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Ten geleide 

Wie niet horen kan, moet maar zien is een boekje van 
de Stichting Nederlandse Dovenraad. De ondertitel 
luidt: Een visie op het communiceren met doven. 
Vooral een overzicht van wat er zoal bedacht en 
onderzocht is op dit gebied. Belangrijk, lijkt me. Het is 
een uitgave van Dick Coutinho BV in Muiderberg. De 
p r i j s : / 1 0 , -
ln deze sobere formuler ing wordt het boekje Wie niet 
horen kan, moet maar zien in Onze Taal wan september 
1981 op blz. 97 aangekondigd door J .M. van der Horst. 
Van Horen Zeggen kan het natuur l i jknietzoeenvoudig 
houden. In dit nummer vindt U een gedeelte van het 
stof dat deze publikatie heeft doen opwaaien. 

Op 12 maart werd het boek ten doop gehouden in 
Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Daarbij 
waren aanwezig het bestuur van de Stichting Neder
landse Dovenraad, de auteurs van het boek, een 
vertegenwoordiger van de subsidiegever de Stichting 
Heinsius Houbolt Fonds, dr. L.B.J. Stuyt voorzitter van 
de Nationale Commissie Internationaal Jaar van 
Gehandicapten, pers (waaronder de eindredakteur 
van Van Horen Zeggen) en vele anderen. Over deze 
bijeenkomst hebt U al iets kunnen lezen op de laatste 
bladzijde van de vorige aflevering (blz. 112). We 
vermelden hier slechts dat doel en inhoud van het 
boekje door enkele van de samenstellers werd toege
licht nl. door prof. dr. B. Tervoort, hoogleraar in de 
Nederlandse toegepaste taalkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, en door drs. G. van der Lem, psycho
loge, directeur van het Paedo-Audiologisch Instituut te 
Amsterdam. 

In zijn openingswoordzeidhr. J . Wesemann, voorzitter 
van de Stichting Nederlandse Dovenraad, overdit boek 
'dat er een poging gedaan wordt op pragmatische wijze 
diepgang te geven aan kommunikat ieproblemen van 
doven, waarbi j ook doven en de ouders van dove 
kinderen betrokken zijn. Dit in samenwerking met 
specialisten op het gebied van het psycho-sociale 
leven van doven'. Ook in de uitnodigingsbrief tot deze 
bijeenkomst had dhr. Wesemann gezegd: 'Het werd 
samengesteld door een aantal specialisten op het 
gebied van psycho-sociale ontwikkel ing van doven en 
is gericht op verf i jning van communicat ie met doven 
('totale communicatie') ' . In zijn openingswoord voegde 
hij daar nog aan toe: 'Als w i j naar het motto van het 
Internationale Jaar van Gehandicapten kijken nl . 
'Volledig meedoen op basis van gel i jkwaardigheid' , 
dan past dit volkomen in onze stel l ingname!' 

Daags daarna, op 13 maart 1981 , hield de Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwi js aan Doven haar 
algemene vergadering te Lunteren. Op die bi jeen
komst kwam dhr. B.Weseman neen exemplaar van het 
boek aanbieden aan het bestuurder Vereniging. Blijk
baar was dit programmapunt op het laatste moment 

toegevoegd, want in het programma dat van tevoren 
aan de leden was toegezonden, werd het niet vermeld. 
In de huishoudeli jke vergadering werd de toevoeging 
van dit programmapunt op twee verschil lende wi jzen 
bekritiseerd. Eén opmerking was dat het bestuur te 
veel gedaan had: aanbieding van dit boek ter vergade
ring had niet toegestaan mogen worden. Een diago
naal tegenovergestelde opmerking was, dat het be
stuur te weinig gedaan had: verkoop van het boek had 
ter vergadering toegestaan moeten worden. (Blijkbaar 
was overeengekomen dat het boek niet op de vergade
ring verkocht zou worden; dhr. Wesemann ontdook 
deze afspraak naar de letter door mee te delen dat het 
boek op de parkeerplaats verkrijgbaar was; een zinspe
ling op deze gang van zaken vindt U aan het begin van 
het artikel van G. van Beuzekom op blz. 114). 

Na het artikel van dhr. G. van Beuzekom, vindt U een 
bespreking van hetzelfde boek door drs. M. Broester
huizen, psycholoog. Iets over de voorgeschiedenis van 
dit artikel mogen w e d e lezer niet onthouden. U hebt er 
recht op. In juni had de schrijver een eerste versie van 
dit artikel klaar; die stuurde hij naarde auteurs van het 
boek. De redaktie ontving toen van prof. B. Tervoort en 
drs. G. van der Lem een brief namens de auteurs. Als 
bijlage was daarbij gevoegd een afschrift van een brief 
van 23 juni 1981 die zij aan drs. Broesterhuizen 
geschreven hadden. We citeren uit deze brief: 'In het 
algemeen vinden wi j uw kritiek onzorgvuldig en 
wetenschappeli jk niet verantwoord. Vele citeringen 
zijn onjuist of onvolledig, waardoor uw kritiek niet 
meer relevant is, zelfs onzindelijk wordt, waar u steeds 
verdergaande kritiek levert op niet gedane uitspraken. 
Op deze wijze werkt u de polarisatie op een heilloze 
manier in de hand. Indien het uw ernst is de dicussie 
over dit onderwerp niet zo verbeten te doen zijn, lijkt het 
ons niet verstandig uw kritiek in de huidige vorm het 
licht te doen zien'. Daarna volgde nog een uitnodiging 
tot gezamenlijk overleg. 

In de brief aan de redaktie werd meegedeeld dat de 
auteurs van het boek publikatie van het artikel ontra
den hadden. 'Mocht het stuk toch geplaatst worden, 
dan verzoeken wi j u ons in de gelegenheid te stellen 
een kommentaar te geven'. 
De eindredakteur heeft hierop geantwoord: 'Publikatie 
kan alleen verhinderd worden door de heer Broester
huizen zelf. De redaktie beschouwt het niet als haar 
taak op dhr. Broesterhuizen enige dr uk uit te oef enen in 
welke richting dan ook. Hoe hij wenst te reageren op 
uw ontrading, is zijn zaak, niet die van de redaktie. Het 
staat U vrij een kommentaar op dit artikel te schri jven, 
omdat dhr. Broesterhuizen zo vriendelijk is geweest U 
de tekst van te voren toe te zenden. Het lijkt ons 
aantrekkelijk uw kommentaar samen met het artikel 
van dhr. Broesterhuizen te publiceren'. (Dit kommen
taar zult U echter niet vinden in dit nummer, want er is 
tot de inzendingsdatum van de kopij (22 september) 
niets bij de redaktie binnengekomen.) 
Begin jul i vond in Utrecht een bespreking plaats tussen 
drs. Broesterhuizen en de auteurs van Wie niet horen 
kan, moet maar zien. Deze auteurs hebben dhr. 
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Broesterhuizen publikatie ontraden om de volgende 
redenen: 
1. De argumentatie \sniet afgestemdop de lezerskring 
van het t i jdschrift, die vooral uit leerkrachten bestaat. 
Deze argumentat ie gaat grotendeelsover hun hoofden 
heen, omdat het betoog nodeloos ingewikkeld is. 
2. De bespreking brengt door zij n totaal negatieve toon 
mensen niet bij elkaar maar scherpt tegenstel l ingen 
aan. 
3. Het betoog is wetenschappeli jk gesproken uiter
mate aanvechtbaar zoals in detail aan te tonen is; 
bovendien is het unfair in verkeerd citeren en slecht 
lezen. Het zal de auteur en het t i jdschrift schaden. 
Deeindredakteur w i l op deze drie punten nog wel even 
kort reageren. Vooraf moet gezegd worden dat het 
artikel zoals het nu gepubliceerd wordt, wi jzigingen 
heeft ondergaan; mogelijk dat daardoor de bezwaren 
van de auteurs geheel of gedeeltelijk zijn weggeno
men. Voor het overige: de eerste opmerking is bij na een 
belediging aan het adres van de vaste abonnees van dit 
t i jdschrift. Bij de tweede opmerking kan gezegd wor
den, dat het artikel de toon heeft van een rustige 
uiteenzetting; vaak worden objektieve feiten gesteld 
tegenover onjuist weergegeven onderzoeksresulta
ten. Wat het derde punt betreft: als inderdaad aan te 
tonen is dat het artikel aanvechtbaar is, dan stellen wi j 
graag onze bladzijden open om ineen rustige sfeer (dus 
met vermijding van kwalif ikaties als 'onzorgvuldig', 
'onzindelijk' en 'unfair ' , maar met feiten) dat ongelijk 
inderdaad aan te tonen. En wat de schade aan auteur 
en ti jdschrift betreft: over het eerste beslist de auteur 
zelf; het t i jdschr i f twi ld i t r is icograag lopen vanwege de 
belangrijkheid van het onderwerp, dat zowel de 
auteurs van het boek, als dhr. Broesterhuizen en vele 
lezerster harte gaat. 

Redaktie 

P.J. Evertseschool 

In 1959 werd aan de LVV. Hildermsseschool (voor 
slechthorenden en spraakgebrekkigen) te Rotterdam 
begonnen met voortgezet onderwijs. In 1965 werd 
hiervoor een zelfstandige school gesticht: de P.J. 
Evertseschool. Tot 1981 werd les gegeven in een 
houten noodgebouw aan de Blaardorpstraat. Daarna 
werden nieuwe gebouwen betrokken aan het Malmö-
pad 60 te Rotterdam. Deze gebouwen zijn in september 
1981 officieel in gebruik genomen. 

Wie niet horen kan. 

moet maar zien 

In maart 1981 werd het boekje 'Wie niet horen kan, 
moet maar zien, een visie op het communiceren met 
doven' gepresenteerd. 
Ik vermoed, dat veel lezers van dit blad zich dit werkje 
hebben aangeschaft, hetzij bij de uitgever Dick 
Coutinho te Muiderberg, hetzij bij de boekhandel, 
hetzij opeenandere locatie(bijv. opeen parkeerplaats). 
Onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Doven-
raad werd in 1978 een werkgroep in het leven 
geroepen om na te gaan, wat nu precies de methode 
van totale communicat ie inhoudt, welke invloeden die 
heeft op de ontwikkel ing, welke voor-en nadelen er zijn 
ten opzichte van de bestaande methoden. 
De projectgroep werd bijgestaan door een begelei
dingscommissie en een aantal aangezochte personen. 
Het rapport van deze werkgroep kreeg gestalte in 
bovengenoemd boek. Op de achterkant leest men: 'Dit 
boekje wi l de geïnteresseerde lezer duidelijk maken, 
dat het bij dove kinderen en volwassenen niet alleen 
maar gaat om de vraag of ze kunnen spreken of 
liplezen, maar dat echte communicat ie zowel van 
doven onderling als met horenden heel wat meer 
inhoudt. Over de vraag, hoe doven zelf deze echte 
communicatie zien, gaat dit boek'. 
In de bespreking van dit boek zullen we het op de voet 
volgen om tenslotte een samenvattende conclusie te 
geven. 

In de Inleiding wordt gesteld, dat bij een doof kind de 
spraak-en taalverwerving stagneren en er worden een 
aantal factoren genoemd, waardoor de mate van 
achterbli jven bepaald wordt. 
In het algemeen ontwikkelt zich bij het dove kind 
spontaan een vorm van visuele communicat ie, waarbi j 
gebaren een grote rol spelen (blz. 14). 
Officieel werd de gebarentaal in 1880afgeschaft en op 
de vijf Nederlandse inst i tuten is sindsdien volgens de 
orale methode onderwezen. Het gebruik van gebaren 
wordt daarbij (behoudens in speciale gevallen) ver
meden. 
Een vraag, die hierbij rijst is, over welke 'gebaren' 
wordt hier gesproken. Het zou beter geweest zi jn, als 
eerst een definit ie zou zijn gegeven van wat men onder 
'gebaren'op deze pagina en in het vervolg van het boek 
verstaat. 

Hoofdstuk 2 handelt over de taalontwikkel ing van het 
jonge horende kind. 
Nadat is aangegeven het belang van taal binnen de 
ontwikkel ing van het kind en de communicat ie in de 
voortalige periode, wordt sti lgestaan bij voorwaarden 
voor een normale spraak- en taalverwerving (toerus
ting van het kind, interactie, responsiviteit, taalaan
bod). 
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Er wordt op gewezen, dat er ook zonder gesproken taa I 
gecommuniceerd kan worden en dat in gesprekken 
met jonge kinderen veel gebruik gemaakt wordt van 
non-verbale elementen, zoals actie, gezichtsuitdruk
king, l ichaamshouding en gesticulatie. 

In hoofdstuk 3 gaat het over de taalontwikkel ing van 
het prelinguaal dove kind. Vastgesteld wordt dat bij de 
huidige situatie in Nederland de dove kinderen als 
regel geen van allen een passieve taalbeheersing 
ontwikkelen, laat staan een actieve. 
In de communicatie tussen het horende kind en de 
moeder past de moeder de principes van 'dubbelrol 
spelen' en 'vangen' toe. 
Eerst met heel beperkte middelen, later steeds meer 
met behulp van spraak. Als dit niet gebeurt, zoals bij 
jonge dove baby's, stagneert de interactie en verliest 
de moeder haar gevoel van intuït ieve zekerheid. Zij kan 
de dubbelrol steeds minder goed vervullen, omdat het 
kind al gauw duidelijke bedoelingen blijkt te hebben, 
die de moeder onvolledig of verkeerd duidt. Dit pro
bleem wordt door Van Uden niet onderkend, (blz. 29).' 
Het is geen zaak om dit Van Uden te verwi j ten, 
aangezien hetzelfde probleem zich ook bij horende 
kinderen voordoet. Desi tuat iezalveelduidel i jkmaken. 
De schrijfster stelt, dat primair is, dat er een taalvorm 
wordt aangeboden die in die periode en in die situatie 
leerbaar is voor het kind. Er moet worden gestreefd 
naar een snelle opsporing van gehoorstoornissen en 
naar een snelle en deskundige begeleiding van ouders 
en kinderen. 

Bij het jonge dove kind doen zich problemen voor bij de 
taaibegrippen en de klankvorm. 
Doordat het dove kind niet hoort, treedt er wat betreft 
net spraakafzien een aanzienlijke reductie op, boven
dien is het voor het leren verstaan noodzakelijke 
waarnemen van de afzonderlijke woorden in de uitge
sproken taal een probleem. 
In de samenvatting van dit hoofdstuk wordt gesteld: 
Als de moeder niet doorgaat met het opbouwen van 
een visueel communicat iesysteem zal de taalontwik
keling stagneren met a Is gevolg dat het kind zijn wereld 
onvoldoende kan structureren en de latere spraak 
onvoldoende basis heeft. Bovendien krijgt het kind 
geen mogelijkheden aangebodenomzi jngevoelensen 
wensen tot uit ing te brengen, anders dan op een zeer 
primitieve wijze en wordt de moeder gefrustreerd in 
haar communicatiebehoeften met het kind. (blz. 38)'. 

In hoofdstuk 4 wordt de orale methode aan de orde 
gesteld, waaronder wordt verstaan de aanpak, waarbi j 
men door spreekonderwijs en door het benutten van de 
aanwezige hoorresten probeert het dove kind te leren 
communiceren in de taal van de hem omringende 
horende maatschappij. 
Vooral Van Uden wordt hierbij aangehaald. Het doel 
van de opvoeding van dove kinderen wordt door de 
orale methode als volgt gesteld: 
- het kind moet in staat zijn later zogoed mogelijk in de 
maatschappij te funct ioneren 

de eigen mogeli jkheden van het kind moeten zo 

volledig mogelijk ontwikkeld worden. 
Of de conclusie, die hierna geformuleerd wordtn l . : 'Op 
grond hiervan vinden de voorstanders van de orale 
methode dat ook dove kinderen spraak moeten verwer
ven ' juist is, valt te betwi j felen. 
Het principe van de differentiatie is ook in het doven-
onderwijs bekend en wordt ook toegepast. 
De onderzoeken van Kates (1974) en Markides(1976) 
worden op verschil lende punten veroordeeld. 
Vervolgens worden twee Nederlandse onderzoeken 
besproken. 
Het eerste is een onderzoek verricht door Fabert en 
Weber (1980) naar de sociale integratie van 20 oud-
leerlingen van Sint-Michielsgestel. 
Hiervan zijn er slechts 3 in meerdere mate sociaal 
geïntegreerd. De belangrijkste oorzaken voor de ge
ringe integratie zijn: 
- onvoldoende spreek- en taalvaardigheid 
- een beperkt contact met horende mensen. 
De uitslag van dit onderzoek moet inderdaad tot 
nadenken en bezinnen stemmen. Is men met een ver 
doorgevoerde, bijna dogmatische, orale methode in
derdaad wel op de goede weg? 
In een ander onderzoek nl. van Bonnema en Kelbing 
worden een aantal bevindingen van Fabert en Weber 
teruggevonden. 

Hoofdstuk 5 handelt over Total Communicat ion. Twee 
aspecten worden in het eerste deel besproken nl . het 
verbeterde aanzien van de gebarentaal en de tegenval
lende resultaten van de orale methode. 
Voor het laatste haalt men o.a. een onderzoek van 
Conrad(1979)aan. Bezwaartegenditonderzoekis.dat 
geen resultaten worden gegeven van niet-oraal onder
wezen kinderen. 
Op blz. 57 wordt gesteld: 'De verstaanbaarheid van 
oraal opgevoede kinderen stelt teleur'. 
Inderdaad, het leren spreken is een moeizaam werk, 
maar om bedekt te stellen, dat de verstaanbaarheid zo 
goed zou zijn, als men 'total communicat ion ' zou 
toepassen lijkt mij wat al te optimistisch gedacht. 
Het tweede deel gaat over 'De methode'. Dit woord 
'methode' is men o'ók al tegengekomen op blz. 10. Dit 
gaat eigenlijk in tegen de mening van andere aanhan
gers van de T.C. 
Garretson (Volta Review 1976): 'From the forgoing 
rationale it may be perceived that total communicat ion 
is neither a method nor a prescribed system of 
instruction. It is a philosophical approach that en
courages a cl imate of communicat ion flexibil i ty for the 
deaf person free of ambiguity, guesswork and stress'. 
Zie ook Denton (1976): De T.C. is meer een fi losofische 
zienswijze, dan een methode. Voor 'methode' had men 
beter een andere term kunnen gebruiken. 
Een uitgebreide definit ie van T.C. vinden we op blz. 58, 
59: 'Ze (= T.C.) is o.a. gebaseerd op de opvatting, dat het 
doel de dove met zijn medemens in contact te brengen, 
veel belangrijker is dan het middel waarmee dit 
gebeurt'. 

Voor het jonge dove kind lijkt mij dit wel gelden, maar of 
dit ook geldt in de onderwijssituatie en in het contact 
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met horenden kan men wel als twi j felacht ig beschou
wen. Wanneer een dove in contact met horenden niet-
iconische gebaren gebruikt, dan is dit voor de horende 
een code, die hij niet kan decoderen, of hij moet zelf die 
code beheersen. 
Het bovenstaande geldt ook voor het gestelde op blz. 
59: 'Zo is het gebruik van alleen de gesproken taal niet 
voldoende om met hem in contact te treden'. 
Vervolgens worden de verschil lende componenten 
(spreken, spraakafzien, enz.) kort besproken. 
In het derde deel van dit hoofdstuk worden een aantal 
onderzoeken verzameld. Uit de z.g. ex post facto 
onderzoeken worden een aantal conclusies getrokken. 

- hetgebruikvan manuele communicat ie oefent geen 
nadelige invloed uit op de latere ontwikkel ing van lees-
en schrijfvaardigheden 
- het vermogen om deze vaardigheden te verwerven 
lijkt vergroot te worden door het gebruik van vroege 
manuele communicat ie 
- het gebruik van vroege manuele communicat ie 
heeft geen nadelige invloed op het spreken en het 
spraakafzien. 
Verder wordt gewezen op de experimentele studies 
van Quigley (1968) en het systematisch verzamelen 
van gegevens over een lange periode. 
Het hoofdstuk wordt besloten met impressies van het 
Hamburgse congres (1980). 

In hoofdstuk 6 'De dove en zijn handen' vinden we 
behartenswaardige zaken. 
'Wil de horende zijn dove medemens spraak bij 
brengen, dan is dat natuurl i jk uitstekend, maar hij 
moet dat niet doen, opdat de dove wat meer op de 
horende gaat l i jken', (blz. 76). 
'We zullen moeten streven naar een toestand, waar in 
de gehandicapte in zijn anders-zijn gewoon en bekend 
gevonden wordt ' , (blz. 77). 
Totale communicat ie van de grond krijgen is niet 
hetzelfde als 'het invoeren van gebaren'. Het is een 
mental i teitsverandering', (blz. 81). 

De conclusies kan men vinden in hoofdstuk 7. 
Deze conclusies zijn: 
- spreken, spraakafzien en geluidsversterking spelen 
een rol in de opvoeding van dove kinderen. 
- het gebruik van manuele communicat iemiddelen, 
naast spreken en liplezen, bevorderen de algehele 
ontwikkel ing en speciaal de taalontwikkel ing van het 
dove kind, ook spraak en spraakafzien worden hierdoor 
bevorderd. 
- zo vroeg mogelijk is, moeten de ouders van een doof 
kind een aan de doofheid aangepast communicatiesy
steem leren. 
Verder wordt gesteld, dat de stroming, die zich Tota l 
Communicat ion' noemt, serieus genomen moet wor
den. 
Het boek besluit met 2 bi j lagen.nl . enkele aspecten van 
het leerplan van de Rhode Island school for the Deafen 
een Open brief. 

Slotopmerkingen: 
Allereerst w i l ik hier enkele kritische opmerkingen 

maken over bovengenoemd boek. 
- De onderzoeken van Kates en Markides worden 
scherp bekritiseerd. Bij de onderzoeken ten gunste van 
T.C. wordt slechts hier en daar een krit ische opmerking 
geplaatst (blz. 67, 69). 
Waarom wordt niet bij deze onderzoeken een aantal 
bezwaren genoemd, die Nix (1975) opgesomd heeft 
t.a.v. 17 onderzoeken? 
Hierdoor loopt het boek gevaar een enigszins eenzijdig 
karakter te dragen. 
- Bij Quigley (1968a) moet worden opgemerkt, dat het 
vingerspellen heel wat anders is dan gebaren maken. 
Het vingerspellen sluit aan bij de schri j f taal. Geen 
wonder, dat de verschil len zeer gering waren. 
Bij Quigley (1968b) blijkt, dat de gebaren makende 
groep een lager niveau bereikte dan de groep, die 
onderwezen was volgens de Rochester-methode. 
- Dat het toepassen van T.C. de spraak bevordert, 
wordt bij genoemde onderzoeken slechts eenmaal 
vermeld (Montgomery, 1966). 
- Wat gesteld wordt op blz. 83, 84 zal door niemand 
ontkend worden. Zoals het in het boek wordt gepresen
teerd, wordt de indruk gewekt, alsof dit allemaal 
onvervulde wensen zijn. 
Niemand onthoudt het dove kind een moedertaal, of 
een communicat iesysteem, waarbi j zender en ont
vanger op elkaar zijn afgestemd. Niemand onthoudt 
het dove kind hoortraining of de mogeli jkheid tot leren 
spreken. 
Of men de ouders van ieder doof kind een op de 
handicap van hun kind afgestemd communicatiesy
steem moet leren is wat erg algemeen gesteld. Wordt 
bedoeld het jonge dove kind, of het kind in de 
kernafdeling, of zij, die nog een andere handicap 
hebben? 
Niemand onthoudt de leerkrachten de resultaten van 
wetenschappeli jk onderzoek. 
Niemand onthoudt het dove kind en zijn ouders een 
confrontatie met de realiteit. 
Niemand onthoudt de dove volwassenen de keuze van 
vrienden of een communicat iesysteem. 
- Het nut van het opnemen van een 'Open brief' 
ontgaat mij ten enenmale. 
Deze brief geeft helaas aan het boek een propagandis
tisch tintje, en dat is te betreuren. 
- Enkele taalfouten vindt men op blz. 2 0 e n 92, terwi j l 
typografisch hoofdstuk 7 wel op een eigenaardige 
plaats staat. 

Toch is 'Wie niet horen kan, moet maarzien'belangri jk 
en zeker het aanschaffen waard. 
- Men wordt met de neus op de feiten gedrukt (zie de 
uitkomsten van het onderzoek van Fabert en Weber, 
1980). 
- Het zet aan tot een zich verdiepen in de status van 
gebarentalen. De uitgebreide l i teratuurl i jst wi jst de 
weg. 
Wanneer men onder taal verstaat een tekensysteem, 
dat opal len iveausalssociaal instrument functioneert 
en stadia van toenemende syntactische complexiteit 
doorloopt, dat stapt men af van het idee, dat een 
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gebarentaal inferieur is aan de klanktaal (Markowicz, 
1977). Tevens komt men dan van de gedachte af, dat 
net gebruik van gebaren de dove mens dehumaniseert. 
- Men spreekt van totale communicat ie als men niet 
meer 'voor of tegen gebaren' is, maar als men die 
discussie voorbij is. Het dogmatische is dan verwor
pen. Daarvoor is f lexibil i teit in de plaats gekomen, 
waarbij de methode bepaald wordt door de mogelijk
heden van elk kind afzonderlijk en waarbi j men begint 
met spraak en gebaren. 
Dit boekje zal daartoe zeker bijdragen, 
vooral met betrekking tot de communicat ie met het 
jonge dove kind (in de hometraining en op de voor-
school) kan het lezen van dit boek tot bezinning leiden 
en, naar ik hoop, tot een uniforme landelijke aanpak, 
waarbij aan het jonge dove kind en de ouders de 
mogelijkheden worden gegeven, waardoor het jonge 
dove kind zich communicerend kan verstaan met de 
medemens. 

Dit houdt in, dat gebaren bij jonge kinderen aangemoe
digd moeten worden, terwi j l geli jkti jdig spraak zal 
moeten worden aangeboden. 
Als consequentie houdt dit in, dat er een uniforme 
basis-gebarenschat zal moeten worden samengesteld. 
Samenvattend: dit boek is waard om gelezen en bestu
deerd te worden. 
Vasthouden aan de leuze 'geen gebaren' en het 
denkbeeld koesteren zo een dove te creëren, die lijkt op 
een horende, is een utopie. 
Wie niet zien w i l , moet maar voelen. 
Doven wachten op antwoord. 
Het gebaar is nu aan ons! 

G. van Beuzekom, Benthuizen 

Uitnodiging 

Op 25 december 1981 hoopt de heer Berkhout de 
pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Per 31 de
cember a.s. zal hij aftreden als direkteur van de J.C. 
Ammanschool , school voor doven te Amsterdam. 
Ter gelegenheid hiervan nodigen wi j U uit voor de 
afscheidsreceptie in het 

Wibauthuis - eerste etage 
Wibautstraat 3 
Amsterdam 

op donderdag 10decembertussen 17.00en 19.00 uur. 

Amsterdam, B. Gerits, 
november 1981 waarnemend hoofd 

t e l . 0 2 0 - 1 0 7 5 1 9 

Dé methode 
voor hét dove kind 

Dit artikel w i l een commentaar zijn op een boekje dat 
begin april van dit jaar is uitgebracht onder auspiciën 
van de Nederlandse Dovenraad bij Dick Coutinho in 
Muiderberg: 'Wie niet horen kan, moet maar zien'. Het 
draagt als ondertitel: 'Een visie op het communiceren 
met doven'. Het werd samengesteld door een groep 
mensen bestaande uit een vader van een doof kind, Dr. 
K. de Graaf uit Groningen; drie psychologen, dr. I. van 
Bekkum van de afdeling Functieleer van de Rijksuni
versiteit te Utrecht, J. Bonnema van het audiologisch 
centrum te Amersfoort, drs. G. van der Lem van de 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthoren
de Kind te Amsterdam; drie l inguïsten, drs. A. de Blauw 
en prof. dr. B. Tervoort van de afdeling Algemene 
Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam 
en drs. W. Vriends-Germers. Het voorwoord is van J. 
Wesemann, maatschappelijk werker en cursusleider 
van het Vormingswerk voor Doven, voorzitter van de 
Stichting Nederlandse Dovenraad. De uitgave was 
mogelijk gemaakt door f inanciële steun van het Hein-
sius Houbolt Fonds. 

Uit het voorwoord blijkt dat het hier gaat om een rapport 
uitgebracht door een projectgroep bestaande uit twee 
dove mensen, twee ouders van dove kinderen en een 
psychologe. De leden van de projectgroep waren 
tevens leden van de begeleidingscommissie van het 
project, samen met de bovengenoemde heren J . 
Bonnema en B. Tervoort en mevr. I J . van Bekkum, en 
voorts dr. A. van den Horst (psycholoog, verbonden aan 
de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van 
Amsterdam), mevr. F. Kinebanian (hometrainster uit 
Rotterdam), dhr. K. Koenen (directeur van Eff at ha), dhr. 
A. Spoor (fysicus-audioloog). Doel van de projectgroep 
was 'onderzoek naar de invloeden op en de gevolgen 
van Totale Communicatie voor de ontwikkel ing van 
dove kinderen'. 

In hoofdstuk 1, de Inleiding, worden na een schets van 
de factoren die de taalontwikkel ing van dove kinderen 
kunnen belemmeren - hierbij worden niet genoemd 
specifieke leermoeil i jkheden als dyspraxie van de 
spraak (vgl. Van Uden, 1974), emotionele moeil i jkhe
den -, de centrale stell ingen van het boekje weerge
geven: 
- omdat bij dove kinderen het auditieve ka naai geblok
keerd is, ontwikkelt zich spontaan een vorm van 
visuele communicat ie waar in gebaren een rol spelen. 
- voor de vorming van een goede relatie tussen een 
doof kind en zijn ouders is manuele communicat ie in de 
eerste levensfase onmisbaar. 
- de natuurl i jke gebaren die dove kinderen onderl ing 
maken ontwikkelen zich snel tot duidelijk afgesproken 
tekens. 
- omdat niet ieder doof kind gebaat is bij de orale 
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methode en omdat in ons land overal verschil lende 
gebaren worden gebruikt is het wenseli jk een landelijk 
systeem op te zetten. 
Omdat deze stell ingen in de verschil lende hoofdstuk
ken terugkomen, zal ik ze daar bespreken en becom
mentariëren. 

