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HOOFDSTUK I 

HET SPRAAKAFZIEN, BESCHOUWD ALS ASPECT VAN EEN 
Z.G. GELUIDSMETHODE 

1.1 Spreekmethode en gebarenmethode. 

De hiernavolgende studie heeft betrekking op de taalverwerving van 
dove kinderen, hetgeen in het bestek van dit boek wil zeggen: de wijze 
waarop dove kinderen zich de klanktaal van de horende maatschappij 
eigen maken l. 

Doof worden die kinderen genoemd, welke vanaf hun geboorte, of in 
elk geval van vóór het tijdstip waarop zich bij normaal-horende kinderen 
de klanktaal langs akoestische weg gaat ontwikkelen, aan zulk een ernstig 
gehoorverlies lijden, dat zij de sonantisch geaarde taal niet op akoestische 
wijze kunnen waarnemen. Al bezitten zij meestal nog enige gehoorresten, 
toch zien zij zich genoodzaakt het contact met de wereld op een hoofd
zakelijk visuele wijze tot stand te brengen en te onderhouden 2. 

In dit boek zullen wij ons uitsluitend bezig houden met de invloed welke 
van zulk een zwaar gehoorverlies uitgaat op de taalverwerving 3. Meer in 
het bijzonder willen we ons verdiepen in enkele vraagstukken die betrek
king hebben op het spraakafzien. Dit spraakafzien vormt een aspect van 
het totale taalverwervingsproces. Het is onjuist hierin niet meer te zien 
dan een bepaalde vaardigheid, met behulp waarvan de dove de spraak-
bewegingen van iemands lippen kan aflezen. In het tweede hoofdstuk 
zullen wij vaststellen dat het spraakafzien niet mag worden beschouwd 
als een passief registreren van visuele indrukken, maar dat wij veeleer 
te maken hebben met een actieve waarnemingswijze, die bovendien nauw 

1 In dit boek wordt de term doofstom vermeden. De dove kinderen kunnen immers 
worden opgevoed tot sprekende mensen, al laat de verstaanbaarheid van hun spraak 
heel wat te wensen over. 

2 Een goede omschrijving van het begrip doof(stom), berustend op een analyse van 
de waarneming, is te vinden in B. Th. M. Tervoort, Structurele Analyse van Visueel 
Taalgebruik binnen een groep dove kinderen, Amsterdam 1953,1, pp. 13—16, met name 
p. 16. 

3 Voorzover de doofheid de totale persoon beïnvloedt, vormt zij het voorwerp van 
de psychologie der doofheid. Men kan in dit verband o.m. raadplegen H. R. Mykle-
bust, The Psychology of Deafness, New York and London, 1960; P. Bosshard, Der 
Taubstumme, Zürich 1953. 
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gelieerd is aan de articulatorische proprioceptie ·. Verder zullen wij ont
dekken dat het specifieke karakter van het taalverwervingsproces der 
doven zich ook in het spraakafzien openbaart. Dit inzicht is in de titel 
van deze studie uitgedrukt. 

Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken, alsof de taalverwer
ving der doven steeds langs de weg van spraakafzien en articulatie-onder
richt, eventueel gecompleteerd door lees- en schrijfonderwijs, tot stand 
is gekomen. Wie in de geschiedenis van het dovenonderwijs terugblikt, 
zal echter vaststellen dat dit zeker niet het geval is geweest2. 

Tegenover de zojuist geschetste orale of spreekmethode bevinden zich 
talloze gebarenmethodes. Beschouwt men de zuivere spreekmethode en 
de zuivere gebarenmethode als methodische uitersten, dan blijkt het on
derwijs aan doven zich steeds tussen deze polen te hebben bewogen. 

Een gebarenmethode gaat ervan uit dat men het dove kind het beste kan 
helpen door het te onderrichten in een taalsysteem dat is opgebouwd uit 
duidelijk waarneembare en onderscheidbare gebaren. Men komt het dove 
kind aldus zoveel mogelijk tegemoet en past zich aan bij zijn uitgesproken 
visuele aanleg. Hoewel het denken van de dove langs deze weg in aanzien
lijke mate ontwikkeld kan worden en hoewel het ook mogelijk is vanuit 
een gebarensysteem een aansluiting te vinden bij de geschreven sonantische 
taal, waarbij men het spraakafzien dan eventueel als bijvak kan doceren, 
blijven de doven onthand, zodra zij zich in de maatschappij der horenden 
willen begeven. 

Aan dit laatste bezwaar wil de orale of spreekmethode tegemoetkomen. 
Deze onderrichtingswijze tracht de gebaren zoveel mogelijk te vermijden 
en onderwijst de doven in het spreken, terwijl zij hun meestal ook het 
spraakafzien leert. De spreekmethode vraagt van het dove kind een veel 
grotere inspanning dan bij een gebarenmethode het geval is. De taal der 
horenden is immers niet op de visuele waarneming afgestemd, maar doet 
primair een beroep op het gehoor. De spraakbewegingen zijn bovendien 
niet duidelijk afleesbaar, terwijl de eigen articulatie, wanneer de terug-

1 Onder proprioceptie wordt hier verstaan: de zelfwaarneming door middel van de 
z.g. proprioceptoren, d.w.z. de zintuiglijke organen, welke zich bevinden in spierban
den, beenvlies, gewrichtskapsels en labyrint. Vgl. J. van Essen, Woordenboek der 
Psychologie, Haarlem 1938, p. 251. 

2 De geïnteresseerde lezer kan de geschiedenis van het onderwijs aan doven bestu
deren in P. Schumann, Geschichte des Taubstummenwesens, Frankfurt am Main, 1940. 
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koppelingsfunctie van het gehoor in gebreke blijft, slechts langs kinesthe-
tische weg kan worden waargenomen. 

Hier staat echter een zeer belangrijk voordeel tegenover. De spreek-
methode stelt de dove mens in staat de spraak der horenden min of meer 
te volgen. Daardoor is diens sociaal isolement weliswaar niet volledig 
opgeheven, maar blijkt het toch in belangrijke mate gereduceerd te kun
nen worden. 

Talrijke mengvormen van de twee methoden bewijzen overigens, dat de 
polariteit van deze richtingen niet te sterk benadrukt mag worden. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld de handalfabetmethode en het z.g. combined 
system, toegepast in de U.S.A. l. 

Wél kan men zeggen dat de meeste instituten tegenwoordig een spreek-
methode volgen. 

1.2 Beknopt overzicht van het onderwijs, te Sint-Michielsgestel aan de 
doven gegeven. 

De schrijver heeft zijn onderzoek naar de typische geaardheid van de 
taalverwerving der dove kinderen uitgevoerd in het Rooms-Katholiek 
Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel. In dit instituut, gesticht in 
1840, ging men in 1907 van een gebarenmethode over op een spreekmetho-
de. Dit is, vergeleken met bijvoorbeeld de andere Nederlandse instituten, 
vrij laat2 . Toch moet men „Gestel" niet te snel ouderwets noemen, omdat 
daar zolang aan het gebarensysteem vast gehouden werd. Wel degelijk 
stelde men zich op de hoogte van de methoden en resultaten elders. Zo 
maakte een van de directeuren, de heer Slits, in 1855 een uitgebreide reis 
langs de verschillende Duitse doveninstituten, waarbij hij zich nauwgezet 
rekenschap gaf van de daar gevolgde spreekmethoden. Toch besloot hij 
na zijn terugkeer de gebarenmethode te handhaven en gaf daarvoor een 
aantal redenen op. Het verslag van die reis is te vinden in een artikelen
reeks van de hand van A. van Uden, die aan het huidige R.K. Instituut 
voor Doven als docent verbonden is3 . 

Het gebarensysteem dat in Sint-Michielsgestel gebruikt werd, was in
dertijd samengesteld door de eerste directeur, Mgr. Van Beek. Men kan 

ι Gegevens hierover zijn te vinden in een artikel van A. van Uden in Katholieke 
Encyclopedie voor Onderwijs en Opvoeding, Dl. I, p. 484. 

2 Zie J. C. Biichli, De zorg voor de doofstomme, Amsterdam 1948, hst. X. 
3 Verschenen in het Tijdschrift voor R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, 16e jrg., 

no. 9—11. 
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zeggen dat het in gunstige zin afweek van de meeste, tot dan geldende 
gebarenmethoden. Een duidelijke beschrijving ervan is te vinden in het 
proefschrift van B. Tervoort1. 

Van Beek wilde zijn leerlingen onderwijzen op een manier die hen het 
beste in staat zou stellen, in de abstracte godsdienstige waarheden door te 
dringen. Dit was het doel, waaraan hij de geschiktheid van de diverse 
methoden afmat. Hij koos daartoe een methode, die het duidelijkst wordt 
omschreven als Nederlands in gebaren. Zijn gebarensysteem sloot namelijk 
nauw aan bij de Nederlandse taal, speciaal in haar schriftelijke vorm. De 
tekens ervan werden niet direct met het begrip verbonden, maar met het 
woord en wel het Nederlandse woord. Terwijl de grote Franse pedagogen 
De l'Epée en Sicard 2 hun systeem hadden opgebouwd volgens zuiver 
logische beginselen, verkoos Van Beek een aansluiting bij een bestaande 
sonantische taal. In dit opzicht betekende zijn gebarensysteem een winst, 
al had hij, aldus Tervoort, er beter aan gedaan eerst de immanente struc
tuur van de gebarentaal der doven te onderzoeken, om van daaruit een 
aanpassing aan de sonantische taal te proberen 3. 

Het gebarensysteem-Van Beek was, om een nog grotere aansluiting 
bij de Nederlandse schrijftaal te verzekeren, doorweven met het zoge
naamde eenhandig alfabet van Bonet4, waardoor een bepaald gebaar 
meer dan één betekenis kon krijgen. „Een mooi voorbeeld hiervan is het 
gebaar voor dag, week, maand en jaar. Het is een opstaande boog, door 
een beweging van de hand gemaakt, en aldus uitdrukkende de opgang en 
ondergang van de zon. Hieraan verbond hij (d.i. Van Beek) nu alle namen 
van tijdsperioden, welke met de loop van de zon in betrekking staan. 
Maakte hij de boog voor „dag", dan hield hij zijn hand als een D volgens 

ι Zie Tervoort, Structurele Analyse, pp. 88—94. 
2 Charles Michel de l'Epée (1712—1789) ontwierp een gebarenmethode, welke veel 

aanhang heeft gevonden. Hij baseerde zich daarbij op een rationalistische tekenleer, 
welke de natuurlijke band tussen begrippen en (sonantische) woorden ontkent en het 
symboolkarakter van het woord bijgevolg niet onderkent. Zijn opvolger R. A. Sicard 
(1742—1822) heeft de methode-De l'Epée vooral in syntactisch opzicht aangevuld. Men 
vergelijke de uitvoerige bespreking die door Tervoort, o.e. pp. 78—88, aan beiden wordt 
gewijd. 

3 Vgl. Tervoort, o.e., p. 94. 
4 Juan Martin Pablo Bonet (1579—1633) schreef in 1620 Reduction de las letras, 

y arte para enseñar a ablar los Mudos, een werk dat door Schumann geniaal genoemd 
wordt. Zijn opvattingen kunnen tot de orale methodiek gerekend worden. Zie Schu
mann, o.e., pp. 51—55. 
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bovengenoemd handalfabet. Bedoelde hij echter „week", dan maakte hij 
dezelfde boog, maar hield zijn hand als een W, enz." l Het is wel duidelijk 
dat dit systeem alleen op het Nederlands van toepassing is. 

Het boven beschreven gebarensysteem bezat veel voortreffelijke eigen
schappen, maar kon toch geen stand houden in de algemene negentiende-
eeuwse tendens in de richting van een spreekmethode. In 1907 besloot 
derhalve de toenmalige directeur, Mgr. Hermus, tot een spreekmethode 
over te gaan, zij het niet van ganser harte. Omdat evenwel op alle inter
nationale congressen de spreekmethode als de voortreffelijkste werd be
schouwd en aangezien het maatschappelijk belang van de leerlingen voor 
deze methode pleitte, een reden die ook tot de ouders sprak, werd er een 
spreekmethode ingevoerd. 

Aanvankelijk richtte de gekozen spreekmethode zich naar de methode-
Vatter 2. Evenals Vatter ging men in St. Michielsgestel uit van de spraak-
elementen, die zo spoedig mogelijk werden verbonden tot klanken met 
betekenis. Lezen en schrijven hielden echter met het articulatieonderwijs 
gelijke tred. „Zodra dus een klank of verbinding genoegzaam is ingeoe
fend, worden zij op het bord geschreven en de leerlingen schrijven die 
over." 3 

Deze aandacht voor het lees- en schrijfonderwijs, waarin men duidelijk 
van de richting-Vatter afweek, was een gevolg van de invloed die, vooral 
in Duitsland, uitging van E. Göpfert4. Deze laatste beschouwde het 
schrift niet alleen als hulpmiddel, maar zag er de basis van het doven-
onderwijs is. Hoewel zijn ideeën, als gevolg van Vatter's invloed, aanvan
kelijk weinig verspreiding vonden, begonnen zij vooral na 1916 resultaat te 
krijgen. 

Tenslotte hebben ook de opvattingen van С Malisch (1860—1925) 
hun invloed uitgeoefend op de vroegere Gestelse spreekmethode. Malisch 
heeft er vooral op gewezen dat men de dove kinderen met een levende taal 

1 Uit A. Hermus, De methode-Malisch, geciteerd bü A. van Uden, Ts. voor R. K. 
B.L.O., 16e jrg., p. 274. 

2 Johannes Vatter (1842—1916), auteur van o.a. Der verbundene Sack- und Sprach
unterricht, heeft als een van de eersten systematisch articulatieonderwijs gegeven. Zijn 
grootste verdienste ligt hierin, dat hij orde heeft gebracht in het articulatieonderwijs. 
Zie Schumann, o.e., pp. 387—397. 

3 Uit A. Hermus, Handleiding voor de adspirant-doofstommenonderwijzer, geciteerd 
bij A. van Uden, Ts. voor R.K. B.L.O., 16e jrg., p. 259. 

4 E. Göpfert (1851—1906) liet het onderwijs in de gesproken taal volgen op een 
schriftelijk onderricht. Zie Tervoort, o.e., p. 30; Schumann, o.e., pp. 431—433. 
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moest confronteren, een taal waarin het jonge dove kind zichzelf min of 
meer zou kunnen uitdrukken en herkennen. Dit doel zocht hij te verwer
kelijken door van taai-gehelen uit te gaan, minstens van woorden, liefst 
van zinnen. Dit principe leidde niet alleen het spreekonderwijs, maar ook 
het lees- en schrijfonderricht. In deze taaigehelen zullen de kinderen vrij 
spoedig de elementen gaan onderscheiden, aldus Malisch, die zij evenwel 
steeds gesubordineerd weten aan de totaliteit1. 

Dit standpunt staat derhalve tegenover dat van Vatter, die, zoals wij 
zagen, juist van de elementen uitging. In Sint-Michielsgestel nam men een 
aantal inzichten van Malisch over, echter, evenals ten aanzien van Vatter, 
met belangrijke wijzigingen, die vooral hierin bestonden dat niet alleen 
het woord in zijn geheel, maar ook de afzonderlijke klanken ervan apart 
werden ingeoefend. Men trachtte bijgevolg de voordelen van beide me
thoden met elkaar te verenigen. 

1.3 De zogenaamde geluidsmethode. 

Zeer ingrijpende veranderingen deden zich rond 1940 voor. Toen werd 
namelijk, op initiatief van de Nijmeegse hoogleraar Prof. Dr. Th. Rutten, 
een methode ingevoerd die op diverse punten verschilde van de tot dan 
toe gevolgde. 

We bedoelen de zogenoemde „geluidsmethodé", die beoogt de geluids
ervaring systematisch in de psyche der doven in te bouwen 2. Aanvanke
lijk betrof zij alleen muziekonderwijs, dat aan de doven werd gegeven. 
In 1942 echter werd de spreekmethode van Dr. Barczi uit Budapest in
gevoerd, zoals die in Nederland bekend was geworden door toedoen van 
mej. Kielstra, destijds vice-directrice van de Inrichting voor Doofstom-
menonderwijs te Rotterdam. De methode-Barczi werd in Gestel ingevoerd 

ι Men vergelijke A. Hermus, De methode-Malisch, Sint-Michielsgestel 1926, pp. 
8—11 en 39. 

2 Vergelijk A. van Uden, Een geluidsmethode voor zwaar- en geheel dove kinderen, 
Sint-Michielsgestel 1952, p. V. Het hiernavolgende is grotendeels ontleend aan deze 
beschrijving, tenzij anders vermeld. Het werk wordt voortaan aangeduid als Geluids
methode. De heer A. van Uden, verbonden aan het R.K. Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel, heeft een belangrijk aandeel gehad in de voorbereidingen van het onder
zoek, waarvan dit boek verslag wil uitbrengen. Op deze plaats wil ik hem danken voor 
alle aanwijzingen die hij mij heeft verstrekt. Ook de gastvrijheid die ik van de directeur 
van dit instituut, Mgr. Drs. J. C. van Overbeek, mocht ontvangen, wil ik hier in dank 
memoreren. 
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door Prof. Dr. Α. Reichling, in samenwerking met Zr. Rosa. Zij bouwden 

de methode echter in aanzienlijke mate om, door van andere beginselen 

uit te gaan. Deze principes zullen verderop ter sprake komen. 

