groep gehoorgestoorden 
lagere prestaties toonde dan hun nor
maal horende leeftijdgenoten, waren 
de verschillen minder sprekend dan in 
de vorige twee kategorieën. 

Bespreking van de resultaten 
Uit onze gegevens blijkt, dat de motorische ontwikke
ling van deze groep gehoorgestoorden in het algemeen 
achter ligt bij die van de door ons onderzochte normaal 
horende leeftijdgenoten. 
Daar de leerlingen van de Multatulischool blijkens 
voorafgaande studies met onze motorische test (Wie
gersma en van der Velde, 1975) als motorisch normaal 
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kunnen worden beschouwd, voeren onze resultaten tot 
de konklusie, dat de aansluiting van gehoorgestoorden 
bij normaal horende kinderen reeds op het vlak van de 
motoriek kan worden belemmerd.1 Ten aanzien van de 
sociale (en emotionele) kontakten met anderen staat 
het dove kind niet alleen het verbale kommunikatie-de-
fekt, doch dikwijls ook het gebrek aan motorische vaar
digheden in de weg. 

Aanbevelingen 
Daar de techniek ons in staat stel, gehoorstoornissen 
in een vroeg stadium te ontdekken, kunnen kompense-
rende maatregelen in principe reeds bij het jonge kind 
worden genomen. 
Voor de motorische (zowel als voor de intellektuele en 
emotionele) ontwikkeling is het in dergelijke gevallen 
van het grootste belang, dat het gezin zorg draagt voor 
een opvoedingsmilieu, dat de exploratie-drang van het 
jonge kind sterk stimuleert. Waar de tijd en energie van 
de ouders (die immers ook andere verplichtingen heb
ben) niet toereikend zijn, dient men een beroep te kun
nen doen op hulp van (gespecialiseerde) derden. Vooral 
orthopedagogisch geschoolden zullen in dit kader een 
zeer belangrijke rol kunnen spelen. 
Reeds in de vroege kleuter-fase zal men een begin 
moeten maken met de oefening van de algemene li
chamelijke vaardigheid. Hiermee worden onder meer 
de grondslagen gelegd voor de fundamentele moto
rische vaardigheden, die voor de acceptatie van het 
kind in de speelgroep zo belangrijk zijn. We moeten er 
nogmaals op wijzen, dat het hier gaat om kontaktmid-
oelen (zoals in de volwassenheid tennis, bridge, dan
sen, golf en skilopen de mogelijkheden van het kontakt 
met anderen vergroten). 
Aansluitend bij de behoefte van de kleuter om zich l i 
chamelijk te uiten moet reeds in de kleuterschool aan
dacht worden besteed aan bewegings-spelen, ritmiek 
en expressie. Naast de algemene lichamelijke vorming 
kan ook de verstandelijke ontwikkeling worden bevor
derd door het introduceren van 'leerspelen' (zie Cratty/ 
Wiegersma, 1976). Het oefenen van het ritme levert 
volgens Van Uden een mogelijke ondersteuning van de 
spraakmotoriek, terwijl de vorming van de expressie 
enerzijds remmingen bij het kind kan wegnemen en 
aan de andere kant bepaalde storende kenmerken van 
de uitdrukkingsbeweging kan normaliseren. Vooral te
gen de achtergrond van de soms ongedifferentieerde 
emotionaliteit van het gehoorgestoorde kind lijkt ons 
expressieve vorming van essentieel belang. 

Voor de schoolleeftijd (6-12 jaar) is de integratie van 
de gehoorgestoorde in de normale speelgroep (dus in 
kombinatie met horende kinderen) noodzakelijk, wan
neer men het proces van vervreemding wil tegengaan, 
'n een doven-instituut te Ontario, Canada, vormde dit 

Twee opmerkingen zijn hier van belang. In de eerste plaats geldt 
de konklusie niet voor alle gehoorgestoorden. Een zeker aantal kan 
zich motorisch meten met het gemiddelde normale kind. Verder 
moet erop gewezen worden, dat een groter onderzoek zal moeten 
uitwijzen of onze uitkomsten ook gelden voor de totaal-populatie van 
gehoorgestoorden. 

een expliciet programma-onderdeel. Ook werd hier een 
uitgebreide reeks sportieve en rekreatieve mogelijkhe
den aangeboden ter voorbereiding van latere aktivitei-
ten van de pupillen op sportief terrein. Het bleek daarbij 
dat ca. 70% der kinderen zich later in normaal vereni
gingsverband aan de sport wijdde, die voorheen op 
school werd beoefend. Dit zou echter inhouden, dat 
men op school een diversiteit aan sportieve en rekrea
tieve vormen aanbiedt en de leerling helpt bij zijn keuze 
en training. 
Dat dit mogelijk is, kan geïllustereerd worden aan de 
hand van ons werk met leergestoorde kinderen (Wie
gersma, 'Het Projekt Pestalozzi-School') waar de deel
nemers aan het door ons opgestelde programma naar 
keuze konden deelnemen aan tennis, paardrijden, judo, 
roeien, zaalspelen, trampolinespringen en 'ballet' (ex
pressieve vorming).2 Vooral aan het eind van de school
leeftijd komen de specifieke interesses en begaafdhe-
den van de leerlingen naar voren terwijl men ook door 
observatie en - eventueel - tests hun aanleg op een be
paald terrein kan bepalen. 

Pedagogische en therapeutische doelstellingen bij 
de lichamelijke vorming van het gehoorgestoorde 
kind. 
Het bevorderen van de gezondheid en het aanleren van 
vaardigheden zijn, op zichzelf genomen, belangrijke 
doelstellingen bij de lichamelijke vorming van de ge
hoorgestoorde. Van even groot belang is het echter, 
dat men de middelen van sport, lichamelijke opvoeding 
en bewegingstherapie bewust gebruikt voor de per-
soonlijkheidsontwikkeling. 
Alhoewel ook andere aspekten in het kort aan de orde 
werden gesteld, hebben wij in dit artikel vooral de 
nadruk gelegd op het belang van motorische vaardig
heden voor de sociale aanpassing. In het artikel van 
Meadow (1976) worden enkele persoonlijkheids-trek-
ken van het dove kind genoemd, die speciale aandacht 
verdienen. De auteur wijst erop, dat in de literatuur 
over de gehoorgestoorde met grote regelmaat melding 
wordt gemaakt van drie kenmerken, die het gevolg zijn 
van de sociale isolatie van de gehoorgestoorde. Deze 
kenmerken staan op hun beurt de aanpassing in de 
weg, zodat gesproken kan worden van een vicieuze 
cirkel. Meadow omschrijft ze aldus: (a) impulsiviteit, (b) 
egocentriciteit, (c) starheid (rigiditeit). 
Impulsiviteit houdt in, dat de persoon wordt geregeerd 
door de onmiddellijke behoeften. In het handelen ont
breekt de planning. De schrijfster verklaart deze trek bij 
de gehoorgestoorde door te wijzen op het ontbreken 
van de taal, die het tijdsperspektief aanbrengt. Wij zou
den echter ook willen wijzen op het ontbreken van de 
diep ingrijpende sociale ervaring van het spel met leef
tijdgenoten, waarin het kind op zeer konkrete wijze 
leert de onmiddellijke bevrediging van eigen behoeften 
ondergeschikt te maken aan een handelingsstrategie, 
die moet worden gerealiseerd tegen de achtergrond 
van regels. 

2 Dit programma werd mogelijk gemaakt door de steun van de do
centen en enthousiaste hulp van studenten der Academie voor Licha
melijke Opvoeding te Groningen. 
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Egocentriciteit is een kenmerk van psychologische on
rijpheid, waarbij het individu niet in staat is, rekening te 
houden met de behoeften van anderen. Ook hier wijst 
Meadow op de rol van de taal en willen wij haar aan
vullen door te wijzen op de leerprocessen, die gelegen 
zijn in de spelende omgang met anderen. 
De rigiditeit van de gehoorgestoorde zou samenhangen 
met een gebrekkig inzicht in de regels, die de omgang 
met mensen en dingen in onze kuituur beheersen. Dit 
gebrekkige inzicht zou tot gevolg hebben, dat de be
trokkene zich vastklampt aan enkele eenvoudige princi
pes, die op elke situatie worden toegepast. 
Het hoeft geen betoog, dat ook hier de aktiviteit in 
groepsverband, gekenmerkt door wisselende situaties 
en gevarieerde problemen, gezien kan worden als een 
belangrijke ontwikkelingsvoorwaarde. 

Kenmerkend voor het gebied van de sport, lichamelijke 
opvoeding en bewegingstherapie is, dat men de taken 
zodanig kan struktureren, dat bepaalde aspekten van 
het handelen of van menselijke relaties de nadruk krij
gen. Ook kan men het kind op konkrete wijze konfron-
teren met de effekten van zijn attitude of van zijn akti-
viteiten. 
Wie deze mogelijkheden bewust gebruikt, heeft voor 
de persoonlijkheidsvorming de beschikking over een 
dynamisch en effektief middel, dat juist bij het gehoor
gestoorde kind met succes gehanteerd kan worden. 

Dr. P.H. Wiegersma. 
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International symposium 

on speech and develop

ment of the personality of 

the deaf 

Van 17 tot 21 april 1978 werd in Leipzig, DDR, een in
ternationaal symposium gehouden ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van de Samuel Heinicke School 
voor de Doven, in 1 778 door Heinicke in Leipzig ge
sticht als eerste school voor doven in het Duits sprekend 
gebied. Tervoort van de universitiet van Amsterdam en 
Berkhout van de Ammanschool waren de enige Neder
landse deelnemers. Hier volgt een beknopt verslag, 
waarin eerstgenoemde de lezingen en de tweede o.a. 
de schoolbezoeken voor zijn rekening neemt. 

Algemeen 
Er was geen lijst van deelnemers beschikbaar; die van 
de sprekers en hun onderwerpen werd pas in Leipzig 
uitgereikt; dat waren er 60, alle op uitnodiging, van wie 
tien uit de DDR, acht uit Rusland, zeven uit de USA, 
enzovoort. Het totaal aantal deelnemers - eveneens op 
uitnodiging - van buiten de DDR bedroeg ongeveer 
honderd; dat uit de DDR zelf varieerde per zitting maar 
leek op de drukste momenten niet veel hoger. De totale 
deelname van ongeveer tweehonderd personen be
stempelde dit dus tot een klein congres, waar intensief 
werken en contacten leggen mogelijk zou zijn. Goed ni
veau en representativiteit van deelnemers en sprekers 
zowel als een zinvolle indeling in thema-gebieden wa
ren nog eens twee stappen in de goede richting. 