In het tweede hoofdstuk, 'Taalverwerving van het 
jonge horende kind', geschreven door mevr. drs. A. de 
Blauw, l inguïste, wordt allereerst een beschrijving 
gegeven van wat taal is. Vervolgens geeft zij een 
beschrijving van deelfuncties binnen de communica
tieve functie van taal, waarbi j zij nogal de nadruk legt 
op de actieve taal. Taal als gespreken deelnameaan de 
cul tuur is voor een belangrijk deel ook luister- en 
leesvaardigheid, empathie. Op het einde van het 
hoofdstuk legt zij de nadruk op de luistervaardigheid 
van de ouders en laat zij zien dat de taalontwikkel ing 
van het kind sneller gaat naarmate de empathie en de 
luistervaardigheid van de ouders groter is. 
Dat laatste lijkt mij met name met hetoogopdetaa l -en 
communicat ie-ontwikkel ing van dove kinderen van 
belang. Bij ouders van dove kinderen ziet men nogal 
eens gebeuren dat het vermogen om te 'vangen' wat 
het kind bedoelt en de 'dubbelrol ' te spelen, verloren 
gaat, zoals mevr. Van Bekkum in hoofdstuk 3 signa
leert. Daar speelt ongetwi j feld de communicat ieve 
handicap een rol in, maar niet alleen dat: de ontdekking 
van de doofheid van het kind, emotionele moeil i jkhe
den van de ouders daarmee, soms langdurende onze
kerheid over de juiste aard van de handicap van het 
kind vormen een somsernst ige belasting van de ouder-
kind-relatie. Greenstein e.a. (1975)toondenaandatde 
emotionele aspecten van de ouder-kind-relatie bij 
dove peuters en kleuters van 9 maanden tot 4'/2 jaar, 
duidelijk samenhingen met de mate waar in de ouders 
de bedoelingen van hun kind begrepen, het kind de 
ruimte gaven en st imuleerden, hetgeen weer duidelijk 
samenhing met het niveau van orale communicat ie 
van deze peuters. Taal als gesprek is meer dan alleen 
een communicatieve functie van taal. Taal is gesprek 
en ontstaat alleen binnen de context van een gesprek, 
gesprek in de ruimste zin van het woord, aanvankelijk 
zeer affectief gekleurde communicat ieve interactie. 
Het lijkt mij van belang dit te benadrukken, aangezien 
in de taal- en communicatie-opvoeding van dove 
kinderen, ongetwi j feld met de oprechte bedoeling het 
kind een goed communicat iemiddel te geven, nogal 
eens wordt gewerkt met formele, construerende me
thoden, geprefabriceerde taal- en spelletjesprogram
ma's, programma's gericht op het gestructureerd aan
leren van een basis-woorden- en /o f gebarenschat; dit 
formalisme ziet men bij alle communicat iemethoden, 
vanaf zuiver oralisme tot zuiver manual isme. Er wordt 
opvallend weinig naar dove kinderen geluisterd; nogal 
wat opvoeders ontbreekt het aan een basale luister- en 
gesprekshouding. Een verantwoord taalst imulerings-
programma voor dove kinderen zou er eerst en vooral 
op gericht moeten zijn opvoeders te helpen hun 
teloorgegane luister- en gesprekshouding terug te 
vinden. 
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In dit hoofdstuk wi jst De Blauw erop dat aan de 
ontwikkel ing van talige communicat ie een intensieve 
nonverbale communicat ie voorafgaat. Zo wi jst zij opde 
rol van het oogcontact. Oogcontact is met name in de 
ontwikkel ing van de communicat ie van dove kinderen 
van zeer essentieel belang. Bij elk kind, horend en doof, 
speelt oogcontact in de communicat ie een grote rol, 
zowel als signaaltje, als ook als de meest sensitieve 
indicator van de moeder-kind-relatie (vgl. Exline en 
Fehr, 1978). Ook in de psychoanalyse wordt het oog het 
orgaan van de hechting genoemd (vgl. Bowlby, 1969). 
Hoe meer de ouder-kind-relatie bemoeil i jkt is, des te 
minder visuele interactie is er tussen moeder en kind. 
Bovengenoemde Greenstein en haar collega's (1 975) 
toonden de relatie tussen mate van oogcontact en 
emotionele aspecten van de ouder-kind-relatie bij hun 
onderzoeksgroep duidelijk aan. 

Als voorwaarden voor een normale spraak-en taalont
wikkel ing noemt De Blauw terecht de responsiviteit 
van de ouders. Ouderszi jn responsief omdat / te rw i j l ze 
plezier beleven aan hun kinden improviseren daarmee 
spelletjes die spontaan aansluiten op de ontwikkeling 
van het kind. Het responsieve kind beloont en reïnfor-
ceert de responsiviteit van de ouders. 
De ontwikkel ing van de communicat ie in de voortalige 
periode beschrijft De Blauw als 'van communicatieve 
gebaren naar gesproken taal ' . Ik heb de indruk dat de 
wijze waarop zij het woordje 'gebaar' in dit verband 
gebruikt, tot verwarr ing aanleiding kan geven. 
De termen in de l i teratuur hierover zijn ook verwar
rend. Waar mevrouw De Blauw over gebaren spreekt, 
wordt ook in de door haar aangehaalde l i teratuur over 
'gestures' gesproken. De gebaren waarover elders in 
dit boekje gesproken wordt, bijvoorbeeld gebaren uit 
een conventioneel gebarensysteem, worden in het 
Engels doorgaans 'signs' genoemd. Er zijn duidelijke 
verschil len tussen de 'gestures' waar mevrouw De 
Blauw het hier over heeft en 'signs', en het zou 
aanbeveling verdienen ze in het Nederlands anders te 
benoemen, bijvoorbeeld 'gestures' signaaltjes en 
'signs' gebaren. Een 'gesture', signaaltje dus, is een 
communicatief bedoelde handeling die alleen maar 
betrekking heeft op de context waarbinnen die hande
ling plaatsvindt. Dat wi l zeggen: een signaaltje verwijst 
niet naar iets buiten de situatie, maar wi jst naar of 
vraagt om iets binnen de situatie. Een signaaltje heeft 
dus geen symbolische betekenis. 'Het is van het 
grootste belang dit beperkte gebruik (van het woord 
'gesture', MB. ) voor ogen te houden, aangezien dit het 
cruciale punt is in het onderscheid tussen de structuur 
van de communicat ie in het eerste levensjaar en de 
daarop volgende vormen van communicat ie ' (Clark, 
1978). In dit hoofdstuk in iets mindere mate dan in 
hoofdstuk 3 van mevrouw Van Bekkum wordt dat 
onderscheid niet duidelijk gezien; mevrouw Van 
Bekkum heeft het over een gebarencomponent in de 
communicat ie en heeft het zelfs over pantomimiek, 
een vorm van communicat ie meteen duidelijk symbo
lisch karakter die thuishoort in een iets later stadium 
van de ontwikkel ing van het kind. 
De signaaltjes waar het hier om gaat (wijzen, armen 



uitstrekken, vocaliseren, aankijken, herhaald en insis
tent vocaliseren, vgl. Bates, Camaioni en Volterra, 
1976) ontwikkelen zich in een communicat ieve con
text (vgl. Newson, 1 978); hun ontwikkel ing wordt niet 
alleen door rijping van het zenuwstelsel en cognitieve 
ontwikkeling bepaald, maar vindt plaats in een wat 
mevrouw Van Bekkum noemt 'gevoelige situatie'. 
Cognitieve ontwikkel ing is er wel een voorwaarde 
voor: het kind moet inzicht hebben in de relatie tussen 
middel en doel en moet hebben leren begrijpen dat zijn 
gedrag communicatieve betekenis kan hebben en zijn 
signaaltje kan leiden tot een bepaald gedrag van de 
volwassene. Zoals mevrouw De Blauw beschrijft, gaat 
dit soort signaaltjes aan de ontwikkel ing van spraak-
taal vooraf. Ze hebben als doel de aandacht van de 
volwassene te trekken en'die te r ichten op een bepaald 
voorwerp of gebeurtenis. Er zijn twee aspecten in te 
onderscheiden: 'Kijk eens naar X', 'Vertel me over X 'en 
'Geef meX' , 'Laat me spelen met X'fvgl.ClarkenClark, 
1977). Volgens Clark (1978) is er een grote spreiding in 
het repertoire aan signaaltjes dat een kind heeft; de 
grootte van het repertoire hangt volgens hem onder 
andere af van de vraag of het kind vroeger of later tot 
spreken overgaat. Volgens Ingram (1978) is het aantal 
signaaltjes per kind beperkt, hij spreekt van een 
maximum van 1 2. Ook de eerste woorden die het kind 
spreekt, ontstaan als signaaltjes en zijn aanvankelijk 
ook sterk context-gebonden. 
pas als het kind in een verder stadium van zijn 
cognitieve ontwikkel ing komt, namelijk in de fase 
waarin het zich iets voor ogen kan stellen, iets kan 
representeren', gaat het symbolen gebruiken, woor

den en gebaartjes, soms ook va neigen vinding, gebruik 
van voorwerpen om iets buiten de situatie aan te 
duiden. Een kenmerk van deze symbolen is dat ze vaak 
de referent nabootsen of imiteren. Het gaat dan om 
onomatopeeën ('woef-woef', 'piep-piep', 'toe-toe') of 
gebaartjes die in zich een geli jkenis hebben met de 
referent (bijvoorbeeld een schommelbeweging, het 
drinkgebaar, het eetgebaar); zogenaamde 'natuurl i jke 
gebaren' vallen in deze categorie symbolen. Symbolen 
kunnen zich ontwikkelen tot ' l inguistic signs', taalte
kens uit de taal van de volwassenen, welke een meer 
wil lekeurige relatie hebben met het voorwerp of 
gegeven waarop ze betrekking hebben. Ook conven
tionele gebaren ('signs') zijn zulke ' l inguistic signs', 
ook al zijn ze vaak meer iconisch van aard dan gespro
ken taal. Gebaartjes en woordjes uit deze eerste fase 
van de symboolontwikkel ing zijn hooglijk iconisch van 
aard. Dit alles betekent dat het horend kind voordat het 
spreken gaat, wel signaaltjes geeft, maar dat het pas 
natuurli jke gebaartjes' begint te maken in dezelfde 

periode als waar in het ook de eerste woordjes gebruikt. 
Het maken van dit onderscheid tussen signaaltjes en 
natuurl i jke gebaren en conventionele gebaren is voor 
de ontwikkel ing van communicat ie bij dove kinderen 
van groot belang, met name ook in de ontwikkel ing van 
ernstig contact- en communicatiegestoorde kinderen. 
Het kind komt niet tot symbolisatie als het niet eerst 
heeft geleerd signaaltjes te maken. En deze kan men 
het kind niet op formele wijze aanleren; ze moeten 

immers voortkomen uit een behoefte van het kind zelf, 
aangezien ze sterk 'orectisch' van aard zijn. Wanneer 
het kind zover gebracht kan worden dat het communi 
catieve handelingen gaat stellen die wel referenen aan 
iets buiten de situatie en dus symbolisch van aard zijn, 
is een grote stap in de ontwikkel ing van communicat ie 
gemaakt. De omgeving kan gebruik maken van de 
'natuurl i jke gebaartjes' van het kind, deze overnemen 
en daar geleidelijk aan de gevingerspelde eerste letter 
van het woord aan verbinden (vgl. Van Dijk, 1980). 
In de normale taalontwikkeling van het horende kind 
houdt de nonverbale communicat ie grotendeels een 
signaalwaarde, krijgt zij slechts een beperkte en 
gedeeltelijke symboolwaarde. 

Dit tmannf 1978) laat zien op grond van onderzoeken bij 
volwassenen dat bij hen slechts bepaalde aspecten 
van de ' l ichaamstaal ' , een term gebezigd door Ditt-
mann, een meer symbolisch karakter hebben, de 
zogenaamde emblemen (vgl. Ekman, 1980); andere 
aspecten zijn meer aan de spraak verbonden en dienen 
om het ritme van de spraak te ondersteunen (kinesic 
markers). Nog andere aspecten zijn: houding, oogbe
weging, visuele interactie, gelaatsuitdrukking, plaats 
in de ruimte. 'Lichaamstaal ' heeft slechts een partiële 
overeenkomst mettaalcodesystemen: integenstel l ing 
tot gesproken talen maar ook tot gebarentalen is het 
geen code, geen taal. Dit tmann laat dan ook essentiële 
verschil len zien tussen gebarentalen en ' l ichaams
taal'. 

Bij horendeen sprekende volwassenen is de taalfunc
tie gezeten in de dominante hersenhelft. Nonverbale 
aspecten van de spraak (toonhoogte, soort stemgeluid) 
en nonverbale aspecten van de communicat ie doen 
meer appèl op de non-dominante hersenhelft (vgl. 
Jaffe, 1978). Neville en Bellugi (1978) toonden aandat 
bij volwassenen die van jongs af aan in de Amer i 
kaanse gebarentaal ASLwarenopgevoed.de gebaren
taalfunctie gezeteld was in de dominante hersenhelft. 
Neuropsychologisch gezien is er een verschil tussen 
gebarentaal en nonverbale communicat ie in het al
gemeen. 
Taalkundig, cognitief-psychologisch en neuropsycho
logisch zijn er diepgaande verschil len tussen signaal
tjes, symbolen waaronder natuurl i jke gebaren en 
l inguïstische taaltekens waaronder conventionele ge
baren. De vaak gehoorde, in dit boekje niet expliciet 
gestelde bewering dat horende kinderen ook taal leren 
door middel van totale communicat ie, is daarmee een 
onjuiste overversimpeling. 

In hoofdstuk3,de 'Taalontwikkelingvanhetjongedove 
kind', is mevr. drs. I J . van Bekkum aan het woord. Zij 
stelt dat het grootste deel van de kinderen met een 
hoorstoornis in hun eerste levensjaar behandeld 
worden als een horend kind (of: speelt misschien ook 
bij horende kinderen het visuele zo'n grote rol in de 
communicat ie tussen moeder en kind in het eerste 
levensjaar dat de doofheid vaak nog niet zo ervaren 
wordt?). Dove kinderen, die de spraak niet horen, zien 
alleen de non-verbale communicat ie van de moeder 
waarmee die haar spraak begeleidt en raken daardoor 
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volgens de schrijfster alleen georiënteerd op de 'geba-
rencomponent in de communicat ie ' . Voor de misver
standen die opgesloten zitten in het woord 'gebaren-
component ' verwijs ik naar mi jn commentaar op 
hoofdstuk 2 van mevr. De Blauw. Ook zij maakt geen 
onderscheid tussen signaal en symbool en gooit alle 
vormen van non-verbale communicat ie op een hoop, 
terwi j l uit onderzoeken blijkt dat de visuele interactie in 
het eerste levensjaar een zeer centrale plaats inneemt. 
Mevr. Van Bekkum wijst erop dat bij dove kinderen de 
taalontwikkeling juist in de meest gevoelige periode en 
de meest gevoelige situatie gestagneerd raakt. De 
gevoelige situatie houdt bij dove kinderen vaak snel op 
te bestaan. De ouders worden door hun kind niet 
gereinforceerd in hun communicat ief gedrag en dat 
dooft uit. Zij pleit ervoor van de gevoelige periode en de 
gevoelige situatie een zo optimaal gebruik te maken 
door ind ieper iodedeouderstehelpendoor tegaan met 
het opbouwen van een visueel communicatie-systeem 
met hunk ind . Ik hoop in mi jn commentaar op het vorige 
hoofdstuk duidelijk te hebben gemaakt dat niet zozeer 
of niet alleen het aanbieden van een alternatief 
communicatie-systeem voldoende is, maar vooral 
begeleiding van de emotionele aspecten van deouder-
kind-relatie, begeleiding van de ouders bij het herstel 
van empathie en luistervermogen en het uitvoeren van 
de dubbelrol, aspecten die geenszins zijn gegaran
deerd met het aanbod van een alternatieve communi 
catiemethode. Of het advies om ouders voort te laten 
gaan met de opbouw van een visueel communicat ie
systeem aansluit op moderne l inguïstische theorie en 
het kind later zou helpen met het aanleren van 
spraaktaal, is eveneens zeer de vraag. Kretschmer en 
Kretschmer (1978) geven een overzicht van enkele 
onderzoeken naar de taal- en communicat ie-ontwik
keling van jonge dove kinderen, kinderen die aanvan
kelijk alleen doorgaan op de weg van het ontwikkelen 
van 'natuurl i jke gebaren' (Kretschmer en Kretschmer 
spreken over 'gesture language'), kinderen die zich zo 
vroeg als voor een doof kind mogelijk is, oraal ontwik
kelen, en kinderen die zich in een conventioneel 
gebarensysteem ('sign language') ontwikkelen. Zij 
concluderen dat de verwerving van een conventioneel 
gebarensysteem veel ken merken gemeen heeft met de 
verwerving van gesproken taal, maar net als 'gesture 
systems', zich ontwikkelt vanuit een heel andere 
symbolische basis. Zowel inde 'gesturesystems'als in 
de gebarentalen ontwikkelt het kind een semantische 
volgorde van gebaren, welke later verwarrend kan 
werken bij het aanleren van spraaktaal. 
De orale taai-ontwikkel ing van dove kinderen die oraal 
werden opgevoed, verliep volgens Kretschmer en 
Kretschmer volgens dezelfde l i jnen en stadia als die 
van horende kinderen, met het verschil dat dove 
kinderen door hun initiële achterstand zich later 
ontwikkelen en ook over sommige stadia (zoals bijvoor
beeld bij het leren van een ontkennende zin) langer 
doen. 

Interessant zijn ook de gegevens over de ontwikkel ing 
van gebarentaal in horende kinderen van in gebaren 
communicerende dove ouders. Kretschmer en 

Kretschmer vermelden onderzoeken waarui t blijkt dat 
het eerste conventionele gebaar enkele maanden 
eerder verschijnt dan het eerste gesproken woord, net 
zoals bij dove in gebaren opgroeiende kinderenookhet 
eerste conventionele gebaar eerder verschijnt dan bij 
horende kinderen het eerste woord, zoals ook mevr. 
Van Bekkum beschrijft. Kretschmer en Kretschmer 
halen een onderzoek aan van Todd uit 1976 waaruit 
bleek dat bij deze horende kinderen de gebarentaal als 
visueel systeem interfereerde met de vroegtijdige 
verwerving van kenmerken van gesproken taal. Er 
traden veranderingen op in de woordvolgorde. Al in 
een zeer vroeg stadium echter herkenden deze kin
deren verschil len tussen beide communicatiesyste
men; al bij tweejarige normaalhorende kinderen van 
niet-orale dove ouders viel het opdat ze meer gebaren 
maakten als ze met dove volwassenen spraken, met 
dove volwassenen meer zonder stem spraken en een 
meer 'doof-acht ige'wi jze van art iculeren hadden. Ook 
voor zeer jonge kinderen zijn er verschil len tussen 
communicatie door middel van gebaren en communi
catie door middel van spraak. 

Mevrouw van Bekkum wi jst er in haar hoofdstuk 
terecht op dat meer dan thans gebeurt, het dove kind 
eerst moet worden gebracht tot een goede schrifttaal-
verwerving. Het belang van het schrift voor dove 
kinderen wordt vaak niet voldoende onderkend. Op het 
Instituut voor Doven te Sint -M ichielsgestel /Vught zijn 
afdelingen waar de taalverwerving primair vanuit het 
schrifteli jke gebeurt of waar aan het schrifteli jke een 
zeer ruime plaats wordt gegeven inde taalverwerving-
Er zijn zelfs kinderen die schrifteli jke taal aanleren 
betrekkelijk lang voordat ze aan het spreken en spraak-
afzien toe zijn. De manier waarop mevr. Van Bekkum 
zich formuleert, wekt jammergenoeg de indruk dat 
nergens in Nederland dove kinderen allereerst tot een 
goede schrift taalverwerving worden gebracht. Evenzo 
beweerde zij in haar artikel in Gedrag (Van Bekkum, 
1980) dat nergens op Nederlandse dovenscholen 
systematisch gebruik wordt gemaakt van vingerspel
ling; ook dat gebeurt op het Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel /Vught al sinds vi j f t ien jaar. 
Wat die vingerspelling betreft, zegt zij: 'Schrifttaalver
werving kan waarschi jnl i jk een goede ondersteuning 
zijn van vingerspelling... voor dove kinderen vanaf vier 
jaar'. Dit impliceert dat zij dove kinderen al voor hun 
vierde jaar w i l laten vingerspellen en dan nog los van 
het schrifteli jk woordbeeld. Ik betwij fel of de f i jne 
hand- en vingermotoriek van jonge kleuters zoontwik-
keld is dat zij kunnen vingerspellen. De ervaring die 
men op het Instituut voor Doven thans sinds ongeveer 
vijft ien jaar met vingerspellen heeft, laat zien dat om te 
kunnen spellen, het schrifteli jke woordbeeld onmis
baar is. Spellen los van het schrifteli jke woordbeeld is 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk. De relatie 
tussen spellen en schrijven is anders dan tussen 
spreken en schri jven. Een voorbehoud moet ik natuur
lijk maken en dat is: de ervaring met vingerspell ing op 
het Instituut voor Doven is alleen met dyspractische 
dove kinderen. 
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In hoofdstuk 4, De orale methode, bespreekt mevr. drs. 
vriends hoe volgens haar inzichten de orale methode 
faalt. Zij bespreekt allereerst de onderzoeken van 
Kates op de Clark School for the Deaf en van Markides 
(1976) aan twee dovenscholen in Ghana, welke 
volgens de schrijfster de enige twee onderzoeken 
zouden zijn die ten gunste van de orale methode 
pleiten. 

Bij de bespreking van het onderzoek van Markides 
noemt de auteur de volgende punten van kritiek: 
- er wordt niets verteld over de achtergrond van de 
kinderen die aan dit onderzoek deelnamen, evenmin 
over de taal die thuis werd gebruikt, of er thuis gebaren 
werden gebruikt, of sommige dove kinderen van dove 
ouders waren; ook wordt niets verteld volgens de 
auteur over het schoolsysteem in Ghana. Evenwel, de 
achtergrond van deze kinderen wordt door Markides 
wel uitvoerig beschreven, en wel op de pagina's 318 tot 
enme t324 . Dekinderenkwamenui tge l i jkeomgeving, 
gelijke thuissituaties. Er was geen socio-econo-
mische bias ten gunste van een van beide scholen. 
- drs. Vriends zegt dat de dove kinderen betere 
opstellen schreven dan horende kinderen en conclu
deert daaruit dat het schoolsysteem in Ghana erg 
achter is. Markides wi jst er in zijn artikel op dat 
onderwijzers op dovenscholen in Ghana veel meer 
geselecteerd en beter opgeleid zijn dan onderwijzers 
°P gewone scholen, vandaar hun betere resultaten. 
Het onderzoek is t rouwens een vergelijking tussen 
twee dovenscholen. 
- de schrijfster beweert dat achteraf werd geconsta
teerd dat de orale school beter opgeleide leerkrachten 
haddan de manueleschool. Uittabel 1 opbladzi jde319 
van het artikel van Markides blijkt dat dat niet zo is. 
- mevr. Vriends beweert dat Markides geen vergeli j
king maakt tussen de hoorverliezen van beide groepen 
kinderen. Deze zijn echter vermeld op pagina 323, 
tabel 4. De kinderen op de orale school waren dover, 
gemiddeld, dan die op de manuele school. 
- d e schrijfster wi jst erop dat de ontdekking en de 
diagnose van het hoorverlies te laat was gebeurd, en 
dat we niets weten over de periode vóór de leeftijd van 6 
jaar. Markides wi jst daar in zijn artikel zelf ook op. 
Overigens bleek de manuele school een betere reputa
tie te hebben, en werden kinderen die afgewezen 
waren op de manuele school, toegelaten op de orale 
school. 

De kritiek die de auteur op het onderzoek van Markides 
heeft, lijkt mij niet zo steekhoudend. 
Na de bespreking van de onderzoeken van Kates en 
Markides beschrijft mevr. Vriends enkele Nederlandse 
onderzoeken. Allereerst beschrijft zij Van Udensbena
dering van dovenonderwijs. Hierin verwart zij de orale 
methode en Van Udens 'reflecterende taalmethode'. 
Uit Van Udens proefschrift en andere publicaties van 
hem en anderen (Van Uden, 1974; Van Dijk en Van 
Uden, 1 972; Van den Hoven en Speth, 1976) wordt al 
gauw duidelijk dat dat een vergissing van mevrouw 
Vriends is.Van Udenis ju istvoorstandervaneengoede 
differentiatie tussen dove kinderen; hij iser ju is t tegen 
dat aan alle dove kinderen zonder differentiatie één 

enkele methode wordt opgedrongen, of die nu orale 
methode, manuele methode of totale communicat ie 
heet. Hij is voorstander van een vroegtijdige diagnos
tiek zodat differentiatie naar leertype mogelijk is. Op 
het Instituut voor DoventeSint -Michie lsgeste l /Vught 
bestaan dan ook naast de oraleafdel ingen, afdelingen 
met een grafisch-orale methode, een afdeling met 
vingerspelling en zoveel mogelijk spreken, en afdel in
gen waar al naar gelang de mogelijkheden van het kind 
gebaren, vingerspellen, schrijven en spreken worden 
gebruikt. Ook de niet zuiver oraal en gedeeltelijk of in 
sommige gevallen geheel manueel opgevoede leerl in
gen krijgen hun taalonderwijs volgens de reflecteren
de methode. 

De schrijfster noemt voorts een reeks onderzoeken 
over de orale methode; uit de wijze waarop deze 
onderzoeken en de in het hoofdstuk Totale Communi
catie' besproken onderzoeken worden beschreven, 
blijkt mijns inziens de vooringenomenheid van de 
schrijfster. Al van meet af aan moest worden toege
werkt naar de conclusie op pagina 75. 
Mevr. Vriends noemt allereerst een onderzoek van 
Conrad in Engeland. Deze liet de spraak van 359 even 
oude Engelse kinderen op spraakverstaanbaarheid 
beoordelen. Hij liet deze beoordeling doen door het 
hoofd van de school op basis van een grove vijf
puntsschaal en 'not of a particular sample of speech, 
but... on the head'sgeneralexperienceof a child... w i th 
inexperienced listeners in mind ' (Conrad, 1979, pg. 
2 1 1 , 21 2). Ook liet hij door een panel van niet met dove 
mensen vertrouwde huisvrouwen van elk kind t ien 
zinnen beoordelen; deze zinnen, samengesteld door de 
onderzoeker, kregen de huisvrouwen schrifteli jk voor 
zich, maar zo dat twee woorden uit de zin waren 
weggelaten. De spraak van het kind stond op een 
geluidsband. Hij vond dat van de kinderen met een 
hoorverlies van meer dan tachtig decibel een derde 
door het hoofd van hun school als onverstaanbaar 
werd beoordeeld, 54% gedeeltelijk onverstaanbaar. Er 
was een vrij hoge correlatie tussen de beoordelingen 
van kinderen door het hoofd van hun school en door het 
naïeve panel. Conrad vermeldt niets over de wijze 
waarop deze kinderen onderwezen zijn; wel vermeldt 
hij dat de meeste dove proefpersonen uit zijn onder
zoeksgroep, die zowel dove als slechthorende school
verlaters omvatte, vingerspell ing kenden. 

Smale (1981) deed een methodologisch veel gedege-
ner onderzoek bij prelinguaal dove adolescenten die 
vanaf de hometraining onder behandeling van het 
Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel waren 
geweest. Hij liet hen losse spondeewoorden, zinnen en 
een vrij verhaaltje spreken op de videoen liet deze zien 
en horen aan een groep volwassenen, die nog nooit 
een dove persoon hadden gezien; zij moesten opschri j
ven wat zij meenden dat de dove jongen of het dove 
meisje zei. Losse woorden werden voor 5 6 , 1 % goed 
geduid, zinnen voor 60,9%, en de vrije verhaaltjes voor 
59,8%. Smale vond dat de verstaanbaarheid van het 
vrije verhaaltje, van vrije gesproken taal dus, niet 
significant samenhing met mate van gehoorverlies 
(anders dan Conrad dus), geheugen voor r i tme, en ook 
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niet met leeftijd, maar wel signif icant met verbale 
intell igentie. Voor de losse woorden en de zinnen lag 
dat anders. Verstaanbaarheid van vrije spraak, conclu
deert Smale, is meer een zaak van taalvaardigheid dan 
van art iculatievaardigheid van de dove spreker. De 
bevindingen van Smale zijn duidelijk gunstiger dan die 
van Conrad; ook zit zijn onderzoek beter in elkaar: 
- Hij werkte alleen met dove proefpersonen, Conrad 
met dove en slechthorende. 
- Bij hem was vrij duidelijk omschreven op wat voor 
wijze de proefpersonen onderwezen waren, bij Conrad 
niet. 
- Hij gebruikte onder andere vrije spraak, Conrad niet 
omdat die meende dat die voor naïeve luisteraars te 
onverstaanbaar zou zijn. 
- Smale werkte met een video-band, Conrad met een 
geluidsband; bij Smale kon de horende beoordelaar 
ook van visuele informatie profiteren door liplezen, bij 
Conrad niet. 
Smales onderzoek benadert meer de realiteit dan 
Conrads onderzoek. Smale vond tevens bij de horende 
beoordelaars die tevoren nooit spraak van dove men
sen hadden gehoord, binnen de toch betrekkelijk korte 
proefseries een signif icant oefeningseffect. Hetzelfde 
effect vond hij bij n ieuw in dienst van het Instituut voor 
Doven getreden werknemers, die in korte ti jd tot meer 
dan 90% verstaan kwamen van een in het onderzoek 
middelmatig verstaanbare dove spreker. Dit gegeven 
komt overeen met bevindingen uit onderzoeken naar 
verstaanbaarheid van dialecten voor mensen die dat 
dialect zelf niet spreken. 

Vervolgens beschrijft Vriends een onderzoek van 
Fabert en Weber (1980) op slechts 20 oud-leerl ingen 
van het Instituut voor Doven, allen geboren in het jaar 
1950. De vraagstell ing van het onderzoek was twee
ledig: 
1. Wat betekent sociale integratie van auditief ge
handicapten? 
2. In hoeverre zijn de onderzochte oudleerl ingen 
sociaal geïntegreerd? 
Het onderzoek had als doel een meet instrument te 
ontwerpen om sociale integrat ieofdematevansociaal 
geïntegreerd zijn te kunnen vaststellen. 
Fabert en Weber hebben dit onderzoek gedaan door 
middel van een interview aan de hand van tevoren 
opgestelde vragen. Dezelfde vragen werden ook ge
steld aan door de oudleerl ing zelf aangewezen signi
f icante anderen. Deze vragen waren geformuleerd aan 
de hand van wat de onderzoekers dachten dat de 
verwachtingen van 'het Instituut voor Doven' waren 
ten aanzien van volwassen dove mensen. Aan de hand 
van deze door hen veronderstelde verwachtingen 
formuleerden zij een eerste zogenaamde ideaaltype. 
Dit werd hoofdzakelijk geconstrueerd uit een publi
catie van Van Uden over een opvoedingsideaal van 
prelinguaal dove mensen die oraal voldoende capaci
teiten hebben. Dit laatste aspect is door de auteurs 
helemaal over het hoofd gezien en zo is een en ander 
als hét opvoedingsideaal van hét Instituut gesteld. Het 
is integendeel de differentiërende benadering van 
dove kinderen die voor het Instituut voor Doven het 

meest kenmerkend is. De andere ideaaltypes worden 
als afwi jkingen van de verwacht ingen van het Instituut 
voor Doven beschreven, hetgeen onjuist is. Wie is 
overigens 'het Instituut voor Doven'? 
De onjuiste formuler ing van de ideaaltypes en het 
verzuim om te beschrijven hoe precies de andere vier 
ideaaltypes verkregen zijn, zijn tekortkomingen van 
het onderzoek van Fabert en Weber. Deze tekortkomin
gen hangen mijns inziens samen met twee andere 
vergissingen van de onderzoekers. 

1. Voor zij aan hun werk begonnen, hebben zij terecht 
een keuze gemaakt om 'sociale integratie' als een 
waardengebonden begrip te beschouwen. Bij sociale 
integratie gaat het niet om feiteli jk gedrag van mensen, 
maar om 'de betekenis die de dove toekent aan zijn 
feitelijk handelen' (Fabert en Weber, p. 12). 
Fabert en Weber nemen echter niet de waarden van 
dove mensen zelf als uitgangspunt voor hun onder
zoek, maar de waarden van 'het Inst i tuut ' waarvan ze 
oud-leerl ingen zijn of, als een van de afwijkingen van 
deze waarden, de waarden van de Dovenraad, waarbij 
een gedeelte van de dove volwassenen in Nederland 
aangesloten is! Waarom niet gezocht naar een middel 
om de waarden en ervaringen van de onderzochte dove 
mensen zelf in kaart te brengen en voor verder 
onderzoek als uitgangspunt te nemen? De sociale 
wetenschappen bieden instrumenten te over om 
waarden en ervaringen van individuen in kaart te 
brengen. 

