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Ten geleide Storm in een druppel water 
- de nieuwste hoortheorie -

Redaktie 

Dit nummer is een inhaalnummer. Tevens een bewijs van 
onze betrouwbaarheid. Verschillende lezingen van de 
jaarvergaderingen van de beide Verenigingen, die in de 
twee vorige nummers niet geplaatst konden worden, 
worden nu opgenomen. Hiermee komen we onze belofte 
na van blz. 30 en 61. 
Een tijdschrift als het onze, dat maar vier keer per jaar 
verschijnt en per aflevering een tamelijk lange voorberei
dingstijd heeft, kan moeilijk of niet inspelen op de 
aktualiteit. U zult in dit nummer geen weerslag vinden van 
de woelingen in het onderwijsveld in de derde week van 
november. Dat betekent niet dat we onbewogen toekijken 
of U tot een dergelijke onbewogenheid willen opwekken. 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt binnen afzienbare tijd 
de vraag dwingend actueel: 'Wat zal erterecht komen van 
alle mooie dingen waarover we in dit blad zo rustig 
beschouwend kunnen lezen?' De dreiging hangt in de 
lucht, dat veel goeds dat in het verleden is opgebouwd, 
afgebroken zal worden. Misschien heeft deze dreiging op 
het ogenblik dat U dit leest al veel concretere vormen 
aangenomen dan op het moment dat dit geschreven 
werd. Afbraak van onderwijskwaliteit om budgettaire 
redenen. We zullen elkaar nodig hebben om daaraan het 
hoofd te kunnen bieden. 
Nog even een heel andere opmerking. De redaktie kan in 
een Ten geleide' niet haar hart ten diepste bloot leggen 
en niet het achterste van haar tong laten zien. Als U wat 
meer van ons wilt weten, zou U zo af en toe eens een 
verslag van een redaktievergadering moeten lezen. We 
hebben de indruk dat dit niet altijd voldoende gebeurt en 
dit geeft soms aanleiding tot misverstanden. Wij verga
deren tweemaal per jaar; de laatste keer op 10 november 
1982. Dank zij de zorgen van br. Marcus van Veen is het 
verslag altijd snel klaar. Het wordt naar alle scholen en 
instituten toegezonden die aan de binnenkant van de 
achteromslag zijn vermeld, want Uhebtals lid en abonnee 
recht op deze informatie. 
Tot slot wensen we alle lezers een Goede Kerst toeen alle 
goeds voor het nieuwjaar. 

Nog meer van de redaktie op blz. 119 en 120. 

Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

Prof. dr. E. de Boer, Amsterdam 

Samenvatting 

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze abstract 
opgezet modelwerk aan de cochlea geleid heeft tot 
geheel nieuwe inzichten in de hoortheorie. Wat er op 
mechanisch gebied in de cochlea gebeurt kan worden 
voorgesteld door een zeer vereenvoudigd model. De 
berekende responsevormen worden getoond. Op fysio
logisch gebied vindt men een ander soort response, deze 
wordt ook uitvoerig beschreven. Veel onderzoek is 
gedaan aan cochleae die op een of andere wijze 
beschadigd zijn, de response is in het geval van patholo
gie veelal op een karakteristieke wijze veranderd. Hieruit 
heeft men recentelijk veel inzicht kunnen verkrijgen over 
de invloed van slechthorendheid op het analyseren van 
gehoorde geluiden. 

De nieuwste experimentele resultaten laten zien dat in 
mechanisch opzicht de cochlea veel scherper is afge
stemd dan men vroeger dacht: klaarblijkelijk heeft men 
vroeger, vaak zonder het te weten, aan pathologische 
cochleae gemeten. Wat deze nieuwe meetresultaten 
leren omtrent het mechanische model van de cochlea 
wordt uiteengezet. Het resultaat is onverwacht: men moet 
aannemen dat er in de cochlea een soort van 'storm' 
wordt opgezwiept. Het is dit aparte, energieproduceren-
de, mechanisme dat het eerst verloren gaat bij pathologie. 

1. Modellen 

Verschillende aktiviteiten binnen het raam van de hoor
theorie zijn voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen. 
Over één daarvan, het 'bouwen' van een mechanisch 
model van de cochlea (het binnenoor) gaat het voorna
melijk in deze voordracht en dit vraagt om enige extra 
uitleg. 
Eerst enige zeer algemene zaken. In het oor wordt, zoals 
men weet, de invallende geluidsgolf in de vorm van 
vibraties voortgeleid van het trommelvlies, via de keten 
van gehoorbeentjes, naar de cochlea. De vloeistof in de 
cochlea wordt in beweging gebracht door de trillingen van 
het derde gehoorbeentje, de stijgbeugel (stapes). De 
vloeistoftrillingen delen zich mee aan de beweeglijke 
strukturen binnen de cochlea, o.a. het basilaire mem
braan (in het vervolg afgekort tot: BM) en daarbij ontstaat 
een heel karakteristiek golfpatroon. Op het BM bevinden 
zich gevoelige cellen, haarcellen genaamd; dit zijn de 
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eigenlijke zintuigcellen. Bij de haarcellen beginnen de 
vezels van de gehoorzenuw, elk daarvan kan reeksen 
elektrische pulsen doorgeven. Door enkele tienduizen
den van deze vezels wordt dan, in de vorm van pulsen, de 
informatie omtrent het invallende geluid aan de hersenen 
doorgegeven. 

Een groot deel van dit proces betreft trillingen, het voort
planten en overbrengen ervan en de wisselwerking 
tussen de (trillende) vloeistof en de elastische strukturen 
in de cochlea. 
Al deze zaken zijn voornamelijk fysisch van aard. Ze 
behoren tot het domein van de mechanica. Een fysicus, 
die deze processen bestudeert, zal beginnen met de 
(volgens hem/haar) meest essentiële elementen ervan 
te isoleren om vervolgens de gebeurtenissen in een zeer 
vereenvoudigde vorm te gaan analyseren. En hier begint 
dan het bouwen van een model. 

Dit is in het bijzonder gebeurd voor de mechanica van de 
cochlea. Men construeert een zeer eenvoudig gevormde 
cochlea, bijvoorbeeld in de vorm van een langgerekte 
rechte doos, die over de hele lengte door een schot in 
twee delen is verdeeld. Zie fig. 1. 

Een deel van dit schot, gearceerd in de figuur, stelt het BM 
voor; de fysicus is het meest geïnteresseerd in de 
bewegingen hiervan. De gehele doos wordt gedacht met 
vloeistof gevuld te zijn. Let wel, het model wordt niet 
noodzakelijkerwijs met harde en zachte materialen in 
elkaar gezet, het model is veeleer een abstraktie. De 
bewegingen in het model worden wiskundig berekend en 
veel van de vereenvoudigingen zijn aangebracht om de 
moeilijkheidsgraad van de wiskunde te verminderen. 

Wat is nu het nut van het bouwen (overdrachtelijk 
bedoeld) van zo'n model? De vereenvoudigingen hebben 

Fig. 1 Zeer geschematiseerd model van de cochlea (het 
binnenoor). De oorsprong van het coördinatenstelsel 
moet men denken te zijn geplaatst in het midden van het 
gearceerde gedeelte, links. 

hun nut voorde wiskunde, dat is klaar. Maar dat is niet het 
voornaamste. Uit het resultaat van de berekeningen kan 
men inzicht krijgen in wat er nu precies gebeurt, en 
uitvinden welke elementen of aspekten nu van belang zijn 
en welke veel minder of nagenoeg niet. Ook kan men zien, 
en dit is heel belangrijk, welke fundamentele betrekkin
gen er bestaan tussen eigenschappen van het systeem 
en de waarnemingen die men eraan kan doen. Dat alles, 
en nog meer, maakt het nut uit van het bouwen van een 
model (en het toepassen van wiskunde daarbij). 
Het gaat er dus om, inzicht te krijgen in wat er in het model 
gebeurt en daarmee in wat er in de cochlea gebeurt. Door 
vervolgens het model geleidelijk aan ingewikkelder te 
maken kan men onderzoeken of men de zaak niet al te 
zeer heeft vereenvoudigd. Men vindt dan welke aspekten 
van de zaak het belangrijkst zijn en welke niet. 
Kortom, hier ligt een zeer wijd toepassingsveld voor 
cochlea-modellen, voor diverse typen van wiskundige 
aanpak, voor kombinatie en deduktie. 

Soms gebeurt het dat een model je méér leert, dat het je 
laat inzien dat het onderzoek een totaal andere, nieuwe 
richting moet inslaan. Dat is precies wat er recentelijk 
gebeurd is in de hoortheorie, althans in dat deel dat zich 
met de f unktie van de cochlea bezighoudt. Dat punt vormt 
het hoofdonderwerp van deze voordracht. Het is niet 
mogelijk alle aspekten ervan volledig uit te leggen, 
daavoor is het onderwerp te specialistisch. Wel zal 
getracht worden de aanleiding tot deze 'omwenteling' en 
de betekenis ervan duidelijk te maken. Laat ik voor
opstellen dat het zelden gebeurt dat betrekkelijk abstrakt 
werk als het analyseren van een model de weg wijst naar 
een totaal nieuwe ontwikkeling. In dat opzicht is er kort 
geleden wel wat bijzonders gebeurd. 

2. Fysica 

We starten met het model van Fig. 1, een rechthoekige 
met vloeistof gevulde doos waarin zich een gedeeltelijk 
beweeglijk BM bevindt. Aan het linker einde van het 
bovenste kanaal wordt de vloeistof in beweging gebracht 
door de (niet getekende) voetplaat van de stijgbeugel, die 
precies past in het ovale venster. Het linker einde van het 
onderste kanaal is afgesloten met een zeer beweeglijk 
membraan, het ronde venster (evenmin getekend in Fig. 
1). Het BM van het model komt in de werkelijkheid niet 
overeen met alleen maar een elastisch membraan, maar 
met een samenstel van cellen, membranen en vloeistof
fen. In verband daarmee heeft het BM in het model de 
eigenschappen van een viskeuze, elastische struktuur 
met zowel elasticiteit (stijfheid), massa, als weerstand. 

In verhouding treedt de elasticiteit van het BM het meest 
op de voorgrond. Vlak bij de vensters, dus aan het begin 
van de cochleaire kanalen, is het BM zeer stijf, verderop 
neemt de stijfheid geleidelijk af. Aan het einde van de 
cochlea is het BM zeer beweeglijk. Over de hele lengte 
gerekend, is er een zeer grote variatie in stijfheid. 
Vergeleken hiermee zijn de variaties in massa klein, en 
daarom wordt in de wiskundige behandeling de massa 
meestal constant genomen. 
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Bij de vensters (ovale en ronde venster) ontstaat door de 
trilling van de stijgbeugel een golfbeweging, in de vloeistof 
zowel als langs het BM. Wegens de grote stijfheid van het 
BM is de voortplantingssnelheid van de golf zeer groot. 
Door het geleidelijk afnemen van de stijfheid gaat de golf 
steeds langzamer lopen naarmate hij verder in de 
cochlea doordringt. Tevens wordt de golf steeds meer 
geconcentreerd, dat wil zeggen, zijn energie wordt 
geconcentreerd. Men ziet daardoor de amplitude van de 
golf toenemen naarmate hij verder komt. Bij golven aan 
het strand ziet men een verwant verschijnsel: daar gaan 
de golven naarmate ze de kust naderen ook steeds 
langzamer lopen (de oorzaak is hier een andere: de 
afnemende waterdiepte) en men ziet de golfamplitude 
steeds toenemen. 

Vanaf een bepaalde plaats in de cochlea doet zich de 
gecombineerde invloed van de massa van het BM en van 
de vloeistof gelden. Men ziet zich dan in een of andere 
vorm een resonantiepiek aftekenen. Als de golf het 
gebied van deze piek gepasseerd is, kan hij als golf niet 
blijven bestaan, hij dooft dan over enkele milimeters 
lengte van de cochlea volkomen uit. In en na het gebied 
van de resonantiepiek wordt alle energie die in de golf 
aanwezig is (vooreen belangrijk deel in de vloeistofgolf) 
door de weerstand van het BM geabsorbeerd. 

Even terzijde: ook aan het strand ziet men de golven vanaf 
een bepaald punt uitsterven. De reden is hier een totaal 
andere: de steeds hogerwordendegolfwordtinstabiel.de 
top loopt harder dan het dal, de golf valt om en zijn energie 
wordt omgezet in kolking en schuim. Een dergelijke 
instabiliteit is er niet in de cochlea: ook bij de grootste 
geluidssterkten (140 db) zijn de golfbewegingen nog klein 
vergeleken met de afmetingen van de bewegende struk-
turen, cellen, bijvoorbeeld. 

In de cochlea gebeurt het proces van piekvorming opeen 
bepaalde plaats langs de lengte van het BM. Die plaats is 
verschillend voor verschillende frekwenties: voor hoge 
f rekwenties gebeurt dit alles dicht bij de vensters, en voor 
lage frekwenties verder van de vensters af. Dit typerende 
gedrag is een direkt gevolg van het feit dat de stijfheid van 
het BM zo sterk verandert over de lengte ervan. 

Al deze eigenschappen kunnen afgeleid worden van een 
vereenvoudigd cochleamodel zoals hierboven beschre
ven. Berekeningen aan het model worden, zoals gezegd, 
uitgevoerd met wiskundige methoden; tegenwoordig is 
'het laatste woord' daarbij natuurlijk aan de computer. 
Fig.2 - a toont het resultaat van zulke berekeningen, het 
verloop van de golfamplitude over de lengte van het BM. 
De horizontale as van de figuur is de afstand tot de 
vensters (x=o). De vertikale as toont de amplitude van de 
BM beweging (niet in absolute maat). De vijf getekende 
krommes gelden voor vijf verschillende frekwenties: 
1:200 HZ, 2:450 HZ, 3:1000 HZ, 4:2250 HZ en 5:5000 HZ. 
Duidelijk ziet men vanaf de vensters de amplitude 
geleidelijk toenemen, een piek vormen en steil naar 
beneden afvallen. Let op dat de vertikale schaal een 
relatieve schaal is, uitgedrukt in decibels; deze decibels 
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Fig. 2 Rekenresultaten van een eenvoudig cochleamodel 
a: berekende snelheid van het BM als funktie van de 
plaats (x) langs het BM. Zie tekst. 
b: berekende snelheid als funktie van de frekwentie. Zie 
tekst. 

drukken dus niet een geluidssterkte uit maar alleen 
verhoudingen tussen amplitudes op verschillende plaat
sen. De parameters van het gebruikte model zijn zo goed 
mogelijk aangepast aan wat bekend is over de menselijke 
cochlea. 

Het model is van een zekere demping voorzien, d.w.z. er is 
aangenomen dat het BM een zekere weerstand heeft. 
Deze is zo gekozen dat de resonantiepiek wel duidelijk 
zichtbaar maar niet uitgesproken hoog is. 
Geeft men het model minder demping dan komt er een 
hogere piek te voorschijn, die dan echter ook zeer smal en 
scherp is. Geeft men meer demping dan wordt de piek 
kleiner of nagenoeg onzichtbaar, de response gaat dan 
na de geleidelijke stijging met een ronde boog direkt naar 
beneden lopen. 

Het is nu maar de vraag, hoeveel demping men in het 
model moet aannemen om de échte cochlea na te 
bootsen. Bij de levende mens kan men de hiervoor nodige 
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mechanische metingen natuurlijk niet uitvoeren. Men is 
aangewezen op experimenten bij proefdieren. Tot voor 
kort waren de meetresultaten bij verschillende soorten 
proefdieren enigermate met elkaar in overeenstemming: 
ze toonden in het algemeen geen duidelijke resonantie-
piek of, op zijn 'best', een piek die qua hoogte en vorm 
goed nagebootst is in de resultaten getoond in Fig. 2 - a. 

Men kan, in het licht van deze (oudere) meetresultaten 
tevreden zijn met de rekenresultaten zoals Fig. 2 - aze laat 
zien. Allerlei verfijningen en uitbreidingen van het model 
zijn mogelijk maar dat verandert niets aan de hoofdzaak. 
Zoals we later zullen zien, tonen resultaten van de 
modernste metingen een ander beeld en noopt dat 
gegeven tot het kiezen van een nieuwe weg in de 
cochlea-mechanica. De lezer moet zijn ongeduld echter 
nog even bedwingen: het is goed het in Fig.2 -agetoonde 
rekenresultaat goed te laten inwerken en bezinken. We 
gaan daar nog een kleine exercitie mee houden: we zullen 
vervolgens een aantal beschouwingen houden over 
fysiologie en pathologie (d.w.z. over de afwijkingen die bij 
perceptieslechthorendheid voorkomen) en pas daarna 
zullen we de draad van het begin-betoog weer op vatten, 
de nieuwste metingen bespreken en de essentie van de 
allernieuwste onderzoekingen in de cochlea-mechanica. 
Juist door deze omweg wordt het mogelijk de nieuwste 
ontwikkelingen in het juiste perspektief te zien. 

Dan eerst de in uitzicht gestelde exercitie. Fig. 2 - a toont 
de response van de cochlea als funktie van de plaats. Elk 
van de krommes, in zijn geheel, toont dan hoe het hele 
cochleaire golfpatroon er uitziet - men moet hier natuurlijk 
ook de fase bij betrekken maar dit is voor de eenvoud 
weggelaten. Zo'n golfpatroon geldt voor een vaste 
frekwentie. Neem nu eens een vaste plaats in het oog, 
bijvoorbeeld x = 1,0 (cm), dan kan men van de krommes 
van Fig. 2 - a aflezen hoe de response op die plaats x is 
voor een aantal frekwenties. Men kan nu een veel grotere 
reeks, dichter bij elkaar gelegen, frekwenties nemen en 
voor elk ervan het golfpatroon uitrekenen. Op die wijze 
vindt men, in principe, hoe de response op die vast-
gekozen plaats verloopt als de frekwentie gevarieerd 
wordt. 

Dat levert ook een grafiek op: de response als funktie van 
de frekwentie voor een vaste plaats. Zon grafiek noemt 
men een frekwentie-karakteristiek (eigenlijk een foutief 
woord maar het is zo ingeburgerd dat daar niets meer aan 
valt te veranderen). Fig. 2 - b toont drie frekwentiekarak-
teristieken, kromme 1 geldt voor de plaats x = 2,3 (cm), 
kromme 2 voor x — 1,7 (cm) en kromme 3 voor x = 1,0 
(cm). Men ziet dat deze curves ruwweg dezelfde vorm 
hebben als de cochleaire golf patronen van Fig. 2 -a. Dat is 
feitelijk alleen voor het oog zo maar het is wel gemakkelijk 
voor het geheugen. Vanaf de laagste frekwenties looptde 
frekwentiekarakteristiek eerst langzaam omhoog, bereikt 
een min of meer uitgesproken piek en duikt dan steil naar 
beneden. 

Het is in deze vorm dat het resultaat van de berekeningen 
het beste is te vergelijken met dat van een experiment. Bij 
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een mechanische meting aan de cochlea kan men maar 
één plaats tegelijk bekijken en men kan dan alleen 
frekwentie en intensiteit van het aangeboden geluid 
veranderen. Houdt men de intensiteit constant dan meet 
men, door de frekwentie te veranderen, direkt de frekwen
tiekarakteristiek. Het zij nogmaals gezegd, de resultaten 
die in Fig. 2 - a en - b zijn getoond hebben een vorm die 
goed aansluit bij zekere (oudere) meetresultaten. Dat is 
verkregen door de parameters van het model goed te 
kiezen. Aan de andere kant zijn de afmetingen van het 
model aangepast aan die van de menselijke cochlea. 

Mendoetergoedaan,detransformatievanFig.2-ainFig. 
2 - b goed op zich te laten inwerken. Men realisere zich 
ook, dat de omgekeerde weg mogelijk is: menzou kunnen 
uitgaan van een gemeten (en daardoor gegeven) fre
kwentie-karakteristiek en deze omtoveren in een coch-
leair golfpatroon. Daarbij moet men natuurlijk wel weten 
hoe het golfpatroon precies verschuift bij verandering van 
de frekwentie. Wéten doet men dat eigenlijk niet maar 
men kan bijvoorbeeld aannemen dat een frekwentiever-
andering van een faktor 2 (d.L, één oktaaf) met een 
horizontale verschuiving van 3 mm correspondeert. In 
gedachten kan men dus altijd bij een gegeven, gemeten, 
frekwentiekarakteristiek, de vorm van het bijbehorende 
cochleaire golfpatroon bepalen. 

