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Ten geleide 
Het laatste nummer van Van Horen Zeggen jaargang 29 
verschijnt in het nieuwe jaar. 
N a een jaar van tegenslag v.w.b. de produktie van Van 
Horen Zeggen lijken nu de laatste hobbels uit de weg ge
ruimd te zijn. W e kunnen aannemen dat de nummers van 
jaargang 30 in geregelde orde zullen verschijnen. 
Het is mogelijk dat door de verlate verschijningsdata van 
de voorgaande nummers met name aankondigingen van 
symposia enz. de lezers niet meer op tijd bereikt nebben. 
W e bieden u en de betreffende organisatoren daarvoor 
onze excuses aan. 

In dit nummer vindt u een aantal lezingen ter gelegenheid 
van een interne studiedag van het Rudolf Mees Instituut. De 
bi jdragen zijn achtereenvolgens van Prof. Dr. Bernard 
T.Tervoort, drs. Trude Schermer en Filip Loncke, en beschrij
ven voornamelijk de ontwikkelingen op het gebied van ge
barentaalonderzoek. 
Van mevr. L.J.Kuipers-Alting verschijnt een artikel over de 
uitspraak van Engelse woorden in het V.S.O. en het regulier 
onderwijs. Het is een verslag van een onderzoek dat in 1986 
gehouden is en waar een aantal scholen voor V.S.O. uit de 
s.h.-sector aan meegewerkt heeft. 

Voor hen die kopij willen insturen zijn de volgende data van 
belang: nummer 1 van Van Horen Zeggen wordt verzonden 
op 2 maart, nummer 2 op 9 juni, nummer 3 op 15 september 
en nummer 4 op 19 januari (i.v.m. Vedon-congres in decem
ber). 
Kopij inleveren tot 6 weken voor de verzenddatum. 

De redaktie. 



De achtergronden van gebarentaal-onderzoek 
en de wijze waarop hierover wordt gepubliceerd 
Lezing voor de interne studiedag voor de medewerkers van het 
Rudolf Mees Instituut op vrijdag 22 april 1988 

Bernard T. Tervoort 

1. Inleiding 

Ter inleiding wil ik samen met u even naar de 
titel van deze voordracht kijken, waarvan het 
eerste deel luidt: de achtergronden van ge
barentaalonderzoek. Deze achtergronden zijn 
tweeërlei: theoretisch wetenschappelijk belang 
en praktische bruikbaarheid in toepassings
gebieden. Zó algemeen gesteld is deze twee
deling niets bijzonders; zij geldt voor alle we
tenschappelijk onderzoek. Zuiver wetenschap
pelijk, zogenaamd waarde-vri j , onderzoek dat 
geheel vrijblijvend in de lucht blijft hangen, 
zodat je er verder niets mee kunt, is immers net 
zo waarde-loos, als praktische toepassingen 
die niet op een wetenschappelijk gezonde ba
sis berusten. Die twee eisen van theoretisch 
fundament en praktische toepasbaarheid zijn 
dus algemene criteria; als we er van uitgaan 
dat ze derhalve ook gelden als achtergronden 
van gebarentaalonderzoek, dan zitten we wèl 
om te beginnen op soliede grond, maar moe
ten meteen daarna in concreto uitwerken wat 
dat inhoudt voor dit specifieke onderzoeks
gebied. O p zich zou dat de volgende duide
lijke tweedeling van deze voordracht opleve
ren: punt één het theoretisch wetenschappelijk 
belang van gebarentaalonderzoek, punt twee 
de praktisch bruikbare toepassingen daarvan. 
Ik zou die tweedeling dan ook gekozen heb
ben, als ik hier alles alleen had moeten komen 
vertellen en daar drie uur de tijd voor gekregen 
zou hebben. Gelukkig voor u en voor mij is dat 
niet het geval, en zijn er na mij nog drie spre
kers, van wie Trude Schermer een van de be
langrijkste theoretisch wetenschappelijke 
thema's uit het Nederlandse gebarentaalon
derzoek zal behandelen, en zowel Filip Loncke 
als Truus van der Lem overwegend op prak
tische toepassingsgebieden in zullen gaan, 
respectievelijk Filip meer in het algemeen en 
Truus specifiek wat de Nederlandse gebaren
taal betreft. Dat betekent dat ik mij kan beper
ken tot het uitwerken van het theoretisch we
tenschappelijk belang van gebarentaalonder
zoek meer in het algemeen; maar aan het 
begin van die uitwerking zal ik dan wel de link 
naar de praktijk leggen, om te laten zien dat 
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de lucht blijft hangen dat het waardeloos voor 
toepassingen zou zijn. 

N u het tweede deel van de titel van mijn le
zing, die luidt: en de wijze waarop hierover 
wordt gepubliceerd. W i e hier een addertje 
onder het gras bespeurt, heeft het bij het rechte 
eind, want de oorspronkelijke titel van deze 
voordracht, zoals die bij de eerste telefonische 
uitnodiging door Harrie Knoors werd voorge
steld, luidde: Zin en onzin over gebarentaal
onderzoek, naar analogie van mijn aan velen 
onder u bekende verhaal: Zin en onzin over 
TC. De definitieve titel, met genoemde tweede 
helft, zoals die nu op het programma staat, is 
wat zakelijker, maar een restje van dat eerste 
voorstel is er nog wel in te vinden. Immers: bij 
de wijze waarop hierover wordt gepubliceerd 
hoort natuurlijk ook de verkeerde, onjuiste 
wijze. 
Voor het afwijzen van onjuistheden vaar ik een 
wat algemene koers, en neem daarvoor als uit
gangspunt wat Markowicz (1977) schreef in 
zijn publicatie 'ASL Fact and fancy', die ik zal 
aanpassen aan wat hier en nu relevant is. Zo 
kom ik dan alsnog tot een zekere tweedeling, 
te weten: ten eerste onjuiste en juiste opvattin
gen over gebarentaalonderzoek, en ten twee
de enkele hoofdlijnen in hedendaags gebaren
taalonderzoek. Ik draai de titel dus om, hoewel 
niet helemaal, want het één is nauw betrokken 
op het ander. Tot zover de inleiding op mijn 
presentatie. 

2. Onjuiste opvattingen 

Markowicz somt een aantal mythes op over 
gebarentaal: onjuiste of onzinnige voorstel
lingen dus, waarvan ik er zes overneem en 
aanpas, nl. (1) gebarentalen zijn universeel, 
(2) concepten kunnen alleen in woorden 
adequaat worden uitgedrukt, (3) gebarentalen 
zijn iconisch, imitatief dus, (4) gebaren komen 
niet verder dan lichaamstaal, (5) gebaren blij
ven concreet, en (6) gebarentalen zijn ongram
maticaal. 

2 . 1 . Gebarentalen zijn universeel 

Ten eerste: gebarentalen zijn iniverseel. Elke 
linguïst weet dat één wereldtaal voor alle 



mensen een utopie moet blijven omdat zelfs 
waar talen een gemeenschappelijke basis heb
ben - zoals alle Romaanse talen het Latijn bij
voorbeeld - zij toch door allerlei invloeden van 
cultuur, eigen volksaard, regionaal isolement, 
afstand, natuurlijke grenzen, enzovoorts zover 
uiteen groeien dat ze na verloop van tijd on
verstaanbaar van elkaar verschillen. En puur 
hulptalen, zoals Esperanto, verliezen het van 
echte wereldtalen in bruikbaarheid, zoals En
gels, Spaans, Chinees of Russisch. Ook en juist 
van gebarentalen werd soms wel gedacht 
dat ze wèl tot één universele taal uit konden 
groeien, onder andere door De l'Epée, en niet 
zo lang geleden nog door Margaret Mead . 
Dat kwam in hoofdzaak omdat gebarentalen 
als direct begri jpbare, imitatieve systemen wer
den gezien. Maar, zoals ik in het artikel 'Univer
sal sign language or sign language universals' 
(1983) heb uitgewerkt, is zo'n universele ge
barentaal onmogelijk, juist omdat elke gebaren
taal een echte taal is en zich ook als zodanig 
gedraagt. Met pantomimiek komen dove men
sen uit verschillende landen wel een heel eind 
als het om een kop koffie, forellen vissen, een 
voetbalwedstrijd of hun gezinssamenstelling 
gaat, maar zo gauw de lezingen over geleide 
economie, sociale wetgeving of computer
programmering beginnen, hebben ze allemaal 
hun eigen tolk, dus hun eigen taal nodig. En 
om dezelfde redenen als waarom Ido of Espe
ranto niet echt aanslaan, zijn ook artificiële 
gebarensystemen, als dat van Paget-Gorman 
of van Van Beek, nooit uitgegroeid tot een 
universeel communicatiesysteem, laat staan 
tot een taal, evenmin als het Gestuno dat 
slechts bestaat uit een vocabulair, samenge
steld uit enkele grotere gebarentalen. W a t je 
wèl ziet, op internationale congressen bijvoor
beeld, is dat ontwikkelde doven de gebaren
taal van een ander land min of meer beheer
sen; vooral ASL speelt daarbij een dominante 
rol. De parallellie met het Engels is daarbi j heel 
duidelijk. 

2.2. Concepten kunnen alleen in woorden 
adequaat uitgedrukt worden 

De tweede mythe die over gebarentalen de 
ronde doet, noemt Markowicz: 'reality must 
be word-based' ; ik heb dat vertaald met: con
cepten kunnen alleen in woorden adequaat 
uitgedrukt worden. Het is uiteraard waar dat 
in alle gesproken talen concepten van objec
ten, ideeën, gevoelens, begrippen, kortom van 
alles waar mensen denkinhouden over heb
ben, vastgelegd worden in woorden. Met 
woorden kunnen mensen hun concepten 
scherp afgrenzen, in hun geheugen opslaan, 

daaruit terugroepen en er met andere mensen 
over communiceren. Zo'n woordenschat als 
geheel kan dan vastgelegd worden in een 
woordenboek. Maar er is geen enkele reden 
waarom dove mensen dat niet met gebaren 
zouden kunnen, en dat is precies wat gebeurt, 
zoals wetenschappelijk onderzoek heeft aan
getoond. Doven hebben ook een vocabulair, 
een gebarenschat. 
Een tweede, wat subtielere vergissing die ook 
nog bij dit tweede punt hoort, is dat men meent 
dat woorden een noodzakelijke tussenpositie 
tussen gebaar en werkelijkheid moeten in
nemen. Als wij horenden over een gebaar 
spreken, benoemen wij dat gebaar uit nood
zaak met een woord . Het gebaar voor APPEL, 
voor MOEDER, voor TAAL bi jvoorbeeld. Dat is 
even onvermijdelijk als riskant, want het gevaar 
dreigt dat we gaan denken dat dove geba-
renmakers in het gebruik ook telkens dat woord 
als medium nodig hebben en dat is nu juist niet 
het geval. In het gebruik zijn gebaren als 
elementen uit een gebarentaal woordonaf-
hankelijk. Daarom is net ook zeker niet zo dat 
elk gebaar een woo rd heeft, en evenmin dat 
de betekenis van woord en gebaar elkaar 
per se overlappen. 

2.3. Gebarentalen zijn iconisch 

Ten derde luidt een mythe dat gebarentalen 
iconisch zijn, dat wil zeggen dat gebaren de 
werkelijkheid direct nabootsen. O p het eerste 
gezicht lijkt dat soms inderdaad zo; je kunt 
bi jvoorbeeld zeggen dat het gebaar voor 
AUTO het sturen van het wiel nabootst, of 
voor FIETSEN de beweging van de trappers. 
Maar ten eerste geldt dat Tang niet voor alle 
gebaren, ten tweede is dat nabootsen vaak 
maar schijn, en ten derde is dat nabootsen niet 
de basis waarop het gebaar in zijn betekenis 
herkend wordt. Imitatie verklaart wel vaak, 
hoewel niet altijd, het ontstaan van het ge
baar. Elke dovenleerkracht kent voorbeelden 
van gebaren die zo ontstaan zijn, waar vaak 
niemand de oorsprong meer van weet. Eén 
van mijn oude voorbeelden is dat een MOE
DER OVERSTE (draaibeweging van wijsvinger 
die in de wang prikt) omdat er generaties moe
der-oversten terug er ooit eens een geweest 
is met kuiltjes in de wang . NEDERLAND is in 
ASL of een omlijning van de Volendamse hul, 
óf het vasthouden van een lange gouwenaar, 
maar geen dove heeft die associatie als hij in 
ASL over de Nederlandse economie of schil
derkunst heeft; hij kent die iconische relatie 
niet eens. Gebaren functioneren namelijk net 
als woorden op basis van conventies, zonder 
vormrelatie tot wat ze noemen. Hoewel: niet 113 



geheel en al op dezelfde wijze. Wan t naast 
dat conventioneel-arbitraire heeft het gebaar 
als taalteken ook en daarenboven soms de 
kracht van de directe uitbeelding erbij. Zo kun 
je met het gebaar FIETSEN laten zien hoe snel 
of hoe moeizaam je trapte, of met het gebaar 
voor AUTO hoe scheef of ontspannen je stuur
de. 

2.4. Gebaren komen niet verder dan 
lichaamstaal 

De vierde mythe hangt nauw samen met de 
derde. Markowicz formuleert haar als volgt: 
'signs are glorified gestures'; ik heb dat vrij ver
taald met: gebaren komen niet verder dan 
lichaamstaal, omdat het Nederlands geen 
twee woorden heeft voor 'sign' tegenover 
'gesture'. Wi j moeten dat verschil omschrijven 
door gebaar-uit-een-gebarentaal tegenover 
algemeen-spontaan-gemaakt-gebaar. Die om
schrijving maakt dan gelijk duidelijk waaruit 
deze mythe bestaat. Stellen dat alle tekens uit 
een gebarentaal van oorsprong spontane 
l ichaamsgebaren zijn, is net zo naïef als de 
theorie dat alle woorden uit een gesproken 
taal oorspronkelijk uit kreten en onomato
peeën voortkomen; met geen van beide kan 
de wetenschap iets doen. Je hoeft maar naar 
de abstracte betekenis van gebaren uit een 
gebarentaal te kijken of te ervaren hoe inge
wikkeld de regels voor het gebruik ervan in 
elkaar zitten om te weten dat dit nonsens is. 
Maar nonsens die nog steeds als zoete koek 
over de toonbank gaat en gegeten wordt 
door alwie stelt dat pre l inguaaldove kinderen 
de eerste levensjaren aan lichaamstaal vol
doende hebben tot ze rijp zijn voor de echte 
taal van praten en woorden. 

2.5. Gebaren blijven concreet 

Vijfde mythe: gebaren blijven concreet. Dit is 
een van de meest hardnekkige mythes, zegt 
Markowicz, die teruggaat op het verouderde 
idee van de superioriteit van cultuurtalen te
genover primitieve talen van zogenaamd on
derontwikkelde volkeren. Meer gematigde te
genstanders van gebaren willen volgens de 
mythe dan nog wel toegeven dat gebaren
talen talen zijn in zekere mindere zin, maar 
laten daar in één adem op volgen dat het dan 
hoogstens erg primitieve talen zijn, net als die 
van primitieve volkeren, Creool-talen bijvoor
beeld, en dus evenmin in staat hoger denken, 
abstracte wetenschap of religieus beleven in 
uit te drukken. Taalwetenschappelijk is het 
een grove blunder om welke taal ter wereld 
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uitdrukken van de enorme complexiteit van 
religieus beleven en andere gewoontes en 
cultuurverschillen van verre volkeren is allang 
vastgesteld en gebarentaalonderzoekers ver
bazen zich meer en meer over de ingewikkeld
heid ervan. Zelf heb ik jaren geleden een dove 
professor in de wiskunde aan Gal laudet 
University een college differentiaal en inte
graal rekenen zien geven aan dove studenten 
in ASL en in een tempo dat geen horende do
cent bij had kunnen houden. 