Wat de representativiteit betreft: er waren over het al
gemeen goede en bekende vakmensen uit achttien lan
den (naast de USA, Japan en Australië, zeven West en 
acht Oost Europese landen) die lezingen hielden over 
een brede variëteit van onderwerpen. Zowel de voor
standers van de orale als van de totale communicatie 
waren sterk vertegenwoordigd. Wat vooral opviel, was 
dat er veel slechthorende en dove deelnemers waren; 
het was dan ook de 'Gehörlosen und Schwerhörigen 
Verband der DDR', als lid van de 'World Federation of 
the Deaf', die voor de organisatie verantwoordelijk 
was. 
Wat de thema's betrof: na een algemene inleiding, over 
Heinicke's betekenis nu, kwamen de volgende algeme
ne onderwerpen aan de orde: 
1. vroege diagnose en voorwaarden voor medische en 
sociale zorg; 
2. eerste opvoeding en communicatie met de omge
ving; 
3. orale communicatie: vorderingen en beperkingen; 
4. nieuwe middelen en technieken ten dienste van het 
onderwijs; 
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5. alternatieve communicatie-media, gebarensyste-
men; 
6. sociale integratie; 
7. beroepsproblematiek. 
Na deze twee stappen in de goede richting maakten de 
organisatoren de onbegrijpelijke en onvergefelijke fout 
om al die zestig lezingen over zo'n sterk uiteenlopende 
onderwerpen in één grote zaal achter elkaar te laten 
houden, in plaats van de deelnemers in secties in te de
len. Iedereen werd zo verplicht naar iedereen te luiste
ren met de te verwachten negatieve gevolgen, zoals 
tijdnood voor de sprekers, doorlopende onrust van 
heen en weer geloop, half volle zalen en oververmoeid
heid en irritatie: geen mens kan immers vijftien tot 
twintig lezingen per dag verwerken. 
Kon men dit nog een kapitale vergissing noemen, het 
regelrechte schandaal van dit congres was het feit dat 
de twee eerste sprekers op maandagmorgen samen 
ruim twee en een half uur aan het woord bleven om 
daarna als alternerende voorzitters de zweep over de 
tijd van de sprekers te halen. K.P. Becker, hoogleraar 
orthopedagogiek aan de Wilhelm von Humboldt Uni-
versitat in Oost-Berlijn stond voor een half uur met bo
vengenoemde algemene lezing over de betekenis van 
Heinicke nu op het programma, maar bestond het om 
anderhalf uur lang met je reinste communistische pro
paganda zijn wetenschappelijke functie belachelijk te 
maken. Hij had het onder meer over 'die höchsten kom-
munistischen Ideale des proletarischen Internationalis-
mus' die wereldwijd verbreid zouden dienen te worden, 
zoals het 'gesammtgesellschaftliche sozialistische Er-
fahren' dat in de 'realkommunistische Erziehung' moet 
opvoeden tot het 'Bewusstsein, dass der Staat wicht i-
ger ist als das Individuum, auch wenn es geht um die 
eigentümlichen kommunistischen Funktionen der sozia-
listischen Mitglieder und Volksgenossen des gehörlo-
sen Wirtschaftsverbandes.' Na anderhalf uur van dit 
soort bombast begreep niemand meer iets van de 
invloed van Heinicke maar des te meer van die van 
het communisme. Herr Professor Lindner, collega van 
Becker, voegde daar nog een uur van dezelfde soort 
propaganda aan toe, inclusief wat verouderde boeken
wijsheid over de sociale communicatie van en met do
ven. Met Becker en Lindner ging de representatie van 
de DDR dus behoorlijk af in de ogen van de vrije wereld 
maar uiteraard niet in die van de officiële genodigden 
van de regering achter de groene tafel (tot wie de heren 
2 ich uiteraard in de eerste plaats richtten, - uit lijfsbe
houd vermoedelijk). Na de verlate lunch op maandag
middag vertrokken die officials weer in hun zwarte l i
mousines naar Berlijn, in de overtuiging dat het con-
Qres in goede handen was en het geld niet vergeefs be
steed. 

Het waren daarna de heren Becker en Lindner die pri
mair verantwoordelijk waren voor het bekorten van alle 
(genodigde!) sprekers tot 15 minuten op maandag, op 
dinsdag tot 10, en 's woensdags zelfs tot minder dan 
dat. Dat de klok meer en meer op scherp gezet moest 
worden, kwam met name door het zeer opvallende feit 
dat de Russen - in casu Russinnen - onder de sprekers 
zich niets van de tijdslimiet aantrokken, hautain door

spraken en niet zoals de anderen door Becker of Lind
ner afgetikt werden. De Sovjet Unie had er dus goed de 
wind onder. 

Was het congres daarmee een totale mislukking? In 
genen dele. Afgezien van het feit dat datgene wat tot 
dusverre vermeld is zeer leerzaam was, kan een bijeen
komst als deze behoorlijk wat hebben voordat je tot 
een dusdanige volledig negatieve conclusie moet ko
men. Er was en bleef het belangrijke contact van vak
mensen uit alle delen der wereld die elkaar al kenden 
en blij waren, weer eens van gedachten te kunnen wis
selen, of die elkaar voor het eerst ontmoetten; er waren 
de schoolbezoeken, waarover hieronder meer; maar 
vooral: de inhoud ook van de ingekorte en aldus ver
minkte lezingen was in veel gevallen van dien aard - me
de dank zij het improvisatie-talent van sprekers - dat 
ze resistent bleken tegen de brute leiding. Er moest 
voor dit verslagje natuurlijk geschift worden, en wat 
hier volgt is puur een individuele keuze uit een veertig
tal van de zestig die we gevolgd hebben. 

Vóór dat korte overzicht volgt hier echter eerst nog een 
opmerking over een ander algemeen aspect van dit 
congres, inzake de complexiteit van de linguïstische in
teractie. Duits, Engels en Russisch waren de officiële 
congrestalen; er was zes-kanaals simultaanvertaling in 
Duits, Engels, Russisch, Frans, Tsjechisch en Pools met 
indrukwekkende apparatuur (Philips!), kennelijk als 
prestige-object aanwezig, maar tevens voornaamste 
schuldige aan het feit dat er dus geen secties in kleine
re lokalen waren; en verder was er dan ook nog simul
taan-vertaling door een 'Dolmetsch' op het toneel in de 
(Oost) Duitse gebarentaal. Tenslotte waren er op diver
se punten in de zaal privé-vertalers bezig om - al luiste
rend naar de vertaling in hun eigen moedertaal of naar 
de taal die ze goed konden verstaan - het gesprokene 
in andere gebarentalen om te zetten: van Engels naar 
de American Sign Language, van Frans naar de Syri
sche gebarentaal, van Russisch naar het in Rusland ge
bezigde gebarensysteem, enzovoort. Daarbij viel het op 
dat de Duitse gebarentaal, die geen officiële status 
heeft (de scholen zijn oraal, althans officieel, maar de 
volwassen doven hebben een gebarensysteem) onver
staanbaar blijft, als er niet bij gepraat wordt, zulks in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de American Sign Langu
age. Het Duitse systeem is dus 'total communication'! 
Wat verder opviel, was dat de doven net zo min in staat 
zijn om ook maar iets van een hun vreemde gebaren
taal uit een ander land te verstaan als horende mensen 
van een taal die hun vreemd is. De zgn. 'Gestuno' voor
stellen kunnen dus hoogstens voor een met het Espe
ranto te vergelijken hulptaal-in-gebaren gelden. 

Die onverstaanbaarheid bleek overduidelijk, toen zich 
de meest fantastische spraakverwarring voordeed, als 
volgt. Toen de eerste Russische spreekster, Kusmich-
eva, luidkeels haar lezing tegen de microfoon begon te 
roepen, schrok iedereen behalve de Russen op 
en greep haastig naar het simultaanvertalingsmeka-
niekje om het juiste kanaal op te zoeken. De doven 
schrokken uiteraard ook niet, want die zaten rustig te 
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wachten tot hun gebarentolk van wal zou steken. De 
doven met hun privé-tolk (Engels of Frans bijv.) konden 
meteen vooruit omdat hun tolken in een rustige hoek 
van de zaal de juiste vertaler konden inschakelen en 
dan rustig vanuit de voorgedrukte tekst mee konden 
praten. Maar de officiële gebarentolk op het toneel 
werd op dat moment voor het eerst geconfronteerd 
met een taal die hij niet verstond en moest dus voor 
het eerst zelf het Duits van de vertaling vertolken, en 
wel via een oorstukje. Hij kreeg het niet klaar om van 
dat Duits het signaal te maken en het hevige geroep 
naast hem tot ruis te verdringen, ook niet door het op
draaien van het volume of door zich een eind van de 
spreekster te verwijderen. Gevolg: de officiële tolk 
stokt, de Duitse doven in de zaal beginnen te proteste
ren, en de voorzitter zet de spreekster stop. Dan komt 
een Tsjechische dovenonderwijzer die Russisch kent 
naar voren, en neemt onder applaus de interpretatie 
in gebaren over. Maar binnen de minuut protesteren de 
Duitse doven opnieuw: ze kunnen deze gebaren niet 
volgen; alleen de Tsjechische doven zijn tevreden. De 
lezing stokt weer. Dan snelt een technicus naar voren 
en geeft de officiële tolk een dubbele hoofdtelefoon die 
goed afsluit. Hij kan zich nu op het vertalersduits con
centreren en het probleem is eindelijk opgelost. 

Nog een ander interessant communicatie-incident 
deed zich voor toen Juras uit Joegoslavië zijn lezing 
begon met de mededeling dat hij simultaan zou spre
ken en de (Joegoslavische) gebarentaal zou gebruiken. 
Hij stak van wal in overigens bijna niet verstaanbaar 
Engels, maar moest na twee zinnen al toegeven dat het 
niet lukte: Ik kom tot mijn spijt tot de ontdekking dat 
het mij niet mogelijk is om een vreemde taal (Engels) 
voor te lezen en de gebarentaal van mijn land daaraan 
simultaan te gebruiken. Het was duidelijk dat de twee 
communicatiesystemen met elkaar interfereerden. Af
gezien van het feit dat het vrij naïef lijkt om zoiets niet 
vantevoren even uit te proberen, is het voor psycho-
linguïsten een interessant verschijnsel. 

De secties 
Nu dan het een en ander over de secties; selectief en 
subjectief dus. 

/ . Vroege diagnose: voorwaarden voor medische en 
sociale, zorg. 
Deze sectie bracht geen schokkend nieuws. Overbrug 
het gebrek aan communicatie tussen medische zorg 
ener- en beginnend onderwijs anderzijds (Göllesz, Hon
garije). Begin hoortraining al bij eenjarigen; een pure-
tone audiogram tot 90 a 100 dB is bruikbaar (Mahler, 
DDR). Hoortraining moet gegeven worden onder nor
maal ook voorkomende ruiscondities (Kusmechiva, 
Rusland). 

2. Eerste opvoeding en communicatie met de omge
ving. 
In deze sectie stond de bekende Pierre Oléron als eer
ste op het programma met een lezing over gebarentaal 
en communicatie die best interessant had kunnen zijn, 
maar Oléron was niet op komen dagen (zoals onder 

meer ook Guberina, Szakaly, Moskowa en Fufalev niet). 
De Westduitser Kroehnert opende nu de rij met een bij
drage over de communicatieve situatie van jonge dove 
kinderen. Die kunnen nog niet hun eigen situatie kiezen 
en zijn dus aangewezen op de structuur van het gezin 
en de communicatiemogelijkheden die zich daarbinnen 
voordoen of niet voordoen; hij gaf enkele zeer karak
teristieke voorbeelden. Schmidt-Giovanni (Zwitserland) 
hield een krachtig pleidooi voor spraak vanaf het begin, 
met het accepteren van enkel maar de natuurlijke ge
baren; een en ander gebaseerd op het gesprek en het 
adagium: 'Lautsprache ist eine Weltanschauung'. Het 
geheel klonk Uw referent veel te optimistisch in de 
oren; het was ook uitsluitend en puur op beweringen 
gebaseerd, en verder op het a priori dat datgene wat 
in uitzonderlijk gunstige situaties wel eens lukt dus ook 
als norm gesteld dient te worden. 
Berkhout (Nederland) bleef veel meer met beide benen 
op de grond en gaf een goede achtergrond aan spraak-
training door uiteen te zetten hoe die vanuit de we
zenskenmerken van de taal per definitie interactief 
dient te zijn; hij zette daarmee de lijn van zijn lezing in 
Tokyo voort. En tenslotte lichtte Mulholland vanuit de 
audiologie het vitale belang toe van het zeer vroeg be
ginnen met hoortraining ook bij zeer zwaar verlies; ge
beurt dat niet dan verliest de cortex snel de plasticiteit 
voor dat type informatieverwerking. 