2. De onderzoekers begaan de vergissing te veronder
stellen dat de waarden van het Instituut voor Doven in 
de loop van de jaren hetzelfde gebleven zijn. Op grond 
waarvan veronderstellen zij dat? Uit de beperktheid 
van hun eerste ideaaltype zou men kunnen opmaken 
dat ze niet zo grondig kennis genomen hebben van de 
doelstell ingen van het Instituut. Juist in de periode 
nadat deze oud-leerl ingen het Instituut verlaten heb
ben, is op het Instituut een steeds verdergaande 
differentiëring ingevoerd. 
Het onderzoek van Fabert en Weber was een vooron
derzoek op een zeer beperkte groep personen, 25. Van 
deze 25 weigerden 5 hun medewerking, enkelen op 
grond van het feit dat ze dachten naar Tilburg of Sint-
Michielsgestel te moeten komen, enkelen omdat de 
nadruk op geheimhouding bevreemding wekte. Van de 
20 overgeblevenen waren slechts 9 prelinguaal doof, 
de anderen ofwel prelinguaal slechthorend of inter l in-
guaal doof of zwaarslechthorend. Bovendien, en dat 
wordt door Fabert en Weber niet vermeld, zijn de 
onderwijs- en opvoedingsomstandigheden in de loop 
der jaren sterk veranderd: 

- In die ti jd zaten op het internaat 40 tot 60 leerlingen 
in één groep, nu op zijn hoogst 8. 
- In die tijd gingen de leerl ingen van het Instituut veel 
minder vaak naar huis dan nu. Toenterti jd gingen de 
meesten slechts om de paar maanden naar huis, nu 
gaat het overgrote gedeelte van de leerlingen elk 
weekend, dus + 2% dag in de week naar huis, hetgeen 
neerkomt op 165 dagen per jaar. 
- In die tijd kreeg het overgrote gedeelte van de 
leerlingen wanneer met de beroepsopleiding begon-
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nen werd, nog maar 4 tot maximaal 8 uur A.V.O. inde 
week, nu minimaal 12. Dat betekende dat in die ti jd 
voor een groot gedeelte van de leerlingen het taal
onderwijs op 13 jaar min of meer ophield. 
Fabert en Weber zeggen zelf: 'Deze groep oud-leerl in-
gen mag niet gezien worden als een representatieve 
steekproef van welke populatie dan ook' (Fabert en 
Weber, p. 27). In hun inleiding schri jven zij dat zij een 
niet verantwoorde generalisering naar welke groep 

auditief gehandicapten dan ook tegen wi l len gaan. De 
hier gekozen onderzoeksgroep is op geen enkele wijze 
te zien als een a-selecte steekproef van auditief 
9ehandicapten'. 

Mevr. Vriends zegt: 'Hierdoor (door dit onderzoek dus, 
M.B.) wordt de overtuiging dat dove kinderen uitslui
tend dienen te worden grootgebracht met de orale 
methode, wel ernstig op de proef gesteld'. Mevr. 
V r iends stelt wel terloops dat het onderzoek slechts op 
een beperkte groep is gedaan, maar aan de conclusies 
ervan wordt toch een zeer grote waarde gehecht. Dat is 
mÜns inziens een grote misvatt ing. 
I n het hoofdstuk noemt de schrijfster een aantal 
oorzaken die door oralisten worden gegeven voor het 
falen van de orale methode. Ik mis hierbij twee zaken: 
1. Het uitbli jven van een goede diagnose van de 
leermoeili jkheden van het individuele dove kind en het 
gebrek aan een onderwi jsmethode afgestemd op die 
leermoeili jkheden (vgl. Van Dijk en Van Uden, 1972). 
2. Het uitbli jven van echt gesprek. Op veel scholen 
voor dove kinderen, niet alleen orale, maar ook totaal-
communicerende en manuele scholen wordt geen 
echt gesprek met kinderen gevoerd. 'Deconstruerende 
methode is het graf van de orale methode' (Van Uden, 
1977). 
Bij de bespreking van voorwaarden voor hetwelslagen 
van de orale methode wordt weer Van Uden geciteerd, 
als voorstander van differentiatie ditmaal. Maar deze 
differentiatie betekent niet, zoals de schrijfster voor 
net lezerspubliek wi l uit leggen, 'het bij elkaar plaatsen 
m één groep van die kinderen die qua leeftijd, hoorver-
'ies en vaardigheden min of meer vergelijkbaar zi jn'. 
Wat het essentiële van differentiatie is verzuimt mevr. 
f r i ends hier te noemen. Wat differentiatie wel is, heb 
'k hier al enkele malen beschreven. Van Uden is geen 
voorstander van dé orale methode voor hét dove kind, 
maar van een differentiërende methode. 

'n hoofdstuk 5, 'Totale Communicatie', beschrijft de
zelfde auteur als van hoofdstuk 4de opkomst van totale 
communicatie als gevolg van verbeterde inzichten in 
de moedertaalverwerving van horende en dove kinde
ren. Dat is niet het geval, dat verbeterde inzicht is pas in 
een latere periode gekomen. De opkomst van Totale 
Communicatie is het gevolg van het feit dat vele 
onderwijzers van dove kinderen teleurgesteld waren 
m de resultaten van de orale methode en constateer
den dat dove kinderen van dove ouders betere school
prestaties leverden dan dove kinderen van horende 
ouders (Denton, 1965). De ontwikkel ing van Totale 
Communicatie is volgens de schrijfster tevens het 
gevolg van het 'verbeterde aanzien van gebarentalen' 

en het 'tegenvallende resultaat van de orale methode'. 

Vooral de laatste jaren, aldus de auteur, is men 
gebarentalen niet langer als inferieur communicat ie
middel gaan beschouwen. Echter een zuivere geba
rentaal ontwikkelt zich alleen waar dove mensen 
voornamelijk met dove mensen onder elkaar leven. 
Waar gebarentalen in het onderwijs worden verme
den, zoals in Nederland, ontwikkelen zich gebaren die 
alleen voor een kleine groep duidelijk zijn. Volgens de 
auteur betekent respect tonen voor doven dat men het 
gebruik van vingerspelling en gebaren als onlosmake
lijk verbonden met hun bestaan moet beschouwen. 
Dat is het kernpunt van de TC-filosofie. Voor de 
voorstanders van TC is het gebruik van gebaren ietsdat 
wezenlijk verbonden isaan hetdoof zijn. Ind i tverband 
wi l ik wijzen op psychologische gevolgen van het 
opgroeien in een gebarensysteem zoals die in de 
l iteratuur beschreven worden: 

- Covington (1980) beschrijft hoe voor veel dove 
kinderen vooral op internaatsscholen het leren van 
ASL een duidelijke breuk in de relatie met hun ouders 
betekent. Volwassenen, vooral horende volwassenen, 
zijn voor veel dove kinderen alti jd 'buitenstanders' 
geweest. Bepalend voor de 'deaf identity' binnen een 
dovengemeenschap a Is op Gallaudet Col lege is het van 
jongsaf aan opgegroeid zijn in ASL op een internaats-
school waar horenden alleen maar buitenstaanders 
waren; dat is meer bepalend voor een 'dove-identiteit ' 
dan het hoorverlies. Een s lechthorendediezometASL 
is opgegroeid, is een 'echte dove', een audiologisch 
dove die oraal is opgevoed is een 'hearing deaf'. Voor 
dove eerste-jaarsstudenten op Gallaudet die oraal zijn 
opgevoed, betekent de intree in de dovengemeen
schap een 'cultural shock'. Covington heeft de indruk 
dat de eerstejaars met goede relaties met hun ouders 
en horende gezinsleden, zeer vaak oraal bli jven of 
bicultureel worden door Pidgin Sign English als 
tweede taal te gebruiken; eerstejaars met onbevredi
gende relaties met horende mensen uit hun naaste 
omgeving, storten zich vaak inde dovengemeenschap, 
en nemen dus de identiteit aan die deze hun biedt. Aan 
de wijze waarop zij ASL gebruiken, blijft men alti jd zien 
dat ze ASL niet als eerste moedertaal hebben; ze 
bli jven 'outsiders', 'hearing deaf'. 

- Markides (1 976) vergeleek de attitude van in geba
ren opgevoede dove kinderen ten opzichte van horende 
mensen met de att itude van oraal opgevoede. Hij vond 
bij de eerste groep meer ressentiment, angst en 
verlegenheid ten opzichte van horenden en een 
neiging om het gezelschap van horende mensen te 
vermijden, zelfs om het af te wijzen. 
- De l iteratuur over psychotherapie bij doven geeft 
aanwijzingen dat een opvoeding in gebarentaal de 
mogelijkheden voor een dove mens om psychothera
peutische behandeling te kri jgen, aanzienlijk inper
ken. Vernon (1980) beweert dat slechts 2% van de 
Amerikaanse doven die psychotherapie nodig hebben, 
deze ook werkeli jk kri jgen. Schlesinger en Meadow 
(1 972) constateren dat zeer veel manueel opgevoede 
doven contacten met de zogenaamde Rehabilitation 
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Centers vermijden, vanwege de communicat ie-moei-
li jkheden (op de Rehabilitation Centers werken hulp-
ver lenersdiezichbezighouden met de counseling van 
doven). Rainer, Al tshuler en Kallman (1963) rappor
teren over ongeveer 500 'totally deaf persons' die ze 
psychiatrisch hadden behandeld. Slechts twee van 
hen waren met een op inzicht gerichte therapie 
behandeld. Psychoanalyse bleek niet mogelijk door 
communicat ie-moei l i jkheden van therapeuten die 
moeite hadden met manuele communicat ie en daar
door niet verder kwamen dan puur inhoudsgericht 
luisteren. Psychotherapeut en cliënt hadden niet 
dezelfde moedertaal. 

Van de 21 5 cl iënten van een Rehabilitation Center uit 
een studie van DeVos, Elliott, Meadowen Schlesinger 
(1972) werd slechts 34% psychotherapeutisch behan
deld. Drievijfde van die 34% werd met een niet nader 
gedefinieerde 'long term therapy' behandeld; een 
f actor waarvan Schlesinger en Meadow vermelden dat 
hij medebepalend was voor het succes van de therapie 
was 'bereidheid van de cliënt zijn communicat ie
methode aan te passen aan de vaardigheden van de 
therapeut op dat gebied'. 
Verschil lende auteurs (Patterson en Stewart, 1971 ; 
Schlesinger en Meadow, 1972; Rainer en Altshuler, 
1966; Burton 1977) wi jzen erop dat het de ervaring is 
van veel horende counselors die manueel met hun 
dove cliënt wi l len communiceren, dat ze hun eigen taal 
in gebarentaal moeten vertalen en daardoor soms niet 
goed begrepen worden en zelf vaak de idiograf ische en 
idiomatische uitdrukkingen van gebarentaal niet ver
staan. Schlesinger en Meadow (1 972) merken op dat 
manuele communicat ie een grote rol speelde bij 
overdrachtsproblematiek: overdrachtscrises gingen 
samen met sneller gebaren en met gebruik van voorde 
therapeut onbekende gebaren. De gebarencode is 
onvoldoende transparant voor de horende counselor. 
Gezien de grote rol van 'therapeutische toegankelijk
heid'(Takens, 1980) bij het welslagen van een therapie 
(dwz. de mate waar in c l iënten therapeut een mate van 
overeenkomst tussen hen beiden ervaren), en de 
invloed van de communicat ievorm waar in een dove 
van jongs af is opgegroeid, op zijn zelfconcept, is het 
waarschijnl i jk dat een manueel opgevoede dove mens 
eigenlijk alleen therapeutisch toegankelijk isvooreen 
manueel opgevoede dove therapeut, en veel minder 
voor een horende therapeut. Dit verklaart de steeds 
grotere behoefte in de Verenigde Staten aan dove 
counselors voor dove mensen, dove pastors voor dove 
mensen, dove onderwijzers voor dove kinderen. 

Een andere reden die mede aanleiding heeft gegeven 
tot het ontstaan van totale communicat ie zouden 
volgens de schrijfster van hoofdstuk 5 de teleurstel
lende resultaten van de orale methode zijn. Zij noemt 
hierbij onderzoeken van Conrad en Vernon bij zwaar
slechthorenden en doven. Men zou zich echter we l -
eens kunnen afvragen of de teleurstel lende resultaten 
van die onderzoeken veeleer het gevolg zijn van de 
gebruikte taalmethode en een gebrek aan differentia
tie (= eenzelfde methode voor alle dove kinderen). Op 
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Amerikaanse dovenscholen wordt veelal een formele, 
construerende taalmethode gebruikt welke is geba
seerd op linguïstische theor ieën niet op de communi
catie-behoefte van het kind. Uit Amerikaanse studies 
blijkt dat daar 12 tot 20% van de zwaarslechthorenden 
+ doven (gehoorgestoorden met meer dan 75dB 
gehoorverlies) tot een sti l leesniveau van eind vierde 
klas basisonderwijs komt, volgens Furth (geciteerd in 
IJsseldijk, 1978) 'a funct ional ly usefull ability to read'. 
IJsseldijk heeft gedurende enkele jaren het lezen 
onderzocht van normaal intell igente, prelinguaal dove 
leerlingen (gehoorverlies meer dan 95dB); het waren 
leerlingen van het Instituut voor Doven te Sint" 
Michie lsgestel /Vught die de orale, grafisch-orale, 
vingerspellende afdelingen bezochten. Hij onderzocht 
deze leerlingen met een vertaalde versie van de in de 
Amerikaanse onderzoeken gebruikte Metropolitan 
Elementary Reading Test; de Nederlandse normen 
werden verkregen door de test in 1974 en 1 976 ook op 
de basisscholen te Sint-Michielsgestel af te nemen. 
Tevens werden bij de dove leerl ingen de 3e klas 
woordenschattestvanSt i jnenende4eklasst i l leestest 
van Bakker afgenomen, en het verbaal IQ bepaald. Uit 
de gevonden correlaties met de leestest bleek dat deze 
als een maat voor ' l inguistic competence' mocht 
worden beschouwd. IJsseldijk vond dat vanaf veertien 
jaar 28% van de leerl ingen, vanaf 1 6 jaar 36% van de 
leerlingen een sti l leesniveau haalde dat overeen
kwam met het niveau van eind vierde klas op de 
Gestelse basisscholen en hoger, een aanzienlijk hoger 
percentage dan in Amerikaanse en Engelse studies 
wordt gegeven. Daarbij zij het volgende opgemerkt: 

- In tegenstell ing tot de Amerikaanse en Engelse 
onderzoeken is het onderzoek van IJsseldijk alleen bij 
dove leerlingen gedaan. 
- Volgens een mededeling van de Schooladviesdienst 
te Den Bosch liggen de gemiddelde prestaties op 
schoolvorderingentoetsen op de Gestelse basisscho
len aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde (Sint-
Michielsgestel is een forensendorp). 
IJsseldijk merkt op: 'De leesprestaties in Sint -Mi
chielsgestel moeten worden gezien als resultaat van 
de onderwijsf i losofie, de gedifferentieerde onderwijs
aanpak en de gesprekstaal-lees-didactiek zoals deze 
door Van Uden in zijn boek A wor ld of language for deaf 
chi ldren' uitvoerig beschreven zijn'. 
Hierna geeft de schrijfster een beschrijving van de 
methode van totale communicat ie. Zij wi jst erop dat 
men in een goed TC-programma begint met het dove 
kind alle communicat iemiddelen aan te bieden (meer
talig en meercodig dus) om maar zogoed mogelijk het 
contact met hem te ontwikkelen. Langs die weg za' 
men ontdekken bij welk middel het kind het meest 
gebaat is, en de niet effectieve middelen zal men dan 
geleidelijk aan weglaten. Er zou dus een differentiatie 
naar communicatievaardigheid ontstaan tussen dove 
kinderen, welke differentiatie spontaan uit het contact 
met het kind voortkomt. Mij dunkt dat dit ideaal 
voorbijgaat aan enkele fundamentele gegevens uit de 
communicat ie-theorie: hoe en wat men communi
ceert wordt niet al leen door de zender maar ook door de 



ontvanger bepaald. Differentiatie naar communicat ie
middel zou dan ook plaatsvinden op basis van commu
nicatievaardigheden van bijvoorbeeld de leerkracht, of 
van de vaardigheid van opvoeders om alle communi 
catiemiddelen optimaal aan te bieden. Bij het onder
zoekje van Marmor en Petitto bleek het daar nogal aan 
te schorten. Differentiatie wordt aan toevallige facto
ren overgelaten, 'laissez faire'. In het differentiatie
model dat op het Instituut voor Doven te Sint-Michiels-
gestel /Vught wordt gebruikt, wordt differentiatie in 
het belang van het dove kind zo min mogelijk aan het 
toeval overgelaten, maar gedaan op basis van syste
matisch en diepgaand onderzoek naarde communica
tievaardigheden van het kind. 

Na de bespreking van de zogenaamd teleurstellende 
resultaten van de orale methode, noemt de schrijfster 
onderzoeken naar de bijdrage van de manuele com
ponent in de communicat ie. Allereerst merkt zij op dat 
er nog geen resultaten bekend zijn van to ta lecommu-
nicatie. Deze zijn in Nederland wel bekend van een 
gedifferentieerde benadering van dove kinderen op 
9 rond van vroegtijdige diagnostiek gevolgd door taal
onderwijs volgens een gespreksmethode, en niet op 
grond van steekproeven uit de populatie dove kinde
ren: sinds jaren wordt op het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel /Vught bij alle leerlingen nage
gaan hoe hun vorderingen zijn op het gebied van lezen, 
woordenschat en rekenen(vgl. IJsseldijk, 1977; 1978). 
Vervolgens beschrijven de auteurs enkele onderzoe
ken waar in de manuele component een belangrijke 
Plaats inneemt, en wel de onderzoeken van Quigleyen 
Frisina (1961), Stuckless en Birch (1966), Meadow 
(1 968), Vernon en Koh (1970, 1971). 
Bij het onderzoek van Quigley en Frisina-dat overigens 
in het voordeel van de 'orale' leerlingen uitvalt - gaat 
het niet, zoals de a uteur het beschrijft, om een vergeli j
king tussen oraal en manueel opgevoede leerl ingen, 
maar om een vergeli jking tussen interne en externe 
zwaarslechthorende en dove kinderen van dezelfde 
zes scholen, die middels vingerspell ing plus spreken 
onderwezen werden en in hun vrije t i jd onderl ing veel 
gebaren maakten. De 'orale' groep was extern en 
verkeerde dus meer in een orale omgeving dan de 
interne groep. Het is een onderzoek naar het effect van 
het verkeren in een oraal ingesteld of manueel inge
steld mil ieu, bij gedeeltelijk manueel (maar verbaal
manueel) opgevoede gehoorgestoorde kinderen. 
Stuckless en Birch (1966) vergeleken 38 dove kinderen 
van dove ouders (doof in Amerikaanse zin; met een 
hoorverlies van meer dan 70dB) met dove kinderen van 
horende ouders. Deze waren van 6 verschil lende 
scholen, en niet zoals mevr. Vriends schrijft, van 
eenzelfde 'public residential school'. De wijze waarop 
de kinderen paarsgewijze met elkaar in overeenstem
ming werden gebracht, is eveneens anders dan mevr. 
Vriends beschrijft. Het ging als volgt in zijn werk: 
Stuckless en Birch hadden een oorspronkelijke steek
proef van 105 gehoorgestoorde kinderen van gehoor
gestoorde ouders en 337 gehoorgestoorde kinderen 
van normaalhorende ouders. Deze 442 kinderen wa

ren gematched naar geslacht, leeftijd (tien jaar en 
ouder), verstandelijke vermogens, onderwijsmethode 
van de school en socioeconomische status van de 
ouders. Naar alle ouders stuurden zij een vragenli jst 
op, waar in werd gevraagd of de ouders gebarentalen 
met het kind hadden gebruikt toen het nog baby wasen 
of ze gebarentaal gebruikten toen het kind ouder was. 
71 (67%) van de 105 gehoorgestoorde ouderparen en 
243 (72%) van de horende ouderparen reageerden. Het 
bleek dat 46 (64%) van de gehoorgestoorde ouders 
gebarentaal gebruikt had met het kind toen het nog 
baby was, en 66 (93%) toen het kind ouder was. Van de 
horende ouders was dat respectievelijk 3 en 11 % 
Uit de groep gehoorgestoorde kinderen van gehoorge
stoorde ouders die zowel op babyleeftijd als later met 
hen gebarentaal hadden gebruikt, en uit de groep 
gehoorgestoorde kinderen van horende ouders die 
geen gebarentaal met hun kind hadden gebruikt, 
werden de uiteindelijke twee groepen van 38 kinderen 
samengesteld. Hoe deze keuze gedaan werd, wordt 
door Stuckless en Birch niet vermeld. Wel blijkt uit 
nauwkeurige lezing van hun artikel dat de tevoren wel 
gematchede groepen, nu niet meer gematched waren: 

- Het was nodig om ze opnieuw te matchen op IQ. 
- De onderzoekers vermelden dat de socioecono
mische status van de horende ouders hoger was dan 
van de gehoorgestoorde ouders: en dat terwi j l de 
oorspronkelijke groepen daar wel op gematched 
waren. 
- Bij de definitieve groep blijkt dat het gemiddelde 
gehoorverlies van de groep gehoorgestoorde kinderen 
van gehoorgestoorde ouders 92 dB was en van de 
gehoorgestoorde kinderen van horende ouders 96 dB. 
Dit verschil lijkt klein, maar ligt wel precies in het 
gebied waar ongeveer de grens tussen doofheid en 
zwaarslechthorendheid ligt. Bovendien: als er tussen 
beide groepen werkeli jk geen verschil len zouden zijn 
in hoorverlies, dan zou op grond van de voorwaarden 
en formules voor de statistische toets voor signif ican
tie van het verschil tussen beide gemiddelden de totale 
spreiding van de hoorverliezen minstens van 55 tot 
131 dB moeten zijn (p = 0.10). Er zitten echter alleen 
kinderen met meer dan 70 dB verlies; het is dus zeer 
waarschi jnl i jk dat het verschil signif icant is. Dit valt 
echter niet na te gaan, aangezien Stuckless en Birch 
verzuimen de variantie van de gehoorverliezen te 
geven, een nogal merkwaardige zaak, aangezien ze 
van alle andere gegevens wel de variantie noemen. 
Men mag zich da nook terecht afvragen of de gevonden 
verschil len niet mede het gevolg zijn van geringer 
hoorverlies. 

- De methode waarop de definit ieve steekproef werd 
verkregen - twee maal 38 kinderen u i tdegroepouders 
die de vragenlijst hadden beantwoord -, maakt dat de 
ouders geen representatieve groep meer waren voor 
de totale populatie ouders. 33% vandegehoorgestoor
de ouders en 28% van de horende ouders hebben niet 
gereageerd. Het onbeantwoord laten van schrifteli jke 
vragenli jsten kan een ernstige vertekening geven in 
het resultaat, aangezien de steekproef niet meer 
aselect is. De bereidwil l igheid om met vragenli jsten 
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mee te werken hangt samen met interesse voor de 
inhoud van de vragenli jst, persoonli jkheidskenmer
ken, intell igentie, sympathie voor de verzender (vgl. 
Van Heerden en Hoogstraten, 1979). Aangezien beide 
groepen ouders verschilden ten aanzien van auditieve 
status, lijkt zeer aannemeli jk dat in beide groepen 
verschil lende factoren van invloed waren op het al dan 
niet invullen van de vragen. 
Stuckless en Birch noemden de groep kinderen van 
gehoorgestoorde ouders die van jongsaf aan gebaren
taal met hun kind hadden gebruikt de 'early manual 
group' (hier verder: manuele groep) en de groep 
kinderen van horende ouders de 'controle-groep', en 
niet zoals mevr. Vriends zegt, de orale groep. Er zijn 
t rouwens uit het verslag van Stuckless en Birch geen 
aanwijzingen te halen dat de manuele groep uitslui
tend manuele communicat ie met hun ouders hadden 
gehad en dat de controle-groep uitsluitend oraal met 
hun ouders had gecommuniceered. De onderzoekers 
hebben alleen naar gebruik van gebarentaal gevraagd, 
niet naar het al dan niet gebruikt hebben of gebruiken 
vanorale communicat ie. Het isdusgeenszins zodat de 
manuele groep zoals mevr. Vriends beweert, alleen 
manueel met de ouders communiceerden; het is zeer 
wel mogelijk dat de ouders ook oraal met hun kind 
communiceerden of manuele communicat ie slechts in 
de zin van ondersteunende gebaren gebruikten. En in 
de controle-groep zullen ook kinderen gezeten hebben 
die nauweli jks of geen orale communicat ie hebben 
gehad in hun vroege kinderjaren; dit is zelfs aanneme
lijk aangezien de kinderen geen hometraining en 
Voorschool hadden gehad. 

Een andere moeil i jkheid is dat de onderzoekers in hun 
vragenlijst aan de ouders vroegen naar gebruik van 
gebarentaal; gezien de begripsverwarringen rond het 
woord gebarentaal, is het mogelijk dat er onder de 
beide groepen ouders ook waren die ' l ichaamstaal ' of 
nonverbale communicat ie in algemene zin met geba
rentaal verwarden. Stuckless en Birch hadden beter 
kunnen vragen naar specifieke gebarentalen zoals 
ASLofSEE. 

Ook de oorzaken van de doofheid zijn onvoldoende 
onder controle gehouden. De onderzoekers hebben 
wel alle kinderen uit het onderzoek gehaald die 
afwi jk ingen aan het centrale zenuwstelsel hadden, 
maar dat betekent geenszins dat daarmee ook alle 
kinderen met leerstoornissen uit het onderzoek zijn 
gehaald. Sommige oorzaken van doof heid, zoals rubel
la, leiden vakerdananderetotspeci f ieke leerstoornis
sen. Bovendien gaan Stuckless en Birch voorbij aan de 
aard van de relatie tussen de ouders en het kind. Zie 
hiervoor het hieronder te bespreken onderzoek van 
Greenstein e.a.(1975). 

Ook op het onderzoek van Meadow (1968) is nogal wat 
kritiek mogelijk. Ook in haar onderzoek ging het om 
kinderen die geen hometraining hadden gehad; ook bij 
Meadow was de oorzaak van de doofheid te weinig 
onder controle gehouden. De gevonden verschil len 
waren wel significant, maar zeer klein. Bovendien was 
de orale groep in haar onderzoek geen zuiver orale 
groep, maar bezocht zij een 'gerenommeerde school 
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met een uitstekend oraal manueel kl imaat'. Deze 
' tekortkoming' signaleert mevr. Vriends zelf ook. 
Overigens was de 'orale' groep beter in liplezen en 
spraakverstaanbaarheid dan de manuele groep. 
Montgomery (1966) deed een onderzoek bij oraal 
opgevoede dove adolescenten; bij de mate waarin en 
de wijze waarop deze orale opvoeding plaatsvondzet ik 
wel wat vraagtekens: deze kinderen waren namelijk in 
staat om vlot een gesprek in gebaren en vingerspelling 
te voeren. Iemand die vaak met vingerspellende dove 
kinderen in contact komt, weet dat met name het 
aflezen van vingerspellen moeili jk te leren is voor 
iemand die het niet zeer f rekwent doet, ook voor een 
dove die het niet f rekwent doet. Bovendien zijn vinger
spelling en gebaren wel beide manuele vormen van 
communicat ie, maar vingerspell ing is een verbaal 
systeem en gebaren zijn een nonverbaal systeem. Het 
kunnen voeren van een gesprek met vingerspelling 
hangt dan ook samen met verbale taalvaardigheid; de 
positieve samenhang die Montgomery vond met lip-
leesvaardigheid kan dan voortkomen uit verbale taal
vaardigheid, niet uit manuele communicatievaardig
heid. 

Dan het onderzoek van Vernon en Koh (1970) op 
dezelfde'oraal manueleschool 'a lsMeadow(1968).Zi j 
maakten een vergelijking tussen 23 dove kinderen van 
dove ouders en 23 dove kinderen van horende ouders 
die drie jaar orale voorschool op de John Tracy kliniek 
hadden gehad. Ook de steekproef van Vernon en Koh is 
niet aselect; Lowell (1975) directeur van de John Tracy 
kliniek levert in dit verband scherpe kritiek op Vernon 
en Koh; tevens wi jzen zij erop dat beide groepen 
slechts een beperktaantal kinderen bevatten, ieder23. 
Overigens bleek bij het onderzoek van Balow en Brill 
(1975) op dezelfde school het verschil tussen de dove 
kinderen van dove ouders en dove kinderen van horen
de ouders met orale voorschool wel iswaar significant, 
maar zeer klein te zijn, ondanks het feit dat de dove 
kinderen van horende ouders na deorale voorschool op 
hoofdzakelijk manuele communicat ie moesten over
schakelen en daarin in vergeli jking met de andere 
groep een grote achterstand hadden. 
Greenstein, Greenstein, McConvil le en Stell ini (1975) 
hebben ernstige kritiek op dit onderzoek van Vernon en 
Koh evenals op het vervolg ervan in 1971 : 

- Vernon en Koh stellen wel dat de meest cruciale 
factor die het verschil bepaalt tussen beide groepen 
dove kinderen, vroegtijdig manuele communicat ie is, 
maardat is meer 'ge loof 'dan evidentie. Hettraumadat 
horende ouders ondergaan bij de ontdekking van 
doofheid van een kind is anders dan het t rauma dat 
dove ouders ondergaan. Deze laatsten zijn vaak al 
voorbereid op de mogeli jkheid dat hun kind doof is en 
hebben in een aantal gevallen al ervaring opgedaan 
met andere dove kinderen. Horende ouders missen 
meestal die ervaring. 

- De ontdekking van doofheid bij dove kinderen van 
dove ouders wordt vaak eerder gedaan dan bij dove 
kinderen van horende ouders. 
- De factor waar het om gaat (vroegtijdige manuele 



communicatie) speelde tien tot vijft ien jaar geleden. 
D at maakt generalisaties erg moeilijk. Zelfs al zouden 
de bevindingen valide zijn, dan hebben ze alleen 
betrekking op hometraining en voorschool-program-
ma'svan 1 5 jaar voor het onderzoek(± 1955), thans 25 
jaar geleden. 

Alleen dove kinderen op scholen voor doven worden 
bestudeerd; er zijn dus geen gegevens over de meer 
succesvolle' dove kinderen die onder andere door 

v roegti jdige interventie al ga uw het reguliere horende 
onderwijs zijn kunnen gaan bezoeken. Deze groep is 
u | tgesloten van het onderzoek, een belangrijke 'bias' 
aangezien er in Amerika steeds meer dove kinderen 
met grote taalvaardigheid in het horende onderwijs 
worden geïntegreerd. De leerlingen die op de doven-
scholen bli jven, zijn kinderen met spraak- en taal-
moeili jkheden. 