2.6. Gebarentalen zijn ongrammaticaal 

De complexiteit van gebarentalen brengt ons 
tenslotte tot de zesde en laatste mythe van 
Marcowicz, namelijk dat gebarentalen on
grammaticaal zouden zijn. Dat wordt dan ge
concludeerd uit het feit dat ASL niet de regels 
van de Engelse grammatica volgt. Ook dat is 
taalkundig zo primitief gedacht dat discussie 
nauwelijks nodig is. Toch'komt dat telkens terug. 
Een gebarenvolgorde als VADER G R O O T of 
TAFEL OP wordt dan 'fout!' genoemd omdat 
het 'grootvader ' of 'op tafel' moet zijn. Ja, in 
het Nederlands, maar niet in de betreffende 
gebarentaal. Markowicz merkt terecht op dat 
een Engelsman dan het Frans ongrammaticaal 
zou moeten noemen omdat het niet de regels 
van het Engels, maar van het Frans volgt. Dis
cussie overbodig. 

Hiermee sluiten we het eerste deel van deze 
voordracht af. U kunt het geloven of niet: al 
deze mythes doen hier en daar nog steeds als 
waarheid opgeld, ook in nieuwere publicaties. 
U kunt zich voorstellen dat ze heel veel kwaad 
doen aan gezond en eerlijk achtergrondden-
ken dat aan de basis van onderwijs, opvoe
ding en sociale begeleiding dient te liggen. 

3. Algemene achtergronden over gebaren-
taalonderzoek 

Het tweede deel van deze lezing handelt over 
de meer algemene achtergronden van geba-
rentaalonderzoek. Een indeling die vaak ge
bruikt wordt, bi jvoorbeeld in handboeken of 
op congressen, is die in linguïstisch, psycho-
linguïstisch, sociolinguïstisch en neurolinguïs-
tisch onderzoek; soms wordt daar ook op het 
onderwijs betrokken gebarentaalonderzoek 
of de taalverwerving van jonge dove kinderen 
aan toegevoegd. Ik zal over de vier eerstge
noemde onderdelen kort iets zeggen, maar 
maak eerst twee opmerkingen vooraf. 

In de eerste opmerking kom ik terug op wat ik 
in de inleiding al gezegd heb over zogenaamd 
waardevri j onderzoek; ik herhaal dat gebaren-



taalonderzoek niet los dient te staan van toe
passingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal 
of pedagogisch gebied. Sommige individuele 
onderzoekers mogen best zuiver theoretisch 
bezig zijn, maar het wetenschappelijk forum 
als geheel heeft tot taak de maatschappelijke 
relevantie van de resultaten mede in het on
derzoek te betrekken. Sommige met name 
Amerikaanse gebarentaalonderzoekers heb
ben zich nogal eenzijdig theoretisch opgesteld 
in hun speurtocht naar de zuivere ASL, met te 
weinig besef van hun verantwoordelijkheid 
voor onderwijs en gemeenschap. Mary Bren-
nan spreekt in deze context over het dilemma 
van de linguïst (Brennan 1986); meer in alge
mene zin komt dat voor elke wetenschapper 
neer op het in balans brengen van zijn we
tenschappelijk werk met zijn sociale verant
woordeli jkheid. 

In een tweede opmerking vooraf wil ik op
nieuw de door mij al vaker gesignaleerde vier 
ontwikkelingslijnen noemen die gebarentaal-
onderzoek in het alqemeen qekenmerkt heb
ben (1988). 
In een eerste, primitieve fase, ruwweg tijdens 
de eerste helft van deze eeuw, werden zoge
naamde gebarentalen beschouwd als sub-
linguïstische, imitatieve en deiktische uitdruk
kingsvormen die pas een zekere status als 
taal kregen door vermenging met de op school 
geleerde, zogeheten cultuurtaal. 
In het midden der vijftiger jaren stelden enkele 
linguïsten, met name Stokoe (1960) en Tervoort 
(1953) uit empirisch onderzoek vast, dat er van 
kenmerken van een echte visuele taal sprake 
was. Deze vaststelling luidde een tweede fase 
in, van beginnend onderzoek met de nadruk 
op het feit dat er zeer grote verschillen waren 
tussen talen gebaseerd op spraak en die ge
baseerd op lichaamstekens. 

Een veel groter aantal van vooral Amerikaan
se onderzoekers ging toen echter aan het 
werk met als voornaamste doel, aan te tonen 
dat gebarentalen echte natuurlijke talen wa
ren; langzamerhand werd het accent verlegd 
van het uitwerken van verschillen naar het 
vaststellen van overeenkomsten met spreek
talen. Een vroege samenvatting van deze der
de fase vindt men bij Klima & Bellugi (1979). 
In de vierde fase, ingeluid door bi jvoorbeeld 
Deuchar (1984), maar nu langzamerhand ge
meengoed wordende, verlaten de meeste on
derzoekers het min of meer defensieve stand
punt en nemen het feit van volledig taai-zijn 
van gebarentalen zonder verdere discussie 
als vanzelfsprekend aan. Het accent ligt nu 
opnieuw op het eigen karakter van gebaren

taal, maar dan niet langer omdat ze anders 
zijn, maar hun eigen identiteit hebben. 

W e komen nu toe aan nog enkele samenvat
tingen van de zojuist genoemde gebieden van 
onderzoek: de linguïstiek, en de psycho-, 
socio- en neurolinguïstiek. Een uitgebreidere 
samenvatting hiervan vindt u in mijn artikel 
in het binnenkort te verschijnen nummer van 
het Nederlands Tijdschrift voor Psychologie 
(Tervoort 1988), dat in zijn geheel aan geba
rentalen is gewijd. 

3 . 1 . Linguïstiek 

Het eerste gebied is dat van de taalweten
schap die tot taak heeft de grammatica van 
een taal te beschrijven en daar nooit tot in 
alle details mee klaar komt. Sinds eeuwen be
staat een grammatica voor elke taal uit de 
hoofdstukken klankleer, woordleer, zinsleer en 
betekenisleer; men heeft getracht deze hoofd
indeling ook voor gebarentalen terug te vin
den, wel met succes, maar ook met specifieke 
aanpassingen, waar het hier gaat om het 
unieke geval van talen die gebaseerd zijn op 
het voortbrengen en visueel waarnemen van 
l ichaamsbewegingen. Een klankleer zou dus 
nonsens zijn, maar als men fonologie defi
nieert als de leer van de kleinste opbouwende 
delen van een taal - en dat is de enig juiste 
definitie - dan vindt men deze 'minimal units' 
ook in het gebaar terug, niet in volgorde, maar 
in vier simultane parameters, van stand, vorm, 
beweging van de hand plus de oriëntatie ervan 
ten opzichte van het lichaam. 

Het hoofdstuk vormleer als woordleer wordt 
uiteraard de leer van de vorm van het gebaar 
als betekenisdrager. De meergenoemde iconi-
citeit zowel als de simultaneïteit zorgen op
nieuw voor een geheel eigen morfologie, 
maar ook bij gebarentalen komen samenstel
lingen en nieuwgevormde combinaties voor. 

De gebarentaalzinnen worden beschreven in 
de syntaxis; volgens vaste regels worden ge
baren tot zinnen aaneengevoegd. Ook hier 
zorgt het feit dat we met visuele systemen te 
maken hebben voor een geheel eigen organi
satie van regels van volgorde en rangschik
king; naast de mogelijkheid tot simultaan be
tekenen is ook het feit dat gesprekspartners 
elkaar door lopend moeten zien van invloed 
op die regelvorming. Het hele lichaam bete
kent mee (Jouison 1986); van de zogenaamde 
'non-manual features' is de mimiek het belang
rijkst (Colville 1986). 
Eén van de belangrijkste begrippen is de 
'syntactic signing space', dat is de ruimte vóór 115 



het bovenlichaam waarin de gebarenmaker 
wat hij te zeggen heeft als het ware voor zich 
uitstalt; naarmate het gesprek vordert, vult zich 
die ruimte met verwijzingen en neemt de ge
compliceerdheid ervan toe. 
Over de betekenis van gebaren is in het voor
afgaande al iets gezegd; voor verdere infor
matie over de betekenisleer der gebaren moet 
ik naar elders verwijzen. 

3.2. Psycholinguïstiek 

Vervolgens komt de psycholinguïstiek even aan 
de orde, dat is het vak dat het feitelijk functio
neren van taal in het menselijk individu bestu
deert. Hoe leert een kind de moedertaal, hoe 
ontwikkelt zich de woordenschat, hoe werk» 
het taaigeheugen, hoe verstaat men spraak, 
begrijpt en produceert men zinnen, leert men 
andere talen, hoe komt het dat mensen zich 
verspreken, hoe begrijpt men stijlfiguren, enzo
voort. Er is bijna geen onderdeel van psycho-
linquïstisch onderzoek of men heeft het ook op 
gebarentalen toegepast; vooral de Amerika
nen zijn nu al enkele tientallen jaren bezig met 
onderzoek naar gebarentaal-verwerving en 
-verwerking en alle andere zojuist genoemde 
themata. Het is binnen dit beperkt bestek on
doenlijk om alle onderdelen de revue te laten 
passeren. 

Met name in de zoeven genoemde derde ont
wikkelingsfase van gebarentaalonderzoek 
heeft men allerlei bevindingen uit psycho-
linguïstisch onderzoek naar net functioneren 
van taal op basis van het gesproken woord in 
het individu getoetst aan dat functioneren in 
dove zogenaamde 'native signers'; men is zon
der uitzondering tot de slotsom gekomen dat 
gebarentalen, in casu vooral ASL, zich als 
taal gedragen, tot en met vergissingen met 
taal toe (vroege samenvatting bij Klima & 
Bellugi 1979). 

Twee onderdelen uit dit soort onderzoek wil ik 
even met name vermelden. Het eerste betreft 
taalverwervingsonderzoek van dove kinderen 
van dove, ASL gebruikende ouders. Onder 
meer Bonvillian en anderen (1983, 1985) heb
ben proefondervindelijk aangetoond dat deze 
kinderen zeker even snel en goed een eerste 
vocabulair opbouwen als horende kinderen, 
en dat ze bovendien niet ten achter blijven bij 
dove kinderen van horende ouders bij het 
later op school leren van de Engelse taal, spre
ken en spraakafzien niet uitgezonderd. 
Het tweede soort onderzoek dat ik kort wil 
vermelden bestaat uit een aantal experimenten 
naar geheugen voor en herkenning van ge
baren die alle tot de slotsom komen dat het niet 
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herkenning en terugherkenning, maar hun fo
nologische kenmerken als taaltekens (Poizner, 
Bellugi & sTweney 1981; Poizner, Bellugi & 
Lutes-Driscoll 1981). 

3.3. Sociolinguïstiek 

Ook sociolinguïstisch onderzoek naar geba
rentalen is sinds een tiental jaren op gang ge
komen. De sociolinguïstiek bestudeert het func
tioneren van taal tussen mensen, met vraag
stukken als de taal van minderheden, dialect
verschijnselen, meertaligheid, vreemde-taal-
verwerving. In Neder land en ook elders staan 
onder meer de problemen in de taalsituatie 
van gastarbeiders en hun gezinnen centraal. 
Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen der
gelijke sociolinguïstische problemen en die van 
dove mensen. In zekere zin vormen ook de 
laatsten een minderheid in sociale en socio
linguïstische zin met enerzijds de plicht tot een 
ruime mate van integratie binnen de horende 
maatschappij en anderzijds het recht op de 
eigen identiteit binnen de groep, inclusief de 
eigen taal. Dat de balans tussen die twee soms 
moeilijk te vinden is, behoeft geen betoog. 

Een apart onderdeel van de sociolinguïstiek, 
volgens sommigen zelfs een apart vak, is de 
pragmatiek die de verbale interactie tussen 
gesprekpartners analyseert: wat zijn de ken
merken van begin, opbouw, doorverwerking 
en beëindiging van een gesprek; wat zijn de 
regels voor het beurt-nemen en beurt-geven, 
voor het onderbreken van de partner, het be
trekken van derden binnen het gesprek, voor 
het groepsgesprek; hoe verwijst men naar het 
voorgaande, wat veronderstelt men bekend 
bij de ander, enzovoorts. 
Er bestaan reeds allerlei analyses van diverse 
gespreksoorten, bi jvoorbeeld het interview, 
het naar-de-weg-vragen, het telefoongesprek, 
hef loketgesprek, etcetera. Ook binnen dit vak
onderdeel groeit de interesse voor het func
tioneren van de gebarentaal in conversaties 
tussen dove mensen onderling. Er blijken naast 
oppervlakkige en voor de hand liggende ver
schillen ook wezenlijke overeenkomsten. Dove 
mensen geven elkaar uiteraard andersoortige 
signalen; ze organiseren hun gesprekken on
der meer door middel van de zojuist genoem
de syntactic signing space. Maar wat de es
sentie van de conversatie betreft, doen ze 
hetzelfde, zowel wat het organiseren van de 
structuur als wat de opbouw van de inhoud 
aangaat. 

3.4. Neurolinguïstiek 

Tenslotte de neurolinguïstiek. Veel van wat dit 



vak weet omtrent het functioneren van de men
selijke hersenen bij taalgebruik, is bekend uit 
de pathologie. Vooral de afasiologie heeft 
veel bi jgedragen tot de vermeerdering van 
deze kennis. Afasie is een taalstoornis tenge
volge van een beschadiging van bepaalde 
delen van de cortex, de hersenschors, in de 
linker hemisfeer. Zo'n beschadiging kan ver
oorzaakt worden door een tumor, een abces, 
een ongeval, of - heel vaak - een bloeduitstor
ting in de hersenen, een zogenaamd cerebro
vascular accident, in de wandel ing een be
roerte genaamd. 

Sinds enkele tientallen jaren heeft de patho-
linguïstiek - als onderdeel van de neurolinguïs-
tiek - vrij nauwkeurig allerlei morfonologische, 
syntactische en semantische taaiafwijkingen 
met diverse lesie-patronen van de linker 
hemisfeer in relatie kunnen brengen. W a a r nu 
dergelijke taaluitvalsverschijnselen altijd neuro
logisch links gelocaliseerd blijken, terwijl andere 
vermogens zoals bijvoorbeeld ruimtelijke oriën
tering en visueel patroonherkennen, dominant 
rechts georganiseerd zijn, werd een van de 
belangrijkste vragen voor neurolinguïstisch en 
patholinguïstisch onderzoek van gebarentalen: 
zijn gebarentalen als taal dus links of als visueel 
patroonherkennen dus rechts georganiseerd? 
Men was er zich reeds tientallen jaren van be
wust dat het an twoord op deze belangrijke 
vraag te vinden zou moeten zijn in onderzoek 
naar afatische uitvalsverschijnselen bij pre-
linguaal dove gebarenmakers die hun geba
rentaal dominant als eigen taal gebruiken en 
bovendien óf links of rechts een hersenlesie 
hadden opgelopen. De grote praktische moei
lijkheid was tot voor kort het vinden van de 
geschikte proefpersonen. Vooral het feit dat 
die niet te sterk onder invloed van de spreek
taal mochten gestaan hebben als primair ver
worven en gebruikte taal, was een moeilijk
heid. Pas in de laatste jaren is een team in de 
Verenigde Staten er in geslaagd om derge
lijke proefpersonen te vinden en te onderzoe
ken (Poizner, Klima & Bellugi 1987). Over dit 
thema is in december 1987 op het Max Planck 
Institut in Ni jmegen een symposium gehouden 
met Howard Poizner, de voornaamste onder
zoeker, als gast. De voornaamste uitkomst van 
dit onderzoek bleek te zijn dat gebarentalen 
evenals talen die gebaseerd zijn op spraak 
dominant links georganiseerd zijn; dit is on
omstotelijk aangetoond aan de hand van in
genieuze hersenfoto's, computeruitwerkingen 
daarvan en taalgedragskenmerken van dove 
CV A-patiënten. 