3. Fysiologie 

De cochlea dient ervoor, de geluidsstimuli om te zetten in 
reeksen van signalen die via de vezels van de gehoor-
zenuw naar de hersenen geleid worden. Nu wil het geval 
dat één zo'n zenuwvezel maar een héél beperkt arsenaal 
van signalen kan geleiden, namelijk een reeks van 
pulsen. Deze pulsen zijn alle aan elkaar gelijk, ze zijn alle 
even groot en ze kunnen, door het ontbreken van 
gradaties, aan de hersenen maar heel weinig 'vertellen' 
over de manier waarop het geluid is samengesteld. De 
pulsen komen vrijwel altijd in min of meer willekeurige, 
niet-geordende reeksen voor. De vezels geven deze 
reeksen ook af wanneer de cochlea niet met geluid 
gestimuleerd wordt. 

Wanneer er een geluid op het oor valt, verandert het 
pulspatroon van een aantal zenuwvezels. Het (gemiddel
de) aantal pulsen per sekonde kan toenemen, of de 
pulsen kunnen zich in de tijd op een regelmatiger manier 
rangschikken. In beide gevallen signaleert een vezel de 
verandering die er door het geluid is teweeggebracht. 
Men spreekt dan van prikkeling van de zenuwvezel door 
het geluid. 

Zoals al gezegd, niet alle vezels worden geprikkeld. 
Omgekeerd wordt een bepaalde vezel niet door alle 
soorten van geluiden geprikkeld. Bij experimenteel on
derzoek (bij proefdieren als kat, cavia, chinchilla, woes-
tijnrat) wordt een uiterst fijne elektrode (aan de punt 
minder dan een micron dik) in de gehoorzenuw gebracht 
en, micron voor micron, vooruitgeschoven totdat'kontakt' 
gemaakt wordt met een van de vezels. Dan gaat men 
uittesten voor welke geluiden de vezel gevoelig is. Men 



kiest daarvoor zuivere tonen van instelbare frekwentieen 
intensiteit. Vergelijk dit met wat men doet met een 
audiometer: men zoekt die kombinaties van frekwentieen 
sterkte op waarop de patiënt of proefpersoon reageert. 
Ook in het geval van de gehoorzenuwvezel zoekt men de 
kombinaties van frekwentie en sterkte waarbij de vezel 
wordt geprikkeld. Men zoekt dan in het bijzonder de 
drempel, d.i. de afscheiding tussen het gebied waar 
prikkeling optreedt en het gebied waar geen prikkeling 
merkbaar is. Vergelijk wederom het zoeken van de 
drempel bij de audiometrie. 

In het geval van een gehoorzenuwvezel vindt men dat het 
gebied van frekwenties waarvoor de vezel gevoelig is, vrij 
smal is. Het wordt smaller wanneer het geluid zachter 
gemaakt wordt. Men tekent het verloop van de drempel in 
de vorm van een'tuning curve'(we zullen dat begrip in het 
vervolg veel gebruiken en korten het af met TC). De 
assen van de grafiek waarin zo'n curve getekend is, zijn 
frekwentie (horizontaal) en intensiteit (vertikaal). DeTCis 
een kromme die allefrekwenties en intensiteiten aangeeft 
waar de grens tussen wel en niet reageren te vinden is. 
Anders gezegd: boven de TC heeft men te maken met 
kombinaties van frekwentie en intensiteit waar de vezel 
wèl op reageert, onder de TC met kombinaties waar hij 
niét op reageert. Fig. 3-a toont een voorbeeld van een TC. 

Een TC heeft een laagste punt, dat punt wijst de 
frekwentie aan waarvoor de vezel de laagste intensiteit 
nodig heeft om te reageren, ergo: waarvoor de vezel het 
gevoeligst is. Die frekwentie is bekend onder de naam 
characteristic frequency', we zullen dat afkorten met 
CF'. Al de tienduizenden zenuwvezels hebben in het 
algemeen verschillende CF's en al die CF's bestrijken het 
gehele hoorbare gebied, bij de kat bijvoorbeeld van 
beneden 200 HZ tot boven 42000 HZ. 

Rg. 3-b toont tuning curves van een aantal gehoorzenuw
vezels gemeten bij een kat. Het is een selektie van het 
grote aantal vezels waaraan bij één proef gemeten kan 
worden en maar een zeer geringe fraktie van het totale 
aantal vezels. De krommes zijn bepaald door bij elke 
frekwentie de intensiteit te bepalen waarbij de overgang 
optreedt tussen wel en niet reageren. Tijdens deze 
bepaling wordt de frekwentie langzaam gevarieerd en 
aldus wordt het gehele frekwentiegebied afgetast. Te
genwoordig worden TC's grotendeels met en door een 
computer bepaald, dat is ook gebeurd met de gedetail
leerde TC's in de figuur. De andere TC'szijn 'met de hand' 
bepaald; aangezien dat beslist minder efficient en snel is, 
zijn deze krommes minder gedetailleerd. Tezamen om
spannen de afgebeelde TC's een goed deel van het voor 
de kat hoorbare toongebied. 

We zien in elke TC twee duidelijk in het oog springende 
kenmerken: er is een deel dat er uitziet als een haarspeld 
die met zijn punt naar beneden wijst - naar de CF- en een 
vlakker verlopend deel dat de lagerefrekwenties bestrijkt. 
Merkwaardig is dat boven de CFeen TC in het algemeen 
zeer steil naar boven loopt. Dat betekent dat in dit gebied 
zeer sterke tonen nodig zijn om de vezel te prikkelen; 
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Fig. 3 Tuning curves van zenuwvezels. 
a: één tuning curve, behorende bij een vezel met een CF 
van 7 kHz. 
b: tuning curves van verschillende zenuwvezels, tezamen 
omspannende een goed deel van hethoorbare-trekwen-
tiebereik voor de kat. 

boven een bepaalde frekwentie is het niet mogelijk de 
vezel te prikkelen, hoe sterk de toon ook gemaakt wordt. 

Laten we nu eens even het haarspeld-achtige deel van 
een TC bekijken. De punt ervan wijst naar beneden: in het 
gebied rondom de CF is de benodigde intensiteit mini
maal. Denken we dan even aan de plaats waar deze vezel 
ontspringt, dan ligt het voor de hand te konkluderen dat 
geluiden in het gebied rondom de CF met maximale 
sterkte op die plaats aankomen. Met andere woorden: 
voor deze plaats heeft de frekwentiekarakteristiek van de 
cochlea een maximum, een piek rondom de CF. 

Precies op de CF heeft deze frekwentiekarakteristiek zijn 
hoogste punt. Leest men nu van een ander punt van de TC 
af dat daar bijvoorbeeld 20 db meer intensiteit nodig is, 
dan ligt de frekwentiekarakteristiek op die frekwentie 20 
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db lager dan zijn top. Op die manier kan men een TC 
omzetten in een equivalente frekwentiekarakteristiek. 
Aangezien er een db-schaal is gebruikt voor de vertikale 
schaal, betekent dit dat een TC eenvoudig 'op z'n kop' 
komt te staan. De haarspeld-naar-beneden wordt dan 
een gelijkvormige piek-naar-boven, enz., enz.. 

In enkele aspekten komen de aldus verkregen frekwen-
tiekarakteristieken overeen met de krommes die in Fig. 2-
b getekend zijn. Er is echter één heel duidelijk verschil: 
voor wat een zenuwvezel betreft is er een heel hoge piek in 
de response, die piek kan zich verheffen tot 60 db boven 
het resterende deel van de frekwentiekarakteristiek. Dat 
contrasteert sterk met de piek in (oudere) mechanische 
karakteristieken die (maximaal) ternauwernood 15 db 
hoog is. Merkwaardig is het ook dat de hoge piek in de 
zenuwvezel-response niet smal is, bij de top beslaat hij 
minstens '/3 oktaaf, aan de voet is hij veel breder. 

Men ziet hier een duidelijk en karakteristiek verschil 
tussen de neurale responsekarakteristiek (de op-z'n-
kop-gezette TC) en de mechanische responsekarak
teristiek (een van de in Fig. 2 - bgetoonde krommes). Gaat 
men dan af op de (oudere) metingen waaraan de mecha
nische frekwentiekarakteristiek ontleend is, dan kan men 
de neurale karakteristiek niet alleen maar uit de mecha
nica verklaren. Men heeft daarom langetijd aangenomen 
dat er in de cochlea een verscherpingsmechanisme 
aanwezig is. Naar aard en werking daarvan heeft men 
lang gezocht (overigens vergeefs, maar daarover later 
méér....). In elk geval moest het verscherpingsmecha
nisme voornamelijk gebaseerd zijn op fysiologische 
processen die samenhangen met de excitatie van 
haarcellen. Een bijzonder aspekt van het concept ver
scherpingsmechanisme kwam aan het licht toen men 
meer inzicht kreeg in afwijkingen van de normale cochlea. 
Over dat onderwerp handelt de volgende sektie. 

4. Pathologie 

Het is voornamelijk aan het werk van één man te danken, 
dat we nu zo veel meer weten van de pathologie van de 
cochlea. Dr. Evans (Keele University, Engeland) onder
zocht, met zijn medewerkers, in een lange reeks experi
menten wat er precies gebeurt in een cochlea die niet 
meer behoorlijk funktioneert. Deze proeven werden 
gedaan bij proefdieren waarbij tijdelijke gehoorbescha-
digingen teweeggebracht werden; hij probeerde dan 
kontakt te houden met eenzelfde zenuwvezel om te zien 
wat er gebeurt, zowel in de pathologische fase als tijdens 
het herstel erna. Tijdelijke beschadigingen werden ver
wekt door 1) restriktie van de zuurstoftoevoer aan het 
proefdier, 2) plaatselijke vergiftiging van de cochlea, 3) 
vergiftiging van het proefdier. Al deze beschadigingen 
waren reversibel. Latere proeven werden gedaan met 
proefdieren waar een permanente beschadiging was 
verwekt. De resultaten van deze laatste proeven bevesti
gen die van de andere en ook die van eerdere onderzoe
kers op dit gebied. 

In een pathologische cochlea verandert een TC op een 

karakteristieke manier. De TC's verliezen hun naar 
beneden gerichte haarspelden en de zenuwvezels wor
den daardoor ongevoeliger. Dat is één. Bovendien 
verliezen de zenuwvezels, door het verlies van de 
haarspeld, een goed deel van hun frekwentieselektiviteit. 
Dat is twéé. Om dit te illustreren is in Fig. 4 een deel van de 
resultaten van Evans en Harrison afgebeeld. HetzijnTC's 
van een cavia die voor de hoge frekwenties een flink 
gehoorverlies had gekregen (ontstaan na het toedienen 
van een bepaald antibioticum). Het gebied van de lage 
frekwenties was nog nagenoeg normaal gebleven. In het 
afgebeelde geval was het gehoorverlies permanent. Dit in 
tegenstelling tot de eerder genoemde proeven waar men 
de TC weer (nagenoeg of helemaal) normaal kon zien 
worden nadat de oorzaak van de beschadiging was uitge
werkt. 

Zenuwvezels met een lage CF hebben in Fig. 4 nog een 
min of meer normale TC. Opgemerkt moet worden dat in 
deze proeven een andere computermethode werd ge
bruikt dan voor Fig. 3; hiermee werd een snelle meting van 
vele zenuwvezels in één proefdier mogelijk, zij het ten 
koste van wat detail in de vorm van de TC. Bij hogere CF's 
ziet men de TC's langzamerhand meer gaan afwijken, ze 
hebben een minder uitgesproken haarspeld en de punt 
daarvan ligt bij hogere geluidsintensiteiten. Tuning cur
ves van vezels met zeer hoge CF, tenslotte, hebben 
nauwelijks meer een te herkennen haarspeldsegment. 
De figuur toont duidelijk de gradatie in pathologie die erin 
de natuur kan optreden. I n het vervolg wordt deze gradatie 
niet meer expliciet vermeld: we zullen het slechts hebben 
over de 'normale' en de 'pathologische' cochlea. Alles 
wordt dus een beetje zwart-wit vertekend. De lezer kan 
dan zelf de onuitgesproken nuances aan het geschreve
ne toevoegen. 

Volgens de eerder beschreven methode kan men een TC 
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Fig. 4 Tuning curves gemeten bij een cavia met gedeel
telijk beschadigd gehoor. De graad van beschadiging 
wordt door het gearceerde gebied aangeduid. 
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op z'n kop' zetten en aldus de equivalente frekwentieka-
rakteristiek vinden. Normale TC's korresponderen dan 
met karakteristieken die een scherp geprofileerde res
ponse-piek hebben. Pathologische TC's, daarentegen, 
hebben dat niet: de ermee korresponderende frekwen-
tiekarakteristiek lijkt bijzonder veel op een van de 
mechanische karakteristieken van Fig. 2 - b. In termen 
van het hierboven beschrevene: het verscherpingsme
chanisme is verloren gegaan. Daar het verscherpings
mechanisme gedacht werd vooral een fysiologisch 
mechanisme te zijn, kwam men tot de konklusie dat de 
fysiologie van de cochlea zeer kwetsbaar moest zijn. 
Stilzwijgend veronderstelde men dat het mechanische 
gedrag van de cochlea veel bestendiger was. 

Deze experimentele resultaten en hun interpretatie zijn 
van het grootste belang geweest voor ons inzicht in 
slechthorendheid, om precies te zijn: perceptieslecht-
horendheid. Men mag gevoegelijk aannemen dat TC's bij 
de mens op overeenkomstige wijze abnormaal zijn bij een 
(perceptief) gestoord gehoor. Men heeft dat natuurlijk niet 
direkt kunnen bevestigen, wel indirekt.Teneerstedoorde 
frekwentieselektiviteit te meten aan de hand van (uiterst 
geringe) elektrische potentialen die men uit de omgeving 
van het oor kan afleiden en die het gevolg zijn van 
elektrische aktiviteit van de gehoorzenuw. Ten tweede 
kan men de frekwentieselektiviteit van het gehoor meten 
met een speciale audiometrische methode waarbij men 
aan één oor twee tonen aanbiedt en onderzoekt hoe de 
ene de andere maskeert. 

Er zijn dan twee, nauw met elkaar samenhangende, 
aspekten van (perceptie-) slechthorendheid. Het eerste 
is: verlies van gevoeligheid, of met een ander woord 
gehoorverlies. Geluiden moeten hard zijn om te worden 
gehoord. Dat verlies kan men goeddeels kompenseren 
door middel van een hoortoestel. Het tweede aspekt is het 
verlies aan frekwentieselektiviteit. Dat betekent een 
verlies aan onderscheidingsvermogen tussen geluiden. 
Dit verlies kan men niet kompenseren met een hoortoe
stel. Zelfs bij de beste, meest optimale, aanpassing van 
een hoortoestel zal een toestand ontstaan waarop de 
patiënt zachte zowel als harde geluiden kan horen, maar 
het waarnemen van kleine verschillen tussen geluiden, 
blijft onder de maat. Anders gezegd: de diskriminatie van 
geluiden blijft gestoord. We kunnen hieruit goed begrijpen 
waarom een slechthorende wel (of redelijk) kan verstaan 
in een rustige omgeving maar niet in een gezelschap of in 
geroezemoes of in een galmende ruimte. Overigens moet 
men ook hier weer in gedachten de gradaties invullen. Het 
is niet zo dat bij een bepaald gehoorverlies ook een 
bepaalde vorm van de TC hoort, dat is van mens tot mens 
en van frekwentie tot frekwentie verschillend. 

We moeten het verhaal over de pathologie hier afbreken 
om de draad van het oorspronkelijke verhaal weer op te 
vatten. De 'afdwaling' van zojuist diende ertoe om een 
verbinding te leggen met de toegepaste audiologie en de 
problemen rondom de revalidatie van slechthorenden. 
Het beschreven onderzoek betekende een mijlpaal in de 
ontwikkeling van de audiologie. Het was voorhet eerst dat 

er een goede verbinding mogelijk werd tussen wat men bij 
slechthorende mensen kan meten en wat men vond bij 
experimenten met proefdieren. Vooral het idee dat men 
met een hoortoestel wel één aspekt, het gehoorverlies 
zélf, kan verbeteren maar niet het andere, het verlies aan 
analysevermogen voor geluiden, heeft een duidelijke 
fysiologische fundering gekregen. Ook de beperkingen 
van de klassieke audiometrie - alleen een drempelbepa
ling, eventueel met toegevoegde bepaling van de 'aange
name luidheid' - zijn duidelijk naar voren gekomen. 

Terug dus tot het oorspronkelijke betoog. Laten we voor 
de duidelijkheid nog even samenvatten wat erop dit punt 
aan inzicht bereikt is. 
a) Men was, tot voor korte tijd geleden, van mening dat de 
mechanische response van de cochlea er ongeveer 
uitziet als Fig. 2 - a, b toont. 
b) De neurale response - evident in de vorm van TC's, zie 
Fig. 3 - is veel meer frekwentieselektief, heeft een 
equivalente frekwentiekarakteristiek met een hoge, maar 
niet zeer smalle, piek. 
c) Men gebruikte de hypothese dat er tussen de mecha
nische en de fysiologische response een fysiologisch 
verscherpingsmechanisme werkzaam is. 
d) Bij een pathologische cochlea verandert de TC alsof 
het verscherpingsmechanisme niet of niet goed meer 
funktioneert. 

5. De nieuwste metingen - een revolutie? 

Groot was de verbazing toen in de loop van 1981 
resultaten bekend werden van mechanische metingen 
aan het binnenoor, die een totaal afwijkend beeld te zien 
gaven. De proeven werden gedaan met twee verschil
lende meetmethoden, bij twee verschillende proefdieren 
(kat en cavia) en in laboratoria in twee verschillende 
landen (VS en Australië) en ze leverden, in essentie, 
hetzelfde resultaat. Gemeten werd hoede beweging van 
het basilaire membraan (BM), opeen bepaalde plaats van 
de cochlea, afhangt van frekwentie en intensiteit van 
aangeboden tonen. 

De mechanische response blijkt in de meeste details 
behoorlijk goed overeen te stemmen met de tuning 
curves van zenuwvezels. Onder andere om deze reden 
worden de resultaten van deze proeven ook weergege
ven op de manier van TC's: men tekent in het f rekwentie-
intensiteitsvlak de lijn die alle punten verbindt die leiden 
tot dezelfde bewegingsamplitude van het basilaire mem
braan. De andere reden is dat de mechanische response 
gebleken is behoorlijk niet-lineair te zijn. Dat betekent dat 
een 10 db sterker geluid niet altijd leidt tot een 10 db 
grotere response. Met het onderwerp niet-lineariteit 
hebben we ons hier nog niet bezig gehouden, we zullen dit 
punt ook verder moeten laten rusten om de omvang van 
de tekst te beperken. 

Fig. 5 toont een van de meetresultaten. In dit geval 
verbindt de 'mechanische' lijn (kromme A) de punten die 
aanleiding geven tot steeds dezelfde snelheid van het BM 
(0,06 mm per sekonde). De tweede kromme in de figuur 
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Fig. 5 Gemeten response voor het BM (cavia). Kromme A 
(getrokken lijn): inputsignaal nodig voor een BM snelheid 
van 0.06 mm/sec. Kromme B (ter vergelijking): tuning 
curve van een zenuwvezel met een CF van 17 kHz (ca via). 
Resultaten uit het laboratorium van Dr. B.M. Johnstone 
(Perth, Australië). 

tooht de TC van een zenuwvezel die zijn CF op dezelfde 
plaats (17 kHz) heeft als het gevoeligste punt van de 
mechanische kromme. Men ziet een verbluffende over
eenkomst tussen de twee curves, vooral in het naar 
beneden gerichte deel (dat we in het voorgaande met 
haarspeld betitelden). Er zijn details die wel verschillend 
zijn, vooral in het gebied buiten de haarspeld, maar diezijn 
voor ons op dit moment niet zo interessant. 

Het belangrijkste in deze resultaten is de overeenstem
ming in het haarspeldsegment van de krommes. Wat 
betekent dat? Wel, dat het meest kenmerkende van de 
response van zenuwvezels al aanwezig is in de trillingen 
van het BM. Er is niet een soort van mechanisch voor
stadium gevolgd door een fysiologisch verscherpings
proces. Nee, heel kort samengevat: mechanica en 
fysiologie zijn (bijna) één! (Deze zinsnede is natuurlijk te 
kort om recht te doen aan detail-verschillen, maar dit 
terzijde). 