3. Orale communicatie: vorderingen en beperkingen. 
Madebrink uit Zweden opende hier de rij van sprekers 
met een zinvol naast en tegenover elkaar zetten van 
communicatie, taal en spraak in de context van het do-
venonderwijs. De orale code levert zo vaak grote moei
lijkheden op voor het doorsnee dove kind dat we ons 
ernstig moeten bezinnen op het gebruik ervan. Eigen
lijk zou elke school voor doven een psycholinguist in 
dienst moeten hebben die er doorlopend op toe zou 
moeten zien, hoe de vorderingen in taal, spraak en 
communicatie van elk kind zijn. Spreekster legde er de 
nadruk op dat een doof kind zo oraal mogelijk scholen 
en een doof kind voor de maatschappij klaar maken 
niet identiek zijn, ook niet altijd optimaal. Nestorovich 
(USSR) werkte nog eens uit dat succes met het spreek-
onderwijs afhangt van de graad van beleving die er in
gebouwd wordt. Nikolaeva gaf informatie over het ge
ïndividualiseerd articulatie-onderwijs, maar de door mij 
beluisterde Engelse vertaling was te slecht voor detail
informatie. Breunig (USA) die zelf een dove oudleerling 
van een orale school is, gaf statistische informatie over 
het succes van oraal opgevoede doven in de Verenigde 
Staten, met name betreffende academische studies; 
statistische gegevens dus die op zich wel interessant, 
maar mogelijkerwijs eenzijdig kunnen zijn. Vermeld zij 
nog dat Breunig onverstaanbaar sprak en dus onbe
wust antireclame stond te maken. Tervoort (Nederland) 
sloot de rij met de vraag hoeveel oralisme nog waard is 
tegen de achtergrond van de opkomende 'total com
munication'; het voorzichtig antwoord is: zeer veel voor 
het dove kind dat de methode goed onderwezen aan
kan; maar laat ruimte voor alternatieven, te beginnen 
reeds tijdens de home training en zeker ook voor de 
volwassen doven. 
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4. Nieuwe middelen en technieken ten dienste van het 
onderwijs. 
Sikeev (Rusland) sprak over verschillende manieren 
om het onderwijs aan doven te verbeteren; ze sprak 
echter uitsluitend over organisatorische aspecten die 
voor toehoorders buiten Rusland weinig interessant 
waren. Fellendorf (USA) had het over de spraak als 
het middel bij uitstek (hijzelf gebruikte het woord 'goal', 
maar dat leek mij er helemaal naast) voor effectief 
communiceren met de maatschappij. Er is een minima
le gehoorrest nodig voor de ontwikkeling van de spraak 
van dove kinderen, maar het percentage die die ge
hoorrest niet heeft is verwaarloosbaar. Over het alge
meen is de diagnose nog steeds slecht, en begint de 
noortraining nog altijd in de meeste gevallen te laat. 
Fellendorf is zelf vader van een doof kind en directeur 
van het Volta-bureau, dus een a priori-oralist van wie 
je nooit weet waar de zakelijke informatie ophoudt en 
de propaganda begint; hem kenmerkt hetzelfde onge
fundeerde optimisme dat elke dogmatische voorstan
der van de ene of de andere methode karakteriseert: 
als je het nu maar zo doet, kan het niet mis gaan. Vrij 
goede bijdragen in deze sectie kwamen nog van Bor-
kowska Gaertig (Polen) die zinnige dingen zei over de 
functie van het draagbare hoorapparaat bij allerlei vor
men van interactie met horenden; en van Sauerbrey 
(DDR) die communicatie-problemen belichtte vanuit de 
gezichtshoek van een slechthorende. De rest was niet 
vermeldenswaard. 

5. Alternatieve communicatie-media, gebarensyste-
rnen. 
Sutcliffe (Engeland) lichtte het effect toe van de ver
schillende maatschappelijke situaties van gesprekken 
°P het liplezen. Sommige details van wat hij zei klon
ken erg overtuigend; de man is dan ook zelf slechtho
rend. Feuchte (West Duitsland) sprak over de rol van de 
gebarentaal voor de volwassen dove; niet alleen voor 
doven onderling maar ook als medium bij de integratie 
in de horende maatschappij is het belangrijk dat de do
ve volwassenen onder elkaar een goed functionerend 
visueel communicatie-medium hebben, leralla (Italië) 
lichtte het belang van het gebaar bij het gesprek toe 
voor het verstaan door doven. Maciewska (Polen) 
bracht het verhaal van een dove die geheel oraal opge
leid werd, ging studeren en totaal in de maatschappij 
der horenden geïntegreerd werd. Op zich een indruk
wekkende case history, maar niet meer dan dat. Dat dit 
kan en soms ook gebeurt, is hartverwarmend, als de 
conclusie maar niet luidt: zo moet het dus, en niet 
anders. Sumi (Japan) gaf een realistische analyse van 
de communicatie tussen dove en horende volwasse
nen: er is wisselend succes dat van een hele scala van 
voorwaarden afhankelijk is. 

6. Sociale integratie. 
De volledige titel, in Engelse versie, van dit onderdeel 
luidde: Vocational and Social Rehabilitation and the 
Responsabilities of the Federations of the Deaf. Vooral 
de inhoud van het tweede deel van deze titel gaf de 
vertegenwoordigers der diverse dovenorganisaties de 
gelegenheid om uitvoerig te rapporteren over de stand 

van zaken in hun land; daardoor werd tevens deze 
sectie een van de minst interessante voor Uw deelne
mers. Friedberger en Siebert (West Duitsland), Fufaev 
(Rusland), Paur (Tsjechoslowakije), Nakanishi (Japan), 
lllésfalvi (Hongarije), Hendzel (Polen), Flynn HAustralië) 
en Savic (Joegoslavië) kwamen allen met organisato
rische, statistische en min of meer propagandistische 
informatie ten aanzien van het doen en laten van de 
volwassen doven en hun organisaties in hun landen. 
Daarop vormde Brand (West Duitsland) een uitzonde
ring, want hij had een goed verhaal over de verande
rende verhouding tussen liplezen en via versterkings-
apparatuur horen. Doordat het hoorapparaat steeds be
ter wordt, neemt de omvang van de component liple
zen af, maar wel met het onverwachte gevolg dat 
slechthorenden die steeds meer van hun apparatuur af
hangen ook steeds meer last krijgen van storingsla-
waai en dat dan minder goed kunnen compenseren 
met spraak afzien. Zijn informatie was gebaseerd op 
degelijk onderzoek naar de sociale integratie van 225 
doven in hun beroep. 

7. Beroepsproblematiek. 
Dat voert ons vanzelf naar het laatste thema: de pro
blemen van de doven bij het uitoefenen van hun be
roep. Gosowa (Rusland) had een niet zo interessant 
verhaal over misverstanden die zich voor kunnen doen. 
Dietzel (West Duitsland) had onderzocht en bevonden 
dat oudere mensen in Afrika significant beter horen dan 
hun collega-zestig-plussers in Duitsland, hetgeen hij 
toeschreef aan het ontbreken van nicotine, overdoses 
zout en 'stress'. Thayn (USA) gaf een voortreffelijk ver
slag over de manier 'to prepare deaf individuals for 
economie and social success', zoals dat structureel 
gebeurt vanuit het National Technical Institute for the 
Deaf te Rochester N.Y. En tenslotte maakte Sussman 
(USA) in een eveneens goed gedocumenteerde lezing 
de noodzaak van psychologische, psychotherapeuti
sche en psychiatrische hulp aan dove volwassenen 
duidelijk, te geven door vakmensen die met de doven 
kunnen communiceren. Hij wees daarbij op schrijnende 
tekorten, ook in veel zgn. ontwikkelde landen. Het lijkt 
me zo dat ook Nederland zich dat aan moet trekken. 

Besluit 
Dat was het dan. Lezingen in twee, drie zinnen ver
slaan is niet zo erg bevredigend; maar veel meer is niet 
goed mogelijk als je een overzicht van het geheel wilt 
geven. Wie enkel een indruk wil hebben heeft die bij 
dezen; wie meer wil weten, heeft hiermee een uit
gangspunt. Nogmaals zij erop gewezen dat het boven
staande een keuze was. Er waren enkele lezingen die 
we niet bijgewoond hebben; er waren er ook die we om 
diverse redenen niet verslagen hebben. De/gado's ver
haal over 'total communication' was net iets meer een
zijdig dan de lezingen van Schmidt-Giovanni of Fellen
dorf. Fritsche's rapport over medische revalidatie was 
te technisch. De prijs voor de geestigste bijdrage ging 
ongetwijfeld naar de directeur van het doveninstituut 
op Cyprus die maar zes è zeven minuten meer kreeg 
voor zijn lezing. Hij legde zijn lezing opzij, en improvi
seerde ongeveer als volgt: 'Iedereen weet dat het on-
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mogelijk is om een lezing van een half uur in vijf minu
ten te houden. In plaats daarvan zal ik U dus een anec
dote vertellen, en wel over de dikke olifant en de kleine 
muis. De dikke olifant is de overheid die zegt: je mag 
dit niet en je mag dat niet, je mag geen lezing van een 
half uur houden, en je mag met je dovenschool dit niet 
en dat niet. De kleine muis is de man die dan maar zien 
moet, hoe hij dat soort bevelen opvolgt.' En daarna 
volgde de succes-story van zijn school die verwoest 
werd door de Turken en in barakken onder werd ge
bracht, waar een aantal enthousiaste onderwijzers on
der andere een timmerschool waren begonnen die nu 
uitgegroeid is tot het bloeiendste export-meubelbe
drijf van Cyprus. 'De socialisten onder U zullen dit on
getwijfeld een kapitalistisch verhaal vinden, en de kapi
talisten onder U zeggen natuurlijk dat dit een socialis
tische ontwikkeling is, maar de kleine muis lacht en 
gaat rustig verder.' Ik weet niet hoe het anderen is ver
gaan, maar ik heb deze man het langste applaus van al
lemaal gegeven. 

Prof. Dr. B. Tervoort, 
Amsterdam. 

Boekbespreking. 

In 1966 verscheen de eerste druk van het boekje 
"Slecht horen", geschreven door Prof. dr. L B. W. 

Jongkees. 
Op een zeer praktische en begrijpelijke wijze zet Prof. 
Jongkees uiteen, wat de invloed van een gestoord 
hoorvermogen is op de mens; hij geeft aan welke mo
gelijkheden er zijn om de gehoorstoornis vast te stel
len en hij is, het hele boekje door, een raadgever voor 
allen, die met dove en slechthorende medemensen te 
maken hebben. 
Ook de gehoorgestoorde mens zelf kan er veel uit " le
ren" omtrent zijn/haar handicap. 
Het verheugt ons dan ook, dat Prof. Jongkees de tijd 
gevonden heeft om "Slecht horen" geheel te herzien 
en bij te werken én om het opnieuw te laten verschij
nen. 
Het uitgebreide register maakt het boekje gemakkelijk 
hanteerbaar. 
Jammer vinden wi j , dat er in dit boekje een adreslijst is 
opgenomen. Zo'n adreslijst is, op het moment van 
verschijnen, alweer verouderd. Ook hier is dat het 
geval. 
Overigens niets dan lof voor het boekje "Slecht horen" 
en daarom van harte aanbevolen. 
Slecht horen - 2e druk 1978 - door Prof. dr. L B. W. 
Jongkees. 
Uitgave: Wetenschappelijke Uitgeverij B.V. Amster
dam. Prijs: f 2 2 . 5 0 . 
M. 

International symposium 

on speech and develop

ment of the personality of 

the deaf 

Algemene indruk: 
Wat was onze indruk betreffende de situatie van de ge
hoorgestoorden in de D.D.R.? 
De deelnemers aan het congres werden voortdurend 
geconfronteerd met het doel van opvoeding en onder
wijs in de Oostbloklanden: de vorming van de leerling 
tot een socialistische persoonlijkheid. In verband met 
het doofgeboren zijn werd daarbij de nadruk gelegd op 
de extra taak, die het dovenonderwijs in dit opzicht 
heeft: de middelen aanleren om de mogelijkheid te 
gaan bezitten tot een dergelijke persoonlijkheid te wor
den gevormd. 
In het algemeen vraagt deze opdracht extra aandacht, 
hoeveel meer dan in geval van aangeboren doofheid en 
dus taalloosheid. 
ledere gelegenheid werd aangegrepen om aan te to
nen, hoe 'goed' voor de dove medemens wordt ge
zorgd. Niet alleen het hoorapparaat wordt gratis ver
strekt, ook een speciale wekker en een huis-(licht)bel-
Voor later doofgeworden mensen worden gratis speci
ale lipleescursussen georganiseerd. Voor oudere, maar 
ook voor jongere gehoorgestoorden worden vakantie
reizen georganiseerd (uiteraard alleen naar 'socialis
tische' landen). Er wordt een extra vakantie van 3 da
gen gegeven, aangezien de gehoorgestoorden onder 
grotere psychische druk leven dan hun horende mede
mensen. 

Het symposium was georganiseerd door de 'G.S.V. der 
D.D.R.' (Gehörlosen- und Schwerhörigen - Verband der 
D.D.R.) opgericht 31 mei 1957. 
Het is een vereniging van oud-leerlingen van doven-
scholen. 
Ze bezit eigen clubhuizen in Berlijn, Leipzig, Halle, 
Dresden, Erfurt en Karl-Marx Stadt. 
Deze clubhuizen zijn een soort kultuurcentra, waar 
sport, spel, dans, toerisme enz. wordt bevorderd. 
In het clubhuis in Leipzig werd een avond georgani
seerd, waarop een pantomimegroep uit Berlijn een 
voorstelling gaf. 
Het spel stond naar mijn uiteraard bescheiden mening 
op een zeer behoorlijk niveau, hoger m.i. dan wat ik tot 
nu toe in Nederland mocht aantreffen. 
Tweemaal per maand verschijnt in de D.D.R. een t i jd
schrift 'Zur Information, Aufklarung und Weiterbildung'. 
Door de regering zijn een aantal tolken aangesteld, die 
in bepaalde gevallen de gehoorgestoorden hulp verle
nen, zoals bij huwelijk, politiezaken, enz., terwijl die 
hulp ook gegeven wordt bij lezingen, vergaderingen, 
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feestjes, enz. De contactmiddelen, die door deze to l 
ken werden gebruikt bestonden uit: de sterk overdre
ven mondbeweging naast de natuurlijke, conventionele 
en kunstmatige gebaren. 
Gedurende het gehele congres waren deze tolken aan
wezig en in aktie t.b.v. de aanwezige dove deelnemers, 
een uitermate inspannende taak, gezien de vaak zeer 
wetenschappelijk georiënteerde lezingen, vaak in 
vreemde talen gehouden. (Zij moesten wachten op de 
vertaling, die ze kregen via een koptelefoon en die ver
taling weer vertalen voor de doven). 