En hier, dames en heren, moeten we het voor 
wat deze voordracht betreft, bij laten. Voor wie 

zich nog wat verder wil verdiepen in de ach
tergronden van gebarentaalonderzoek, verwijs 
ik naar de literatuur; in de eerste plaats de 
documentatie die is toegevoegd aan de ge
drukte versie van deze lezing in de vorm van 
een bibliografie, en verder naar het tijdschrift 
Sign Language Studies, benevens de verslag
boeken van congressen die over gebaren
taal gehouden zijn: Stockholm (1979), Bristol 
(1981 en 1984), Brussel (1982), Amsterdam 
(1985) en Lappeenranta (1987). 
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in het bijzonder ook de Nederlandse Gebarentaal 
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1. Inleiding 

Uit de titel van deze lezing is onmiddellijk af te 
leiden dat er geen universele gebarentaal be
staat. Dat zal voor de meesten onder u ook 
geen nieuw gegeven zijn. In de afgelopen 
jaren is er ook in Neder land vrij veel informa
tie verspreid over het bestaan van gebaren
taal, het gebruiken van gebaren in de school, 
in gezinsbegeleidingsprogramma's enzovoorts. 
Het is nu heel vanzelfsprekend dat we het ver
schil kennen tussen een echte gebarentaal, dat 
wil zeggen, de taal van dove mensen die van
af de geboorte doof zijn en gebaren gebrui
ken, en gebaarsystemen. Dat wil zeggen, sy
stemen waar in gebaren gebruikt worden die 
hetzij uit de eigen gebarentaal afkomstig zijn, 
hetzij bedacht zijn. 
Er zijn verschillende gebaarsystemen. Heel 
strikte systemen, waarbi j ieder onderdeel van 
de gesproken taal visueel wordt weergegeven, 
en wat vrijere systemen, waarbi j geen be
dachte gebaren gebruikt worden. Kenmerk 
van alle gebaarsystemen is dat de grammatica 
van de gesproken taal gevolgd wordt en niet 
die van de gebarentaal. 

W a a r het in deze lezing om gaat is de gram
matica van gebarentalen in het algemeen en 
Nederlandse Gebarentaal (NGT) in het bij
zonder. Tot 1960 werd de taal van dove men
sen niet serieus beschouwd als een echte taal, 
geli jkwaardig aan gesproken talen. W e l werd, 
door sommige mensen tenminste, het belang 
van deze manier van communiceren voor dove 
mensen zelf erkend. Ondanks het feit dat sinds 
1880 gebaren niet meer in het onderwijs ge
bruikt mochten worden, bleek de behoefte 
aan deze manier van communiceren toch zo 
groot, dat dove mensen onderling en veelal 
buiten het gezichtsveld van horenden met 
elkaar bleven gebaren. 

W a a r o m werd gebarentaal niet beschouwd 
118 als een echte taal? 

Het antwoord hierop is eigenlijk heel simpel: 
omdat men geen 'vat' kon krijgen op het be
wegen van de handen. Het leek wel mime, of 
plaatjes in de lucht. Het was wel duidelijk dat 
dove mensen efficiënt met elkaar communi
ceerden, maar iedere vorm van communicatie 
is nog geen taal. Daarvoor moet aan een 
aantal voorwaarden voldaan worden, o.a.: 
- een taal moet een eigen woordenschat heb

ben; 
- een eigen grammatica en 
- beantwoorden aan de behoefte van de 

taalgebruikers. 

Toen Stokoe (1960) ontdekte dat gebaren, net 
als woorden, opgebouwd zijn uit kleinere vaste 
onderdelen en dat met die onderdelen steeds 
weer nieuwe gebaren gemaakt kunnen wor
den, werd het pas duidelijk dat die gebaren 
helemaal geen 'plaatjes in de lucht' zijn. De 
vaste onderdelen van een gebaar zijn: 
- plaats 
- handvorm 
- palm- en vingeroriëntatie 
- beweging. 
Behalve deze onderdelen is ook het non-
manuele deel van het lichaam belangrijk, dat 
wil zeggen, alles wat zich niet op de handen 
afspeelt. Door van ieder gebaar de onderde
len te beschrijven heeft Stokoe een woorden
boek gemaakt van Amerikaanse gebaren. 
Later zijn er ook woordenboeken met tekenin
gen en foto's gemaakt. Daarmee is dus duide
lijk dat de Amerikaanse gebarentaal een eigen 
woordenschat heeft. De ontdekking van 
Stokoe heeft ertoe geleid dat taalwetenschap
pers overal in de wereld geïnteresseerd raak
ten in de communicatie van doven. Vandaar 
dat we sinds die tijd ook veel meer informatie 
hebben over de grammatica van een aantal 
gebarentalen. 

2. Het materiaal 

Voordat we de grammatica van gebarentalen 
in het algemeen bespreken, eerst nog een an
der punt. 
W e hebben het hier over gebarentaal, de 
taal van prelinguaal dove mensen. Betekent 
dat dan ook dat als we dove mensen zien ge-



baren dat er altijd sprake is van gebarentaal? 
Het antwoord op deze vraag in z'n algemeen
heid is 'nee'. W e moeten heel voorzichtig zijn 
met de term gebarentaal. Daar zijn verschil
lende redenen voor: 

I • Ten eerste is in de praktijk en uit onderzoek 
gebleken dat dove mensen anders kunnen 
gaan gebaren als er horende mensen bij zijn. 
Dat is zeker zo als de horende mensen geen 
gebaren gebruiken, maar zelfs als zij dat wel 
doen dan is er vaak geen sprake van geba
rentaal. Dit is overigens niet typerend voor 
gebarentaalonderzoek. Dat gelat voor al het 
taalkundig onderzoek. Labov (1972) noemt dit 
the observer's paradox' : "om de belangrijk

ste gegevens voor een linguïstische theorie te 
verzamelen, moeten we observeren hoe men
sen spreken wanneer ze niet worden geobser
veerd". 

2. In landen waar in het onderwijs gebaren 
niet gebruikt mochten worden, de zogenaam
de orale landen', zijn dove mensen erg aar
zelend over hun gebruik van gebarentaal. 
Omdat hen vaak geleerd is dat gebaren ma
ken slecht is en dat het geen taal is, zijn ze 
vaak niet erg gauw geneigd om gebarentaal 
te gebruiken waar horende mensen bij zijn. De 
emancipatie van dove mensen heeft in dit op
zicht al wel veel veranderd, maar het zal nog 
enige tijd duren voordat alle dove mensen 
trots zijn op hun eigen taal en niet meer het 
idee hebben dat het minderwaardig is om te 
gebruiken. 
W e zien in orale landen heel vaak dat er een 
invloed van de gesproken taal is op de geba
rentaal. Dat is ook in Neder land het geval. 
W e komen hier nog op terug. 

3. Tenslotte kan ook de situatie een rol spelen. 
Over het algemeen zien we dat in formele si
tuaties (bijvoorbeeld vergaderingen, of lezin
gen) minder gebruik gemaakt wordt van ge
barentaal dan in informele situaties. Dat komt 
niet doordat gebarentaal niet geschikt zou zijn 
om in deze situaties te gebruiken, maar door
dat de status van gebarentaal in de meeste 
landen lager is dan die van de gesproken 
taal. 

Ditzelfde verschijnsel doet zich voor in andere 
gevallen, waar een verschil van status is tussen 
twee talen of dialecten. 

Samengevat kunnen dus drie faktoren een rol 
spelen: 
1. de gesprekspartner; 
2. de achtergrond van de gebarenmaker; 
3. de situatie. 

Het omgekeerde, alles wat we als horenden 
zien gebaren is geen gebarentaal, is ook niet 
waar. Het gaat er alleen om dat we voorzich
tig zijn met de term zelf, met de manier waarop 
materiaal verkregen is en de manier waarop 
het geïnterpreteerd wordt. 
Tussen gebarentaal enerzijds en gesproken 
taal anderzijds liggen variëteiten, waarbi j de 
ene helft meer behoort bij gebarentaal en de 
andere helft bij gesproken taal. W o o d w a r d 
(1973) heeft dit verschijnsel aangeduid met 
de term 'continuum'. 

Dit alles betekent dat je nooit op één manier 
alleen gegevens kunt verzamelen, op grond 
waarvan je regels vaststelt. In gebarentaal-
onderzoek is het de laatste jaren de gewoonte 
geworden op minstens twee manieren mate
riaal te verzamelen, zodat de resultaten ge
toetst kunnen worden: 
a. het verzamelen van spontane taal, bij voor

keur van dove mensen die van jongs af aan 
gebaren maken, opgegroeid zijn in de do-
vengemeenschap en positief staan tegen
over hun taal. 

b. het uitlokken van bepaalde zinsconstructies 
door bi jvoorbeeld verhalen te laten vertel
len rond één thema, naar aanleiding van 
een stripverhaal (om invloed van de ge
sproken taal te voorkomen). 

Het verzamelde videomateriaal zal dan ver
volgens met behulp van een dove informant 
vertaald moeten worden en geanalyseerd. De 
meest ideale informant is dan natuurlijk een 
dove die zelf taalkundig geschoold is, maar 
die is niet in ieder land aanwezig. In de Ver
enigde Staten en Zweden beschikt men over 
professionele dove taalkundigen, die vaak 
een heel onderzoeksteam leiden, maar dat is 
bi jvoorbeeld in Neder land nog niet het geval. 

3. Het zoeken naar grammaticale regels 

Als je naar de regels van een taal zoekt, kun 
je dat op verschillende manieren doen.-
1. vanuit de kenmerken van de eigen taal (en 

de andere talen die de onderzoeker even
tueel bekend zijn). Dus je neemt bijvoor
beeld de passief constructie in het Neder
lands "Ik word achtervolgd" en je zoekt 
naar een vergelijkbare constructie in de an
dere taal. Deze werkwijze gaat uit van de 
functie en zoekt naar de vorm. 

2. vanuit het materiaal zelf zoeken naar syste
matiek, vervolgens komen tot het opstellen 
van bepaalde hypothesen, die dan weer 
getoetst kunnen worden. Hierbij kan men 
zich dan laten leiden door algemene princi
pes die in alle talen te vinden zijn. In deze 119 



werkwijze ga je uit van de vorm en zoek je 
naar de functie. 

De eerste methode lijkt heel voor de hand lig
gend, maar er schuilt een groot gevaar in: na
melijk dat je erg veel over het hoofd ziet en 
bovendien de indruk wekt dat er iets ontbreekt 
aan een taal als bijvoorbeeld de passief con
structie met behulp van het koppelwerkwoord 
'worden' niet gevonden wordt. Deze manier 
van werken kan ook leiden tot de misvatting 
dat er primitieve, meer en minder gecompli
ceerde talen zouden bestaan. Dik & Kooy 
(1973) geven daar het volgende antwoord op: 
"Men heeft lang gedacht dat er meer en min
der 'primitieve', meer en minder gecompli
ceerde, meer en minder gemakkelijke talen 
zouden zijn. Nader onderzoek leert echter 
dat deze onderscheidingen niet zonder meer 
te handhaven zijn. Er zijn wel meer en min
der ontwikkelde menselijke gemeenschappen, 
maar het interessante is juist dat niet aange
toond kan worden dat de talen van de minder 
ontwikkelde gemeenschappen inderdaad op 
een lager plan staan dan de zgn. Westerse 
cultuurtalen. Elke taal kent onderscheidingen 
die in andere talen niet bestaan. De systema
tiek verschilt van taal tot taal enorm. Maar het 
is nog nooit gelukt aan te tonen dat de totale 
systematiek van welke taal dan ook wezenlijk 
eenvoudiger of doeltreffender zou zijn dan die 
van andere talen. Dat wij deze illusie koeste
ren komt doordat wij de neiging hebben onze 
eigen taal, of een taal die we goed kennen, 
als norm te stellen voor andere falen." 

Met deze wijze woorden in het achterhoofd 
is het natuurlijk best mogelijk om vergelijken
derwijs onderzoek te doen, zeker als men uit
gaat van algemene criteria, zoals: een taal 
moet iets als een werkwoord en zelfstandig 
naamwoord hebben. 
Maar gebarentaalonderzoek heeft ook bij 
uitstek laten zien dat je gemakkelijk, en in dit 
geval letterlijk, informatie die belangrijk is voor 
de grammatica, over het hoofd ziet. 

Hiermee komen we dan op de algemene 
grammaticale kenmerken van gebarentalen. 
Hoewel gebarentalen niet universeel zijn, heb
ben ze toch meer gemeenschappelijk, met 
name wat betreft de grammatica, dan de 
groep gesproken talen in haar geheel. Dat 
houdt echter niet in dat er geen verschillen be
staan. Er zijn drie kenmerken die alle gevaren-
talen gemeenschappelijk hebben en die de 
basis vormen voor veel grammaticale regels: 
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kan gebeuren: een gebarentaal is meer si
multaan dan seguentieel (alles achter el
kaar). In gebarentaal kan gelijktijdig via de 
handen en de rest van het l ichaam informa
tie uitgedrukt worden. Het maken van een 
gebaar duurt langer dan het uitspreken van 
een woord , maar doordat informatie gelijk
tijdig wordt overgebracht is een gebaren-
zin net zo snel als een zin in gesproken taal. 

2. Een tweede kenmerk is het gebruik maken 
van de ruimte voor het lichaam om relaties 
tussen zinsdelen uit te drukken. Het werk
woord GEVEN wordt bijvoorbeeld ge
maakt van het lichaam af naar voren. Als 
het gebaar op borsthoogte begint en dan 
recht naar voren beweegt, betekent het 'ik 
geef aan jou' ; beweegt het gebaar in om
gekeerde richting dan betekent het 'jij geeft 
aan mij'. 

3. Een derde kenmerk van gebarentaal is de 
grammaticale functie van het non-manuele 
deel van het gebaar. Met behulp van een 
bepaalde gezichtsuitdrukking (bijvoorbeeld 
het optrekken van de wenkbrauwen) wordt 
een zin vragend gemaakt; door de schou
ders te veranderen van positie kan veran
dering van onderwerp van de zin aange
geven worden. Dit zijn vaak hele kleine, 
snelle veranderingen die door horende 
mensen meestal niet opgemerkt worden. 

4. Onderzoek in Nederland 

In het tweede deel van de lezing zullen aan 
de hand van een stukje video bovengenoem
de kenmerken besproken worden. Het video
materiaal is verzameld in het kader van onder
zoek naar de grammatica van de Neder land
se Gebarentaal (Schermer 1983,1985). De 
vraag in 1982 was of er sprake is in Nederland 
van gebarentaal , te vergelijken met de Ameri
kaanse of Zweedse gebarentaal. Veel mensen 
gingen van de veronderstelling uit dat in Ne
derland wel geen gebarentaaTzou zijn. Deze 
veronderstelling was in geen enkele mate ge
wettigd, want er had nog nooit iemand serieus 
onderzoek gedaan naar de communicatie van 
volwassen doven, met het doel deze commu
nicatie te onderzoeken op kenmerken van ge
barentaal. In 1983 is een eerste, verkennend 
onderzoek verricht in de regio Amsterdam, met 
medewerking van 11 informanten. Uit dit on
derzoek kwam duidelijk naar voren dat niet 
alle dove informaten altijd gebarentaal gebrui
ken, maar dat er wel degelijk kenmerken te vin
den waren van gebarentaal. 



Uit het eerste, verkennende onderzoek, was 
duidelijk geworden dat ook de spontane taal 
van volwassen doven die van jongs af aan ge
baren gebruiken, dezelfde kenmerken verto
nen als andere gebarentalen, dus ook: simul-
taneiteit, gebruik van de ruimte en gebruik van 
non-manuele aspecten. 
In volgend onderzoek konden we dieper in
gaan op specifieke kenmerken van de Neder
landse Gebarentaal . O p dit moment doet Drs. 
J. Coerts aan de Universiteit van Amsterdam 
onderzoek naar non-manuele aspecten in de 
Nederlandse gebarentaal in verschillende 
typen zinsconstructies. Binnenkort komt er een 
verslag uit van een onderzoeksgroep van Al
gemene Taalwetenschap die onder begelei
ding van Drs. H. Bos gekeken heeft naar de 
manier waarop in de Nederlandse gebaren
taal bepaalde werkwoorden gebruikt worden 
in de ruimte. Werkwoorden die in verschillen
de richtingen gebruikt kunnen worden waar
bij betekenisverandering optreedt, noemen we 
directionele werkwoorden' . Voorbeeld van 

deze werkwoorden zijn: 

geven, antwoorden, waarschuwen, opdracht 
geven/krijgen. 