Hoe heeft dit zo kunnen zijn? Hoe kan het komen dat men 
tot vóór 1981 mechanische response-vormen waarnam 
die beslist niet met neurale TC's overeenkomen, en nu 
wel? Het antwoord is kort en krachtig: pathologie. Bij deze 
soort van metingen moet de cochlea worden openge-
boord. Dat is moeilijk, maar men heeft geleerd dit te doen 
zonder de cochlea werkelijk te beschadigen. Maar om de 
bewegingen van het BM waar te nemen moet een 
'vreemd voorwerp', een minuskuul spiegeltje bijvoor-
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beeld, op het BM worden geplaatst. Dat leidt onherroepe
lijk tot achteruitgang in de funktie van de cochlea; 
waarschijnlijk een vreemd-lichaam-reaktie. Als gevolg 
hiervan kan men maar korte tijd meten aan een nog 
redelijk goed funktionerende cochlea, maar meet men 
later uitsluitend de response van een pathologische 
cochlea. Dit laatste is in het verleden waarschijnlijk bijna 
steeds gebeurd. De nieuwste meetresultaten zijn verkre
gen aan een cochlea die wel onderweg was, pathologisch 
te worden, maar nog aan het begin van dat proces stond. 
Om dat te bereiken was een grondige verbetering van de 
meetprocedure nodig en dat is in de betreffende labora
toria gelukt. Men vindt dan, zoals gezegd, dat in een bijna 
intakte cochlea de mechanische en de neurale response 
nagenoeg met elkaar overeenkomen. We extrapoleren 
dan en zeggen dat in de normale cochlea deze twee 
responses nóg beter met elkaar overeenstemmen. Alle, 
of bijna alle, frekwentieselektiviteit die de cochlea ver
toont vindt men al op het vlak van de mechanische 
response. 

Hoe zit het nu met het verscherpingsmechanisme? Daar
voor is nauwelijks meer plaats. In de normale cochlea 
vindt men een scherp gepiekte frekwentiekarakteristiek, 
zowel mechanisch als neuraal; er valt aan de mecha
nische karakteristiek niet veel meer te verscherpen. In 
een pathologische cochlea vindt men een mechanische 
frekwentiekarakteristiek ongeveer zoals Fig. 2 - b aan
geeft, maar een neurale die daarvan niet wezenlijk 
verschilt. Ook daar is geen echte verscherping te 
konstateren. 

Waar we natuurlijk mee blijven zitten is het grote verschil 
tussen de normale en de pathologische cochlea. De 
eerste heeft een response met een duidelijke resonantie-
piek - in de TC een geprononceerde haarspeld naar 
beneden - en de tweede niet. Er is kennelijk een 
mechanisme in de cochlea werkzaam dat de piek veroor
zaakt; dat mechanisme is waarschijnlijk fysiologisch van 
aard maar het grijpt direkt aan op de mechanica. Dit 
mechanisme is kwetsbaar: tijdens de metingen van de 
mechanische response wordt het langzamerhand on
werkzaam, en in een pathologische cochlea werkt het 
helemaal niet meer. Het mechanisme waar we hier nu 
over praten is ook een soort van verscherpingsmecha
nisme maar het is niet, zoals vroeger, één stage in een 
keten van min of meer onafhankelijke processen. De 
mechanische response wordt op de een of andere manier 
zélf veranderd en scherper gemaakt. Het feit dat de 
mechanische response zelf hierbij betrokken is heeft een 
nieuwe dimensie gegeven aan de cochlea-mechanica. 
Dit vak heeft daarmee een veel meer essentiële rol 
gekregen in het geheel van de theorie van de cochlea-
funktie. 

6. Storm in een druppel water 

Een normale cochlea is veel scherper 'afgestemd' dan 
een pathologische. Het verscherpen van de afstemming 
grijpt direkt aan opde mechanica van de cochlea want het 
effekt ervan is te merken aan de trillingen van het BM. Het 



is daarom zaak, terug te keren tot de mechanica van de 
cochlea. We bekijken de cochlea daarom voorlopig weer 
even als een zuiver fysich objekt. Een fysicus kan dan in 
wiskundige vergelijkingen de eigenschappen van het 
systeem (het model, in feite) uitdrukken: de traagheid van 
de vloeistof, de onsamendrukbaarheid daarvan, de 
elasticiteit, weerstand en massa van het BM en alles wat 
er nog meer nodig is om de bewegingen van het systeem 
te kunnen berekenen. Vervolgens wordt de computer te 
hulp geroepen om het geheel op te lossen, d.w.z. een 
response te vinden die aan al deze wiskundige verge
ldingen voldoet. Het lukt dan goed, om oplossingen voor 
de response van het model te krijgen die aansluiten bij de 
resultaten van oudere (en we weten nu: verouderde) 
metingen. De krommes van Fig. 2 zijn daarvan een 
voorbeeld. 

Om geen misverstand te wekken: ook al hebben ze 
betrekking op verouderde metingen, de rekenresultaten 
van Fig. 2 behouden hun waarde. Die metingen, tenslotte, 
waren technisch goed uitgevoerde metingen aan een 
levend en funktionerend systeem en geen falsifikaties of 
artefakten. We weten nu dat de cochlea waaraan werd 
gemeten niet optimaal funktioneerde maar dat doet aan 
de waarde van het model -werk niets toe of af. Alles wat we 
ervan geleerd hebben, alle inzicht in fysische processen 
dat we ermee gewonnen hebben, blijft waar en is niet 
opeens onzin geworden. 

Het ligt voor de hand nu te gaan proberen het model een 
response te laten geven die equivalent is met een modern 
meetresultaat als dat van Fig. 5. Om dat te doen zal men 
eerstens de demping kleiner kiezen, daardoor ontstaat 
immers een hogere resonantiepiek. Die piek blijkt dan niet 
de juiste vorm te krijgen: hij wordt véél te smal. Ook het 
verloop van de fase klopt niet met wat we uit de nieuwe 
metingen mogen afleiden. Ook verdere pogingen blijven 
vruchteloos: het lukt niet om de modelparameters zo te 
kiezen dat de modelresponse overeenkomt met de 
resultaten van de nieuwe metingen. Dit lijkt een princi
piële zaak te zijn. 

Bij diepergaand onderzoek blijkt het inderdaad om 
principiële redenen onmogelijk te zijn het gebruikte 
model, in de gebruikte vorm, de juiste response te laten 
vertonen. Er moet iets heel drastisch aan het model 
gewijzigd worden. Het model kan alléén goed werken 
wanneer het BM niet slechts energie kan absorberen (d.i. 
verbruiken) maar ook energie kan leveren. Om dit te 
begrijpen moeten we ons eerst even met het begrip 
energie bezighouden. Met energie bedoelen we hier 
trillingsenergie, de energie die direkt samenhangt met 
trillingen, vibraties, golven, etc. In één periode van een 
trilling ziet men deze energie oscilleren tussen twee 
toestanden: potentiële energie en kinetische energie. De 
eerste zit in spanningstoestanden zoals door elasticiteit 
veroorzaakt, de tweede is verbonden met beweging. In 
een trillend of een golf-geleidend systeem ziet men 
steeds de ene spanningstoestand overgaan in de andere, 
van tegengesteld teken. In de uiterste standen is de 
potentiële energie maximaal en de kinetische nul (het 

systeem staat 'even' stil). Daartussendoor is het systeem 
'in beweging', de energie wordt opgedeeld in potentiële 
en kinetische. Wanneerhetsysteemdoordeevenwichts-
stand gaat, is (weer 'even') de potentiële energie nul en 
dus de kinetische energie maximaal. 

Wanneer het systeem, door een invallende geluidsgolf, 
voortdurend in trilling wordt gehouden, blijft, op één 
plaats, de totale energie (potentiële plus kinetische) 
konstant. Bij het ovale venster wordt door de stijgbeugel 
voortdurend een zekere energie aan de cochlea toege-
voerd, deze energie loopt met de golf mee de cochlea in. 
Onderweg wordt vrij weinig energie verloren, de energie 
wordt alleen maar meer en meer samengeperst (d.w.z. de 
amplitude van vibratie wordt groter, deze toename met 
toenemende x is te zien in Fig. 2 - a). Wanneer het gebied 
waar resonantie optreedt wordt bereikt, treedt een verder 
samenpersen van energie op maar wordt ook naar 
verhouding steeds meer energie aan de golf onttrokken 
en in de weerstand van het BM gedissipeerd, d.i. in 
warmte omgezet. De golf verdwijnt tenslotte geheel. De 
totale hoeveelheid energie die er (per sekonde) door het 
BM wordt gedissipeerd is precies gelijk aan de hoeveel
heid energie die door de stijgbeugel aan decochlea wordt 
geleverd. In dit 'klassieke' model van de cochlea treedt 
dus nergens energieversterking op, alleen energiever
lies. 

Een model waarin deze eigenschappen gelden, kan nooit 
een response leveren die in overeenstemming is met de 
nieuwste meetresultaten. Om de response vanaf een 
bepaalde plaats goed en snel genoeg te laten stijgen 
moeten we aannemen dat in dat gebied het BM zelf 
energie kan produceren en aan de golf toevoeren. Dat 
gebeurt dan, nemen we aan, in een bepaald gebiedje van 
de lengte van de cochlea, voordat de golf het resonan
tiegebied heeft bereikt. In dat gebiedje zweept het BM de 
golf op zoals een storm dat doet: een storm in een (wel 
heel klein!) druppeltje vloeistof. De golfamplitude neemt 
hier enorm veel toe, 40 db of meer. Na dit doorgemaakt te 
hebben komt de golf in het gebied waar de energie-
absorptie van het BM het wint van de produktie, daar ziet 
men het min of meer 'normale' resonantieproces zich 
afspelen: de response bereikt zijn top en neemt vervol
gens steeds snelleraf totdat de golf geheel is uitgeblust. In 
dit gebied wordt alle energie van de golf - ook de eerder 
door het BM geproduceerde - door het BM gedissipeerd. 
Dit betreft dan de fysische vorm waarin een en anderzich 
afspeelt. Hoe het allemaal, fysiologisch gezien, precies 
tot stand komt, weten we niet. We weten zelfs niet of de 
boven gegeven fysische beschrijving wel de meest 
passende is. Wel kunnen we (wiskundig) bewijzen dat, 
binnen het raam van het gebruikte cochleamodel - een 
membraan in energetische wisselwerking met vloeistof
kolommen - energieversterking noodzakelijk is en de 
enige mogelijkheid vormt om het model overeenkomstig 
de nieuwste meetresultaten te laten funktioneren. 
Het bouwen van een model, het is in de inleiding al 
gezegd, gebeurt om het inzicht te vergroten. In dit 
bijzondere geval leert het ons ook precies de richting 
waarin verder onderzoek zich dient te bewegen. Dat is 
een vrij unieke situatie. 
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Dat verdere onderzoek is nu in volle gang. Men zoekt naar 
de manier waarop het BM trillingsenergie aan de (vloei
stof-) golf kan toevoeren en naar de manier waarop die 
trillingsenergie kan worden geproduceerd uit de energie
reservoirs waarover de cochlea beschikt. Een raadsel is 
het dan nog hoe het komt dat de energieproduktie maar 
plaats vindt in een klein gebiedje van de cochlea, een 
gebiedje dat dan nog van de frekwentie afhangt. 
Het lijkt er wel op dat op een of andere manier het 
resonantiegebeuren daar nauw bij betrokken is: de 
energieproduktie gebeurt aan de ene kant en maximale 
energiedissipatie aan de andere kant van het punt waar 
een cochleamodel-zonder-energieproduktie de maxi
male response toont. Verschillende hypotheses zijn 
hierover opgeworpen, maar de beste hiervan is nog niet 
gekozen. 
Om hier veel dieper op in te gaan vereist een grondige 
kennis van de anatomie van de cochlea, defysiologie van 
cellen en membranen, etc., etc. We zullen wat aan de 
oppervlakte blijven, maar toch een enkel punt behande
len. Er zijn in de cochlea twee soorten zintuigcellen, de 
binnenste haarcellen en de buitenste haarcellen. Verre
weg de meeste vezels van de gehoorzenuw hebben hun 
oorsprong bij de binnenste haarcellen; van het verloop 
van de vezels van de buitenste haarcellen is veel minder 
bekend. De funktie van de buitenste haarcellen is ook nog 
steeds niet bekend. De aanwezigheid ervan en hun 
normaal funktioneren is wel essentieel voorde cochlea; in 
een blijvend pathologische cochlea zijn ze geheel of 
gedeeltelijk gedegenereerd of gestorven. De buitenste 
haarcellen wekken bij het trillen elektrische potentialen 
op die veel groter zijn dan die van de binnenste 
haarcellen. De energie in deze potentialen is ook groter 
dan de akoestische energie die op de cochlea valt. 
Wellicht ligt hier de bron voor de energieversterking van 
de cochlea; hoe een en ander precies zou funktioneren is 
voor het moment een kwestie van gissen. 

Als dat waar zou zijn, dan zou dat veel verklaren. De 
buitenste haarcellen hebben dan een duidelijke funktie, 
we begrijpen waarom de cochlea pathologisch wordt 
wanneer ze niet meer goed funktioneren. Als we dan wat 
meer weten van de manier waarop de energieversterking 
plaats vindt dan is een meer gericht wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk naar de redenen waarom deze cellen 
zo kwetsbaar zijn. En daarmee is ook een gericht 
onderzoek mogelijk naar een van de (belangrijkste?) 
oorzaken van perceptieslechthorendheid. Als het dan 
zou lukken aan te tonen welke faktoren verantwoordelijk 
zijn voor een verlies aan energieversterking dan is de stap 
naar het voorkómen van slechthorendheid nog maar een 
kleine stap 
We zitten op het moment pas aan het begin van deze 
ontwikkeling. Maar, vergeleken bij een jaar geleden, 
weten we heel wat beter in welke richting we moeten 
zoeken. We moeten proberen in een stormachtige vaart 
achter het mechanisme te komen van de storm in een 
druppel water, die we op zo'n ongewone wijze hebben 
leren kennen. Nog heel wat werk is nodig, opfysisch zowel 
als fysiologisch gebied, maar een kompas hebben we al -
en het wordt in de storm niet beschadigd. 
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Electief mutisme 

Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

A. Gobin, kinderpsychiater 

Meer dan bij andere handicaps leidt het electief mutisme 
van een kind tot onbegrip en wrevel. 
Een mutisme ontstaat namelijk nadat het kind wel kon 
praten. Doordat het kind buitenshuis niet praat, maar wel 
in de kring van vertrouwde personen, vinden wij als 
opvoeder dat het wèl kan praten; en wij begrijpen niet 
waarom het kind niet meer praat of dit in bepaalde 
situaties niet doet. Het zwijgen van het kind wekt wrevel, 
omdat het lijkt op onwil, op dwars zijn; of wij zijn 
verontwaardigd, omdat het kind ons geen vertrouwen 
schenkt door ons wat te vertellen, terwijl wijzelf in onze 
houding toch niets bedreigends zien. 

Het mutisme wordt beschreven als niet meer praten, 
nadat het kind dit wel heeft gekund. Het treedt meestal op 
in de leeftijd van langdurige sociale contacten met de 
buitenwereld; vanaf drie jaar en ouder, met een piek rond 
de zesjarige leeftijd, een leeftijd van aanpassing aan het 
schoolmilieu. 
Wanneer het kind helemaal niet praat, zowel thuis als 
onder vreemden niet, noemt men het 'mutisme'. Het kind 
is dan 'sprakeloos'. Meestal is het een gevolg op een 
schokkende ervaring. Wanneer het kind echter thuis wel 
praat en niet onder vreemden, spreekt men van 'electief 
mutisme'. Het kind kan de kring van vertrouwden uitbrei
den tot een therapeut of een groepsleider in een 
behandelingstehuis; soms de kring beperken tot alleen 
moeder of zus. 

Een mutistische periode kan bij herhaling optreden. Het 
komt meer voor bij meisjes dan bij jongens; bij jongens 
ontstaat het op wat jongere leeftijd en herstelt het minder 
vlot. 
Over het algemeen moet men zich realiseren dat het een 
ernstige psychiatrische stoornis is, die moeilijk toegan
kelijk is voor behandeling. 
Over de oorzaken is men nog niet uitgepraat. Waarschijn
lijk heeft mutisme niet bij ieder kind dezelfde oorzaak. Het 
mutisme volgt waarschijnlijk op een plotselinge gebeur
tenis, die het kind een angstig of onveilig gevoel geeft, bij 
voorbeeld een verhuizing, een schoolplaatsing, een 
ziekenhuisopname, het onverwacht verlies van een 
vertrouwde persoon. Soms volgt het op een geweldda
dige ervaring. 
In een studie van Brown bleek het aantal kinderen met 
mutisme in het eerste jaar van de lagere school - 7 jaar -
ongeveer 7 %0 en een jaar later 0,3-0,6 %0. 
Terwijl het mutisme van voorbijgaande aard is en enkele 



uren tot dagen duurt, is het electief mutisme een psy
chische stoornis, die veel sterker in de persoon ingrijpt en 
tot jaren kan blijven bestaan, al dan niet onderbroken door 
perioden van herstel. 
Niet altijd wijst het 'sprakeloos'-zijn met zekerheid op 
mutisme. Diagnostisch zal men het moeten onderschei
den van kinderdepressie en kinderpsychose. Wij weten 
ook dat de ontwikkeling van kinderen met electief 
mutisme niet altijd gaaf verloopt. Vaak gaat er een 
randnormale ontwikkeling aan vooraf. Het praten komt 
vertraagd op gang en het taalgebruik is in de helft van de 
gevallen globaal achter of gebrekkig; twee op tien 
vertonen articulatiestoornissen. Men stelt ook vast, dat 
het kind lang gebrabbeld heeft en soms gestotterd. 

Het electief mutisme ontstaat niet alleen omdat de 
vreemde situatie het kind overvalt. De meeste kinderen 
kunnen daar wel tegen. Er is daarom ook gezocht naar 
onderliggende eigenschappen van het temperament. 
Daaruit blijkt dat het kind vaakzeer verlegen is.angstigen 
kwetsbaar, dat het een grote afhankelijkheid van moeder 
vertoont en dat het onder nerveuze spanning leeft. Deze 
kenmerken treft men ook aan bij familieleden van het kind; 
ongeveer bij 4 op 10 treft men in de familie extreme 
verlegenheid aan, neiging tot depressie en ook agressi
viteit. 

Wanneer men naar de gezinssituatie kijkt, valt het op, dat 
electief mutisme vaker aangetroffen wordt bij immigran
ten, bij minder geschoolden in de samenleving, bij 
disharmonische gezinssituaties en soms bestaat in de 
familie van het kind iemand met een spraakstoornis. 
Volgens Elson vindt men tevens de volgende kenmerken 
in de dynamiek van de gezinsinteracties. In haar kontak
ten is moeder deels overbeschermend, deels vijandig; 
ze toont dus in haar gevoelens een tegenstrijdige 
houding. Tegelijk ziet hij dat vader weinig geïnteresseerd 
en weinig actief is. In de tweede plaats treft men vaak 
disharmonische relaties aan tussen de ouders van 
kinderen met electief mutisme. In de derde plaats komen 
in sommige gezinnen agressieve explosies voor met 
kreten als bijvoorbeeld: 'hou je kop!' Het is echter niet 
gerechtvaardigd om aan een dergelijke gezinssituatie de 
enige oorzakelijke verklaring te geven, want enerzijds 
ontspringen veel kinderen uit eenzelfde gezinstype de 
dans, anderzijds wordt de genoemde interactie in het 
gezin ook aangetroffen bij kinderen met heel andere 
psychische stoornissen. Tenslotte is mij uit ervaring 
gebleken, dat van de kinderen met een electief mutisme 
en een gebrekkige spraak, de benadering doordeouders 
afkeurend, corrigerend en bestraffend was. 

In de studie van de psychodynamische aspecten van de 
persoon, het innerlijk met zijn gevoelens en motieven, is 
gebleken, dat ook daarin geen enkelvoudig toestands
beeld aangetroffen wordt. Een onderscheid van Hayden 
in vier typen kan dienstig zijn bij het beoordelen van de 
situatie. Hij spreekt van (1) de symbiotische relatiestoor
nis, (2) de conflict-oproepende passief-agressieve rela
tiestoornis, (3) de spreekfobieen (4) het reactief mutisme. 
Dit vergt enige toelichting. 

Een symbiose van de relatie tussen opvoeder en kind 
betekent, dat de band tussen beiden zo groot is, dat zij 
nauwelijks of slecht functioneren buiten eikaars aanwe
zigheid, stimulering, bemoediging of controle. Eenderge-
lijke relatie hoeft niet altijd van de opvoeder uit te gaan; zij 
kan ook ontstaan als gevolg van extreme verlegenheid, 
verlengde eenkennigheid, angsten en kwetsbaarheid bij 
het kind; beide partijen kunnen bij elkaar zelfs de 
symbiose oproepen of in stand houden. Men ziet niet 
zelden dat het kind gefixeerd is in hulpeloos en klein-
kinderlijk gedrag (regressie). 