De geluidsmethode omvat spreek-, taal- en muziekonderwijs, en uit deze 

omschrijving zal duidelijk zijn, welk aspect ervan vooral behandeld zal 

worden, n.l. het spreekonderwijs, als tenminste eveneens het aflezen hiertoe 

mag gerekend worden. Hoewel het spreek- en afleesonderwijs tegenwoor

dig steeds „talig" is ingesteld, en dus de spraakklanken worden geleerd 

aan de hand van zinvolle taalgehelen, komt door de aard van ons onder

zoek, waarin alleen het verstaan, het onderscheiden van de Nederlandse 

fonemen aan de orde is gesteld, alleen het fonologische element van de 

taal (!) ter sprake. Alle andere zaken, waarop de geluidsmethode wel 

degelijk betrekking heeft, zoals het semantische, het grammaticale en het 

syntactische aspect van de taal, worden hier niet behandeld. We menen 

daarom dat ons onderwerp onder het spreekonderwijs ressorteert, op de 

rand echter van het taalonderwijs. 

De geluidsmethode is bedoeld voor totaal dove kinderen, die primair 

visueel op de buitenwereld zijn ingesteld, maar die door middel van 

(elektronisch) versterkt geluid deze overigens voor hen beperkte belevings-

en informatiebron kunnen uitbreiden. Praktisch alle dove kinderen be

zitten namelijk gehoorresten, en de enkele bij wie deze niet kunnen wor

den vastgesteld, blijven toch altijd nog in staat tot het waarnemen van 

trillingen, vibraties. Omdat het doofgeboren, of vroeg doofgeworden kind 

evenwel geen neiging kent om deze gehoorresten te benutten, daar het 

meent zich met het zien tevreden te mogen stellen, is een methodisch in

grijpen noodzakelijk: het kind moet leren zich te richten op het geluid en 

dit dient op zo vroeg mogelijke leeftijd te gebeuren, nog voor bepaalde 

visuele gedragsvormen zich al te zeer hebben gezet. De eerste taak is dus 

om een geluidsbehoefte aan te kweken. 

Er zijn nu, in het algemeen genomen, drie soorten geluidswaameming, 

respectievelijk gelocaliseerd in de oren, in de huid en in de dieper gelegen 

delen van het lichaam (borst, maagstreek etc). Omdat de gehoorresten, 

die dus de waarneming in de oren mogelijk maken, meestal te gering zijn, 

wordt de geluidswaarneming van jongsaf in het hele lichaam ingeoefend, 

teneinde de kinderen als het ware met heel hun wezen in de geluidswereld 

te plaatsen. 
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Het kernpunt van de geluidsmethode is : „de voortdurende verbinding 
van de geluidservaring met de motoriek, met name de motoriek van de 
spreekorganen" l. Het is namelijk bekend, dat mensen die op latere leef
tijd doof geworden zijn en er daarna voor de eerste maal in slagen van 
iemand spraak af te zien, deze ook menen te horen. Er zijn aanwijzingen, 
dat het verstaan van een spreker moet worden beschouwd als een virtueel, 
onbewust met de spreker mee-bewegen 2 . De geluidsmethode wil zo ook 
in de vroegdove kinderen de motoriek koppelen aan geluids-vibratie-
ervaring, zodat het geluid hen tot beweging zal stimuleren (Men denke 
aan het dansen). 

Tot hiertoe spraken we van geluidswaarneming in het algemeen. Een 
van de belangrijkste gebieden hiervan is de taaiwaarneming die zich richt 
zowel op de eigen taal als op die van anderen. De spreekorganen: het 
ademhalingsorganisme, de keel met de stembanden, en het aanzetstuk, 
die bij de dove onvoldoende tot taalgebruik kunnen worden aangewend, 
vinden in de geluids- c.q. de vibratie-ervaring, vooral in de oren, een 
belangrijke steun. De trillingen van het eigen geluid en die van het 
normatieve geluid van de leermeester, worden immers in hetzelfde 
medium ervaren, dit in afwijking van het zuiver afzien, waarbij de eigen 
spraakbewegingen, visueel en kinesthetisch waargenomen, moeten worden 
gericht naar die van de onderwijzer, zonder dat een adequate terugkoppe
ling 3 aanwezig is. 

1.4 De leergang van de geluidsmethode. 

Wanneer de jonge kinderen op vierjarige leeftijd in het instituut zijn 
aangekomen, ontvangen zij in de voorschool een voorbereiding op het 
eigenlijke onderwijs. Met behulp van muziekinstrumenten, het orgel, 
blaasinstrumenten en drums, worden hun een aantal elementaire verschil
len van toonhoogte en duur, en daarmee samenhangend ook een serie 
van ritmische patronen, aangeleerd. Het beslissende punt is, dat de kin-

1 Geluidsmethode, p. 5. 
2 Zie C. Cherry, On Human Communication, London/New York 1957, pp. 293— 

294. 
3 Onder „terugkoppeling" wordt hier die functie verstaan, krachtens welke wij de 

eigen spraakvoortbrenging waarnemen en controleren. De Engelse benaming is „feed
back". Vgl. L. Kaiser, Manual of Phonetics, Amsterdam 1957, pp. I l l en 198. Voorts 
С. Cherry, On Human Communication, pp. 21 en 56. 
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deren zich bewust worden dat er geluid bestaat en dat dit geluid bepaalde, 
steeds terugkerende kenmerken bezit. Nadat de kinderen eerst geluid 
hebben gevoeld, o.a. aan grote luidsprekers, waar orgelmuziek uit klinkt, 
worden ze al spoedig geconfronteerd met de z.g. blaasorgeltjes. Ze moeten 
hier zelf, door te blazen, de lucht verschaffen die de koperen tongetjes 
van het orgeltje in trilling brengt; welke toon er klinkt, bepalen ze zelf 
door het bespelen van een speeltafeltje van twee octaven. Het geluid dat 
ze op zulk een blaasinstrument voortbrengen, horen ze in koptelefoons. 
De kinderen leren hiermee de toonhoogte, de duur en de sterkte van de 
muzikale klank kennen. Daarenboven hebben ze in het voor hen moei
lijke blazen een goede ademhalingsoefening. Door middel van allerlei 
muziekspelletjes wordt de kinderen interesse voor geluid bijgebracht. 

Er worden echter ook oefeningen gegeven waarbij de kinderen niet al
leen in de oren, maar met het hele lichaam muziek moeten trachten te 
interpreteren ; dit geschiedt door middel van luidsprekers, die de kinderen 
in het begin nog moeten aanraken, om de tonen te tasten, maar waarvan 
ze dan later ook weer los moeten komen om de tonen in het lichaam te 
voelen resoneren. Ze leren hier verschil tussen korte en lange, hoge en 
lage tonen, crescendo en decrescendo. Ook het ritme van eenvoudige 
muzikale frasen gaan ze na enige oefening onderscheiden. Al deze oefe
ningen overlappen elkaar en komen hierin overeen, dat van grote con
trasten wordt uitgegaan, die steeds kleiner worden gemaakt. Tenslotte 
worden aan de kinderen „dictees" gegeven, waarop ze op de een of an
dere wijze moeten antwoorden; er zijn niet alleen ritmische, maar ook 
melodische en ritmisch-melodische „dictees". 

Niet alleen dit systematisch samengesteld geluid krijgen de kinderen 
echter te voelen, ook echte muziek, allerlei (versterkte) geluiden uit het 
alledagsleven: het verkeer, dierengeluiden, enz., krijgen ze aangeboden. 
Ook de spraakgeluiden worden, hoewel in bescheiden mate, aan de kin
deren bekend gemaakt. 

Na enkele maanden wordt begonnen met het eigenlijke leren spreken; 
dit gebeurt langs visuele èn akoestische weg, om de kinderen meteen de 
juiste spraak- en taalvoorstellingen te doen verwerven. 

De hierboven reeds genoemde methoden van Vatter en Malisch con
centreerden het leren spreken op de kinesthetische zin : „Men trachtte . . . 
vanaf het begin in het kind een bewust gebruiken van spier- en tastzin 
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in de mond op te wekken" 1 ; men kende wel het voelen der trillingen als 
hulpmiddel en het afzien van de leerkracht in een spiegel, maar schonk 
er weinig aandacht aan. Bovendien gaf men een uniforme articulatiecur
sus, waarin uitgegaan werd van voor ieder makkelijke klanken en woord
jes. Van daaruit werkte men dan verder naar de moeilijker combinaties. 
Alle kinderen volgden de cursus in nagenoeg dezelfde volgorde. Deze 
methoden, hoe aanvaardbaar op zichzelf ook, hadden anderzijds enkele 
apert nadelige gevolgen. Belangrijk is vooral, dat de spreekhouding niet 
naar buiten gericht was, maar te veel geconcentreerd bleef op wat er in de 
mond gebeurde. Verder kwam er onevenredig veel nadruk te liggen op de 
medeklinkers, omdat die gemakkelijker voelbaar zijn. Tenslotte ging men 
te weinig uit van de individuele aanleg van het kind. 

De thans in Gestel gevolgde methode doet niet zozeer een (direct) 
beroep op de spierzin, maar grondt zich veeleer op het spraakafzien in de 
spiegel èn op het waarnemen van het geluid. Bovendien gaat men zoveel 
mogelijk uit van de spontane reacties van de kinderen. De vroegere on
middellijke training van spier- en tastzin wordt dus vervangen door het 
betrekken van de geluidswaameming bij de spraaktraining. Deze geluids-
waameming moet namelijk, zeker in het begin, een groot deel van de 
aandacht der kinderen hebben om te bereiken dat het „akoestische" in 
hun totale spraak- en taaivoorstelling wordt ingebouwd. Zijn zij met het 
geluid enigszins vertrouwd geraakt, dan pas worden ze attent gemaakt op 
de spierbewegingen. Door middel van de taalgeluidswaameming worden, 
maar nu op een indirecte wijze, de kinesthetische voorstellingen bewust 
gemaakt. 

Het taalgeluid wordt versterkt door de klasseapparatuur, die in gebruik 
is tijdens de lessen. Buiten de klas dragen de kinderen draagbare appa
raatjes. Hierlangs dringen de geluiden tot hen door, in zoverre hun ge-
hoorresten dit toelaten. 

Het is de ondervinding van een aantal leerkrachten bij dit onderwijs, 
dat hun leerlingen bij de taalverwerving gesteund worden door het waar
nemen van deze (zwakke) taalgeluiden. Ook mèt geluidsapparatuur zullen 
de doven primair visuele typen blijven, zullen zij het merendeel van hun 
informatie door liplezen moeten verwerven, maar de geluidswaameming, 
hoe zwak ook op zichzelf, is hun daarbij een steun. Het geldt overigens 

1 Geluidsmethode, p. 52. 
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bij de Gestelse methode allerminst een optelsom van liplezen plus geluids
methode, er ontstaat een nieuwe wijze van taaiperceptie bij deze „hoor"-
zie-methode. Liplezen en geluid-waarnemen zijn tot een nieuwe perceptie-
eenheid verbonden. De geluidswaameming is daarbij de schakel tussen 
actief en passief taalgebruik van de dove: zowel de eigen taal als die van 
anderen kan hij nu rechtstreeks waarnemen, terwijl hij zichzelf bijv. alleen 
via een spiegel kan zien liplezen. 

Bij deze methode kan de terugkoppeling, de zelfcontrole van de kin
deren, verbeterd worden: zij kunnen enigermate nagaan in hoeverre de 
spraakklanken die ze zelf vormen, overeenkomen met de voorbeelden 
van de onderwijzer. 

Zojuist werd gezegd, dat de kinesthetische voorstellingen door de taal-
geluidswaameming op een indirecte wijze bewust gemaakt worden. Anders 
dan bij de horende namelijk ligt het taalbewustzijn van de vroegdove hoofd
zakelijk in het kinesthetische vlak, zijn de voorstellingen verbonden met 
spier- en tastgevoelverschijnselen. In het bijzonder geldt dit voor de arti
culatie; het vroegdove kind moet èn bewust èn goed leren articuleren. 

Hoewel deze wijze van articulatieonderwijs niet noodzakelijk gebonden 
is aan de geluidsmethode, wordt ze er wel aanzienlijk door gesteund. 

Er zijn intussen nog andere middelen die kunnen helpen bij de bewust
wording van de spreekbewegingen. Een aantal „distinctive features" wordt 
aan de kinderen bekend gemaakt: het verschil tussen stemhebbend en 
stemloos, tussen gerondheid en niet-gerondheid. Het onderscheid tussen 
explosieven, spiranten en nasalen wordt, echter eerst nadat de kinderen 
zich enig foneembezit hebben eigengemaakt, door „klankgebaren" duide
lijk gemaakt: „Duim en wijsvinger worden naar elkaar toe gebracht of 
tegen elkaar aangehouden naar gelang de medeklinker die wij bedoelen, 
een glijder, een klapper of een neusmedeklinker is" l. 

Verder werden er een aantal klanksymbolen ontworpen die de stand van 
de lippen bij de vorming van de vocalen aanduiden. De juiste mondstand 
is hier voor een duidelijk spreken erg belangrijk. 

1 Geluidsmethode, p. 59. 
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Een voorbeeld : 

7-

U EZD Φ 
mean vaat pot 

Fig. 1.1: Enige voorbeelden van klanksymbolen, zoals ze te St.-Michielsgestel 
worden gebruikt. 

Bij het leren spreken — want we handelen hier nog steeds over het 
articulatieonderwijs, zij het, dat dit vanaf het begin „talig" is — is de 
volgorde waarin de fonemen, in zinvolle gehelen, worden aangeleerd, 
niet willekeurig. 

De spraakonderwijzeres zal, na het kind een bepaald foneem te hebben 
ontlokt, voortgaan met een klank die met de eerste in contrast staat. Dit 
„princiep der contrastering"1 heeft betrekking zowelophetlipbeeldalsop 
het klankbeeld. Van Uden verwijst in dit verband naar een artikel van 
Reichling 2 (die de geluidsmethode mede heeft opgebouwd). Wanneer het 
normale kind namelijk in de fase komt dat het systematisch begint te 
spreken, gaat het die spraakklanken gebruiken welke van nature de 
grootste tegenstellingen ten opzichte van elkaar vertonen. Het kind begint 
derhalve met die woordvormen welke een optimaal contrast verzekeren 
en zal, als gevolg van deze instelling, bepaalde woordvormen wijzigen 
teneinde die contrasten te bewerkstelligen. Een enkel voorbeeld: onder 
de künkers vertonen a:, i:, u: het grootste contrast; onder de medeklin
kers enerzijds t en p, anderzijds η en m, terwijl к weer met deze vier con
trasteert. In de hier behandelde methode worden nu, telkens na elkaar, 
zo sterk mogelijk contrasterende woorden en fonemen aangeboden om te 
voorkomen dat door te kleine waarnemingsverschillen de bewustwording 
van de fonemen wordt geremd. 

Of het contrastengamma bij de vroegdove kinderen hetzelfde is als bij 

1 Geluidsmethode, p. 72. 
2 Vgl. Α. Reichling, A new method of speech training in deaf-mutism, in : Proceedings 

of the second International Congress on Orthopedagogics, Amsterdam 1950, pp. 
126—133. 
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de horenden is nog niet onderzocht, schrijft Van Uden. Zolang hierom
trent nog geen zekerheid bestaat, valt er niets anders te doen dan het con
trastensysteem zoals het bij de horenden geldt, als richtsnoer te nemen, 
bij wijze van werkhypothese. In het vervolg van deze studie zal echter wor
den aangetoond, dat er inderdaad verschillen zijn, die zullen dwingen tot een 
herziening van het aanvaarde systeem. 

Nadat bij een bepaald kind is vastgesteld, welke klanken het 't gemak
kelijkst voortbrengt, wordt al contrasterend voortgegaan, eerst met grove 
contrasten, later met fijnere. De motoriek, het afzien en de vibratie-er
varing helpen elkaar, zodat tenslotte ook de fijnere contrasten door het 
kind worden waargenomen. 

Behalve deze oefeningen, waarbij dus spreekonderwijs wordt gegeven 
volgens de „hoor-zie-methode" — de kinderen mogen afzien èn luisteren 
— wordt er ook een speciale hoortraining toegepast, waarbij de kinderen 
de verschillende spraakklanken alleen op het gehoor moeten leren onder
scheiden. De reden hiervoor is, dat de kinderen hun aandacht ook moeten 
leren richten op het afzonderlijke akoestische moment in de taaiaanbieding, 
opdat dit kan meespelen bij verstaan en spreken. 