5. Specifieke regels voor de Nederlandse 
Gebarentaal 

W e hebben dus gezien dat een algemeen 
kenmerk van gebarentalen, namelijk net ge
bruik maken van de ruimte voor het lichaam, 
° P systematische manier ook geldt voor NGT. 
Maar wat zijn nu de regels die echt specifiek 
zijn voor de Nederlandse Gebarentaal? 
Onderzoek hiernaar is nog in een pril stadium, 
maar er valt wel iets over te zeggen. 
W e kunnen eens kijken hoe in N G T persoonlij
ke voornaamwoorden en tijd wordt uitgedrukt. 
Persoonlijke voornaamwoorden worden op 
de volgende manier uitgedrukt in NGT: het 
INDEX-gebaar: 
- midden op de borst: ik; 
- recht voor het lichaam: jij; 
- schuin links en rechts voor het lichaam: hij/zij; 
- een rondje voor het lichaam : wij; 
- een heen en weer gaande beweging voor 

het lichaam: jullie; 
- een heen en weer gaande beweging schuin 

voor het lichaam: zij. 

In N G T vinden we geen onderscheid tussen 
mannelijk en vrouwelijk in persoonlijk vnw., met 
andere woorden, er is geen speciaal gebaar 
voor 'hij/hem' en 'zij/haar'. 
Aanwijzende voornaamwoorden in het Ne
derlands zijn 'die', 'dat ' , 'dit', 'deze'. In N G T 
wordt ook hier geen onderscheid gemaakt tus

sen mannelijk/neutraal en vrouwelijk, wel tus
sen iets wat dichtbij is en iets wat verder weg 
is, en daarbij wordt dan weer het INDEX-
gebaar in de ruimte geplaatst. 

Een ander aspect van de grammatica, waar 
de ruimte voor het lichaam van belang is, is de 
manier waarop tijd uitgedrukt wordt. Er zijn ge
baren voor begrippen als uur', 'dag ' , 'week', 
'maand' etcetera, maar de wijze waarop de 
ruimte gebruikt wordt (al dan niet in combina
tie met deze gebaren) is niet zo goed met het 
Nederlands te vergelijken. Er bestaat de zoge
naamde 'tijdlijn'. Deze lijn loopt van achteren 
naar voren, als het ware door het lichaam 
heen. Alles wat zich voor het lichaam op de 
lijn gebaard wordt, speelt zich af in de toe
komst; alles bij het lichaam speelt in het heden 
en alles achter het lichaam in het verleden. 
Daarbij geldt ook, hoe verder van je af, hoe 
verder in de toekomst, en hetzelfde voor het 
verleden. In Amerikaanse gebarentaal spelen 
allerlei non-manuele componenten ook een 
belangrijke rol om bijvoorbeeld het verschil 
tussen 'onlangs' en 'heel-onlangs' aan te ge
ven. Het is niet duidelijk of eenzelfde mecha
nisme ook in N G T werkt. 
Behalve deze lijn is er nog een tijdlijn, die ho
rizontaal voor het lichaam loopt. Deze lijn 
wordt gebruikt om, binnen bi jvoorbeeld de 
tijdseenheid M A A N D , de eerste helft van de 
maand of juist de laatste helft aan te geven. 
Ook de tijdseenheid JAAR kan op deze lijn af
gezet worden: JANUARI zit dan helemaal links 
op de lijn en DECEMBER helemaal rechts. 
Bij WEEK zijn er verschillende mogelijkheden: 
sommige mensen zetten WEEK op een vertica
le lijn voor het lichaam, waarbi j M A A N D A G 
bovenaan is; anderen hebben WEEK op de
zelfde lijn als M A A N D en JAAR. Dit geldt ook 
voor D A G en delen daarvan. 

Behalve deze begrippen van tijd kennen we in 
het Nederlands ook het vervoegen van werk
woorden om aan te geven in welke tijd de zin 
zich afspeelt: ik speel, ik speelde, ik heb ge
speeld, ik zal spelen etcetera. N G T kent geen 
systeem van vervoegingen, maar heeft wel 
manieren om aan te geven of iets in het ver
leden, heden of toekomst gebeurt. Zo kan aan 
het begin van de zin het gebaar VERLEDEN 
gemaakt worden en daarmee staat het hele 
verhaal in de verleden tijd totdat aangegeven 
wordt dat er verandering van tijd plaats vindt. 
O m aan te geven dat iets voltooid is vinden 
we in de regio Amsterdam heel vaak het ge
baar KLAAR. Dit gebaar wordt dan vaak aan 
het einde van de zin geplaatst. 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van 121 



grammaticale regels in NGT. O p papier is 
vaak niet zo duidelijk te maken hoe een leven
de taal eruit ziet, vandaar dat er zoveel mo
gelijk op video is getoond. 

Het zal duidelijk zijn dat we nog ver te gaan 
hebben voordat we een enigszins compleet 
beeld van de grammatica van de Neder land
se Gebarentaa l hebben. Er is een begin ge
maakt en steeds meer mensen raken in dit on
derzoek geïnteresseerd. Structureel weten
schappelijk onderzoek is hiervoor wel een 
eerste vereiste. 
Niet minder belangrijk is echter het enthousias
me, de interesse en de medewerking van dove 
mensen. Zonder hen is onderzoek niet moge
lijk en we moeten er naar streven dat er ook in 
Neder land dove gebaren-taalkundigen ko-

Aankondigingen 

Symposium Cor Emousschool 

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum or
ganiseert de nu openbare Cor Emousschool 
- voortzetting van 'De Eerste Nederlandsche 
school voor Slechthorende Kinderen' - op 
1 februari een symposium in het Museon - mu
seum voor het onderwijs - te Den Haag. 
Het thema voor dit symposium luidt: 
75 jaar onderwijs aan slechthorende kinderen 
. . . waarheen? 

Door middel van wetenschappelijke voor
drachten zal worden ingegaan op de taai-
problematiek bij slechthorende kinderen en 
de primaire taalstoornissen bij spraak-/taalge-
stoorde kinderen; de prothetisering van slecht
horenden en de te verwachten ontwikkeling 
hierin; en op de karakteristiek van de orthope
dagogische benadering van deze kinderen nu 
en in de toekomst. 

Het programma duurt van 9.00 tot 17.00 uur. 
Bijdragen zijn er o.a. van mevr. drs. N.J.Gin
jaar-Maas, dr. G.Bol, dr. F.Kuiken, dr. P.Kuyper 
en prof. dr. L.M.Stevens. 
Deze inleiders nemen ook deel aan een Forum 
onder voorzitterschap van de heer R.S.v.d. 
Veen, voorzitter van de Veboss. 

Het inschrijfgeld bedraagt f 20,-. 
Inlichtingen bi j de Commissie 75-jarig jubileum, 

122 tel. 070-948994. 

men, en om dat te bereiken zullen we er eerst 
voor moeten zorgen dat gebarentaal als taal 
officieel erkend wordt. 
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Opening peuterspeelzaal 
'Pirn Pam Pet' 

O p donderdag 26 januari a.s. wordt in Eind
hoven een peuterspeelzaal voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden, Pim Pam 
Pet genaamd, geopend. 
Een werkgroep bestaande uit medewerkers 
van 'De Horst', school voor kinderen met hoor-, 
spraak- en taalmoeilijkheden, en van de Stich
ting Audiologisch Centrum Eindhoven, begon 
reeds halverwege 1985 plannen hiervoor te 
realiseren. 
Middels sponsors en de gemeente Eindhoven 
werden de financiële middelen gevonden en 
kon op 9 december 1986 gestart worden. 
N a enkele omzwervingen heeft de peuter
speelzaal nu een definitief onderkomen ge
vonden aan de Don Boscostraat 7a. 

Naast de gebruikelijke doelstelling van een 
reguliere peuterspeelzaal wordt met name 
aandacht geschonken aan: 
- het verruimen van de communicatieve en so

ciale vaardigheden; 
- het verminderen van de extra afhankelijkheid 

t.o.v. de ouders; 
- peuter en ouders leren omgaan met slecht

horendheid en de vaak daarbi j horende ap
paratuur; 

- het verruimen van de mogelijkheden van de 
hometraining door effectieve, groepsgewijze 
voorlichting aan ouders. 

Inlichtingen: Paradijslaan 40, 5611 KP Eindho
ven, tel. 040-444995. 



Gebarentaalonderzoek bij dove schoolkinderen: 
linguïstisch en pedagogisch belang 
Lezing op de interne studiedag voor de medewerkers van het 
Rudolf Mees Instituut te Rotterdam, vrijdag 22 april 1988 

Filip Loncke 
Koninklijk Instituut voor Dove Kinderen, 
Gent - België. 

Inleiding 

In deze bi jdrage zal ik het hebben over enkele 
interessante verschijnselen in de verwerving 
van gebarentaal door dove kinderen van 
dove ouders en dove kinderen van horende 
ouders in de schoolleeftijdsperiode. 

O m twee redenen meen ik dat deze verschijn
selen interessant kunnen zijn. In de eerste 
plaats omdat het gaat om wat dagelijks rond
om velen van ons zichtbaar is, namelijk in de 
dagelijkse communicatie van dove leerlingen 
onderl ing. In de tweede plaats omdat het ons 
iets leert over de taaicapaciteiten en de taal-
creativiteit van deze dove leerlingen. Een be
langrijk gedeelte van het dovenonderwijs 
richt zich traditioneel op het beïnvloeden van 
de taaicapaciteit, hoofdzakelijk door klas-
gesprekken, door technieken van taalonder
wijs en door een aangepaste manier van om
gang en communicatie met dove leerlingen. 
Welnu, het lijkt hoe langer hoe meer aange
wezen bij de organisatie van dit onderwijs 
rekening te houden met de taalstructuren die 
de dove kinderen verworven hebben, ook al 
zijn het structuren van een andere taal èn van 
een andere modaliteit. 

In een eerste deel wil ik nagaan waarom het 
gebarengebruik in een dovenschool ook van 
zeer groot belang is voor de gebarentaal
onderzoeker. Verder, in een tweede deel, zal 
ik de dynamiek van de gebarentaalverwer-
ving bij dove kinderen op schoolleeftijd trach
ten te analyseren. In een derde deel wil ik 
kort melding maken van Belgisch onderzoek 
naar de structuur van gebarentaal bij dove 
schoolkinderen. En tenslotte wil ik hieruit enkele 
mogelijke conclusies trekken voor medewer
kers van een dovenschool. 

1. Welke vragen stelt de gebarentaal
onderzoeker zich en in welke mate heeft 
dat betrekking op wat er gebeurt in do-
venscholen? 

Laat me toe daarbi j vast te stellen dat er blijk
baar een haat-liefde verhouding bestaat tus
sen gebarentaalonderzoek en dovenpedago-
giek. Enerzijds stellen we vast dat verschillende 
van de allereerste onderzoekingen naar de 
gebarentaalstructuren precies plaats vonden 
in dovenscholen. Het onderzoek van Tervoort 
van 1953 is hiervan een goed voorbeeld. Ver
der teruggaand in de geschiedenis past het 
te vermelden dat verschillende pioniers - laat 
ik de klassiekers noemen: De L'Epee, Sicard, 
Gal laudet - een zeer grote belangstelling 
hadden voor de gebaren, zij het dat zij niet 
geheel begrepen dat gebarentaal niet zo
maar kan gemodificeerd worden door een 
externe pedagogische beslissing. 
De moeilijkheid met gebarentaalonderzoek in 
dovenscholen was kennelijk dat het interfereer
de met andere grote bekommernissen van de 
dovenpedagoog. Een grote zorg die wij hier 
allen sinds mensengeheugenis delen, is de 
wens om dove kinderen ook in staat te stellen 
de gesproken taal - in ons geval het Neder
lands - en liefst het spreken zo goed mogelijk 
te laten verwerven. Al heel vlug in de geschie
denis is de incompatibiliteitshypothese ont
staan: de veronderstelling dat de verwerving 
van de gesproken taal niet mogelijk was of 
minder goed zou verlopen indien dove kin
deren tegelijkertijd een gebarentaal zouden 
verwerven of ook maar enige vorm van ge-
barencommunicatie zouden gebruiken. Deze 
incompatibiliteitshypothese is heel vaak een 
incompatibiliteitsstelling geworden: namelijk 
een zekerheid dat er een negatieve werking 
uitgaat van gebaren op het spreken leren en 
de verwerving van de spreektaalstructuren. 
Een gezonde academische twijfel over de 
aard van de relatie tussen spreektaal en ge
barentaal hoeft niet nadelig te zijn voor goed 
onderzoek op een dovenschool. Een voor
ingenomenheid, een afwijzing of een stelling 
a priori van pedagogische onaanvaardbaar
heid bemoeilijken daarentegen eerlijk weten
schappelijk onderzoek. Het kan zelfs zover 
gaan dat het onderzoek erdoor gekleurd 
wordt, vervalst of onmogelijk gemaakt. Helaas 
is dit het lot geweest dat het gebarentaal
onderzoek heel lang te beurt gevallen is. 
Deze vaststelling is een goede illustratie en 123 



verklaring van het feit waarom veel taalkun
digen soms voorzichtig zijn om gebarentaal-
onderzoek in dovenscnolen te lokaliseren: er 
is een vrees dat de methoden en de inter
pretatie van de resultaten van het onderzoek 
zullen gekleurd worden door wat men wen
selijk acht op pedagogisch gebied. 

Gelukkig is de situatie op de meeste plaatsen 
thans in die mate veranderd dat gebaren niet 
langer als publieke vijand nummer één be
schouwd worden, en is het thans weer mo
gelijk om gebarentaalonderzoek althans ge
deeltelijk binnen de muren van dovenscholen 
te organiseren. Dat is goed omdat de geba
rentaalonderzoeker toch vroeg of laat aan 
de deur van de dovenschool moet aanklop
pen voor het antwoord op sommige van zijn 
vragen. 

1.1. Modaliteitsvrijheid 

Ik zal hier geen gedetail leerd overzicht geven 
van de verschillende gebieden van het ge
barentaalonderzoek. Hiervoor verwijs ik naar 
de uitgebreide literatuur die hierover thans 
bestaat (bv. Kyle & Wo l l , 1985). De gebaren
taalonderzoekers hebben meer dan hun han
den vol met het onderzoek van de structuur 
van de gebarentaal en ook met de vraag hoe 
de taal psychologisch functioneert. Het eerste 
domein is dat van de feitelijke linguïstische be
schrijving en het tweede dat van de psycho
linguïstiek. Het eerste gaat na welke niveaus 
er in de taal bestaan in de zin van een fono
logie, een morfologie en een syntaxis. In het 
tweede wordt nagegaan welke strategieën 
door de gebarentaalgebruiker gehanteerd 
worden als een gebaar gestockeerd wordt in 
en opgeroepen wordt uit het geheugen, hoe 
een gebaar gepercipieerd wordt, enz. 
Allemaal zeer boeiende materie, vooral omdat 
het een antwoord geeft op de vraag of het 
taalvermogen van de mens modaliteitsge
bonden is. Of, met andere woorden, taalstruc
turen rechtstreeks bepaald zijn door het 
gegeven dat taal door spraak of door een 
handentaal geuit wordt. Deze fundamentele 
vraag was in de zestiger jaren geïnspireerd 
door een interessante wending die in de 
linguïstiek genomen was en waardoor men 
ging zoeken naar de relatie tussen taai-
opbouw, biologie en psychologisch functio
neren. 

Het an twoord hierop blijkt negatief te zijn: taal 
wordt in onze hoofden niet als een modaliteits
gebonden gegeven gestockeerd en verwerkt. 
Voor de diepere linguïstische verwerking heeft 
het helemaal geen belang of er 'aan de op

pervlakte' gebaren of gesproken woorden 
gebruikt worden. 

Deze modaliteitsvrijheid blijkt ook als het gaat 
om een ander terrein van gebarentaalstudie: 
het onderzoek naar de verwerving van ge
barentaal door jonge kinderen. Dit is althans 
het geval in situaties die vergelijkbaar zijn met 
wat we kennen uit de studie van de verwer
ving van gesproken taal. Vanaf de zeventiger 
jaren is er indrukwekkend onderzoek op touw 
gezet naar de verwerving van gebarentaal 
door dove kinderen van dove ouders (Meier, 
1981). W a a r o m dove kinderen van dove 
ouders? Omdat dove ouders, voor zover zij 
een gebarentaal hanteren in de communicatie 
met hun doof kind, in staat zijn hun kind op 
een directe volwaardig talige wijze te bereiken. 
Het blijkt nu dat de gebarentaalverwerving 
van deze dove kinderen van dove ouders heel 
sterk vergelijkbaar is met de verwerving van 
gesproken taal door horende kinderen. Anders 
gezegd: de ingeboren gerichtheid op verwer
ving van taal, manifesteert zich niet wezenlijk 
anders als een gebarentaal dan als een ge
sproken taal aan het kind wordt aangeboden. 
Dove kinderen van dove ouders worden soms 
beschouwd als de enige native users van de 
gebarentaal, de enige geboortegebruikers. 