Bovengenoemd viertal deed een onderzoek bij 30 
dove' (in Amerikaanse zin, dus zwaarslechthorende 

en dove) kinderen van negen maanden tot vier en een 
halfjaar in de voorzorg van de Lexington School for the 
Deaf; alle kinderen waren voor hun tweede verjaardag 
l n de hometraining opgenomen, de 11 dove kinderen 
van dove ouders gemiddeld 10 maanden eerderdande 
19 dove kinderen van horende ouders. De dove 
kinderen van horende ouders werden ingedeeldineen 
groep van 9 vóór zestien maanden opgenomen kinde
ren en 10 na zestien maanden opgenomen. De auteurs 
vonden dat over de totale groep dove ouders op een 
beoordelingsschaal als warmer, accepterender en 
'nvoelender werden beoordeeld dan de totale groep 
horende ouders; dove ouders begrepen het kind beter 
jn een vrije interactie-situatie, hadden meer visuele 
interactie (= oogcontact) met het kind. Dove kinderen 
van dove ouders vocaliseerden en gesticuleerden 
tegen hun ouders even veel als dove kinderen van 
horende ouders, die vroeg opgenomen waren in de 
voorzorg. Dove kinderen van dove ouders deden het 
beter op testjes voor orale taalvaardigheid, maar als 
men de aan de hand van een beoordelingsschaal 
gemeten variabelen warmte, empathie, acceptatie, 
oogcontact, mate van l ichameli jke dwang, constant 
hield, bleek dat de taalvaardigheid wel samenhing met 
deze variabelen, maar niet met het horend of doof zijn 
van de ouders. Het communicat ief gedrag van dove 
moeders in een observatie-situatie was wel anders 
dan dat van horende moeders van vroeg opgenomen 
kinderen (moeders praatten minder, gesticuleerden 
meer), maar verschilde niet van het gedrag van 
horende moeders van laat opgenomen kinderen. 
De conclusie van de auteurs is dat de aard van de relatie 
tussen moeder en kind en vroegtijdig begin met de 
hometraining zwaarder wegende factoren zijn dan de 
auditoire status van de ouders. Een beperking van dit 
overigens methodologisch zeer gedegen artikel is dat 
de proefgroep beperkt is (dertig kinderen) en dat er net 
als overal elders in Amerika ook zwaarslechthorende 
kinderen als doof werden beschouwd. 
In een leesonderzoek van Usseldijk(1 978) blijkt dat het 
aantal erfelijk doven met dove ouders en /o f gezinsle
den significant oververtegenwoordigd is in de groep 

dove kinderen die het hoogste leesniveau bereikten. 
Dat zou de Amerikaanse bevindingen bevestigen dat 
dove kinderen van dove ouders het beter doen; het 
weerlegt echter de conclusies uit die Amerikaanse 
onderzoeken die deze superioriteit van dove kinderen 
van dove ouders toeschrijven aan vroegtijdige ma
nuele communicatie. Het betrof hier namelijk oraal 
opgevoede dove kinderen die van jongs af een op 
ontwikkel ing van oraliteit gerichte hometraining had
den gehad, en kind waren van dove ouders die oraal 
opgevoed waren en een systematische gebarencode 
ofwel niet kenden ofwel kenden, maar niet gebruikten. 
Men kan gevoegelijk stellen: het was niet zozeer de 
communicatiemethode als wel het emotioneel accep
terende opvoedingsklimaat, datdegunst ige voorwaar
den schiep voor een betere taalontwikkel ing (vgl. 
IJsseldijk, 1978). 

De auteur noemt vervolgens twee onderzoeken van 
Quigley in 1968, waarbi j in het eerste onderzoek 
kinderen onderwezen volgens de Rochester-methode 
vergeleken werden met oraal opgevoede kinderen. In 
het tweede onderzoek van Quigley worden kinderen 
onderwezen volgens de Rochester-methode (vinger
spellen + spreken) vergeleken met kinderen onderwe
zen volgens de simultane methode (gebaren 4- spre
ken). De 'Rochester kinderen' waren beter in lezen, 
schrijven en rekenen dan de simultaan in gebaren 
opgevoede kinderen. Dat is niet verwonderl i jk: de 
'Rochester kinderen' werden meer eentalig in een 
verbale taal opgevoed (vingerspelling is verbale com
municatie) en de 'simultane groep' tweetal ig (gebaren 
zijn nonverbaal); bovendien is de kans groot dat de 
simultane groep minder ervaring heeft met gramma
ticaal Engels (vgl. het onderzoek van Marmor en 
Petitto). Dit onderzoek zou meer pleiten voor het 
invoeren van vingerspell ing dan voor het invoeren van 
gebaren. 

In een vrij recent artikel in de Volta Review geeft Nix 
(1981) een overzicht van onderzoeken die de laatste 
jaren zijn uitgevoerd, onder andere door voorstanders 
van totale communicat ie, waar in een vergeli jking 
tussen de orale methode en totale communicat ie in het 
voordeel van de orale methode uitvalt. Hij noemt een 
onderzoek van Bornstein, gepubliceerd in 1980, waar
uit zou blijken dat de ouders over een periode van vier 
jaar slechts een zeer gebrekkige vaardigheid in het 
gebruik van Signed English ontwikkelden en dat het 
manco in de communicat ie door Signed English niet 
werd gecompenseerd door communicat ie in gespro
ken Engels. De spraak van de kinderen bleef 'largely 
unintel l igible'. 
Holdt had al in 1975 (citaat uit Nix, 1981) een 
onderzoek gepubliceerd waarui t bleek dat leerlingen 
die oraal waren opgevoed een gestandaardiseerde les, 
die op een gestandaardiseerde wijze werd gepresen
teerd, beter begrepen dan een groep in Totale Com
municatie opgevoede leerlingen die op een leestest op 
hetzelfde niveau scoorden. 
Nix noemt nog andere onderzoeken die de volgende 
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stell ingen van de beweging van Totale Communicatie 
weerleggen: 
1. Gebaren zouden spraakafzien en horen versterken. 
'Simultaneous reception through the visual channel of 
two dissimilar signals does not improve intel l igibi l i ty' 
(citaat door Nix). 
2. Gebarentaal en vingerspell ing vergroten de leer
prestaties van het kind als ze gecombineerd bij 
audi t ief /orale vaardigheden worden gebruikt. Het 
tegendeel blijkt waar. 
3. Gebruik van gebarentaal en vingerspell ing verho
gen de taalvaardigheid van het kind. Het tegendeel 
blijkt waar te zijn. 
4. Het gebruik van gebarentaal en vingerspell ing doen 
de woordenschat van een kind meer toenemen dan bij 
een audi t ief /orale methode het geval zou zijn. Even
min waar. 

De conclusie van Nix, Associate Professor in de Ortho
pedagogiek aan de Universiteit van Brits Columbia te 
Vancouver en voorzitter van de Alexander Graham Bell 
Association for the Deaf is: 'De indruk die gegeven 
wordt door sommige voorstanders van een benadering 
door middel van Totale Communicat ie, nl. dat het 
gebruik van een totale benadering resulteert in betere 
schoolprestaties en een grotere taalvaardigheid lijkt 
door gegevens uit wetenschappeli jk onderzoek te 
worden weerlegd'. 

Deze tegenvallende resultaten van Totale Communi
catie lijken niet zo onverwacht als men een aantal 
gegevens uit vergeli jkend l inguïstisch en neuropsy-
chologisch onderzoek over interferentie tussen geba
rentalen en spraaktalen in aanmerking neemt. Die 
onderzoeken brengen namelijk een diepgaand verschil 
tussen gebaren- en spraaktalen aan het licht. Bij 
horende volwassenen is de dominante hersenhelft 
gespecialiseerd in spraak-en taaiwaarneming en-pro
ductie, en de rechter hersenhelft, die niet dominant is, 
in niet-talige functies. Spraak en taal is voor zulke 
volwassenen een analytisch en successief proces; bij 
horende en sprekende volwassenen blijkt de linker 
hersenhelft zich ook te hebben gespecialiseerd in niet-
talige successief-analytische processen. Bij hen is de 
rechter hersenhelft meer gespecialiseerd in visueel-
ruimteli jke, visueel-simultane en globale processen; 
deze hebben bij hen geen rol gespeeld in de taalver
werving. 

Neville en Bellugi (1978) vonden bij 14rechtshandige 
'profoundly deaf 'volwassenen die van jongs af aan in 
de Amerikaanse gebarentaal ASL waren opgegroeid 
en een zeer goede competentie in deze taal bezaten, en 
bij wie geen neurologische stoornissen konden wor
den geconstateerd, dat ook bij hen de dominante 
hersenhelft zich specialiseerde in taal, gebarentaal 
dus. Maar omdat visueel-simultane en ruimtel i jke 
processen een grote rol spelen in de structuur van ASL 
en successief-temporele processen veel minder, wa 
ren niet taalgebonden taken bij hen wel gelaterali-
seerd, maar in tegengestelde richting in vergeli jking 
met horende en sprekende volwassenen: de domi
nante hemisfeer was gespecialiseerd in v isueel-ruim-
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telijke taken, de non-dominante hemisfeer in succes
sief-temporele taken. 
McKeever, Hoemann, Florian en VanDeventer (1976) 
deden een onderzoek bij rechtshandige congenitaal 
dove vrouwen die ASL als eerste moedertaal hadden 
en een horende controle-groep die Engels als moeder
taal hadden, maar sinds 1 tot 20 jaar bekendheid 
hadden met ASL. De horende proefpersonen bleken 
geschreven woorden beter te verwerken wanneer ze in 
het rechtergezichtsveld werden aangeboden (dus met 
de linker, dominante hersenhelft), de dove proefperso
nen omgekeerd. 
Neville en Bellugi geven een aantal onderzoeken naar 
lateralisatie bij dove mensen weer, die het volgende 
vermoeden zouden kunnen rechtvaardigen: goed in 
gebaren opgevoede dove kinderen lateraliseren voor 
gebarentaal in de dominante hersenhelft, voor 
visueel-ruimtel i jke taken eveneens en voor succes
sief-temporele taken in de non-dominante hersen
helft; kinderen die niet consequent of slechts gedeel
telijk in gebaren zijn opgevoed, lateraliseren nauwe
lijks; goed oraal opgevoede dove kinderen lateraliseren 
als horenden; horenden lateraliseren voor taal en 
successief-analytische taken in de linkerhemisfeer, 
voor niet-talige, visueel-ruimtel i jke taken in de rech-
terhersenhelft. Ten aanzien van de verwerking van 
vingerspelling zijn degegevens niet consistent. Neville 
en Bellugi vermelden alleen onderzoeken waarbi j de 
proefpersonen een tekening van één gevingerspelde 
letter kregen aangeboden. 

Opvoeding in een gebarencode lijkt lateralisatie op een 
andere manier plaats te laten vinden dan opvoeding in 
spraaktaal, of in het geheel niet. Bij verwerking van 
gebarentaal spelen andere processen een rol dan bij 
verwerking van een spraaktaal; het is dus aannemeli jk 
dat bij gelijktijdig gebruik van deze twee in de opvoe
ding interferentie optreedt en het lateralisatieproces 
gestoord wordt. Er treedt een situatie op waar in niet 
alleen sprake is van tweetal igheid, maar meer dan 
tweetal igheid: een vorm van ' tweecodigheid'. Fischer 
(1979) wi jst erop dat dit in l i teratuur over gebarentaal 
en tweetal igheid nogal eens over het hoofd wordt 
gezien. Ook publicaties in het t i jdschrift Sign Language 
Studies bieden er aanwijzingen voor dat niet alleen 
beide talen, maar ook beide codes met elkaar interfe-
ren: 

1. Het visueel-ruimtel i jke karakter van gebarencodes 
komt tot uit ing in verschijnselen die niet voorkomen in 
successief-temporele orale talen als (vgl. Reilly en 
Mclnt i re, 1980): 
- het opnemen van aanwi jswoorden in het gebaar: 
'het huis hier' wordt in ASL in één gebaar weergege
ven, evenals een zin als 'Zij is zwak'. Het gebaar voor 
'huis ' of 'zwak' wordt dan zo gemaakt dat het een 
aanwijsgebaar bevat. 
- Orale talen hebben twee kanalen, een verbaal 
kanaal dat het primaire kanaal is en een nonverbaal 
kanaal dat daaraan ondergeschikt is. ASL heeft ook 
twee kanalen, een manueel kanaal en een non-
manueel kanaal (gezichtsuitdrukking, ooggedrag, 



ruimtegebruik, l ichaamshouding). Deze zijn, mede 
door het simultane karakter van ASL, nevengeschikt, 
grammaticaal en ook in de ervaring van mensen die 
van jongs af in ASL zijn opgevoed (Jones, 1979). 
Nu blijkt dat op plaatsen waar Engels en ASL met elkaar 
'n contact komen, mengvormen van beide talen ont
staan, in de vorm van Pidgin Sign English: de hand
gebaren van ASL (alleen het manuele kanaal van ASL 
dus) in een volgorde die door de Engelse woordvolg
orde is beïnvloed. Dat betekent dat een zin die in ASL in 
e e n gebaar wordt weergegeven ('Zij is zwak') in Pidgin 
Sign English in meerdere gebaren moet worden 
weergegeven. Omdat het gebruik van Pidgin Sign 
English vraagt meer gebaren te maken, gebruiken veel 
dove mensen het l ieverniet(Rei l lyen Mclnt ire, 1980). 
Bovendien treden bij het vertalen vanuit ASL naar 
geschreven Engels typische vertaalfouten op. Jones 
(1979) vond bij dove studenten aan de California State 
University te Northridge dat er een storende invloed 
u ' tg ing van ASL op geschreven Engels. Bij het schri j
ven vertaalden de studenten eerst van ASL in Pidgin 
S i gn English; in Pidgin Sign English zijn echter de 
kanalen die in ASL nevengeschikt zijn, net als in het 
E ngels niet even belangrijk: het heeft één primair 
kanaal, de hand-gebaren. Dit heeft bij vertaling het 
gevolg dat in Engelse woorden alleen datgene wordt 
weergegeven dat in ASL met hand-gebaren wordt 
weergegeven; de andere kanalen worden gewoon 
weggelaten. Het geschreven Engels bevat daardoor 
zeerweinig informat ieen is onbegrijpelijk. Ditverschi l 
bestaat volgens Jones niet wanneer men van de ene 
orale taal (bv. Frans) naar een andere orale taal (bv. 
Engels) vertaalt. In orale talen wordt de woordvolgorde 
bepaald door het r i tme van de taal (vgl. Van Uden, 
1977). In ASL wordt de gebarenvolgorde (afgezien van 
de simultaneïteit) door andere factoren bepaald: chro
nologische volgorde, emotionele volgorde, seman
tische relatie tussen gebaren. Birdwhistel l (1970) 
vindt deze volgorde ook in ' l ichaamstaal ' . Dit tmann 
d 978) vindt dezelfde volgorde in de gebarencode die 
Amerikaanse Indianen van verschil lende volkeren en 
talen bij onderl ing contact gebruiken-eengebarentaal 
van horende mensen dus. 

2. Omdat op de plaatsen waar ASL en Engels met 
elkaar in aanraking komen, pidgin-gebarentalen ont
staan, zijn er zeer wein ig Amerikaanse doven die 
zuivere ASL-gebruikers zijn en zijn er eveneens zeer 
weinig in gebaren opgevoede doven die de Engelse 
grammatica beheersen. Tussen het ASL en 'Manual 
Coded English'(dwz. Engels ingebarenmetdeEngelse 
woordvolgorde, met al Ie verbuigingen en funct iewoor
den manueel weergegeven, met een primair kanaal) 
ontstaat een heel gamma van vormenvan Pidgin Sign 
English (vgl. Woodward, 1973). Bragg (1973) van het 
National Theater of the Deaf zegt: 'Niemand van ons, 
hoog verbaal of laag verbaal, gebruikt werkeli jk Engels 
of ASL in zijn zuivere vorm... Voor sommigen van ons 
die hoogverbaal zijn, domineert het Engels over het 
ASL; voor anderen die laag verbaal zijn, geldt het 
omgekeerde'. 
3. Cokeley en Gawlikf 1974) van de Kendall School op 

de campus van Gallaudet-College beschrijven hoe er 
soms grote communicat iemoei l i jkhedenontstaantus-
sen ouders en opvoeders van dove kinderen enerzijds 
en dove kinderen anderzijds. Deze moeil i jkhedendoen 
zich ook voor bij ouders en opvoeders die al sinds jaren 
goede, ervaren gebruikers van ASL zijn; toch zijn ze 
vaak niet in staat om het taalgedrag van de kinderen te 
verstaan. Volgens Cokeley en Gawlik komt dat omdat 
de kinderen noch ASL, noch Engels (of Manueel 
Engels) gebruiken, maar een eigen taal; 'Childrenese' 
('Kinders'). Redenen voor het ontstaan van deze taal 
zijn volgens de auteurs onder andere: zeer weinig 
ouders en leerkrachten beheersen het ASL goed en 
zeer wein ig scholen slagen erin Engels goed in 
gebaren weer te geven. Een implicatie hiervan is, aldus 
de a uteurs.dat onderwijzers en ouders die de structuur 
van Childrenese niet kennen, niet in staat zijn om met 
het kind te communiceren. Hoe zal de kwaliteit van het 
onderwijs zijn wanneer de leerkracht het kind niet 
verstaat? Hoe zal de relatie tussen ouders en kind zijn 
als de ouders het kind niet verstaan? 
4. Marmor en Petitto (1979) van het Taalkundig 
Laboratorium van Gallaudet College zien grote moei
li jkheden bij het gebruik van spreken en gebaren 
tegelijk. Zij maakten een zeer gedetailleerde observa
tie bij twee leerkrachten die volgens het hoofd van hun 
gerenommeerde scholen zeer ervaren waren in ASL 
en Manueel Engels. Zij hadden beiden een klas van 
zeven prelinguaal 'dove' kinderen (de hoorverliezen 
liepen uiteen van resp. 82 tot 112 dB en 80 to t 113 dB) 
van gemiddeld twaalf jaar. Het spraak- en gebarenge-
bruik van beide leerkrachten werd uitgebreid geanaly
seerd, zowel bij spontane communicat ie als bij hardop 
lezen. Van de zinnen die in gebaren werden weerge
geven, gebeurde dat in 95% onvolledig, terwi j l 90% 
afweek van hetgrammaticale Engels. Vaakoefendede 
structuur van ASL bij deze horende leerkrachten 
invloed uit op hun gesproken Engels: vooral de woord
volgorde in vraagzinnen was ongrammaticaal en leek 
op de gebarenvolgorde in ASL. 

Als reden voor het feit dat de meeste zinnen niet correct 
werden weergegeven, noemen de auteurs: 
- De art iculatiesnelheid van gebaren is twee keer zo 
langzaam als die van spraak. 
- Een gedachte tegeli jkerti jd oraal en manueel uiten 
kan de capaciteit van het menselijk brein te boven 
gaan. 
De auteurs geven als commentaar: The danger that 
confronts all innovations is that they wi l l fail because 
of improper implementation...Our research yields sur
prising and unsettl ing results in that it suggests that 
simultaneous communicat ion as it currently is used in 
schools may do little to bring English grammar todeaf 
children... If deaf chi ldren are learning such poor 
English, one should not be surprised that they wi l l fail 
to read adequately'. Een van de redenen waardoor 
dove kinderen niet tot lezen komen, is dat zij geen vat 
krijgen op de structuur van de geschreven taal (Char-
row, 1975, geciteerd door Marmor en Petitto, 1979, en 
door IJsseldijk, 1978). Marmor en Petitto zijn ervoor 
dove kinderen niet tweetalig op te voeden, maar 
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eentalig inASL, en hun Engels als vreemde taal te laten 
leren. 

Aan het einde van het hoofdstuk trekt mevr. Vriendsde 
conclusie dat de onderzoeken die ten gunste van de 
orale methode pleiten alle methodologisch zeer aan
vechtbaar zijn en dat de onderzoeken die ten gunste 
van totale communicat ie pleiten beter in elkaar zitten. 
De l i teratuur biedt aanwijzingen dat dat niet zo is. De 
gegevens laten veeleer het volgende zien: 
- Eentalig en ééncodig opgevoede kinderen maken 
betere vorderingen dan tweetal ig en tweecodig opge
voede kinderen. 
- Oraal opgevoede kinderen hebben betere orale 
communicatievaardigheden dan gedeeltel i jkoraal op
gevoede kinderen. 
- Vroegtijdige opname in een hometraining en de 
warmte, empathie en acceptatie van de ouders wegen 
zwaarder dan de gehoorsstatus van de ouders. 
- Een methode waar in men kinderen vroegtijdig 
differentieert naar communicat ievormen, leidt tot 
beter succes dan een methode waarbi j dove kinderen 
in het keurslijf van één enkele methode worden 
gedwongen, of die nu oraal, totale communicat ie, 
simultaan of manueel heet. 

In hoofdstuk 6, 'De dove en zijn handen: een herwaar
dering van de manuele component' is de heer De Graaf 
uit Groningen, vader van een doof kind, aan het woord. 
Allereerst beschrijft hij een basishouding die elke 
horende mens tegenover dove mensen zou moeten 
hebben. Hij pleit ervoor dove mensen in hun anders
zijn te accepteren en om aan de kant van de dove te 
gaan staan. Men zou van dove mensen niet langer 
moeten verwachten om zich als would-be horenden te 
gedragen. Ik denk dat ieder weldenkend mens van 
harte zal instemmen met dit pleidooi. 
De heer De Graaf verbindt als conclusie aan zijn 
pleidooi dat men moet accepteren dat het gebruik van 
gebaren bij dove mensen hoort. Hetherwaarderenvan 
de manuele component in de communicat ie brengt ook 
met zich mee dat men de dove kinderen voor twee 
werelden opvoedt. De heer De Graaf is van mening dat 
door Totale Communicatie de benadering van dove 
kinderen meer geïndividualiseerd en afgestemd op de 
individuele capaciteiten van het kind wordt. Totale 
Communicatie zou daarmee minder dogmatisch zijn 
dan andere benaderingen. 

Ik denk dat niet iedereen het eens is met zijn mening. 
Allereerst, wat de differentiatie betreft; de l iteratuur 
over de resultaten van Totale Communicatie die nu 
langzamerhand in Amerika manifest worden, laatzien 
dat die differentiatie niet plaatsvindt: Totale Communi
catie gaat ten koste van orale communicat ie bij 
kinderen met goede orale capaciteiten, en biedt een 
gebrekkige, onvolledige gebarencommunicatie aan 
kinderen met minder orale capaciteiten. De tegenstel
ling oraal-manueel wordt niet opgeheven door de 
keuze voor één handelingswijze ten aanzien van alle 
dove kinderen, maar door een zo vroeg mogeli jkediffe-

rentiatie op basis van een goede diagnostiek. Deze 
differentiatie houdt in: sommige kinderen zuiveroraal, 
sommige schrifteli jk en /o f met vingerspell ing, andere 
manueel. 
En dan wat de eigenheid van dove mensen betreft, het 
opvoeden voor de doven-gemeenschap, of, zoals mevr. 
Van der Lem stelt, het zich kunnen identif iceren met 
een volwassen dove: het betoog van de heer De Graaf 
bevat impliciet en expliciet aanwijzingen dat hij meent 
dat degenen die er anders over denken, dogmatisch 
zijn, niet de dove mensen in hun eigenheid erkennen 
en uit zijn op 'geli jkmakeri j , geforceerde opheffing van 
de verschil len onder de leus van zogenaamde inte
gratie'. 
Niemand zal ontkennen dat er verschil lente vinden zijn 
tussen horende mensen en dove mensen en dat 
doof heid als communicatieve handicap grote moeilijk" 
heden kan geven in het contact tussen dove mensen en 
horende mensen, niet alleen in het contact met 
horende mensen die geen ervaring hebben in de 
omgang met dove mensen,maarookinhetcontact met 
naaste kennissen en famil ieleden. 
Maar iets anders is - en dat is een lijn die door heel dit 
boekje loopt - doofheid of horend-zijn als meest 
wezenli jke kenmerk van mensen te beschouwen. Of i s 

het té optimistisch om doofheid of horend-zijn wel als 
een zeer belangrijk aspect van iemands bestaan te 
zien, een aspect dat diep ingrijpt in iemands leven, 
maar tevenstochooka lsn ie thetmeestwezen l i j kevan 
een mens, niet het meest wezenli jke in contacten 
tussen mensen? 

Wat mij opvalt in dit boek, is dat er zo vaak gesproken 
wordt over 'de dove(n)', 'het dove kind', 'doven', 
'horenden', dus in termen van 'wi j en zij, ons en niet-
ons'. Ik moet daarbij denken aan iets wat een horende 
zoon van dove ouders mij zei: hij voelde zich gegriefd 
wanneer hij sommige 'horende mensen' voelde rede
neren in termen van 'wi j horenden' ten opzichte van 
zijn ouders, want hij voelde dat hij eerst en vooral bij 
zijn ouders hoorde. 
In veel gesprekken en publicaties over doofheid wor
den dove mensen impliciet als één groep beschouwd 
Een voorbeeld: Furth, autoriteit op het gebied van 
cognitieve ontwikkel ing van dove kinderen, geeft in de 
beschrijving van zijn experimenten nergens een na
dere specif icatie van zijn proefpersonen dan dat ze doof 
zijn en even (performaal) intell igent en even oud als 
een horende controle groep (vgl. Furth, 1971 , Furth en 
Youniss, 1971). Het feit dat dove kinderen op bepaalde 
taken dezelfde prestaties leveren als horende mensen, 
ziet hij als bewijs voor Piagets axioma dat logisch 
denken ook zonder taal kan plaatsvinden. Terwij l dove 
mensen onderl ing zeer verschil len in taalniveau. 
Ook in de l iteratuur over de geestelijke gezondheid van 
dove mensen worden vaak generaliserenden uitspra
ken gedaan. Patterson en Stewart (1 971): 'Het is zeer 
moeilijk bij dove mensen inzicht te ontwikkelen, 
vanwege hun beperkingen op het gebied van taal en 
denken'. Vernon (1 967) meent dat in de psychothera
pie bij doven je het beste directieve technieken kunt 
gebruiken, dus: doven vinden het het f i jnst volgens 
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hem, als je ze zegt wat ze moeten doen. Rainer en 
Altshuler( 1973) zien als doel van counseling bij doven 
hen te helpen hun impulsiviteit te controleren. Deze 
auteurs zijn geen voorstanders van oralisme, hun 
neerbuigende visie op dove mensen komt niet uit 
oralisme voort: het zijn voorstanders van totale com
municatie. Maar uit hun publicatie spreekt een stereo
typie over dove mensen die de volgende elementen 
bevat: taaiarm, niet in staat om te denken, impulsief, 
n iet in staat tot zelfinzicht, egocentrisch, rigide, weinig 
empathisch, emotioneel onri jp, infantiel, behoeftig 
a a n manuele communicat ie. Rainer en Altshuler 
spreken over een vorm van begeleiding van dove 
mensen waar in zij 'made use of management and 
gratification of dependent needs, providing omnipo
tent magical support, manipulat ing the environment' . 
Uit de woorden 'omnipotent magical support', 'grati
fication of dependent needs' spreekt mijns inziens een 
gebrek aan achting voor dove mensen. 
De stereotypie ten aanzien van dove mensen leidt ertoe 
d a t eigenschappen die we ook bij horenden mensen 
vinden, worden toegeschreven aan de doofheid, ter-
w iJI ze misschien veel meer het gevolg zijn van slecht 
onderwijs, slechte opvoeding, persoonlijke levensge
schiedenis. 

Het denken in stereotypen vindt men vaak in de wijzen 
waarop gehandicapte mensen worden benaderd. 
Duchesne (1978) spreekt over het 'uitstral ingsfeno
meen', het verschijnsel waarbi j iemands handicap 
wordt gezien als meest wezenli jke kenmerk van zijn 
persoon en als uiteindelijke oorzaak van het fe i tdat hij 
zich anders dan anderen gedraagt in sommige situa
ties. Dit uitstral ingsfenomeen kom je in alle publicaties 
over dove mensen voortdurend tegen. In werkel i jkheid 
zijn er binnen de totale populatie dove mensen zeer 
veel individuele verschil len. De persoonli jkheid van 
een dove mens is niet een directe functie van zijn 
handicap; gezinsachtergrond, cognitieve vermogens, 
kwaliteit van onderwi js en opvoeding, individuele 
ievensgeschiedenis, zijn van veel meer invloed op de 
ontwikkeling van de persoonli jkheid van dove mensen 
(vgl. Levine, 1960). Elke mens, ook elke dove mens is 
een unieke persoonli jkheid met een eigen levensge
schiedenis, eigen levensmogeli jkheden, eigen toe
komstverwachtingen, een eigen ervaringswereld. 
Ook de betekenis van de doofheid is voor iedere dove 
mens anders. Schwartz, Ross en Houchins (1975) 
onderzochten bij een groep van 30 leerlingen van een 
dovenschool in Kansas in de leeftijd van 11 ;1 tot 16;3 
jaar het zelfconcept met betrekking tot communicat ie; 
zij veronderstelden dat er een positieve relatie zou zijn 
tussen zelfbeeld (de wijze waarop je jezelf ervaart) en 
zelf ideaal (zoals je zou wi l len zijn), aangezien de school 
S|nds enkele jaren was overgegaan op totale commu
nicatie. Die positieve samenhang vonden ze lang niet 
hij alle leerl ingen; bij sommigen was er een negatieve 
samenhang, bij anderen helemaal geen samenhang. 
Ook Schlesinger en Meadow (1972) stellen dat er een 
positieve correlatie is tussen de communicatieve 
vaardigheden van een dove mens en zijn zelfbeeld. 
Rabinowitzen Kravetz(1979) vonden bi jeengroepvan 

24 volwassen dove mensen, ouders van horende 
kinderen, in Israël dat dat niet het geval was. Bij de 
meeste vrouwen was er geen duideli jke correlatie 
tussen communicatievaardigheid en zelfconcept, bij 
de mannen was er zelfs een negatieve correlatie 
tussen communicatievaardigheid en zelfconcept. De 
auteurs verklaren dat vanuit de verschil lende rollen 
van mannen en vrouwen in de Israëlische samenle
ving, waar vrouwen vooral in het gezin leven, mannen 
voor een belangrijk deel buiten het gezin, in het contact 
met horende mensen. 
De betekenis die doofheid heeft voor een persoon, kan 
niet van uit het doof-zijn begrepen worden, maar a Meen 
vanuit iemands totale levenssituatie. 
Wanneer iemand in zijn adolescentie meer over zijn 
zelfervaring begint na te denken, ontstaat een zekere 
toewending tot zichzelf, een toewending die niet a Meen 
zelfwaardering is, maarookzelfhaatenonzekerheid. In 
deze levensfase moet men komen tot zelfaanvaarding 
en integratie van verschil lende zelfervaringen in één 
identiteit. Het is een periode van crisis, die men moet 
zien binnen het kader van heel iemands levensge
schiedenis. Als iemand inzi jn vroegste jeugd door wat 
voor redenen dan ook geen optimale emotionele kan
sen heeft gehad, bestaat de kans dat de eigen doof
heid, so wie so een vaak problematische ervaring, 
beladen wordt met negatieve gevoelens en agressie 
ten aanzien van zichzelf en anderen, vooral de ouders 
en als die horend zijn, met hen alle 'horenden'. 
De betekenis va n de doofheid ontstaat in de relatie met 
anderen, vooral signif icante anderen. Het levensgeluk 
van mensen wordt door een groot deel bepaald door de 
relaties in hun vroegste jeugd; er is geen reden om te 
stellen dat dat bij dove mensen anders zou zijn. 
Vergroting van hun kansen op levensgeluk moet 
eerder worden gezocht in hulp aan de ouders en hun 
kind om hun relatie zo optimaal mogelijk te maken dan 
in het invoeren van andere communicat iemethoden, 
vooral als niet overdacht wordt hoe (van het kind uit 
gedacht of van de volwassene uit gedacht) deze wordt 
aangeboden. En ten aanzien van dove kinderen van 
horende ouders zijn er serieuze redenen om aan te 
nemen dat het invoeren van andere communicatievor
men de relatie tussen ouders en kind eerder schaadt 
dan baat. Covington (1980) wi jst erop dat veel dove 
mensen die met ASL zijn opgegroeid, als kind in een 
wereld hebben geleefd waar in elke volwassene, vooral 
ook de ouders buitenstaanders waren; zij waren vooral 
degenen die een echte 'dove identiteit ' ontwikkelden. 