Wanneer het kind ervoor kiest om alleen bescherming, 
troost en stimulering te willen van de vertrouwde opvoe
der en gezinsleden, gaat het vaak samen met een zekere 
koppigheid en afweertegenallepogingentottoenadering 
of om de interactie uit te breiden. Bij sommige kinderen is 
sprakeloosheid onder vreemden niet alleen de uiting van 
een belemmering, maar ook een 'taal' met vijandige, 
agressieve of bestraffende bedoelingen. Het kan een 
middel zijn om zich uit het strijdperk terug te trekken en 
toch de omgeving te domineren. Een combinatie dus van 
passief-zijn en een agressieve uiting. Soms huist daar
onder een onopgelost conflict dat moeilijk te achterhalen 
is. Vaak is het gezin vol conflictstof en pathogeen. Men 
treft bij dit type weinig reactieve gevoelsexpressie aan. 
Vaak vertoonde het kind op jongere leeftijd conflicten bij 
het eten en bij het slapengaan. 

De uitdrukking 'het kind kiest ervoor' mag niet opgevat 
worden als een bewust kiezen, ook al lijkt het erop dat het 
kind niet wil wat het wel kan. Het kiezen geschiedt op 
onbewuste motieven en het 'sprakeloos-zijn' is een uiting 
van een onbewuste belemmering. 

De fobische angst tot praten gaat vaak samen met 
dwangmatige gedragingen. Het lijkt erop dat het aanho
ren van de eigen stem hevige angsten oproept. In 
tegenstelling hiermede bestaat grote bereidheid om met 
anderen om te gaan met gebaren, geschreven taal of met 
taaltekens. 

In het reactief mustisme is het verband met een of meer 
schokkende gebeurtenissen meestal te achterhalen. Eén 
ervan is een mond- of keelletsel (28%). 

Opvallend is dat bij de drie laatstgenoemde typen, 
perioden van totale sprakeloosheid voorkomen en dat de 
passief-agressieve vorm neigt tot recidiven. 

Reacties van opvoeders blijven natuurlijk niet uit; vaak 
wordt het kind geslagen en mishandeld (57tot 77%). Heel 
vaak zijn de ouders gescheiden. De vooruitzichten zijn 
niet zo gunstig. 
Over het beloop van het electief mutisme is nog weinig 
vervolgonderzoek bekend. Uit een onderzoek over een 
periode van vijf jaar, is gebleken dat slechts in 45% van de 
gevallen mét een behandeling er herstel was opgetreden 
op de leeftijd van 10 jaar. Bij meisjes meer dan bij jongens. 
Van hen die niet herstelden werden een aantal psycho
tisch in de adolescentie. Het probleem mag niet als een 
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taalstoornis worden opgevat, maar moet gezien worden 
als een ernstige verstoring van de persoonlijkheid, 
waarvoor een psychiatrische diagnostiek is vereist en 
psychotherapeutische hulp voor het kind én het gezin 
noodzakelijk zijn. Zoals er niet één electief mutisme is en 
ook niet één oorzaak, zal ook de therapie niet eenvormig 
kunnen zijn. 
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Literatuuronderwijs 
voor velen 

Makkelijk lezen 

In het novembernummer van 1981 hebben we op blz. 144 
in het kort melding gemaakt van de serie 'De leeslift' van 
de uitgeverij Omniboek te Kampen. Het ging om negen 
boekjes die geschreven zijn voor kinderen met leer- en 
leesmoeilijkheden. Deze boekjes dragen daarom het 
vignet 'Makkelijk lezen'. 
Hetzelfde vignet prijkt ook op drie boekjes die uitgegeven 
zijn door de Uitgeverij Leopold, Badhuisweg 232,2597 JS 
Den Haag. Titels en schrijvers zijn: Het asiel (door René 
van Harten), Het goud van de Santa Maria (door Jetty 
Krever) en Het ongeluk (door Jetty Krever). Dit zijn de 
eerste drie uit een serie leesboeken die speciaal is 
ontwikkeld voor dove kinderen. Op vrijdag 10 september 
j.l. zijn ze op Effatha te Voorburg door Willem Nijholt 
aangeboden aan de dove kinderen. Naast allerlei aktivi-
teiten die er die dag werden georganiseerd was er ook 
een kleine tentoonstelling die liet zien hoe de boeken tot 
stand gekomen zijn. 
De redaktie zou het op prijs stellen als leerkrachten diede 
boekjes gebruiken of gaan gebruiken, hun oordeel erover 
in dit blad zouden willen publiceren. 

Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

Bernard Schut 

Inleiding 

'Wie zijtghe? waer van daen?', vraagt Gysbreght van 
Aemstel aan Vosmeer. En dezelfde vragen zult U mij, 
eveneens een vreemde vogel in Uw midden, willen 
stellen. Oftewel, wat kunt U van mij verwachten, wat hebik 
U te bieden? De titel van mijn lezing 'literatuuronderwijs 
voor velen' suggereert U misschien meer dan goed is. Het 
houden van lezingen is niet mijn dagelijks werk. Ik heb 
ondermeer 10 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs, in 
diverse schooltypen, van ivo tot vwo. Op dit moment werk 
ik aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Leiden 
als docent voor de didaktiek van het Nederlands. Binnen 
de moedertaaldidactiek interesseer ik mij in het bijzonder 
voor het literatuuronderwijs. En met literatuur bedoel ik 
over het algemeen fictie. Ik ben niet bekend met het 
buitengewoon onderwijs, en evenmin met haar speci
fieke problemen met literatuuronderwijs. 
Ik denk daarom dat we de vijf kwartier die ons voor dit 
onderwerp vandaag ter beschikking staan als volgt 
zouden kunnen indelen. Eerst zal ik mijn ideeën over 
literatuuronderwijs kort uiteenzetten. Ikzaldaarongeveer 
40 minuten voor nodig hebben. Vervolgens kunt U 
informatieve vragen stellen, waarna we ons gezamenlijk 
kunnen afvragen, in hoeverre mijn ideeën over literatuur
onderwijs bruikbaar en vertaalbaar zijn voor Uw onder
wijspraktijk. 

Probleemstelling 

In 'Houten leeuwen en leeuwen van goud' (1979) 
reageert Willem Frederik Hermans op recente voorstellen 
om het literatuuronderwijs te hervormen, o.a. op die van 
Bolle, destijds voorzitter van de toenmalige commissie 
modernisering moedertaalonderwijs, als volgt: 'Onlangs, 
heeft de ultra-rechtse watergeuzenuniversiteit van Lei
den Bolle uitgenodigd te komen spreken voor het studium 
generale. Bolle heeft al weer een nieuw plan. Niet alleen 
opstellen maken moet worden afgeschaft, ook het lezen 
van andermans opstellen mag niet meer. Literatuur
onderwijs? Schande! Waaraan zou een leraar het recht 
mogen ontlenen de kinderen te vertellen wat goede 
literatuur is en wat niet? Volstrekt zinloos is dat, beweert 
Bolle. Kinderen moeten lezen wat ze leuk vinden. En wat 
vinden kinderen uit lagere volksklassen leuk? Zulke 
schandaallectuur als Viva en Privé. De tendens is 
duidelijk: het arbeiderskind moet altijd een arbeiderskind 
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blijven, dat arbeidersleesstof mooi vindt en het mag nooit 
te weten komen, dat er nog wel wat anders bestaat dan 
Privé en Viva. De kinderen uit de hogere milieus zullen, 
zelfs als het literatuuronderwijs op school wordt afge
schaft, thuis heus wel te horen krijgen dat beschaafde 
mensen andere lectuur genieten dan Viva en Privé. Maar 
de kinderen uit lagere milieus hebben geen ouders die 
goede boeken en gedichten lezen. Thuis lezen ze niet veel 
en straks op school en op de universiteit net zo min... 
Precies waar het Bolle om begonnen is! 't Gaat in 't 
progressieve Nederland met alles zo, moet je rekenen.' 
Hermans gaat hier, zij het oppervlakkig, in op de vragen 
die ook ik wil beantwoorden: Hebben leerlingen niet het 
recht om iets te leren op school? Schieten doelstellingen 
als leesplezier of leesbeleving, 'kinderen moeten lezen 
wat ze leuk vinden', derhalve niettekort? Moet literatuur
onderwijs dus niet leren, goede van slechte boeken, 
beschaafde van onbeschaafde lectuur te onderschei
den? 

Leerplicht of leerrecht? 

Ons onderwijssysteem verplicht leerlingen om tot hun 
16e jaar, en binnenkort misschien nog langer, op school 
te zitten. Je kunt de principevraag stellen of de leerplicht 
niet vervangen zou moeten worden door een leerrecht -
deschooling society-maar, hoe dan ook, op dit moment is 
de leerplicht een gegeven. Ik vind dat, wanneer leerlingen 
verplicht worden om tot hun 16ejaar op school tezitten,zij 
ook het recht hebben op zinvol onderwijs. Daarbij komt 
dat er, naar ik veronderstel, een positieve correlatie zal 
bestaan tussen de zinvolheid van het onderwijs en de 
motivatie van de leerlingen: hoe zinvoller het onderwijs, 
hoe gemotiveerder de leerlingen. De vraag is natuurlijk: 
wat is zinvol onderwijs? 

De ideeën van de Utrechtse didaktikus Ten Brinke 
kunnen ons bij de beantwoording van deze vraag helpen. 
Hij introduceerde in de jaren zeventig (1976, '77,79) het 
principe van normale functionaliteit, dat hij als volgt 
definieert: 
Normaal-f unktioneel onderwijs /'s onderwijs dat voor 
mensen een normale functie heeft. Wat is nude normale 
functie van onderwijs volgens mij en de onderwijskundi
gen waarop ik mij heb gebaseerd? Dat is: onderwijs 
waarbij je als leerling ietsleertwaar je, naar eigen oordeel, 
praktisch iets aan hebt, of datje op een of andere manier 
boeiend vindt. Er wordt voorts van uitgegaan dat leerlin
gen eenvoudig recht hebben op dergelijk onderwijs, en 
dat het hen bovendien meer motiveert dan niet normaal
functioneel onderwijs (waardoor hun leerresultaten ook 
beter zijn). Ter verdere toelichting van het begrip dat, 
behalve dat het door mijzelf in 1976 en 1977 is uitgewerkt, 
door Bonset zeer duidelijk is omschreven, moge hier nog 
het volgende dienen: 

1. Essentieel is het criterium dat de leerling zelf moet 
ervaren dat iets praktisch bruikbaar c. q. boeiend is; het is 
niet voldoende dat de leraar 'voor hem denkt'; wel mag 
deze laatste de leerling trachten te overtuigen van het 
praktisch belang, c.q. de 'boeiendheid', van eenbepaald 

onderwijsdoel, mitsdan wel het resultaat is dat de leerling 
overtuigd raakt. 

2. Zonder dat ik de absolute juistheid daarvan kan 
aantonen, begin ik te vermoeden dat het criterium 
'maatschappelijke relevantie' (ook een belangrijk crite
rium voor goed onderwijs), geheel, of voor een groot deel 
door 'normaal-functioneel' wordt gedekt; dit zou dan 
kunnen komen door het feit dat, althans binnen een 
bepaalde mens/maatschappij-opvatting, de belangen 
van leerlingen en maatschappij niet als per se tegen
gesteld beschouwd behoeven te worden. 

3. 'Normaal-functioneel' is een gradueel, geen absoluut 
begrip. Men kan dus spreken van meer of minder 
normaal-functionele doelstellingen. 

4. Uit ervaringen tot dusver blijkt dat het criterium 
realistisch is, d.w.z. kan worden vertaald in reëel uitvoer
bare stukken onderwijs. Wel vergt het aanzienlijke 
wijzingen in leermateriaal en aanpak door de leraar. 

De ideeën van Ten Brinke over normaal functioneel 
(moedertaal)-onderwijs hebben in kringen van het moe
dertaalonderwijs veel discussie, ook kritiek, opgeroepen. 
Ze zijn overgenomen en verder uitgewerkt door de Leidse 
Werkgroep Moedertaaldidactiek (1980/1981), waar ik 
deel van uitmaak. Een van de motieven om te kiezen voor 
normaal functioneel onderwijs, is juist de overweging dat 
leerlingen recht hebben op zinvol onderwijs. 
Kunnen wij kiezen voornormaalfunctioneelonderwijs? Ik 
denk dat de vrijheid voor elk van ons betrekkelijk groot is, 
groter in ieder geval dan wij ons vaak realiseren. Eind
examenprogramma's zijn in ieder geval zo globaal 
geformuleerd dat we er veel kanten mee op kunnen. 
'Enige kennis van en inzicht in de voornaamste voort
brengselen van de Nederlandse letterkunde' is zo'n 
formulering die veel variatie toestaat. In de praktijk van het 
moedertaalonderwijs zie je ook een grote variatie, aan 
doelstellingen, aan leerstof, aan werkvormen, aan toets
vormen. Er is een groot verschil tussen Opbouw en Taal 
Vandaag, tussen Tussen de regels en Taaldaden. Uit die 
vaak zeer verschillende methoden spreekt een groot 
verschil aan onderwijsopvattingen en, meestal impliciet, 
aan mens- en maatschappijvisies. 
Mijn conclusie is de volgende. Leerlingen zitten op school 
om zinvol te leren. De school is geen bewaarplaats voor 
kinderen. Over wat zinvol leren is, kan je van mening 
verschillen. Ik kies om dat te bepalen voor een grote 
inbreng van de leerlingen zelf, deeerstbelanghebbenden. 

De eigen aard van het moedertaalonderswijs. 

Er is een duidelijk verband tussen de manier waarop 
iemand de werkelijkheid beschouwt, de omringende 
werkelijkheid en zichzelf, en de manier waarop hij zijn taal 
hanteert. De taal iseenmiddelomindewerkelijkheiddoor 
te dringen. Aan de andere kant weerspiegelt de taal de 
bewustwording en de interpretatie van de werkelijkheid 
(bijv. Sturm en Bonset 1974). Een eenvoudig voorbeeld 
om dit duidelijk te maken ontleen ik aan 'Moderne 
omgangsvormen', een uitgave van het Nederlands Talen 
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Instituut te Rotterdam. In het hoofdstuk 'In het dagelijks 
leven' lezen we onder het hoofdje 'tutoyeren': 

Tutoyeren 

Tutoyeren - het met jij en jou aanspreken - mag alleen 
geschieden bij wederzijdse overeenkomst. Het initiatief 
moet daarbij van de oudere uitgaan. Een heel jong meisje 
(of jongen) mag wel zeggen: noemt u mij alstublieft Marie 
of Jan, maar daarmee moet men heel voorzichtig zijn, 
omdat men er de ander mee zou kunnen dwingen, 
hetzelfde voorstel te doen (namelijk wanneer die andere 
ook nog vrij jong is). 
Een oudere kan tegen een veel jongere zeggen: ik mag 
zeker wel Marie of Jan zeggen?, waarop de jongere 
antwoordt: 'Graag' of 'Alstublieft'. 
In de omgang tussen jongelui wordt tegenwoordig al heel 
spoedig getutoyeerd. Het initiatief moet echter altijd van 
het meisje uitgaan. Een jongeman, die een meisje 
ongevraagd tutoyeert, kent geen manieren. Een meisje 
moet nooit aan haar werkgever voorstellen, haar te 
tutoyeren. Zij gedraagt zich dan opdringerig en onbe
scheiden en bovendien bestaat er groot gevaar, dat haar 
vraag verkeerd wordt uitgelegd. 
Het getuigt van goede manieren om portiers, kelners, 
conducteurs, winkelpersoneel enz. met u aan te spreken 
en hen nooit te tutoyeren. 

Het boekje is ongedateerd maar ik schat het toch zeker 
niet ouder dan 30 jaar. In het algemeen zijn de hier 
aanbevolen gedragsregels, taalgedragsregels, ver
ouderd. De relaties tussen mensen, de fatsoenscode, zijn 
veranderd en de techniek, het taalgebruik, heeft zich 
daaraan aangepast. Daarbij kunnen we wel aannemen 
dat het hier om duidelijke middle class normen gaat en is 
het de vraag in hoeverre deze normen voor andere 
bevolkingsgroepen gegolden hebben. 
In het moedertaalonderwijs wordt aan de relatie taal-
werkelijkheid en de invloed van persoonlijke, situationele 
en sociale factoren daarop in het algemeen weinig 
aandacht besteed. Er is weinig aandacht voor de 
beschouwing van het taalgebruik en veel aandacht voor 
formele taalkunde, bijvoorbeeld de schoolgrammatica. 
Moderne methoden die wel het accent op het taalgebruik 
leggen, geven voornamelijk uniforme procedures en 
besteden relatief weinig aandacht aan de beschouwing 
van het allesbehalve uniforme taalgebruik. Vergelijk de 
SQ3R-methode, waarin geen aandacht wordt geschon
ken aan de kritische reaktie van de leerlingen op de tekst. 
Heel duidelijk is dat ook in het traditionele literatuur
onderwijs merkbaar. Veel aandacht voor formele aspek-
ten, voor de vorm, getuige bijvoorbeeld Lodewick, Lite
raire Kunst. En waar de inhoud van de teksten aan bod 
komt, zien we uniforme procedures, lees-, interpretatie
technieken, bijvoorbeeld Drop, Indringend Lezen. Terwijl 
de inhouden vaak niet aansluiten bij het niveau van 
bewustwording van de leerlingen en zich daardoor 
nauwelijks lenen voor kritische reaktie. 

Mijn conclusie is dat door de manco's die ik hier noem, 
veel aandacht voor de vorm, weinig aandacht voor de 
inhoud en de funktie van taal en taalgebruik, het 
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moedertaalonderwijs minder dan wenselijk en mogelijk 
is, bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen, en dat 
leerlingen ook de betekenis van adekwaat taalgebruik op 
deze manier niet of onvoldoende leren inzien. 

Het bovenstaande is misschien nog rijkelijk abstrakt, ikzal 
proberen het konkreter te maken. Ik gebruik daarvoor het 
gedicht van A. Roland Holst dat ingebeiteld staat op het 
nationaal monument op de Dam in Amsterdam. U kent het 
waarschijnlijk niet. Hoewel, daar moet je voorzichtig mee 
zijn. Ook Mulisch meende in 1966 dat hij ongeveer de 
enige Nederlander was, die het ooit gelezen had. Ik lees 
het eerst voor: 

N IMMER, VAN E R T S T O T A R E N D , WAS ENIG SCHEP
SEL VRIJ ONDERDEZON, NOCH DEZONZELVE NOCH 
DE GESTERNTEN. MAAR GEEST BRAK WET EN 
STELDE OP DE GESLAGEN BRES DE MENS ULT DIE 
E E R S T E L I N G D A A L D E N DE O N T E L B A R E N D U C H 
T E N D ZIJN HOGE BLIK DEINSDEN HUN ZWERMEN 
BINNEN DE WET TERUG EN WERDEN VOLKEN EN 
STONDEN ELKANDER NAAR HET LEVEN' ONDER 
NACHTGEWOLKTEN VERWARD TREURSPEL DAT 
WERELD HEET SINDSDIEN WERD GEEN MENS VRIJ 
DAN ONTBODEN VAN BOVEN ZIJN DAK GEEN VOLK 
DAN BEHEERST VAN BOVEN ZIJN TORENS B LIJVE 
DAT ONS BIJ, VERLOST ALS WIJ WERDEN UIT HET 
SCHRIKBEWIND VAN EEN ONDERWERELD NLETON-
BEHEERST, DOCH ENKEL BEHEERST VAN BOVEN DE 
WERELD BLIJFT VRIJHEID ONS DEEL 

Mulisch vertelt nog dat de beeldhouwer, Radecker, terwijl 
hij het gedicht in de steen beitelde hardop zong: 
Is dat je vrijer, Die teringlijer? 
Is dat je goser, Die tuberkuloser? 
kennelijk niet zo onder de indruk van dit hoogpoëtisch 
taalgebruik. In het traditionele taalonderwijs zou aan
dacht besteed worden aan de vorm, een vrij dynamisch 
vers volgens Lodewick, zonder dat duidelijk zou worden 
welke specifieke funktie deze specifieke vorm had. 
Daarnaast, los daarvan dus, zou het gedicht geïnterpre
teerd worden. De juiste interpretatie zou in grote lijnen 
vaststaan en afgeleid moeten worden van de mythologie 
van A. Roland Holst zoals die in de handboeken, bijvoor
beeld Knuvelder, te vinden is. De vraag waarom A. Roland 
Holst opdezemanier de werkelijkheid interpreteert, welke 
persoonlijke, situationele en sociale factoren daarop van 
invloed zouden kunnen zijn - wat weten we van de 
omstandigheden waaronder Roland Holst schreef, van 
het milieu waaruit hij kwam - dergelijke vragen zouden in 
het traditionele literatuuronderwijs niet gesteld worden. 
Terwijl de zienswijze toch wel opmerkelijk is. Evenmin zou 
de vraag gesteld worden naar de funktie van dit gedicht, 
nota bene op het nationaal monument op de Dam. 
Mulisch heeft daar een uitgesproken mening over: 

Ik heb mij laten vertellen, dat bij Leningrad een oorlogs
monument staat met de volgende tekst: 
Hier stikten de fascistische horden in hun eigen bloed. 