De scholen 
Het onderwijs verloopt, evenals dat in Nederland het 
geval is, in 3 fasen: 
a. de voorschool 
b- de lager-onderwijs afdeling 
C de beroepsopleiding. 
Vóór het kind de school bezoekt, wordt getracht via 
ouderinstructie een begin te maken met de ontwikke-
üng van het kind. 
In deze voorzorg (ook wel genoemd vroegperiode) 
wordt steeds de nadruk gelegd op de opleiding van de 
ouders, niet op een direct 'huisonderwijs' van het kind. 

Voorschoot 
Het kind wordt op 3 è 4 jarige leeftijd in de voorschool 
pPgenomen. Het doel daarvan is: 'het dove kind uit z'n 
isolement verlossen of het ervoor te behoeden'. 
Reeds in de voorschool wordt met alle kinderen begon
nen met de vingerspelling. Naast dat vingerspellen 
wordt ook direct gestart met het leren spreken, waarbij 
ook de hoorresten worden getraind en het aflezen 
wordt ontwikkeld. 

Lagere schoolafde/ing 
De voornaamste vakken op deze afdeling zijn: hoor-
training, taalontwikkeling en het aflezen van de mond. 
Ook in deze periode speelt de vingerspelling een be-
'angrijke rol bij alle leerlingen. In een handleiding stond 
vermeld, dat op de dovenschool Russisch en muziek 
niet als verplichte vakken zijn opgenomen. 

Beroepsonderwijs 
De beroepen worden, na een 2 a 3 jarige voorop-
'eiding, in het bedrijf zelf geleerd. 
Tot nu toe wordt er opgeleid voor 26 beroepen: dames-
en herenkapper, houtbewerker, tekenaar, tandtechni-
ker, porselein-schilder, laborant, metaalbewerker, enz. 
De G.S.V. organiseert ook speciale cursussen voor 
verdere beroepsvorming, meestal in samenwerking 
niet diverse vakscholen. 
De leerkrachten krijgen hun speciale opleiding na de 
normale onderwijzersopleiding op de universiteit. Deze 
opleiding duurt één jaar. 
2Ü kunnen dan de titel van 'Diplom-Padagoge' behalen. 

Wat was nu mijn algemene indruk na het 3-daagse 
congres, na het bezoek aan de scholen van Leipzig en 
Dresden, na het bijwonen van de oud-leerlingen-avond, 
na de gesprekken met collega's uit 24 landen en na de 
reis via trein en bus door de D.D.R.? 

Om met het laatste te beginnen: het land is enorm 
uitgestrekt met veel oude, grijze gebouwen, stille dor
pen en hard werkende mensen. De alles overheer
sende wens om het Oostduits-socialistische ideaal te 
bereiken leest en hoort men overal en steeds opnieuw. 
Het land doet niet rijk aan, integendeel. De mensen ko
men erg vriendelijk over. 
Ook bij de leiding van het dovenonderwijs staat de 
ontwikkeling van het socialistische idee voorop. 
In de scholen ontmoet men dit ideaal in de vorm van 
plaat en werkstuk. 
Toch, na enige verkenning, ontdekt men ook hier de 
grote strijd tegen de gevolgen van de doofheid. Het 
wapen in die strijd is vooral de vingerspelling. De 
spraak was volkomen onverstaanbaar. Mijn indruk van 
het helaas veel te korte bezoek aan de scholen is, dat 
de vingerspelling de verstaanbaarheid van de spraak 
niet bevordert, maar vermindert. Ik had het gevoel, dat 
door die vingerspelling de spraak in 'stukken werd ge
broken', door de invloed van het tempo van de vinger
spelling op de orale uiting. Een speciale taalmethode 
werd niet gevolgd. Woordenschatvergroting leek de 
basis van de methode. 
Aan de wand hingen, ook in de voorschool, plaatjes 
met woorden eronder zoals: afwassen, kopen, aanbie
den, enz. 
Verder waren er speciaal voor dove kinderen gedrukte 
boekjes met erg veel foto's en tekeningen. 
De hoorapparatuur was zeer kostbaar en modern, de 
resultaten evenwel niet daarmede in overeenstem
ming. Enkele kinderen speelden op een 'melodica'. De 
indruk, die ik daarbij kreeg, was alsof men een blinde 
trachtte te trainen een schilderij te vervaardigen. 
In de spraak kwamen alle denkbare fouten voor, waar
bij vooral tussenklanken en slechte stemmen opvielen. 
Mijn pogingen om tot oraal kontakt met de kinderen te 
komen mislukten volkomen. Deze indrukken kreeg ik 
zowel bij mijn bezoek aan de school in Leipzig als aan 
die in Dresden. 
De avond met oud-leerlingen in hun clubhuis in Leipzig 
was heel gezellig en instructief. Er werd heel weinig 
gesproken, het gebaar overheerste volkomen. 

Eindconclusie: 
Er is veel en zinvol met elkaar gesproken. De resulta
ten van het onderwijs waren matig. 
De oud-leerlingen, van wie vele aan het congres deel
namen, vormden een aparte, maar toch volkomen ge
accepteerde groep. Zij werden beschouwd als volko
men volwaardige medemensen. Dat dit laatste moge
lijk is, werd aangetoond op dit congres, waardoor het 
volkomen zijn waarde heeft bewezen. 

P.R. Berkhout, Amsterdam. 
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Enige notities n.a.v. de hui

dige discussies over 'Total 

Communication' 

Inleiding: 
1. Wij beperken onze notities tot de discussies over 
de opvoeding van dove kinderen, en laten hier het ge
drag van en/of de hulp aan dove volwassenen die hun 
schoolopleiding voltooid hebben, in hoofdzaak buiten 
beschouwing. 

2. De 'Total Communication'-beweging is uitgegaan 
van de 'Maryland School for the Deaf in de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika, bijzonder o.l.v. de directeur 
aldaar Denton (1968, 1976). Zij wil in principe een 
theorie zijn, nl. in die zin dat ieder doof kind het recht 
heeft op alle soorten communicatie: liplezen, spreken, 
horen, schrijven, lezen, vingerspelling, gebaren. Daarbij 
wordt er van uitgegaan, dat een gebarentaal als zoda
nig even humaniserend is als een verbale of orale taal. 
Een doof kind heeft het recht, zo zeggen deze voorstan
ders, zelf zijn eigen communicatie-middel te kiezen. 

3. Van het begin af aan heeft men in deze beweging 
zijn gedachten vooral gericht op het opbouwen van een 
gebaren-taal voorzien van alle verbuigingen en vervoe
gingen welke in de gesproken taal gevonden worden, 
waarbij ook de gebaren dezelfde volgorde volgen als de 
woorden. Men zou zulk een kunstige constructie kun
nen vergelijken met die van het Esperanto, en, zover ik 
weet, is dit het eerst beproefd door directeur Martinus 
van Beek (eerst te Gemert 1 828, 1 839, daarna te Sint-
Michielsgestel Nieuw Herlaer 1 840-1 852): hij noemde 
zijn systeem 'Nederlands in gebaren', enige jaren gele
den, om te voorkomen dat dit mooie systeem zou wor
den vergeten, door Prof. F.J.Th. Rutten op de film vast
gelegd, welke film genoemd is 'Een stervende taal'. De 
uitdrukking 'Nederlands in gebaren' kan men vergelij
ken met de uitdrukking 'ManualEnglish', thans in Ame
rika en Engeland vaak gebruikt. De tweede opvolger te 
Sint-Michielsgestel van directeur van Beek was direc
teur Theodorus Slits (1864-1876): hij probeerde ge
noemde gebarentaal met het spreken en liplezen te 
verbinden, tengevolge van een bezoek aan de school 
voor doven van Friedrich Moritz Hill in Weiszenfels 
(Duitsland 1830-1874). In 1975 had ondergetekende 
een ontmoeting met voorstanders van de Total Com
munication' te London, waar het systeem gedemon
streerd werd: daar werd het mij duidelijk, dat dit ge
heel overeenkomt met de reeds meer dan 100 jaar 
oude ideeën van Slits. Sinds meer dan 40 jaar houd ik 
verschillende malen per maand een preek in deze T o 
tal Communication' tot een aantal dove volwassenen, 
waarvan er verschillende nog in de gebarentaal van van 
Beek onderwezen zijn, welke volwassenen ik vaak ont
moet en waarmee ik behoorlijk communiceren kan. 

Volgens dit systeem kunnen wij een zin als: 'Wij zitten 
hier gezellig bij elkaar' tegelijkertijd uitspreken en in ge
baren weergeven. De cursieve flexies worden daarbij 
door specifieke gebaren uitgedrukt. 

4. Sinds enige tijd echter (zie de verklaring van de 
'American Association of the Deaf' in de 'American 
Annals of the Deaf', Washington D.C. 1976) is dit idee 
wat verwaterd en komt Total Communication' feite
lijk op het volgende neer: het systematisch invoeren 
van esoterische gebaren voor alle dove kinderen en wel 
van jongsaf aan, later verbonden met vingerspelling, 
spreken, liplezen, horen, lezen en schrijven. Volgens de 
theorie, boven weergegeven, moet dan het kind uit dit 
alles zijn eigen keuze maken. Bestaat er, bij zulk een 
opvoeding, een werkelijk kiezen? Wij hoeven er niet 
aan te twijfelen, dat die keuze in feite zal neerkomen 
op de zo gemakkelijke gebaren in welke vorm dan ook 
(zie onder). 
Men heeft in de Verenigde Staten reeds enige ervarin
gen in deze geest: Het spreken en liplezen worden on
voldoende ontwikkeld, zó dat men aan deze kinderen 
geen gesproken les meer geven kan. Het zijn 'doof
stommen' geworden. Dit bevestigt de ervaring met de 
bovenvermelde methode van Slits: na ongeveer 6 jaar 
werd er met spreken en liplezen leren gestopt, behalve 
voor de kinderen die slechthorend of op latere leeftijd 
doof geworden waren. Bij de andere kinderen haalde 
het niets uit. Dit komt dus hierop neer: 'Total Commu
nication' is puur theorie en bestaat in werkelijkheid 
niet; ze draait uit op zo goed als puur gebaren: 
'iconisch manualisme'. Het recente onderzoek van 
Lawson (1978) wijst reeds duidelijk in deze richting. 

5. In deze opvatting speelt ook de volgende achter
grond-theorie een rol: 
Men gaat ervan uit, dat dove kinderen de normale om
gangstaal van de horenden, zowel in zijn gesproken 
als in zijn geschreven vorm, slechts op een constru
erende, geprogrammeerde wijze kunnen leren. Aan een 
leren door spontaan gesprek wordt ofwel niet gedacht, 
ofwel men gelooft er niet in. De meeste boeken die 
over taalontwikkeling bij dove kinderen geschreven 
zijn, gaan bewust of onbewust van deze these uit. De 
meest spontane communicatie van doven, zo zeggen 
deze methoden, zijn en blijven gebaren, in welke vorm 
dan ook, volgens de reeds oude stelling van Charles 
Michel de l'Epée (1712-1789) : 'De gebarentaal is de 
moedertaal van de doven'. - Het is natuurlijk duidelijk, 
dat, als men er niet in slaagt dove kinderen zo op te 
voeden dat ze ook onder elkaar spontaan oraal om
gaan, zij als het ware gedwongen worden naar een of 
andere vorm van gebaren uit te zien, eenvoudig omdat 
ze niets anders hebben. Weinig of geen gesproken ge
sprek in de klas betekent gebaren maken buiten de 
klas. Genoemde theorie neemt aan, dat deze ontwikke
ling niet te voorkomen is. Deze schrijvers vragen dan 
ook: Gezien het feit dat dove kinderen het meest spon
taan onder elkaar in gebaren omgaan en dit hun spon
tane taal is, moeten wij dan niet die gebaren systema
tisch in ons onderwijs en in onze opvoeding betrekken? 
(Tervoort 1967). 
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6. De feitelijke discussie gaat dus niet zozeer over 'To
tal Communication' versus 'Zuivere Spreekmethode', 
maar over: 
iconisch manualisme' (zie boven 4) versus 
conversationeel oralisme' (zie boven 5). 