Taalpsychologisch gezien zijn deze dove kin
deren van dove ouders inderdaad de enigen 
die in een vo lwaard ig gunstige positie zijn om 
de gebarentaal te verwerven. Dat blijkt uit 
recente studies naar het taalgebruik, ook bij 
volwassen mensen: dove kinderen die de ge
barentaal verworven hebben op zeer prille 
leeftijd blijken de enigen te zijn die de taal in 
alle subtiliteiten op het gebied van syntaxis en 
morfosyntaxis beheersen. Dove mensen die de 
gebarentaal maar op zes jaar of nadien ver
werven blijken als groep nooit de linguïstische 
evenknie te zijn van deze vroege verwervers 
(Newport, 1986). 

Dit betekent natuurlijk niet dat gebarentaal een 
gesloten boek blijft voor dove kinderen die 
ermee later in aanmerking komen, of zelfs dat 
deze latere leerders de gebarentaal niet fout
loos zouden kunnen leren verwerven. Het 
betekent misschien alleen maar dat de latere 
verwerving een linguïstische handicap bete
kent en dat zich dat laat zien in een zoge
naamd niet-native accent. 

2. Gebarentaalverwerving bij dove kinderen 
op schoolleeftijd 

Hiermee belanden we bij het tweede gedeelte 



van deze uiteenzetting, met name de vraag 
hoe de qebarentaalverwerving verloopt bij 
dove kinderen in de dovenschool. W e richten 
hierbij onze aandacht vooral op de dove kin
deren van horende ouders. Dit is veruit de 
meerderheid van de populatie die we er ont
moeten. En een gegeven waar omheen we 
niet kunnen is dat deze meerderheid meestal 
op niet zo jonge leeftijd toegang heeft tot een 
volwaardige gebarentaal. Ook al zouden de 
horende ouders het willen, zij kunnen niet func
tioneren als een vroeg en volwaardig qeba-
rentaalmodel voor hun jonge dove kinaeren. 
Hiermee is dan een ander element geïntrodu
ceerd: bij deze dove kinderen van horende 
ouders wordt gebarentaal niet alleen op een 
later moment aangeboden, ze wordt ook soms 
heel onvolledig en structureel anders aange
boden. De verwerving van een volwaardige 
gebarentaal is daardoor niet zo eenvoudig. 
Als ik spreek van een onvolledig en structureel 
verschillende aanbieding van gebarentaal, 
dan bedoel ik dat op verschillende niveaus en 
domeinen: 

- Het is mogelijk dat er vrijwel geen gebaren-
aanbod van volwassenen is. Dat is bijvoor
beeld het geval in traditionele oralistische 
opvoedingssettings. In dat geval wordt de 
gebarentaalverwerving een verwerving van 
kind tot kind, waarbi j mogelijk de adoles
centen en de dove kinderen van dove 
ouders een modelerende linguïstisch bepa
lende factor kunnen zijn. 

- Het is mogelijk dat er een gebarenaanbod 
is door één of enkele horende begeleiders 
van het kind, waarbi j echter de gebaren 
helemaal niet volgens de grammaticale re
gels van de gebarentaal gecombineerd 
worden. 

- Meestal is het zo dat de ouders van het dove 
kind nog vlotheid in de gebarentaal of een 
gebarensysteem moeten verwerven als het 
kind reeds volop in taalverwervingsproces
sen actief bezig is. In dat geval is het kind 
geneigd om zélf talige vormen te con
strueren. Hierop komen we verder terug. 

- Het is mogelijk dat een doof kind alleen ge-
barenuitingen ziet op momenten dat recht
streeks tot hem gecommuniceerd wordt. Dit 
is een ernstige inperking van de pragmati
sche slagkracht van de (gebaren)taal. 

2 . 1 . Verwerven van gebarentaal wenselijk 

Verschillende factoren staan derhalve een 
normale verwerving van gebarentaal in de 
weg van deze dove kinderen van horende 
ouders. Tot voor kort werd hieraan evenwel 

niet al te zwaar getild door vertegenwoor
digers van de dovenpedagogiek. Immers: ge
barentaal op zich was geen doelstelling, 
hoogstens het aanwenden van gebaren voor 
het bereiken van andere doelstellingen. Zelfs 
integendeel: veel opvoeders hebben lang 
gedacht dat het zoveel fijner zou zijn als zelfs 
de onderlinge gebarenuitingen van dove kin
deren zoveel mogelijk de structuur van de ge
sproken taal zou benaderen. Deze opvatting: 
wél gebaren, maar geen gebarentaal, is nog 
nog zeer sterk vertegenwoordigd, hoewel ze 
nog moeilijk theoretisch onderbouwd kan 
worden. Een maximale ontwikkeling van talige 
structuren blijkt immers een factor te zijn die het 
verwerven van een andere taal alleen maar 
kan bevorderen. 

In onze benadering gaan we er daarom van 
uit dat de verwerving van een gebarentaal wél 
een wenselijkheid is voor jonge dove kinderen 
en dat er geen incompatibiliteitsprobleem met 
het leren spreken en het verwerven van de 
structuren van de gesproken taal hoeft te zijn 
(Geysels e.a., 1987). 

Hoe we er ook tegenaan kijken, heel veel dove 
kinderen verwerven de gebarentaal op een 
wijze die verschillend is van de manier waarop 
horende kinderen hun spreektaal verwerven. 
Dove kinderen verwerven de taal doorgaans 
later, niet altijd van volwassen modellen en 
vaak op een slecht gestructureerde en incon
sequente wijze. 
En toch kunnen we niet zeggen dat onze dove 
kinderen geen gebarentaalgebruikers zijn. Zij 
zijn het al neel lang en velen onder ons weten 
dat zij het altijd geweest zijn, heel vaak tegen 
de zin en de wens van de dovenopvoeder in. 

2.2. Tegenstelling? 

W a t is hier dan aan de hand? Is hier een 
contradictie in de feiten? Aan de ene kant 
redeneren we dat dove kinderen van ho
rende ouders - zelfs al doen we een ernstige 
inspanning om ze gebaren aan te bieden -
toch niet een even volwaardig aanbod heb
ben en dus in een minder gunstige taaiver-
wervingspositie zitten. Anderzijds stellen we 
vast dat dove kinderen altijd gebarentaal 
gebruiken, zullen gebruiken en gebruikt heb
ben, ook in perioden dat veel dovenopvoeders 
het eigenlijk wel anders zouden gewenst heb
ben. De oplossing van deze contradictie heeft 
te maken met de term 'gebarentaal ' : als we 
zeggen dat iemand gebarentaal gebruikt, 
hoeft dat nog niet te betekenen dat hij deze 
gebarentaal in alle finesses en zonder schoon
heidsfoutjes gebruikt. Het is namelijk zo dat 



gebarentalen een aantal typische structuren 
hebben en een aantal mechanismen die zeer 
typisch zijn voor linguïstische organisatie bin
nen het gestueel-visuele medium. Een aantal 
ervan manifesteert zich gemakkelijk bij geba-
rengebruikers, soms zelfs bij horende mensen 
die niet zo vloeiend zijn bij het produceren van 
gebaren. 
Andere mechanismen of regels zijn daarente
gen minder gemakkelijk te beheersen, zeker 
niet door horende mensen die niet zo vloeiend 
zijn bij hun gebarenproductie of bij mensen 
die gebaren produceren volgens de volgorde
structuur van een andere taal (bijvoorbeeld 
Nederlands met Gebaren). Uit onderzoeken 
blijkt dat ook dove kinderen die niet de gele
genheid hadden gebarentaal op jonge leef
tijd te verwerven, ook niet alle morfologische 
bewerkingen even vlot toepassen als dove 
mensen die de gebarentaal wel van heel jong 
hebben kunnen verwerven. 

2.3. Gebarentaalstructuren 

In het vervolg van deze uiteenzetting wil ik 
het vooral hebben over die gebarentaalstruc
turen die zich bijna onweerstaanbaar gaan 
manifesteren bij gebarengebruikers. Ik heb het 
over structuren die alle dove kinderen gaan 
hanteren, zelfs dove kinderen die maar weinig 
door hun opvoeders, begeleiders en omgeving 
gestimuleerd worden om gebarentaal of ge
baren te gebruiken. 

Een aantal van deze gebarentaalmechanis
men zijn gemakkelijk te onderkennen, soms 
ook voor de minder taalkundig, minder ge
oefende waarnemer (Loncke & Quertinmont, 
1988). Ik wil het hebben over: 
- localisatie; 
- object- of subjectincorporatie; 
- typische volgordemechanismen van geba

rentaal. 

a. Localisatie: met localisatie bedoelen we 
dat een punt in de gebarenruimte door de ge-
barenmaker gelocaliseerd wordt als referen-
tieel element. Dit punt gaat vervolgens gram
maticaal een waarde krijgen, bi jvoorbeeld als 
begin- of eindpunt van een gebaar. 
'Gevorderde' gebarenmakers onderscheiden 
zich soms van beginnende gebarenmakers 
doordat ze in staat zijn de gemarkeerde pun
ten in de ruimte als deel \/an een co-referen-
tieel systeem te blijven respecteren. 

b. Object- of subjectincorporatie: hiermee be
doelen we dat een gebaar - meestal een werk-
wordgebaar - wordt uitgevoerd met een hand-

126 configuratie die ontleend is aan het object of 

het subject. Het is ook mogelijk dat het werk
woordgebaar uitgevoerd wordt vertrekkend 
van het gemarkeerde punt waar het subject 
gelocaliseerd is. In die zin kan localisatie be
schouwd worden als een bijzondere vorm van 
subject- of objectincorporatie. 

c. Eigen gebarentaalvolgorde: door het feit 
dat gebarentalen visuele talen zijn, zal de syn
taxis hiermee rekening houden om de gege
vens 'visueel verteerbaar' te analyseren. Een 
syntaxis van een gesproken taal heeft door
gaans de neiging om informatie lineair-succes
sief te organiseren, omdat dit overeenstemt 
met de manier waa rop auditieve informatie 
verwerkt wordt. Het is niet zo zeker dat dit ook 
het geval is voor visuele informatieverwerking. 
In gebarentalen wordt informatie heel vaak 
op simultane wijze weergegeven. Dit gebeurt 
soms door twee gebaren op hetzelfde moment 
uit te voeren (met twee handen), maar meer 
is dat het geval als er gelijktijdig informatie ge
geven wordt door de beweging van het ge
baar, de handconfiguratie, de richting van net 
gebaar en de plaats waar het gebaar gelo
caliseerd is. 

Naast het grotere aandeel van de simul-
taneïteit zijn er ook nog enkele andere merk
waard ige kenmerken. Een ervan is de neiging 
om een referentieel element aan het begin te 
plaatsen. Dat referentieel element kan hef on
derwerp zijn, een soort hoofdfiguur, maar het 
kan ook een ruimtelijk element zijn (F. Loncke, 
S. Quertinmont, P. Ferreyra & A.F. Counet, 
1986). 

3. Belgisch gebarentaalonderzoek bij dove 
schoolkinderen 

Samen met enkele collega's in Nederlands
talig en Franstalig België heb ik een serie expe
rimenten uitgevoerd om na te gaan in welke 
mate gebarentaalkenmerken terug te vinden 
zijn in de gebarenuitingen van dove kinderen 
in dovenscholen. Het gaat wel degelijk om 
gebarentaaluitingen, niettegenstaande geba
rentaal in geen van de twee scholen* waar 
we onderzoek deden als formele omgangs-
en onderwijstaal gebruikt wordt in de com
municatie met de dove kinderen. W e l wordt 
er respectievelijk gebruik gemaakt van Ne
derlands met Gebaren en Le Francais Signé. 
De mechanismen (eigen volgorde, incorpo
ratie en localisatie) blijken echter telkens op-
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nieuw voor te komen in de spontane gebaren-
communicatie van de dove kinderen in hun 
eigen dovencultuur op school. Immers, het 
gebarentaalgebruik blijft, parallel naast de 
gebarenvorm volgens de gesproken taal. Dit 
is in recente literatuur beschreven, onder 
meer door Supalla (1986), die vaststelde 
dat dove kinderen die Signed English aange
boden kregen, dit systeem herstructu
reerden door er morfologische modificaties 
aan toe te voegen. Dove kinderen gingen, 
uitgaande van het Signed English, een eigen 
- soms geheel persoonlijke - grammatica ont
wikkelen waarbi j syntactische relaties weer
gegeven werden door plaatsen in de ruimte 
te markeren, door incorporatie en andere me
chanismen van gebarentaal. Hierdoor ging 
het systeem meer lijken op gebarentaal. Merk
waard ig genoeg in het onderzoek van Supalla 
was dat dit zelfs gebeurde als de kinderen 
maar minimaal onderl ing contact hadden. Het 
gebeurt zeker - we zien het dagelijks om ons 
heen - als de kinderen regelmatig met elkaar 
in contact zijn, en nog meer als ze met elkaar 
leven zoals in een internaat. Uit studies weten 
we immers dat doveninternaten een belang
rijke functie hadden in de overdracht van ge
barentaal. Dove kinderen komen dus hoe dan 
ook tot gebarentaalstructuren - ook als er 
geen gebarenaanbod is en ook als het geba-
renaanbod gestructureerd is volgens de ge
sproken taal (Nederlands met Gebaren, 
Signed English, Le francais signé). 

3 . 1 . Wisselend taalaanbod 

In onze onderzoeken gaan we na in welke 
mate gebarentaalmecnanismen voorkomen 
bij dove kinderen onder een wisselend taal
aanbod . Daarvoor is de populatie in doven-
scholen waar Nederlands met Gebaren of Le 
Francais Signé gebruikt wordt, zeer interes
sant. Immers men vindt er enerzijds een kleine 
groep kinderen die van thuis uit met gebaren, 
taal opgegroe id zijn. Dat zijn bijna uitsluitend 
dove kinderen van dove ouders. Aan het an
dere uiterste vinden we dove kinderen die 
helemaal geen gebarenaanbod gekregen 
hebben en Dijvoorbeeld een tijdlang een do-
venschool met een oraal programma bezocht 
hebben. Hoe toegankelijk is gebarentaal nog 
voor deze kinderen? Daar tussenin situeren 
zich de andere dove kinderen met hele varia
ties in kwaliteit, consistentie en kwantiteit van 
gebarenaanbod. Uit onze onderzoeken blijkt 
dat alle dove kinderen toegang hebben tot de 
gebarentaalmechanismen. Dit wil zeggen dat 
alle dove kinderen de ruimte gebruiken om 
elementen van hun uiting te localiseren en zo 

syntactisch te markeren en om syntactische 
relaties tussen elementen uit te drukken. Alle 
dove kinderen gebruiken ook verschillende 
vormen van incorporatie en gebruiken ook ge-
barenvolgorden die eigen zijn aan gebaren
taal. 
Er zijn echter belangrijke verschillen in de ma
nier waarop dit gebeurt. Een eerste belang
rijk punt is dat dove kinderen onderling ver
schillen in de mate waarin meerdere morfolo
gische bewerkingen gecombineerd kunnen ge
bruikt worden: dove kinderen van dove ouders 
slagen hierin doorgaans vroeger dan dove 
kinderen van horende ouders. Een tweede 
punt is dat dove kinderen van horende ouders 
langer moeilijkheden blijven houden om de 
verschillende gelocaliseerde punten met el
kaar in verband te brengen (Loncke & Quer-
tinmont, 1987, 1988). 