Maar dit is natuurlijk veel te leesbaar, veel te ordinair voor 
een paternalistisch land als het onze, - nee, hier moesten 
de weduwen en wezen van de doden opgescheept 
worden met bovenstaande hautaine, van verachting 
vervulde onzin van A. Roland Holst. 

Regentenpoëzie dus. En tenslotte wordt in het traditionele 
literatuuronderwijs de inhoud van de teksten niet gerela
teerd aan het bewustwordingsniveau van de leerlingen; 
gesteld al dat dat mogelijk is, want veel literaire teksten 
sluiten om wat voor reden dan ook (te moeilijk, oninteres
sant, taboe bijvoorbeeld) niet aan bij de leerlingen. Maar 
wanneer ze al aansluiten dan nog mogen leerlingen hun 
eigen interpretatie niet geven. Ze moeten lezen 'wat er 
staat', alsof dat geen interpretatie is. 
Ik denk dat leerlingen op deze manier een beperkte 
lees/interpretatietechniek leren hanteren, waar ze bo
vendien de waarde voor eigen gebruik niet van inzien. En 
ik denk dat kennis die op deze manier wordt opgedaan 
schools en oppervlakkig zal zijn. 

Er wordt voorstanders van modernisering van het traditio
nele taalonderwijs wel eens verweten dat ze indoctrine
ren. Ik denk zelf met name van het traditioneel literatuur
onderwijs dat het zeer indoctrinerend te werk gaat. Ik kan 
dat ook wel aantonen. Ik kies daarvoor als voorbeeld 
enkele uitspraken van K.L. Poll, voor mij een prototype van 
de traditionele opvatting over literatuur en literatuuron
derwijs. Trouwens veel schrijvers, ookzeerprogressieve, 
worden op dit punt plotseling heel behoudend. 
In een lezing voor de School voor Taal- en Letterkunde 
geeft K.L. Poll zijn literair credo en formuleert zijn 
bezwaren tegen de opvattingen van de moderne litera
tuurwetenschap (1979). Samengevat stelt hij dat de 
moderne literatuurwetenschap, door haargerichtheid op 
algemene eigenschappen en haar eis van objektiviteit, de 
unieke waarde van het individuele literaire werk uit het 
oog verliest, dat wat taal tot literatuur maakt (en wat 
voornamelijk slechts subjectief ervaren kan worden). De 
literatuurwetenschap houdt zich niet langer met literatuur 
bezig. 
Ik denk dat de opvatting van Poll op twee aannames 
gebaseerd is: werkelijke kunst is uniek, en alleen de 
ingewijde is in staat de unieke schoonheid te herkennen. 
Op zich zelf heb ik met de opvatting van Poll (behalve waar 
hij kwaliteit toespitst op stilistische en grammaticale 
kwaliteit) noch met zijn aannames veel moeite. Ik ken 
verschillende boeken, muziek, films die voor mij een 
unieke betekenis hebben, waar ik voldoende verwant
schap mee meen te hebben om de schoonheid te 
herkennen (en de rijkheid aan ideeën, en de diepte van 
gevoelens). Ik veronderstel eigenlijk dat dit wel voor 
iedereen op zal gaan, al zal niet iedereen zich dit 
realiseren en derhalve onder woorden kunnen brengen. 
Het meest boeiend is misschien de vraag waarom Poll 
zich zo scherp opstelt tegenover de opvattingen van de 
moderne literatuurwetenschap. Zijn opvatting is daar niet 
noodzakelijk strijdig mee. Er zijn immers mensen die bij 
het lezen een unieke schoonheidservaring (betekeniser
varing, gevoelservaring) hebben, de lezers; er zijn men
sen die regelmatig verslag uitbrengen van dergelijke 

unieke schoonheidservaringen, de critici; en er zijn 
mensen die proberen de regelmatigheid in (aspecten 
van) de fictionele communicatie te ontdekken en daar 
controleerbare uitspraken over te doen, de moderne 
literatuurwetenschappers. De aktiviteiten van de drie 
partijen zijn even legitiem - geen moderne literatuur
wetenschapper zal dat ontkennen neem ik aan- en bijten 
elkaar niet. De opvatting van Poll is wel strijdig met 
opvattingen in de moderne literatuurwetenschap, wan
neer hij zich zelf en geestverwanten meer recht van 
spreken toekent dan willekeurig welke andere lezer, het 
recht om voor andere lezerste bepalen welketeksten een 
unieke schoonheid (betekenis, gevoelswaarde) hebben 
en waaruit deze bestaat. Een dergelijke claim op meer
waarde, gecombineerd met het postulaat van de oncon
troleerbare subjektiviteit zou wél strijdig zijn met de 
opvattingen van de moderne literatuurwetenschap. Het 
zou bovendien een elitair en autoritair standpunt bete
kenen. Een dergelijk elitair en autoritair standpunt - 'ik 
weet wat waardevol is, al kan ik het niet bewijzen' - komen 
we zoals ik hierboven aangaf in het literatuuronderwijs 
vaak tegen. Het leidt ertoe dat leerlingen uitsluitend de 
door de kanon gesanktioneerde literatuur mogen lezen 
en daaraan de voorgeschreven waarde moeten toe
kennen. Het alternatief voor deze, m.i. maatschappelijk 
verwerpelijke en wetenschappelijk niet houdbare, didak-
tiek is dat de leraar zijn leerlingen 

a. begeleidt in het uitbreiden van hun eigen schoon
heidservaringen (betekeniservaringen, gevoelservarin
gen). 
b. inzicht verschaft in wetmatigheden in de fictionele 
communicatie. 

Echte literatuur. 

Echte literatuur bestaat niet. Er bestaan fictioneleteksten 
en zakelijke teksten. Fictionele teksten onderscheiden 
zich van zakelijke teksten doordat geen historische 
werkelijkheid wordt beschreven maar een werkelijkheid 
wordt geënsceneerd en verteld. Dit onderscheid is 
gradueel, niet absoluut. Bij fictionele teksten doet zich 
soms een merkwaardig verschijnsel voor, n.i. het ver
schijnsel dat bepaalde mensen uit een bepaalde maat
schappelijke laag, boeken die door bepaalde schrijvers 
op een bepaalde manier geschreven zijn, die door 
bepaalde uitgevers zijn uitgegeven en bij bepaalde 
boekhandels te koop zijn, waarderen als echte literatuur, 
en pretenderen te weten hoe je ze moet lezen en wat je er 
uit moet halen. Dit verschijnsel kan sociologisch ver
klaard worden. Daarnaast kent vrijwel elk individu ver
schillende fictionele teksten die voor hem een unieke 
betekenis hebben, waar hij voldoende verwantschap 
mee heeft om de schoonheid te herkennen (en de rijkdom 
aan ideeën, en de diepte van gevoelens). Ik verondersel 
dat dit voor iedereen op zal gaan. al zal niet iedereen zich 
dit realiseren en derhalve onder woorden kunnen bren
gen. Waarde is geen objectieve eigenschap van (be
standdelen van) het literair kunstwerk, maar de subjek-
tieve waardering van de lezer. (Hetzelfde doet zich 
overigens voor bij de waardering van Algemeen Be
schaafd Nederlands, geschreven en gesproken, maar dit 

107 



terzijde). De fictionele tekst is één factor in het totale 
proces van fictionele communicatie naast andere facto
ren als: de schrijver, de uitgever, de boekhandel, het 
publiek, de lezer. Het fictionele communicatieproces is 
een specifiek communicatieproces. Er bestaat geen enig 
juiste, wel een sociale wenselijke interpretatie. Ik veron
derstel dat lezen allesbehalve een rationeel proces is en 
dat de emotionele waardering van de lezer erg belangrijk 
is. Van de werking van fictie is weinig bekend. In ieder 
geval is bij mijn weten nog nooit aangetoond dat de lezers 
van 'echte' literatuur zich beter gedragen dan de lezers 
van keukenmeidenromans. 

Het hierboven zojuist kernachtig gestelde is mijn litera
tuuropvatting. Moderne literatuurwetenschappers heb
ben de bijzonder prettige uitvinding van de literatuur
opvatting gedaan. Met je literatuuropvatting geef je aan 
waar je staat, zonder dat je direkt alles hoeft te bewijzen. 
Overigens is mijn literatuuropvatting, voor zover mij 
bekend, nergens in tegenspraak met gangbare opvattin
gen in de moderne literatuurwetenschap. 

De inrichting van het literatuuronderwijs. 

Laat ik uit het voorafgaande een aantal voorwaarden 
distilleren waaraan m.i. het literatuuronderwijs moet 
voldoen. Alvorens een indruk te geven van de inrichting 
van het literatuuronderwijs, het leerplanmodel, dat mij 
voor ogen staat. 

a. Literatuuronderwijs moet zinvol zijn. 
Belangrijke doelstellingen zijn: 
1. uitbreiding van de leeservaring van de leerlingen. Dit is 
een vormingsdoel. 
2. inzicht in de wetmatigheden van de fictionele commu
nicatie. Dit is een instrumenteel doel. 
Het traditionele literatuuronderwijs geeft een leerling 
noch inzicht in dit totale proces van fictionele communi
catie noch in zijn bepaalde plaats daarbinnen (waarom hij 
leest wat hij leest, waarom hij leest hoe hij leest) en stelt de 
leerling daardoor niet in staat tot een bewuste positie
bepaling (wil ik lezen wat ik lees, wil ik lezen hoe ik lees). 
Beide doelstellingen moeten tegelijk worden nagestreefd. 
Daarbij is het instrumentele doel dienstbaar aan het 
vormingsdoel. 
U herkent de tweedeling in ontwikkeling én techniek. Bij 
het bereiken van deze doelstellingen is het oordeel van de 
leerlingen zelf van belang. Zij moeten - mede - bepalen of 
het geboden literatuuronderwijs van praktisch belang is 
en, of interessant. Leesplezier is geen doelstelling, wel 
een voorwaarde voor zinnig literatuuronderwijs. 

b. Literatuuronderwijs moet aansluiten bij het bewust
wordingsniveau van de leerlingen, het punt van bewust
wording dat ze bereikt hebben. Zo niet, dan dient het noch 
hun ontwikkeling, noch hun beheersing van de techniek. 

c. Literatuuronderwijs moet accepteren wat leerlingen 
lezen en hoe leerlingen lezen. 
Het moet dit relativeren door het bespreekbaar te maken. 

Hoe moet het literatuuronderwijs ingericht worden om 
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aan deze voorwaarde te voldoen? Ik vind dat je literatuur
onderwijs moet geven in natuurlijke communicatieve 
situaties. Wat zijn dat? Natuurlijke communicatieve situa
ties zijn situaties die compleet en - voor de leerling -
herkenbaar zijn. Om met het laatste, de herkenbaarheid te 
beginnen. Met herkenbaarheid bedoel ik dat zowel het 
onderwerp/het thema als de benadering van het thema 
aan moet sluiten bij het niveau van de leerlingen. Niveau is 
een rekbaar begrip. Maar mijns inziens is normale 
functionaliteit een geschikt criterium om dit niveau te 
bepalen. De consequenties van deze herkenbaarheids-
eis zijn verstrekkend. Leerlingen aanspreken op hun 
niveau zal betekenen dat je niet om hun lectuur heen kunt: 
jeugdlectuur, triviale lectuur (inclusief porno), en ook 
films. t.v.-programma's, platen. Waarmee ik het niveau 
van de leerling zoals uit het voorafgaande duidelijk zal zijn 
niet tot heilig verklaar, en evenmin tot inferieur, maar 
eenvoudig tot gegeven. Ook de eis van een complete 
communicatieve situatie brengt dat met zich mee. In 
Moedertaaldidactiek definieer ik een complete commu
nicatieve situatie bij het lezen van (kijken naar, luisteren 
naar) fictie als volgt: 
Een situatie is niet compleet wanneer je niet 
a. zelf kunt bepalen of je leest, 
b. zelf kunt bepalen wat je leest, 
c. zelf je leesdoel kunt bepalen, 
d. zelf je leesstrategie kunt bepalen, 
e. je eigen interpretatie kunt geven, 
f. zelf kunt bepalen of en met wie je praat over je lectuur. 
De toelichting in Moedertaaldidactiek verduidelijkt hoe je 
dan als leraar toch aan je trekken komt: 
Bij het lezen van fictie moet dus naar onze mening, ook in 
het onderwijs, aan deze zes voorwaarden voldaan wor
den. De eerste vijf voorwaarden zullen weinig problemen 
opleveren, leerlingen verslinden fictie, en wanneer ze zelf 
kunnen kiezen gaat de rest vanzelf. Het moeilijkst zal het 
zijn om de laatste te honoreren. Je kunt het gesprek 
namelijk niet missen voor je onderwijs. Daarin wisselen 
de leerlingen hun leeservaringen uit, wat jou de gelegen
heid geeft tot reflectie op het leesproces. Juist door in te 
gaan op verschillen in de leeservaringen van je leerlin
gen, door daar op te reflecteren, kom je vanzelf op allerlei 
aspecten van het totale communicatieproces terecht, die 
van belang zijn om die verschillen te verklaren, zodat je 
theorie op een functionele manierkunt behandelen (LWM 
1980). 

Ik denk dat deze natuurlijke communicatieve situaties 
heel makkelijk gecreëerd kunnen worden in een projekt-
matige aanpak (zie ook LWM 1980; Schut 1981; Schut en 
Wallert 1981), een vorm van projektonderwijs. Integratie 
tussen de 2 doelstellingen die ik hierboven gaf, enerzijds 
de technische, anderzijds de culturele en sociale, is 
gezien wat ik eerder zei vanzelfsprekend. Maar ook 
integratie met andere vakonderdelen en andere vakken 
ligt voorde hand. 

Dames en heren, ik heb U een indruk gegeven van mijn 
ideeën over literatuuronderwijs. Het was noodgedwon
gen een nogal theoretisch verhaal. Noodgedwongen, 
omdat ik U wilde overtuigen van de juistheid van mijn 



opvattingen. En daarvoor had ik argumenten nodig. Tot 
besluit zal ik proberen iets van de praktijk te demonstreren 
door zeer globaal een projekt te beschrijven. 

Hetprojekt Oorlog en Liefde. 

Opmerkingen vooraf 
1 Dit is een gesloten projekt. D.w.z. een projekt waarvan 
het programma van te voren vaststaat. Hoewel open 
projekten onze voorkeur hebben, zijn gesloten projekten 
zeker mogelijk, omdat (a) leerlingen geleidelijk moeten 
toegroeien naar meer open projekten; (b) er altijd behoef
te zal blijven aan afwisseling in de vorm van door de leraar 
voorbereide projekten, mits deze weet in te spelen op de 
belangstelling van zijn leerlingen. Daarbij heeft een 
gesloten projekt het voordeel dat ik er mijn ideeën meer 
systematisch in kan verwerken en dus beter mee kan 
demonstreren. 

2. Het is bestemd voor een heterogene brugklas. 

3. Het is bedoeld voor in de loop van de tweede helft van 
het schooljaar. 

Beschrijving les voor les. 
Lest 
1. introductie van het project. 
2. brainstormopdracht: schrijf op wat je denkt, voelt, 
hoort, ziet, ruikt, proeft bij het woord oorlog. 
3. leraar neemt - anonieme - papieren in, in 6 kolommen 
ingevuld, teneinde thuis een klasseoverzicht te maken 
(ook leerlingen kunnen dat doen). 
4. voorlezen verhaalfragment/kort verhaal N.B. in deze 
les wordt dus de eigen beleving geïnventariseerd. 

Les 2. 
De volgende opdracht wordt voorbereid: 
interview in groepjes van 2 een familielid, buur of kennis 
over de oorlog. Maak van te voren een afspraak, zodat de 
geïnterviewde tenminste 1 uur beschikbaar is. 
Voor deze opdracht is dit lesuur beschikbaar. Thuis wordt 
de voorbereiding evt. afgerond. Het interview wordt in de 
komende week afgenomen. 

Les 3. 
In subgroepen van 3 koppels (dus 6 leerlingen) wordt een 
presentatie voorbereid van 10 minuten van de beste 
fragmenten. 

Les 4. 
Elke subgroep van 6 leerlingen laat de beste fragmenten 
horen. Naar wens kunnen interviews een volgend lesuur 
in hun geheel worden afgespeeld of voorgelezen. Aan het 
eind van dit lesuur worden enkele conclusies getrokken. 
Eveneens wordt vergeleken met de resultaten van les 1. 

Les 5. 
1. geïnventariseerd wordt welke genres fictie de leerlin
gen consumeren (bijv. jeugdboeken met harde kaft, 
jeugdboeken met slappe kaft, strips, (tv)films, popsongs 
bijv.) 

2. klassikaal eveneens worden nu richtlijnen voor het 
recenseren van oorlogsfictie opgesteld. V.w.b. de inhoud 
wordt in ieder geval ook gebruik gemaakt van de 
conclusies van de vorige lessen. Ook kan de leraar 
desgewenst enkele vragen van Lecke en Grünwaldt 
toevoegen. 
3. de leerlingen krijgen de opdracht om 2 fictionele 
teksten te lezen (of bekijken of beluisteren) en te 
recenseren, één eigen en één uit de bibliotheek. 
Recensiekaarten komen per genre in alfabetische volg
orde achter in de klas in een doos te staan. 
N.B. de leerlingen moeten de eigen lektuur meenemen, 
t.v. films en platen moeten thuis worden bekeken en 
beluisterd. 

Les 6. 
vervolg 

Les 7. 
Vervolg en afronding opdracht. Wie niet klaar is, maakt de 
opdracht thuis af. 

Les 8. 
Bezoek van een oorlogsmuseum (zie Museumgids) 

Les 9. 
1. klassikaal worden slotconclusies getrokken. 
2. individueel en klassikaal wordt het projekt geëva
lueerd. Expliciet moet worden wat er geleerd is en wat niet, 
ook op taaltechnisch gebied. Ook de leraar geeft zijn 
evaluatie. Deze eindevaluatie kan leiden tot cursorisch 
onderwijs en tot nieuwe projekten. 

Tenslotte, het zal weinig moeite kosten om het projekt uit 
te breiden. De leraar kan een film vertonen, gastsprekers 
uitnodigen. De leerlingen kunnen een tentoonstelling 
organiseren over de periode 40-45 in Nederland. In plaats 
van de slotconclusies van les 9 kan de klas ook een krant 
maken. 

Algemene beschrijving. 

1. Doelstelling. 
de oorlog van een heroisch /mythologisch tot een mense
lijk verschijnsel te relativeren. 

2. Beginvoorwaarden. 
- de leerlingen hebben een ondersteunende cursus vrij 
schrijven, met name brainstormen gehad. 
- de leerlingen hebben een ondersteunende cursus 
interviewen, met name directief en niet-directief vragen 
stellen gehad. 
- de leerlingen weten hoe ze met een cassetterecorder 
een gesprek moeten opnemen. 
- voor Nederlands is één blokuur op het eind van een 
korte(re) schooldag ingeroosterd, zodat eventueel een 
middag beschikbaar is. 
- het vaklokaal Nederlands ligt excentrisch zodat extra 
leergeruis mogelijk is. 
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3. Materiaal. 
- busvervoer voor 1 dag 
- een selektie boeken over dit thema van openbare 
bibliotheek, of in dependance op school of op speciale 
projektplank in de bibliotheek. 
- evt. een videorecorder en monitor 
- evt. een cassetterecorder 
- evt. grote archiefkaarten voor recensies en schoenen
doos. 
- een cursus creatief schrijven 
- een cursus interviewen 
- een stencil richtlijnen gebruik cassetterecorder. 

Voor de docent. 
- informatieverwijzing vrij schrijven (o.a. Dijkstra e.a. 
Warboek; Peter Dekkers, Truus v.d. Heuvel Letterschep-
pen) 
- informatieverwijzing interviewen (o.a. School voor de 
Journalistiek Nou vraag ik je; Vrolijk e.a. Gespreksmodel-
len). 
- informatie over de techniek van het evalueren bij 
projectonderwijs. 
- voorleesfragmenten, korte verhalen 
- vragenlijsten, van Bodo Lecke en Joachim Grünwaldt. 
- evt. verwijzing NBLC-publicaties. 

4. Duur 
ca. 8 lessen = 2 weken. 

Dames en heren, van abstract tot concreet heb ik 
geprobeerd U mijn ideeën over literatuuronderwijs uiteen 
te zetten. Ik hoop dat ik daarin enigermate geslaagd ben. 