' • Een andere achtergrond-theorie is, dat de prelin-
guaal doven ergens een aparte gemeenschap onder el
kaar (moeten) vormen, en daarom - zo zegt men - beter 
van jongsaf de zogenaamd meer gemakkelijke gebaren 
'eren. Soms wordt deze theorie uitdrukkelijk gezegd, 
soms slechts onbewust voorondersteld. - Daartegen 
moet opgemerkt worden - wij komen trouwens hier
onder nog op dit probleem terug, - dat zelfs in Amerika, 
waar de overgrote meerderheid der prelinguaal doven 
hoofdzakelijk in gebaren wordt opgevoed, en wel over-
a | in ongeveer hetzelfde 'Ameslan' ('American Sign 
Language'), waar het spreken en liplezen meestal erg 
onvoldoende blijft en tegelijk een rijk uitgebouwd do-
ven-club-leven bestaat, gemiddeld slechts 35% der do
ven lid is van een dovenclub (Furfey 1 964). Zelfs in een 
stad als Washington D.C., waar relatief meer dove 
volwassenen wonen dan elders, vaak afgestudeerden 
van het Gallaudet College, is slechts 50% lid van een 
dovenclub (Schein 1965). Dit een-aparte-gemeen-
schap-vormen is dus zeker niet de oplossing voor alle 
doven. De noodzaak hiervan wordt weersproken door 
de talrijke prelinguaal doven, die zich in de horende 
maatschappij behoorlijk thuis voelen en geen behoefte 
hebben aan een dovenclub, of zelfs aan doven-bijeen-
komsten. 

Het lijkt belangrijk, zowel over de termen die in deze 
discussie naar voren komen (I) als over het hele project 
(II) enkele notities te maken die hopelijk verhelderend 
kunnen werken. 

'• Overzicht van de gehanteerde termen. 
1 • Wa t is doofheid? Wat zijn dove kinderen? 
Onder doofheid verstaan wij een zodanig hoorverlies, 
dat de getroffene de spraak van anderen - zelfs met het 
beste hoorapparaat en de best denkbare hoortraining -
nooit hoofdzakelijk door horen kan leren verstaan, (van 
Uden 1951). 
Spreken wij van 'dove kinderen', dan bedoelen wij 
daarmee 'prelinguaal (voortalig) dove kinderen', d.w.z. 
kinderen, die het genoemde hoorverlies reeds hadden 
vóór zij natuurlijkerwijze tot spreken konden komen, 
dus ongeveer gedurende de eerste 18 maanden van 
hun leven. Voor hen is de spraak hoofdzakelijk visueel, 
ofschoon alle vormen van geluidwaarneming zeer be-
langrijk zijn en geheel moeten worden uitgebuit: des
ondanks blijven deze kinderen 'zie-kinderen' (duits: 
Augenmenschen', engels: 'visualisers'). 

Men kan deze mate van hoorverlies ook cybernetisch 
uitdrukken, door nl. te zeggen: een zodanig hoorverlies 
dat het kind, zonder hoorapparaat, zijn eigen stem en 
zÜn eigen spreken niet meer horen kan. 

3- Audiometrisch hoorverlies. 
Wat de zuivere toondrempel betreft, betekent dit een 

verlies van ongeveer 90 - 95 dB. op de 500 - 1000 -
2000 Hz. Deze zogenaamde 'fletcher-index' lijkt cor
rect, mits zij niet op zogenaamde diskant-doven wordt 
toegepast. Men moet er dus van uitgaan, dat zowel op 
125 als op 250 Hz. minstens een verlies van 60 dB. 
aanwezig is. 

NB. Waarom wij hier deze bekende zaken naar voren 
brengen? Ondergetekende heeft talrijke discussies met 
voorstanders van de Total Communication' gevoerd, 
en stiet daarbij keer op keer op misleidende opvattin
gen: men noemt kinderen doof die in werkelijkheid 
hoogstens slechthorend zijn. Zo toonde een ouderpaar 
in Canada zich hoogst tevreden over de 'Total Commu
nication' bij hun 'dove' kind, maar vertelde enige tijd 
daarna, met trots, dat hun kind cello leerde spelen! 
Zeer vaak wordt geschermd met de diskant-doven. 
Men weet echter, dat zeer vele van dezen, wanneer ze 
van jongsaf aan goede hoortraining hebben gehad, 
vanaf ongeveer 8-jarige leeftijd de spraak hoofdzakelijk 
door horen gaan verstaan. Hoe ze dat doen is nog een 
mysterie, maar ze doen het. Deze kinderen moet men 
dus niet doof noemen. 

b. Interfererende stoornissen van de hoorfunctie. 
Meteen moeten wij bij punt a. opmerken, dat een zui
vere toonaudiogram niet alles zegt. Er kan immers een 
lichte of zware acoustische agnosie of dysgnosie in 
het spel zijn. Verder speelt ook de motoriek een rol in 
de ontwikkeling van het spraakhoren, hetwelk immers 
een sensori-motorisch proces is, met name de moto
rische eupraxie. Deze kan nl. zo zwaar zijn, dat ze een 
dyspraxie van het spreken meebrengt en daarmee het 
spraakhoren belemmert. Zó speelt ook het auditieve 
geheugen (o.a. het 'echoic memory') een grote rol. 
Deze stoornis in auditief geheugen, welke tevens uit
loopt op een gestoord spreekgeheugen, komt vrij vaak 
voor. Tenslotte zijn er nog andere, meer zeldzame zo
wel perceptuele als apperceptuele stoornissen. 
Ook de psychogene factor mag niet vergeten worden, 
bv. als een hysteroïd kind een afkeer van geluidwaar
neming krijgt (om welke reden dan ook), of bij een kind 
dat te laat behandeld wordt en te veel aan stilte is ge
wend geraakt ('verdoofd' is). 
Tenslotte speelt ook een gebrek aan inzet, gebrek aan 
deskundige training en dergelijke in de ontwikkeling 
een grote rol. 
Het moge duidelijk zijn, dat dit alles goed moet worden 
gediagnostiseerd en dat het kind dienovereenkomstig 
moet worden behandeld. 

c. Differentiatie. Zijn alle dove kinderen hetzelfde? 
Geen enkele ervaren leerkracht bij dove kinderen zal 
beweren, dat alle dove kinderen hetzelfde zijn, maar 
desniettegenstaande doen vele scholen en instituten 
alsof het zo is: ze hanteren nl. maar één enkele metho
de voor alle dove kinderen. O.i. moet men een duidelijk 
onderscheid maken tussen bv. dove kinderen met extra 
leerstoornissen (vooral dyspraxie, eventueel apraxie, en 
intermodale integratie-stoornis) en dove kinderen die 
het geluk hebben niet aan nevenstoornissen te lijden. 
Verder zijn er dove kinderen met een normale intelli-

13 



gentie (inclusief normaal geheugen) en dove kinderen 
met een subnormale intelligentie. Men kan nu eenmaal 
niet één enkele oplossing voor alle dove kinderen 
geven. Differentiatie is een grondwet in de opvoeding 
van wel alle gebrekkige kinderen, zoals trouwens ook 
bij de normale kinderen. Elk kind heeft het recht over
eenkomstig zijn eigen capaciteiten te worden opgevoed, 
in een omgeving die de geringst mogelijke beperkingen 
voor zijn intellectuele en emotionele ontwikkeling op
legt (zie bv. 'Public Law' 94-142 in de Verenigde 
Staten, 1975). 

Wil men bv. dove kinderen volgens de zuivere spreek-
methode (zie onder) opvoeden, dan moet men zich er 
met name voor wachten, dat ze niet met slechthorende 
en/of postlinguaal doofgeworden kinderen in één groep 
of klas verenigd worden. In het bijzonder is een opna
me van echt dove en niet echt dove kinderen in één 
enkel internaat voor hun taalontwikkeling gevaarlijk. 
Want het zijn niet de echt dove kinderen die de ge
baren uitvinden, maar de slechthorende en postlin
guaal doofgeworden kinderen, omdat ze 'meer te zeg
gen hebben' en tegelijkertijd niet over het vermogen be
schikken zich mondeling goed t.o.v. dove kinderen uit 
te drukken. Wij hebben in Sint-Michielsgestel duidelijk 
deze ervaring opgedaan: het werd voor ons een stuk 
gemakkelijker de prelinguaal dove kjnderen vrij te hou
den van esoterische gebaren (gebaren in de strikte zin 
des woords, zie onder), met ook betere resultaten in 
hun taalverwerving, sinds wij in 1 951 de slechthorende 
kinderen (met hoorverliezen tussen 60 en 90 dB.) naar 
scholen voor slechthorenden bevorderd hebben, c.q. 
deze niet meer in ons instituut opnemen. 

2. Wat is 'methode'? 
Deze term heeft meerdere betekenissen, 
a. Hij kan op de code slaan die men voor de communi
catie gekozen heeft: bv. zuivere spreekmethode (welke 
vanzelfsprekend ook lezen en schrijven insluit; 'zuiver' 
betekent hier: zonder esoterische tekens), - gebaren-
methode, - dactylologische methode (zie onder), e.d. 

NB. Misschien verdient het aanbeveling te spreken van 
'zuiver orale methode' en niet van 'zuivere spreekme
thode'. Deze laatste term is enigszins historisch be
last: Johann Vatter (zie Schumann 1941 , Büchli 1948, 
Kröhnert 1961) hanteerde de term 'reine Lautsprach-
methode', waarmee hij bedoelde, dat men bij de dove 
kinderen met uitsluitend spreken en liplezen moest 
starten, zonder nog het lezen en schrijven in te voeren. 
Tegenstanders hiervan waren o.a. Querll (1922, 1925) 
en de zogenaamde 'Belgische methode' (zie bv. Zr. 
Theresia van Driel 1934), die reeds van jongsaf aan, 
eventueel vóór het spreken leren op gang is gekomen, 
met het schriftbeeld willen beginnen. - Omdat deze dis
cussie thans wel voorbij is en, meen ik, op alle kleuter
scholen voor dove kinderen zowel schriftbeeld als spre
ken ingevoerd worden, hebben wij in deze tekst toch de 
term 'zuivere spreekmethode' gebruikt, waarbij 'zuiver' 
niet slaat op het uitsluiten van het schriftbeeld, maar 
enkel en alleen op het uitsluiten van esoterische te
kens. 

Om nu te bepalen of een doof kind volgens de zuivere 
spreekmethode wordt opgevoed of niet, moet men niet 
zozeer letten op wat in de klas geschiedt, maar op wat 
de kinderen onder elkaar doen. Wanneer nl. die kinde
ren onder elkaar van klein tot groot hoofdzakelijk in 
esoterische gebaren omgaan, zijn die gebaren hun 
meest spontane wijze van communicatie, gaan ze ook 
in die gebaren denken enz. Zo'n school zou zich, o.i. 
niet mogen noemen: een 'zuiver orale school'. 

b. De term kan ook slaan op de methode van de taal
verwerving. Die zouden wij willen indelen in drie soor
ten: 
- de construerende methode (zowel de analytische als 
de synthetische); 
- de imitatieve of occasionele methode; 
- onze 'moedertaal methode' of 'reflecterende ge-
spreksmethode' (zie van Uden 1968, 1977). 

Men kan echter niet zeggen, dat de methoden ge
noemd onder a. en onder b. zo gecombineerd kunnen 
worden, dat er alles tesamen 9 methoden zijn op te 
stellen: 
- zuivere spreekmethode met constructionalisme, of 
met occasionalisme, of met reflectionisme; 
- dactylologie met constructionalisme, of met occasio
nalisme, of met reflectionisme; 
- gebarenmethode met constructionalisme, of met oc
casionalisme, of met reflectionisme. 

Immers, bijzonder bij de construerende methoden die 
in de klas weinig of niet het spontane gesprek tot zijn 
recht doen komen, vindt men onder de dove kinderen 
in het internaat, in de vrije ti jd, ontzettend veel esote
rische gebaren, zoals boven reeds gezegd: omdat ze 
onvoldoende geleerd hebben hoe ze onderling spre
kend kunnen omgaan. M.i. zijn derhalve deze constru
erende methoden het graf van de zuivere spreekmetho
de, en ook van de zuivere dactylologische methoden, 
- tenzij men in de vrije tijd zeer strenge maatregelen 
tegen deze gebaren neemt (wat o.i. opvoedkundig niet 
te verdedigen is). Iets anders is wellicht( I), wanneer de
ze kinderen niet in een internaat, maar thuis in het ei
gen gezin leven en bovendien de ouders volop mee
werken om de hele dag met hun kind zo oraal mogelijk 
om te gaan. Maar ook dan zal het te formeel werken 
in de klas moeilijkheden voor die spontane omgang 
meebrengen. 