Het doel van deze speciale hoortraining is niet een zo groot mogelijk 
aantal woorden en zinnetjes te leren onderscheiden, maar veeleer de ver
schillende kenmerken ervan te leren onderkennen; niet het kwantitatieve 
resultaat, maar het kwalitatieve staat voorop. Er wordt dus een beperkt 
aantal woorden en zinnetjes ter onderscheiding aangeboden, maar deze 
zijn zo gekozen, dat de voornaamste „distinctive features" erin zijn verdis
conteerd. Bij voorkeur worden homorgane klanken ingestudeerd, ter 
ondersteuning van het afzien. 

De praktische toepassing van de geluidsmethode wordt hier niet be
sproken. Duidelijk zal inmiddels moeten zijn, dat deze methode de nadruk 
legt op de akoestische en vibratorische impressie, die op allerlei wijzen aan 
de kinderen wordt bewust gemaakt. Zij worden geattendeerd op de ge
luidswereld door middel van uitgebreide geluidsoefeningen. Zij ontvangen 
een voor dove kinderen langdurige praktijk in muziekbeoefening, ze leren 
onderscheid tussen diverse geluidssterkten, toonhoogteverschillen en rit
mepatronen, alles met het nevendoel ook het ritmische en melodische 
moment in de taal te leren aanvoelen. Zij bespelen blaasinstrumenten, 
zoals klarinet, blokfluit e.d. en leren een klein orgel bedienen, waarvoor zij 
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zelf de benodigde lucht verschaffen, om hen met muziek vertrouwd te 
maken en hen tevens te oefenen in de adembeheersing. 

Het begrip voor het akoestisch aspect van de taal, zij het meestal slechts 
langs vibratorische weg verworven en in vibratorische zin opgevat, blijkt 
waardevol te zijn voor de gehandicapte dove. 
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HOOFDSTUK II 

TAALVERWERVING EN DOOFHEID 

2.1 Taal en lichamelijkheid. 

2.1.1 Het menselijk waarnemen. De betekenis van onze lichamelijkheid. 

De bijzondere wijze waarop de dove mens zich, in vergelijking met zijn 

horende partners, tot de wereld verhoudt, wordt voor een groot gedeelte 

bepaald door het afwijkende karakter van zijn waarneming. 

Voor we verderop in deze studie een onderzoek zullen instellen naar de 

manier waarop een aantal dove kinderen de gesproken taal afleest, dienen 

we dan ook iets meer te zeggen over het specifieke in het waarnemen van 

deze kinderen. 

Wie zich verdiept in het waarnemingsproces, komt vanzelf op het terrein 

van de psychologie. Hoewel de auteur geen psycholoog is, komt het hem 

voor dat de hiernavolgende beschouwingen in het kader van deze studie 

niet gemist kunnen worden. Zij stellen ons in staat de onderhavige proble

matiek duidelijker te onderkennen. Bepaalde termen, die nu eenmaal uit 

de wereld der psychologen afkomstig zijn, kunnen dan wat omzichtiger 

gehanteerd worden. 

Met name in de laatste decennia wordt sterk de nadruk gelegd op het 

actieve aspect van de waarneming. De opvatting dat de waarnemende 

mens niet meer zou doen dan passief indrukken ontvangen, kan geen 

stand meer houden l. Waarnemen is in zekere zin: handelen, constitu

eren, ordenen. Werkelijk zien bijvoorbeeld kan alleen plaats vinden als 

een figuur onderscheiden wordt van een achtergrond; wanneer ik naar 

iets luister, „kies" ik dit ene geluid uit en laat de andere geluiden terug

treden. In de waarneming worden aldus structuren blootgelegd, welke ons 

in-de-wereld-zij η aan onszelf openbaren. 

Het constitutieve element in de waarneming mag overigens niet als 

absoluut worden beschouwd. We zouden dan vervallen in een intellectu

alistische zienswijze, die de waarneming eigenlijk overbodig maakt, en die 

even eenzijdig is als de empiristische. Deze beide beschouwingswijzen 

1 Vgl. J. W. M. Verhaar, Some Relations between Perception, Speech and Thought, 
Assen 1963, p. 30. 
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kunnen we slechts vermijden door te zeggen dat al ons constituerende 
handelen gemotiveerd is door datgene wat wij aantreffen. Dit actieve, hoe
wel gemotiveerde aspect van het waarnemen is bij elke zintuiglijke er
varing aanwezig, maar voor de onderzoeker niet steeds even klaarblijke
lijk. Het is met name voor de gezichtszin evidenter gemaakt dan bijvoor
beeld voor de smaakzin. 

Aldus opgevat is het menselijk bestaan wezenlijk zingevend. In het 
waarnemen verlenen wij de fenomenale wereld haar zin, zij het natuurlijk 
dat deze zin door de wereld uitgelokt, gemotiveerd wordt. Heel duide
lijk kan dit worden gedemonstreerd aan het begrip horizon, zoals Van 
Peursen dit heeft uitgewerktl : De horizon is niet iets dat exclusief aan de 
mens toebehoort, maar evenmin uitsluitend een aspect van de wereld 
„buiten ons". Verplaatsen wij onszelf, dan verandert onze horizon. Hij 
is onbereikbaar, en wijkt van ons wanneer wij hem trachten te naderen. 
Toch is hij ten andere gebonden aan de opgerichte houding van ons lichaam 
en aan de plaats die wij ergens innemen. Al is de horizon dus ondenkbaar 
zonder de mens, van de andere kant is onze optische waarneming zonder 
een horizon een onmogelijkheid. De horizon bestaat bij de gratie van 
mens-en-wereld-tezamen. 

De laatste grond voor de zingevende waarneming die wij zojuist hebben 
beschreven, is gelegen in onze lichamelijkheid. Met deze vaststelling sluit 
ik mij aan bij de beschouwingen die M. Merleau-Ponty, vooral in „Phéno
ménologie de la Perception", 2 aan dit onderwerp heeft gewijd, en die op 
de hiernavolgende bladzijden hun stempel hebben gedrukt. 

Alle menselijk waarnemen moet namelijk uiteindelijk worden terug
geleid op ons lichamelijk in de wereld zijn, een bestaanswijze die geken
merkt wordt door anonimiteit. Deze laatste term houdt in dat onze licha
melijke aanwezigheid in de wereld ons als zodanig meestal niet bewust is; 
wij bezinnen er ons zelden op 3. 

Meestentijds komen wij deze onbezonnen, ondoordachte zingeving 
slechts „te weten" door het lichaam te be-leven. Zodra wij ons heenbuigen 

1 Aangehaald bij Verhaar, o.e., pp. 26—27. 
2 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, 16e druk, Paris 1945. Dit 

werk wordt in de volgende voetnoten afgekort als P.P. 
3 Vergelijk ook R. C. Kwant, De Fenomenologie van Merleau-Ponty, Utrecht 1962, 

p. 38. 
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over dit ondoordachte, stilzwijgende omgaan met de wereld *, scheppen 
wij onvermijdelijk een afstand, die de oorspronkelijke onbezonnenheid 
van ons intramundane bestaan in een oneigenlijk licht plaatst. 

Wij zullen nog iets dieper moeten ingaan op de betekenis van het li
chaam voor onze waarneming 2. Gebleken is, dat de „kennis" van het 
eigen lichaam noodzakelijk is om de buitenwereld te kunnen begrijpen. 
Wij weten hoe het eigen lichaam gebouwd is, wij zijn er ongeveer van op 
de hoogte, hoe het in de ruimte verschijnt — al kunnen wij onszelf nooit 
rechtstreeks op de rug kijken — wij zijn er ons ook min of meer van be
wust, hoe onze ademhaling, spijsvertering etc, verlopen. Via de terug
koppeling, een proprioceptieve werking van ons organisme, kunnen wij 
de eigen stemgeving waarnemen. 

Wij beschikken over een lichaamsschema, dat onmisbaar is, om, naar 
analogie hiervan, de buitenwereld te structureren. Dit begrip van het 
eigen lichaam vormt, naar is gebleken, het model voor de wijze waarop 
wij de wereld in kaart brengen 3. 

Het schijnt dan ook dat de mens de wereld opvat naar analogie van zijn 
gekende lichaam. 

Dit geldt zelfs voor zulk een „distantieel" zintuig als het gezicht: de 
keninhouden hiervan worden door kinderen vrij lange tijd ervaren in 
relatie tot het lichaam. Ook volwassenen zien de waargenomen objecten 
vaak — zij het bijna altijd onbewust — naar analogie van het lichaam of 
de lichaamsdelen 4. Het lichaam is uiteindelijk het model, dat ons ten 
dienste staat bij het kennen van de wereld. Storingen in het lichaams
schema worden onmiddellijk stoornissen in het waarnemen van het ons 
omringende. 

1 Zie B. Brus, De taal bij Merleau-Ponty, in: Ndl. Tijdschrift voor de Psychologie 
en haar grensgebieden, deel XIII, no. 1 (1958), p. 37. 

2 Zie voor het volgende: P. J. A. Calon, Over de persoonlijkheidsontwikkeling by 
kinderen met aangeboren of vroeg verworven doofheid, Nijmegen 1950, hst. V, pp. 122— 
130; pp. 112—121. Voorts R. C. Kwant, De Fenomenologie van Merleau-Ponty, pp. 
32—36. 

3 „La chose et Ie monde me sont donnés avec les parties de mon corps, non par 
une „géométrie naturelle", mais dans une connexion vivante comparable ou plutôt 
identique à celle qui existe entre les parties de mon corps lui-même" (P.P., p. 237). 
Cursivering van mij, E. 

4 Vgl. Calon, o.e., p. 119. Voorts Merleau-Ponty, P.P., p. 216 en p. 239. Men kan 
hierbij ook betrekken hetgeen Verhaar zegt over de personificatie; vgl. Verhaar, o.e., 
p. 83. 
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Het is van belang op deze punten te wijzen, omdat de lichaamskennis 
van de dove in zekere, belangrijke mate afwijkt van die welke bij de nor
maal-horende wordt aangetroffen. Vooruitlopend op hetgeen verderop 
zal worden uiteengezet, willen we het verschil met de lichaamskennis 
van de horende als volgt omschrijven : 

Terwijl de horende mens deze lichaamskennis slechts vaag bewust heeft, 
en voor een gedeelte in dezen slechts beschikt over gebruikskennis (dat is 
die „kennis" krachtens welke wij „weten" wat we met het lichaam kunnen 
doen: lopen, chaufferen, typen etc), wordt de lichamelijkheid bij de dove 
meer bewust, minder „anoniem" ervaren. Bij het normaal-horende kind 
zien we een steeds toenemende beheersing van de lichamelijke mogelijk
heden, die de bewuste hantering ervan gaat vervangen (naarmate de mo
gelijkheid van het gebruiken-tot toeneemt, schijnt het bewustzijn van 
deze mogelijkheid als zodanig te verminderen!); het horende kind geraakt 
geleidelijk in staat om de lichaamskennis in dienst te stellen van een explo
ratie die gericht is op de buitenwereld. Het dóve kind blijft daartegen
over meer verwijlen in het eigen lichaam, heeft dientengevolge meer be
wustzijn van zijn lichamelijke verrichtingen. Het is meer betrokken bij de 
proprioceptieve processen die zich in zijn lichaam voltrekken, het moet 
zich bijvoorbeeld de kinesthetische gewaarwordingen die de spraakvoort-
brenging vergezellen (en die bij ons, horenden, in de horizon van de ge
bruikskennis verzinken) meer bewust maken. 

Voor de taalverwerving van het dove kind heeft dit tot gewichtig gevolg, 
dat het instrumentele karakter of het verwijzende aspect dat de motorische 
processen bij ons bezitten, door de dove minder duidelijk wordt ervaren. 

Op deze plaats wil ik uitdrukkelijk stellen, dat hiermee absoluut niet 
de mogelijkheid ontkend wordt, het dove kind ten dele over deze beper
kingen heen te helpen. Het is slechts de bedoeling van deze opmerkingen 
— en trouwens van deze hele studie — te laten zien, op welke wijze het 
dove kind als zodanig gehandicapt is. Hoe meer inzicht de opvoeder van 
het dove kind in deze materie verwerft, hoe vruchtbaarder zijn pedago
gische werk zal kunnen zijn. 

Vindt het primaire contact van de mens met zijn wereld dus plaats in 
en door middel van het lichaam, in de waarneming weten wij afstand te 
nemen van deze anonieme communicatie. Dit geschiedt echter steeds op 
basis van deze lichamelijkheid, die als achtergrond van alle waarnemings-
acten dienst doet. De wijze van zingeven die in de menselijke waarneming 
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tot stand komt, deze oorspronkelijke, lichamelijke betekening van de 

wereld in een concrete en praktische zin, treffen we aan in ieder ander 

teken dat in het menselijk bestaan aanwezig is, dus ook in het systeem 

van tekens dat de taal uitmaakt. 

2.1.2 Het woord als lichamelijk teken. 

Tot begrip van het wezen van de taal kan men niet geraken zonder het 

verband te beschouwen waarin de taal tot het algemene menselijke gedrag 

staat. De onmiddellijke, voor-reflexieve omgang die het lichaam met de 

wereld heeft, wordt de bodem waaruit de taal is opgegroeid en waarin zij 

geworteld blijft i. 

Zagen wij dus, dat de mens in zijn waarnemen de anonieme verstand

houding met de wereld op afstand kan stellen, zijn vrijheid strekt zich 

nog veel verder uit. Hij kan immers de wereld der betekenissen scheppen, 

met heel eigen structuren, hij ontwerpt kunstwerken, hij bezit de vrucht

baarheid van zijn verbeelding, hij schept de taal. In het woord is de zin

geving als het ware tot zichzelf gekomen, het is de gestalte waarin de zin 

binnen de sensibele wereld verschijnt. De onmiddellijke onderworpenheid 

aan de actualiteit wordt in het taalgebruik ontstegen, de onduidelijke 

omgang met de wereld wordt gestructureerd, geleed, geordend. Er ont

staat een systeem van zingevende acten: de taal. De adem die het lichaam 

verlaat, deze aanleg tot het „spirituele" (!), neemt de gestalte aan van het 

klinkende teken, het woord. 

Dit laatste gezichtspunt krijgt, naar mijn gevoelen, in de beschrijvingen 

van Merleau-Ponty wat te weinig aandacht. De nadruk op de lichamelijk

heid van ons bestaan schijnt de geestelijke aspecten ervan te verduisteren. 

Wanneer Ernst Cassirer, in verband met dit onderwerp, spreekt over 

„de vrijheid van het geestelijk doen, waardoor de chaos van zintuiglijke 

indrukken pas doorlicht wordt en waardoor hij voor ons een vaste gestalte 

begint aan te nemen" 2 , lijkt het mij dat zijn opvattingen, die overigens 

nogal idealistisch getint zijn, toch als complement bij de waamemings-

theorie van Merleau-Ponty betrokken moeten worden. 

Zo zet Cassirer in het eerste deel van zijn „Philosophie der Symbolischen 

ι Cf. B. Brus, o.e., p. 57. De heldere studie die Brus aan dit onderwerp heeft ge
wijd, zy ter lezing aanbevolen. 

2 E. Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, Oxford 1956, Dl. I, p. 43. 
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Formen" uiteen dat de aanschouwelijke afzonderlijkheden niet op zich
zelf büjven staan, maar worden gevoegd in een bewustzijnstotaliteit, 
waaraan zij ook pas hun kwalitatieve zin ontlenen. Hij wijst er in dit 
verband op, dat een muziekstuk, een schilderij, geen verzamelingen van 
afzonderlijke elementen zijn, maar gericht worden door een bepaalde 
wet, een specifieke zin van esthetische vormgeving l. 

Bij zijn beschouwingen over het dynamische, creatieve bewustzijn van 
de mens wijst Cassirer erop, dat alle „enkelvoudige" kwaliteiten ervan 
slechts in zoverre een bepaalde inhoud hebben, als zij tegelijk in constante 
eenheid met en in constante begrenzing tegenover andere begrepen wor
den 2. Er bevindt zich derhalve geen „iets" in het bewustzijn, zonder dat 
er eo ipso „een ander" en zelfs een reeks „anderen" geconnoteerd wordt3. 
Elke fonoloog zal begrip hebben voor deze opvattingen. 

Steeds wordt de bewustzijnstotaliteit mede geponeerd en gerepresen
teerd. Cassirer geeft als voorbeeld het moment van de tijdelijke tegen
woordigheid, het nu, dat op het eerste gezicht een bij uitstek concreet feit 
lijkt, waartegenover verleden en toekomst tot abstracties moeten ver
vluchtigen. En toch blijkt datgene wat wij „nu" noemen slechts de eeuwig 
vervlietende grens te zijn tussen verleden en toekomst, een grens die niet 
los te denken valt van datgene wat zij scheidt. De aanleg om in het enkele 
steeds het geheel te verdisconteren ziet Cassirer als de kern van wat hij de 
„representatie" noemt. Deze aanleg, die in ieder bewustzijnsmoment is 
vast te stellen, wordt door het gebruik van het teken pas tot werkelijke 
actualiteit bevrijd 4. Het komt mij voor dat de taal als systeem beter past 
in de opvattingen van Cassirer dan in die van Merleau-Ponty. 

Keren wij na deze beschouwing over de werking van het bewustzijn, 
terug tot het teken, zoals het door Merleau-Ponty wordt opgevat. 