Literatuuropgave. 
M. Aarden e.a. Nou vraag ik je, Amsterdam 1972. 
J.S. ten Brinke. The complete mother-tongue curriculum. A 
tentative survey of all the relevant ways of teaching the mother-
tongue in secondary education. Groningen 1976. 
J.S. ten Brinke. Normaal functioneel moedertaalonderwijs. 
Pedagogisch Didactisch Instituut voor de leraarsopleiding. 
Utrecht 1977 (interne publicatie). 
J.S. ten Brinke. De beweeglijke inhouden van voortgezet 
moedertaalonderwijs: een verkenning. In: B.T. Tervoort (red.) 
Wetenschap en Taal. Een nieuwe reeks benaderingen van het 
verschijnsel taal. Muiderberg 1979. 
A. Dekkers e.a. Gedichten maken op school. Den Bosch 1975. 
Praxis 5. 
P. Dijkstra. Creatief taalonderwijs. Purmerend 1973. Warboek. 
Joachim Grünwaldt. Analyse von Fernsehserien in Deutschun-
terricht. In: Projekt Deutschunterricht 5. Massenmedien und 
Trivialliteratur. Stuttgart 1974 2e druk. 
W.F. Hermans. Houten leeuwen en leeuwen van goud. Amster
dam 1979. 
7. van den Heuvel. Lettersscheppen (stencil). 
Bodo Lecke. Comics als Vorschule. in: Proiekt Deutschunterricht 
5. Massenmedien und Trivialliteratur. Stuttgart 1974.2e druk. 
Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek. Moedertaaldidactiek. 
Een handleiding voor het voortgezet onderwijs. Muiderberg 1981 
2e druk. 
H. Mulisch. Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam 1966. 
Nederlands Talen Instituut. Moderne omgangsvormen. Rotter
dam z.j. 
K.L. Poll. De vier kenners van literatuur. In: Hollands Maandblad 
21 (1979) nrs. 381/382. 

Bernard Schut. Een visie op literatuuronderwijs en een leerplan
model voor literatuuronderwijs. In: Moer 1981:6. 
B.J.M. Schut en J. Wallert. Van mensbeeld tot moedertaalonder
wijs. De verantwoording van een onderwijsmethode voor het vak 
Nederlands in het Voortgezet Onderwijs. In: Dr. A.O. Rietveld, 
Drs. B.J.M. Schut, Drs. A.Th.J. Sistermans (red). Leren Onderwij
zen. De opleiding van onderwijsgevenden. Leiden 1981. 
J. Sturm en H. Bonset. Moedertaalonderwijs en toch geen 
Nederlands. Laat ze maar praten: de rol van de taal en de 
onderwijsleersituatie in: Moer 1974: 3/4. 
A. Vrolijk e.a. Gespreksmodellen. Een geprogrammeerde in
structie. Alphen a/d Rijn, Brussel 1 971. 

Verklarende noot 
Op blz. 106 wordt in de eerste kolom, tamelijk onderaan, 
gesproken over de SQ3R-methode. Dit is een studie- of 
leesmethode, ontwikkeld door F.P. Robinson (Effective Study. 
1961) en kort beschreven door C.F. van Parreren e.a. {Effectief 
studeren, Utrecht/Antwerpen 1969, blz. 50 - 53). In deze 
studiemethode zijn vijf fasen: Survey, Question, Read, Recite, 
Review. De leerling neemt de stof drie keer door. Eerst in 
vogelvlucht om een algemene indruk en een overzicht van de 
stof te krijgen (survey). Dan leest de leerling de stof doormet een 
bepaalde vraag (question) als richtsnoer. Het derde is dat men tot 
zich laat doordringen wat men gelezen heeft (recite) en tenslotte 
leest men die gedeelten nog een keer (review)die moeilijkheden 
opleverden, (redactie). 

Proceedings of the 
International Congress on 
Education of the Deaf, 
Hamburg 1980 

Boekaankondiging 

Van de uitgeverij Julius Groos Verlag, Postfach 102423, 
D-6900 Heidelberg 1, ontvingen we het volgende bericht. 
Het International Congress on Education of the Deaf, dat 
gehouden werd in Hamburg van 5 tot 8 augustus 1980, 
bracht meer dan 1100 wetenschapsmensen en onder
wijzers voor gehoorgestoorden bij elkaar uit alle wereld
delen. Het groot aantal deelnemers, vooral uit ontwikke
lingslanden, was een bewijs voor de toenemende belang
stelling op dit gebied. 
De Proceedings van dit internationaal kongres bieden u 
een bijna volledig overzicht over dit onderwerp. In de drie 
boekdelen vindt U in meer dan 2200 bladzijden de tekst 
van al de 56 lezingen en de 279 kortere bijdragen aan de 
90 paneldiskussies. U vindt er zeer belangrijke gegevens 
over verschillende aspekten van onderwijs en opvoeding 
van doven. Belangrijk voor allen die op dit terrein 
werkzaam zijn. 
Proceedings of the International Congress on Education 
of the Deaf Hamburg 1980, Heidelberg 1982, 3 delen, 
2240 blz, gebonden, DM 195,-. 
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Onderwijs aan doven gezien 
vanuit ministeriële beleids
punten t.a.v. het speciaal 
onderwijs 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

J- Huisman, hoofdinspekteur van het B.O. in algemene 
dienst 

Bij de voorbereiding voor deze lezing heb ik in wat oude 
geschriften gebladerd en ik kwam een ereboek tegen dat 
geschonken werd aan dr. van Voorthuijzen, de eerste 
inspecteur buitengewoon onderwijs in Nederland, bij zijn 
afscheid als inspecteur in 1937. In dat afscheidscadeau 
staat een artikel, geschreven door de heer Hermus uit 
St. Michielsgestel, over de doofstommenzorg in Neder
land anno 1937. Wat mij opviel in dat artikel was dat een 
historisch overzicht werd gegeven over de ontwikkeling 
van het onderwijs aan dove kinderen en dat het artikel 
voornamelijk inhoudelijk gericht was. 
Er was geen sprake van een vooruitblik. Wel werd 
opgemerkt dat er een grote taak was weggelegd voor het 
onderwijs aan dove kinderen in onze overzeese gewes
ten, t.w. Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 

Ook was er blijdschap in dat artikel over hetgeen bereikt 
was en ik denk dat er anno 1937 best reden was om blij te 
zijn over hetgeen er in de afgelopen eeuwen bereikt was in 
het kader van onderwijs aan kinderen die doof zijn. 

Nu, 45 jaar later, is de titel van deze jaarvergadering 
'Onderwijs aan doven, nu en in de toekomst'. Dit is 
duidelijk anders dan de titel van het verhaal van de heer 
Hermus. Bij het heden wil ik slechts kort stilstaan en 
daarna met u, vanuit het verleden, kijken hoe het 
onderwijs aan dove kinderen er in de komende tien jaar 
wellicht zal gaan uitzien. Ik denk dat we op dit moment te 
maken hebben meteenhoogwaardigeonderwijskundige 
ontwikkeling m.b.t. het onderwijs aan dove kinderen. Voor 
oudere kinderen m.n. een ontwikkeling die in 1937 
volstrekt ondenkbaar was, namelijk een vrij breed vor
mingsaanbod. Ik denk, waar men in 1937 ook niet aan 
gedacht had, te kunnen constateren dat er voor de dove 
leerlingen m.n. voor de oudere - voor de jongere is dat 
momenteel nog nauwelijks mogelijk - veel meer moge
lijkheden zijn om het onderwijs te volgen binnen het 
regulier voortgezet onderwijs zelf. Je kunt hiermee anno 
1982 best tevreden zijn. Daarvoor is zeker reden. Toch 
constateer ik - een beetje als buitenstaander in deze 
wereld - dat er ook sprake is van enige onrust, enige 
onzekerheid. Met name over die onzekerheid, over wat er 

met ons onderwijs in de toekomst gaat gebeuren, wilde ik 
het vandaag hebben. 
Ik denk, dat het verstandig is te analyseren waar die 
onzekerheid vandaan komt en in welk perspectief je die 
onzekerheid moet plaatsen. 

De eerste lijn in dat toekomstperspectief betreft een 
onzekerheid binnen het totaal van het buitengewoon 
onderwijs die eigenlijk ontstaan is in de zestiger jaren. In 
Amerika, Engeland, Duitsland, Scandinavië was er in 
deze tijd een discussie omtrent het nut van het afzonderen 
van diegenen die gehandicapt zijn van het maatschappe
lijk gebeuren enze onderte brengen in aparte scholen. De 
discussie laaide in deze landen behoorlijk op en leidde er 
in Scandinavië toe dat in de zestiger jaren een wet is 
aangenomen waarbij het speciaal onderwijs als aparte 
categorie van onderwijs werd opgeheven en wettelijk in 
het regulier onderwijs werd geïntegreerd. 

Eind zestiger jaren begon deze discussie ook in Neder
land. Is het nu nog wel nodig dat er afzonderlijke scholen 
blijven bestaan voor buitengewoon onderwijs? Is het niet 
veel beter het gewone onderwijs te laten werken met 
kinderen die op enigerlei wijze niet in staat zijn het gewone 
onderwijs te gaan volgen? 
En ook in Nederland was er in die periode een vrij grote 
stroming, die van mening was dat je het buitengewone 
onderwijs als aparte categorie onderwijs wel zou kunnen 
opheffen en zou kunnen integreren in het gewone lager-
en voortgezet onderwijs. 
Parallel aan deze discussie liep de discussie over de 
inhoud van de nieuwe basisschool, waarin gesteld werd 
dat niet meer de leerstof centraal moest staan, maar het 
kind. 

Als je op dit moment de discussie volgt, ontdek je vooral 
vanuit de wereld van de ouders, dat men weliswaargraag 
het kind centraal stelt, maar dat de leerstof ook ontzettend 
belangrijk gevonden wordt. 

Het beleid, en met beleid bedoel ik de politiek, de politieke 
partijen, de minister, de Tweede Kamer, heeft in wezen 
ingespeeld op deze discussie, d.m.v. het uitbrengen van 
twee lijvige discussienota's, de Contourennota's 1 en 2. In 
de Contourennota 1 stond dat het basisonderwijs t.o.v. het 
buitengewoon onderwijs zo ingericht moest worden, dat 
het mogelijk was grote groepen leerlingen, die nu nog 
aangewezen zijn op het buitengewoon onderwijs, zich te 
laten thuisvoelen binnen dat basisonderwijs. 
In de Contourennota 2 nam de toenmalige bewindsman 
gas terug, voornamelijk onder druk van de onderwijs
wereld zelf. 

Hierna wordt de nota Speciaal Onderwijs uitgebracht. Het 
uitbrengen van deze nota betekent dat de politieke 
beslissing is genomen dat het buitengewoon onderwijs 
niet wordt opgeheven, niet wordt geïntegreerd in het 
gewone onderwijs en dat het als aparte wettelijke 
categorie blijft bestaan. 

Dit is een beeld van een ontwikkeling die een bepaalde 
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onrust heeft gezaaid, omdat je wel bij wet kunt regelen dat 
er aparte scholen voor buitengewoon onderwijs blijven 
bestaan, maar dat je nooit kunt regelen dat individuele 
mensen in hun eigen situatie aandacht vragen voor die 
situatie en stellen dat zij vinden dat hun kind niet 
thuishoort op een school voor speciaal onderwijs, maar 
normaal in het reguliere onderwijs moet functioneren. 

Ik denk dat de eerste lijn, die ik geschetst heb, een 
positieve ontwikkeling is geweest. Een positieve ontwik
keling voor het buitengewoon onderwijs zelf, dat toch in de 
zestiger jaren, voor zover ik mij kan herinneren, een vrij 
geïsoleerde positie innam, nauwelijks contact zocht met 
het gewone onderwijs en dacht dat het er eigenlijk al was. 
De mensen in het buitengewoon onderwijs werden 
gedwongen in contact met het regulier onderwijs te 
vertellen waarom zij het noodzakelijk vonden dat er voor 
sommige leerlingen buitengewoon onderwijs moest blij
ven bestaan. 
Die discussie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het 
buitengewoon onderwijs uit dat isolement kwam. Een 
tweede aspect, dat ik zelf de 'verkokering' noem, is dat er 
binnen het buitengewoon onderwijs de neiging bestond -
en soms nog bestaat - alleen in eigen wereld te kijken en 
deze wereld voor deskundig te verklaren, een beetje 
neerbuigend te kijken naar hetgeen zich buiten die wereld 
afspeelde. Ook t.a.v. deze verkokering is er openheid 
gekomen en is er binnen het buitengewoon onderwijs het 
gevoel ontstaan dat ook mensen die hierbuiten staan, 
best wel verstand hebben van kinderen die daar op 
school gaan en er ook wat over mogen zeggen. 
Ik denk dat het vooral in uw categorie - van de wereld van 
het onderwijs aan het dove kind - heel sterk speelt. 
Medewerkers die bij u in dienst treden - en u bent er 
terecht trots op - houden langdurig hun dienstverband 
vast. U heeft die deskundigheid nodig. Mensen doen er 
enorm lang over voor ze die deskundigheid verworven 
hebben en instaatzijnopzinvollewijzeonderwijstegeven 
aan dove kinderen. Aan de ene kant een goede zaak, aan 
de andere kant moet u zich bewust zijn van het feit dat u 
voortdurend in die wereld rondloopt, in die koker zit en dat 
de negatieve kant daarvan zou kunnen zijn dat u de 
signalen, die naar u toe komen vanuit de maatschappij, 
niet meer kunt ontvangen omdat de antenne staat 
afgesteld op datgene wat te maken heeft met wat in die 
koker zit en wat in dat onderwijs aan dove kinderen 
gebeurt. 

Op zich is die ontwikkeling dat u ookgedwongen werd om 
in discussie te treden met reguliere vormen van onderwijs 
een m.i. bijzonder positieve ontwikkeling voor het onder
wijs aan dove kinderen. 

In diezelfde periode zijn ouders zich ervan bewust 
geworden dat het om hun kinderen ging en dat zij best in 
staat waren t.a.v. deskundigen hun verhaal te houden en 
als het erop aankwam zij hoogstwaarschijnlijk t.o.v. hun 
kind het meest deskundig waren. 

Er is nog een aspect dat bij u meespeelt, eveneens een 
maatschappelijke ontwikkeling, die gewoon in z'n alge
meenheid ontstaan is, niet uit een vraag naar bezuini

gingen, maar uit een vraag naar welzijn, naar geluk. Die 
vraag was: Is het nou eigenlijk altijd wel noodzakelijk dat 
bijvoorbeeld gehandicapten voor hun opvoeding en 
ontwikkeling in 24-uurs behandeling worden genomen? 
Anders gezegd: Is het nou altijd wel noodzakelijk dat een 
kind, als het naar school voor doven moet voor zijn 
ontwikkeling en dusdanig woont dat het met vervoer de 
school niet dagelijks kan bereiken, in een internaat wordt 
opgenomen? 
Dit wil niet zeggen dat, toen de discussie loskwam, men 
ervan uitging dat een internaatsplaatsing op zich te 
verwerpen is; volstrekt niet, maar het is een vraag die 
gesteld wordt vanuit een volledig andere invalshoek. Als 
het mogelijk is en als het beslist niet noodzakelijk is, ga 
dan niet over tot plaatsing in 24-uurs behandeling. Een 
aspect dat duidelijkaangeeft dat er enige onrust is. Daarin 
zijn vooral de ouders van blinden voorop gegaan. Ik denk 
dat we met elkaar moeten constateren dat die vraag die 
door de maatschappij werd opgeworpen, door een aantal 
ouders werd opgepakt en in de instituten werd gebracht 
uitermate positief te waarderen is. 
We zullen die vraag, vanuit de wereld van het beleid en 
vanuit de praktijk van de doveninstituten positief moeten 
benaderen en al het mogelijke moeten doen om in de 
komende jaren die vraag ook werkelijk reëel te beant
woorden. 
Ouders zijn namelijk verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen. Ouders zijn de eerstverantwoordelijke 
en als ze een kind bij u op school plaatsen, dan hebben ze 
niets anders gedaan dan die verantwoordelijkheid gedu
rende een aantal uren te delegeren naar u in uw school. 
Ouders zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling 
van de kinderen en voor een goed klimaat op de school. 
Al zou je verder nauwelijks structureel iets doen, dan denk 
ik toch dat u als werkers binnen de wereld van het dove 
kind zult moeten gaan nadenken over deze vraag door 
simpel op de kaart te kijken of de vijf scholen, zoals we ze 
nu kennen, regionaal, gezien, wel goed verspreid liggen 
over het gehele land. Ik weet wel dat je ogenblikkelijk kunt 
zeggen dat dit geweldige problemen zal oproepen. Ten 
eerste wat betreft het aantal leerlingen waar het over gaat, 
ten tweede dat we in dit land - dat is een groot goed en een 
groot voorrecht - te maken hebben met de vrijheid van 
onderwijs. Natuurlijk, dat erken ik, maar het ontslaat u als 
vijf scholen niet vandeplichttocheensmetelkaartegaan 
praten of het niet mogelijk is de scholen wat dichter bij de 
thuissituatie te brengen. En misschien is dat een uitda
ging voor de directeuren van de vijf instituten om in 
overleg met de werkers en de ouders te bezien of er 
misschien iets kan gebeuren. 

Hoe zou in de komende tien jaar de ontwikkeling kunnen 
zijn? 
Ik denk dat u datgene wat ik nu ga zeggen moet zien als 
een proberen te kijken hoe je er met elkaar in de komende 
jaren uit kan komen, de onzekerheid kan wegnemen, 
waarbij het belang van het dove kind nummer één blijft. 
Ik verwacht in de komende jaren een toenemende druk 
van de ouders en van een aantal maatschappelijke 
stromingen om kinderen terug te plaatsen naar het 
regulier onderwijs. 
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Ik ben het in grote lijnen helemaal eens met de optiek van 
die ouders dat ze vinden dat, als het maar enigszins 
mogelijk is, het kind inde thuissituatie gehandhaafd moet 
worden, zodat de ouders in samenspel met de school en 
de deskundigen die te maken hebben met hun kind, de 
opvoeding thuis zelf ter hand kunnen nemen. 
Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat ook binnen 
de wereld van de doven regionale centra zouden 
ontstaan, waarnaar op dit moment de gedachten uitgaan 
in de wereld van de blinden. Je zou regionale centra 
moeten creëren, waarin mensen geholpen worden die 
een auditieve handicap hebben. Het betekent dat in die 
opzet het onderwijskundig probleem nadrukkelijk naar 
voren komt en dat het geheel betrekking heeft op de 
slechthorende en de prelinguaal dove in één schoolge
bouw. 
Het voordeel van een regionaal centrum is dat onderwijs, 
volksgezondheid, maatschappelijk werk en crm samen
werken in het belang van het dove kind. Een nadeel van 
zo'n regionaal centrum kan zijn dat er een geweldig 
gevaar dreigt in competentiekwesties: wie is nu het 
belangrijkst in de behandeling? Een voordeel is dat je tot 
vrij sterke regionale spreiding kunt overgaan en datje de 
hulp erg dicht bij huis kunt brengen. 

Een tweede mogelijkheid is - in mijn ogen voor de korte 
termijn reëler - dat vanuit de scholen die we opdit moment 
hebben een veel frequenter plaatsings- en terugplaat-
singsbeleid naar het regulier onderwijs wordt gevoerd 
dan op dit moment mogelijk is en voor mogelijk wordt 
gehouden. Als je voor dit uitgangspunt kiest om op die 
wijze te proberen tot de jaren negentig dove kinderen 
terug te plaatsen in de reguliere setting, dan denk ik dat 
begeleiding van specialisten enorm belangrijk en nood
zakelijk is. Ik wil er direct bij vertellen dat vanuit mijn optiek 
dit niet kan gebeuren door school-/ onderwijsbegelei
dingsdiensten of door de landelijke centra, maar alleen 
door die instituten waar de kennis is opgebouwd. Ik 
bedoel hier heel nadrukkelijk de vijf bestaande instituten 
mee. 

Vanuit deze instituten moeten de impulsen komen om de 
leerkrachten in het regulier onderwijs te coachen en te 
vertellen: hoe ga ik met een kind om dat doof is. En dat 
betekent geen verlichting van die taak van de vijf centra, 
maar een aanzienlijke verzwaring. Het betekent in mijn 
optiek ook dat er geen sprake kan zijn van een doof kind 
direct plaatsen op de reguliere school. Ten allen tijde zal 
er in de beginsituatie, als het kind jong is, heel veel 
aandacht aan dat kind moeten worden besteed in een 
speciale setting, maar wel graag in de thuissituatie. 
En zeker zal het kind een aantal instrumentele vaardighe
den verworven moeten hebben voordat plaatsing op een 
school in de thuissituatie mogelijk is. 
Verder, naast deskundigheid, moeten er voor de thuis
situaties kindvriendelijke scholen gevonden worden. Niet 
iedere school, er wordt wel eens erg optimistisch over 
gedacht, is voor ieder kind kindvriendelijk. Dit is een van 
de redenen waarom bijv. het buitengewoon onderwijs nog 
steeds in last en tal groeit. Het betekent, dat vanuit de 
scholen de instituten, zoals ze nu bestaan, uitdrukkelijk 

gezocht moet worden naar kindvriendelijke scholen, wat 
inhoudt dat instituten, scholen en mensen keuzen moeten 
maken. 
Bij dit terugplaatsingsbeleid moet het uitplaatsende 
instituut verantwoordelijk blijven voor de onderwijskun
dige ontwikkeling van dat uitgeplaatste kind. 
Doe je dat nl. niet, dan is de kans levensgroot, dat hetzicht 
op het kind verloren gaat en dat niemand meer precies 
weet waar het kind is, wat het doet. De problemen, diedan 
zouden kunnen ontstaan, zouden weleens veel erger 
kunnen zijn dan de oplossing van het uitplaatsen. 