NB. De volgende opmerking van Sir Alexander Ewing, 
Em. Prof. van Manchester, aangaande de 'Clarke-
School' (Northampton U.S.A.) kan hierin verhelderend 
werken. Toen ik deze school in de 50-er jaren voor het 
eerst bezocht, stond ik verwonderd over het vrij goede 
taalniveau, ondanks een sterk programmatisch werken 
in de klassen. Ik uitte deze verwondering t.o.v. Sir Alex
ander, die daarop antwoordde: 'Wellicht kunnen ze in 
de klas meer formeel werken, omdat er buiten de klas 
zo veel met de kinderen gepraat wordt'. Later echter 
bleek dat het taalniveau in het algemeen toch wel min
der was dan dat op de Lexington School te New York, 
waar indertijd een meer vrije methode gevolgd werd. 
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3. Wat wordt bedoeld met 'manuele taal' (manual 
language)? 
NB. We hebben de engelse term 'manual' vertaald met 
manueel, omdat er in ons Nederlands geen betere term 
voorhanden is. 

Letterlijk betekent 'manuele taal': 'taal met de handen'. 
Dit is duidelijk een metonymia, want minstens wordt 
ook de uitdrukking van het gezicht en ook de armen 
daarbij bedoeld. 

Deze term heeft wederom verschillende betekenissen. 
a- Hij kan slaan op de dactylologie = 'vinger-taal', 
ofwel volgens het vinger-alfabet, ofwel volgens klank-
gebaren, waarbij voor iedere spraakklank een bepaalde 
vingerstand is uitgekozen. De meeste van deze laatste 
systemen zijn niet volledig: Forchhammer (1925) han
teerde er 9, Zr. Theresia van Driel 8, Cornett 12. Maar 
Schulte (1967) heeft voorde duitse fonemen een com
pleet systeem van klankgebaren opgesteld. Ofschoon 
deze klankgebaren in principe bedoeld zijn als onder
steuning bij het spreken leren en bij het liplezen, is 
het systeem van Schulte zó compleet, dat de kinderen 
woorden in die klankgebaren 'gezegd' (zonder spreken) 
kunnen verstaan. - Het typische van deze 'manuele 
taal' is, dat ze verbaal is, ook al is ze dan niet oraal. 
De taalelementen immers zijn woorden, niet gebaren. 
Deze manuele taal verschilt dan ook essentieel van een 
gebarentaal. 

b- De term kan op 'lichaamstaal' ('body language') 
slaan, d.w.z. de algehele lichamelijke uitdrukking die bij 
mensen aangeboren schijnt. Deze 'taal' sluit in: de ge-
laatsmimiek, de pantomimiek, de houding van het l i 
chaam en de gesties (bv. de gestie van 'koml ' - 'niks 
mee te maken!' - 'daar!', schokschouderen, de gestie 
van 'hallo!' - 'hoera!', van dank enz. enz.). Hirsch, do-
venleraar in Duitsland, heeft eens deze natuurlijke 
(waarvan er een aantal echter ook cultureel bepaald is) 
gebaren bij de Duitsers geteld: hij kwam op 853 geba
ren, en maakte daarbij de opmerking dat kleuters er 
reeds een 500 van gebruiken en/of verstaan. 

c- Een 'gebaar' in de strikte zin van 'dovengebaar', 
d.w.z. een conventionele, esoterische, manuele uitdruk
king die woorden vervangt. 

4. Wat is taal? 
De bovengenoemde 'lichaamstaal' kan men niet taal in 
de strikte zin van het woord noemen, slechts in de zin 
van 'middel tot communicatie', zoals wij ook spreken 
van 'verkeerstaal', 'vlaggentaal' e.d. - Taal in de strikte 
zin is m.i.: een cultureel (en dus ook hoofdzakelijk wi l 
lekeurig) systeem voor de dagelijkse gesprekken. 

5. Wat is gebarentaal? 
Wij bedoelen hiermee dus niet de bovengenoemde 
'lichaamstaal', maar dat soort communicatie in esote
rische gebaren, die door doven gebruikt worden (even
tueel ook door bepaalde monniken, zie bv. Barakat 
1975). M.i. heeft deze term 'gebarentaal' wederom drie 
verschillende betekenissen. 

a. Een jargon of 'bargoens' van spreken en zelf ont
wikkelde of zelf uitgevonden esoterische gebaren 
('home made signs'), zoals men die vaak in slechte 
scholen voor doven vind. Wij bedoelen hier de gebaren, 
die, zoals boven gezegd, vaak door slechthorende of 
postlinguaal doofgeworden kinderen worden uitgevon
den, of door dove kinderen van dove ouders worden 
binnen gebracht, of door contacten met dove volwas
senen, die gebaren gebruiken, in de dovenschool geko
men zijn. 

Hierbij moet meteen opgemerkt worden, dat echt pre-
linguaal dove kinderen onder elkaar practisch niet tot 
dit soort gebaren komen. Heider (1940) onderzocht 
prelinguaal dove kinderen van 4-6 jaar, die gedurende 
twee jaar in een tamelijk afgesloten internaat werden 
opgevoed, door opvoeders die zich slechts van spreken 
en normale gesticulatie bedienden. Deze dove kleintjes 
hadden practisch geen contact met dove volwassenen, 
en er waren ook geen dove kinderen bij van dove ou
ders die gebaren gebruikten. Na twee jaar nu waren er 
alles bijeen slechts 8 gebaren die men niet meer na
tuurlijk ('lichaamstaal') zouvkunnen noemen, maar een 
meer conventioneel, esoterisch karakter hadden. Men 
was er echter nog niet zeker van of deze niet op een of 
andere wijze waren geïntroduceerd. 

Het typische van het genoemde bargoens is, dat het 
niet aan de kinderen gedoceerd wordt, met name niet 
in de klas. Het ontwikkelt zich buiten de klas, op een 
tamelijk vrije manier. Deze vorm van communicatie 
wordt dan ook practisch door geen enkele leerkracht 
verstaan, ook niet door opvoeders in het internaat, en 
evenmin door de ouders. 
Als men dove kinderen in zulk een conversatie fi lmt 
(zie bv. Tervoort 1953, 1967) en hun later deze film 
vertoont, wordt het duidelijk, dat ze zelf niet eens meer 
kunnen zeggen wat ze bedoeld hebben. Ook leerkrach
ten, opvoeders en ouders kunnen dit niet: dit soort 
communicatie blijkt zeer sterk situatie-gebonden. 

Het moge duidelijk zijn, dat dit bargoens, om de twee 
redenen zojuist genoemd, een werkelijk gevaar voor de 
opvoeding van de dove kinderen betekent. Men kan 
hier ook niet de term 'Total Communication' toepassen, 
zonder de eigenlijke betekenis hiervan door de voor
standers gegeven, wezenlijk te veranderen: deze voor
standers bedoelen juist niet deze wildgroei van gebaren! 

In de zojuist beschreven vermenging van spreken en 
gebaren (bargoens) kunnen wij weer drie verschillende 
graden onderscheiden (van Uden 1970). 
(I) De gebaren worden alleen gebruikt als een soort 
ondersteuning bij het liplezen of voor de uitdrukkings
kracht van het spreken, maar ze vervangen het orale 
niet; 
(II) een aantal van de gebaren vervangt woorden, 
zodat de dove kinderen ze ofwel slecht, of helemaal 
niet meer uitspreken; toch speelt dat spreken nog een 
grote rol in hun communicatie, zodat ze elkaar zonder 
spreken en liplezen zo goed als niet kunnen verstaan 
(zo was het in de fi lm van Tervoort 1953); en 
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(Ill) de gebaren beheersen de communicatie zodanig, 
dat het spreken slechts een zeer ondergeschikte rol 
speelt. 

In al deze gevallen, telkens overeenkomstig de graad 
van de vermenging, zullen liplezen en horen sterk in 
hun ontwikkeling geremd worden, omdat deze functies 
te weinig worden 'uitgedaagd'. Men zou dit kunnen 
vergelijken met het leren van brailleschrift: zolang een 
slechtziend kind, dat visueel lezen geleerd heeft, nog 
genoeg ziet om aldus te lezen, zal het nooit het braille
schrift leren, maar zodra het totaal blind is, leren de 
meesten van hen het bijzonder snel, soms zelfs in enke
le weken (aldus een mededeling van de deskundigen 
in het Instituut voor Blinden te Grave): derhalve zolang 
het kind nog genoeg ziet wordt de tastfunctie van het 
braillelezen niet voldoende uitgedaagd. Hetzelfde moet 
gezegd worden van liplezen en horen. Vooral bij graad 
(III) zal een vloeiend oraal gesprek met de kinderen niet 
mogelijk zijn (eigen ervaring, zie ook de ervaring van 
Slits, bovengenoemd, en Markides 1 976). - Onnodig te 
zeggen, dat ook het spreken als zodanig, omdat het 
onvoldoende wordt uitgedaagd, zich meer en meer zal 
verslechteren (zie van Uden 1978). 

b. Een verzameling van systematisch onderwezen ge-
baren-codes, zodat een hele school overal dezelfde co
des gebruikt. Zie bv. het boekje met ongeveer 1.000 
gebaren, uitgegeven door Speth en v.d. Hoven (1975) 
voor dove kinderen met subnormale intelligentie. Ver
ondersteld dat de dove kinderen deze gebaren goed ge
bruiken en ze ook niet te zeer met eigen vindsels ver
mengen, dan zorgen ze ervoor dat er geen breuk ont
staat tussen de dove kinderen en hun opvoeders. - Zulk 
een verzameling echter kan niet als een taal in de ei
genlijke zin van het woord worden aangezien, omdat ze 
geen spraakkunst bevat (= geen culturele grammatica). 
Er zijn nl. geen verbuigingen of vervoegingen, er is geen 
voorgeschreven volgorde of groepering van de tekens. 

c. Een kunstmatig opgebouwde gebarentaal, zoals het 
bovenbeschreven systeem van van Beek. Tot nog toe 
zijn deze uitsluitend door horenden samengesteld. Zo'n 
taal zou men een taal in de eigenlijke zin kunnen noe
men, in de zin van Esperanto. (Vanwege de kunstma
tigheid, het niet spontaan groeien, wordt hier de term 
'taal' door menige linguïst aangevochten; maar deze 
discussie laten wij hier buiten beschouwing.) Men 
noemt zulk een uitgewerkte gebarentaal de 'hoge 
vormgeving' van gebaren ('high version'), in tegenstel
ling tot de beide bovenbeschreven lagere vormgevin
gen ('low versions'). Het is echter bekend, dat prelin-
guaal doven onder elkaar noch de 'correcte' volgorde 
van de tekens, noch de verbuigingen en vervoegingen 
goed onderhouden (zie bv. Tervoort 1 967), zodat feite
lijk zulk een kunstmatige taal terugvalt op één der twee 
genoemde soorten gebarentalen van lage vormgeving. 

6. Wat betekent precies een 'orale ontwikkeling' van 
dove kinderen? 
Vaak heeft men onderzoekingen gedaan op de taal
ontwikkeling van normaal horende kinderen. Meestal 

echter heeft men daarbij o.a. slechts de woorden ge
teld (die ze spreken of verstaan), maar hun lichaams
taal ('body language') verwaarloosd, alsmede die van 
de omgeving (wij vermeldden reeds de studie van 
Hirsch, zie boven). 
Zo heeft men (bv. Schlesinger en Meadow 1972) de 
merkwaardige conclusie kunnen trekken, dat een doof 
kind van dove ouders op een bepaalde leeftijd meer 
gebaren gebruikt als een horend kind van horende ou
ders woorden! Allerminst mag men daaruit besluiten 
dat dus de communicatie van dat dove kind beter zou 
zijn! Men ziet nl. bij normaal horende kinderen, ook on
der elkaar (bv. op een kleuterschool) zeer veel 'body 
language'. Deze nu vindt men ook bij dove kinderen, 
ook wanneer ze volgens de principen der zuivere 
spreekmethode worden opgevoed, in de voorschool, in 
de eerste, tweede en meestal ook nog in de derde 
klas. Een normaal horend kind van twee jaar gebruikt 
voor zijn communicatie nog hoofdzakelijk 'body langu
age' met slechts enkele woorden, maar op ongeveer 
2V2-jarige leeftijd schakelt het langzaam maar zeker op 
hoofdzakelijk woorden over, en wordt de 'body langua
ge' slechts ondersteuning. Deze laatste groeit dan 
spoedig uit naar de normale gesticulatie, zoals ook ho
rende volwassenen die gebruiken. Volgens mijn obser
vaties geschiedt deze omschakeling bij normale dove 
kinderen t.o.v. horende volwassenen op ongeveer 7-ja-
rige, en onder elkaar op ongeveer 9-jarige leeftijd. 