Het bestaan van tekens stelt de mens in staat over de reeds gevormde 
begrippen en oordelen te beschikken, zonder in de noodzaak te vervallen 
ze steeds opnieuw en daadwerkelijk te moeten synthetiseren. Deze „sedi
mentatie" 5 mag echter niet als een logge, massieve hoeveelheid „objec
tieve" kennis worden opgevat: de spontaneïteit waarmee de mens steeds 

ι Cassirer, a.w., p. 27. 
2 Cassirer, a.w., p. 32. 
3 Id.,p. 33. 
« Id., p. 45. 
5 Merleau-Ponty, P.P., 151. 
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over dit panorama beschikt, en er zich, uitkiezend, in beweegt, vormt de 
andere zijde van het bewustzijn en bewerkt dat de aard en de omvang van 
de verworven kennis ieder ogenblik afhankelijk is van de „energie" van 
ons bewustzijn op dát moment. De dialektiek van sedimentatie en spon-
taneïteit speelt zich af in het midden van ons bewustzijn, vormt er het 
wezen van 1. Deze zienswijze kan ons van dienst zijn bij onze taalbeschou
wing. 

Binnen het raam van de sedimentatie kunnen wij immers de taal be
grijpen. Alle zingevend handelen kan hernomen worden, alle taal kan 
herhaald worden en zodoende een gesedimenteerd geheel opleveren, waar
mee wij ons kunnen uitdrukken. 

De taal krijgt zodoende iets van een gevormde gewoonte en wordt op
genomen in de gebruiksmogelijkheden van ons lichaam. Het is dan ook te 
begrijpen dat Merleau-Ponty het woord opvat als een gebaar 2. 

Evenmin als wij gebaren behoeven te vertalen om ze te begrijpen, maar 
de betekenis ervan on-middellijk vatten, evenmin beschouwen wij in onze 
prereflexieve omgang met de ander de woorden als hulpmiddelen waar
achter het denken van de ander ontdekt moet worden. De sprekende 
medemens is onmiddellijk aanwezig in zijn woord. Wanneer wij zelf 
spreken is dat — meestal — geen moeizaam onder woorden brengen van 
wat wij denken, maar een haast gedachteloos gebruik maken van onze 
spreekmogelijkheden. 

In de praktijk negeren we als het ware onze woorden en kunnen we, 
dank zij de sedimentatie, „verder komen". Vandaar het gemak waarmee 
wij spreken en verstaan. De taal staat tot onze beschikking, zoals onze 
handen en voeten. „Nous vivons dans un monde où la parole est insti
tuée" 3. 

Wanneer wij spreken, intenderen wij geen spraakklanken, evenmin 
taalvormen, maar de culturele wereld die in de taal gesymboliseerd wordt. 
Wij gebruiken de taal, zij wordt een gebruikswijze van het lichaam, steeds 
tot onze beschikking, en valt niet meer weg te denken uit onze „geleefde 
wereld". Zij wordt, als ons lichaam, een haast ondoordacht communi
catiemiddel, waarvan wij meestal niet meer dan het gebruikskarakter 

> P.P., pp. 151—152. 
2 Ρ,Ρ.,ρ. 214. 
3 P.P., p. 214. 
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beseffen. De nederige afkomst van de taal l, haar oorspronkelijke binding 
met het lichaam, wordt onkenbaar. 

Zo intens leven wij met de taal, dat het denken zich buiten de taal haast 
niet laat voltrekken. Onze gedachten zoeken de woorden, teneinde tot 
zichzelf te komen ; zij willen onder woorden gebracht worden. 

Niet alleen het eigenlijke denken, ook de waarneming tendeert naar 
de taal in de naamgeving, de benoeming, die de eindfase van de zg. 
Aktualgenese vormt2. Van aanvang tot einde wordt ons denken door de 
taal beheerst. 

2.1.3 Het woord als sonantisch teken. 

Tot hiertoe werd het woord hoofdzakelijk als teken, zij het als licha
melijk teken, beschouwd. Toch is het wezenüjk voor het woord dat het 
gevormd wordt in de gestalte van hoorbare menselijke adem. Over het 
algemeen krijgt echter het klankaspect van het woord minder belangstel
ling dan de betekenis. Deze laatste betekent immers de overwinning van 
de menselijke vrijheid op de gebondenheid aan het lichaam. De spraak-
klanken als zodanig behoren, volgens Verhaar 3, tot ons lichamelijk ge
drag. De mogelijkheden om spraakklanken te gebruiken vormen een 
dispositie van de mens, zoals men ook in staat kan zijn om te lopen, een 
auto te besturen etc. Deze dispositie van de mens hoort m.a.w. thuis in 
de gebruikskennis van het lichaam, maar heeft geen representatieve functie. 
De mens weet deze gebruiksmogelijkheden in dienst te stellen van de be
tekenis en overstijgt daarmee de gebondenheid aan het lichaam. 

Door het akoestische beeld op één lijn te stellen met andere disposities 
als bijv. de rijvaardigheid, schakelt men echter een zeer belangrijk aspect 
uit. Dit akoestische beeld is immers niet alleen een bewegings„voorstel-
ling", van de spreekmotoriek namelijk, maar het is wezenlijk verbonden 
met geluidsvoortbrenging. Wanneer ik immers een akoestisch woordbeeld 
realiseer, breng ik iets voort, dat op zichzelf ca als zodanig beschouwd 
kan worden, dat een zekere zelfstandigheid bezit. Als ik foneer, ontstaat 
er iets: geluid. De beweging van mijn articulatie-organen gaat gepaard 
met geluid en dit geluid wordt een min of meer zelfstandige grootheid. 

ι Zie Calon, o.e., p. 142. 
2 Vgl. Calon, o.e., p. 159; Verhaar, o.e., p. 76. 
3 Verhaar, a.w., pp. 73—14. 
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Wanneer ik echter mijn benen beweeg of van mijn lichamelijkheid gebruik 
maak om een auto te besturen, blijft de beweging om zo te zeggen binnen 
haar eigen gebied, dat van de motoriek. 

Anders gezegd : het akoestische woordbeeld vormt minstens een apart 
geval tussen de overige disposities van de mens en het lijkt mij voor ons 
doel van groot gewicht daar enige aandacht op te vestigen. 

De vraag blijft echter staan: wat betekent het dat een woord een so-
nantisch teken is? Als de spraakklanken tot ons lichamelijk bestaan be
horen, bevinden zij zich op een „lager" niveau dan de betekenis, waarin 
onze vrijheid zich manifesteert. Nu lijkt het mij van belang, vast te stellen 
dat deze vrijheid van het bewustzijn niet absoluut is, maar een vrijheid 
moet zijn die de (lit)tekenen vertoont van haar gebondenheid, gebonden
heid aan het lichaam. 

Duidelijker gezegd: er is geen absolute kloof tussen woordklank en 
woordbetekenis. Wij spreken niet in abstracte tekens, maar in klinkende 
woorden. 

2.1.4 Fonetische symboliek. 

De weg die hierboven gevolgd werd, brengt ons haast noodzakelijk 
op het terrein van de fonetische symboliek: bezitten de spraakklanken 
als zodanig een zekere symbolische betekenis? In „Words and Things" 1 

geeft Roger Brown een uitvoerig verslag van de diverse studies en onder
zoekingen die aan deze kwestie zijn gewijd. Het blijkt dat de mens zich 
steeds opnieuw met dit probleem heeft bezig gehouden. Diverse linguïsten, 
zoals Jespersen, Paget, Müller e.a., hebben hun vertrouwen (sic) in het 
bestaan van een universele fonetische symboliek uitgesproken. Nadat 
Brown hun en eigen bevindingen zeer kritisch heeft onderzocht, komt hij 
tot de conclusie dat er bij de meeste onderzoekers nogal wat „wishful 
thinking" in het spel is geweest: men koos vooral die voorbeelden welke 
de hypothese konden bevestigen. Daarbij maakt Brown echter de m.i. 
belangwekkende opmerking, dat de „indrukken" die bijv. zulk een groot 
geleerde als Jespersen heeft, ons een belangrijk getuigenis verschaffen 2. 

Al konden deze indrukken tot nog toe niet geverifieerd worden, het 

ι R. Brown, Words and Things, Glencoe, Illinois 1959, pp. 110—154. 
2 Brown, o.e., p. 129. 
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hardnekkige bestaan ervan moet ons ervan weerhouden ze al te snel tot 
fantasieën te bestempelen. 

In het huidige stadium van experimenteel onderzoek kunnen we, vol
gens Brown, het bestaan van een universele fonetische symboliek noch 
aantonen, noch verwerpen. Beperkt men zich echter tot een bepaalde 
taalgemeenschap, dan moet het bestaan van een fonetische symboliek als 
vaststaand worden beschouwd l. 

Een verklaring van het verschijnsel zou te vinden kunnen zijn in de 
natuurlijke correlaties die er bestaan tussen de zintuiglijke kwaliteiten 
van de objecten en personen die wij waarnemen: In een tekenfilm laat de 
vervaarlijke, zware leeuw een dof gebrul horen, terwijl de kleine, beweeg
lijke, lichtvoetige muis een hoog, dun gepiep uitstoot. 

Evenals Brown beschouw ik deze syn-esthetische verklaring niet als 
onweerlegbaar, maar zij lijkt mij, vanuit fenomenologisch standpunt een 
nadere beschouwing zeker waard. Het staat buiten kijf dat een dergelijk 
onderzoek met name de stilistiek grote diensten kan bewijzen. 

2.1.5 De klankvorm van het woord. 

Laten we daarom nogmaals nagaan wat het betekent, dat het woord een 
sonantisch teken is. 

Het is mogelijk in een woord onderscheid te maken tussen zijn (klank)-
vorm en zijn betekenis, maar in feite bepalen deze elkaar wederzijds. Deze 
opmerking geldt niet alleen voor de poëtische taal, maar ook voor het 
alledaagse woord. Wij kunnen de klank opvatten als de ene pool van het 
woord, waartegenover de betekenis de andere vormt. De spanning tussen 
beide bepaalt de energie van het woord. De sonantische zijde van het 
woord vindt haar bepalende grond in het lichamelijke bestaan van de 
mens. Poneren is een bepaalde wijze van lichamelijk gedrag; in de spraak-
klanken drukt het menselijk bestaan zich uit. 

De taal is niet een tekensysteem dat volstrekt willekeurig met de klank 
„verbonden" is, en dat zich even effectief op andere wijze had kunnen in
carneren. Indien men dit aannam, zou men de mogelijkheden van de 
menseüjke vrijheid stellig overschatten en schromelijk de gebondenheid 
verwaarlozen, die de andere zijde van ons bestaan karakteriseert. In feite 

ι Idem, p. 138. 
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heeft de mens voor de klank gekozen, maar werd hij er anderzijds kenne
lijk toe gedreven van de spraakklank gebruik te maken. 

Wanneer de volledig zintuiglijk begaafde mens spreekt en hoort, is het 
bewustzijn van deze klankmogelijkheden, die de taal als sonantisch sys
teem constitueren, verzonken in de horizon van zijn gebruikskennis. 
Ons spreken is in velerlei opzicht tot een gewoonte geworden. Een ver
gelijking met het taalgebruik van de dove mens toont ons evenwel, hoe 
weinig vanzelfsprekend deze gebruikskennis eigenlijk is, hoe geheimzinnig 
deze gewoonte tot stand moet zijn gekomen, hoe innig haar ontstaan 
verweven moet zijn met ons gehoor. Uit vergelijking met de situatie van 
de dove blijkt, dat de taal een akoestisch geaarde gewoonte moet zijn. 

Zien wij naar de andere pool van het woord, de betekenis, dan bevinden 
wij ons op een ander terrein. Het geheel der woordbetekenissen staat 
open voor onze beschouwing, het is ten nauwste verbonden met ons 
denken. 

De woordbetekenis bevindt zich m.a.w. aan die pool van ons bestaan, 
waar de mens zich boven de lichamelijkheid verheft, afstand neemt, over
zicht en inzicht verwerft. Het is de pool waaraan de hoogste vormen van 
het denken ontvonken, waar de perspectieven van de wijsgeer zich ont
vouwen. Het is de geestelijke zijde van het menselijk bestaan, waar het 
taalgebruik zich merkwaardigerwijze bedient van woorden en termen die 
aan het visuele waarnemen zijn ontleend i. Men denke bijvoorbeeld aan 
woorden als: beschouwing, inzicht, denkbeeld, idee etc. De gezichtszin 
nu is duidelijk een verte-zintuig. 

Daartegenover bevindt zich de v/oordklank aan de andere, „duistere", 
lichamelijke zijde van ons bestaan, die zijde, welke Merleau-Ponty het 
anonieme lichaam noemt. Bij de klank van het woord staan wij, horenden, 
niet meer stil, wij maken er simpelweg gebruik van, zoals van onze kauw
spieren tijdens een maaltijd. Het articuleren gaat ons (wederom : horenden) 
zo gemakkelijk af, de hierbij behorende bewegingsvoorstellingen zijn zo 
diep ingeslepen, dat een bewust gebruik ervan het vlotte verloop zelfs 
zou belemmeren. 

Hoewel dit in zekere zin ook voor de woordbetekenis geldt — de be
haviorist Brown noemt de betekenis zelfs niet meer dan een dispositie 
om van de taalvorm gebruik te maken en erop te reageren2—verhindert 

1 Zoals bijvoorbeeld Verhaar, o.e., pp. 61 e.V., heeft uiteengezet. 
2 Brown, o.e., p. 109. 
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een verschijnsel als het misverstand dat de woorden in hun semantisch 
aspect volledig in onze gebruikskennis opgaan. De betekenis bezit m.a.w. 
minder vanzelfsprekendheid dan het akoestisch-articulatorische woordbeeld. 
Het zijn de betekenisverschillen die in een discussie verwarring stichten, 
niet de uiteenlopende wijzen van articuleren. Een ingewikkelde definitie, 
die men mij dicteert, kan ik „woordelijk" herhalen, zonder dat zij mij, 
wat de betekenis betreft, duidelijk hoeft te zijn. Binnen een ons bekend 
taalsysteem kan de semantische pool van het woord ons voor problemen 
plaatsen, de sonantische zijde zelden of nooit. We zullen zien dat hierin 
juist het grote verschil tussen de dove en de horende gelegen is: de eerst
genoemde mist de soepele gebruikskennis, waarover de horende op het 
sonantische vlak beschikt. Zijn moeilijkheden beginnen om zo te zeggen 
„eerder", zij vangen aan in zijn lichaam. 

Nemen wij door de betekenissen afstand van onze geïncameerdheid, 
„transcenderen" wij het lichaam, de klankvorm van het woord wijst op 
ons lichamelijk in de wereld, tussen de dingen zijn, op onze„immanentie". 

Deze laatste uitspraak kan worden verduidelijkt door hetgeen H. 
Werner heeft ontdekt over de z.g. fysiognomische perceptie !. 

Met deze term bedoelt Werner die bijzondere wijze van waarnemen, 
welke een hoge graad van eenheid tussen subject en object veronderstelt, 
en die berust op het motorisch-affectief ingesteld zijn van het organisme, 
waaruit een dynamisch opvatten van de dingen resulteert. 

We kunnen deze omschrijving verduidelijken door de fysiognomische 
perceptie als pathisch te karakteriseren. Ellerbeck zegt over het pathische 
kennen: „Pathisch kennen we het geheel in eens, globaal, op een wijze die 
moeilijk in elementen te analyseren is" 2. En verder: „Pathisch kennen en 
instelling op bewegingen hangen nauw samen. De subject-object-scheiding 
is in beide gevallen slechts impliciet." 3 

De dingen worden gedynamiseerd, op basis van het feit dat ze over-
1 Vgl. H. Werner, Comparative Psychology of Mental Development, (tweede druk) 

New-York 1957, met name pp. 59—103. Een afzonderlijke studie heeft Werner aan dit 
onderwerp gewijd in Grundfragen der Spraehfysiognomik, Leipzig 1932. Voor ons on
derwerp zijn daarvan vooral de eerste twee hoofdstukken van belang. Prof. Dr. P. J. 
A. Calon, hoogleraar in de Psychologie te Nijmegen, heeft mij op dit werk geatten
deerd. Zijn verdiensten voor dit proefschrift reiken overigens aanzienlijk verder. Na 
het manuscript zorgvuldig te hebben doorgelezen, heeft hij mij diverse waardevolle 
adviezen aan de hand gedaan. 

2 Vgl. P. Ellerbeck, Een Geval van Schijndoofheid, Nümegen-Utrecht 1939, p. 94. 
3 Idem, p. 95. 
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wegend door de motonsch-affectieve instelling van het subject worden 
begrepen l. In deze wijze van waarnemen, die men bij jonge kinderen, 
kunstenaars, primitieven, en ook wel in diverse pathologische gevallen, 
heeft opgemerkt, schijnen de dingen bezield te zijn, a.h.w. een gezicht 
te vertonen dat een innerlijk uitdrukt (Vandaar de term fysiognomisch). 
De tafel waartegen het kind zich stoot, is „stout". De schilder Kandinsky 
spreekt in zijn autobiografie over „een witte knoop die geduldig tussen 
het straatvuil ligt te staren" 2. 