Ouders, die dit aan zouden durven, moeten optimaal 
gemotiveerd zijn om dit proces te begeleiden. Dat is een 
zaak die volgens mij niet meer behoeft te worden 
onderzocht, die we eigenlijk al kennen vanuit een aantal 
terugplaatsingssituaties vanuit andere settings in het 
buitengewoon onderwijs naar het regulier onderwijs, 
bijvoorbeeld bij de kinderen die blind zijn. 
De begeleiding, die vanuit de instituten gegeven zou 
moeten worden, moet continue en verzekerd zijn. 

Ik denk dat, als we die zaken met elkaar op een rijtje zetten, 
we in de komende jaren veel meer dan tot nu toe kinderen 
in de reguliere setting terug kunnen plaatsen of ze weer 
een tijd kunnen plaatsen op de school voor speciaal 
onderwijs omdat ze extra hulp nodig hebben. 
Ik vind ook dat, als ik het heb overthuissituaties.er sprake 
moet zijn van plaatsingen op andere typen scholen voor 
buitengewoon onderwijs. We hebben het dan niet alleen 
over het plaatsen in de reguliere setting, in het gewone 
onderwijs, maar ook over plaatsingen naar het buiten
gewoon onderwijs. Het gaat nl. in eerste instantie niet om 
een optiek van volstrekte integratie van gehandicapten in 
de reguliere maatschappij, maar om een optiek, die zich 
erop richt, als het maar enigszins mogelijk is, de opvoe
ding en vorming van het dove kind gezamenlijk met de 
ouders ter hand te laten nemen en het kind in de 
thuissituatie te laten. 
Ik denk dat ik moet constateren dat het onderwijs aan 
dove kinderen op geen enkele wijze wordt afgebouwd, 
maar volgens mij juist wordt versterkt door, in samen
spraak met alle betrokkenen, te zoeken naar andere 
wegen om dove kinderen, dove mensen, dove medemen
sen te integreren in de reguliere maatschappij en in de 
thuissituatie. 
Ik denk, dat als er enige sprake mocht zijn van onzeker
heid, dat die onzekerheid niet kan slaan op het voort
bestaan van scholen voor dove kinderen en op de 
optimale onderwijskundige ontwikkeling t.a.v. het dove 
kind. De onzekerheid kan alleen bestaan over de vraag 
waar in de komende jaren die onderwijskundige ontwik
keling voornamelijk zal plaatsvinden. 

Naar mijn mening zal die ontwikkeling voornamelijk 
plaatsvinden op de instituten waar de kennis aanwezig is. 
Daarentegen zou de plaats waar het kind verblijft, 
weleens niet meer de vanzelfsprekende plaats kunnen 
zijn waar het instituut is gevestigd. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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Integratie van dove kinderen 
in het reguliere onderwijs 

Een zeer voorlopige inventarisatie, 25 maart 
1982 

J. van Eijndhoven, directeur onderwijs en opvoeding, 
Sint-Michielsgestel 

I Onderwijs aan dove kinderen blijft Speciaal onderwijs 
ook wanneer zij in het kader van het reguliere onderwijs 
zijn opgenomen. 
Hieruit volgt: 
a. Begeleiding door specialisten blijft noodzakelijk, zowel 
van het kind als van leerkrachten in het reguliere 
onderwijs. Ook de horende kinderen in een klas zullen 
informatie en begeleiding m.b.t. het dove klasgenootje 
moeten krijgen. 
b. Leerkrachten in het reguliere onderwijs, die een of 
meer dove kinderen in hun klas krijgen zullen bereid 
moeten zijn zich te specialiseren m.b.t. diverse didak-
tische aspekten in verband met de opvang van dove 
kinderen. 

II Specialisten 

Hieronder te verstaan: 
a. 'Peripatetic teachers', die werken vanuit en onder 
verantwoordelijkheid van een 'centrum'. Deze leerkrach
ten zullen op de eerste plaats uitstekende, zeer breed 
gevormde dovenonderwijzers moeten zijn, zowel theore
tisch als praktisch. 
Verder zullen zij gevormd moeten worden voor hun 
speciale taak, die gekenmerkt wordt als 'een begelei
dende taak'. Dit is iets anders dan de volledige verant
woordelijkheid te hebben voor een klas. Zij zullen een 
bepaalde persoonlijkheidsstruktuur moeten bezitten, die 
erop berekend is om collega's te overtuigen, te instru
eren, te observeren in hun wijze van lesgeven. Zij zullen 
het aan moeten kunnen, dat zij niet degenen zijn, die een 
'klas' hebben - de onderwijzer in het reguliere onderwijs 
heeft 'de klas'. Bij de vorming van 'specialisten' zal 
hiermee rekening gehouden moeten worden. Immers: de 
onderwijzer is duidelijk gevormd voor het hebben van een 
klas of groep. De 'specialisten' zullen bereid moeten zijn 
hiervan distantie te nemen. Het vraagt een bepaalde 
mentaliteit om 'slechts' begeleidertezijn en niet een eigen 
klas of groep te kunnen presenteren met alle aantrek
kelijkheid hiervan. 

De 'peripatetic teachers' zullen gevormd moeten worden 
om te kunnen observeren en evalueren. Longitudinale 
observaties zullen noodzakelijk zijn om resultaten te 
beoordelen. 

Van de 'peripatetic teachers' zal verwacht moeten 
kunnen worden, dat zij 'krachtig' kunnen optreden vnl. met 
kracht van argumenten als zij constateren, dat een doof 
kind achterblijft bij zijn horende klasgenootjes of deze 
voorbijschiet. Tijdig zullen dan maatregelen genomen 
moeten worden. De overtuigingskracht van de specialis
ten t.o.v. collega's speelt hierbij een rol. 
Vraag is in hoeverre zij invloed hebben of kunnen krijgen 
in de besluitvorming t.a.v. te nemen maatregelen en de 
uitvoering hiervan. In hoeverre zijn zij hierin afhankelijk 
van de leiding van de school of de klasseleerkracht. 
Bevoegdheden, overlegmogelijkheden zullen duidelijk 
omschreven moeten worden. 
b. Een andere groep van 'specialisten' zijn diegenen, die 
meer op afstand de vorderingen van de dove kinderen 
begeleiden, observeren en evalueren: gespecialiseerde 
psychologen, orthopedagogen e.a. 
Zij zullen vanuit een 'centrum' hun begeleidingstaak 
uitoefenen. Hun relatie met de scholen waarin dove 
kinderen geplaatst worden, zal duidelijk omschreven 
moeten worden: bevoegdheden! 
Het 'ingrijpen' in een organisatie, een school, die bestuur
lijk onafhankelijk is, geeft gemakkelijk complicaties. 
Duidelijk zal omschreven moeten worden, minstens hoe 
dikwijls een doof kind onderzocht gaat worden naar zijn 
vorderingen, zijn sociaal gedrag en zijn welbevinden in de 
school of klas, waarin het geplaatst is. Duidelijk zal ook 
bepaald moeten worden welke konsekwenties getrokken 
moeten worden uit de onderzoeken en wie de verant
woording moet nemen voor de uitvoering van de konse
kwenties. Zonder een goed opgezet en voortdurend te 
evalueren 'handelingsplan' zal gemakkelijk in het lucht
ledige gewerkt worden. 

III (Her)opname in een dovenschool 

In verband hiermee komt direkt de vraag naar boven: wat 
te doen als duidelijkblijkt.dat een doof kind niet mee kan in 
het reguliere onderwijs en (her)opname in een doven
school geïndiceerd is. 
De mogelijkheden zullen er moeten zijn voor (her)op-
name in een dovenschool en wel te allen tijde. Dit vraagt 
geen geringe flexibiliteit van de dovenscholen. Direkt 
moet hierbij gezegd worden, dat de ontvangende doven
school een zeer flexibele en zeer gedifferentieerde 
organisatie zal moeten hebben; meer nog dan nu 
berekend op en aangepast aan opname en begeleiding 
van 'individuele gevallen'. 
De leerkrachten van de dovenscholen zullen het aan 
moeten kunnen om vooral de minder begaafde kinderen 
en de kinderen met leerstoornissen op te vangen. Zgn. 
'successen' van een dovenschool gaan een andere kleur 
krijgen. Dit vraagt om een bepaalde mentaliteit van het 
personeel van een dovenschool. 

IV Sociale integratie 

Een school is niet alleen een plaats, waar leerkrachten 
onderwijs geven en kinderen leren. Desociale processen 
in klas, groep of school zijn gevarieerd en complex en zij 
bepalen mede de wijze, het niveau en de kwaliteit van het 
onderwijs en het leren. 
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Vragen, die hierbij opduiken zijn b.v.: in hoeverre be
schouwen horende kinderen de dove kinderen als 'out
siders'; welk aspect van de doofheid en z'n gevolgen ervaren 
horende kinderen als bijzonder moeilijk of intrigerend: het 
spreken van het dove kind,datmoeilijker is te verstaan;de 
allotone stem van het dove kind; de communicatieproble-
matiek, die het spraakafzien noodzakelijkmetzich brengt; 
hoe reageren horende kinderen op de 'handicap' van het 
dove kind, isditeenaanleidingtot(over)bescherming van 
het dove kind of tot uitstoting; hoezeer is het dove kind 
bewust van zijn handicap; speelt de leeftijd hierbij een rol; 
onder welke omstandigheden kan het dove kind 'doorbre
ken' en acceptatie vinden bij horende klasgenootjes. 

Het zal duidelijk zijn, dat de 'wetenschappelijke staf' van 
het begeleidende 'centrum' deze zaken zal moeten 
observeren, niet op afstand, maar in de omgeving, waarin 
het dove kind verblijft: dus in de school, in de klas, op de 
speelplaats. De 'wetenschappelijke staf' zal mobiel 
moeten zijn. 
Observatie van het dove kind in zijn nieuwe, heel andere 
omgeving zal door de 'wetenschappelijke staf' niet, 
althans niet alleen, in een typisch klinische situatie 
moeten geschieden aan de hand van tests, inventories 
etc. maar minstens ook via observatie door eigen 
aanschouwing van het totale functioneren van het dove 
kind in zijn omgeving. 

Geobserveerd zal moeten worden hoe horende kinderen, 
leerkrachten en dove kinderen op elkaar reageren en 
eikaars situatie interpreteren. Het is te verwachten, dat 
dove kinderen niet gemakkelijk de 'ongeschreven' af
spraken en regels binnen een organisatie, school of klas 
zullen vatten. 
Het staan buiten of binnen de groep wordt door deze 
ongeschreven regels en afspraken mede bepaald. 
Het is bekend, dat dove volwassenen in het werkmilieu 
hiermede ook vaak moeilijkheden hebben. Dove kinde
ren zullen in verband hiermee moeten kunnen rekenen op 
een 'informant' die bereid is te vertolken wat er omgaat in 
school, klas of groep. 

V Integratie mag niet een 'schijnoplossing'zijn. 

Het is duidelijk, dat in vele dovenscholen in de wereld niet 
die resultaten bereikt worden die verwacht mogen 
worden. 
Publikaties van resultaten liegen er niet om. Vraag isof de 
strijd rondom 'total communication' niet een verbergen 
van het eigenlijke probleem is: de slechte resultaten in het 
onderwijs aan dove kinderen. Ziet men in 'total communi
cation' de oplossing van het falen? Schuift men niet de 
oorzaak van het falen af op de communicatie-methode 
i.e. de orale communicatie? Zijn inzet, gebrek aan kwali
teit, gebrek aan continuïteit, slechte leiding en begelei
ding niet de eigenlijke oorzaken van het falen? 
Is het te verwachten, dat integratie wel de oplossing is van 
het falen, terwijl men er nog niet in geslaagd is in 
gespecialiseerde scholen goed onderwijs aan dove 
kinderen te geven? 
Het gevaar dreigt hier, dat door een te massale en een te 

snelle integratie opnieuw dove kinderen de dupe kunnen 
worden. 
Dit kan alleen voorkomen worden als de voorwaarden om 
integratie te doen slagen absoluut vervuld zijn: 
a. inzet, medewerking van ouders; 
b. gekwalificeerde leerkrachten en gekwalificeerd bege
leidingsteam; 
c. goede methodes van onderwijs; 
d. voortdurende evaluatie; 
e. openheid m.b.t. de resultaten; 
f. een goed opgebouwde organisatie, die opvang geeft 
aan die kinderen, die niet kunnen integreren. 

Integratie mag niet gehanteerd worden als een afschuif-
systeem, waardoor verantwoordelijkheid wordt afge
schoven en handen in onschuld gewassen worden. Het 
blijft voor mij een vraag hoe goed onderwijs aan dove 
kinderen gegeven kan worden in reguliere scholen als het 
onderwijs aan dove kinderen in vele dovenscholen nog 
verbeterd zou moeten worden. Zal de leerkracht, die het 
nu niet kan, het in een ander kader wel kunnen? 
Het zal dan ook duidelijk zijn, dat er gegevens op tafel 
moeten komen, duidelijke gegevens, van daar, waar 
integratie aan de gang is, sinds kort of sinds langere tijd. 
Gegevens betreffende: 
a. de aard van de doofheid; 
b. niveau van de resultaten; 
c. doorstroming naar voortgezet onderwijs, d.w.z. de uit
eindelijke resultaten; 
d. kwantitatieve gegevens: over welke aantallen gaat 
het; bedoeld is hier: werkelijk dove kinderen. 
Voorkomen moet worden, dat oncontroleerbareenonge
controleerde experimenten begonnen worden. 

VI Experimenten 

Moet integratie van dove kinderen in het reguliere 
onderwijs geprobeerd worden? Hierop moet volmondig 
'ja' gezegd worden. Maar mijns inziens moet begonnen 
worden met experimenten, waarvan in elk geval de 
kinderen niet de dupe mogen worden. 
De overheid zal voor deze experimenten ruime middelen 
ter beschikking moeten stellen opdat experimenten 
kunnen geschieden binnen optimale situaties. Deze 
experimenten mogen niet het gevaar lopen te verzelf
standigen d.w.z. dat ze gemakkelijk onttrokken worden 
aan de begeleiding van een centrum, dat voldoende 
gespecialiseerd geacht mag worden om de experimen
ten te begeleiden. 

VII Kostenaspekt 

Er wordt wel eens gezegd, dat integratie van dove 
kinderen in het reguliere onderwijs kostenbesparend zou 
zijn. Is dit zo? Het is niet eenvoudig om hieropeen duidelijk 
antwoord te geven. Immers: 
1. moeilijk te bepalen, vooraf, is in welke mate (voor 
hoeveel kinderen) integratie mogelijk is. 
2. de snelheid, waarmee integratie gerealiseerd kan 
worden; we zullen moeten veronderstellen, dat het 
geleidelijk moet gebeuren. 
3. hoe intensief zal de begeleiding moeten zijn. 
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4. voor welke schoolsoorten en in welke intensiteit bij de 
diverse vormen van onderwijs zal begeleiding gegeven 
moeten worden: lager onderwijs, voortgezet onderwijs in 
diverse vormen. 
5. als de klassegrootte van de reguliere scholen wegens 
het opnemen van dove kinderen verlaagd zou moeten 
worden, betekent dit, vanuit dit aspekt, kostenverhoging. 
6. naast de reguliere scholen zullen speciale scholen, al 
of niet met internaat, moeten blijven bestaan. 
7. vanuit een centrum of meerdere centra zal integratie 
begeleid moeten worden door een uitgebreide staf. 
8. de opleiding van leerkrachten zal wezenlijk anders en 
uitgebreid moeten worden, nl. ook de leerkrachten van de 
reguliere scholen zullen een opleiding moeten krijgen. 
9. de ouder- c.q. gezinsbegeleiding zal uitgebreid moe
ten worden. 
10. voor home-training en spreken leren op zeer jeug
dige leeftijd van de dove kinderen zullen middelen 
beschikbaar gesteld moeten worden. 
11. reiskosten zullen aanmerkelijk stijgen. 

VIII Konsekwenlies van integratie 

Problematiek i.v.m. dalend aantal leerlingen in de huidige 
Instituten: 
a. afvloeiing van personeel; o.a. groepsleiding. Kan 
geleidelijk geschieden. 
b. leerkrachten komen in een andere situatie. Kunnen zij 
overstappen naar een nieuwe situatie, nl. die van 
peripatetic teacher? 
c. gebouwen: gedeeltelijke leegstand. 
d. geheel andere organisatie. 
e. vraag is of L.T.S. en L.H.NO. voor doven kunnen blijven 
bestaan. 
f. opleidingen moeten herzien worden. 

IX Bestudering van integratie 

Vraagt voorlopig zeker een full-time kracht per Instituut, 
die zal moeten bestuderen en coördineren: 
a. de totale bestudering van alle hiermee samenhan
gende problemen. 
b. het leggen van kontakten met overheidsinstanties en 
het treffen van voorzieningen om minstens met enkele 
experimenten te kunnen beginnen. Het uitwerken van 
een reële opzet. 

X 

Hetgeen hier neergeschreven is, is verre van volledig; het 
is slechts een eerste inventarisatie. 
Wel ben ik van mening, dat erop doorgedacht moet 
worden en dat zo spoedig mogelijk experimenten opgezet 
moeten gaan worden. 
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Communicatieproblemen 
vóórkomend in/bij 
de opvoeding van doven 

Nederlandse bijdrage aan het congres te 
Fribourg 29-31 oktober 1981 

door H.A. Landman 

Dat doofheid tot communicatieproblemen leidt, is duide
lijk, leder die met het probleem 'doofheid' geconfronteerd 
wordt, zal af en toe verkeerd verstaan of verkeerd 
verstaan worden. Dit geldtvoordedoveevenzeerals voor 
de horende. We zullen die communicatiestoornissen 
tegenkomen in alle levensfasen van een dove mens. 

1. Inde vóórschoolse periode 

- De communicatie tussen ouders en doof kind moerop 
gang komen, hoe dan ook. 
- Noodzakelijk is goede opvang'en voorlichting aan de 
ouders door diverse disciplines. 
- Hulp en goede raad van ouders van andere dove 
kinderen kan helpen problemen op te lossen. 

2. De leerjaren op het instituut voor doven 

Ook dan kunnen er vele communicatiestoornissen zijn. 
- Begrijpen de ouders wat het kind over school vertelt? 
- Begrijpen de leerkrachten wat het kind over thuis en 
over buitenschoolse belevenissen vertelt? 
- Begrijpen de ouderswatdeleerkrachtenzeggen,doen, 
eisen en andersom? 
- Zien beiden het kind op dezelfde manier? 
Wat kunnen en moeten we doen om communicatiepro
blemen te voorkomen of op te lossen? 
- goede schriftelijke informatie meegeven 
- klasse-avonden 
- gesprekken met ouders 
We willen nu buiten beschouwing laten de problemen die 
er kunnen zijn en al te vaakzijn rondom de strijdvraag naar 
de methode van communicatie: de orale, de grafische, de 
manuele of de totale, want in het steeds toenemende 
mondiale verkeer is de vraag urgenter dan ooit. 

3. De integratie in scholen voor horenden en de voort
gezette opleiding aan reguliere onderwijsinstellingen 

Hier kunnen de communicatieproblemen en - stoornis
sen talrijk zijn. De lessen, de school, de kinderen, de 
leerkrachten zijn 'horend' ingesteld. Goede voorlichting 
aan en, zo mogelijk, begeleiding van de leerkrachten is 



noodzakelijk. Studiebegeleiding van en extra theorie aan 
de dove leerlingen zullen niet achterwege mogen blijven. 
We zullen deze leerlingen van tevoren moeten voorberei
den op deze communicatieproblemen en hen moeten 
leren zich aan te passen, een teleurstelling te kunnen 
verdragen, dat ze er niet altijd bijhoren, er soms naast 
staan. Ze moeten met moed leren leven! 