Als bijlage is bij het boekje gevoegd het programma van 
de Rhode Island School for the Deaf, een school waar 
'de controverse oraal versus totale communicat ie ' niet 
bestaat. Uit de beschrijving blijkt dat de school een 
onderwijsmethode volgt welke zeer zeker positieve 
elementen bevat - taalverwerving laten samengaan 
met handelingservaringen -, maar de ervaringen 
worden aan het kind voorgeschoteld en aan het kind 
opgelegd. Het is een methode die uitgaat van een 
programma en niet vanuit de beleving van het kind. 
Op de achterkant van het boekje staat dat het gaat over 
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de vraag hoe doven zelf de communicat ie van doven 
onderl ing en met horenden zien. Het zal misschien de 
mening weergeven van een groep dove mensen; 
niemand zal hun het recht betwisten eigen keuzes te 
maken. Het is de vraag of het de visie van alle dove 
mensen is. Want hoe dé dove het ziet, valt niet te 
zeggen, zeker niet door een groepering die een 
minderheid van de dove mensen vertegenwoordigt. 
Hoe de meerderheid erover denkt, weten zij noch ik. 
Die meerderheid bevat zeker mensen die er ook zo over 
denken, maar ook, en niet a Heen degenen die de meest 
optimale ontwikkel ingskansen hebben gehad, die niet 
zo de behoefte voelen zich in de eerste plaats als 'dove' 
te profi leren of als 'dove' in de publ ic i tei t tetreden. Ook 
hun keuze, hun ervaring, hun visie is legit iem. 

Waarom ik dit commentaar als klinische psycholoog 
geschreven heb? In de eerste plaats omdat ik achter de 
roep om Totale Communicatie de roep om emancipatie 
van dove mensen waarneem, en ik denk dat die roepop 
zich heel positief is. Ik denk dat heel veel opvoeders van 
dove kinderen en adolescenten zich mogen afvragen in 
hoeverre zij ook hun behoefte aan emancipatie zien. 
Een kenmerk van emancipatie-bewegingen is dat ze 
zoeken naar een middel, een onderscheidingsteken 
om de eigen groep, de eigen subcultuur af te bakenen. 
Op den duur gaat die emancipatie verder, na meiijk a Is 
je samen ontdekt dat er wezenli jker dingen in het 
contact zijn dan doof of horend zijn, namelijk vr iend
schap. Die vriendschap zou het emotionele wel en wee 
van heel wat horende en dove mensen ten goede 
komen. 

Marcel Broesterhuizen.Minisch psycholoog 
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Voorlichtings

commissie-

Nederlandse 

dovenraad 

Onlangs is in eigen druk een boekje verschenen, 
getiteld 'WAT DUNKT U VAN DE DOVE MENS'. Dit 
artikel is geschreven door je welbekende Anne 
Bouwmeester. Het is een soort antropologisch artikel 
over het menszi jn/doofzi jn. Nog nieteerder ishierover 
geschreven. Het is dus uniek. 
Te bestellen (f2,10 + ƒ 1,30 = ƒ 4 , - ) via gironr. 
26.36.15 ten name van de Voorl icht ingscommissie-
Ned. Dovenraad, Den Haag, onder vermelding 'Dove 
mens'. 

- Zoals bekend is het boekje 'WIE NIET HOREN KAN, 
MOET MAAR ZIEN' ook bij onze commissie verkri jg
baar. Kosten hiervan is ƒ 1 0 , - + 4 , - ( p o r t o k o s t e n ) — 
ƒ 14,- , graag met vermelding 'BOEK SND'. 
Zeer actueel onderwerp over de communicat ie met 
doven. Zeer wel leesbaar. 

(Zie verder blz. 135, eerste kolom). 

133 



Vijfentwintig jaar 
'Effatha' 

Hieronder volgt eentoespraakvandhr.K. Koenen, oud-
voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het 
Onderwijs aan Doven, direkteur van 'Effatha', Instituut 
voor Doven te Voorburg. Hij voorzag zijn toespraak zelf 
van een inleiding, maar de redaktie w i l daar toch graag 
nog deze kleine vóórinleiding aan vooraf laten gaan. Op 
1 september was dhr. K. Koenen 25 jaar werkzaam op 
'Effatha'; dit werd op 11 september gevierd. De 
redaktie feliciteert de jubi laris en geeft hem graag het 
woord. 

De laatste spreker in de ri j, die bij een jubi leum naar 
voren komt, is de jubi laris zelf. Voor de toehoorders 
betekent dat optreden een spoedig einde van een soms 
lange zit, voor de spreker de kans om in het openbaar 
zijn visie op de werksituatie bekend te maken. 
Hij ontkomt echter niet aan het verwerken van gevoe
lens en bezinning op het verleden. 
Zo ontstond het volgende toespraakje, dat ik hield voor 
een alleraardigst, zeer gemengd maar geïnteresseerd 
publiek, ter gelegenheid van mijn 25-jar ig jubi leum dat 
op 11 september werd gevierd en dat ik op verzoek 
gaarne onder Uw aandacht breng. 

De gevoelens met betrekking tot mijn jubi leum zijn zeer 
gemengd. 
Ten eerste leen ik me graag vooreen feest in 'Effatha', 
vooral als de kinderen ervan kunnen genieten. En 
genoten hebben ze. 
Vervolgens beleef ik net als alle andere medewerkers 
en ook bestuursleden in onze gemeenschap heel veel 
plezier aan de dagen, waarop allen zich concentreren 
op één gebeurtenis. Er blijkt zo overduidelijk uit, dat we 
bij elkaar horen, doven en horenden, afhankelijk van 
elkaar en werkend met elkaar. De werkbasis is gezond. 
Ik hoop nu maar dat we er in de toekomst ook openlijk 
voor uit durven komen, dat die basis gelegd is door 
mensen met een heel speciale opdracht. 
Wie ervan doordrongen is, dat het leven zin heeft en het 
dienstbaar zijn van jezelf aan je opdrachtgever en aan 
degenen die naast je staan de hoogste prioriteit heeft, 
brengt dat ook tot uiting in de werksituatie rondom 
dove kinderen en hun ouders. Trouwens, iedereen 
wordt mild, als Christus te herkennen is in een mens 
Zolang 'Effatha' een christeli jk inst i tuut voor dove 
kinderen en jong volwassenen is, wordt daar heel erg 
op gelet. Het is mijn vaste overtuiging dat w i j niet 
mogen sjoemelen met de frequentie van de C, die moet 
zuiver bli jven. 

Tenslotte gevoelens ook van onzekerheid, omdat ik 
merkte dat er het een en ander gebeurde, waar ik 
opzettelijk buiten werd gehouden. Van mijn voorgan
ger leerde ik namelijk, dat niets je mag ontgaan. De 
kinderen verraadden dat er wat gaande was. Ze 
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beduidden me dat de 11 e september een feestdag was 
met mij als mikpunt of dat ik gauw jarig was (al naar 
gelang het taalbezit en de communicatievorm). 

Tussen mijn sollicitatiebrief en de benoeming per 1 
september 1956 lag een strenge winter en ik geloof 
een zachte zomer. Als de heer Timmer, de toenmalige 
directeur, wat vlotter was geweest met zijn adviezen 
naar het bestuur voor een benoeming, dan had dit 
jubi leum nog kunnen worden gevierd in de periode dat 
Van der Have directeur was, dan was de omvang ook 
meer bescheiden geweest. Hij had dan echter wel een 
originele toespraak meer moeten houden. 
Die eerste september herinner ik me nog heel goed. 
Eerst natuurl i jk de inwerkdag, maar ook het slot, want 
toen werd de pot van het onderwijzend personeel 
verteerd in 'Drievliet'. Sindsdien is dat niet meer 
gebeurd. Misschien zijn de cadeaus te duur of zijn de 
bijdragen te laag. 

We kwamen die dag met z'n drieën: Henk Aardoom, 
Koos Happel en ik, alle drie ongeveer even oud, de 
gezinnen vergelijkbaar. Wie die namen weet vraagt 
zich met mij misschien af, waarom er in de gezinnen 
van ons drieën zoveel verdriet moest zi jn. 
Henk en Koos leven niet meer, en ook Nel is er niet 
meer. Zeker weet ik, dat ik nog leef, en dat mijn taak nog 
niet af is. Onbegrijpelijk, als ik in mezelf schouw, maar 
toch dankbaar als ik kijk naar onze eigen kinderen, 
dankbaar als ik denk aan vanmiddag tussen de dove 
kinderen en nu onder U. 

Er staat in 'Effatha'veel op stapel, zowel naar vorm als 
naar inhoud. Het instituut te Zoetermeer, renovatie in 
Voorburg. Er is bezinning op de manier waarop we 
doven moeten helpen zich zo te ontplooien, dat zij, 
wel iswaar gehandicapt, maar zelfbewust en zelfstan
dig het leven aan kunnen. 
Er wordt heel hard gewerkt aan programmering. De 
door Van der Have op gang gebrachte ontwikkel ing van 
een structurerende taal methode nadert zijn voltooiing. 
Tot in de 70-er jaren is krit isch geschreven over de 
construerende methoden, en men doelde dan vaak op 
'Effatha', meestal door mensen die niet van nabij 
wisten hoe het hier toeging. Daar trokken we ons niets 
van aan, zoals we ons ook weinig aantrekken van 
suggesties, als zouden we de gebarentaal hebben 
ingevoerd. Dat is niet het geval. Wel is het zo, dat w i j 
hier niet meer opveren als we het gebrip 'gebaar' 
tegenkomen. Die allergie is genezen, zullen we maar 
zeggen. Met alles wat in ons is zullen we proberen dove 
mensen het Nederlands te leren spreken en spraak-
afzien, te leren schrijven en lezen, en als dat niet gaat, 
door middel van andere communicat ievormen. Verder 
doen we de handen niet op de rug, als een dove ons in 
het gesprek niet verstaat. Het is dan wel f i jn , als je het 
gebruikelijke gebaar kent. Daar nu spant de Ouderve
reniging 'Effatha'zich zeer bijzonder voor in. 
Omdat wi j hier al lemaal bij elkaar wonen op hetzelfde 
terrein, ziet U wel alle mogelijke vormen van communi 
catie, van puur oraal tot puur gebaren. Die situatie is bij 
ons geaccepteerd. We mogen niet klagen over de 



r u imte , nu het insti tuut in Zoetermeer in oktober in 
9ebruik wordt genomen, maar in het westen is de 
9rond schaars. 

pit moest me eerst van het hart. 
'k vond de toespraken vooral van belang voor mijn 
e |gen kinderen. Horen ze eens van een ander hoe ik 
be r>. Zij houden me nameli jk vaak een heel andere 
sPiegel voor. Ik hoop echter van harte, dat onze 
gesprekken levendig zullen bli jven. 
Toch is de dankbaarheid groot voor alles wat gezegd is 
e n ook gegeven. Veel te veel allemaal. 
'k ben blij dat a//e^zogenieten, alleen al va nhet fe i t .dat 
net feest was. 
Hartelijk dank. 

K. Koenen 

(Vervolg van blz. 133). 

~ Intussen heeft mw. Bess de Leeuw ook een scriptie 
pemaakt over haar studie aan de Academie voor 
'Expressie door Woord en Gebaar', getiteld 'VAN 
AANGEZICHT TOT AANGEZICHT'. Zij schrijft hierin 
°ver haar ervaringen binnen de dovencultuur. Zij 
schrijft over de expressie (emotionele uiting) dat in 
haar ogen verder moet worden ontwikkeld. Zeer goede 
scriptie. Dus geen wonder dat zij cum la ude is geslaagd 
voor haar studie. Van onze kant wordt Bess de Leeuw 
hiermee van harte gefeliciteerd, 
'k kan je verzekeren dat deze scriptie een f i jne en 
'eerzame bezit is. Wie graag in het bezit wi l komen van 
deze scriptie, stort het bedrag va n ƒ 7,50 + ƒ 4 , - porto = 
ƒ 1 1 , 5 0 op girorek.nr. 26.36.15 ten name van de 
Voorl ichtingscommissie-Ned. Dovenraad, Den Haag 
e n graag onder vermelding 'Bess'. 

~ Nog belangstell ing voor de kalender-1981 'Doven 
uit de doofpot'? Zo ja, dan graag het bedrag van ƒ 2 5 , -
storten op girorek.nr. 26.36.15 ten name van de 
Voorl ichtingscommissie-Ned. Dovenraad, Den Haag, 
onder vermelding 'Kalender-1981' . 

Bea Visser, secr.esse 

Lynn is doof: 

wat moeten we ermee? 

Over het boek 'Deaf like me' is in dit blad algeschreven 
toen de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave ver
scheen. (Van Horen Zeggen 1979, no. 4, december 
1979 blz. 94-95). Dat artikel was van mevrouwF. Balk-
Smit Duyzentkunst, lector in de Taalkunde van het 
hedendaags Nederlands aan de Universiteit van A m 
sterdam. Thans publiceren we een reactie naar aanlei
ding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling 
door prof. Dr. B.Tervoort, hoogleraar inde Nederlandse 
toegepaste taalkunde aan dezelfde Universiteit. 

Inleiding 
Het kon natuurl i jk niet uitbli jven: het aan sommigen al 
bekende 'Deaf like me'van de Spradleys, dat sinds het 
verschijnen in 1978 nogal wat opschudding veroor
zaakte en pennen in beweging bracht, is nu - in 1981 -
ook in het Nederlands verschenen, goed vertaald door 
Joyce Kendjian-Boerwinkel (moeder van een doof 
kind), en keurig verzorgd door uitgeverij Ambo. 
Wat moeten we ermee? 'We' dat is dan iedereen die 
zich met het probleem van doofheid bezig houdt: 
ouders ten eerste en verzorgers, verder kleuterleid
sters en leerkrachten zowel als wetenschapsbeoefe
naars, en tenslotte, niet op de minste plaats, de doven 
zelf. Het boek richt zich immers door zijn ondertitel tot 
al deze groepen, en geen mens zal ontkennen dat 
daarin een centraal probleem van elke dove aan de 
orde gesteld wordt: 'Hoe ouders erin slagen, de stilte te 
doorbreken en in gesprek te komen methundovek ind ' . 

1 . Lezen! 
Wat we er ten eerste niet mee moeten, is negeren, 
dood zwijgen. Daarvoor is de indruk die de oorspron
kelijke versie sinds de ruim twee jaar na het verschij
nen heeft gemaakt te groot. Je kunt er niet aan voorbij 
gaan door bijvoorbeeld enkel maar te zeggen dat we 
hier in Nederland geen behoefte hebben aan de 
controverse in al haar Amerikaanse scherpte, of door 
alleen maar te verkondigen dat je deze vertaling 
betreurt omdat het boek een eenzijdig beeld geeft. 
Daarmee isdekous nietaf, he t fenomeenvanded iepe 
indruk over de hele wereld niet verklaard, en deze 
Nederlandse versie niet van tafel geveegd. 
Wat we er dus ten eerste wèl mee moeten, is zelf lézen, 
en niet op gezag van een ander dri jven, want die tijd is 
voorbij. Critisch lezen, en een eigen oordeel vormen. 
Aan een dergelijke oordeelsvorming wi l het onder
staande stapsgewijze bijdragen. 

2. Teken des tijds 
Wat we in de tweede plaats als duidelijk kunnen 
constateren, is dat het boek geen los staand feit is; zo 
maar uit de lucht komen vallen met een plons in een 
vijver waar tot dusver alles rimpelloos stil lag. Er is 
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allang storm over het water; eigenlijk is de klassieke 
oerkloof De l'Épée - Heinicke 1780 helemaal niet 
overbrugd in Milaan 1880. getuigd Hamburg 1980. 
Voor wie niet met alle ramen dicht over eigen gelijk zit 
te zeuren, wi jzen overal de tekenen des tijds op een 
groeiende behoefte aan herwaardering van sommige 
standpunten. Ook in Nederland zijn er die tekenen; 
iedereen kent er we l een aantal; deze vertal ing is er één 
van. De in dit boek uitgewerkte ideëen zijn niet 
uitsluitend die van één stel ouders: er zijn er tegen
woordig nogal wat die in meerdere of mindere mate de 
twi j fels van de Spradleys delen. Al lemaal onterechten 
hoogst eenzijdig? Laten we voorzichtig zijn met die 
conclusie, want het gaat duidelijk de kant uit van een 
structurele stel l ingname van een meerderheid, óók in 
Nederland. Vergissen die zich allemaal? Komen de met 
Lynn gemaakte fouten meer voor? Waren ze alleen 
mogelijk op de gerenommeerde en met namegenoem-
de Amerikaanse orale scholen? Doen wi j het in Neder
land allemaal beter dan bijvoorbeeld de Tracy Clinic? 
Behalve dat is dit boek ook gezien buiten de context van 
het dove kind geen los staand verschijnsel. Overal 
participeren ouders tegenwoordig crit isch aan het 
onderwijs en komen minderheden krachtiger op voor 
hun rechten. Zo gezien is dit boek een eigentijds 
maatschappelijk protest; dus maatschappelijk heel 
relevant. 

3. Authentiek relaas 
Dat brengt ons op een derde punt: het boek is een 
authentiek relaas van diep menseli jk leed. Wie zelf 
geen kinderen heeft, kan weinig beseffen waar ouders 
als die van Lynn doorheen moesten. Wie een doof kind 
heeft, kent dat des te beter. Een onbevooroordeeld 
lezer blijft niet onaangeroerd door dit verhaal van de 
ouders die het allerbeste zochten voor wat hun het 
allerliefste was en die keer op keer stenen voor brood 
kregen. Het is immers het al te bekende verhaal van de 
zoekende mens in nood tegenover de voze woorden 
van onpersoonlijke hulpverlening. Luister bijvoor
beeld naar wat de audiologe hun meegaf toen Lynn bij 
16 maanden voor het eerst onderzocht werd en een 
gehoorverlies bleek te hebben van 90 dB bij 250 Hz, 95 
dB bij 500 Hz, 100dB en meer bij 1000 Hzen daarboven 
weinig of niets; en oordeel zelf: 
' "A l s ze ouder wordt en zich meer bewust wordt van 
geluid moet ze opnieuw getest worden. Waarschijnl i jk 
zal ze dan op veel geluid reageren waar ze vandaag niet 
op heeft gereageerd. Op dit moment kunnen we alleen 
maarzeggen dat ze sch i jn t te funct ionerena lseenk ind 
met een ernstig, zo niet zwaar gehoorverlies. Het kan 
zijn dat we een groot verschil zien als ze een hoor-
apparaat gaat gebruiken'. 

'Ik zag dat ze t i jdens het onderzoek een paar maal mijn 
mondbewegingen imiteerde en ze maakte zelfs een 
paar klinkerachtige geluiden. Ik zou zeggen dat ze op 
een beginnend taalniveau zit. Maar ik w i l U voor één 
ding waarschuwen. Aangezien Lynn zo alert is, zal ze 
ieder gebaar dat U maakt imiteren 
Ik merk dat ze wat gebaren maakt om begrepen te 
worden. Dat is prima, maar maakt U geen gebaren 
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tegen haar. U wi l t tochn ie tdatzeafhanke l i j kword tvan 
gebaren. Als dat gebeurt, zal ze haar stem niet wi l len 
leren gebruiken'. 
'Denk erom dat U tegen haar praat. Op den duur zal ze 
gaan begrijpen wat U zegt en ook haar stem leren 
gebruiken' . " (40, 41). 

Ik denk dat velen onder ons dit soort taal nog wel 
kennen. Zo'n t ien jaar geleden deden dergelijke gede
cideerde, ongenuanceerde uitspraken het nog goed. 
Nu begint men eraanal lekantendoorheentek i jkenals 
een voorstell ing van zaken die maar al te vaak 
onverantwoord hoop wekt. Dat is precies wat bij de 
Spradleys gebeurde. Die klampten zich vast aan een 
prognose die de belofte inhield van een langzamer
hand minder doof, meer horend li jkend kind. 
Tegenwoordig roept dit soort beweringen terecht 
t ientallen vragen op. Was de zestien maanden oude 
Lynn zich dan bewust van geluid? Hoe wist die 
audiologe dat? Toch niet uit het audiogram! Dat wees 
eerder op het tegendeel. En stel dat Lynn dan al zo'n 
'bewustzi jn ' heeft: wat houdt dat woord dan in? Wat 
betekent het? Functioneert er iets? Hoe dan? Hoe weet 
die audiologe dat Lynn zich meer bewust zal worden 
van geluid a Is ze ouder wordt? Is dat bij dit verlies een zo 
vanzelfsprekende zaak als hier gesuggereerd wordt? 
Of gebeurt dat in sommige gevallen wel eens? En is dat 
dan zo belangrijk? Wordt hier met de bewering over het 
hoorapparaat niet unfair veel in het vooruitzicht 
gesteld? Deze ouders hebben zich daar jarenlang voor 
niets aan opgetrokken. En de voornaamste vraag: als 
Lynn zó goed imiteert dat ze zelfs bij een eerste 
interactie de mondbewegingen van een vreemde 
meteen nadoet, waarom worden dan enkel die mond
bewegingen samen met een beetje vocaliseren een 
beginnend taalniveau genoemd? Afgezien van het 
door elkaar halen van spraak en taal, is zo'n uitspraak 
psycholinguïstisch en sociolinguïstisch een lachertje. 
Immers: wat Lynn wi l iscommunicat ie. Met haaralert 
en perfect gezichtsvermogen is dat natuurl i jk visuele 
communicat ie, niet via een niet functioneel gehoor. 
Taal is communicatie, en bij Lynn is dat niet: mondbe
wegingen en af en toe stem geven. Bij haar is het: 
visuele interactie van persoon tot persoon, desnoods 
met handen en voeten: dèt is pas echt beginnend 
taalniveau. En uitgerekend dat wordt prompt gefrus
treerd: 'Maak vooral geen gebaren terug tegen haar'. 
Met de bekende greep uit het niets die zo indrukwek
kend klinkt: 'Als dat gebeurt zal ze haar stem niet wi l len 
leren gebruiken'. Nooit bewezen, maar 't klinkt goed... 
Foutief geciteerd door de ouders? Neen, daar klinkt het 
veel te echt voor: zoiets krijgen ouders niet bij elkaar 
gefantaseerd. Trouwens, afgezien daarvan: het boek 
staat vol met dit soort belevenissen die allemaal veel te 
levensecht klinken om als totaliteit tendentieus te zijn. 

4. Aanklacht typisch? 
We zullen de verleiding weerstaan om nog enkele 
sprekende voorbeelden te citeren en gaan over op een 
vierde punt. Dat is de belangrijkste vraag: is deze 
aanklacht typisch? Toegegeven dat het boek een teken 



des tijds is en bovendien een ontroerend relaas, dat 
maakt het nog niet tot een weergave van hoe dit soort 
d i r ïgen meestal gaan. Het kan best een autentiek 
verslag zijn van hoe iets bij uitzondering mis kan gaan. 

Als dat zo is, blijft echter wel onverklaard dat 'Lynn is 
doof zo'n indruk maakte. Het boek is duidelijk symp
toom van een ontwikkel ing, zeiden we. Tien jaar 
9eleden zou het een geïsoleerd verschijnsel zijn 
9eweest waarvan men gezegd zou hebben: Tja, zo kan 
het ook uitpakken maar dat w i l niet zeggen dat het in 
andere gevallen niet lukt. De overtuiging van het gelijk 
m e t de methode was toen nog onaangetast. Nu, in 
1981, zijn we wat voorzichtiger geworden; we vragen 
o n s tenminste af: was die Lynn misschien een overi
gens intelligent maar wel in haar spraakontwikkeling 
gestoord kind? Bij een rode hondslachtoffertje is zo'n 
nevenstoornis mogelijk. Dan was ze met een vroege 
differentiële diagnose tijdig geïdentif iceerd en met een 
binder exclusief orale aanpak beter geholpen ge
fees t . Waarbij we twee dingen niet moeten vergeten. 

Ten eerste dat we dan om eerlijk te bli jven niet van de 
diagnostische kennis anno 1980 maar anno 1965 uit 
boeten gaan; en ten tweede dat de instanties die Lynn 
toen onderzochten zeker bij de ti jd waren: Ik kan dat in 
e'l< geval van de John Tracy Clinic en het audiologisch 
centrum van Chicago uit persoonlijke ervaring getui-
9en. Lynns ouders zochten en kregen het beste advies 
dat toen te geven was. 

Maar de veronderstell ing dat het kind door neven-
stoornissen gedoemd was een 'oral fai lure' te worden, 
lijkt weinig gegrond. Een dergelijke suggestie valt na 
9een enkel onderzoek in het boek te lezen en het 
verslag is verder zo zorgvuldig en volledig dat het zoiets 
zeker zou vermelden. Het tegendeel blijkt uit uitspraak 
na uitspraak: Geef niet op', Het gaat goed!. Dezezaken 
nemen tijd'. Kijk watzealkan!, U'moetgeduld'hebben!. 
e nf in , de bekende scala van bemoedigingen. Lynn 
werd met andere woorden door de haar omringende 
Professionals helemaal niet beschouwd als een doof 
kind met een bijkomende spraakontwikkelingstoornis. 
Op een tekort schietende diagnose richt zich de 
aanklacht van het boek dan ook niet. Samen met 
andere verontruste ouders richten de Spradleys zich 
, e gen de aanpak, de methode. En dus is de aanklacht 
inderdaad wèl typisch, geldt zij wèl in algemene zin, en 
is zij zo teken des tijds. Maar als zij typisch is, is ze 
daarmee dan ook terecht? 

5 - Aank lacht terecht? 
Om die vraag te beantwoorden gaan wea ls vijfde punt 
°P die methode in. Waarbij we mijns inziens aan de 
kern van de zaak beginnen toe te komen en meer nog 
dan tot dusver het geval was inderdaad met de gave van 
net crit isch onderscheid moeten lezen. Onderscheid 
vooral tussen de in het boek becritiseerde methode en 
de aanpak hier te lande. 
Tom en Louise Spradley kiezen heel bewust voor hun 
kind een 'oral school', niet een die de 'combined' of 

'simultaneous method' aanhangt. En ze houden lang 
vol, immers: 
'... onze hoop steunde op deze ene levenswaarheid: de 
orale methode bood de enige adequate oplossing. Iets 
anders was er niet. We konden het niet zomaar 
opgeven. We konden Lynn niet overleveren aan een 
wereld van stilte, eenzaamheid en afhankeli jkheid. Ja, 
het zou langer duren dan we verwacht hadden. Nee, 
we konden niet rekenen op een plotselinge doorbraak. 
Maar Lynn zou leren praten. Langzaam schroefden we 
onze verwachting naar beneden. Misschien zou ze als 
ze vijf of zes was beginnen te praten ... '(141) 

Om allerlei historische, sociale, onderwijskundige en 
nog andere redenen is de tegenstell ing 'oral versus 
s imul taneous' in Amerika sterk opgeschroefd. De twee 
zetten zich doorlopend tegen elkaar af; daardoor is de 
orale school daar veel rigieder dan doorgaans hier te 
lande het geval is. 'Geen gebaar in deze school ' is daar 
'n soort bijgeloof geworden. De tegenstell ing inal haar 
scherpte is hier gelukkig onbekend. 

Een enkele uitzondering daargelaten nemen de Neder
landse dovenleerkrachten niet zo'n extreem vijandige 
houding tegenover het gebaren-maken aan als Amer i 
kaanse oralisten. Een Amerikaanse 'oral school' ver
schilt echter nog in een ander opzicht van onze 
scholen. Misschien moet ikvoorzicht igerzi jnenal leen 
over het verleden spreken, namelijk over de scholen in 
de tijd dat Lynn Spradley ze bezocht: het is immers fair 
om over dïe periode te oordelen, want daar gaat 't boek 
over. Bovendien heb ik het dan over dezelfde ti jd dat ik 
die scholen regelmatig bezocht en goed kende; ik kan 
dus over die periode meepraten. Overigens heb ik niet 
de indruk dat de hieronder te maken opmerkingen nu, 
1981 , helemaal niet meer zouden gelden. 
Veel van die Amerikaanse scholen maakten de fout, 
spraakles met taalontwikkel ing te verwarren, en te 
denken dat taalontwikkel ing in een niet-communica-
tieve context succes kon hebben. Spraakles werd 
zonder aandacht voor het belevingsonderwijsgegeven 
en ontaardde dan in een 'dri l l 'zonder enig contact met 
de werkel i jkheid. 

Een voorbeeld is duideli jker dan veel gepraat erom
heen. Ik kon inderti jd mi jn Nederlandse ogen en oren 
niet geloven als ik telkens weer meemaakte hoe een 
'teacher' een doof kind voorde klas haalde en dan iets 
zei wat het kind moest doen. 'Jump! ' (hetk ind hipt even 
omhoog), 'Smile! (grijns van het kind), 'Fall down! (kind 
gaat even liggen). Turn around! (kind draait om as), 
Run! (kind maakt minirondje), enzovoort. 
Dat alles zonder dat er ook maar de minste aanleiding 
in de situatie zelf bestond om omhoog te hippen, te 
grijnzen, te gaan liggen, om de eigen as te draaien of een 
minirondje te rennen. En bij dat éne dwaze techniekje 
bleef het niet. Allerlei van dit soort fouten maakten van 
spraak en spraakafzien geen taal maar bleven puur 
dressuur aan de buitenkant. Hetzelfde gold voor de 
ma nier waarop het spreken van zinnen werd geoefend: 
niet communicatief uit de beleving en de behoefte tot 
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contact opgebouwd, dus levensvreemd en levenloos. 
Incorporatie van de spraakcomponent binnen de com
municatieve interactie werd zo onmogelijk. Dat ge
beurde, ook al in die jaren, in Nederland zeker beter. De 
Europese pedagogische methodes binnen en buiten 
het dovenonderwijs waren gewoon verder. Al leen is 
het alt i jd riskant over het continent Amerika te genera
liseren. Er waren daar, óók in die ti jd, goede uitzonde
ringen bij de orale scholen, zoals bijvoorbeeld de 
Lexington school of de Atlanta school. De scholen met 
de gecombineerde methode liepen genoemd risico 
minder. Immers, als de hier becritiseerde methodes, 
die niet van een communicatieve interactie uitgaan en 
niet voortbouwen op het funct ioneren van een ge
sprek, het dove kind dan ook nog in hetstrakke keurslijf 
van de anti-gebaarhouding ri jgen, kan er gemakkelijk 
een Lynn Spradley uit voortkomen. De gecombineerde 
methode compenseert dat risico veel makkelijker: daar 
komt tenminste communicat ie volop aan haar trekken! 