In deze fysiognomische wereld (!) is de naam niet louter een sonantisch 
instrument, waarachter een betekenis steekt: het woord staat hier, krach
tens zijn concrete fysiognomie, in direct verband met het object zelf3. 
Het kan zelfs worden opgevat als een integrerend bestanddeel van dit 
object, zoals in de z.g. woordmagie het geval is. De klanken der woorden 
— deze laatste beschouwd in hun denominatief aspect — bezitten iets, 
vertonen iets van de desbetreffende dingen, zij delen in de intersensorische 
kwaliteiten van de waargenomen objecten. De sonore naam betekent niet 
zozeer een uitspraak aangaande de wereld, maar veeleer een greep op 
deze wereld, een verbintenis, een wijze van coëxisteren met het omringende. 
Door ze te benoemen zijn wij m.a.w. direct bij de dingen. Er wordt aldus 
geen afstand genomen, maar eigenlijk een bevestiging gegeven van de 
eenheid van mens-en-wereld, van de „immanentie" van de mens dus. 

In deze eenheidsbevestiging spelen de klanken van de woorden een 
belangrijke rol, zoals Werner heeft aangetoond. De zogenoemde fonetische 
symboliek moet vanuit deze grond verklaard worden. 

Hoewel de namen, in de geestelijke ontwikkeling van de mens, gelei
delijk de status van een symbool gaan verwerven, blijft de fysiognomische 
hoedanigheid van de woorden de „zinnelijke" grond, waaraan de abstrac
te betekenissen hun vitaliteit ontlenen 4. 

Aldus blijkt de betekenis der woorden geworteld te zijn in de — fysiog
nomisch gewaardeerde — klankvorm. 

Wordt dit alles niet bevestigd door het feit dat het gehoor een zintuig-
van-nabijheid is? 5 Tegenover het „gnostische" zien is het gehoor meer 

1 Vgl. H. Werner, Comparative Psychology ..., pp. 67—69. 
2 Werner, Comparative Psychology ..., p. 71. 
3 Werner, o.e., p. 263. 
4 Werner, o.e., p. 264. 
s Vgl. Verhaar, o.e., pp. 40 e.v. 
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„pathisch" t. De geluiden omringen ons niet alleen, zij dringen tot in ons 
binnenste door, zoals ook onze stem uit het centrum van ons lichaam op
stijgt. De geluiden nemen ons op in hun „midden". Wanneer het kleine 
kind zijn stemgeving ontdekt en deze brabbelend exploreert, is dat niet 
alleen een oefening van zijn articulatorische motoriek, hoe plezierig op 
zichzelf ook, maar bespeurt het de mogelijkheid actief deel te nemen aan 
wat zo zinvol de geluidswereW genoemd wordt. Het ervaart hierin een 
van de eerste vormen van zijn ontluikend bewustzijn. 

Toen het hoorapparaat van een doof meisje uit Sint-Michielsgestel 
eens defect raakte klaagde ze dat ze weer zo eenzaam was . . . 

Als klankvolle gestalte verbindt het woord, deze zinvolle geluidsgeving, 
de mens met zijn wereld. Zij blijkt een van die onnaspeurlijke wijzen te 
zijn, waarop ons lichaam zich tot de wereld verhoudt, een „anonieme" 
verhoudingswijze met deze wereld heeft gevonden, waarin de scheiding 
subject - object (nog) geen geldigheid bezit. Hoewel deze verhouding bij 
de meeste volwassen, volledig zintuiglijk begaafde mensen in de horizon 
van hun bestaan verzonken is, blijft zij in ons taalgebruik op verborgen 
wijze werkzaam; in de literaire taal komt zij echter weer duidelijk aan het 
licht. 

De dove mens is juist in dit opzicht ernstig gehandicapt. 

2.2 De situatie van het dove kind. 

2.2.1 De betekenis van de geluidswereld. 

Enkele bladzijden terug werd reeds gewezen op het typische karakter 
van het geluid en van de daaraan beantwoordende gehoorzin. Laten wij 
de aard van deze geluidswereW, die voor de dove gesloten blijft, nader 
beschouwen. 

Het gebruik van de visuele term „beschouwen" is, zoals wij op blz. 25 
reeds opmerkten, veelzeggend: het geluid kan immers als zodanig niet 
gezien worden. Toch gaat niet alleen het denken over het geluid, maar ook 
het onderzoek ervan vaak gepaard met een terminologie en met empi
rische methoden, die het geluid als het ware visualiseren. Ook de akoes-

1 Zie Felix Mayer, Schöpferische Sprache und Rhythmus, geciteerd bij Verhaar, 
o.e., p. 41. 
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tische fonetiek, die de laatste jaren aanzienlijke vorderingen heeft ge
maakt, bedient zich veelvuldig van gevisualiseerde voorstellingen en 
termen. 

De trillingspatronen van de spraakklanken worden zichtbaar gemaakt 
met behulp van een spectrografisch instrumentarium en aan de hand van 
de zichtbare spectra worden de formanten vastgesteld. Typerend in dit 
verband is bijvoorbeeld de volgende uitspraak: „As to the acoustic 
investigation of speech, its whole development has been toward an ever 
more selective portrayal of the sound stimuli" 1. De eigenschappen van de 
geluiden worden vooral vastgesteld aan de hand van de spectrogrammen 2 . 
Dezelfde procedure wordt gevolgd bij het vaststellen en beschrijven van 
de „distinctive features". Op deze wijze trachten de onderzoekers te 
weten te komen wat de door hen geheten^s/jcAe structuur van de spraak
klanken is. De wijze waarop de geluiden door de mens worden waarge
nomen, ligt volgens hen op het „aurale" niveau (de fysiologische gewaar
wordingen in het gehoororgaan) en uiteindelijk op het „perceptuele" 
niveau (de eigenlijke geluidswaarneming). Deze beide niveaus zijn echter 
nog niet systematisch onderzocht, zeggen zij 3 . Met andere woorden: 
de eigen aard van het geluid, die toch via het gehoor wordt waargenomen, 
is tot nu toe nauwelijks het object van studie geweest. Het is hoofdzakelijk 
door het geluid te visualiseren, dat men het heeft kunnen onderzoeken. 

Is dit een bevestiging van de opvatting dat het „beschouwelijke" den
ken zijn wortels vooral heeft in de spatio-visuele wijze van waarnemen, 
aangezien het gezicht nu eenmaal onze afstandszin bij uitnemendheid is? 

In het kader van deze studie, die immers betrekking heeft op het van 
geluid verstoken kind, lijkt de schrijver echter een korte fenomenologische 
beschouwing aangaande het eigenaardige karakter van het geluid on
misbaar. 

Het is zeer typerend voor geluiden, dat ze „gemaakt", „voortgebracht" 
worden. Wanneer ik wat hoor, moet er iets zijn dat geluid maakt. Wanneer 

1 In R. Jakobson. С. G. Fant, M. Halle, Preliminaries to Speech Analysis, Massa
chusetts 19S2, p. 11. Cursivering van mij, E. 

2 Vergelijk: „A periodic source is manifested by a characteristic harmonic struc
ture in the spectrogram", in Preliminaries, ..., p. 16. 

3 Vgl. Preliminaries, p. 12. 
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ik echter iets zie, „maakt" dit object niets, maar vertoont het zich. Zelfs 

wanneer ik iemand een gebaar zie „maken", leidt dit gebaar geen eigen 

bestaan. Het is derhalve gewoonte te spreken van geluidsoronnen, terwijl 

de term lichtbron voorbehouden wordt aan bijzondere visuele voorwer

pen; een woord als „kleurbron" bestaat bijvoorbeeld niet. Ik hoor het 

geluid van iemand of iets, maar ik zie de persoon of het voorwerp zelf. 

De geluiden komen bijgevolg ergens vandaan, begeven zich door de 

ruimte naar mij toe en de-spatialiseren om zo te zeggen de ruimte. Zij 

brengen ons personen en dingen nabij. Hoewel het gehoor in de hand

boeken der psychologie een vertezintuig wordt genoemd, is het in onze 

leefwereld veeleer een zintuig-van-nabijheid l. De geluiden omringen ons, 

dringen soms voelbaar in ons binnenste door, boodschappen ons de aan

wezigheid van personen en dingen. Wij ondergaan het geluid veel meer, 

dan dat wij er ons actief op richten. Geluidshinder kan flatneurose ver

oorzaken; een grauw stadspanorama, hoe ontmoedigend ook, schijnt 

ons niet in die mate te kwellen. Wij zingen eerder de lof van de stilte dan 

die der duisternis. 

Zoals boven 2 reeds werd gezegd: vergeleken met het gnostische zien, 

is het gehoor eerder pathisch. De geluiden nemen ons op in de wereld. 

Door zelf klanken voort te brengen, bevestigen wij telkenmale onze een

heid met de (geluids)wereld. Diverse auteurs hebben erop gewezen dat de 

mens via zijn gehoor communiceert met vooral die aspecten van het be

staan welke appelleren (!) aan het gemoed з. Het gehoorkanaal, dat voor 

de geluidsstroom openstaat, schijnt de wonderlijke weg te zijn, waarlangs 

ons gemoed geraakt wordt. De mens die door het geluid „getroffen" 

wordt (in de dubbele zin van het woord), en deze getroffenheid wil uit

drukken, kan niet alleen met geluid reageren, maar met een expressief 

gedrag dat aan het geluid het meest zinvol schijnt te „beantwoorden", 

de beweging van de dans. De klanken appelleren derhalve ook aan onze 

motoriek. Kunnen daarom wellicht de ritmisch uitgevoerde reien van 

het klassieke Griekse drama de emoties van de ideale toeschouwer zo 

treffend uitbeelden? 

De bovenstaande beschouwing zou eenzijdig zijn, wanneer wij geen 

1 Zie ook Verhaar, o.e., p. 40 e.V. 
2 Zieblz. 27. 
î Vergelijk P. Bosshard, Der Taubstumme, Zürich 1953, p. 87. 
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aandacht schonken aan een ander aspect van het geluid. Het maakt zich 
immers los van zijn bron, het is er een boodschap van l. We kunnen niet 
alleen zeggen dat er slechts geluid is, waar — in de een of andere vorm — 
beweging plaats grijpt, maar deze beweging schijnt haast gestalte te krij
gen in de beweeglijkheid van het geluid. Is de gezichtszin annex aan onze 
ruimtelijkheid, het gehoor treedt in verbinding met het tijdelijke geluid. 
Krachtens zijn dynamische karakter is het geluid in staat de snelle vlucht 
van het denken te volgen. Om deze reden ook kan de woordbetekenis zich 
in de spraakklank bevestigen. 

In de voorafgaande bladzijden werd de nadruk gelegd op het „lichame
lijke" karakter van het geluid. Dit zou tot een statische interpretatie van 
deze omschrijvende term aanleiding kunnen geven. Er werd hier echter 
gedoeld op het lichaam in zijn dynamische verschijning. Het geluid ont
staat door trilling, dit is beweging, en wekt bij de hoorder beweging op: 
niet alleen de gemoedsbewegingen (wij spreken immers van een bewogen 
gemoed), maar ook de daaraan verwante motoriek van de dans. Ook onze 
eigen geluidsgeving is niet los te maken van de articulatorische bewegingen. 
Mogelijk vinden we hierin de verklarende achtergrond van die fonolo
gische theorieën, welke het foneem ten laatste opvatten als een articu
latorische eenheid, of zelfs als een motorische eenheid in nog ruimere zin2. 

Nagenoeg iedere fonoloog betrekt overigens in de systematische be
schrijving van een bepaalde fonologische constellatie de articulatorische 
data, die „de wijze van voortbrenging" betreffen. Welnu, niet alleen de 
articulatie van de woorden, ook die der afzonderlijke spraakklanken 
voltrekt zich in de tijd (men denke aan verschijnselen als implosie, occlu
sie en explosie bij de articulatie der z.g. explosieven), zodat wij zonder 
restrictie van articulatieèeweg/wgew kunnen spreken. 

Hetgeen hierboven over de geluidswereld werd opgemerkt, bezit alleen 
geldigheid voor de horende mens. De dove is dit alles ontzegd. Het ver
bindende, omringende, aansprekende geluid, dat de motoriek van de ho
rende en diens gemoed zo „diep"gaand beïnvloedt, dat de horende opent 
voor de dynamische en dynamiserende geluidswereld en zijn affectieve 

ι Zie J. Snijders, The psychology of hearing and non-hearing, in : Proceedings of the 
International Course in Paedo-audiology, Groningen 1953, p. 19 e.v. 

2 Men zie hiervoor met name het werk van R. H. Stetson, Motor Phonetics, Am
sterdam 1951. 
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eenheid met deze wereld bevestigt, dat ons de boodschappen bemiddelt 
die personen en dingen tot ons richten — deze wereld is de dove onbekend. 

Zo bestaan de spraakklanken voor hem slechts als geziene èn als 
proprioceptief, als kinesthetisch gevoelde bewegingen. Door middel van 
zijn gezichtszin neemt de dove te veel afstand van de sonantische taal; 
de proprioceptie brengt ze hem echter te nabij. 

Het menselijk lichaam antwoordt op de slordige uitnodiging van de 
wereld 1 via de onderscheiden zintuigen. 

Men bedenke hierbij dat, zoals wij boven hebben gezien, ieder zintuig 
een bepaalde zijnsmodus vertegenwoordigt, die uiteindelijk onvertaalbaar 
is. Wat in een dusdanig lichamelijk gedrag is geconstitueerd, kan er niet 
straffeloos van worden losgemaakt. De kultuurtaal is evenwel niet arbi
trair met het geluid verbonden. Lukt een vertaling van de ene sonantische 
kultuurtaal in de andere al vaak zo slecht, dan moet een overzetting naar 
een andere zijnsstructuur 2 wel érg hachelijk zijn. Onze taal is wezenlijk 
— dat is dus uiteindelijk als „lichamelijk" te verstaan — sonantisch. 

2.2.2 De visueel-kinesthetische instelling van de dove. 

2.2.2.1 Visuele instelling. 

De dove moet op een hoofdzakelijk visuele wijze communiceren met 
de wereld die hij ontmoet. Hierdoor krijgt zijn psychische en intellectuele 
structuur een typisch karakter i. Ook de taal die hij spontaan gebruikt, 
is afgestemd op zijn visuele geaardheid. Het visuele taalsysteem bij uit
stek is de gebarentaal; deze ligt de dove het best, dat wil zeggen : zover 
wij kunnen nagaan. Wanneer de dove baby immers voortdurend geholpen 
wordt zich op de sprekende medemensen te richten, zal hij wellicht min
der behoefte hebben zich in gebaren uit te drukken. 

In de laatste jaren heeft met name Tervoort gewezen op de grote in
vloed die van het esoterische taalbezit, dat een eigen structuur bezit, uit
gaat, wanneer deze dove kinderen worden onderricht in het sonantisch 
systeem. Van het kenmerk bij uitstek van deze esoterische taal zegt Ter-

1 Vgl. Merleau-Ponty, P.P., p. 248: „une question mal formulée". 
2 Id., p. 260. 
3 Vergelük H. R. Myklebust, The Psychology of Deafness, New-York/London 

I960, met name de hoofdstukken V en VI. 
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voort !. „Meer dan in onze taal wordt ad hoc gecreëerd wat medegedeeld 
wordt, omdat er minder geordend bezit maar toch een normale behoefte 
aan mededeling en uitdrukking bestaat." 

Even tevoren had de auteur gesteld, dat deze taal in hoge mate af
hankelijk is van „het gemaakt worden ad hoc". „Op het ogenblik dat de 
mededeling een feit wordt, worden er niet zozeer zaken en zakelijke be
trekkingen kenbaar gemaakt vanuit een genuanceerd in het sprekende 
kind aanwezig bezit aan taal, maar wordt het mede te delen tot medede
ling vanuit de gedragingen, die — ten dele symbolisch ten dele niet sym-
bohsch — met het hele lichaam in een sterke beleving tot uitdrukking 
worden gebracht" 2. 

Bosshard geeft de mening van Wundt betreffende de gebarentaal als 
volgt weer: „Die Gebärdensprache ist stets eine Art Abbreviatursprache, 
die über alle jene Teile des Gedankens hinwegeilt, die sich aus dem Zusam
menhang von selbst ergeben, während sie auf der anderen Seite nicht 
minder durch Wiederholung des gleichen Begriffs in verschiedener Form 
etwa möglichen Missverständnissen zu begegnen sucht" 3. Bosshard zelf 
merkt op dat de gebaren niet duidelijk maken in welke logische, ruimte
lijke en tijdelijke betrekkingen de voorstellingen staan: „Die Gebärden
sprache kennt keine Deklination und keine Konjugation" 4. Ook Ter-
voort spreekt van „de armoede aan linguistisch systematisch gebruikte 
vormen om betrekkingen aan te geven" en zegt vervolgens dat het ge-
barentaalgebruik der doven een globaal karakter heeft, hoewel men daar
bij niet mag vergeten „dat in de situatie het verstaan onder deze globali-
teit en deze armoe aan conventionele vormverscheidenheid niet zoveel te 
lijden heeft, omdat de niet-linguistische hulphandelingen der sprekende 
personen zo'n sterk aanvullende rol spelen" 5. 