NB. Twee anekdoten mogen hier onze bedoeling ver
duidelijken. 
We hadden eens een dame uit Zuid-Amerika op be
zoek, die gehoord had, dat 'de dove kinderen in Sint-
Michielsgestel onder elkaar geen gebaren gebruiken', 
en zij was, nieuwsgierig geworden, naar ons instituut 
gekomen. Ze volgde het gedrag van onze dove kinde
ren intensief, en kwam tot de 'conclusie', dat onze dove 
kinderen wel degelijk gebaren gebruikten! Maar.... zij 
zag alles wat onder 'body language' valt aan als 'do-
vengebarentaal'. Ik vroeg haar (zij kon geen enkel Ne
derlands woord verstaan): 'Kon U de kinderen in hun 
uitingen volgen?' 'O ja', zei ze, 'Zeer goed!'.... De geba
ren die de kinderen dus gebruikt hebben, kunnen on
mogelijk esoterische gebaren geweest zijn: zij volgde 
onze dove kinderen op de leeftijden van 8-9-10 jaar. 
We hadden eens bezoek van twee Amerikanen, die bij
zondere voorstanders waren van een gebarentaal voor 
doven. Ook zij hadden gehoord, dat 'de dove kinderen 
in Sint-Michielsgestel onder elkaar geen gebaren ge
bruiken'. Ik liep samen met hen door de gang om naar 
de school te gaan. Toevallig was men de gang aan het 
schoonmaken en stonden alle tussendeuren open. De 
gang heeft een lengte van 100 meter. Op het einde van 
de gang zagen wij twee meisjes. 'Maar die maken toch 
gebaren met elkaar!', zei één der Amerikanen tot mij. 
Ik antwoordde: 'Ja, dat zijn twee horende dienstmeis
jes'.... 

Toch moet men niet te gemakkelijk denken, dat deze 
'body language' van de dove kinderen onder elkaar 
zonder enig gevaar is: wanneer ze niet op tijd door 
woorden wordt vervangen, en de kinderen niet op tijd 

16 



de juiste woorden leren gebruiken die ze voor hun da
gelijkse communicatie nodig hebben, zullen de gesties 
van de 'body language' snel in esoterische gebaren 
overgaan. Dan krijgen we het zo nadelige bargoens bo
ven beschreven. 

I I . Ons standpunt betreffende een zuiver orale op
voeding van dove kinderen. 
NB. Wanneer wi j hieronder van gebarentaal spreken, 
worden de esoterische dovengebaren bedoeld, zoals 
boven is uiteengezet. - Met 'zuivere' spreekopvoeding 
wordt bedoeld (zoals eveneens boven verklaard) een 
opvoeding in de spreektaal, zó dat de dove kinderen 
ook met elkaar zonder bijmenging van esoterische mid
delen omgaan. 

i ' De discussie voor of tegen een spreekmethode of 
gebarenmethode bij dove kinderen, betreft niet alleen 
de keuze van een methode, maar is ook emotioneel 
geladen, omdat het de tegenstelling tussen twee moe
dertalen insluit: de manier van met elkaar omgaan zo
als die zich bij vele doven in feite heeft ontwikkeld. Dit 
conflict gelijkt enigszins op de tweetaligheid in België 
en Canada. - Toch moeten wij , ondanks deze emotio
nele geladenheid, de waarheid zoeken en het werkelij
ke welzijn van de dove kinderen, die later eens volwas
senen zullen worden, in het oog houden. 

Zoals reeds gezegd stelde de l'Epée reeds in de 18e 
eeuw dat de gebarentaal de 'moedertaal' van de doven 
zou zijn. Deze bewering klopt echter niet met de onder
zoekingen die wij hieronder zullen vermelden. Alles 
hangt nl. af van de manier waarop het kind opgevoed 
wordt. Helaas echter moeten wij zeggen dat teveel 
dove volwassenen als kind zo behandeld zijn, dat feite
lijk de ene of de andere vorm van een gebarentaal tot 
hun moedertaal geworden is in die zin, dat ze daarin 
het meest spontaan en gemakkelijk converseren. Dit 
staat echter in tegenstelling tot vele andere doven die 
zuiver oraal zijn opgevoed. Het is bijna onmogelijk de 
meesten van de eerstgenoemden te overtuigen dat een 
zuiver orale opvoeding voor hen beter zou geweest zijn, 
en omgekeerd de meesten van de laatstgenoemden. 
Ja, bij deze laatstgenoemden zal het nog moeilijker zijn 
hun aan het verstand te brengen dat ze beter vroeger 
in gebaren hadden kunnen onderwezen zijn. Inderdaad 
heb ik genoeg gebarenmakende dove volwassenen ge
kend, die tamelijk afgunstig waren op zuiver oraal func
tionerende doven, niet het omgekeerde. Ik moge hier 
als voorbeeld aanhalen de prelinguaal dove Mej. Molly 
Sifton in Engeland, als kind voortreffelijk zuiver oraal 
opgevoed, een vriendin van wijlen Dr. Irene Ewing-
Goldsack, indertijd maatschappelijk werkster op de kli
niek voor zeer jeugdige dove kinderen te Manchester. 
Enige jaren geleden echter schreef zij opeens 'I chan
ged my mind' (1962), tot grote verbazing en ook ver
driet van haar medewerkers aan de universiteit. Mis
schien was ze te zeer onder de indruk gekomen van de 
vele orale mislukkelingen ('oral failures)): die dove vol
wassenen bij wie de zuiver orale methode mislukt was 
en die vaak geen enkele taal geleerd hadden, noch een 
spreektaal noch een vingertaai noch een goede geba

rentaal (Schuy 1954). Inderdaad is dat een afschuwe
lijke toestand. Zij wendde zich in haar verdere leven tot 
deze gebarenmakende doven en toonde zich een voor-
standster van de Total Communication'. Men vroeg 
haar echter op een conferentie (RNID 1975), wat zij 
dacht over haar eigen vroegere zuiver orale opvoeding. 

" Zij antwoordde toen: 'I was lucky!'.... 

2. Wij gaan er bij het volgende vanuit, dat de leer
krachten in de school en eventueel de opvoeders in het 
internaat allen gediplomeerd zijn. Wanneer men immers 
toestanden heeft zoals gemeld uit Engeland en de Ver
enigde Staten van Amerika, dat er scholen zijn waar 
35% of meer van de leerkrachten geen opleiding heb
ben gehad, dan moet men niet meer over methode 
gaan praten! Helaas moet hierbij worden opgemerkt, 
dat leiders en leidsters in een internaat voor doven 
bijna nooit een speciale cursus krijgen of volgen. Mar-
kides (1 976) - hij komt hieronder nog ter sprake - heeft 
bij zijn onderzoek op twee scholen, de ene met geba
renmethode en de andere met zuivere spreekmethode, 
er bijzonder op gelet dat de leerkrachten die de kinde
ren van het onderzoek behandeld hadden, allen gedi
plomeerd waren en als goede leerkrachten bekend 
stonden. - Tenslotte wordt in het volgende veronder
steld, dat de ouders van het betrokken kind een althans 
acceptabele medewerking geven. 

3. Wij baseren onze overwegingen op de volgende 
drie uitgangspunten: 
a. Het allereerste doel van onze opvoeding is de inte
gratie van het dove kind in het eigen gezin. Het is ui
terst gevaarlijk een kind van zijn eigen gezin te ver
vreemden, iets wat o.a. gebeuren kan wanneer er een 
taai-barrière ontstaat tussen ouders en kind en tussen 
kind en broertjes en zusjes. Genoemd principe brengt 
zeer belangrijke consequenties met zich mee, omdat 
een esoterische communcatie hetzij vingerspelling, 
hetzij gebaren, bijzonder moeilijk te leren is. Men moet 
daarbij bedenken, dat men tamelijk vlug enige woorden 
of zinnen kan leren vingerspellen, of ook in gebaren 
omzetten; maar dat het teruglezen, wanneer dove kin
deren tot ons vingerspellen of t.o.v ons gebaren maken, 
bijzonder moeilijk is: dat wordt pas mogelijk wanneer 
men de hele dag met de doven in hun esoterische taal 
omgaat. Het is reeds gebleken, dat zeer vele ouders, 
misschien zelfs de meeste, niet hiertoe in staat zijn, 
vooral niet wanneer hun kind in een internaat wordt 
opgevoed en slechts gedurende de weekends en de va
kanties thuis is. Hetzelfde geldt overigens ook voor de 
meeste horende leerkrachten, leiders en leidsters in het 
internaat, en voor maatschappelijke werkers en werk
sters, tenzij ze reeds vele jaren de hele dag met doven 
omgaan. 

b. leder doof kind heeft het recht opgevoed te worden, 
niet zonder meer in alle communicatieve middelen te
gelijkertijd zoals de 'Total Communication Movement' 
wil (maar tot nog toe niet bereikt), maar met die com
municatieve middelen die hem het meeste humanise
ren, d.w.z.: 
- die hem het meest flexibel doen denken; 
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- die hem het beste onmiddellijk-geheugen voor 
communicatie geven; 
- die hem tot werkelijk lezen brengen; 
- die hem de meeste mogelijkheden bieden om ge
voelens, ontroeringen en stemmingen te objectiveren 
en zo te controleren; 
- die hem het meest socialiseren, ook in die zin, dat 
het vormen van minderheidsgroeperingen met alle con
sequenties van ressentiment en wantrouwen t.o.v. niet 
gebrekkige medemensen, voorkomen wordt. 

c. Er bestaat niet één enkele oplossing voor alle dove 
kinderen, ledere school voor doven moet selectief zijn, 
zoniet bij de opname, dan in ieder geval in zijn organi
satie, doordat men nl. aparte afdelingen, aparte pavil
joens opricht (zoals dat bv. in het Instituut in Sint-
Michielsgestel geschiedt). 
leder doof kind heeft het recht zo goed mogelijk ge-
diagnostiseerd te worden, niet alleen maar naar hoor-
verlies en intelligentie, maar ook naar leermogelijkhe
den en leerstoornissen, en om dienovereenkomstig te 
worden opgevoed. 

4. Onze hoofdthese is nu de volgende: 
De zuiver orale methode is de beste methode voor de 
overgrote meerderheid van de prelinguaal dove kinde
ren. 

Dit sluit in: 
a. Een ritmische opvoeding, die tot ritmisch spreken 
voert, met een volledig uitbuiten van iedere vorm van 
geluids waarneming. 

b. Een zuiver orale omgeving, die natuurlijk niet de 
normale gesticulatie uitsluit, maar wel ieder gebruik 
van esoterische communicatieve middelen, zoals bo
ven is aangegeven. 

De redenen voor deze these zijn de volgende: 
(1) Uit onze communicatie-test (liplees-hoor-na-
spreek-test) kwam vast te staan, dat vanaf het 13e le
vensjaar alle niet meervoudig gestoorde dove kinderen, 
en de meerderheid van de meervoudig gestoorde do
ven, tot een voldoende orale communicatie met men
sen die aan doven gewend zijn, in staat zijn. 
Dit sluit de omgang onder elkaar in. - We hebben 12 
orale klassengesprekken van telkens één uur op band 
opgenomen, vanaf 6-jarige tot en met 18-jarige leef
tijd. De analyse van deze lesuren toonde, dat niet meer 
dan 5% orale misverstanden voorkwamen. 

(2) De prelinguaal dove kinderen kunnen in overgrote 
meerderheid zó worden opgevoed, dat ze op een be
paalde leeftijd (in ons instituut is dat bij de normale 
dove kinderen op een leeftijd van ongeveer 9 jaar) 
spontaan overschakelen op een hoofdzakelijk orale 
communicatie onder elkaar. 