Het is heel interessant - of liever diep ontroerend - om 
te lezen hoe Lynns vader met de zuivere intuït ie van de 
ouder aan de hierboven geschetste levenloze kwell ing 
nog iets van betekenis weet mee te geven: 
'We hebben er dat voorjaar zeker wel honderd uur aan 
besteedom Lynn hetonderscheidtussen'spr ing ' , ' ren ' 
en 'val neer' te leren 'horen' . 
'Ren'. Ik zat op de grond naast het raam van de 
eetkamer; de drie kaarten stonden op de vensterbank. 
Ik wees naarde vensterbank en wachtte. Lynn pakte de 
juiste kaart. 
'Knappe meid! ' riep ik uit. 'Je hebt het goed gedaan'. Ik 
gaf haar een dikke pakkerd. 
'Spring'. Weer de goede kaart. 
'Val neer'. Louise keek toe hoe Lynn iedere keer de 
juiste kaart pakte. Een paar dagen later nam ik de 
volgende stap 'Spring'. Lynn draaide zich om en pakte 
de kaart met 'spring'. 'Goed zo. Nu gaan we spr ingen! ' 
Ik sprong op, pakte haar handjes en samen sprongen 
we door de eetkamer. Lynn vond het heerlijk. 
'Ren'. Lynn lashetvanmi jn l ippen. lasdekaar tenpakte 
hem, een verwachtingsvolle blik in haar ogen. Ik 
draaide me om en draafde, met Lynn vlak op mi jn 
hielen, door het huis. 'Val neer'. Lynn pakte de kaart, ik 
trok haar naar me toe en we vielen boven op elkaar op 
de grond. Ze lachte en rolde om. Ze genoot duidelijk van 
deze lessen in semantiek. We speelden dit spelletje 
wel twint ig of dertig minuten voor ze er genoeg van 
had'. (148) 

Toen Lynn vijf was, werd ze zo ernstig ziek dat ze naar 
het ziekenhuis moest. Het gezin heeft tot dan jaren 
aangetutteld met het dove kind, en al de frustraties in 
de communicat ie verduurd, hopende op de toekomst, 
maar plotseling wordt het routine-kringloopje van elke 
dag ruw doorbroken en spat het harde besef open: 
'We gingen de hoek om en liepen dwars over het 
parkeerterrein naar het ziekenhuis. Lynn maakte een 
zacht, klaaglijk geluid in mijn armen. Wegingen, elkaar 
stijf vasthoudend, met z'n vieren het ziekenhuis 
binnen. Alles wat Lynn geleerd had, was van geen 
betekenis meer Juist nu, op het moment dat de nood 

om te communiceren het hoogste was, konden we het 
niet. Onze eigen dochter - en we kenden haar nauwe
lijks! 
Als ze nu eens niet beter werd? Ze kon een paar 
honderd woorden liplezen, maar ze kon niet eens haar 
eigen naam zeggen. Ze had nooit gezegd: 'Ik ben moe', 
'Ik heb honger', of 'Ik heb buikpi jn' . Ze had nooit gezegd 
'Ik hou van je' . Ze had nooit om een pop of een 
teddybeer gevraagd. Ze had ons nooit verteld wat zefijn 
vond of wat ze wi lde of met w ie ze gespeeld had. 
Communicatie! Dat was ons onthouden. Een onbe
heerste woede welde in me op. We waren bedrogen -
het was niet eerlijk. Waarom? Waarom? Waarom?' 
(158) 

Het is geen wonder dat Lynns ouders zich zwaar 
gefrustreerd en simpelweg misleid voelden; het isdan 
ook volkomen volgens verwacht ing dat ze daarna 
datgene gaan doen wat tot dan toe streng verboden 
was. De rigiditeitvan hetverboden het miskleunen van 
dit soort oralisme gaan hand in hand zeker in het land 
van de harde controverse en de extreme tegenstell ing. 
Er is geen twi j fe l aan dat het indrukwekkende 'Ilove 
you' - verhaal een authentieke belevenis is geweest. 
Een kind dat als het vijf jaar oud is voor het eerst 
spontaan haar liefde uit voor haar ouders zal elke 
onbevooroordeelde lezer ontroeren. Louise Spradley 
brengt haar dove dochtertje, dat eindeli jk ook haar 
handjes gebruiken mocht om gebaren te maken, naar 
bed. En plotseling roept moeder man en zoon erbij: 
" T o m ! Bruce!' Bruce gooide de dekens van zich af. Ik 
sprong op. Binnen een seconde waren we in Lynns 
kamer. 'Kijk nou eens! ' zei Louise; de tranen stroom
den over haar gezicht. 'Ze heeft het twee keer gezegd!' 
Lynn zataan het hoofdeinde vanhaarbed. Louise zatop 
de rand en keerde zich weer naar Lynn. 
'Ik - hou - van - jou ' , zei ze met door tranen verstikte 
stem en maakte tegeli jkerti jd de gebaren. Ze omhelsde 
Lynn, ging zitten en wachtte af. 

Lynn hield stralend haar twee kleine vuistjes omhoog, 
kruiste ze stevig over haar hart en wees toen, met een 
blik van verstandhouding, naar Louise. Onmiddell i jk 
pakte ze Louise beet en omhelsde haar innig. De kamer 
scheen te vervagen; met moeite mi jn tranen bedwin
gend pakte ik Lynnop, hield haard icht tegen me aan in 
een lange omar mingen zette haar toen weer neer op de 
rand van haar bed. 'Ik - hou - van - jou ' , gebaarde ik 
langzaam, mijn stem trilde toen ik sprak. Ik liet mijn 
handen vallen en wachtte. 'Hou - van - jou ' , gebaarde 
Lynn duidelijk en zelfverzekerd, en strekte toen haar 
armen uit om me te omhelzen. Louise en ik keken 
elkaar aan met tranen in onze ogen. 
Bruce knuffelde zijn kleine zusje. 'Ik hou van jou ' , 
gebaarde hij perfect met een brede gl imlach op zijn 
gezicht. 'Hou van jou ' , gebaarde Lynn terug, deze keer 
met een duidelijk meer overdreven ri tme. 
Ze had haar stem gevonden! 

Even later in de keuken zei Louise met nauweli jks 
verholen opwinding: 'Tom, het werkt ! Ik kan het bijna 
niet geloven'. 'En het lijkt haar zo gemakkelijk af te 
gaan, 'zei ik". (203) 
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Het is nietonbegri jpel i jkdatdeSpradleysdaarna harde 
d 'ngen gaan zeggen over het oralisme. Dat wi l zeggen: 
°ver het soort oralisme dat zij ontmoet hebben. Maar 
n iet alleen hard, ook raak! 

Van al de wonden die het oralisme Lynn had toege
bracht, was het haar beroven van een naam wel de 
diepste geweest. We hadden haar zonder het te weten 
verteld: 'Jij bent niemand totdat je 'Lynn' van onze 
'ippen kunt lezen, totdat je 'Lynn' met je stem kunt 
z e9gen. Iets anders accepteren wi j niet'. Zonder het 
bezit van een naam en een taal om er inhoud aan te 
Seven, kon ze niet zeggen: 'ikben iemand. \kbenLynn. 
Zonder een geaccepteerd symbool voor haarzelf had 
haar gevoel van zelfbewustzijn en zelfdiscipline geen 
vvortel kunnen schieten en niet kunnen groeien. Ze kon 
niet het alomvattende gevoel ervaren dat zegt: 'Ik kan 
de dingen om me heen de baas door hun namen te 
leren' ." (205) 

"Naam? Naam? Naam?' Lynn had eindelijk van de 
verboden vrucht 'gebarentaal ' geproefd en daarmee 
kwam ze tot de ontdekking dat de oneindige verschei
denheid van dingen in de wereld namen hadden. Niet 
alleen vluchtige halfverborgen bewegingen van tong 
en lippen. Eindelijk wist ze dat de voorwerpen namen 
hadden die ze zich eigen kon maken, die ze kon 
begrijpen en gebaren. 
Ik hou van jou' . 'Dank U - eten' . 'L-y-n-n' . 'Bruce'. 

'Moeder'. 'Vader'. 'Koekje'. 'Melk'. 'Naam'. 
Oertien woorden in minder dan een week. Bijna 
driemaal zoveel als ze in de laatste vijf jaar had leren 
z eggen. We waren volstrekt niet voorbereid op de 
snelheid waarmee Lynn spontaan gebaren ging ma
ken". (207) 
Leerkrachten, logopedisten, audiologen en hoofden 

van scholen konden de behoefte aan communicat ie 
negeren. Zij werden niet iedereochtendbij het opstaan 
geconfronteerd met een dove zoon of dochter. Na drie 
uur deden ze de deur van de school dicht en gingen ze 
naar huis. Zij werden niet in het holst van de nacht 
wakker gemaakt en gekweld door de vraag wat hun 
kind toch wi lde, zonder daar ooit achter te kunnen 
komen". (208) 

Het is duidelijk: de omkeer van Lynns ouders is totaal, 
dat blijkt wel uit deze woorden. Hadden ze ongelijk? Ik 
heb hierboven gezegd dat ze stenen voor brood kregen, 
en daar blijf ik bij. Wie zó vol overgave zijn gehandicapt 
kind toevertrouwt aan een methode, wie zó t rouw met 
de zelfverzekerde vertegenwoordigers van die me
thode meewerkt, en wie dan na vier, vijf jaar dingen 
moet schrijven als: 'Ze kon een paar honderd losse 
boorden liplezen, maar ze kon niet eens haar eigen 
naam zeggen', 'Ze had nooit gezegd 'Ik hou van je', of: 
Van al de wonden die het oralisme Lynn had toege

bracht, was het haar beroven van een naam wel de 
diepste geweest', die stelt terecht dat hij bedrogen is. 
En die krijgt gelijk van de mensen! Niet voor niets kozen 
zoveel ouders in Amerika vóór dit ouderpaar. Dit stel 
m ensen , uniek in hun vermogen om het hele relaas ook 
°P papier te zetten, bleek helemaal niet uniek in wat ze 

meegemaakt hadden. Daarom maakte het boek zo'n 
diepe indruk niet enkel bij ouders van dove kinderen, 
maar ver buiten die groep. Binnen welke context dat 
terecht was, hoop ik enigszins uiteengezet te hebben. 
Het boek richt terecht een beschuldigende vinger op 
een aanpak die veel te communicat ie-vreemd was, en 
die daarom gelukkig goeddeels de Nederlandse niet is. 
Zonder meerde lijn van verwi j ten doortrekken naar het 
onderwijs in Nederland - wat al gedaan is - gaat dus 
zeker niet op. 

6. Een boodschap voor ons? 
Maar nu dan tenslotte, en op de zesde plaats, die 
Nederlandse situatie: heeft het boek daar ook nog een 
speciale betekenis voor? Of kunnen we volstaan met te 
zeggen: Oh, maar in Nederland zou Lynn veel verder 
gekomen zijn; we kennen hier ook niet-sprekendedove 
kinderen; we erkennen hun rechten op aangepaste 
communicatie, en we zorgen goed voor ze, met 
geëigende methodes? Dit boek gaat in wezen aan ons 
voorbij, het is hoogstens een interessant 'document 
humain'? 
Even afgezien, tussen haakjes, van het feit dat we 
natuurli jk weer op moeten passen voor historische 
vertekening; de eerlijke vraag zou immers moeten 
luiden: welke kansen had Lynn hier in 1965 gehad? 
Maar dat is hooguit van belang voor de geschiedenis 
van het dovenonderwijs. Ik stel de vraag liever ten 
aanzien van het heden. Kunnen we zó aan het boek 
voorbijgaan als juist gesteld? 

Ik geloof niet dat we ons dat kunnen permit teren. Zo 
simpel ligt het niet. Ik denk om te beginnen dat dit boek 
bedoeld is aIs signaal, in aMe geval van dié ouders die de 
Nederlandse vertaling wi lden en er nu bijval aan 
betuigen. En dat zijn er veel, erg veel; ik denk zelfs een 
meerderheid. Wat voor signaal dan? 

Om te beginnen kan niemand beweren dat Lynn enkel 
een 'oral fai lure' was, en vandaaruit een argument 
opbouwen. Ik heb dat boven al enigszins uitgewerkt en 
herhaal het in deze context: uit het relaas blijkt wèl dat 
haar spraakontwikkeling niet erg vlot liep, maar ze 
sprak, en met vijf jaar kon ze een paar honderd woorden 
liplezen. Van nevengebreken wordt niet gerept. Trou
wens: wie verstand van deze zaken heeft, weet dat het 
bij prelinguaal dove kinderen zelden een zaak van alles 
of niets is; overigens normale prelinguaal dove kinde
ren hebben bijna nooit een vanzelfsprekende en 
gemakkelijke aanleg tot het leren spreken en spraakaf-
zien, en de gevallen waar in dat bij dezelfde groep 
helemaal mislukt zijn eveneens zeldzaam. Daartus
senin zit de meerderheid: zitten met andere woorden al 
die kinderen die met veel moeite moeten leren praten 
en spraakafzien, met héél veel moeite en héél veel 
geduld en héél langzaam, óók bij de beste methode. En 
dat zijn ze bijna allemaal, die drie- en vierjarigen die zo 
vief en pienter uit hun oogjes kijken, maar met w ie je 
amper een woord, laat staan een zin kunt wisselen. En 
daér gaat het om, daar gaat het al die ouders om, 
tenminste dat denk ik. Dat herkennen ook de Neder-
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lande ouders in het leed van de Spradleys, endat isde 
boodschap die zij met deze vertaling aan de Nederland
se dovenwereld wi l len duidelijk maken. Het gaat er niet 
om dat we er het beste van moeten zien te maken met 
dove kinderen die 'afgekeurd' zijn voor de methode 
'eerste rang' (praten!), die kinderen die inderdaad een 
nevengebrek hebben en dus niet tot spreken en afzien 
kunnen komen (maar daarom van sommige opvoeders 
nog geen gebaren mogen maken!), of die kinderen die 
een zogeheten 'subnormale' intell igentie hebben (en 
die jedusgerust wèl gebaren kunt laten maken!), want 
daar gaat dit boek helemaal niet over! Als je het mij 
vraagt, gaat dit boek over alle gewone jonge dove 
kinderen, óók in Nederland. Over kinderen midden in 
de jaren waar in de communicat ie bij de nu nog ook hier 
te lande toegepaste benadering te kort moet schieten: 
over de peuter, de kleuter, en het jongere lagere
schoolkind. 

Laten we er niet omheen lopen: Lynn is doofqaax niet 
over mult ipel gestoorden of over methodes van onder
wi js, neen, Lynn is doof Qaax over de eerste zes, zeven 
levensjaren van een gewoon lief mensenkind dat de 
pech had om doofte zijn in een samenleving diedat tien 
jaar geleden niet goed wist op te vangen en daar nu nog 
steeds moeite mee heeft. Hetboekgaatoverhet fe i tdat 
de filosofie van de zuivere spreekmethode duidelijk 
bleek tekort te schieten voor de eerste levensjaren van 
een doof kind: daar gaat het over. Er klopt iets niet; er is 
iets dat niet kloppen kan. En het is juist aan die bel dat 
tegenwoordig van alle kanten getrokken wordt om 
alarm te luiden. Lynn is doof stelt gewoon het structu
rele tekort van de begeleiding van de eerste levensja
ren aan de orde, maar het doet dat voor de verandering 
nu eens niet met een droog betoog maar met een 
menselijk aanspreekbaar verhaal. Daarom slaat het 
boek zo aan en wordt het zo beaamd. Dan kun je nóg van 
me cadeau kr i jgendatdepech met Lynn groter wasdan 
gewoonli jk, en dat het tekort in haar geval en in het land 
Amerika dus schril ler aan het licht kwam. Maar dan 
toch wel zó herkenbaar dat duizenden ouders het als 
een duidelijke boodschap van hun eigen beleven 
zagen. 

De wetenschap die de interactie in de eerste levens
jaren sinds kort zo grondig bestudeert, en hoe de 
communicat ie door taal daaruit voortvloeit, weet het 
nu wel . Wie in de voorzorg werkt, heeft het allang 
ervaren. De meeste ouders hebben het meegemaakt, 
net als de Spradleys. Dat hun doof kind de eerste jaren 
in wezen vreemd voor hen bleef, achterbleef, er nietbi j 
leekte horen, buitengesloten werd, dat het zo moeilijk 
was om van menstot beginnend menstecommunice-
ren, dat spontaneïteit stuk liep op niet-verstaan, op 
misverstand telkens weer, dat het bij uitermate pr imi
tief contact bleef, dat de andere kinderen er geen raad 
mee wisten en zich afwendden: Vul maar aan. Mis
schien hebben sommige ouders het minder extreem 
meegemaakt omdat ze zich minder t rouw aan het 
afwijzen van gebaren hielden, omdat ze compensatie 
vonden in een vlucht in de l ichaamstaal, of omdat ze 
gewoon zichzelf bleven en alles deden wat hun intuït ie 
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hun ingaf, of om een aantal van deze redenen samen. 
Veel ouders herinneren zich nog de rooskleurige 
beloften voor de toekomst, ze weten nog van de valse 
hoop die het eerste hoorapparaat wekte, ze voelen nog 
die aangeprate afkeer tegen het gebaren-maken, en 
horen nog steeds alle waarschuwingen ertegen: dan 
gaat Uwkind niet spreken, dan leert het nooit goed naar 
de mond kijken, dan blijft het concreet denken, gebaren 
leiden af van de taalontwikkel ing, ze remmen het lezen 
af, ze werken het isolement in de hand, ze hebben een 
slechte invloed op de oraal ingestelde kinderen, 
enzovoort. Als dat al lemaal uit experimenteel onder
zoek bewezen was, zou het niet nog steeds deel van de 
controverse zijn. Er is niets bewezen, vandaar da t je 
zoveel hoort beweren! 

Wat wèl bewezen is, en wat wèl telt, en wat het enig 
belangrijke is, dat is dat je niets de interactie tussen het 
jonge kind en zijn omgeving inde weg moet stellen. De 
interactie ouder - kind vindt plaats vanaf de geboorte, 
de communicat ie groeit daar uit voort, het denken 
bloeit er uit op, de totale ontwikkel ing stoelt erop. Op 
wat er die eerste jaren tussen moeder, vader en kind 
gebeurt. Vandaar dat een beperking van die interactie 
het slechtste is wat je kunt doen. Frustreren van wat er 
van mens tot lief mensje gebeuren moet, vooral als dat 
mensje doof is, is fundamenteel fout, is immoreel, 
omdat zó een gehandicapt mensenkind niet tot ontwik
keling kan komen: dat is het verhaal van Lynn . 
Wat niet bewezen hoeft te worden omdat het evident 
is, dat is dat elk doof kind gebaren maakt. Ik heb er nog 
nooit een gezien die dat niet deed. Jaren geleden zag ik 
ze dat doen in de Lexington Avenue Subway op weg 
naarde oude downtown Lexington school, nu zie ik ze 
op lijn één op weg naar de Ammanschool ; jaren 
geleden heb ik er met de hoogste klassers van de Clark 
school heel eerlijk over gepraat, en een paar maanden 
geleden met een stel van het voortgezet onderwi js in de 
bus van Sint-Michielsgestel naar station 's Hertogen-
bosch; ik ken ze van Brugge, Brussel en Gent, van 
Guyot en van Rudolf Mees, van 1978 op de Samuel 
Heinicke school in Leipzig en van 1980 van de 
dagschool in Hamburg. Ikkenze.netalsU.EIkdoof kind 
maakt gebaren met andere dove kinderen; in de klas 
misschien minder of niet; daarbuiten des te meer. 
Mogen ze soms? 

Wat ons tenslotte de laatste jaren op niet mis te 
verstane wijze duidelijk gemaakt wordt, dat is het 
standpunt van de volwassen doven temidden van ons. 
Het is van groot belang om ook daarin het verschil 
tussen Amerika en Nederland te signaleren: in Ame
rika American Sign Language voor de communicat ie 
onder elkaar, maar in Nederland een vorm van totale 
communicat ie, dat w i l zeggen zowel manueel als 
vocaal in de vorm maar met het Nederlands als 
onderliggend taalsysteem. 

7. Conclusies 
Samenvattend kom ik tot enkele conclusies betreffen
de de vraag, wat we met Lynn is doof moeten: 

1. De eerste levensjaren zijn van wezenli jk belang 



voor de ontwikkel ing van interactie, communicat ie en 
taal. Het boek maakt eens te meer duidelijk dat daar 
vooreen doof kind het spontaan maken van gebaren en 
het zó terug communiceren bij hoort; enkel spreken en 
spraakafzien zijn voor die periode ontoereikend. Wordt 
de vrije expressie belemmerd dan ontstaat naast een 
vertraagde en verarmde taalverwerving het risico van 
een gestoorde cognitieve, emotionele en sociale ont
wikkeling. 

2. Binnen dat gebaren-maken van de eerste levens
jaren dient systematisch zo vroeg en zo goed mogelijk 
de verbale component geïntegreerd te worden om 
beginnend spraakafzien, later: spreken, daarna: lezen, 
en tenslotte: schri jven te ontwikkelen. Dit systeem 
dient in eerste instantie ontworpen en uitgewerkt te 
Worden door de voorzorg-organisaties, en daarna 
aansluiting te krijgen aan het aanvankelijk onderwijs. 

3- Er is binnen de Nederlandse discussie over die 
eerste levensjaren geen behoefte aan de Amerikaanse 
tegenstell ing: enkel spreken tegenover American Sign 
Language. De Nederlandse voorzorg en de scholen 
dienen elkaar te vinden in een begeleiding van het 
jonge dove kind waar in zowel de wezenli jke functie van 
het gebaar a Is de noodzakelijke opbouw van voorwaar
den voor spreken en spraakafzien erkend worden. 
Daarmee wordt bewust gekozen voor een samenwer
kingsmodel waar in voor het conflict zoals het boek dat 
schetst hopenlijk geen plaats meer is. 

4- Deze keuze sluit aan bij die van de organisaties van 
ouders en van volwassen doven. Die wensen in 
meerderheid een communicatiesysteem waaraan 
geen eigen gebarentaal maar de Nederlandse taalaan 
ten grondslag ligt, maar waar in wel voor een commu
nicatief medium gekozen wordt dat een manuale plus 
een verbale component inéén gebruikt. Binnen zo'n 
keuze past enerzijds volledige aanvaarding van de kant 
van de ouders en de volwassen doven van bestaanden 
blijvend optimaal spreekonderwijs, maar is anderzijds 
geen plaats meer voor een negatieve houding tegen
over het vrijelijk gebruik van gebaren onderling en met 
de naaste omgeving door doven van elke leeftijd. 

Universiteit van Amsterdam 
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Wordt de stem van de 

dove gehoord? 

Onderstaande beschouwing stelt twee werken aan de 
orde die al eerder in dit blad besproken zijn, respectie
velijk in het nummer van oktober 1980opblz. 92-96 en 
in het nummer van maart 1981 opblz. 18. Desondanks 
plaatsen we dit artikel, omdat de daarin ontwikkelde 
gedachten nogal afwijken van de twee eerdere bespre
kingen. 

Redaktie 

In dit artikel wi l len we het boek 'Hulp aan gehoorge
stoorde kinderen' (1) aan de orde stellen. Volgens de 
schrijver Bruno Fischer, hoogleraar in de pedagogiek 
en de onderwijskunde voordoven-en slechthorenden 
scholen te Heidelberg is het boek geschreven voor 
ouders. Omdat men de ouders een belangrijke rol w i l 
laten spelen in de vorming van hun gehandicapte 
kinderen werd het in het Nederlands vertaald. Well icht 
zijn er uit dit geschrift aanwijzingen te halen voor 
scholen die ernst wi l len maken met de ouderparticipa
tie. Bijna gelijktijdig met het boek verscheen er een 
uitgave van de Voorl icht ingskommissie - Nederland-
se-Dovenraad getiteld: 'Het Eilandenrijk van de Do
ven'.(10) Dit werk wi l len we eveneens in onze be
schouwing betrekken. 

HULP AAN GEHOORGESTOORDE KINDEREN 
Op de omslag van dit boek staat felgekleurd het woord 
'gehoorgestoorde'. De woorden 'hulp aan kinderen' 
verdwijnen daardoor naar de achtergrond. Moeten we 
aan dit verschijnsel betekenis hechten? 
Het valt op dat er na de inleidingen van schrijver en 
vertaler eerst dertig bladzijden worden gewi jd aan de 
beschrijving van het Oor en de indeling en oorzaken 
van gehoorstoornissen. 
Deze op zichzelf interessante informatie had in een 
boek voor ouders toch beter in een bijlage kunnen 
worden opgenomen. Ouders hebben doorgaans niet te 
maken met losse oren, doch metdek inderend ieeraan 
vast zitten. 

Ontw ikke l ing van taal en spraak 
Ietwat want rouwig geworden, bekijken we het volgen
de onderwerp: 
Opvoeding van en onderwi js aan dove- en slechtho
rende kinderen. 
Het dove kind moet leren spreken. 
Dat isdeteneurenhetonderwi jsspantz ichgeweld ig in 
om dat doel te bereiken. Kosten nog moeite worden 
gespaard om de ontwikkel ing van taal en spraak te 
bevorderen. We krijgen een goed overzicht van wat er 
in sommige scholen voor gehoorgestoorden wordt 
gedaan en gepropageerd. Tegen bepaalde uitdrukkin
gen hebben we wel bedenkingen. 
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Voor de kleuterscholen voor slechthorenden worden 
in één adem speel- en trainings-shuaües genoemd. 

Er wordt gemikt op 'de intensieve voortzetting van de 
opvoeding thuis ' , maar men wi l meteen aan de slag 
met het 'opheffen van verkeerde sociale kontakten'. 
Hoe één en ander te r i jmen is vragen we ons af. 
Eén van de doelen voor dove kleuters is: 
voorbereiden op de kernafdeling, onder andere door 
st imulering van het lezen en schri jven. 
We citeren voorts: 'Het zal u misschien verbazen, maar 
het is zo: het onderwijs in de school voor gehoorge
stoorden streeft allereerst dezelfde inhoudeli jke doe
len na als de gewone school'. 

Het woord 'opvoeding' dat in het boek eerst genoemd 
wordt krijgt een magere inhoud. We vrezen dat de 
handicap feitelijk wordt ontkend; dat gehoorgestoor
den eigenlijk niet gehoorgestoord mogen zijn en dat ze 
daarom opgeleid worden tot horenden (die echter niet 
horen)! 

Aan expressiemogeli jkheden vanuit de eigen 
bestaanswijze van de kinderen wordt geen aandacht 
besteed (2). 
Het spreek- taalonderwijs zoals dat wordt voorgestaan 
door de schrijver lijkt het enige en het al te moetenzi jn. 
Nu zal niemand in twi j fel trekken dat spreek- taalon
derwijs noodzakelijk is, juist ook voor gehoorgestoorde 
kinderen. We vinden in het boek gelukkig nuttige en 
waardevolle aanwijzingen voor goed taalonderwijs. 
Maar nergens wordt plaats ingeruimd voor minstens 
even noodzakelijke ontspannende aktiviteiten. Meer 
speelse opvattingen zijn er niet bij (3). 
Het leven wordt zo te ernstig gemaakt voor deze 
kinderen. 

School en ouders 
In het hoofdstuk 'Steun thuis ' wordt op een merkwaar
dige wijze over de aanvaardingsproblematiek heen 
gewalst met de volgende uitspraak: 
'Gedraag u jegens uw gehoorgestoorde kind alsof het 
zintuigelijk normaal is. 
Doe alsof het niet gehandicapt is'. 
Slechts enkele regels daarna vinden we: 
'Maar w i l uw opvoeding resultaat hebben, dan moet u 
aan deze eis voldoen: 'ja zeggen tegen de handicap van 
uw kind'. 

De situatie waar in de ouders zich bevinden wordt 
eigenlijk niet serieus genomen. 
Zo moeten ze ook nog lezen: 'Als uw kind niet 
gehoorgestoord zou zijn, zou het taal bezitten of meer 
taal bezitten. Dan zou zijn opvoeding eenvoudiger zi jn'. 
Kan degene die ouders op zo'n onzorgvuldige wijze 
benadert, wel aan taalgestoorde kinderen laten mer
ken, dat de taal ook gebruikt kan worden om begrip te 
tonen voor andermans leed? 
Het hoofdstuk bevat verder nog een beschouwing over 
het spreken. In het weekend thuis mag het kind niet in 
dialekt worden aangesproken. Deze boude bewering 
wordt niet toegelicht. Eigenlijk is in dit boek maar één 
vraag belangrijk en die vinden we op bladzijde 85: 
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'Hoe kunnen de ouders de inspanningen van de school 
ondersteunen'? 
Met nadruk zeggen we: die inspanningen zijn niet 
gering. Ze getuigen van een zoeken naar begaanbare 
wegen voor deze kinderen. Maar daarmee wordt niet 
gezegd dat het ook meteen de juiste wegen worden. 
Die inspanningen geven het onderwi js dan ook geen 
enkel recht de ouders als het ware in dienst te nemen. 
Dat laatste poogt men in feite te doen, door het 
opvoedingsgebeuren te reduceren tot het spreek-, 
lees-, taalonderwijs. 

Binnen dat geheel wordt aan de ouders een klein 
'opvoedkundig' ABC aangereikt. 
Ouders kunnen daarmee 'hun pedagogische houding 
kontroleren'. 
Een ordening volgens het alfabet staat meestal haaks 
op de ordening van het leven van alledag. Soms 
worden er dingen met de haren bijgesleept. In dit geval 
bijvoorbeeld de '.V-aanbevelingen tot praten' en de 
'Yard' als maat voor spraakwaarnemingsafstand. 
Bij de O vinden we: Opvoeding tot ze//standigheid. Het 
blijft bij een kreet. 

Ook bij de Z komt het zelf-doen van de kinderen niet 
tevoorschijn. 
Daar staat slechts: 'Zonder gewoontevorming zal men 
bij kleine gehoorgestoorde kinderen nauweli jks op
voedingsresultaten boeken': Tfennis is macht', heet 
het bij de K. Dat schijnt in het bijzonder voor gehoor
gestoorde kinderen te moeten gelden. De opvoeders-
aktiviteit bij het verstrekken van die kennis wordt 
uitgemeten. Over aktiviteiten van de opvoedeling als 
het hanteren van - en het manipuleren met dingen 
vernemen we niets. 

'/Werkbaar onbehagen', ontstond bij ons dan ook bij de 
G van Grondbeginselen voor de opvoeding. De regel: 'U 
kunt beter te véél eisen van uw kind dan te wein ig ' , is 
volstrekt onpedagogisch. 
In elk type school voor buitengewoon onderwi js komen 
kinderen terecht, juist doordat er soms jaren lang 
teveel van hen geëist wordt. 
Natuurli jk hebben we ook bezwaar tegen de volgende 
uitspraak: 'Net als onderwijzen betekent 'opvoeden': 
betekenis aan iets geven'. Opvoeden is geen vorm van 
onderwijzen en moet zeker niet naar analogie daarvan 
worden opgevat. Elkkindgeeft t rouwenszél f betekenis 
aan de wereld; het gehoorgestoorde kind vormt daarop 
geen uitzondering al heeft het hulp nodig. Het Welpen 
krijgt in dit opvoedings-ABC echter het karakter van 
voorschrijven en opleggen. De kinderen worden niet 
uitgelokt tot zélfhandelen. Op het stellen van voor hen 
haalbare eisen wordt niet aangedrongen. 
Zelfs leerstof die wi j volwassenen van levensbelang 
achten, mag voor een kind niet verabsoluteerd worden. 
Deze gulden regel geldt voor elke vorm van speciaal 
onderwijs. Of dit onderwijs nu gegeven zal worden 
binnen of buiten de basisschool doet niet terzake. 
Elkonderwijsteam zal dat voor heteigenouderbestand 
moeten verhelderen. 

Anders bli jven ouders de school van hun jeugdjaren in 
gedachten houden. 



Gebarentaal of spreektaal 
Een vraag die in het boek gesteld wordt is: 'Waarom 
maakt een gehoorgestoord kind gebruik van gebaren'? 
Van het antwoord nemen we over: 'Het kind wi l iets van 
zichzelf meedelen: behoeften en informaties kenbaar 
maken die het nog niet in gesproken woorden kan 
uiten' 
Het is verbazingwekkend dat kinderen die in belang

rijke mategehoorgestoord zijn heelgauwzel fgebaren-
tekens produceren wanneer ze oog krijgen voor deze 
overeenkomsten, voorde mogeli jkheid om met behulp 
van dit soort gebaren iets uit te beelden. 
Dit kreatieve produktieproces wordt vervolgens nog 
ondersteund en versneld, wanneer de kinderen be
merken dat hun gebaren begrepen worden door de 
partner en toereikend zijn voor een eenvoudige kom-
munikatieve verhouding met de personen uit de 
omgeving'. 

Dit alles klinkt positief maar in plaats van er gepast 
Qebruik van te maken wordt er gewaarschuwd tegen 
de gebarentaal. 
f i nnen een apart kadertje wordt gesteld: 
'Men moet werkeli jk alle geduld en volharding aan
wenden om het gehoorgestoorde kinderen mogeli jkte 
maken de spreektaal te ontwikkelen. Dat betekent: 
spreken en niet: gebaren maken' ! 
Opnieuw een uitspraak waar in duidelijk wordt dat het 
boek in pedagogisch opzicht tekortschiet. De moge-
'ijkheden van het ki nd zelf worden onderdrukt in plaats 
van die te benutten (4). 
Het is de vraag of men nog een goede bewegingsex
pressie kan bereiken als de gebarentaal in de prille 
jeugd stelselmatig wordt verdrongen. Hetzelfde geldt 
zelfs ten aanzien van een goede spreekvaardigheid(5). 
Er is meer aandacht nodig voor het sociale fungeren 
ten koste van de sterke nadruk op kennisverwerving. 
Het inlevingsvermogen van de kinderen kan bevorderd 
Worden door non-verbale expressie en kommunikatie 
(6). 