Dat de gebarentaal der doven desondanks een zekere structuur ver
toont, een ordening dus, is al door Wundt benadrukt. Nadrukkehjk 
stelt hij dat er van een „Syntax der Gebärdensprache" kan worden ge
sproken; dat namelijk „auch die Gebärdensprache nicht bloss aus ein
zelnen Zeichen, sondern aus Sätzen besteht" 6. 

ι Tervoort, a.w., pp. 289—290. 
2 Tervoort, a.w., p. 289. 
3 Vgl. P. Bosshard, Der Taubstumme, p. 113. Cursivering van mij, E. 
4 Ibidem. 
s Tervoort, a.w., p. 211. 
« W. Wundt, Völkerpsychologie*, Erster Band, Erster Teil, Stuttgart 1921, p. 218. 
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Een nog dieper in het systeem doordringende beschouwing vindt men 
bij Tervoort, die in deze taal het bestaan aantoont van lexicale en lexico-
grammaticale categorieën en daarenboven uiteenzet dat ook de bouw van 
de „zin" volgens een bepaald principe geschiedt, met name de ietwat uit
voerige zin waarin de hoofdgroep meestal voorafgegaan wordt door een 
voorgroep en gevolgd door een nagroep van gebaren. 

Wij vatten het bovenstaande aldus samen : zover wij kunnen nagaan, 
blijkt de dove uit zich zelf geneigd tot een gebarentaal, en ervaart hij de 
sonantische taal, waarin hij wordt geoefend — en die in wezen een ver
fijnde en genuanceerde (klank)gebarentaal is — als moeilijk en niet con
form zijn eigen aard. Wanneer hij dan in deze exoterische sonantische 
taal wordt ingeleid en er een zekere bedrevenheid in verwerft, bhjft in dit 
taalgedrag zijn eigenaardige aanleg doorwerken, een aanleg die een eigen 
structuur vertoont, afwijkend van die welke de horende mens karakteri
seert. Soms is de overeenstemming tussen zijn taalgebruik en dat der ho
renden slechts schijnbaar, construeert hij zinnen die slechts toevallig 
lijken op die der horenden. Het taalteken van de exoterische taal wordt 
m.a.w. geadapteerd aan zijn eigen instelling. Dit geldt niet alleen in lexi
caal opzicht, maar doet zich ook voor op het terrein der syntaxis en kan 
zo tot misverstand leiden. 

Aan het materiaal van Tervoort ontlenen wij een voorbeeld van deze 
eigenaardige taalverwerving i, nameüjk de, in gebaren en woorden uit
gedrukte, zin: „Meneer Van V. begrijpt zegt catechismus". Deze zin 
betekent het volgende: „Meneer Van V. — je snapt me — moest vanzelf 
catechismus komen geven." Waar het hier op aankomt, is dat de betrek
king tussen „meneer Van V." en „zegt" géén S-Vf relatie vormt; „zegt" 
is geen verbum finitum maar heeft een relatie tot „catechismus", „waar
door catechismus in het vlak van het zonder meer duidelijk te gebeuren, 
door het gezag geregelde, getrokken wordt" 2. 

In het bovenstaande voorbeeld is „zegt" met andere woorden een moda-
liserend, parenthetisch teken, dat de hele groep beïnvloedt, en geen syn
tactisch nauwkeurig bepaalbaar zinsdeel, zoals het Vf in de taal der 
horenden. Het sonantische „gebaar", dat het woord is, kan door de visu-
eel-kinesthetisch georiënteerde dove niet adequaat worden gepercipieerd. 
Hijzelf, dat wil eigenlijk zeggen: zijn lichaam, herkent er zichzelf niet in 

ι Vgl. Tervoort, o.e., pp. 216—217. 
2 Idem, p. 217. 
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terug. Wie dus een onderzoek wil instellen naar het verstaan en verstaan 
worden van de dove, zal zich steeds rekenschap moeten geven van 
het eigenaardige waardoor de dove afwijkt van de horende mens. 

„A deaf child grows up in a world of speakers whose perception and 
thinking is permeated by language. It is not merely that he lacks their 
language or possesses it imperfectly. It is rather that his own thinking is 
mediated by his own symbols mingled with such language as he has been 
able to acquire" l. 

De belangstelling voor de eigen aard der doven en het inzicht dat een 
uitgebreide kennis van hun psyche belangrijk is voor het aan hen te geven 
onderwijs, nemen de laatste jaren toe. In de 10e jaargang van de „Neue 
Blätter für Taubstummenbildung" geeft Wilhelm Frohn een „Plan einer 
psychologischen Grundwissenschaft des Taubstummenwesens" 2, waarin 
hij opsomt wat door hemzelf als eerste aanloop hiertoe reeds is gedaan, 
en vraagt hij om medewerking bij de uitwerking der onderdelen. 

2.2.2.2 Kinesthetische instelling. 

Voor het verstaan van de ander is de dove, rechtstreeks genomen, aan
gewezen op zijn gezichtsfunctie 3. Wanneer hij zelf spreekt, en zichzelf 
sprekend waarneemt, is het zijn kinesthetische zin die hem onmiddellijk 
richt4. Als men vraagt waar het centrum van de taalverwerving der doven 
zich bevindt, dan moet het antwoord luiden: in de gevoelde lichaams-

1 M. M. Lewis, Language Perception and Reasoning, in: The modem educational 
treatment of deafness (Report on the International Congress of 1958), p. 22/5. Zie ver
der P. Oléron, A study on the intelligence of the deaf, in: American Annals of the Deaf, 
1950, pp. 179—195. P. Oléron, Conceptual thinking of the deaf, in: American Annals 
of the Deaf, 1953, pp. 304—310. 

2 Neue Blätter für Taubstummenbildung, Χ (1956), pp. 65—73. Men vergelyke ook 
de desiderata welke Η. van Mierlo opsomt in : Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs, 
1958, pp. 82—92, т.п. p. 92. 

3 Men kan hier niet spreken van een exclusief visuele waarneming! Deze visuele 
perceptie gaat uiteindelijk terug op de proprioceptief (i.e. kinesthetisch) waargenomen 
taal. Daarbij komt nog, dat de diverse zintuigen met elkaar in betrekking staan. „There 
exists a substantial body of experimental evidence of sensory interrelatedness. Many 
experimental findings indicate that stimulation of one sensory channel can enhance the 
sensitivity to stimulation of another channel". (In: A study of the visual perception of 
deaf children, door H. R. Myklebust en M. Brutten, verschenen als Supplementum 
105 in Acta Oto-laryngologica, Lund 1953, p. 14.) 

4 Vgl. С. V. Hudgins, Some of the problems encountered in teaching speech to deaf 
children, in: American Annals of the Deaf, 1953, pp. 467—471. 
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bewegingen die de voor hem nagenoeg onwaarneembare spraakklanken 
voortbrengen. 

In het artikel „Das taubstumme Kind und das Wunder unserer 
Sprache" * behandelt Peter Wagner de onderhavige kwestie. De dove mist 
de fysiologische terugkoppeling van de horende, waardoor bij deze laatste 
de bewegingsgewaarwordingen der spraakorganen door een heterogeen 
zintuig worden bevestigd en gecontroleerd, en dus op dubbele wijze waar
genomen. Dit kringproces is bij de sprekende dove verbroken. Bij de 
dove die gebaren maakt, is er wél sprake van een kringproces: deze kan 
zowel de gebaren die hij zelf maakt, als die de ander maakt, door de ge
zichtszin waarnemen. De gezichtszin vormt hier het tussenlid die het 
(voorstellende) teken tot „neutralisierte Wirklichkeit, d.h. dinglich exis
tent" maakt 2. 

Voor de dove die moet spreken, liggen de zaken, zoals gezegd, anders. 
„Die Laute sind bei ihm . . . nur als Bewegungen unter anderen Körper
bewegungen aufzufassen"3. De dove wordt hier voor een wel bijzonder 
moeilijke taak geplaatst, omdat zijn „lichaam" op een onrechtvaardige 
wijze een probleem krijgt voor geworpen dat het niet kan oplossen. Het is 
immers wezenlijk voor de taal dat zij sonantisch is. De mens heeft zich 
in het geluid een zinvol geconstitueerd expressieveld geschapen, dat daar
om zo rijk aan mogelijkheden is omdat het lichaam hierin blijkbaar een 
efficiënte en overtuigende wijze van betekening heeft gevonden, omdat het 
hier de betekenis (van de anonieme communicatie) zelf is kunnen gaan 
betekenen (en uitdrukken, want dat is er niet van te scheiden). Naar 
de reden van deze voorkeur die het menselijk bestaan voor het geluid 
heeft, kan uiteindelijk maar worden gegist. We stoten hier op een van die 
prepersonale „tradities" die zich in duisternis verliezen, die anonieme, 
betekenisvolle gedragswijzen waarin het „lichaam" zijn houding tegen
over de wereld blijkbaar feilloos weet te vinden. 

De mens heeft voor de klank „gekozen", om een belangrijk deel van 

1 In: Neue Blätter für Taubstummenbildung, Χ (1956), pp. 2—14. 
2 Idem, p. 9. Zoals in noot 3 op p. 35 werd opgemerkt, moet aan de kinesthesie 

toch een zekere verbindende functie worden toegekend. Anders gezegd : gezicht en 
spierzin staan niet volkomen los van elkaar; in een bepaald opzicht is hier een kring
proces aanwezig. 

3 Neue Blätter für Taubstummenbildung, Χ (1956), p. 8. 
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zijn denken te realiseren. Het is ons onmogelijk onszelf een denken-op-
zich voor te stellen, dat eventueel van de klank gebruik kan maken, maar 
zich ook in dezelfde situatie best van een ander systeem zou kunnen be
dienen. Ons denken is in feite „talig". Het eidetisch denken is b.v. een 
totaal andere vorm van denken als het woord-denken. Het taal- of woord-
denken is, meer dan het eidetisch denken, sterk historisch bepaald. Wan
neer een normaal-horend kind leert spreken, krijgt het deel aan een zeer 
rijke, genuanceerde bestaanswijze, waarin zich de ervaring van eeuwen 
uitspreekt; door deze rijkdom kan het zich in relatief korte tijd op een 
hoger denkniveau plaatsen. In het langdurige ontwikkelings- en scha-
vingsproces, waaraan de taal onderworpen is geweest, is dit betekenisvolle 
klankensysteem als klank veranderd. Ook de articulatie wijzigde zich, 
maar hierbij dienen we het volgende op te merken. Wij zien kans eenzelfde 
spraakklank met twee verschillende standen van het aanzetstuk voort te 
brengen: een tamelijk goed herkenbare /i/ kunnen we nog uitspreken met 
bijna gesloten mond en anderzijds kunnen we een /a/ voortbrengen met 
bijna gesloten mond 1. Daarentegen heeft een bepaalde stand van de arti
culatieorganen een evenzeer bepaalde klank tot gevolg. De articulatie
bewegingen zijn voor ons ondergeschikt aan de klank! De klank vormt 
derhalve de norm voor de bewegingen. 

Komen we hiermee niet in tegenspraak met hetgeen boven werd ge
zegd over de nauwe eenheid tussen klank en beweging? 

Het laatste voorbeeld stelt ons in staat deze vraag te beantwoorden. 
Zoals gezegd : aan een bepaalde articulatorische constellatie beantwoordt 
een (evenzeer) bepaalde klank. Zo bezien is de klank gebonden aan de 
beweging 2 . Wanneer wij er echter acht op slaan, dat omgekeerd een be
paalde klank door verschillende motorische processen kan worden ver
wekt, zien wij hoe de klank zich op een hoger, minder gebonden niveau 
bevindt. Het geluid bezit derhalve een zekere mate van zelfstandigheid 
t.o.v. de beweging waardoor het is veroorzaakt, al werd het dan ook ge
boren uit beweging en verwekt het op zijn beurt beweging. Anders ge-

1 Vergelijk ook A. W. de Groot, Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap, Gro
ningen 1962, pp. 145; 176—177; 179—182. Voorts R. Jakobson, M. Halle, Fundamen
tals of Language, 's-Gravenhage 1956, pp. 12—13. 

2 Zie ook С. Cherry, On Human Communication, New York/London 1957, p. 147: 
„Speech is basically an articulatory process; this process produces the sounds, not vice 
versa." 
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zegd: in de geluidsgeving overstijgt de motoriek haar gebondenheid, het 
geluid prevaleert boven de beweging. 

Wanneer er verderop sprake is van een eenheid van geluid-en-beweging, 
bedoelen we hiermee bepaald niet, dat beide termen verwisselbaar zijn, 
maar willen we er slechts op wijzen dat geluid en beweging elkaar in een 
nooit aflatende synergie beïnvloeden. Het staat evenwel buiten kijf, dat 
de klank uiteindelijk de beslissende rol speelt en als richtsnoer dient voor 
de juistheid der articulatiebewegingen. 

Merkwaardig genoeg kunnen wij echter ook nog afstand nemen van de 
klank. De „Haags"-geaffecteerde uitspraak van „maar" wijkt ver af van 
bijv. de middenbrabantse en toch verstaan wij beide woorden als „maar". 
Al verstaande verdisconteren wij blijkbaar de hele sprekende mens. Wij 
„horen" /me:r/ en „verstaan" /ma:r/ omdat wij weten dat een Hagenaar 
tot ons spreekt. Uit dit laatste volgt, dat de normaalhorende mens zich 
kan distanciëren van de taaiklank, hij speelt ermee, hij staat er vrij tegenover. 
Dit maakt het zo moeilijk, de werkelijke fysische componenten van de 
spraakklanken te bepalen. 

Keren wij thans terug tot de dove. Hij zal de taal moeten verstaan met 
zijn articulatieorganen. Want ook het aflezen wordt uiteindelijk gekop
peld aan de eigen kinesthetisch waargenomen spraak. Het blijkt, dat zij 
die goed spreken ook goed bedreven zijn in het spraakafzien en men kan 
toch, meen ik, niet staande houden, dat de vluchtige, onvolledige, ge
brekkig waargenomen mondbeweging, die men bovendien bij zichzelf 
alleen op een onnatuurlijke manier kan percipiëren, de dove zijn laatste 
houvast zal geven in het bewustworden van de taal. Het spraakafzien 
wortelt dan ook in de kinesthesie. 

Op deze twee verschillende manieren ontmoet de dove dus de taal, de 
sonantisch geaarde betekenisvolle expressie, waardoor de mens dank zij 
een eeuwenoude sedimentatie, waarin betekenis na betekenis werd ge
wonnen en vastgelegd, zich in zijn volledigheid kan ontplooien : op deze 
twee manieren, in deze twee secundaire bestaansgestalten moet de dove 
de zingevende expressie van zijn volzinnige partners verstaan, te weten: 
de gezichtszin om de spraak van de anderen, de kinesthetische zin om de 
eigen spraak waar te nemen. Wie de diepe en onvervreemdbare waarde 
van de zintuigen eenmaal heeft gepeild, zal weten voor welk een enorme 
taak de dove en zijn leraar staan geplaatst. 
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2.3 De taalverwerving van het dove kind, zijn verhouding tot de sonan-
tische taal. 

Warmeer een dove in contact wordt gebracht met een, hem van nature 
vreemd, taalsysteem, zien we hieruit typische moeilijkheden voortvloeien. 
Zijn eigen taal, de al of niet met exoterische elementen vermengde ge
barentaal, werd boven geschetst. Op gezag van enkele auteurs noemden 
we als karakteristiek ervan: het minder systematische, het concreet ge-
bondene ', de armoede aan middelen die de zakelijke betrekkingen aan
geven. Hierbij dient echter meteen te worden aangetekend, dat deze al 
te grote gebondenheid aan het concrete misschien niet per se aan het 
gebaar als zodanig vastzit. Het is mogelijk meer een gevolg van het feit, 
dat de gebarentaal door de gebruikers als het ware iedere keer opnieuw 
moet worden opgebouwd, omdat er meestal nauwelijks enige traditie in 
dezen bestaat. 

Doordat de dove de rijke overvloed van taal, zoals het horende kind 
die in zijn eerste jaren ontvangt, heeft moeten missen, blijft zijn houding 
ten opzichte van de „taaiexpressie" primitief. Het gebaar, en later ook 
het woord, zijn te nauw gecentreerd gebleven rond een enkel concreet 
betekend ervaringsgegeven. De vrijheid die de moderne sonantische talen 
kenmerkt, de distantie ten opzichte van de eerst ervaren betekenissen, 
waardoor de horende, normaalbegaafde mens in staat wordt gesteld het 
symboolkarakter van de woorden te begrijpen, heeft zich bij de dove kin
deren niet in die mate kunnen ontplooien. Gebaar en allereerste concrete 
betekening liggen te stroef gebonden. Het vrije spel, waartoe de horende 
mens door een pan-sociale, affectieve training in staat wordt gesteld, 
zodat de waargenomen taaiklank geen directe, primitief gebonden asso
ciatie verwekt, maar een oproep wordt tot een vrij, zelfcreatief, variërend, 
hoewel tevens gereguleerd contactspel, deze vrijheid, die creativiteit con-
noteert, ontbreekt in de moeizame contactsituatie van de doven. Kainz 
verklaart deze vrijheid van het denken uit de willekeurigheid van betrek
king die bestaat tussen betekenis en betekenaar (in Saussuriaanse zin) 2. 
De soepelheid waarmee de woorden kunnen worden gehanteerd, is vol
gens hem een gevolg van het abstracte karakter ervan. 