3.2. Comptabiliteitsproblemen 

W a a r o m vinden dove kinderen het toch no
dig om de gebaren - ook als ze gepresenteerd 
zijn in wat voor horenden een logische struc
tuur lijkt, namelijk de Nederlandse syntaxis -
te gaan herstructureren volgens een andere 
structuur? De reden is vermoedelijk deze: er 
zou een compatibiliteitsprobleem bestaan tus
sen informatie-organisatie en efficiëntie van in
formatieverwerking volgens de syntaxis van 
gesproken taal en volgens de syntaxis van 
een gebarentaal. Gebaren produceren en be
grijpen in de structuur van een gesproken taal 
is vermoedelijk wel haalbaar, mogelijk en reali
seerbaar: alleen is het psycholinguïstisch ver
moedelijk een meer omslachtige en derhalve 
niet zo doeltreffende vorm. 

Dit verklaart dan ook een dubbel mechanisme, 
wat we in de codewisseling vinden. In hun 
contact met hun horende begeleiders zijn dove 
kinderen geneigd gebaren te produceren 
ruwweg volgens de volgordeprincipes van de 
gesproken taal. Heel vaak wordt overigens 
aangemoedigd om er effectief bij te spreien. 
Dit vergt een grotere psycholinguïstische in
spanning van de kinderen, maar is niet onmo
gelijk, vooral omdat er een neiging tot confor
mering aan de linguïstische structuur van de 
horende is in dergelijke contacten. 
Dit is interessant omdat zo in gebaren het Ne
derlands kan gerepresenteerd worden. Het 
kan deel uitmaken van een taaldidactiek van 
het Nederlands (Loncke, 1987). 
Heel consequent zullen dove kinderen in hun 
onderlinge communicatie deze Nederlandse 
structuren laten vallen. De reden hiervoor is 
dus heel eenvoudig omdat ze hiervoor beter 127 



opteren voor een doeltreffend systeem, dat 
communicatief vlof werkt en overigens even 
linguïstisch is. 

4. Enkele mogelijke conclusies voor mede
werkers van een dovenschool 

W a t kan de dovenpedagoog met deze infor
matie doen? Heel veel, zou ik zeggen. Hij weet 
dat de gebarentaalstructuren zich onstuitbaar 
manifesteren. Hij weet ook dat dit wijst op een 
grote linguïstische creativiteit van de dove 
kinderen. Hij dient ook te weten dat hij er best 
aan doet deze eigen taal te erkennen. O p 
middellange termijn neemt de schoolleiding 
overigens net beste initiatieven om deze geba
rentaal van de dove kinderen ook structureel 
te erkennen, bv. door het inschakelen van 
dove mensen in de begeleiding van de dove 
kinderen. Ook onderwijskundig zou minstens 
een deel van de onderwijscommunicatie in 
die gebarentaal kunnen gebeuren. De didac
tische doeltreffendheid wordt hierdoor zeker 
verhoogd. 

Maar zullen de dove kinderen hierdoor beter 
Nederlands leren? Niet automatisch, hoewel 
in de erkenning van de gebarentaal zeker mo
gelijkheden liggen (Geysels e.a., 1987). In de 
eerste plaats is het mogelijk tweetalige tech
nieken te gebruiken in de lessen Nederlands. 
De taal waarin de leerlingen het gemakkelijkst 
functioneren en die het gemakkelijkst geleerd 
wordt kan men als referentietaai gebruiken. In 
de school in Gent -Gentbrugge hebben we in 
die zin al een en ander uitgeprobeerd: een 
bepaalde uiting wordt zowel in gebarentaal 
als in het Nederlands in gebaren weergege
ven en beide structuren worden op bord ge
bracht. O p die manier wordt gebarentaal een 
taal waarover door de leerlingen linguïstisch 
kan gereflecteerd worden. Deze reflectie kan 
vervolgens vergelijkend overgebracht worden 
naar de Nederlandse zin. 

Bilinguaal onderwijs aan dove kinderen heeft 
in mijn mening een aantal zeer interessante 
voordelen. Het hoeft niet per definitie ineens 
ingevoerd te worden. In de eerste plaats is het 
een zaak van goed definiëren welke metho
dieken effectief zijn. 

Een en ander wijst erop dat gebarentaal ze
ker niet de vijand hoeft te zijn van de doven

pedagoog , ook niet van hem die bezorgd is 
over de verwerving van de gesproken taal. 
Veel wijst erop dat psycholinguïsten en didac
tici samen methodieken kunnen ontwikkelen 
om door reflectie en vergelijking van gebaren
taal en Nederlands, de verwerving van de 
gesproken taalstructuren te bevorderen. 
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Prinses Juliana opende Instituut Sint Marie 

In het kader van een driedaags programma 
ter gelegenheid van de voltooiing van de 
n ieuwbouw van het Instituut Sint Marie, Neder
lands grootste instelling voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden aan de 
Castiliëlaan 8 in Eindhoven-noord, heeft Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana op don
derdag 16 juni 1988 om ± 11.30 uur de officiële 
opening verricht. 

Oprichting, doelstelling en taken 

In 1951 werden door de zusters van de Con
gregatie 'Dochters van Mar ia en Joseph' in de 
binnenstad van Eindhoven een internaat en 
een jongens- en meisjesschool voor slecht
horenden opgericht. In de loop der jaren heeft 
het schoolinternaat zich ontwikkeld tot een in
stelling voor onderzoek en behandeling, vor
ming, begeleiding en nazorg, zowel van de 
uit het gehele land opgenomen pupillen als 
van de in de regio wonende jongeren die in 
Eindhoven speciaal onderwijs volgen. 
In 1968 werd Sint Marie in het kader van de 
A.W.B.Z. erkend als inrichting voor auditief 
gehandicapten, met intra- en extramurale 
taken. In 1977 kwam het instituut onder het 
beheer van de Stichting Instituut Sint Marie. 
Stichting Instituut Sint Marie stelt zich ten doel 
het onderzoeken, behandelen, verplegen en 
verzorgen van kinderen met hoor-, spraak- en 
taalmoeilijkheden met zodanige voortzetting 
daarvan tot in de volwassen leeftijd en voorts 
al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband 
houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn. 

Sint Marie als instelling 

Het Instituut Sint Marie heeft thans 150 interne 
pupillen. 
De zorg van de functies 'audiologie' en 'maat
schappelijk werk' van de instelling strekt zich 
tevens uit over 600 leerlingen van de nabijge
legen scholen voor speciaal onderwijs en over 
bijna 1000 oud-leerlingen en -pupillen. 
De aanpak van de meisjes en jongens is erop 
gericht deze zo goed mogelijk voor te berei
den op een zelfstandige plaats in de maat
schappij. Daarbij kan, indien nodig, steeds een 
beroep worden gedaan op audiologische 
hulp, (ortho-)therapeutische begeleiding, ge
neeskundige hulp en speciale onderwijsvor
men. 
Zowel normaallerende als moeilijklerende meis

jes en jongens van 3 tot 24 jaar kunnen wor
den opgenomen. 
In de onmiddellijke nabijheid van het Instituut 
Sint Marie zijn enkele scholen voor speciaal, 
aangepast onderwijs. Dat zijn scholen met 
basis- en voortgezet onderwijs voor interne 
en externe kinderen zowel voor normaalleren
de als moeilijklerende kinderen met gehoor- en 
spraakproblemen. 
Het instituut werkt nauw samen met deze drie 
scholen, 'De Horst', 'de Beemden' en 'Ekkers-
beek'. 
Bood Sint Marie in eerste instantie opvang en 
verzorging aan kinderen aangewezen op 
speciaal onderwijs in Eindhoven, in de loop 
der jaren is Sint Marie uitgegroeid tot een in
stelling voor slechthorende en spraak-Aaalge-
stoorde kinderen die aangewezen zijn op spe
cifieke behandeling, opvoeding en begeleiding 
en verzorging in intramuraal verbana(het niet 
aanwezig zijn van speciaal onderwijs in de 
woonomgeving van het kind komt als plaat
singscriterium steeds minder voor). 
De in- en uitstroom van kinderen en oudere 
jeugd op Sint Marie is relatief groot, onder 
andere omdat interne opname vaak gekop
peld is aan het volgen van onderwijs. De be
handeling en begeleiding is erop gericht dat 
de jongeren bij het einde van de schoolloop
baan zoveel mogelijk hun plaats in de maat
schappij kunnen gaan innemen. De instelling 
wordt in toenemende mate geconfronteerd 
met een groep zwakker begaafde oudere 
jeugd met een auditieve handicap, die aan het 
einde van de school loopbaan niet naar huis 
terug kan en die nog niet in staat is tot zelf
standig wonen. Aan de realisatie van specifie
ke en gedifferentieerde vervolgvoorzieningen 
voor deze jongeren wordt veel aandacht be 
steed. 

Daarnaast tekent zich steeds meer de ontwik
keling af van interne opname op iets latere 
leeftijd. Het lijkt erop dat men het kind, dat ge
baat is bij een interne opname, g raag in het 
eigen gezin houdt. Helaas wordt dan pas in 
crisissituaties besloten tot acute interne op
name. 
In het Instituut verblijven ook kinderen in 24-
uursopvang en in dagopvang in de diagnose-
groepen. Hieraan is een grote behoefte, voor
al omdat bij jonge auditief gehandicapte kin
deren het stellen van de juiste diagnose en het 
vinden van een behandelingsstrategie vaak 
beter of uitsluitend mogelijk is middels een 129 



langdurige observatie van het dagelijks han
delen. De instelling neemt vooralsnog de ob-
servatiekosten voor dagopvang voor eigen 
rekening tot een financieringssysteem is gevon
den. 
Uiteraard kan de instelling deze vorm van op
vang door de huidige financiering slechts be
perkt aanbieden. 

Nieuwbouw 

Vanaf oktober 1984 is Instituut Sint Marie in 
haar nieuwe accommodatie aan de Castilië-
laan gehuisvest. Waarvoo rheen de meisjes en 
jongens in een groot oud gebouw woonden 
aan de Don Boscostraat in het centrum van 
Eindhoven, wonen zij nu in paviljoens die ge
bouwd zijn als ware het een woonwijk op een 
terrein van 9,5 hectare in het fraaie natuurge
bied Blixembosch. 
Het gebouwencomplex bestaat uit 16 huizen 

waar in leefgroepen van 8 tot 12 kinderen c.q. 
jongeren zijn ondergebracht. Verder is er het 
hoofdgebouw voor directie, staf en administra
tie. Daarnaast is gerealiseerd een aula met 
dienstengebouwen voor keuken, linnenverzor
ging, magazijnen en de technische dienst. De 
laatste fase van de nieuwbouw, waarin het 
audiologisch centrum, bestemd voor zowel 
instelling als scholen, en de medische dienst 
worden ondergebracht, is in mei 1988 vol
tooid. Het nieuwe complex biedt plaats aan 
155 kinderen. Elk kind heeft een eigen kamer 
met mogelijkheden voor de nodige privacy. 
Elke leefgroep heeft in de vrijstaande of semi-
vrijstaande woningen een eigen keuken, woon
ruimte en hobbykamer. Er is ruimte en rust om 
met kinderen individueel of in kleine groepjes 
te werken. 

Met de officiële opening op donderdag 16 juni 
door H.K.H. Prinses Juliana is het totale pro
ject afgerond en beschikt Instituut Sint Marie 
over alle noodzakelijke faciliteiten. 

Nieuws van de F.E.A.P.D.A. 

Het laatste weekend van de herfstvakantie 
vergaderde het bestuur van de Europese Fe
deratie van Organisaties van Leerkrachten in 
het onderwijs aan doven (F.E.A.P.D.A.) in het 
Centre de Logopedie te Luxemburg. Zaterdag 
22 oktober kwamen de gedelegeerden van de 
aangesloten nationale verenigingen bijeen. 
Deze gedelegeerden vormen samen het be
stuur (council). 

Momenteel zijn bij de F.E.A.P.D.A. aangesloten 
de nationale organisaties van Zweden, Dene
marken, West-Duitsland, Neder land, België, 
Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland. 
De Europese Federatie organiseert eens in de 
twee jaar een congres. Het laatste congres is 
in 1987 gehouden in Marseille; het komende 
congres zal worden georganiseerd in Neder
land en wel van 1 t/m 4 november 1989. Het 
is de bedoel ing dat elk deelnemend land ter 
voorbereiding van dit congres een werkgroep 
installeert die als opdracht krijgt studie van het 
congresthema te maken. Van deze studie 
wordt op het congres verslag gedaan in een 
zgn. landenpresentatie. 

Het belangrijkste agendapunt op de vergade
ring in Luxemburg was uiteraard het vaststel
len van het congresthema voor het in Neder-
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De gedelegeerden van de aangesloten lan
den hebben gezamenlijk gekozen voor het 
thema: "Special Schools for the Deaf? Why?" . 
De F.E.A.P.D.A. is tot deze keuze gekomen 
vanwege de zorg die er bestaat in de diverse 
landen over de door politici genomen beslis
singen over de inrichting en de voorzieningen 
van het speciaal onderwijs. De ontwikkelingen 
zijn dusdanig dat zorg omtrent deze beslis
singen gerechtvaardigd is. Naar het oordeel 
van de F.E.A.P.D.A. is het een goede zaak op 
een congres het onderwijs aan doven, als on
derdeel van het speciaal onderwijs, duidelijk 
te profileren. 

Informatie over sprekers en organisatie van 
het congres zal zo snel mogelijk worden be
kend gemaakt. Hierover zijn nog geen beslis
singen genomen. We l is bekenaTwanneer het 
congres zal worden gehouden. Dit zal zijn van 
1 t/m 4 november 1989. O p 2 november wor
den de deelnemers van het F.E.A.P.D.A.-con-
gres in de gelegenheid gesteld het VEDON-
congres, dat genouden zal worden t.g.v. het 
75-jarig bestaan, als gasten bij te wonen. 

Verder stond op de agenda de verkiezing van 
de leden van het dagelijks bestuur. Voor een 
periode van 4 jaar zijn herkozen als voorzitter 



de Zweed P.G.Kahrströhm, als eerste vice-
voorzitter de Fransman G.Bourigault, als twee
de vice-voorzitter de Duitser Joh.Wichert, als 
sekretaresse de uit Zwitserland afkomstige 
P-Epprecht, als penningmeester G.Schuller uit 
Luxemburg. Gekozen als congres-sekretaris is 
de Nederlandse afgevaardigde P.L.van Dijk. 

N a het huishoudelijk deel van de vergadering 
vertelden de gedelegeerden kort iets over de 
opleiding van leerkrachten in onderwijs aan 
doven in hun land of over specifieke proble
men in deze vorm van onderwijs. 
De Belgische afgevaardigde sprak over een 
nieuwe wet inzake 'dienst vroeg- en thuisbe-
geleiding', bij ons bekend als gezinsbegelei
ding. De financiële mogelijkheden die deze 
w e t biedt en de voorwaarden die deze wet 
stelt, maken thuisbegeleiding vrijwel onmoge
lijk. De Nederlandse afgevaardigde vertelde 
over de ISOVSO en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen. Ook werd in het kort verteld 
hoe de opleidingen zijn georganiseerd en wat 
de minister daarvoor heeft uitgetrokken. 
In Duitsland bestaat de mogelijkheid full-time 

Persbericht 

De vereniging O en A (vereniging ter bevorde
ring van ortho-agogische aktiviteiten) heeft be
sloten een prijs in te stellen, die ieder lustrum-
iaar wordt uitgereikt aan personen, die zich 
voor de ontwikkeling van het orthopedago
gisch veld van studie en zorg bijzonder ver
dienstelijk hebben gemaakt, naar het oordeel 
van het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur wijst de prijswinnaar aan op 
voordracht van een door haar ingestelde jury. 
Als criteria voor deze onderscheiding houdt 
z i i , kort samengevat, aan: 

I • Het werk van betrokkene is van bijzondere 
vernieuwingsbetekenis voor het orthopeda
gogisch veid en heeft zo mogelijk beleids-
implicaties; 

2. Het werk en de consequenties ervan over
stijgen de eigen discipline; 

3. Het werk betreft zowel het individuele kind 
als zijn opvoedings- en onderwijsomgeving. 

5 November j. l . is deze prijs voor het eerst uit-
ereikt aan mevr. Dr. J.M.A.Riksen-Walraven. 
inds het verschijnen van haar proefschrift: 

Stimulering van de vroegkinderlijke ontwikke-
ing' in 1977, heeft het onderzoeks- en ontwik
kelingswerk van Dr. Riksen sterk de aandacht 

opgeleid te worden tot leerkracht in het on
derwijs aan doven met behoud van salaris. 
In Zwitserland is de opleiding georganiseerd 
op een soortgelijke manier als bij ons. Aan het 
Heilpedagogisch Seminar wordt door de 
reeds in het onderwijs aan doven werkzame 
leerkracht cursussen gevolgd. 
Een collega uit Luxemburg vertelde over zijn 
ervaringen opgedaan in een internationaal 
jeugdkamp voor doven, gehouden in Por
tugal de afgelopen zomer. Hij was daar als 
begeleider van een aantal leerlingen, verder 
waren er geen horenden aanwezig. 