Opvoeden tot horen 
Opvoeden tot horen' wordt omschreven als 'het 

9ehoorgestoorde kind laten ingroeien in de akoes
tische omgeving'. Met de gehoorresten die het kind 
heeft, moet gewoekerd worden. Geluidssignalen die 
a | t i jd een bepaaldgebeuren representeren, moeten als 
het kan worden opgevangen en in hun zin gevat. 
Dat houdt in, dat 'opvoeden tot horen' in vele gevallen 
vertaald moet worden met: opvoeden tot het dragen 
van een hoortoestel. 

Hieraan en aan alle ellende die het thuis oplevert als 
een kind met een hoortoestel moet leren leven, gaat 
het boek sti lzwijgend voorbij. Wel wijst men erop dat 
het ouderlijk huis meer overeenkomst heeft met de 
akoestische realiteit dan de school (en voegen we erbij: 
dan het internaat). 
Wij citeren: 'Het normale leven in het gezin, thuis, 
maakt het kind opmerkzaam op tonen en geluiden. Een 
Prachtige kans voor ouders en oudere broers en 
zustersom de hooropvoeding en hoortrainingzoalsdie 
°P de school voor gehoorgestoorden plaatsvindt niet 

alleen te ondersteunen maar ook in een levensechte 
situatie uit te breiden'. 
Pas op bladzij 109 komt de schrijver er toe de wereld 
niet meer op zijn kop te zetten. Hij erkent dat 'de 
training van de school niet voldoende is'; dat de 
hoortraining geworteld moet zijn 'in een levensechte, 
natuurli jke voedingsbodem, dat w i l zeggen in de 
hooropvoeding thuis ' . Al eerder (blz. 64) had hij 
terloops gewezen op het belang van de dagelijkse gang 
van zaken thuis voor de sociale ri jping en ontwikkel ing. 
Als zo vaak in onderwijslektuur blijkt tenslotte toch 
weer dat 'ouders de éérste zorg' hebben (7). 

Het normale leven norm 
Misschien is nu de tijd gekomen het 'normale leven' in 
het gezin weer tot norm te verheffen, ook voor de 
school voor gehoorgestoorden. Misschien komt ook 
dié school dan nog eens tot het ondersteunen van de 
ouders in hun moeilijke taak van de opvoeding van hun 
gehandicapte kinderen. 
Theoretisch geïnteresseerden verwijzen we in dit 
verband naar een artikel van Bijl getiteld: Doelonder-
zoek en onderwi jsvernieuwing (8). 
Meer praktisch ingestelden kunnen voorlopig toe met 
het artikel van De Vries over Geleide Wereldverken
ning (9). 
Met deze opmerking sluiten we de bespreking van het 
boek van Fischer af. 
In tegenstell ing tot wat de schrijver meent is her
nieuwde bezinning opde opvoeding van deze gehandi
capte kinderen noodzakelijk. Binnen het geheel van de 
opvoeding kan vervolgens aan het onderwi js een 
belangrijke en rechtmatige plaats worden toegekend. 

HET EILANDENRIJK V A N DE DOVEN 

Leerlingen over onderwijs 
Degenen die het meeste belang hebben bij goed 
onderwijs zijn de leerl ingen. 
Toch wordt aan kinderen en jonge mensen nauweli jks 
gevraagd zich erover uit te spreken. 
Van sommige gehandicapten bijvoorbeeld de zeer 
moeilijk lerende kinderen, zal men nauweli jks uitspra
ken kunnen verwachten. Lange ti jd heeft men aange
nomen dat zoiets met de gehoorgestoorden eveneens 
tot de onmogeli jkheden behoorde. 
De skriptie 'Het Eilandenrijk van de Doven', maakt aan 
die toestand een eind. 
Genoemde studie is geschreven door Wesemann. Hij 
koos zijn onderwerp op grond van zijn eigen ervaring 
als auditief gehandicapte, die opgroeide in een gezin 
met dove ouders, een broer en een zuster. Momenteel 
zet hij zich als vormingswerker in voor de verbetering 
van de sociale leefsi tuat ievandoven. Wantdehorende 
wereld is onbekend met het bestaan van deze groep 
mensen. 
De doven zijn tot nog toe machteloos om zelf wegen te 
vinden voor hun participatie in de samenleving. 

Kritiek op het onderwijs 
Eerst wordt het doof-zijn en de betekenis hiervan voor 
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de persoonlijke ontwikkel ing geschetst. 
Het kind ontvangt zijn opleiding in een speciaal 
gekreëerde omgeving. De spraakoefeningen en t ra i 
ningen in 'spraak afzien' vergen onvoorstelbare in
spanningen van kinderen. 
Ondanks de moderne opleiding verkeren nog vele 
doven in een posit ievan onbegrip, on macht en vereen
zaming. Het merendeel van de auditief gehandicapten 
blijkt goedhorende mensen niet te begrijpen. 
Na de schoolperiode hebben doven weinig kans om de 
relationele vorming met de horenden aan te gaan of in 
stand te houden. 
Een oud-onderwijzer van doven bemerkte op een in 
1970inStockholmgehoudenkongresop,dateengrote 
groep doven zeer moeili jke lezingen goed volgde, 
terwi j l hij in Nederland met zeer intell igente doven via 
liplezen niet verder kon komen dan een oppervlakkig 
gesprek. 

Door deze en soortgelijke ervaringen wordt in de studie 
de vraag opgeroepen of dedoordeskundigen ingevoer
de 'orale methode' wel voldoende essentiële voor
waarden schept voor de volledige ' integratie'. 
De meeste leerkrachten kennen de leefsituatie van 
volwassen doven niet. 
'De opvoeding van het dove kind moet in een veel 
breder kontekst bekeken worden' , aldus Wesemann. 
Met name moet gelet worden op 'de sociale krises die 
zo'n kind moet doormaken bij zijn participatie in de 
wereld der horenden'. 
Duidelijk is dat 'de opleiding voordoven nog volstrekt 
onvoldoende en on-af is voor hun sociale redzaam
heid'. 

Wordt de stem van de dove gehoord? 
Pas op het Hoger Beroeps Onderwijs, bij de opleiding 
tot maatschappelijk werker komt de schrijver zelf tot 
werkeli jke emancipatie. De beschrijving vanditproces 
is indrukwekkend, maar het zou ons te ver voeren er op 
deze plaats dieper op in te gaan. 
Wi j wi l len er slechts de aandacht op vestigen dat hier 
een doof mens aan het woord is, die het een en ander te 
zeggen heeft over opvoeding én onderwijs. Watzou het 
een dove helpen, dat hij heeft leren spreken als 
niemand er naar luistert? 
De stem van deze dove klinkt luid genoeg als hij zegt: 'Ik 
vind het erg jammer dat de hulpverlening aan doven 
nog alti jd via scholen voor doven gebeurt en wel in de 
geest van de beroepsopvoeders'. 
'De opvoeding van doven wordt nog sterk gefixeerd op 
ideële motieven waaraan de meeste doven nauweli jks 
kunnen voldoen, namelijk identif ikatie met hetspreek-
gedrag van de horenden'. 
'Het gaat erom dat men doven niet to t 'horenden 'moet 
maken, maar tot mensen.... ' . 
'Men moet de dove niet tot objekt van onderzoek maken 
meta lsdoel hem teresocial iseren(reval ideren)toteen 
'horende" . 
'Men moet onderzoeken hoe en met welke middelen, 
hetzij in groepen hetzij individueel, de doven geholpen 
kunnen worden om hun eigen weg te vinden voor hun 
verdere leven in de samenleving'. 
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Wordt de stem van deze dove gehoord? 
In feite spreekt hij tot de oren van alle hometrainsters, 
audiologen, leerkrachten, maatschappel i jkwerkersen 
alle andere betrokkenen: 'Wordt geopend'. (11). 

Drs. G.A. de Boer 

(1) B.Fischer. Hulp aan gehoorgestoorde kinderen. Vertaling 
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Bijdragen tot de onderwijskunde. Malmberq, Den Bosch 
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(9) R. de Vries. 'Geleide Wereldverkenning op een school 
voor slechthorende en spraak-taalgestoorde kinderen'. Arti
kel uit Van Horen Zeggen, oktober 1980. 
(10) J.B. Wesemann. 'Het Eilandenrijk van de Doven'. Uit
gave van de Voorlichtings-Kommissie - Nederlandse Doven-
raad, Vrederustlaan 1 7, 2543 SH 's-Gravenhage 
(11 (Marcus 7: 32-35. 

Kort 
- Verschenen inhe tOntwerpvande ln te r imwetophe t 
Speciaal Onderwijs, dat bij de Tweede Kamer is 
ingediend. Exemplaren hiervan zijn verkrijgbaar bij de 
Staatsuitgeverij, C. Planti jnstraat 2, 2515 TZ 's-
Gravenhage. 
- Bij de Uitgeverij Omniboek (Gildestraat 5, 8263 AH 
Kampen, tel. 05202 - 13545) zijn negen leesboekjes 
verschenen in de serie 'De Leeslift'. Drie boekjes voor 
de leeftijd van 8 jaar; drie voor 10jaar; drie voor 12 jaar. 
De serie is geschreven met het oog op zwakbegaafden 
en kinderen met leesproblemen. In de boekhandel 
verkrijgbaar. Als U de boekjes bekijkt op bruikbaarheid 
of als U ze gebruikt, schrijft U dan ook een bespreking 
voor 'Van Horen Zeggen'? 

- Op 2 november betrok de afdeling V.B.O. van 
'Effatha' officieel de nieuwe gebouwen voor school en 
internaat te Zoetermeer. Bij die gelegenheid bood de 
100-jarige P T T . aan elk der doveninst i tuten van 
Nederland een viditel-apparaat aan. 
- Op 14 november 1981 organiseert de Nationale 
Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten te 
Noordwijkerhout een studiedag over gezinsbegelei
d ing/ thu ishu lp voor gezinnen met een gehandicapt 
kind. Het is een besloten bijeenkomst; het verslag van 
de studiedag komt beschikbaar. 



Taal leren 

jn de leefgroep en thuis 

'nleiding 
Wij wi l len het prelinguaal dove kind uit zijn communi
catie-nood redden. Wat dat betreft is het 'erop of 
eronder' Men kan immers in 25 uurtjes per week 
geen taal leren: een taal kan alleen geleerd worden de 
hele dag door. Dat gel uk hebben wi j horenden allemaal 
van jongsafaan gehad, zelfs zo, dat wi j een ' leerkracht' 
9eheel alleen voor onszelf hadden, in 'ons moeder': je 
kunt je geen betere leerkracht denken dan deze, die ons 
van nature gegeven is. Onze kansarme dove kinderen 
hebben dit een heel eind moeten missen. We zouden 
hun leven kunnen beschrijven als een met armen en 
henenen hijgende mond zich trachten uit te worstelen 
ui teen moeras van sociale, kognitieve en gevoelsmati
ge primitiviteit. 

Wij wi l len hun daarbij tegemoet komen, zoveel we 
maar kunnen. Het grote principe daarbij is dan ook: 
°nze kinderen telkens weer opnieuw het juiste woord 
(of de zin of uitdrukking) te geven die ze nodig hebben. 

Het dove kind worstelt inderdaad om zijn communica
tie. Dit kunnen en moeten wi j benutten om in hem een 
attitude aan te kweken van: 
Ik wil taal (d.i. communicatie) leren'. 

° i t vraagt uiteraard inspanning, die het kind niet alti jd 
z ° maar spontaan opbrengt. We kunnen die noodzake
lijke inspanning vergeli jken met de overgang van vloei
baar naar vast voedsel bij een jong kind. Hoeveel 
honger het kind ook heeft, die overgang wordt meestal 
n ie t zomaar vanzelf gemaakt: het kind moet er toe 
worden opgevoed vast voedsel te leren gebruiken, dit 
°ok prettig te vinden, het te willen hebben. En dat lukt, 
°ok al komt er wel bijna ieder jaar een kleintje op onze 
voorschool, bij wie de moeder zo toegeeflijk isgeweest 
dat het nog niet aan vast voedsel toe is. Het kind moet 
dit blijkbaar leren, en ook leren verlangen, graag 
hebben, dus leren willen. Zo zijn er veel dingen die een 
kind niet van nature heeft maar, ook met enige moeite, 
moet leren, als bv. zichzelf wassen, ook met koud 
w ater , zichzelf aankleden, lange afstanden lopen, aan 
sPort doen, aan l ichamelijke oefeningen enz. enz.-Met 
het taalleren door onze dove kinderen gaat het net zo. 
2e kunnen daarin niet verwend worden, moeten het 
willen, zich inspanning getroosten. Trouwens ook bij 
ons is de taal niet zomaar komen aanwaaien: ondanks 
onze uitnemende 'onderwijzeres', een beïnvloeding en 
een ontlokking van de morgen tot de avond, ondanks 
°ns enorme auditieve geheugen, in werking gezet op 
de voor taal meestgevoeligeleeft i jd, hebbenweer toch 
n og ongeveer 3'/2 jaar over gedaan, en dit niet zonder 
vallen en opstaan. 

1 . Het verschil tussen taal leren ' indevrijeti jd'en'in 
de klas en bij het huiswerk' 
M.i. komt dit verschil op het volgende neer: 
in de vrije ti jd gaat het er vooral om om iedere spontane 
gelegenheidxe benutten; 
in de klas wordt meer opzettelijk taal geleerd, moeten 
de kinderen in het gesprek meedoenfookwanneerhun 
dit eens niet zou interesseren), wordt op de spraak- en 
taai-vormen gelet, ook op de technieken van spraakaf-
zien, geluidwaarnemen, spreken, lezen en schri jven, 
analyse en synthese. 

2. Welke spontane gelegenheden worden hier 
bedoeld? 
a. Een kind komt je spontaan iets vertellen. 
Het komt bv. vertellen, dat Jan hem een potlood heeft 
afgepakt, maar zegt: 'Jan! Potlood!' met een gebaar 
van pakken. Nu kan het gebeuren, dat w i j het kind vlot 
verstaan en meteen Jan ter verantwoording roepen. 
We vergeten dan, het kind het woordje 'afpakken' te 
leren, een woord dat het thans nodig had. Beter is het 
dus meteen te reageren, met een verbaasd gezicht: 
'Afgepakt? Heeft Jan jou het potlood afgepakt? Zeg 
eens: afgepakt!' Dan roepen we Jan ter verantwoor
ding en zeggen tot hem: 'Piet zegt, dat ji j het potlood 
hebt afgepakt!' (zonder l ichaamstaal, de situatie is 
duidelijk genoeg). Je laat Piet nogeens tegen Jan 
zeggen: 'Afgepakt!'... 

Kunnen ze het woord niet uitspreken, dan schri jven we 
het even op, op een schuif leitje of op het bord of op een 
stuk papier (dat moet dan ook alti jd voorhanden zijn). -
Als we dit niet gedaan hebben, zal het over enige tijd 
weer gebeuren dat Piet of Jan zich weer met l ichaams
taal moeten behelpen, omdat ze het woord nietgeleerd 
hebben. Ze bli jven dan in hun primit iviteit hangen. -
Wanneer we het woord of de zin op het bord geschre
ven hebben, zullen wel l icht andere kinderen zich erin 
interesseren en kunnen ze allemaal het werkwoord 
afpakken leren. 

Eenswas ik in een groep van 15 j . meisjes, waarvan er 
één afwezig was. Ik vroeg: 'Waar is Truus?' Anita zei: 
'Komt!', waarop ik reageerde met: 'Truus is onder
weg'.. . Anita moest lachen en zei: 'Gek! Onder (met een 
gebaar) de weg! ' Blijkbaar had dit kind van 1 5 jaar dit 
eenvoudige woord nog nooit gehoord! - Een ander 
keer bleken huishoudschool-kinderen het woordje 
'hachee' niet te kennen. - Enige jaren geleden wi lde ik 
het in diverse groepen, als voorbereiding op een 
eucharist ie-viering, hebben over 'elkaar waarderen' : 
er was geen enkel kind dat deze uitdrukking kende! -
Een woord als 'spuw' kennen ze meestal wel , maar 
'snot' niet. Zo kennen ze meestal wel een 'n ieuwe' 
zakdoek, maar niet een '.schone'. 'Nieuwsgier ig ' ken
nen ze allemaal, maar niet 'benieuwd'. - Kinderen 
kunnen soms woorden ongedifferentieerd gebruiken, 
als bv. 'waardeloos', 'maf' enz. Het is dan goed hun 
daarbij, in de situatie, andere woorden te leren, om 
meer genuanceerd te denken. Bv.: 'onbelangrijk', 'dat 
interesseert me niet', 'Ik kan dat niet waarderen'. . . 
'dat is laf', 'doe niet zo sloom', 'wat een maf weer' enz. 
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b. Twee kinderen praten samen te primitief 
U zit met de kinderen bv. aan tafel. Er komt pudding, en 
Marietje mag beginnen. Daar zegt Dora, bang dat ze 
tekort zal komen, tegen Marietje: 'Al lemaal zelfde!' En 
duidt de partjes op tafel aan. We zeggen dan: 'Eerlijk 
delen! ' 
Dit taal aanbieden is een probleem, wanneer het kind 
bedrijvig bezig is. Men zal dan m.i. meestal niet moeten 
interfereren. Men zal het misschien naderhand'kun
nen benaderen, vriendeli jkerwijze. Maar zou het ook 
meestal niet zo zi jn, dat men zoiets aan de klas 
doorspeelt? Er moet toch een voortdurende informatie 
zijn van de leefgroep naar de klas (zoals ook van thuis 
naar de klas) en omgekeerd. 

c. U bent met een kind in gesprek 
Er is bijna niets dat voor de opvoeding gewichtiger is 
dan gesprek, het open en vertrouwvolle gesprek van 
opvoeder en kind, al is de inhoud nog zo simpel. We 
moeten daarom weten, met welke kinderen van de 
groep we te weinig gesprekken hebben. Als een kind 
een gesprek werkeli jk vermijdt, is dat uiteraard een 
teken aan de wand. - Gesprekken zijn bovendien de 
gelegenheden om de kinderen te helpen zich goed uit 
te drukken. Zo kwam het eens in een gesprek naar 
voren, dat een kind met vader en moeder bij oom op 
bezoek was geweest, die een schildpad inz i jn tu inhad, 
waar het zusje bang voorwasen voor vluchtte. Hetkind 
kende noch het woord schildpad, noch het woord 
vluchten. We leren het dan die woorden! We moeten 
ons ervoor wachten, tevreden te zijn als w i j het kind 
begrijpen. Toch wordt juist dan vergeten het woord te 
leren, minder wanneer we het kind eerst niet begrijpen 
tot ons opeens een licht opgaat. In dit laatste geval 
zullen we waarschi jnl i jk spontaan wel het nodige 
woord leren. Zo kwam een kind vertel len, dat er in de 
kerk zoveel ' lawaai ' was, maar er was helemaal geen 
lawaai! De leidster begreep het kind niet, tot ze opeens 
op het idee kwamdat hetkind 'geroezemoes'bedoelde. 
(Denk niet, dat zo'n woord onbelangrijk is!). 

3. Leren brieven schrijven 
Misschien zal men dit graag naar de klas verwijzen. 
M.i. ten onrechte. Men zal heter wel overeenszi jn,dat 
onze kinderen minstens eenmaal per week een brief 
naar huis schrijven. Het kan gebeuren, dat het kind 
daarbij een beetje geheimzinnig doet: dit moet voor ons 
een reden zijn zijn 'privacy' n iet te storen: debrief gaat 
ongecorrigeerd naar huis. We kunnen echter de 
kinderen best leren, hun brieven graag gecorrigeerdte 
hebben. (Laten wi j ook niet onze Engelse brieven even 
corrigeren?) Dat corrigeren echter is geen gemakke
lijke zaak. We moeten daarbij vooral op deze twee 
punten letten: 
a. Vóór alles te weten zien te komen wat het kind 
bedoelt! Als we ons dit niet goed bewust zijn, kunnen 
we het kind iets laten schri jven, wat het wel l icht 
helemaal niet bedoelt! Het kind zal goedkeuren wat w i j 
(de hoge voltaalbezitter!) hem dicteren, omdat het 
gewoon onze manier van uitdrukken niet begrijpt. 
b. Corrigeer zo weinig mogelijk! Bv. een kind schrijft: 
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'Gelukkig, brand niet! ' Dan zoudenwekunnencorr ige-
ren: 'We hebben gelukkig geen brand gehad'. Liever 
zou ik corrigeren: 'Gelukkig! Geen brand! ' 
We kunnen de kinderen ook helpen te onthouden 
waarover ze kunnen, eventueel moeten schri jven, 
leder kind moet zijn eigen verjaardagkalender hebben 
voor zijn famil ie, vriendjes en kennissen enz. - De 
correspondentie mag m.i. gerust uitgebreid zi jn! 

4. Het benutten van de televisie, de krant, jeugdt i jd -
schriften e.d. 
Er zou eigenlijk een vaste ti jd moeten zijn, waar in men 
de kinderen vertelt over het wereldgebeuren. Het is 
belangrijk, dat de kinderen in de krant niet alleen maar 
naar de sensatie zoeken. Dit uit leggen vereist echter 
wel enige voorbereiding. (Uiteraard bedoel ik hier een 
evenwichtig oordeel, niet ideologische eenzijdighe
den, of die nu van De Telegraaf of van De Volkskrant 
komen.) 

5. De taal van de omstandigheden 
a. Het eigen huis kennen. Daar komen heel wat 
woorden bij te pas, als opklapbed, bureautje, fauteui l , 
aanrecht, bloemen en planten, enz. enz. 
b. De taal van de gezondheid: tandpasta, zich weer fit 
voelen, zich grieperig voelen, kokhalzen, braken, aan 
de diarree zijn, enz. enz. 
c. De taal van het weer: stralende zon, miezerig weer 
enz. Daarbij ook de weersverwacht ingen, waar in de 
kinderen vaak geïnteresseerd zijn. 
d. De taal van de kleding. Ik ontmoette eens een grote 
jongen, die niet wist wat een ritssluit ing was. 

6. De taal van spel en sport en van hobby's 
Als de kinderen veel van voetballen houden, moeten ze 
ook de termen van dat spel kennen.-Heeft een kind een 
hobby van postzegels verzamelen, dan lere men het 
kind de diverse landen op de globe te vinden, het soort 
geld dat op de postzegel vermeld staat (bv. een 
Italiaanse postzegel van 120 lire). - Gaan we met de 
kinderen ganzebordspel spelen, dan dienen ze daarbij 
alle termen te leren, al doende. 

7. Orectische en sociale taal 
a. Met orectische taal wordt gevoelstaalbedoeld. 
Bv. ' teleurstel l ing', 'verrukkeli jk', 'een akel igedroom', 
'wat spannend!' , 'heimwee' , 'ik voel me onrust ig ' , 
'maak je geen zorgen! ' , 'wat in het vat zit, verzuurt niet', 
'doe niet zo mal! ' , 'volhouden! ' , 'evenwicht ig oordelen' 
enz. enz. 

b. Via sociale taal leren inleven in een ander. 
'Als ik jou was... ', 'laat je niet op de kop zit ten! ' , 
'vergeven en vergeten', 'poets wederpoets', 'tegen 
verliezen kunnen' , 'hoog opgeven van... ' enz. enz. 

De sociale en emotionele ontwikkel ing houdt volgens 
mij vooral twee dingen in: 
(1) Het leren luisteren naar elkaar. Daarbij zullen wel 
uitdrukkingen nodig zijn als 'laat hem eens ui tpraten! ' , 
'niet in de rede val len! ' , ' luister goed naar wat Mariet je 
daar vertel t ! 'enz. enz. 



(2) Het zich leren invoelen in een ander, dus empathie 
ontwikkelen. Ik kan me niet voorstellen als dit alleen 
maar bij een gevoel blijft hangen, dus niet via taal tot 
een begrip wordt, dat zich dit dan goed kan ontwikke
len. Veronderstel bv. dat een kind gevallen is, en dat 
een ander kind hem komt helpen en troosten. Geven 
we het kind dan het woordje troosten niet (bv. 'jij hebt 
Jan getroost; nu is hij weer blij'), dan blijft dit bij een 
voorbijgaand gevoel. 
Hebben we echter het woordje troost gegeven, dan 
komt dit wel weer heel ga uw te pas. Bv. een kind is ziek 
thuisgebleven, en 'wes tu renhaareenkaar tomhaar te 
troosten'... Zo wordt dit gevoel tot een, van ervaring 
druipend, begrip. Dan iserookt ransfermogel i jkvande 
ene situatie naar de andere. Als we hier eenmaal attent 
op zijn, komen er vanzelf verschil lende begrippen 
(steeds bedoeld als druipende van ervaring) voor de 
dag, als bv. 'onverschil l ig bl i jven', 'meeleven', ' iemand 
iets gunnen ' in tegenstell ing tot 'afgunst' en 'jaloezie' 
(het woordje ' ja loers 'wordt door de kinderen zeer vaak 
volkomen verkeerd gebruikt) enz. enz. Inderdaad 'de 
taal is het handvat waarmee we deze ervaringswereld 
voor hen openen' (J . van Puijenbroek). 

Slot 
Aan de ouders wordt alti jd aangeraden een dagboek 
met hun kind bij te houden, waar in de voornaamste 
gebeurtenissen, gesprekken enz. met tekeningen en 
foto's worden bewaard. Zou het niet belangrijk kunnen 
zijn, dat iedere groep ook een dagboek bijhoudt, 
eventueel losbladig zodat er gemakkei ijk een f otocopie 
van gemaakt kan worden voor de klas? Dan weet ook de 
klasseleerkracht wat er zoal in de vrije ti jd is omge
gaan. Tegelijkertijd zien, ervaren de kinderen dan hun 
communicatieve groei, hun weten, hun ontworstelen 
aan de primitiviteit. Zulke dagboeken kunnen voorde 
kinderen een ware schat zijn. 

Een ander punt, wat overweging verdient, is het 
aanleggen van een soort controleli jst. Bv. de leiding 
heeft ergens een boekje in de kast l iggen, waar in bij 
gelegenheid iets wordt opgeschreven, dat men de 
kinderen toch wel graag wi l uit leggen, omdat ze het 
nodig hebben. Wanneer iedereen daaraan meewerkt, 
weet ook de een wat de ander doet. Het zou ook niet gek 
zijn, samen te overleggen en een soort woordenli jst op 
te stellen, nl. van die woorden die de kinderen op een 
bepaalde leeftijd in de groeptoch wel moeten kennen. 
Misschien kan het bovenstaande hiertoe een aanlei
ding zijn. 

Dr. A. van Uden pr. 

Hans Henkes, 

Hoor je me niet! 

Paperback prijs: f 15,90 
Een uitgave van Ploegsma Amsterdam 1981 

Geruime ti jd geleden al werd mij gevraagd over dit 
boekje iets aan het papier toe te vert rouwen. Ik ging op 
het verzoek in en na een vluchtige kennismaking 
ti jdens de treinreis naar huis verdween 'Hoor je me 
niet' in de tas. Ik had genoeg gezien en vond dat een 
middag kijken, lezen en schri jven op z'n minst wel wat 
bruikbaars moest opleveren. 

Dat is behoorlijk tegen-gevallen. Het bleek niet zo 
eenvoudig commentaar te leveren op een boekje dat 
alleen al door de vorm waar in het werd gegoten zijn 
verbale beperkingen onthult . Als snel moest ik tot de 
conclusie komen dat het veel gemakkelijker is geschre
ven klare taal te beoordelen. Desalniettemin: 

De omslag van deze paperback va It op. Wat aanspreekt 
naast de kleur - de wolkjes -, die uit de mond van de 
afgebeelde personen te voorschijn komen. Naar de 
eveneens afgebeelde bloeiende bloemen te oordelen 
hebben die wolkjes niets te maken met een lage 
omgevingstemperatuur. Het zijn lege 'tekstballoons', 
die het 'niet kunnen horen' van de hoofdpersoon 
dienen te symboliseren. 
Bij het doorbladeren van het boekje vinden we niets in 
kleur terug. Op elke bladzijde worden we geconfron
teerd met de afdruk van vermoedelijk een houtskool
tekening. De stijl van tekenen zou ik naief-realistisch 
wi l len noemen; zeker niet onverdiensteli jk als st i j l 
keuze, maar tegen de achtergrond van de vereiste 
leesbaarheid zou ik ander tekenmateriaal hebben 
gekozen. Door het gekozen materiaal wordt, vooral bij 
vlakvull ing, visuele onrust gewekt. 
Een ander aspect dat m i . hier endaarde leesbaarheid 
in de weg kan staan is gegeven in de hoeveelheid 
getekende handelingen verdeeld over een bladzij 
zonder duidelijke fragmentscheiding. 
Een voorbeeld: In een winkel neemt een rover de 
hoofdpersoon onder schot. Dezelfde rover vuurt nog 
geen 3 cm. lager op de bladzijde, a.h.w. binnen dezelfde 
scène, in tegenovergestelde richting. Omdat je de 
tekening in één oogopslag waarneemt, suggereert een 
dergelijke weergave van de situatie gelijktijdigheid. De 
volgende, (niet zichtbare), bladzijde ontzenuwt deze 
indruk wel voldoende, maar zover waren we nog niet. 
Die twee bladzijden naast elkaar geplaatst zou veel 
ophelderen. 

Het boekje onthult mede door de gekozen vorm zijn 
verbale beperkingen. Het is dus niet non-verbaal van 
opzet. 
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In de meeste gevallen wordt de voorstell ing op de 
tekening met een enkele zin opgehelderd. Daarnaast, 
ertussen of eronder wordt gewerkt in getekende 
gebarentaal met geschreven toelichting daarbij. Zo 
wordt: 'Nu merken de mannen het.' 'Ze worden 
ontzettend boos.' hier in gebarentaal als de cluster 
'Boos meest' gepresenteerd. 

Wat steeds opnieuw opvalt wanneer we de geschre
ven opheldering vergeli jken met de toelichting in 
gebarentaal is het grote verschil in karakter. De 
toelichting in gebarentaal onderscheidt zich wat be
treft structuur en opzet dusdanig van die van de 
opheldering, dat het me gerechtvaardigd lijkt aan te 
nemen dat er sprake is van twee op zichzelf staande 
interpretaties. De toelichting in gebarentaal kunnen 
we m i . niet beschouwen als vertaling van de geschre
ven opheldering. In vele gevallen kun je, wanneer je dat 
wi l t , duidelijk parallellen tussen opheldering en toe
lichting onderscheiden, maar in bijna evenveel geval
len kan dat niet. 

Er werpen zich nu twee vragen op. 
1. Waarom heeft men naast detoel icht ing ingebaren-
taal een opheldering in gebruikelijk Nederlands ge
geven? Was zo'n toelichting alleen niet voldoende 
geweest? 
2. Waarom heeft men zich niet beperkt tot een 
verklaring in gebruikelijk Nederlands? De tekeningen 
op zichzelf spreken toch een voldoend duidelijke taal? 
Het antwoord op beide vragen ligt voor de hand 
wanneer we stilstaan bij de keuze van dedoelgroepen. 
a. Het boekje zal zijn bestemming kunnen vinden in 
gezinnen met doven en horenden. 
b. Het wordt geschikt geacht voor dove kinderen. 
c. Voor horende kinderen en volwassenen zou het een 
deur kunnen openen voor meer begrip voor en inzicht 
in de problematiek die het doof-zijn met zich mee
brengt. 
Nu is het heel goed mogelijk dat sommige deskundigen 
uit de opvoedings- en onderwi jswereld een dergelijke 
keuze van doelgroepen aanvechtbaar achten. De 
meningen hierbij zullen naar mijn voorgevoel kunnen 
variëren van 'volstrekt onzinnig ' tot ' redel i jk aanvaard
baar'. 
Andere terzakekundigen zullen het mogelijk niet kun
nen vinden in de tint van bovengeschetste stand
punten. 
Met respect voor ieders uitgangspunt van beschou
wen wi l ik pleiten voor de erkenning van het bestaans
recht der genuanceerde opvatting. 
Niet alleen... maar ook... is vaak een moeilijke con
structie. De betekenis van deze constructie in het 
denken te realiseren geeft m.i. op den duurde meeste 
bevrediging. 