1 Ook Myklebust vestigt hier sterk de aandacht op. Zie The Psychology of Deafness, 
New York/London 1960, pp. 85 e.V.; pp. 297 e.v. 

2 Vergelijk F. Kainz, Psychologie der Sprache^, Stuttgart 1954, II, p. 520. 
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Het zal de lezer duidelijk zijn, dat ik van het woord willekeurigheid in 
deze context geen voorstander ben, aangezien het een absolute afstand 
schept tussen de twee woordpolen. 

Het lijkt mij veeleer zo, dat het menselijk denken zich bij het beweeg
lijke, dynamiserende geluid in zijn element voelt, dat het plooibare ka
rakter van het spraakgeluid, waarin een aantal belangrijke vormen van de 
menselijke motoriek een bijzondere, vrijgemaakte gestalte hebben kunnen 
aannemen, een bestaanswijze vormt die in de gebruikskennis van het 
lichaam verzonken is. De symbiose van geluid-en-beweging staat de 
mens ten dienste. De vanzelfsprekendheid waarmee hij over het geluid 
beschikt, vormt de bodem waaruit de vrijheid der betekenis kan opgroei
en, een vrijheid die echter in de klank geworteld blijft. 

Hiertegenover staat het meestal loodzware gebaar van de dove, dat 
niet is kunnen loskomen van het singuliere en van het aanschouwelijke. 
Ook wanneer de dove in een sonantische taal wordt getraind, is hij niet 
in staat de volle vrijheid der horenden te verwerven. 

Zoals Frohn heeft aangetoond, verlopen de denkprocessen bij de doven 
niet volgens het relationele aspect („das Beziehliche") van een in het be
wustzijn aanwezige (denk)inhoud, maar ligt het meer in hun aard naar een 
(eigen) gewoonte, een vaak beleefde situatie en derhalve volgens een gril
lig en onlogisch schijnend proces, te werk te gaan i. 

De oordelen van de horenden worden algemeen en abstract gehouden, 
die van de doven evenwel zijn concreet en niet uit de aanschouwelijkheid 
losgekomen. Deze denkconstellatie moet een gevolg zijn van hun primi
tief taalbezit, dat hen verhindert de volle vrijheid van de horende mens te 
verwerven. De exoterische sonantische woorden zijn niet diep genoeg 
ingeslepen, hun bedding is te ondiep gebleven, zij zijn in te weinig wisse
lende situaties ervaren, zodat de variëteit van disjunctief relevante be
tekenismomenten, die de gestalte van een woord (kunnen) bepalen, niet 
wordt doorschouwd. De sedimentatie waarvan boven sprake was, blijft 
bij de dove in een primitieve fase steken. 

De doven worden weliswaar in de klanktaal onderwezen, maar hoe 
diffuus, hoe eenzijdig gericht anderzijds hun inzicht in deze materie is, 
blijkt degenen die zich met hun opvoeding bezig houden, bijna dagelijks. 
De moeilijkheden van de dove huizen niet alleen in de geringe frequentie 

ι Vermeld bij Kainz, I.e., p. 521. 
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van het taalaanbod, maar ook in de onmogelijkheid van zijn fenomenale 
lichaam om te communiceren met de zingevende bedoelingen van de 
andere, maar horende mens, door wie hij wordt opgeroepen. De wijze 
waarop de volzinnige mens de wereld uitdrukt en in die uitdrukking ook 
betekent — welke betekenissen zelf weer zijn vastgelegd in zijn sonantische 
taal — ontgaat de dove grotendeels1. Hij kan zichzelf niet onmiddellijk 
herkennen in het gedrag van de ander, dus ook niet in diens taal. Het is 
voor een horende niet te geloven hoe merkwaardig primitief de ideeën 
van de dove betreffende de termen van de ingewikkelde sonantische taal 
vaak zijn. Tervoort vermeldt het geval van een meisje, voor wie het woord 
„moest" de superlatief van „moet" was en bijgevolg een erg dringende 
noodzakelijkheid uitdrukte 2. Uit zijn hele studie blijkt trouwens hoe 
wonderlijk de dove meisjes soms het exoterische materiaal hadden ge
adapteerd 3. 

1 Met opzet werd hier geschreven: grotendeels. Het schijnt bijvoorbeeld dat dove 
kinderen in staat zijn tot een fysiognomische waarneming van de sonantische taal. 
Zie voetnoot 4 op blz. 65. 

2 Zie Tervoort, Structurele Analyse, p. 238. 
3 Men vergelijke in dit verband hetgeen op blz. 34 werd gezegd. 
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HOOFDSTUK HI 

DE EERSTE OPZET VAN HET VERSTAANVAARDIGHEIDS-
ONDERZOEK 

3.1 Doel van het onderzoek 1. 

Zoals in hoofdstuk 1 werd uiteengezet, is men in het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel overgegaan tot de zogenaamde geluids
methode, waarbij de gehoorresten der kinderen en/of hun vibratiezin 
worden benut om — o.a. — de gebrekkigheid van de visuele informatie
bron te compenseren. De informatie die door het vibratiegevoel of de 
hoorresten wordt verkregen, moet worden beschouwd als een aanvulling, 
een ondersteuning van de gezichtsfunctie. 

Waar de kinderen, bovendien, bij het zelf-spreken hoofdzakelijk op hun 
kinesthetische zin zijn aangewezen — wij hebben dat boven gezien — daar 
wil de geluidsmethode als complementaire functie de sterk gereduceerde 
akoestische c.q. de vibratorische terugkoppeling inschakelen, zodat het 
hun mogelijk wordt de eigen spraak niet alleen door middel van de pro-
prioceptie waar te nemen, maar ook in zijn trillings„patroon" te perci-
piëren. 

Wanneer het om de allerdoofste kinderen gaat, de „vibratiedoven", 
moet het „tromische" aspect van de taal, d.w.z. de sonantische taal, als 
trilling waargenomen, in het midden van de taalwerkzaamheid der kin
deren komen te staan: zij kunnen zowel de spraak van de ander als die 
van zichzelf door de vibratie-zin waarnemen. Zulk een gemeenschappelijk 

1 Het onderzoek naar de z.g. verstaanvaardigheid van dove kinderen is uitgevoerd 
binnen het raam van de Werkgroep voor Vibratieonderzoek, die van 1953 tot 1958 
regelmatig in Sint-Michielsgestel bijeenkwam. De genoemde werkgroep bestond uit de 
heren Prof. Dr. G. Burger, Prof. Dr. Th. Rutten, Prof. Dr. J. Snijders, Prof. Dr. J. Ven-
drik, Mgr. Drs. J. van Overbeek, wijlen Dr. A. Becking, Drs. W. Croonen, Drs. A. 
van der Horst, de K.N.O.-artsen F. Oostvogel en H. Simon, Dr. B. Tervoort S.J., Ir. 
V. Peutz (die mij, ook buiten de uren dat de werkgroep bijeen was, met de fysische as
pecten van het geluid heeft vertrouwd gemaakt), Ir. R. Vermeulen, de heer A. van Uden 
en de schrijver. Aan hun aller hulp heb ik veel te danken. Mijn medeleden hebben dit 
onderzoek gevolgd en begeleid tot aan het ogenblik dat de tweede, definitieve opzet is 
uitgevoerd. De uitwerking van dit onderzoek en alle conclusies hieruitgetrokken, komen 
uitsluitend voor rekening van de schrijver. 

Bijzonder erkentelijk ben ik ook voor de medewerking die ik van de docenten, ver
bonden aan het R. K. Instituut voor Doven, mocht ontvangen. 
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medium kennen de andere methoden niet. De als trilling waargenomen 
spraak wordt op deze wijze een (zeer zwakke!) afschaduwing van de akoes
tisch gepercipieerde spraak bij de normaal horende. Trilling is immers veel 
meer lichamelijk gebonden dan het vrijere geluid. 

De onderscheidingskracht van de vibratiezin is echter miniem; de fijne 
distincties die het gehoor maakt, kent hij niet. De waarde van de vibratie
zin wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd. In feite betekent — tot nu 
toe — het benutten van de gehoorresten, c.q. van de vibratiezin, dan ook 
niet meer als een aanvulling van de gezichtszin en van de spierzin, en 
moeten de kinderen zich bij hun taalcontact met de wereld hoofdzakelijk 
op de beide laatste zintuigen verlaten. 

Het is van belang te weten welke verbetering in genoemd contact ont
staat, wanneer de geluidswaarneming wordt benut. Daarbij kunnen twee 
aspecten worden onderscheiden: de verstaanbaarheid van de door de 
doven voortgebrachte spraak en ten tweede de verstaanvaardigheid van de 
doven ten opzichte van de spraak van anderen. 

Ik heb mij beperkt tot het tweede aspect van de zaak, de zogenoemde 
verstaanvaardigheidl. Door de heren Prof. Dr. J. Snijders en A. van Uden 
was indertijd een testbatterij opgesteld, waarvan ik de deugdelijkheid 
zou nagaan, alvorens deze aan de kinderen aan te bieden. 

3.2 Methodologische voorwaarden. 

Daar het hier een experiment bij mensen zou betreffen, waren we be
perkt in onze proeven. Theoretisch zou men op de zojuist gestelde vraag 
op verschillende wijzen een antwoord kunnen zoeken door de vergelijking 
van de verstaanvaardigheid bij een groep kinderen die onderwezen is 
volgens de „hoor-zie-methode" met een andere groep, die onderwezen is 
volgens de methode, waarbij geen geluid wordt aangeboden. 

Deze procedure was niet te verwezenlijken. 

1. Het was om verschillende redenen niet mogelijk in één instituut 
een dergelijke proefgroep met daarnaast een adequate controle-

1 Een vergelijkbaar, hoewel beperkt onderzoek is destijds in Amerika verricht 
door M. Numbers en C. V. Hudgins. Een verslag hiervan verscheen onder de titel 
Speech perception in present day education for deaf children, in Volta Review 50 (1948), 
pp. 449—456. In Nederland heeft H. Sissing een klein onderzoek aan dezelfde materie 
gewijd. Zie: Is hoortraining met eigenlijke doofstommen de moeite waard?, Ts. voor 
Doofstommenonderwijs, 1955, pp. 88—109. 
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groep te formeren. Hiertegen bestonden niet alleen praktische, 
maar ook pedagogische bezwaren. De werkwijze in een instituut 
voor doven is zo gespecialiseerd en doordacht, dat het niet verant
woord zou zijn, b.v. in het instituut te St. Michielsgestel een aan
zienlijke groep van pupillen jarenlang verstoken te laten blijven van 
de werkwijze en de aanpak, die niet alleen een methode, maar een 
wezenskenmerk van de totale opvoedkundige bedrijvigheid is. 

2. Men zou ook de proefgroep in één instituut en de controlegroep 
in een ander instituut kunnen situeren. Dit is theoretisch mogelijk. 
Praktisch zou het onderzoek echter niet uitvoerbaar blijken. Hoe 
zou men namelijk in het „andere" instituut een adequate controle
groep moeten samenstellen? Onder adequaat zouden we namelijk 
moeten verstaan een zeer grote graad van identiteit in leeftijd, intel
ligentie en graad van gehoorverlies. 
Maar, wat nog belangrijker is, het zou niet mogelijk zijn, een ade
quaat docententeam te formeren in twee verschillende instituten, 
ledere insider weet dat de resultaten van het onderwijs in sterke 
mate afhankelijk zijn, niet alleen van de individuele bekwaamheden 
van een bepaalde docent, maar ook van de gezamenlijke werkzaam
heid van de docenten in teamverband. De mogelijkheid om in twee 
instituten gelijkwaardige leerlingen èn leraren te vinden, moest dan 
ook als illusoir gekarakteriseerd worden. Alleen wanneer men de 
beschikking zou hebben over een aantal, b.v. 10, instituten, waar 
„de" geluidsmethode werd gebruikt, tegenover 10 andere, waar 
zonder een geluidsmethode werd gewerkt, zou de situatie zich tot 
een dergelijk experiment kunnen lenen. 

Zowel om pedagogische als om praktische redenen moest derhalve het 
onderzoek zich beperken tot de pupillen van één instituut, die — het kon 
niet anders — allen volgens de geluidsmethode waren onderwezen. 

Het onderzoek naar de verstaanvaardigheid van vroegdove kinderen 
had nu tot doel na te gaan óf en in hoeverre het dove kind bij het verstaan 
van de spraak die zijn omgeving tot hem richt, kan worden geholpen door 
zijn „geluids"waamemrag. Nader gepreciseerd: in welke mate het kind 
bij zijn liplezen wordt geholpen wanneer bovendien nog het versterkte 
geluid van de spraak aan de oren wordt aangeboden. 
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Anders gezegd: wij zochten een antwoord op de vraag, hoeveel (en 
welke) meerdere informatie de kinderen eventueel zouden krijgen voor het 
herkennen van woorden en fonemen als ze de gesproken taal behalve 
visueel, ook akoestisch, konden waarnemen. 

We hoopten bovendien iets te weten te komen omtrent de wijze waarop 
het volgens de geluidsmethode onderwezen dove kind de geluidswereld, 
i.e. de gesproken taal ervaart. Wat het eerste betreft zou men geneigd 
kunnen zijn, het te verkrijgen resultaat te relativeren. Men kan immers 
zeggen: „Vanzelfsprekend zullen de kinderen die volgens de geluids
methode zijn onderwezen, hogere scores maken wanneer zij een sprekende 
film horen, dan wanneer zij een stomme film zien. Immers als we, bij wijze 
van vergelijking, een slechtziende zijn bril afnemen, ziet hij uiteraard 
minder dan mèt zijn bril." Wij geven dit toe, en voegen er bij : „Misschien 
ziet de van zijn bril beroofde zelfs minder dan wanneer hij nooit een bril 
gedragen had." 

We behoeven ons echter niet te beperken tot dit „toegeven". Wanneer 
men de vergelijking met de bril maakt, en het vanzelfsprekend acht dat de 
scholing in de geluidsmethode resultaten heeft, zoals het gebruiken van 
een bril die heeft, behoeft het voordeel dat de geluidsmethode biedt, niet 
meer aangetoond te worden. 

Het bezwaar hiervoren gemaakt gaat n.l. uit van de premisse dat de 
geluidsaanbieding extra informatie geeft aan doven. En dit juist wilden 
we door ons experiment bevestigd zien. 

De analyse van de verkregen resultaten stelde ons overigens — zoals 
wij zullen zien — in de gelegenheid om in de gemaakte „winst" een dif
ferentiatie aan te brengen. Hiermede zijn we gekomen aan onze tweede 
bedoeling: na te gaan, hoe het volgens de geluidsmethode onderwezen 
dove kind de geluidswereld ervaart. Uiteraard moeten we zeggen: het 
volgens deze geluidsmethode onderwezen dove kind. Ook in dit opzicht 
heeft ons onderzoek enige resultaten afgeworpen. De gevolgde methode 
kan dan ook gemotiveerd worden op grond van de praktische en pedago
gische mogelijkheden èn op grond van de op het, weliswaar beperkte, 
terrein verkregen resultaten. 

Uiteraard zijn we bij de keuze van de proefgroepen selectief te werk ge
gaan. Om te beginnen kozen we kinderen die volgens een te Sint Michiels
gestel sinds kort ingevoerde tenninologie vroegdoof moesten worden ge-
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noemd, d.w.z. die kinderen die doof zijn van vóór de taalverwerving, met 
een gehoorverlies van gemiddeld 60 db. in de lagere frequenties (tot 250 
Hz) en 90 db. of meer in de hogere tonen. 

Er werden alleen kinderen van het Instituut in Gestel onderzocht; later 
hoop ik ook andere proefpersonen te onderzoeken. Dat kinderen met 
geringere verliezen door hoorapparaten kunnen worden geholpen was al 
bekend. Het ging er echter om in hoeverre zwaardoven, die op horen alleen 
dus geen spraakklanken weten te onderscheiden, toch nog baat vinden bij het 
gebruik van hoorapparatuur, welke dan eventueel functioneert als vibratie-
apparatuur. 