4. Het werk/een baan 

Doofheid kan communicatiestoornissen opleveren ten 
aanzien van het werk zelf: een opdracht wordt niet goed 
begrepen of niet goed verstaan. 
Er kunnen problemen komen met kollega's 
- op het gebied van kollegialiteit (staken, ontslag) 
- om snelheid van werken (niet afgeleid) 
- om het (niet) samen kunnen werken. 
Een dove moet leren dat er niet altijd onwil is als de 
communicatie 'gestoord' is, bijvoorbeeld bij een grap 
uithalen, een mop tappen. De dove zal iets moeten 
kunnen slikken, iets verdragen (bijvoorbeeld dat hij 
erbuiten staat), iets missen (bijvoorbeeld een vlotte grap) 
en iets kunnen accepteren (bijvoorbeeld een aanmer
king). 
Ontelbare horenden overkomt hetzelfde (anderzins ge
handicapten, gastarbeiders, vreemdelingen...) 

5. Medemens in de maatschappij 

Die maatschappij is ingesteld op onderlinge communi
catie, op lees-, luister- en spreekvaardigheden. Hoeveel 
aanpassing er ook is zowel bij de horenden als bij de 
doven, er zullen zich door de doofheid te allen tijde 
communicatieproblemen voordoen. Die stoornissen zul
len zelden of nooit allemaal noch volledig verholpen 
kunnen worden. Dit zullen beide partijen, doven én 
horenden, moeten kunnen accepteren. Beiden zullen 
wegen moeten zoeken naar contact en begrip, 
leder die zich inzet voor de opvoeding en scholing van 
doven, zal hen veel meer moeten meegeven dan aange
leerde klanken en een woordenschat, meer dan taalvor
men. We moeten hen bovenal goodwill voor het leven 
meegeven in de vorm van weerbaarheid; van een sterk 
maar niet fanatiek (!) gevoel van eigenwaarde. We 
moeten hen leren zelfbewust te zijn en dat is dus ook 
bewust van de handicap van het doof zijn. We moeten 
hen leren te geven en te nemen en ze moeten leren zelf 
met moed en zonder agressie de barricade tussen doven 
en horenden te slechten. 
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Er zijn zeker 
zovele wegen die naar Total Communication leiden 
tussen doven en horenden. Waar een wil is, isinventiviteit 
en die gaat uit boven de strijd om deze of gene methode. 

Boeken voor dove kinderen 

(Mededeling van F O DOK, Nederlandse fe
deratie van organisaties van ouders van dove 
kinderen) 

Op Effatha, het Christelijk Instituut voor Dove Kinderen te 
Voorburg, zijn enkele tientallen leesboekjes gemaakt die 
in eerste instantie voor intern gebruik bedoeld waren. Ze 
zijn niet ontwikkeld als lesmateriaal, maar met het doel 
leesplezier te scheppen voorde kinderen. 
De verhalen sluiten aan bij de interessesfeer van een 
bepaalde leeftijdsgroep terwijl het taalgebruik aangepast 
is voor dove kinderen. Het vermoeden bestaat dat ook 
andere kinderen met leesmoeilijkheden veel plezier aan 
de boekjes kunnen beleven. 
Omdat gebleken is dat er veel belangstelling voor de 
boekjes bestaat bij andere scholen en bij ouders, heeft de 
FODOK in overleg met de directie van Effatha besloten de 
boekjes in eigen beheer te laten vermenigvuldigen. Het 
ministerie van CRM heeft hiertoe een subsidie beschik
baar gesteld. 

Wij starten met de uitgave van vier boekjes. Het ligt in de 
bedoeling over enkele maanden een volgende serie uitte 
geven. 
De eerste titels zijn: 
Op de markt, door M.C. Nieuwland, serienummer 82-01 
Jodocus de reus wil klein worden, door René van Harten, 
serienummer 82-02 
Op zolder, door J. van Hartingsveld, serienummer 82-03 
Wim krijgt een poesje, door J.G. van der Bijl, serienummer 
82-04 
De vormgeving is 15 x 21 cm in ringband met geplasti
ficeerde omslag. De uitvoering is in zwart/wit. De 
verhouding tekst / illustraties is 1 / 1 . Voor oudere kinderen 
1/3. 
De boekjes kunnen tegen kostprijs besteld worden, met 
vergoeding van de portokosten. 
Na overmaken van ƒ7,30 onder vermelding van het 
serienummer krijgt u het gewenste boekje toegestuurd. 
Bij bestelling van de gehele serie dient u ƒ24,25 over te 
maken. 
Het gironummer is 36738, t.n.v. Effatha, Voorburg. 
Voor bestellingen die afwijken van het hierboven ge
noemde gelieve u te schrijven naar 'Leesserie Effatha', 
Postbus 997,2270 AZ Voorburg. 
Telefonische bestellingen: 070 - 987373. 

Tevens mogen wij u attent maken op de eerste boeken 
voor dove (en andere moeilijk lezende) kinderen die sinds 
medio september in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Ze 
zijn uitgegeven door Leopold, Den Haag. 
De boeken zijn tot stand gekomen op initiatief van de 
FODOK. (Zie ook blz. 104). 

117 



Een terzakekundige werkgroep die ingesteld kon worden 
door de medewerking van de Nationale Commissie 
Internationaal Jaar van Gehandicapten, is nauw betrok
ken geweest bij de ontwikkeling en staat garant voor de 
geschiktheid voor dove kinderen. 
Over het werk dat voorafgegaan is aan het schrijven voor 
doven, is een boekje in voorbereiding dat de titel draagt 
Ongehoorde taal, boeken voor dove kinderen. Een 
onderzoeksverslag. Het is geschreven door Maaike Ie 
Grand, projectfunctionaris van de FODOK-werkgroep. 
Het behandelt de speciale leesproblematiek van doven in 
een brede context. 
Het boekje, dat verschijnt in de serie 'Buiten het boekje', is 
in het najaar verkrijgbaar bij de boekhandel en bij het 
N.B.L.C. (Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum). 
Postbus 93054. 2509 AB Den Haag. Telefoon 070 -
264351. 

Vriendelijkheden uit studeer
kamer en laboratorium 

Sinds 1965 verschijnen er in 'De Vriend', het maandblad 
van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, 
regelmatig artikelen van Dr. A. van Uden pr. onder de 
rubrieknaam 'Uit studeerkamer en laboratorium'. In deze 
artikelen worden wetenschappelijk werk en de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek gepopulariseerd om ze 
daardoor voor een breder publiek toegankelijk te maken. 
Bij dat 'breder publiek' zou men op de eerste plaats 
kunnen denken aan ouders van dove kinderen, maar ook 
aan onderwijzers en opvoeders. 

Op 17 november j.l. is Dr. A. van Uden pr. 70 jaar 
geworden. Vanwege zijn vele verdiensten voor het 
onderwijs aan doven in het algemeen en voor het Instituut 
voor Doven te Sint-Michielsgestel in het bijzonder, heeft 
men te zijner eer deze artikelen gebundeld en in 
boekvorm uitgegeven, onder de titel 'Vriendelijkheden uit 
studeerkamer en laboratorium' (288 blz.). 

De verschillende artikelen die in dit boek zijn opgenomen, 
zijn gegroepeerd naar de volgende onderwerpen: 
- Ouders, opvoeding 
- Taal, taal leren, taalontwikkeling, gesprek 
- Hoortraining, leren spreken en liplezen 
- Emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, inte

gratie 
- Denken, geheugen 
- Leermoeilijkheden 
- Gebaren 
- Over dove kleuters 

Belangstellenden kunnen het boek bestellen door ƒ17,50 
over te maken op girorekening 1120277 van de Stichting 
Vriendenkring van het I.V.D., onder vermelding van 
'Vriendelijkheden'. Het boek wordt dan franco toege
zonden. 

Boekbespreking 

J. van Eijndhoven pr. 

Csanyi, Y.: 'Sprachuntersuchungen bei Gehörlosen und 
ihre padagogischen Folgerungen'. 
116 blz., 27 afbeeldingen, 15 tabellen; prijs 18,- DM. 
Niet in de boekhandel verkrijgbaar. Het boek kan besteld 
worden bij 'Institut für Heil- und Sonderpadagogik der 
Justus-Liebig-Universitat' (Prof. Dr. W. Bachmann), Karl 
Glöckner-Str. 21,6300 Giessen, West Duitsland. 

Professor Dr. Yvonne Csanyi (Hochschule für Heilpa-
dagogik, Dr. G.Barczi.Bethlen tér 3, Budapest) leidde een 
longitudinaal onderzoek naar de taalontwikkeling van 
dove kinderen in de dovenscholen in Hongarije. Dit 
onderzoek geschiedde in de jaren 1972-1975. 
De gevonden resultaten van het dovenonderwijs waren 
weinig bemoedigend. Als voornaamste oorzaak van die 
slechte resultaten werd gezien het toepassen van con
struerende methoden in het taalonderwijs aan dove 
kinderen. Dr. Yvonne Csanyi is zich gaan oriënteren via 
de literatuur en bezoeken in het buitenland. 
Zij bezocht ook het Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel. In november 1979 nam zij deel aan het internatio
nale symposium georganiseerd door het Instituut in Sint-
Michielsgestel. 

In 1975 werd in Hongarije een nieuwe weg in het 
taalonderwijs aan dove kinderen ingeslagen. Deze nieu
we weg was de toepassing van de reflecterende moeder
taalmethode, zoals die ontwikkeld is door Dr. A. van Uden. 
De inmiddels bereikte resultaten tonen overtuigend aan, 
dat de nieuwe richting de juiste keuze was. Dr. Csanyi 
publiceert in haar boek de resultaten van vroeger en die 
van nu. 
Met dit onderzoek is duidelijk aangetoond, dat de 
reflecterende moedertaalmethode niet alleen in Neder
land tot betere resultaten in het dovenonderwijs kan 
leiden, maar ook in andere landen. 

In een korte bespreking van het boek in 'Hörgeschadigte 
Kinder'; 2. Vierteljahr 1982, merkt Prof, A. Löwe op: 'Het is 
interessant dat een door een katholieke priester ontwik
kelde taalmethode als de meest geschikte voor het 
taalonderwijs erkend wordt in Hongarije, een socialis
tisch geregeerd land'. 
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Helpen in gezinssituatie 
gehandicapte kind 

Boekaankondiging 

Gezinsbegeleiding met als doel dat gezinnen met een 
geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind zo normaal 
mogelijk kunnen reilen en zeilen, vraagt naast nieuwe 
vormen van hulp ook een betere afstemming van de 
bestaande hulpmogelijkheden op de hulpvragen die 
vanuit deze gezinssituaties gesteld kunnen worden. 
De betrokken gezinnen willen, beter en soepeler dan nu 
mogelijk is, gebruik kunnen maken van allerlei mogelijk
heden op het gebied van informatie, huishoudelijke en 
verzorgende hulp, oppas, onderricht in en steun bij de 
opvoeding, bezigheden en omgang met het gehandicap
te kind, emotionele steun van mede-ouders, etc. 
De organisatie van deze hulp zal zich moeten kenmerken 
door openheid, bereikbaarheid en flexibiliteit. Overheid, 
hulpverleningsorganisaties en gehandicaptenorganisa
ties moeten hun beleid, ook financieel, in deze richting 
ombuigen en verder ontwikkelen. 
Dit zegt de Evaluatie Commissie Gezinsbegeleiding in 
haar eindrapport dat zij onlangs heeft aangeboden aan de 
besturen van het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbe
leid (NOG), het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg 
(NOZ) en het Nederlands Comité Kinderpostzegels. De 
Evaluatiecommissie baseert haar conclusies en aan
bevelingen op een studie van drie jaar van een twintigtal 
experimenten met vormen van op gezinssituaties ge
richte hulp. De experimenten en de studie zijn betaald uit 
de opbrengsten van de kinderpostzegels en aanvullende 
bijdragen van het Nederlands Revalidatiefonds en de 
Stichting Steunfonds NOZ. 

De Evaluatiecommissie is in 1979 ingestelddoorNOGen 
NOZ op verzoek van het NCK. Van de commissie werd 
verwacht, dat zij op basis van praktijkgegevens één of 
meer modellen voor gezinsbegeleiding zou ontwikkelen 
en zou aangeven hoe deze in detoekomstgeorganiseerd 
en betaald zouden kunnen worden. 
De praktijkgegevens hebben decommissieechterduide-
lijk gemaakt, dat aard en omvang van de gevraagde hulp 
in iedere gezinssituatie zo sterk verschillen, dat een of 
meer vastomlijnde hulpvormen nooit aan de grote ver
scheidenheid aan hulpvragen tegemoet zouden kunnen 
komen. Volgens de commissie zou dit wél kunnen, 
wanneer de bestaande hulpverlening, uitgebreid met 
enkele nieuwe hulpvormen, 'gezinsbegeleiding' als uit
gangspunt zou nemen bij haar organisatie en werkwijze. 
Met betere samenwerking en andere prioriteitstelling in 
de sfeer van de algemene hulpverlening en de gehandi
captenzorg, zou al veel te bereiken zijn. Nieuwe hulp
vormen kunnen veelal binnen de bestaande hulpkaders 
een plaats krijgen. 

In haar eindrapport beschrijft de Evaluatiecommissie aan 
de hand van de bevindingen bij de experimenten, de 
voorwaarden waaraan de beoogde organisatie en werk
wijze zouden moeten voldoen. Zij ziet het eindrapport dan 
ook als een soort werkboek voor de verdere ontwikkeling 
van gezinsbegeleiding. 

Het voortbestaan van de experimenten is inmiddels in 
gevaar. De subsidie van het NCK is al met een jaar 
verlengd en loopt dit jaar definitief ten einde. De overheid 
is wel bereid de subsidiëring voort te zetten, maar heeft tot 
op heden nog geen middelen kunnen vinden. De Tweede 
Kamer heeft de regering onlangs in een motie gevraagd 
de tot nu toe door het NCK betaalde projecten in ieder 
geval voor 1983 veilig te stellen. 
U kunt het eindrapport bestellen door ƒ20,- per exem
plaar over te maken op postgiro 5241634 t.n.v. Nationaal 
Orgaan Gehandicaptenbeleid te Utrecht onder vermel
ding van 'Eindrapport Evaluatiecommissie Gezinsbege
leiding NOZ/NOG'. 

Het bovenstaande is de tekst van de persinformatie die 
ons door het Nationaal Orgaan Gehandikaptenbeleid 
werd toegezonden. Onder de twintig experimenten zijn er 
twee die in 'Van Horen Zeggen' extra vermeld dienen te 
worden. Te Amsterdam begeleidt de Nederlandse Stich
ting voor het Dove en Slechthorende Kind gezinnen met 
een doof of ernstig slechthorende kind in de leeftijd van 0-
3 jaar. Er wordt een trainingsmethode ontwikkeld die 
gebaseerd is op de totale communicatie-methode. 
Te Utrecht begeleidt de Stichting Vrienden van de Bertha 
Mullerschool gezinnen van leerlingen van de Bertha 
Mullerschool, een school voor slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen. Bij de hulpverlening wordt gebruik 
gemaakt van video-opnames over een onderwerp waar
over nadere informatie voor ouders en/of school ge
wenst is. 

Van de redaktie 

In de redaktievergadering van 10 november 1982 was de 
redaktie eenstemmig van mening, dat de persoonlijke 
stellingname van een der redakteuren ten opzichte van 
zaken van de Vereniging of ten opzichte van artikelen in 
het tijdschrift, niet in het Ten Geleide tot uitdrukking dient 
te komen, maar eventueel elders in het blad. 

119 



Mededeling van de FEAPDA 1981 en verder 

federation Européenne des Associations 
de Professeurs de Deficients /Auditifs 

Betreft: Congres 1983 

Thema: Taalverwerving in de eerste schooljaren. Hoe? 
Tijd: 4-5-6 november 1983 
Plaats: Sigtuna (of elders) in Zweden 
Sprekers: Mr. Peter Blackwell,U.S.A. 

M. Leduc, Frankrijk 
Herr Klingel, Duitsland 

Men zou graag zien, dat vanuit ieder land een korte 
rapportage komt, van de manier(en) waarop het taal
onderwijs in de beginjaren gegeven wordt. Dit, om een 
overzicht van en een inzicht in eikaars werk te krijgen, en 
om een vruchtbare bijdrage te leveren aan de discussies. 
Daarom willen wij graag, met de a.s. deelnemers aan dit 
congres, een paar werkbijeenkomsten houden om van 
gedachten te wisselen en een rapport op te stellen. 
In verband hiermee zien we de opgaven voor dit congres 
gaarne tegemoet vóór 1 februari 1983 bij een van de beide 
ondergetekenden. 
De Ammanschool te A'dam kan deze keer twee afge
vaardigden naar het congres laten gaan; de andere 
instituten kunnen elk een gegadigde opgeven. 

Mw. B. Storm-Polet 
Hardenbroeklaan 5 
6825 AG Arnhem 

Mw. H.H.M. Boudens 
Prins Bernhardlaan 19 
3135 JA Vlaardingen 

Uw kind heeft recht op een 
goed vervoer 

De redaktie ontving van de oudercommissie van de 
Burgemeester De Wildeschool te Schagen (voor hetjuiste 
adres, zie hiernaast op de omslag) een uitvoerige 
beschouwing over het recht van ouders op goed en veilig 
vervoer van hun kind tussen school en huis. De commis
sie vermeldt uitvoerig hoe deze zaken voor de kinderen 
van hun school geregeld zijn in voorschriften voor de 
chauffeurs en de vervoersovereenkomst tussen Burge
meester en Wethouders enerzijds en een vervoersbedrijf 
anderzijds. 
Geïnteresseerden verwijzen we naar de oudercommis
sie, waar ze de tekst van de bestaande richtlijnen en ver
voersovereenkomst kunnen opvragen. 

A. v.d. Hey, Groningen. 

Zoals we misschien nog wel weten, hadden we in '81 het 
jaar van de gehandicapten. Het moet toch niet zo zijn, dat 
dat ene jaar het alleen maar doet. De mensen die met dat 
jaar bezig zijn geweest voelen dat ook wel aan en hebben 
daarom een blad uitgegeven dat zij een Magazine 
noemen. Waarom nou weer een Engels woord? Na het 
voorwoord van Prinses Juliana worden allerlei onder
werpen besproken: Hulp aan ouders, woonvormen voor 
gehandicapten, verkeers- en vervoersvoorzieningen; 
projekten in de 3e wereld; enz. enz. 
Op blz. 44 wordt gesproken over 'Boeken voor dove 
leerlingen'. Ik heb er een tijdje geleden over geschreven 
n.a.v. een tentoonstelling in Groningen over boeken voor 
gehandicapten (blz. 151 in de vierde aflevering van 
jaargang 1981). Wat is er eigenlijk weinig voor dove 
leerlingen, als je dat vergelijkt met de boekenvoorraad 
van de leeszaal. Deze boeken zijn voor onze leerlingen 
veel te moeilijk. Ik heb een klas regelmatig meegenomen 
naar de bibliotheek om boeken te lezen. Als ik dan samen 
met ze ging lezen, wat was het dan moeilijk, zelfs het 
eenvoudigste boekje. Ook in het blad wordt dat aange
haald. Ze wijzen erop, dat in het Nederlands de kleine 
woordjes zo veel problemen geven. Wat ziet een doof kind 
bij de zin:'Hij heeft net een vis gevangen'Ja juist: een man 
met een visnet, (als hij het woord 'net' kent). In het blad 
staat, dat er nu subsidie is voor boeken, speciaal voor 
doven. Laten we hopen dat die subsidie nu blijft. Er moet 
gezocht worden naar schrijvers, speciaal voor deze 
groep. De schrijfster hoopt, dat door deze boeken voor 
onze leerlingen de bibliotheek ook voor hen zal opengaan. 
Dit was dan de toestand in 1981. Zoals U hebt kunnen 
lezen op blz. 104 en blz. 117 van dit blad, zit er nu beweging 
in en verschijnen nu de eerste boekjes. 

Van de redaktie... alweer 

Wij houden niet op onze lezers aan te sporen tot het 
schrijven van artikelen in hun eigen tijdschrift. De vier 
blanco bladzijden in het hart van deze aflevering stimu
leren u misschien tot 'dreaming of a white Christmas'. 
Maar we hopen vooral dat U zich door dit uitnodigend 
blank briefpapier gestimuleerd voelt tot het schrijven van 
een artikel(tje). Meer kunnen we niet voor U doen. Als U nu 
nog niet schrijft ligt de verantwoordelijkheid helemaal 
bijU. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
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 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.B.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg, internaat 
Paus PiusXII school 
De Skelp 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
Inst. Sint Marie-internaat 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Jaltadaheerd200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
08895-2547 
076-132352 

05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-432776 
040-431087 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 

05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam J.C. Ammanschool 
1069 VM Amsterdam Dependance I.D.O. 
9712 NX Groningen Doveninstituut H.D. Guyot 
3031 BA Rotterdam Rudolf Mees Instituut 
5271 GD Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven 
2275 TH Voorburg Chr. Inst. voordoven'Effatha' 
2716 KS Zoetermeer Chr. Inst. voor doven 

'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-4 
Theerestraat 42 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

020-178617 
020-107519 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 
079-511151 

nendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
deeindredaktie. 