S lo topmerk ingen 
1. De gebruikte gebarentaal is gebaseerd op Gestuno. 
2. De bladzijden in het boekje zijn niet genummerd. 

B.G.H. 20-9-'81 

Met brede en 

smalle gebaren 

In 'Hoor je me n ie t ! 'word t in 138 plaatjes een verhaal 
verteld rond de hoofdpersoon, die Mare heet. Het is een 
avontuurl i jk maar ook zeer onwaarschi jnl i jk verhaal. 
Nu mogen kinderavonturen misschien gerust wat 
fantastisch verteld worden, maar in dit verhaal is het 
toch af en toe wat al te gek. 
Om te beginnen: de hoofdpersoon is doof. Toevallig 
heeft Mare een ezel die ook doof is en nu wordt Mare, 
omdat hij even doof is als zijn ezel, door iedereen ' ia' 
genoemd. De logika in deze naamgeving ontgaat me, 
de harteloosheid valt me des te meer op. 
Mare moet voor zijn vader een boodschap gaan doen in 
het dorp. Maar a Is hij een maal in het dorp is, vergeet hij 
zijn boodschap, omdat zijn ezel lastig is en omdat hij 
een aardig meisje ontmoet. Als hij zoonverrichterzake 
thuiskomt, wordt hij door zijn vader voor de tweede 
keer op pad gestuurd. Weer ontmoet hij het meisje, 
maar desondanks weet hij de weg naarde winkel toch 
te vinden. Nu is er een nieuwe komplikatie. Mare komt 
de winkel binnen samen met een dief, die de winkel ier 
wi l overvallen. De winkel ier vlucht, maar Mare wordt 
als gijzelaar vastgehouden. De overvaller heeft tele
fonisch contact met een polit ie-agent, die graag w i l 
weten of Mare nog leeft. De overval Ier wi l dan dat Mare 
door de telefoon praat, om te bewijzen dat hij nog in 
leven is. Maar dat kan Mare niet; hij is blijkbaar niet 
alleen doof maar ook stom. Maar dat komt mooi uit. 
Omdat Mare niet praat, wordt de dief bang. 'De politie 
zal denken, dat ik de jongen vermoord heb, omdat hij 
niet praat'. In paniek vlucht de overvaller het dak op. 
Intussen heeft de agent ergens een buldozer gevonden 
en daarmee zal hij de winkel gaan bestormen. A lseen 
razende Roelandtufthi j methetapparaatdoorde brede 
en smalle straten van het dorp; hij probeert niet of de 
winkeldeur misschien open is, maar ramt meteen de 
hele winkelpui aan diggelen en gaat dan naar binnen 
en naarboven meta lsenigewapenzi jnd ienstknuppel . 
Intussen heeft het meis jedeezelweerhorenbalkenen 
ze weet dus (!) dat Mare (in de wandel ing ' ia 'genoemd) 
in de buurt is. Met typisch vrouweli jke intuï t iefu ziet dat 
het boek anti- feminist isch is) rent zij naar de winkel en 
stapt daar ongeveer tegelijk met de agent binnen. Op 
de eerste verdieping ziet de agent niets bijzonders, 
maar het meisje ziet dat Mare daar zit en die kan haar 
door gebaren duidelijk maken dat de dief naar boven is 
gevlucht. Het meisje rent naar beneden en kan de niet 
zo snuggere agent duidelijk maken dat Mare boven op 
het dak zit. Met gebaren (dan kan de dief niets horen) 
maakt Mare aan de mensen beneden duidelijk, dat de 
overvaller in het duivenhok zit. Dan is de zaak gauw 
bekeken: de agent chartert nu een hijskraan en die zet 
hetduivenhok met inhoud netjes op degrond.vlakvoor 
de voeten van de agent. Deoverval lerwordtgeboeiden 
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Marcwordta lseenheldgehuld igd.Deagentzegt inz i jn 
toespraak: 'De politie heeft de dief kunnen pakken, 
omdat je doof bent en met gebaren praat'. Hij bedoelt 
natuurli jk: 'omdat je stom benten met gebaren praat'. 
Niet de doofheid is op twee kritieke punten van het 
verhaal doorslaggevend geweest, maar de stomheid, 
het niet-praten, de gebaren. Door al die spannende 
avonturen zouden we bijna vergeten met welk doel 
Mare naar het dorp is gegaan, maar hij denkt er nu 
gelukkig zelf wel aan. In de winkel geeft hij zijn 
boodschappenbriefje af. Tussen de puinen van zijn 
bedrijf vindt de winkel ier de dingen die de vader van 
Mare nodig heeft. Hij geeft ze gratis en voorvader nog 
een nieuwe pijp toe. Eind goed, al goed, zou je dan 
denken. De mededeling van Mare dat het meisje uit het 
verhaal Roos heet, komt na al de doorstane spannin
gen als een slappe opmerking op de koop toe. 
Volgens de uitgever is dit een uniek boek, 'een 
aanwinst voor de integratie van de gehandicapte mens 
in de maatschappij ' en de opzet en uitwerking 'getuigt 
van grote originaliteit en vindingri jkheid'. Waardoor is 
dit boek dan zo'n aanwinst, zo origineel en zo vinding
rijk? Niet door het verhaal zelf, maar door het feit dat bij 
de plaatjes behalve de onderschriften in gewone 
Nederlandse zinnen ook nog gebaren staan afgebeeld 
die in Gestuno (de internationale gebarentaal) het 
verhaal vertellen. De bedoeling daarvan is, volgensde 
uitgever, 'om horende kinderen te laten zien hoe je je 
verstaanbaar kunt maken in deze taal ' . 
Het lijkt me dat dit doel door dit boekje niet bereikt zal 
worden. Op de eerste plaats, omdat er in Nederland 
geen dove kinderen zijn die op school Gestuno leren. 
Zoals een bespreking in ' 't Ammannet je ' (schoolkrant 
van het doveninsti tuut van Rotterdam) in juni 1981 
schreef: ' 'Gestuno' is een gebarentaal die net zo 
funktioneert als 'Esperanto'. Een ideaal idee, maar niet 
reëel. ' 

Op de tweede plaats vraag ik me werkeli jk af, of de 
gebaren en met name de vingerstanden die daarbij 
nodig zijn, duidelijk genoeg getekend zijn. Ik w i l geen 
oordeel vellen over de artistieke tekenkwali tei ten van 
Hans Henkes, maar voor het aangeven van gebaren is 
zijn tekenstij l te slordig. 
Enten derde: als je een verhaal wi l t gebruiken om kin
deren in te wi jden in een bepaalde manier van com
municeren, dan zul je toch een goed gebruik moeten 
maken van de mogeli jkheden die zo'n verhaal biedt. 
Maar wat gebeurt er in het boekje 'Hoor je me niet!'? 
Het verhaal wordt verteld in 138 plaatjes. Onder 51 
plaatjes staat geen tekst, daar laat de schrijver zijn 
kansen voorbij gaan. De 87 plaatjes waar wel tekst 
onder staat, worden 'ondert i teld' met ongeveer 90 
zinnen. (Soms staan er twee zinnen onder één plaatje: 
soms is één zin over twee plaatjes verdeeld.) Die 
onderschriften tellen samen 61 2 woorden. Maar... het 
aantal gebaren dat men in en bij de plaatjes vindt, is 
maar 235. De kinderen die dit boek lezen, leren dusdat 
je als je tegen doven in gebaren praat, maar moet 
beginnen meteen hoop woorden en daarmee nuances 
weg te laten. Om één voorbeeld te noemen: onder het 
68-ste plaatje staat alsonderschri f t : 'Hi j pikt mijn geld! ' 

jammert de winkel ier ' . De gebaren om dit weer te 
geven zijn ' ge ld ' en 'm i j n ' I k meen te mogen zeggen dat 
er in deze vertaling iets verloren gaat. 
Het verschil tussen het aantal woorden en het aantal 
gebaren wordt voor een deel verklaard doordat veel 
woorden uit de onderschriften eenvoudig niet in 
gebaren worden weergegeven. We noemen hier en
kele woorden uit de onderschriften waarvoor helemaal 
geen gebaar gegeven wordt. De getallen achter de 
woorden geven aan hoe vaak ze in de ondertitels 
voorkomen: agent (10), de (51), een (13), hebben (14), 
het (16), schreeuwen (3), te (vóór infinitief) (4), winke
lier (5), ze (8), zijn (werkwoord in verschil lende functies 
en verschillende vormen) (23). 

Op verschil lende punten roept het boekje vragen op. Zo 
staat bijvoorbeeld onder plaatje 15-16 de zin: 'Mi jn 
vader heeft voor zijn werk wat nodig uit het dorp'. Het is 
duidelijk dat 'wat ' hier het onbepaald voornaamwoord 
is met de betekenis: 'Mi jn vader heeft iets nodig'. Toch 
wordt hier 'wat 'aangegeven met hetzelfde gebaar als 
onder plaatje 49 'Ik begrijp niet wat je zegt', waar we 
het vragende 'wat ' hebben; terwi j l onder plaatje 64 in 
de zin 'Doe iets' voor ' iets' een ander gebaar wordt 
gebruikt. 
In de ondertitels komt driemaal de uitdrukking 'door 
brede en smalle straten' voor (plaatje 30, 46 en 85). 
Mare loopt en rent erdoor, de agent rijdt erdoor met zijn 
buldozer. In alle drie de gevallen wordt 'brede en 
smalle' weergegeven door de gebaren voor 'groot' en 
'klein'. (Het gebaar voor 'en ' komt maar één keer voor, 
ofschoon het woord 'en ' 15 maal voorkomt). Ik vraag 
me af, hoe je in een dergelijk gebarenstelsel onder
scheid kunt maken tussen ' lang' en 'breed' (want die 
worden in gebaren allebei 'groot') en tussen 'smal ' en 
'kort' (want die worden in gebaren allebei 'klein'). 
Bovendien is er nog een andere vraag bij deze 'brede en 
smalle straten'. Tweemaal is de gebarenvolgorde 
'groot-klein-straat' en éénmaal 'straat-groot-klein'. 
Betekent dit dat de gebarenvolgorde in een dergelijk 
geval vrij is? In welke gevallen dan nog meer? Of is er 
een andere reden voor dit verschil? 
Interessant is het te merken dat er sommige begrippen 
zijn die door twee gebaren worden uitgedrukt. Of
schoon hier ook nog vragen overbli jven. Zo zal 'naar 
bui ten' bij plaatje 66 wel eendubbelgebaarz i jn , maar 
dat is niet na te gaan omdat 'naar' en 'bui ten' niet als 
afzonderlijke gebaren in het boekje voorkomen. Duide
lijk is bijvoorbeeld wel dat de verleden tijd van een 
werkwoord wordt aangegeven door een verledentijds-
gebaar plus het werkwoordsgebaar. Voorbeelden zijn 
'hij heeft de ezel gegeven' (plaatje 10) en 'Op een 
morgen is mijn vader in de tuin aan het werk 'dat wordt 
weergegeven door de gebaren: verleden t i jd-ochtend-
vader-doen-tuin (plaatje 11). 'Hi jskraan' wordt in 
gebaren: kraan - machine (plaatje 109). 'Duivenhok' 
wordt: vogel - huis. 
In dit kader hoort ook het persoongebaar thuis. Het 
woord 'dief' in de onderschriften 54, 55 ,61 ,76 ,102 en 
120 wordt weergegeven door twee gebaren: persoon -
stelen. Datzelfde persoongebaar komt voor in het 
woord 'n iemand' (plaatje 55): persoon - niets. Ook in 
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het gebaar voor' iedereen'(plaatje 3) komt het persoon
gebaar voor, maar het is niet duidelijk waarui t het 
tweede element bestaat. 
Er blijft dan wel een onopgeloste vraag. Als 'dief' met 
behulp van het persoongebaar moet worden uitge
drukt, zijn er dan nog meer persoonsnamen waarbi j 
hetzelfde gebaar moet worden gebruikt? Het woord 
'polit ie' komt tweemaal in het verhaal voor; het woord 
'polit ie-agent' éénmaal; het woord 'agent' t ienmaal. 
Al leen het woord 'polit ie' wordt tweemaal in gebaren 
vertaald, van de andere kunnen we vermoeden dat ze 
weergegeven moeten worden door de gebaren per
soon - politie, maar deze gebaren ontbreken in het 
boekje. Ook het woord 'winkel ier ' , dat een goede 
aanwijzing zou kunnen geven, wordt geen enkele keer 
in gebaren omgezet, terwi j l het in de onderschriften 
toch vi j fmaal voorkomten er minstens 28 plaatjes zijn 
waarop de winkel ier (herkenbaar aan zijn merkwaar
dige haardos) voorkomt. Over gemiste kansen gespro
ken! Woorden als 'vader', 'held 'en 'meisje' moeten het 
blijkbaar zonder persoongebaar doen. Tragisch is ook 
het lot van de merkwaardige 'mevrouw van de kerk'die 
op de bladzijden 21 en 22 plotseling zesmaal in the 
picture is. Ze verdwijnt spoorloos zonder dat ze een 
gebaar waardig gekeurd is. We zullen nooit weten of 
deze lieve dame recht heeft op het persoongebaar. We 
hebben al eerder opgemerkt dat het boekje ant i -
feminist isch is. En wi j blijven zitten met het raadsel van 
het persoongebaar. 

Nog een vraag. Het zal waarschi jnl i jk geen misver
stand oproepen, als bij plaatje 33 'Ze worden ontzet
tend boos' weergegeven wordt in de gebaren boos -
meest, ofschoon het begrip 'meest' eigenlijk een 
vergelijking met anderen veronderstelt. Maarbi jp laat-
je 132 gaat het zeker fout. Het onderschrift luidt: 'Mi jn 
vader is heel erg blij met zijn spul len'. (Het is op het eind 
van het verhaal; alle avonturen zijn achter de rug en 
Mare overhandigt de boodschappen aan zijn vader.) In 
gebaren staat er: 'Vader - meest - bl i j ' . In de kontekst 
betekent deze gebarenzin volgens mij: 'Mi jn vader is 
nog blijer dan ik', maar dat is volgens het onderschrift 
blijkbaar niet de bedoeling. 
We zullen niet verder op details ingaan. Misschien wi l t 
U me toch al verwi j ten, dat ik met een kanon aan het 
schieten ben opeen mug. Dat verwijt mag U maken,als 
U dan maar toegeeft dat dit boekje een mug is. Het is 
hoogstens bruikbaar voor kinderen die Gestuno wi l len 
of moeten leren, maar hoeveel zijn er die in Nederland? 
En zelfs voor hen is de bruikbaarheid nog twi j fe lacht ig. 

N. Smulders 
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Symposium handicap, 

studie & samenleving 

21 november 1981 

mogelijkheden van gewoon vervolgon
derwijs voor lichamelijk of zintuiglijk 
gehandicapten 

Het symposium Handicap, Studie & Samenleving 
wordt georganiseerd door de Stichting Handicap & 
Studie NSS (v /h de Stichting 'Het Nederlands Studen
ten Sanator ium', kortweg 'Het NSS'). De voorzitter van 
deze dag zal zijn Prof. W.H. Eisma, hoogleraar-direc
teur, afd. revalidatie Rijksuniversiteit Groningen. 
Het doel van de stichting luidt: een zodanige dienstver
lening aan lichamelijk of zintuigli jk gehandicapte 
studerenden in het gewone vervolgonderwijs te bie
den, dat h i j /z i j zo min mogelijk belemmering onder
vindt van z i jn /haar handicap. 

De redenen van dit syposium zijn nietal leen gelegen in 
het ruim 35-ja rig bestaan va ndest icht ing.de sinds één 
jaar gevoerde nieuwe naam 'Handicap & Studie NSS' 
of het Internationaal Jaar van Gehandicapten, maar 
vooral in de o.i. wezenli jke bijdrage die zulk een dag kan 
hebben om de aandacht te vestigen op een al jaren 
gerealiseerde integratie op kleine schaal van l ichame
lijk of zintuigli jk gehandicapte en valide jonge mensen 
in het gewoon vervolgonderwijs, of het nu mavo, havo, 
atheneum of gymnasium is of het lager, middelbaar of 
hoger beroepsonderwijs dan wel hogeschool of uni 
versiteit. 
Het bestaan en de funkt ie van het buitengewoon 
onderwijs wordt zeker niet betwist, maar de mogelijk
heid zoals bovengenoemd, dus met deelname van 
lichamelijk of zintuigli jk gehandicapte studerenden 
aan het gewoon vervolgonderwijs, maar dan op gro
tere schaal dan tot op heden, verdient evengoed de 
aandacht. 
Uit eigen ervaring, dienstverlening of beschouwing 
zullen de mogeli jkheden door een aantal inleiders 
nader worden uiteengezet. Het symposium Handicap, 
Studie & Samenleving is bedoeld voor al diegenen die 
omtrent dit thema en de concrete mogeli jkheden beter 
geïnformeerd wi l len worden. Wi j denken aan verte
genwoordigers van organisaties van en voor gehandi
capten, docenten werkzaam op secundair en tertiair 
onderwijsniveau, ouders van l ichamelijk of zintuigli jk 
gehandicaptenen niet op de laatste plaats degehandi-
capten zelf. 

Voor meer informatie over het symposium Handicap & 
Studie & Samenleving kunt U zich wenden tot Mw. R. 
Peddemors van het secretariaat van de Stichting 
Handicap & Studie NSS, adres: Wi l lem Barentszstraat 
5, 3572 PA Utrecht, tel. 0 3 0 - 7 1 8 0 2 1 . 

http://ndestichting.de


Tentoonstelling: 

Boeken voor 

gehandicapte kinderen 

Groningen 1-19 sept. 1981 
Boekhandel 'Godert Walter ' in deOudeEbbingestraat 
heeft zijn best gedaan van overal op de wereld 
materiaal te verzamelen, dat in een ruimte boven de 
zaak was te bewonderen. De drie jonge mensen, diede 
boekhandel leiden, hebben grote belangstell ing voor 
taalontwikkeling en jeugdl i teratuur en dit laatste 
neemt een belangrijke plaats in in hun boekenvoor-
raad. Vooral mensen van LOM-scholen kwamen bij 
hen zoeken naar l i teratuur voor hun leerl ingen. Van 
het een kwam het ander en een bibliothecaresse gaf 
hun de raad te gaan snuffelen naar materiaal. 
De eerste indruk was, dat er weinig te vinden was voor 
gehandicapte leerl ingen, maar al speurend in binnen-
en buitenland werd de catalogus steeds uitgebreider. 
Maar veel is zelf gemaakt: plakboeken met tekst, 
tekeningen en foto's zoals we die zelf wel kennen uit 
ons werk over reizen, avontuurt jes thuis, in de klas, 
enz. 

!k zag Noorse boekjes met bij elk woord heel klein een 
plaatje van het daarbij horende gebaar, plaat met 
woord en gebaar. Heel mooi uitgevoerd. 
Lang heb ik naar een dergelijk boekje in het Engels 
gekeken, daar waren de gebaren schematisch met 
streepjes aangegeven. Ik kon er geen wi js uit worden. 
De bekende Bruna boekjes voor kleuters met heel een
voudige tekst in het Engels uitgegeven, was over-
geplakt met een nog eenvoudiger tekst. Ook een idee. 
Prachtig waren de Noorse leesboekjes: 'Anne och 
Kare' voor geestelijk gehandicapten. De plaatjes wa
ren echte foto's van geestelijk gehandicapten voorzien 
van verhaaltjes over hun eigen belevenissen thuis, op 
school, op reis, in de dierentuin, enz. 
Uit Effatha zag ik zelfs gedrukte leesboekjes. Als er 
weinig in de handel is zul je zelf moeten uitgeven. 
In schriften zag ik sprookjes getekend en geschreven. 
Op het niveau van de kinderen. 
Er was ook veel interessant materiaal voor blinde en 
slechtziende kinderen. 
Uit het archief van onze school zag ik voor het eerst 
oude zaken, boekjes door ons instituut uitgegeven in 
een ver verleden, kostbaar materiaal. 
Kortom, dit was een greep uit wat ik heb gezien. Er was 
veel, maar eigenlijk verzonk het in het niet bij wat er 
voor een norma Ie kind in de winkel stond. Toch f i jn , dat 
boekhandel 'Godert Walter ' deze tentoonstel l ing had 
ingericht. 

A. v.d. Heij, Groningen 

Fotomap 
'Zes Portretten' 

De Nationale Commissie Internationaal Jaar van 
Gehandikapten heeft een fotomap laten vervaardigen 
door het ontwerpburo Vormentaal te Den Haag. In 
foto's met bijbehorende teksten wordt een indruk 
gegeven van het dagelijks leven van enkele Neder
landers met hun handikap. De map is geschreven met 
het oog op de hoogste twee klassen vande basisschool 
en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Na de 
officiële aanbieding aan staatssekretaris Hermesop2 
september te Rotterdam is de map in 12.000 exempla
ren gratis toegezonden aan scholen. 
De zes geportretteerden zijn: Leen Plomp (spastisch); 
de familie Bloem (doof); Ab Schutte (spierziekte); 
Heleen Koren (geestelijk gehandikapt); Margreet van 
Wi jhe (blind) en Jaap Slob (dwarslesie). 
Van de famil ie Bloem wordt verteld dat alle gezins
leden (vader, moeder, vier kinderen: 14, 15, 18 en 20 
jaar) doof zijn. 'Als de famil ie onderl ing met elkaar 
praat, dan gebruiken ze helemaal geen geluid en be
grijpen ze elkaar door gebaren te maken en goed naar 
elkaar te ki jken. ' In de opmerkingen die verder gemaakt 
worden, zit duidelijk de fi losofie: doven onder elkaar, 
dat is geen probleem; doven met horenden, daarvoor is 
voor beiden geduld en aandacht en begrip nodig en dat 
is wel moeilijk. (Vandaar dat waarschi jnl i jk ook met 
opzet de keuze is gemaakt voor een gezin waarvan alle 
leden doof zijn en niet de - vaker voorkomende situatie -
van één doof kind met horende medegezinsleden.) 
Saskia en Arjen gaan, ondanks tegenzin tegen onder
wi js, graag naar school omdat ze daar vrienden en 
vriendinnen ontmoeten. Arjen en zijn dove vrienden 
logeren om het weekend bij elkaar. Tony merkt op de 
MTS dat zijn horende medeleerl ingen niets van doof
heid begrijpen, te wein ig geduld hebben en hem 
behandelen alsof hij infantiel is; contact met horenden 
vindt hij vaak lastig. 

Deze informatie over doven en hun handikap is in 
12.000 exemplaren over scholen verspreid en het 
aantal leerlingen dat deze informatie zal verwerken is 
naar al Ie waarschi jnl i jkheid een veelvoud daarvan. Als 
de verstrekte gegevens representatief zi jn, moet men 
deze publikatie als goede informatie verwelkomen; als 
ze dat niet zijn is deze beeldvorming te betreuren. 

N. Smulders 
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Short Course te 
Sint-Michielsgestel 
Van 10 januari tot 3 april 1982 zal door het Instituut 
voor Doven te Sint-Michielsgestel een Internationale 
kursus worden georganiseerd, onder de titel The 
Education of Deaf Children of Normal Intelligence by a 
Maternal Reflective Method' . Waarom een Internatio
nale kursus? 
Het Instituut voor Dove trekt al jaren lang velen naar 
Sint-Michielsgestel, die de daar gehanteerde methode 
van opvoeding van en onderwi js aan dove kinderen van 
nabij wi l len ervaren. 

Toch blijken noch bezoekweken, noch het geven van 
lezingen of andere vormen van informatie elders, 
voldoende om de opvoedings- en onderwijsprincipen 
(geluidsmethode, gespreksmethode en differentiatie
principe) en de praktijk hiervan over te brengen. Om dit 
wel te kunnen is een langere studieti jd gewenst. 
Mede naar aanleiding van het feit, dat 1981 werd 
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Gehandikap-
ten, werd besloten tot een langere kursus, waarvan de 
deelnemers reeds een opleiding in het onderwi js aan 
en de opvoeding van doven gehad moeten hebben, en 
bovendien reeds enige jaren op dit gebied werkzaam 
moeten zijn geweest. 

De organisatie van zo'n kursus heeft natuurl i jk f inan
ciële consequenties die niet gering zijn. Deze hindernis 
werd echter uit de weg geruimd door samenwerking 
van het Instituut voor Doven met de Stichting Mensen 
in Nood en Memisa, alsmede het Minister ie van Bui
tenlandse Zaken, dat 16 Fellowships (studiebeurzen) 
beschikbaar stelde. Deze Fellowships waren met 
name bestemd voor deel nemers uit ontwikkel ingslan
den. 

Deelnemers aan de kursus moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 
- Zij moeten minstens 3 tot 4 jaar ervaring hebben in 
het onderwijs aan dove kinderen en gekwalif iceerd zijn 
voor het dovenonderwijs. De kursus staat open voor 
onderwijzers, hoofdonderwijzers, hoofden van scho
len, psychologen etc. 
- Zij moetennahetvol too ienvandekursusterugkeren 
naar hun werkkring in het dovenonderwijs. 
- Zij moeten de Engelse taal goed beheersen, daar de 
kursus geheel in het Engels gegeven wordt. 

De doelstell ingen voor de kursus zijn: 
Aan het eind van de kursus moeten de deelnemers een 
gedegen kennis hebben van: 
- De taalkundige principes van de reflecterende moe
dertaalmethode: de methode van Uden. 
- De karakteristieken van deze methode, i.h.b. 'het 
gesprek' als basis en bron van taalontwikkel ing. 
- De 'geluidsmethode'. 
- Het onderkennen van leerproblemen. 

De deelnemers moeten vertrouwd raken met: 
- Het in gesprek raken met dove kinderen, het reali
seren van de 'geluidsmethode'. 
- Het leiden van de zelfontdekking van de syntactische 
vormen. 
- Het ontwikkelen van opvoedkundige strategieën 
voor dove kinderen. 

Het programma omvat een reeks informatieve lessen 
zowel als prakti jktraining. De voorbereiding en uit
voering van de kursus worden helemaal verzorgd door 
opvoedkundige, onderwijskundige en stafmedewer
kers van het Instituut voor Doven. 

De volgende hoofdpunten zullen aan de orde komen: 
- Medische, Audiologische, Psychologische en op
voedkundige diagnose en onderzoek van het dove kind. 
- Orthopedagogiek en orthodidaktiek. 
- Taalontwikkeling en interventie. 
- De organisatie van het Instituut voor Doven als een 
orthopedagogisch residentiële instel l ing. 

Dat het initiatief tot het organiseren van eendergeli jke 
kursus beloond wordt, blijkt wel uit de geweldige 
belangstelling van scholen, inst i tuten, universiteiten 
etc. over de gehele wereld verspreid. 

Nawoord 
Een blik op het getaNetje links onder in de hoek van deze 
bladzijde leert U dat Udit jaar een jaargang ontvangen 
hebt van 152 bladzijden, terwi j l 96 normaal is. Boven
dien is bij deze aflevering alssupplementeen inhouds
opgave van de jaargangen 1975 t / m 1980 gevoegd. 
Onze dank gaat uit naar de beide Verenigingen die dit 
mogelijk gemaakt hebben. 
En met het oog op de toekomst: kopie voor het volgende 
nummer graag vóór 1 januari 1982. 

Redaktie 
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INSTITUUT en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 KW 
5611 KV 
5611 KV 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9737 HP 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KE 
5631 PL 
6521 EV 
6533 BL 
3078 PE 
3067 PW 
3011 CN 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amersfoort 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Arnhem 

Arnhem 

Beek 

Breda 

Drachten 

Eindhoven 

Eindhoven 

Eindhoven 

Eindhoven 

Enschede 

Enschede 

Goes 

's-Gravenhage 

Groningen 

Groningen 

Haarlem 

Hoensbroek 

Leiden 

Ni jmegen 

Ni jmegen 

Ni jmegen 

Rotterdam 

Rotterdam 

Rotterdam 

Rijswijk 

Schagen 

Schagen 

Utrecht 

Utrecht 

Zwol le 

Prof. Groenschool 

Prof. H. Burgerschool 

Alex. G. Bellschool 

Alex. Roozendaalschool 

Mgr Hermusschool 

Dr. P.C.M. Bosschool 

V.B.O. De Sti jgbeugel 

De Wylerberg 

Paus Pius XII school 

DeSkelp 

Inst. Sint Marie-school 

Inst. Sint Marie-school 

Inst. Sint Marie-V.B.O. school 

Inst. Sint Marie- internaat 

Prof. dr. H.C. Huizingschool 

V.B.O. school Het Maatman 

De Kring 

Cor Emousschool 

Dr. J . de Graafschool 

Tine Marcusschool 

Prof. vanGi lseschool 

Mgr. Hanssenschool 

De Weerklank 

Mgr. Mar t inus van Beekschool 

V.B.O. Mar t inus van Beek 
Huize Mart . van Beek-internaat 

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

L.W. Hildernisseschool 

De Voorde 
Burg. De Wilde School 

A fd . V.B.O. 
Het Rotsoord 

Bertha Mul lerschool 

Enkschool 

Kortenaerstraat 10 

J . Jongkindstraat 6 

Aalbersestraat 57 

Uiterwaardenstraat 236 

Jan Tooropstraat 11 

Brantsenstraat 1 

Hommelseweg 403 

Rijksstraatweg 178 

DirkHartogstraat 10 

Wet te rw i l l e70 

Ploegstraat 20 

Don Boscostraat 18 

Don Boscostraat 7 

Don Boscostraat 3 

Maatmanweg 15 

Maatmanweg 15 

Westsingel 90a 

Gouden Regenstraat 36 

Akkerstraat 11 

Jaltadaheerd 200 

Daslookweg 2 

Zandbergsweg 115 

Robijnstraat 1 

I jsbeerstraat 31 

Koolemans Beijnenstraat 16 

Akkerlaan 44 

Kraayeveldstraat 2 

Malmöpad 60 

Pierre Baylestraat 2 

Bazuinlaan 2a 

Meerkoet 25 

Hoep 28 

Rotsoord 36 

Santa Cruzdreef 30 

Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-432776 

040-431087/4321005 
053-333767 
053-335382 
01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 
010-552318 
010-135651 
070-943042 
02240-14896 
02240-98609 
030-510041 
030-612404 
05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen. 

1062 CJ 

1069 V M 

9712 NX 

3031 BA 

5271 GD 

2275 TH 

2716 KS 

Amsterdam 

Amsterdam 

Groningen 

Rotterdam 

Sint-Michielsgestel 

Voorburg 

Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 

Dependance I.D.O. 

Doveninst i tuut H.D. Guyot 

Rudolf Mees Insti tuut 

Insti tuut voor Doven 

'Effatha' Inst. voor Doven 

'Effatha' Inst. v.Doven, afd. V B O 

J. S luyters t raat9 

Hoogheemraadweg 5 

Guyotplein 2 

Ammanple in 2-8 

Theerestraat 42 

Effatha laan 31 

Zalkerbos330 

020 -178617 

020 -107519 

050 -122243 

010 -132280 

04105-9119 

0 7 0 - 9 8 7 3 7 0 

079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef w i jz ig ingen van adressen en te le foonnummers direkt door aan de ein 