De vergadering, die 's morgens om 9 uur was 
begonnen, werd om 6 uur door de voorzitter 
gesloten. 
De bijeenkomst in Luxemburg werd afgesloten 
met een diner. 

Namens de Vedon zijn naar de F.E.A.P.D.A. af
gevaardigd: 
Harry Brouwer, Effatha Zoetermeer, en 
Peter L.van Dijk, Rudolf Mees Instituut Rotter
dam. 

getrokken, zowel van wetenschappelijke als 
praktische zijde. 
Haar werk is niet alleen voor de ontwikkelings
psychologie, maar ook voor de pedagogiek 
en met name de orthopedagogiek van onmis
kenbaar belang, terwijl het daarnaast wellicht 
ook mede bepalend zal zijn voor denken en 
beleid in de jeugdgezondheidszorg en het 
onderwijs, waar de zorg voor kinderen en 
jeugdigen zich veelal nog steeds toespitst op 
veronderstelde kind-defecten en risicogroepen. 

Persbericht 
Het 5rh International Congress 'MUSIC THE
RAPY A N D MUSIC EDUCATION FOR THE 
HANDICAPPED' wordt gehouden van 23-27 
augustus 1989 in het 'Leeuwenhorst Congres 
Center', te Noordwijkerhout. 
De subtitel van het congres luidt: 
'Developments and limitations in practice and 
research'. 

De doelgroepen zijn: muziektherapeuten, mu
ziekdocenten, muziekconsulenten, leerkrach
ten, pedagogen, hulpverleners, aktiviteiten-
begeleiders, wetenschappers en onderzoekers 
als: medici, psychologen, or thopedagogen, 
psychotherapeuten, psychiaters, studenten en 
andere belangstellenden. ]31 



Er zijn bi jdragen (plenaire sessies, workshops, 
lezingen, round table-meetings en poster
sessies) over: 
- muziektherapie als psychotherapie; 
- muziektherapie in speciaal onderwijs en de 

gezondheidszorg; 
- muziekonderwijs voor de gehandicapte. 

Er zijn ongeveer zestig bijdragen uit de volgen
de landen: Brazilië, China, West-Duitsland, 
DDR,Griekenland,Groot Britannië, Israël, Ne
derland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, 
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitser
land. 
De voertaal is Engels. 

Congreskosten (incl. logies, ontbijt, maaltijden, 
koffie, thee, social events, abstractbook): vóór 
1 maart 1989 f 825,-, na 1 maart 1989 f 925,-. 
Congreskosten (zonder logies en ontbijt, incl. 
luches, diner, koffie, thee, social events, ab
stract book) vóór 1 maart 1989 f 625,- na 
1 maart 1989 f 725,-. 

Inlichtingen, programmabrochures en aanmel
dingen: sekretariaat Stichting Muziektherapie, 
p/a mevrouw Loek Stijlen, Henri Polaklaan 15-1 
1018 CP, Amsterdam, tel. 020-226546. 

Persbericht 

De vakgroep Orthopedagogiek van de Rijks
universiteit te Groningen organiseert in 1989 
een internationaal congres op 12, 13 en 
14 april in het Academiegebouw met als 
thema: 

INTERVENTION 
in special education 

t.g.v. het 375-jarig bestaan van de Universiteit 
Groningen. 
Aan de orde komen zaken als interventie in 
school, gezin en/of residentiële instellingen, 
lezingen m.b.t. methoden van onderzoek, 
theorievorming en informatiekunde rondom het 
thema 

INTERVENTIE. 

Naast enkele plenaire lezingen van gerenom
meerde internationale sprekers als Prof.Dr. 
J.K.Torgesen: Afwijkend leven, Florida State 
University (USA), 
Prof.Dr. C.C.Kierman: Gehandicaptenzorg en 
gedragsproblemen, University of Manchester 
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Dr. C.Coulborn-Faller: Kindermishandeling, 
University of Michigan (USA), 
zijn er ruim 20 parallel-lezingen, seminars, pos
ters en films. 

Het congres richt zich op wetenschappelijke 
onderzoekers, docenten en praktizerende 
hulpverleners. 

Voor nadere informatie: 
Hans Knot, Department of Special Education 
(Vakgroep Orthopedagogiek der RUG), 
Oude Boteringestraat 1, 9712 G A Groningen, 
The Netherlands, 
tel. 050-636584. 

Aankondiging 
VeBOSS-conferentie 

O p donderdag 2 en vrijdag 3 maart a.s. wordt 
in Lunteren de jaarlijkse VeBOSS-conferentie 
gehouden. 
Aangezien er bij de aflevering van de kopij al
leen nog maar een voorlopig programma be
kend was, wordt het volgende onder voorbe
houd aangekondigd. 

Zoals gewoonlijk wordt de conferentie ge
opend door R.S.v.d.Veen, voorzitter van de 
VeBOSS. U kunt die donderdag verder nog 
bijdragen verwachten van o.a. mevr. Ginjaar-
Maas, de werkgroep 'Visie'; een aantal le
zingen over het thema 'Communiceren met de 
wereld bevorderen via bewegen', een lezing 
over ernstig verstoorde communicatie; er is 
een V.S.O.-programma en op verschillende 
tijden is er gelegenheid de zgn. posterpresen
tatie te bezoeken. 
Na de jaarvergadering van de VeBOSS is er 
's avonds nog een ontspannen programma. 
O p donderdag is er o.a. een workshop van 
Prof. Dr. L.M.Stevens als vervolg op zijn lezing 
van de conferentie in 1988. Verder nog een 
aantal lezingen over het toelatingsbeleid voor 
kinderen met spraak- en taalproblemen, work
shops over dansexpressie, klasse-assistenten 
en werkgroepbijdragen over het werken op 
een m.g.-school en ambulante begeleiding. 
De vrijdag wordt besloten met een bijdrage 
over knuffeltherapie. 

O p donderdag begint het programma om 
10.00 uur. Vrijdag is de afsluiting om 15.30 uur. 
Inlichtingen: J.G.KIoos, Meerkoet 25, Post
bus 430, 1740 AK Schagen, tel. 02240-14896. 



De uitspraak van Engelse woorden door 
22 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
en het regulier onderwijs 

L.J. Kuipers-Alting 
Verbonden aan het Instituut voor Fonetische 
Wetenschappen, 
Rijks Universiteit Groningen 
Grote Rozenstraat 3 1 , 9712 TG Groningen. 

1 . Beschrijving van het onderzoek 

In 1986 is aan het Fonetisch Instituut van de 
Rijks Universiteit Groningen een onderzoek 
van start gegaan naar de uitspraak van het 
Engels door slechthorende middelbare scho
lieren. In het onderzoek wordt deze uitspraak 
vergeleken met die van normaalhorende mid
delbare scholieren. 
Acht scholen voor Voortgezet Speciaal Onder
wijs en vier scholen voor regulier Voortgezet 
Onderwijs hebben ons zeer bereidwillig toe
stemming verleend een aantal leerlingen een 
uitspraaktest af te nemen. Een wo rd van dank 
aan alle betrokkenen, met name aan de con
tactpersonen en natuurlijk de leerlingen, kan 
hier niet ontbreken. 

De betreffende scholen voor Voortgezet Spe
ciaal Onderwijs zijn de 'A .G . Bell-school' in 
Amsterdam, 'De Stijgbeugel' in Arnhem, 'Ek-
kersbeek' in Eindhoven, 'Het Maatman ' in 
Enschede, de 'Dr. J. de Graafschool ' in Gro 
ningen, 'De Weerklank' in Leiden, 'Martinus 
van Beek' in Nijmegen en de 'Bertha Muller-
school' in Utrecht. 

De scholen voor Voortgezet Onderwijs die 
participeren in het onderzoek zijn de Scholen
gemeenschap 'Floor Evers' in Eindhoven, het 
'Mr. J. Cals-College' in Enschede, de Scholen
gemeenschap 'De Klokkenberg' in Nijmegen 
en de Scholengemeenschap 'Caland ' in Rot
terdam. 

Er zijn geluidsopnames gemaakt van in totaal 
223 leerlingen (135 slechthorend en 88 nor-
maalhorend), verdeeld over de brugklas en 
de MAVO- en LBO-klassen (met uitzondering 
van de examenklassen). 

1.1 . Doel van het onderzoek 

Door te bepalen wat de verschillen in uitspraak 
zijn tussen normaal- en slechthorende leer

lingen en op welke gebieden voor slechthoren
de leerlingen de grootste moeilijkheden liggen, 
kunnen met behulp van Engelse articulatie
trainingsmethoden strategieën ontwikkeld wor
den die het slechthorende leerlingen mogelijk 
moeten kunnen maken zich in een vreemde 
taal als het Engels verstaanbaar te maken. 
Zonder nu met betrekking tot verstaanbaarheid 
het belang van het kiezen van passende gram
maticale patronen en uitdrukkingen in ver
schillende situaties te verkleinen of te ontken
nen, zou bij het leren van Engels aan slecht
horenden gepleit kunnen worden voor een 
aanpak waarbi j de aandacht allereerst gericht 
wordt op het Engelse klanksysteem en een 
consequent gebruik ervan. De noodzaak voor 
formele correctheid van een uiting is dan in 
eerste instantie nog niet zozeer aanwezig, 
zeker wanneer de leerling zich nog in het 
prille eerste stadium van net leren van een 
vreemde taal bevindt. Immers, op het moment 
dat iemand dan een formeel onjuiste maar 
uitspraaktechnisch (redelijk) correcte zin pro
duceert, kan een luisteraar de boodschap eruit 
opmaken. Daarmee is de basis voor communi
catie gelegd. W e hopen met de resultaten van 
het onderzoek suggesties te kunnen geven 
met betrekking tot het ontwikkelen van stra
tegieën die de verstaanbaarheid van het 
Engels van slechthorende middelbare scholie
ren kunnen vergroten en kunnen bijdragen 
tot het leren communiceren in die taal. 

1.2. Het testmateriaal 

De voor het onderzoek ontwikkelde uitspraak-
test bestaat uit vier onderdelen: 
- een Engelse woordenlijst waarin alle Engelse 

klanken worden getest; 
- een lijst met Engelse zinnen waarin een 

aantal suprasegmentele elementen en de 
zinsmelodie worden getest (vijf korte Ne
derlandse zinnen worden als referentie voor 
de intonatie gebruikt); 

- het uitlokken van spontane spraak met be
hulp van cartoons aan de hand waarvan de 
leerling in het Engels een verhaaltje moet 
vertellen; 

- het voorlezen van een kort Engels verhaaltje. 

Het laatste onderdeel bleek nodig omdat het 
produceren van Engelse spontane spraak bij 133 



velen (normaal- en slechthorend) een te zware 
opgave bleek en we toch een zekere hoeveel
heid lopende spraak wilden registreren (hoe
wel het voorlezen van een verhaaltje niet meer 
'spontaan' is). 

2. Rapportage van enkele resultaten 

In dit artikel worden kort te resultaten bespro
ken van 22 scholieren (11 slechthorenden en 
11 normaalhorenden) bij het uitspreken van 
de losse woorden. 10 leerlingen komen uit de 
brugklas, 6 uit de MAVO-2 klas en 6 uit de 
LBO-2 klas. De woordenlijst bevat 48 woor
den. Deze komen voor in de leerboeken die 
op de participerende scholen in het eerste 
jaar gebruikt worden. Deze gemeenschappe
lijke kern van vocabulaire is met behulp van 
de computer geselecteerd. 
Per woord wordt één Engelse klank (foneem) 
getest. Voor een paar klanken die voor Ne
derlandse sprekers gewoonlijk veel problemen 
opleveren zijn twee woorden gekozen. Samen 
met het aanbieden van de woorden in schrift 
werden tijdens de test afbeeldingen van de 
benoemde voorwerpen gepresenteerd om de 
leerlingen tegelijkertijd visuele ondersteuning 
te geven. O m in fonetisch schrift te kunnen 
weergeven wat de leerlingen produceerden is 
gebruik gemaakt van de fonetische tekens uit 
een drietal transcriptiesystemen'): één voor 
de Engelse klanken, één voor de Nederlandse 
en één voor het nauwkeurig beschrijven van 
afwijkende realisaties. Deze tekens vallen ten 
dele met elkaar samen, bi jvoorbeeld waar het 
fonemen betreft die in beide talen voorkomen. 
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Het zou te ver voeren in dit artikel gedetai l
leerde informatie te geven over de gebruikte 
symbolen voor de Engelse en Nederlandse 
klanken: een overzicht hiervan kan in veel 
leer- en woordenboeken voor het Engels en 
het Nederlands gevonden worden. Geïnte
resseerden kunnen contact opnemen met het 
Instituut voor Fonetische Wetenschappen te 
Groningen voor een uitgebreidere en meer 
gedetaiTeerde versie van dit artikel. Het is 
wel zinvol een overzicht te geven van veel 
voorkomende aanpassingen die nodig bleken 
te zijn wanneer de realisatie van klanken af
week van wat 's tandaard' genoemd zou kun
nen worden: 

- geen hoorbare explosiefase in plofklanken 
[p, t, kj en [b, d, g] ([g] is een Engelse klank 
als in good); 

- realisatie met tong tussen de tanden (inter
dentaal); 

- gespannen articulatie; 
- slappe articulatie; 
- extreem korte realisatie; 
- extreem lange realisatie; 
- te vroege stemgeving; 
- stemloze realisatie van stemhebbende klank; 

') De transcriptiesystemen worden besproken in 
W.H . Vieregge, Transcriptie van Spraak: Theoretische 
en Praktische Aspecten van de Symboolfonetiek 
(Dordrecht: Foris, 1985) (gebruikt voor de Nederlandse 
klanken), in P. Grunwell, Clinical Phonology (London: 
Croom Helm, 1984) (gebruikt voor het noteren van 
afwijkende realisaties) en in A.C. Gimson, An Intro
duction to the Pronunciation of English (London: 
Arnold, 1974) (gebruikt voor de Engelse klanken). 

Aankondiging VEDON 75 JAAR 
JUBILEUMCONGRES VEDON 

Datum : 3 november 1989. 
Plaats : 'Hanzehof', Zutphen. 

Ochtendprogramma: 
Inleider: prof. dr. D.G. W o o d , University of Not

tingham U.K., 'Communication with deaf 
children; Teachers' style and childrens' con
tribution'. 

Middagprogramma: 
Marktpresentaties. 
Lezingen. 
Workshops. 



- aspiratie (uitspreken van [h]) na de te reali
seren klank; 

- het inlassen van pauzes; 
- plaats van articulatie verhoogd; 
- plaats van articulatie verlaagd; 
- realisaties van klinkers en medeklinkers die 

niet nader te specificeren en te noteren zijn; 
- genasaliseerde realisaties. 

Hierna zullen de scores per klas worden be
sproken. De brugklasgroep bevat tien leer
lingen (vijf slechthorenden en vijf normaal
horenden). Bij de slechthorenden bedraagt 
de Fletcher-index in het beste oor 42, 60, 72, 
87 en 98 dB. (Deze index wordt vaak gebruikt 
om de mate van het gehoorverlies aan te 
geven en wordt bepaald door het gemiddelde 
te berekenen van het verlies (in dB) bij tonen 
van 500, 1000 en 2000 Hz.) De MAVO-2 
groep bevat zes leerlingen (drie normaal- en 
drie slechthorenden). Bij de slechthorenden 
bedraagt de Fletcher-index in het beste oor 
10, 37 en 53 dB. De LBO-2 groep, tenslotte, 
bevat ook zes leerlingen (drie normaal-
en drie slechthorenden). Hier bedraagt de 
Fletcher-index in het beste oor 23, 45 en 
55 dB. De spreiding van de mate van gehoor
verlies binnen de testgroepen is een weergave 
van situaties zoals die kunnen voorkomen in 
een V.S.O.-klas. 