(3) Het onmiddellijk geheugen (= 'short term memo
ry') voor series gesproken woorden in normale zinnen 
kan - als de kinderen goed ritmisch opgevoed zijn -
worden opgevoerd tot gemiddeld 7-8-9 woorden op 

een leeftijd van 13 jaar (van Uden 1974). Dit staat in 
tegenstelling tot het onmiddellijk geheugen voor series 
gebaren en voor geschreven tekst (bij dove kinderen 
die niet zuiver oraal opgevoed waren), welke beperkt 
blijft tot 5 tekens, - en voor vingerspelling, welke be
perkt blijft tot 3 - 4 tekens (zie literatuur van Uden 
1977). 

(4) Er zijn nauwelijks dove kinderen, die - bij een zuiver 
orale opvoeding - niet kunnen leren met succes 
groeps-hoorapparatuur en een individueel hoorappa-
raat te gebruiken. Die hoorapparatuur betekent een 
steun bij het spreken leren en bij het verstaan door 
middel van liplezen. 

(5) Gemiddeld 40% van de dove kinderen, op een leef
tijd van 16 jaar en ouder, met een I.Q. van 100 en 
meer, kan tot werkelijk lezen komen d.w.z. een leesni
veau bereiken minstens van 10-jarige normaal horende 
kinderen van de gewone lagere school. Al is dit nog 
niet ideaal, het is toch beter dan de Amerikaanse ge-
barenmakende scholen te bieden hebben. En dit laatste 
is gemakkelijk te verklaren. Wanneer nl. gebaren in het 
onderwijs gebruikt worden, loopt men gevaar het voca-
bulair bijzonder te beperken tot ongeveer 3.000, hoog
stens 4.000 woorden, omdat de kinderen die woorden 
waarvoor ze geen gebaar hebben zo moeilijk kunnen 
onthouden. De meeste doven kennen zelfs niet meer 
dan ongeveer 2.000 van hun eigen esoterische geba
ren. Op die manier blijven de dove kinderen hangen op 
een leesniveau van hoogstens 9-jarige normaal horen
de kinderen. Quigley (1969) vond dat scholen voordo
ven die tot vingerspelling overgingen een beter leesni
veau haalden dan scholen die bij de gebaren bleven. 
Echter ook dat vingerspellen lijkt niet zonder gevaar. 
Immers het ritmisch groeperen der woorden en het ver
schuiven van de accenten zullen onvoldoende overko
men. Daarom is het ook principieel onjuist dove kinde
ren die vingerspelling niet nodig hebben, toch op die 
wijze te onderrichten (Kates 1972). 

(6) De ervaring leert, en Kates (1972) heeft dit expe
rimenteel bevestigd, dat gebaren de flexibiliteit van het 
denken beperken, in tegenstelling tot de spreektaal. 

(7) De integratie van een doof kind in het eigen gezin 
wordt belemmerd door het gebruik van esoterische 
communicatie. Daarbij moet men bedenken, dat het 
aantal dove kinderen dat zich onvoldoende door zijn 
ouders geaccepteerd voelt, niet alleen groter is dan bij 
niet-gebrekkige kinderen, maar volgens onze ervaring 
ook toeneemt. Een esoterische communicatie zal dit 
acceptatieproces zeker niet bevorderen. De ouders zien 
immers hun kind van zich heengaan naar een soort 
subcultuur die niet de hunne is. Het is vervolgens on
realistisch te veronderstellen, dat de grote meerderheid 
van de ouders bereid of in staat zal zijn om deze esote
rische communicatieve middelen vlot te leren verstaan. 

(8) Markides (1976) heeft duidelijk aangetoond, dat 
dove kinderen, in gebaren opgevoed, significant meer 
angst en zelfs ressentiment t.o.v. horenden ontwikke-
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len, in tegenstelling tot dove kinderen die zuiver oraal 
opgevoed waren. Deze instelling op gebaren, op een 
esoterische communicatie, bleek een opvoeding tot 
vertrouwen t.o.v. de horende maatschappij in de weg 
te staan. 

(9) Wat de dove volwassenen betreft: men moet hen 
m staat stellen minstens zelf een werkelijke keuze te 
maken, of zij de voorkeur geven om hoofdzakelijk in 
een horende wereld te leven, of hoofdzakelijk in een 
dove minderheidsgroepering, of in beide. Wanneer ze 
niet zuiver oraal opgevoed zijn, kunnen ze nooit een 
echte keuze doen: dan staat alleen de tweede weg 
voor hen open (van Eijndhoven 1 977). Zuiver oraal op
gevoede doven kunnen echter naderhand nog gebaren 
leren, niet omgekeerd: begint men met gebaren dan is 
ei" geen weg terug. Men heeft hier zeer serieuze proe
ven mee genomen: deze zijn bij echt prelinguaal doven 
alle mislukt, vooral wat liplezen betreft (Dublin, ler-
'and 1976-1978). Zo'n kind wordt dus een gebaren
end, het wordt nooit een sprekende dove. Het conver
seert en denkt in gebaren en komt daar niet meer van 
af. 

NB. Er zijn natuurlijk enkele meervoudig gestoorde do
ve kinderen, die esoterische communicatieve middelen 
nodig hebben. Wij onderscheiden nu alles bijeen vier 
soorten dove kinderen, wat hun communicatie betreft: 
- orale doven; 
" grafisch-orale doven, die wel oraal kunnen verkeren, 
geen esoterische middelen nodig hebben, maar waar
bij de communicatie nogal eens van grafische middelen 
afhankelijk is; 
- dove dactylkinderen, die onder elkaar en met ande
ren hoofdzakelijk door vingerspelling (en lezen en 
schrijven) moeten omgaan, maar zonder esoterische 
gebaren kunnen worden opgevoed; 
- iconische dove kinderen, die hoofdzakelijk door mid
del van gebaren (= iconische tekens) moeten worden 
opgevoed. 
In ons instituut, dat alle katholieke dove kinderen op
neemt, vanaf imbeciliteit tot en met hoogste begaafd
heid, dat ook veel kinderen met meervoudige stoornis
sen op latere leeftijd opneemt, is het percentage dat 
esoterische middelen (vingerspelling en/of gebaren) 
nodig heeft, niet hoger dan gemiddeld 24%. 

°- De zogenaamd wetenschappelijke studies van de 
voorstanders van 'Total Communication': 
In de Verenigde Staten en in Engeland zijn studies ge
publiceerd waaruit bleek, dat dove kinderen van dove 
ouders, die van jongsaf aan in gebaren waren opge
voed, in de school tot betere resultaten kwamen dan 
dove kinderen van horende ouders. Deze onderzoekers 
willen daaruit concluderen, dat dus een gebarentaal 
van jongsaf aan beter is (zie literatuur van Uden 1 977). 

Hierover de volgende opmerkingen: 

a. Genoemde studies zijn geen echte experimenten, 
maar slechts constructies uit gegevens achteraf, het
geen wetenschappelijk als zeer onvoldoende onderzoek 
moet worden aangemerkt. 

b. Hetzelfde verschijnsel, dat dove kinderen van dove 
ouders het in de school beter doen dan dove kinderen 
van horende ouders, treedt ook naar voren bij die dove 
ouders, die zich zuiver oraal t.o.v. hun dove kind instel
len. Het verschil van schoolvorderingen kan dus onmo
gelijk komen van het gebruik van gebarentaal in de 
vroege jeugd. Zeer zeker spelen acceptatieprocessen 
hierbij een rol (Greenstein 1975). Vervolgens moet 
men bedenken, dat dove kinderen van dove ouders, die 
steeds maar proberen met hun kind te praten terwijl 
datzelfde kind hoofdzakelijk en meer spontaan in ge
baren converseert, dit kind tot een soort tweetaligheid 
dwingen, hetwelk, zoals bekend, steeds nadelige gevol
gen heeft, behalve bij zeer intelligente kinderen. 

c. Genoemde studies zijn reeds daarom onbetrouw
baar, omdat ze alleen die kinderen in hun onderzoek 
hebben betrokken, die niet in een zuiver orale omge
ving werden opgevoed. Tot nog toe zijn er slechts twee 
studies verschenen (Kates 1972, Markides 1976) die 
exact dove kinderen, opgevoed in een zuiver orale om
geving, vergeleken hebben met dove kinderen opge
voed in een niet zuiver orale omgeving, en bij deze 
twee studies komt de eerste soort kinderen significant 
superieur voor de dag. 

Conclusie: 
De slogan: 'Dove kinderen kunnen niet door een ge-
spreksmethode tot taal komen, maar alleen op een 
geprogrammeerde manier', betekent in feite, dat ze er
toe gedwongen worden zelf hun communicatieve mid
delen te ontwikkelen, d.w.z. esoterische gebaren. 

De slogan: 'Laat de dove kinderen bij hun opvoeding 
zelf hun communicatieve middelen uitkiezen, doordat 
men hun al deze middelen tegelijkertijd leert', betekent 
in feite, dat ze helemaal niet kiezen maar slechts tot 
gebaren komen, waarbij het spreken, liplezen, geluid-
waarnemen onvoldoende tot ontwikkeling komen. 

De slogan: 'Gun de dove kinderen hun eigen gebaren', 
betekent in feite: gun hun de primitiviteit'. 

Wij moeten alle dove kinderen, die daartoe in staat zijn, 
zuiver oraal opvoeden, door middel van het orale ge
sprek met alle warmte van ons hart, doordat wij naar 
hen luisteren, opvangen wat zij willen zeggen en wat 
ze voor hun uiting nodig hebben, en hun constant daar
voor de juiste, gesproken vormen aanbieden, én door
dat wij in dit gesprek ook onze eigen bijdrage leveren. 
Dit zal die dove kinderen helpen, om op het hoogst mo
gelijke niveau te gaan functioneren, én - last but not 
least - gehumaniseerd gelukkige mensen te worden. 

Dr. A. van Uden, pr. 
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Symposium: 

'Horen - slecht horen - doof 
zijn' 
Op donderdag 10 mei 1979 zal er in de Vrije Univer
siteit te Amsterdam een symposium gehouden worden 
met als onderwerp: 'Horen, slecht horen, doof zijn'. 
Dit symposium wordt georganiseerd door de Konink
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen -
Kloveniersburgwal 29 - 1011 JV Amsterdam. Tel: 
0 2 0 - 2 2 2 9 0 2 . 
Er zullen de volgende voordrachten gehouden worden: 
- Bouw en werking van het oor. Em. Hammelburg, 

KNO-arts. 

- Technische hulpmiddelen en hun beperkingen. P. Kuy-
per, fysicus-audioloog. 

- De betekenis van horen en slecht horen voor de mens. 
L. B. W. Jongkees, hoogleraar keel-, neus- en oor-
kunde. 

- Gehoorgestoordheid en beroepskeuze. G. G. J. Span-
hoff, psycholoog. 

- Doofheid: Enige cultuurhistorische aspecten. R.Th. R. 
Wentges, KNO-arts. 

- Muziek als psychologisch auditief fenomeen. Hans 
Henkemans, musicus, arts voor psychotherapie. 

Graag brengen wij dit symposium onder de aandacht 
van al degenen, die in hun dagelijks leven met slecht
horende, c.q. dove mensen en vooral kinderen te maken 
hebben. 

Een folder met een uitgebreid programma en nadere 
informatie wordt U - op verzoek - rechtstreeks toege
zonden. 

M. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
3814 
1062 
1067 
1079 
1062 
6814 
6821 
6573 
4812 
9207 
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 
BK 
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 Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Bellschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P. C. M. Bosschool 
Arnhem V.B.O. De Stijgbeugel 
Beek De Wylerberg 
B r e d a Paus Pius XII school 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - internaat 
Enschede Prof. dr. H. C. Huizingschool 
Enschede V.B.O. school Het Maatman 
G ° e s De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groningen Dr. J. de Graafschool 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem p rof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
L e i d e n De Weerklank 

Nijmegen Mgr. Mart inusvan Beekschool 
Nijmegen V.B.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek - internaat 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam p. j . Evertseschool - V.B.O. 
Rotterdam L. W. Hildernisseschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. De Wilde School 
Utrecht Het Rotsoord 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Zwolle Enkschool 

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 1 5 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Zandbergsweg 11 5 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 1 6 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

020 

040 

033-20938 
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 
Amsterdam J . C. Ammanschool J. Sluyterstraat 9 
Amsterdam Dependance I.D.O. Nw. Uilenburgerstraat 96 
Groningen Doveninstituut H. D. Guyot Guyotplein 2 
Rotterdam Rudolf Mees Instituut Ammanplein 2-8 

Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven Theerestraat 42 
Voorburg 'Effatha' Inst. voor Doven Effathalaan 31 

1011 LX 
9712 NX 
3031 
5271 

BA 
GD 

2275 TH 

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

ndel i jk ve rzoek : Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredaktie. 