2 .1 . De brugklas 

Het percentage correct uitgesproken doel-
fonemen (de te testen klank in een speciaal 
daarvoor gekozen woord) bedraagt voor de 
V.S.O.-leerlingen 42,5 (met een minimum van 
33,3 en een maximum van 56,3). Voor de leer
lingen uit het regulier onderwijs bedraagt het 
percentage 64,2 (met een minimum van 50 
en een maximum van 75). Onder 'correct' 
wordt een realisatie verstaan die overeenkomt 
met wat de aan te leren variant van het Engels 
('Received Pronunciation') dicteert (de 'woor-
denboek'-variant). Hierbij mag een daarvan 
afwijkende realisatie echter niet per se on
acceptabel genoemd worden (zie hiervoor 
ook paragraaf 4). 

Naast het scoren van één bepaald foneem 
per woo rd is ook gekeken naar de realisatie 
van de doelfonemen in andere woorden van 
de lijst. Bijvoorbeeld, [k] wordt in eerste instan
tie getest in het Engelse (E) woord car, maar 
komt ook voor in E school en E milk. Door de 
realisaties van [k] in deze woorden ook te 
bestuderen kan meer inzicht worden verkregen 
in de probleemgebieden. Wanneer een leer
ling in E car de [k] vervormt of weglaat, maar 

wel goed articuleert in E school en E milk zou 
de goede articulatie bij alleen het bestuderen 
van het oorspronkelijke testwoord niet naar 
voren komen. Het blijkt dat er grote overeen
komsten bestaan tussen beide groepen wat 
betreft de aard van de klanken die proble
men opleveren. In het volgende schema is dat 
duidelijk te zien. Er wordt aangegeven welke 
Engelse klanken voor beide groepen proble
men opleveren en welke voor de groep slecht
horenden alleen. 

Schema 1: Probleemfonemen 

voor beide groepen 

[t, k, d, g] als in tea, car, 
do, good 

[9- v, ö , z, 3 ] als in 
thing, very, the, zoo, 
vision 

[tJ", d3] als in chair, 
jacket 

|j, w, r ] als in yes, we, 
ring 

I i , e, ae] als in it, bed, 
bad 
[i:] als in street 

ID , A, U ] als in pot, cut, 
foot 

[u:, a:, D:| als in school, 
car, ball 

[ 3:] als in bird 

[ei , oi , a u , au [als in 
day, boy, house, boat 

| U3, £3, is ] als in 
tourist, hair, beer 

alleen V.S.O. 

[p, b] als in pit, 

[s, ƒ | als in see, 
shirt 

[s] als in about 

[ai j als in my 

Wanneer gekeken wordt naar de manier 
waarop deze probleemfonemen door de 
groepen gerealiseerd worden, valt op dat 
de groep slechthorenden in het algemeen een 
grotere variatie laat zien dan de groep nor
maalhorende leerlingen in de klanken die ge
kozen worden ter substitutie van het foneem 
in kwestie. Bi jvoorbeeld, voor [g] in de woor
den dog, garden en green gebruikt de groep 
normaalhorende leerlingen soms het goede 
foneem [g], en soms [k]. In de groep slecht
horenden kwamen 9 verschillende klanken 
voor: naast [k] en [q] waren dat de stemloze 
[ x ] als in Nederlands dicht, de stemhebbende 
[ Y ] als in Nederlands leggen, een slappe ar
ticulatie van [ Y ] , [g] met stemgeving van te 
voren, een stemloos gemaakte [g] (met te 135 



weinig explosie om [k] te worden), en klank
combinaties als [k ï ] en [hYJ. 

Doordat we gebonden waren aan de moge
lijkheden die geboden werden door de ge
meenschappelijke kern van Engels vocabulaire 
in de leerboeken, konden we geen woorden
lijst samenstellen waar in de klanken volgens 
het klanksysteem van het Engels op alle moge
lijke plaatsen voorkwamen en zijn niet alle 
klanken in evenveel verschillende posities be
studeerd. W e hebben echter wel duidelijke 
aanwi jz ingen gekregen over de aard van de 
klanken die moeilijkheden opleveren en de 
realisaties daarvan. 

2.2. De M A V O - 2 klas 

Het percentage doelfonemen dat correct 
werd uitgesproken bedraagt gemiddeld 61,8 
voor de V.S.O.-leerlingen (met een minimum 
van 45,8 en een maximum van 75) en 70 voor 
de reguliere leerlingen (met een minimum van 
64,6 en een maximum van 79.2). 

Wanneer de resultaten in de rest van de 
woordenlijst vergeleken worden, valt op dat 
het aantal probleemfonemen ten opzichte 
van de brugklas kleiner is. Er bestaat echter 
nog steeds een grote overeenkomst tussen 
beide groepen met betrekking tot de aard van 
de probleemfonemen, zoals te zien is in 
schema 2. 

Bij de bestudering van de realisatie van deze 
fonemen blijkt dat het aantal vervangingen 
dat door de V.S.O.-leerlingen wordt gekozen 
is afgenomen ten opzichte van de brugklas 

Schema 2: Probleemfonemen 

beide groepen 

[b, d, g] als in be, do, good 

[v, 5, z, 3 ] als in very, the, zoo, vision 

[t ƒ, d3 ] als in watch, gin 

[jj als in yes 

[e, ae] als in bed, bad 

[ 3, A, u] als in pot, cut, foot 

[a:, X ] als in car, ball 

[ a: ] als in bird 

[ei , oi , a u , 3U j als in day, boy, house, 
boat 

[ u s , £3 ] als in tourist, hair 

(waarbi j in gedachten gehouden moet wor
den dat deze groep minder zware gehoor-
verliezen heeft). O m als voorbeeld bij dezelf
de klank te blijven als besproken werd voor 
de brugklas: [gj (als in E good) werd door de 
normaalhorenae scholieren van deze klas 
gerealiseerd als [g] of [k], de slechthorende 
leerlingen hadden vijf varianten ([g], [k], een 
stemloze realisatie van [g], een slappe articu
latie van [k] en [ Y ] ) . Opva l lend is het feit dat 
[ ƒ ] in dit overzicht alleen voorkomt bij de 
reguliere groep. Dit kan verklaard worden 
door het feit dat de groepen waarover gerap
porteerd wordt erg klein zijn. Daardoor treden 
individuele eigenschappen en 'slips of the 
tongue' sterk naar voren. Het zou echter on
juist zijn deze gegevens buiten beschouwing 
te laten, aangezien slechts een vermoeden 
uitgesproken kan worden dat dit soort reali
saties per ongeluk geschiedt. 

2.3. D e L B O - 2 k l a s 

In deze groep scoorde de V.S.O.-groep on
geveer even hoog als de reguliere leerl ingen 
wat betreft het percentage correct gereali
seerde fonemen: gemiddeld 56,9 (met een mi
nimum van 50 en een maximum van 70,8) 
tegenover 55,6 (met een minimum van 54,2 
en een maximum van 58,3). Ook hier bestaat 
grote overeenkomst in de aard van de pro
bleemklanken, zoals te zien is in schema 3. 

Wanneer gekeken word l naar de realisatie 
van deze fonemen, blijkt dat het aantal varia-
tiers groter is dan in de MAVO-2 groep, maar 
kleiner dan in de brugklasgroep. O m bij het
zelfde voorbeeld te blijven: [g] als in E g o o d 

alleen Reg. 

[ƒ] als in ship 

alleen V.S.O. 

[t] als in tea 

[6, s] als in thing, sing 

[w, r ] als in we, ring 

[u:] als in school 

[ai j als in life 

[ ai ] als in beer 



Schema 3: Probleemfonemen 

beide groepen 

[p, t, b, d, g] als in pot, tea, be, do, good 

[9, J, v, ö, z, 3 1 als in thing, ship, very, the, 
zoo, vision 

[(ƒ, d3 ] als in watch, gin 

[w, r ] als in we, ring 

[e, ae] als in bed, bad 

[ 3, A, u ] als in pot, cut, foot 

[a:, o: j als in car, ball 

[ a:] als in bird 

[ai , ei , a u , au, ua ] als in life, day, 
house, boat, tourist 

[ e a , ia ] als in hair, beer 

laat bij de reguliere groep drie variaties zien, 
[g],[k]en[kY j . 
Bij de slechthorende groep werden zeven 
verschillende realisaties waargenomen: [k], 
[g], een stemloze [g], een slappe stemhebben
de [ Y ], een stemloze [ x ], een slappe stemloze 
| x j en de combinatie [ rjk](waarbij [ rj ] klinkt 
als in het Nederlandse woord bang). Tenslotte 
kan opgemerkt worden dat de reguliere groep 
uit deze klas moeite heeft met een foneem dat 
voor de slechthorende groep geen probleem 
geeft: [ oi ]. (Zie voor een verklaring paragraaf 
2.2.) 

3. De scores van alle groepen in de woor
den als geheel 

Naast de individuele klanken is ook gekeken 
naar de realisaties van de woorden als ge
heel. Daarbi j g ing het om het aantal addities 
(bijvoorbeeld [ 3 ] in [m i I aki voor milk, waarbi j 
j a ] klinkt als in gemakkelijk), omissies (van [s] 
in [taemp] voor stamp), subsituties ( [e] als in 
Nederlands f t voor [ae] in [kaet], cat) en ver
vormingen ([p] zonder hoorbare explosie in 
[stop], stop bijvoorbeeld). Overzicht 4 laat 
zien hoe vaak deze fenomenen voorkwamen 

omissies 
addities 
substituties 
vervormin
gen 

BRUGKL. 

VSO Reg. 

19 6 
52 3 

289 243 

108 13 

MAVO-2 

VSO Reg. 

8 
3 

147 109 

47 18 

LBO-2 

VSO Reg. 

2 5 
3 1 

166 151 

71 32 

alleen Reg. 

[ oi ] als in boy 

alleen V.S.O. 

[j] als in yes 

[ i ] als in it 

[u:| als in school 

[a] als in about 

bij het uitspreken van de 48 woorden van de 
woordenlijst. 
W a t in deze tabel opvalt is het redelijk grote 
aantal substituties van de reguliere groepen 
en de overeenkomst daarin met de V.S.O.-
groepen. Ook opval lend is het grote aantal 
vervormingen dat in de brugklasgroep van het 
V.S.O. optreedt. In de hogere groepen treden 
veel minder vervormingen op , en wordt in het 
algemeen het verschil tussen beide groepen 
kleiner. In hoeverre dit significant is zal later 
worden nagegaan bij de statistische bewer
king van de gegevens. 

Naast deze gebruikelijke indeling zijn nog vijf 
andere aspecten van de uitspraak van de 
woorden als geheel bestudeerd. Het eerste 
heet 'metathesis': sommige leerlingen lieten 
bepaalde fonemen wisselen van plaats. Dit 
geldt bi jvoorbeeld voor het uitspreken van 
E girl: sommigen realiseerden dit als [kril], (dat 
klinkt als het eerste woo rd in krielaardappel) 
waarbi j het correcte foneem [ a: ] vervangen 
werd door [i] en [r] (naar analogie met het 
schriftbeeld), die vervolgens van plaats wis
selden. Het tweede aspect werd 'criteria niet 
van toepassing' genoemd: in de brugklas 
kwam één keer [juli] (dat klinkt als jullie) voor 
als realisatie van eye. De drie laatste aspecten 
hebben te maken met het feit dat de R.P.-
variant van het Brits-Engels een zogenaamd 
'non-rhotic' accent is: de r wordt alleen uit
gesproken na een medeklinker (tree), als een 
klinker volgt (very) of aan het begin van een 
woord (rain). Een accent waar in de r altijd 
uitgesproken wordt (zoals in Standaard Ameri
kaans Engels, bijvoorbeeld) wordt 'rhotic' ge- 137 



noemd. O p de participerende scholen wordt 
leerlingen de R.P.-variant geleerd. Sommige 
leerlingen uit de testgroepen gebruiken het 
'rhotic' accent, sommigen het 'non-rhotic' en 
sommigen hebben elementen van beide ac
centen in hun spraak. Dit laatste kan verklaard 
worden door het feit, dat de spelling van een 
Engels w o o r d vaak invloed heeft op de uit
spraak (zoals ook bi jvoorbeeld in realisaties 
van E [ A ] als [ o ] (N op) en [u] (N dus) in E 
mother en E bus) en anderzijds door het 
feit dat op radio en televisie vaak het Ameri
kaans Engels te horen is. Verschillen in reali
satie op dit gebied zijn van een andere orde 
dan vervormingen, omissies en substituties, 
maar voor de vol ledigheid worden ze hier wel 
genoemd. De eerste tabel geeft weer hoe 
vaak de fenomenen voorkomen, de tweede 
brengt de individuele leerlingen onder in 
groepen. 

metathesis 
crit. n.v.t. 

rhotic 
non-rhotic 
non-rhotic 
+ rhotic 

BRUGKL 

VSO Reg. 

10 
1 

BRUGKL 

VSO Reg. 

2 2 
-

3 3 

MAVO-2 

VSO Reg. 

_ 
-

MAVO-2 

VSO Reg. 

_ _ 
1 

2 3 

LBO-2 

VSO Reg. 

1 1 
-

LBO-2 

VSO Reg. 

1 

2 3 

culatietrainingsmethode. Hierover zal later 
gerapporteerd worden, evenals over de resul
taten die de groepen van dit artikel behaalden 
bij het voorlezen van de zinnen en het ver
haaltje. 

4. Nawoord 

In een later stadium van het onderzoek zal 
gekeken worden naar de vraag in hoeverre 
de afwijkende realisaties van de fonemen en 
de woorden verwarring opleveren. Het ge
bruiken van [e:] (als in Nederlands twee) in 
E plane in plaats van de tweeklank [ei] 
([plein]) is minder 'schadelijk' voor een goed 
begrip van het woo rd dan bi jvoorbeeld het 
gebruik van [t] in plaats van [d] in E bed, waar 
de subsitutie een betekenisverschil oplevert 
(E bet betekent 'weddenschap'). 
Het scoren van de verschillende realisaties 
en het benoemen van de probleemfonemen 
met een aantal van deze criteria (voorzover 
het mogelijk zal blijken deze te formuleren) op 
de achtergrond zal een specifieker beeld ge
ven van de gebieden waarnaar gekeken moet 
worden bij het opzetten van een Engelse arti-



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL Amersfoort Prof. Groenschool 
'062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
'067 EZ Amsterdam Alex. G. Bellschool 
'062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6812 LK Arnhem V.S.O. De Stijgbeugel 
6573 DP Beek/Ubbergen Mgr. Terwindtschool 
4812 GE Breda De Spreekhoorn 
4812 G G Breda Dependance de Spreekhoorn 
9207 BK Drachten De Skelp 
5629 CH Eindhoven Instituut Sint-Marie 
5629 CC Eindhoven School 'De Horst' 
5629 CC Eindhoven School 'De Beemden' 
5629 CC Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek' 
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede V.S.O. school Het Maatman 
4461 DS Goes De Kring 
2531 PW 's-Gravenhage Cor Emousschool 
6562 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
9721 XB Groningen Dr. J.de Graafschool-V.S.O. 
9737 HK Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
6531 PL Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
6533 BL Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
3011 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam P.J. Evertseschool-V.S.O. 
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool 
2287 EE Rijswijk De Voorde 
' 740 AK Schagen Burg. de Wilde School 
1741 MC Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord 
3563 VJ Utrecht Bertha Mullerschool 1 
3554 GJ Utrecht Bertha Mullerschool 2 
3563 ET Utrecht Bertha Mullerschool V.S.O. 
8012 VA Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Pr. Margrietstraat 124 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158547 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 

050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 

070-943042 
02240-14896 
02240-14071 

030-510041 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
'064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 J.B 
2275 TH 
2716 KS 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertsstr.32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

020-178617 
020-132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 

010-4132280 
010-4552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

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