Het nevendoel van dit onderzoek was de samenstelling van een test 
waarmee de vaardigheid van de kinderen inzake liplezen evenals die voor 
de z.g. hoor-zie-methode kan worden vastgelegd en onderling vergeleken. 
Mogelijk ook dat aldus de invloed van hoortraining c.q. vibratietraining 
en van de mate hiervan kan worden gemeten. Hiertoe moet de uiteindelijk 
vervaardigde test met een tussenpoze van enige jaren worden aangeboden. 
Volgens deze opzet zouden er dus twee gelijkwaardige eenheden worden 
samengesteld, waarvan de ene moest worden aangeboden voor de con
ditie: uitsluitend liplezen en de andere voor de conditie waarbij de kin
deren ook mochten „luisteren". Het wezen van de opzet is gehandhaafd ; 
het was immers gewenst comparatief te werk te gaan. De verwachting 
was, dat de testconditie, waarbij het liplezen wordt ondersteund door de 
vibratiezin, kwantitatief betere resultaten zou opleveren. Met deze op
merking raak ik aan de kern van de problematiek, die in de opzet lag 
verscholen. Er zijn precaire momenten: 

1. De resultaten moesten te kwantificeren zijn. Dat wil zeggen, zij 
moesten meetbaar zijn, zij moesten in getallen kunnen worden uit
gedrukt. Ze moesten vooral ook statistisch te verwerken zijn. Hoe 
zou immers anders kunnen worden aangetoond dat de tijdrovende 
geluidstraining der kinderen in dezen lonend is? Het was de bedoe
ling van het verstaanvaardigheidsonderzoek om de algemene en 
vage overtuiging betreffende de positieve resultaten van de geluids
methode te verifiëren en dan nauwkeuriger te beschrijven. De hier 
bedoelde exactheid is in linguisticis een zeldzame vogel, door de 
meesten wantrouwig bezien, maar haar aanwezigheid hoop ik toch 
enigszins te hebben verklaard. 

46 



2. De tweede moeilijkheid kan als volgt worden omschreven : de ver
staanbaarheid van de dove kinderen in de V(isuele) P(erceptie) con
ditie moet kunnen worden vergeleken met de Au(dio) V(isuele) P(er-
ceptie) conditie. De „taalvaardigheid" van de kinderen ontwikkelt 
zich anders wanneer zij zich uitsluitend op spraakafzien en spraak-
voelen kunnen baseren, dan wanneer zij ook hun vibratiezin „daar
bij" kunnen benutten. De algemene overtuiging in Sint-Michiels
gestel was nu, dat in het laatste geval niet alleen andere maar ook 
betere resultaten behaald worden. Dat noopte tot een kwantitatieve 
vergelijking van de resultaten, in de beide condities behaald. 

Er werd boven van een kwantitatieve vergelijking gesproken. Hier 
komt evenwel de grote moeilijkheid: de winst die door de geluidsmethode, 
wordt toegevoegd, beter: zou kunnen worden toegevoegd, aan het zuiver 
liplezen, c.q. de zuiver kinesthetische spraakgewaarwording, kan niet als 
een zuivere optelsom worden voorgesteld. Er is namelijk door het exploi
teren van de vibratiezin een nieuwe perceptie-eenheid, om zo te zeggen 
een nieuwe functie ontstaan, weliswaar uit zien en vibratie-voelen, maar 
daarom nog niet als een optelsom van beide. 

Dit brengt een nog niet genoemde moeilijkheid mee ten aanzien van de 
uitkomsten van het experiment. Het is namelijk uit onderzoekingen van 
de Amerikaanse Miss Heider * bekend dat zij die hoortraining hebben 
gehad, betere liplezers zijn dan degenen die ervan verstoken blijven, ook 
al worden zij getest met een stomme film. Dit maakt de resultaten van de 
test dus weer moeilijker te beoordelen. Er is intussen aan deze werkwijze 
nog een ander bezwaar verbonden : de eventuele winst door de kinderen met 
behulp van de geluidsmethode behaald, kan al liggen verdisconteerd in 
de VPC-score. 

Tot zover de status quaestionis, in zoverre het betreft de te onderzoeken 
functie en de moeilijkheden die aan dit aspect van het onderzoek zijn 
verbonden. 

3.3 Het aanvankelijk gekozen taalmateriaal. 

Waarmee moet nu worden onderzocht of er in de verstaanvaardigheid 
der dove kinderen verbetering optreedt, wanneer hun vibratiezin wordt 

1 F. K. Heider, Acoustic training helps lip reading, in Volta Review, 1943, p. 135. 
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ingeschakeld? Welke taal-set kan als enigermate representatief worden 
beschouwd, wanneer de boven-omschreven vergelijkingsproef wordt op
gezet? Met andere woorden: welke verzameling taaleenheden kan worden 
beschouwd als een summiere gemiddelde weergave van de taal, waar de 
kinderen mee te maken krijgen? 

Hoe simpel dit punt wellicht ook moge lijken, toch is met het zoeken 
naar dit „sample" de meeste tijd van het onderzoek verstreken. 

Ik ben begonnen met de waardering van een aan mij voorgelegde test
batterij, die zou bestaan uit: 

a. Een lijst van 50 fonologisch gebalanceerde woorden, eenlettergre
pig of tweelettergrepig, in welk laatste geval een van de lettergrepen 
de э zou bevatten. 

b. Een lijst van 30 meerlettergrepige, meerdere accenten dragende 
woorden, d.w.z. 15 twee- en 15 drielettergrepige woorden. 

c. Een lijstje van 20 korte zinnen. 
d. Een stukje natuurlijke dialoog. 
Het geheel zou verfilmd worden. 

Ik heb deze diverse typen taalmateriaal op hun geschiktheid onderzocht. 

3.3.1 De P.B.-woordenlijsten. 

Het leek mij, op grond van geraadpleegde literatuur, wenselijk om de 
eerstbedoelde lijst woorden fonologisch te balanceren zodat er „P(hone-
tically) B(alanced)-lists", P.B.-lijsten genoemd, zouden ontstaan. 

De kern van deze opzet ligt in de fonologisch gebalanceerde woorden
lijsten, afgekort P.B.-lijsten (naar het Engelse „Phonetically Balanced", 
wat wil zeggen dat de fonemen, waaruit de totale woordenlijst is samen
gesteld, dezelfde frequentie van voorkomen bezitten als in de omgangs
taal). Omdat de percentages, die deze frequentie van voorkomen aangeven, 
alleen bekend waren uit een berekening aan de hand van geschreven tek
sten, heb ik een zelfstandig onderzoek opgezet, bestaande in een analyse 
van gesproken omgangstaal, opgenomen op een taperecorder. De totale 
tekst bestond uit 10.000 woorden (33.900 fonemen). De berekende fo
neem-frequentiepercentages bleken een aantal significante afwijkingen te 
bevatten, vergeleken bij de tot dan toe opgegeven percentages, die waren 
berekend uit geschreven tekst l . Naar deze percentagees zijn dan in totaal 

1 Zie J. Eggermont, De klankfrequentie in het hedendaagse gesproken Nederlands, 
in De Nieuwe Taalgids, 49e jrg., pp. 221—223. 
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9 P.B.-lijsten vervaardigd, opgesteld uit de woordenschat van de kinderen. 
Drie ervan zijn verkorte lijsten. Het bleek namelijk een eerste vereiste te 
zijn, om in het testmateriaal lijsten van geïsoleerde woorden op te nemen. 
In bijlage (2) zijn drie P.B.-woordenlijsten afgedrukt. 

Omdat deze P.B.-woordenlijsten de kern zouden uitmaken van de test
batterij, heb ik uitvoerig geëxperimenteerd. De woorden die in de lijsten 
zouden voorkomen, moesten aan alle kinderen bekend zijn, de klanken 
ervan dienden daarenboven dezelfde frequentie van voorkomen te ver
tonen als in de normale spreektaal. Met deze lijsten werd een vooronder
zoek ingesteld, waarbij bleek dat voor de Audio-Visuele-Perceptie methode 
(AuVP-methode) betere resultaten werden bereikt dan voor de (uitslui
tend) Visuele-Perceptiemethode (VP-methode). 

Er deden zich achteraf echter enkele bezwaren voor: 
De kinderen waren al bekend geraakt met de in de P.B.-lijsten voor

komende woorden. De bekendheidsfactor speelt bij diverse hoortests een 
belangrijke rol i. Men zou zeggen: verwissel dan de volgorde. Dit gaat 
evenwel niet op. Door de ongewone situatie, de nadruk die de woorden 
al eens gehad hebben, wordt de test een soort keuze-test: de kinderen 
weten ongeveer welke woorden er moeten voorkomen, en kunnen dus in 
„twijfelgevallen" een keuze maken. Het was daarom, achteraf beschouwd, 
beter geweest, hun ander voorproefmateriaal aan te bieden. Maar daar 
was niets meer aan te veranderen. 

Het was gebleken dat de lijsten niet alle even moeilijk waren. Nu was 
het, in verband met het bovengenoemde bezwaar, niet mogelijk eenzelfde 
lijst tweemaal aan te bieden. De vergelijking werd daardoor erg bemoei
lijkt. Men zou de lijsten natuurlijk kunnen ijken, maar dit kon ook weer 
niet gebeuren met de kinderen die voor de eigenlijke test waren bestemd. 
Afgezien daarvan zou het een buitengewoon zware opgave betekenen, de 
lijsten zodanig samen te stellen, dat ze even moelijk werden. 

Op deze moeilijkheid werd ik geattendeerd door de heer Van Uden. 
Hij sprak in dit verband van woorden met een meer of minder grote 
„verwisselingsvoorkeur". Om duidelijk te maken wat hiermee wordt be
doeld: een woord als „vlerk" kan nauwelijks met een ander homofeen 
woord worden verwisseld, d.w.z. er is geen woord dat ongeveer hetzelfde 
mondbeeld vertoont. Daarentegen lijken de mondbeelden van heel wat 
woorden op dat van bijv. „nat" te weten: „rat", „nat", „zat", „dar", 

1 Vgl. o.a. Cherry, o.e., pp. 15—16. 
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„das", „tas", „dan", „sar", „star", „stad", „dans" etc. Een woord met 
veel homofenen heeft dus een grote verwisselingsvoorkeur en is bijgevolg 
een moeilijk woord. 

Het belangrijkste bezwaar tegen de P.B.-woordenlijsten is dit: Wanneer 
een bepaald woord goed door een pp. wordt verstaan, wát heeft hij dan 
„technisch" waargenomen en wat is er door het duister amalgama van 
fantasie, intellect, combinatievermogen, taalbezit etc, waarmee de mens 
verstaat, gepercipieerd? 

Ik raak hier een tere kwestie aan. Er is helaas te weinig over het taal· 
verstaan bekend, om in deze glibberige materie zelfverzekerd een weg te 
gaan. Het is echter een, met name aan de fysici bekend feit, dat wij slechts 
30 à 40 % van een gesprek (bijv. door een telefoon) nodig hebben, om uit 
deze „informatie" de ander te begrijpen. Dit heeft men vastgesteld met 
behulp van nonsenswoorden. Er is, voor onsl, zoveel redundantie in de 
taal t, dat we uit een gereduceerd gesprek, dat bovendien akoestisch nog 
vervormd mag zijn, de bedoeling van de spreker kunnen opmaken. Wij 
vinden hier kennelijk de juiste weg op een manier die we ons onmogeUjk 
bewust kunnen maken. Stoten we ook hier weer op het ondoordachte, 
onnaspeurbare gedrag van het fenomenale lichaam, een aanpassing van 
onze lichamelijkheid die ons bewustzijn vooruit is? 

Wat er ook van zij, het is, in theorie, mogelijk van een „materieel", 
een „technisch" verstaan te spreken, waarmee ik dus bedoel: de functie 
waardoor de mens in staat is in een bepaald klankverloop de onder
scheiden spraakklanken te verstaan, zonder dat het semantisch aspect, 
in strikte zin, hierbij noodzakelijk moet worden betrokken. Proeven met 
nonsenswoorden, die overigens bedoeld waren om de zgn. articulatie van 
telefoontoestellen te meten, hebben bewezen dat de mens foneemcombi
naties die geen zin hebben, en die hij ook nooit eerder heeft gehoord, kan 
waarnemen. Daarnaast is aangetoond dat er een constante correlatie be
staat tussen de „articulatie" gemeten met nonsenswoorden en die, ge
meten met zinvol taalmateriaal. Het is een bewijs voor de relatieve zelf
standigheid van de fonemen, zo komt het mij voor. 

Bij een goed verstaan zinvol woord is het onmogelijk om te onderschei
den tussen „materieel" en „formeel" verstaan. Dat heb ik boven bedoeld 
te zeggen. Biedt men nu de dove kinderen twee zoveel mogelijk adequate 

ι C. Cherry heeft de kwestie van de redundantie besproken in On Human Commi* 
nication, onder andere op pp. 162 en 277. 
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woordenlijsten aan, dan zullen ze sommige woorden goed, andere slecht, 
weer andere helemaal niet kunnen thuisbrengen. Men kan dan het per
centage goed gescoorde woorden in beide condities vaststellen en met 
elkaar vergelijken. Ook de gedeeltelijk goed verstane woorden (bijv. op de 
aanbieding „namen" is genoteerd „naam") kunnen nog in de berekening 
worden betrokken. Eventueel kunnen ook nog uit de verkeerd genoteerde 
woorden de goed gescoorde fonemen worden opgeteld en vergeleken, 
hoewel men in dit laatste geval erg voorzichtig te werk zal moeten gaan : 
het genoteerde woord is mogelijk zinvol en dan is dikwijls moeilijk na te 
gaan wat men in het foute woord goed mag rekenen; er kunnen ook toe
vallig goed gescoorde fonemen in voorkomen, en de scheiding zal vaak 
moeilijk zijn. Een kwantitatieve vergelijking van de goed gescoorde woor
den zal in feite het enige resultaat uitmaken. Vooral omdat de verbete
ring zo klein is, is dat jammer. Het waarom van de verbetering valt 
praktisch niet in bijzonderheden vast te stellen. Men kan er alleen maar 
naar gissen, en een aantal vage conclusies zouden op het slot als hoofd
personen moeten figureren. Dit laatste bezwaar heeft de doorslag ge
geven bij het opstellen van het uiteindelijke testmateriaal, waarover later. 

3.3.2 De meerlettergrepige woorden. 

Voordat de laatste bezwaren uit de schemer te voorschijn traden, waren 
ook de meerlettergrepige, meertonige woorden op hun deugdelijkheid onder
zocht. Er kunnen nagenoeg dezelfde objecties tegen worden gemaakt, als 
die hierboven staan. Daar komt nog een vierde bij : deze meerlettergrepi-
gen komen naar verhouding zo weinig voor, dat ze voor de doven een erg 
bekende „gestalte" hebben. De scores met dit materiaal liggen, tengevolge 
van de overvloedige informatie, erg hoog. De kwantitatieve verschillen 
tussen de VP-conditie en de AuVP-conditie zijn nu bijna nihil. Een kwali
tatieve analyse van het verschil was nog veel moeilijker dan bij het ma
teriaal dat werd vermeld onder 3.3.1. Ik zocht naar verbetering van 
deze lijsten, maar de mogelijkheden waren, tengevolge van het erg geringe 
aantal van de aan de dove kinderen bekende meerlettergrepige woorden, 
miniem. 

3.3.3 De Woordgroepen. 

Het lag in de verwachting dat de hulp van de geluidswaaroeming vooral 

51 



in de grótere taaigehelen klaarblijkelijk zou worden. Hier gaan woord
en zinsaccent, ritme en melodie een rol spelen λ. 

Daarom werden in de eerste opzet de meerlettergrepige woorden opge
nomen. Ik heb daarna ook geprobeerd wat de resultaten zouden zijn 
bij woordgroepen, zoals bijv. „op de kast, in het bos, naar huis gaan, niet 
teveel" etc. Ook voor dit onderdeel heb ik diverse proeven genomen, met 
steeds wisselend materiaal. Hier wreekte zich echter de taalkundige onna
tuurlijkheid van de losgesneden woordgroepen : het uitte zich duidelijk in 
de scores, die zonder enige samenhang met de P.B.-scores van de overeen
komstige proefpersonen bleken te zijn. Al is een los woord reeds een ge
reduceerde taaleenheid, die context nodig heeft om te kunnen leven, de 
constante fonematische structuur biedt hier een steun aan de proefper
sonen: men vergelijke het drie-silbige „speculaas" met de drie letter
grepen van „op de kast". De samenvoeging van de laatste drie woorden 
is voor het kind zonder veel zin. In de grotere samenhang van „Er staat 
een klok op de kast" is dat anders : hier is er een begrijpelijke eenheid, 
die aan de onderdelen zin geeft. Zoals gezegd, de verwarde scoreverhou
ding liet zien dat dit materiaal niet geschikt was. 

3.3.4 De zinnen. 

Op diverse wijzen heb ik geprobeerd een lijstje zinnen samen te stellen, 
waaraan de verstaanvaardigheidsverbetering zo duidelijk mogelijk zicht
baar zou worden. Onderzocht werd de geschiktheid van: losse zinnen, 
zonder onderlinge samenhang, een kort verhaaltje, een lijstje vragen, die 
wat de inhoud betrof geen moeilijkheden konden geven, en een zinnen-
keuzetest. 

3.3.4.1: De losse zinnen. 

Deze zouden er uitzien als een soort dictee. Op het eerste gezicht lijkt 
dit het meest voor de hand liggende materiaal. Toch kwamen er bij nader 
inzien heel wat moeilijkheden naar voren. 

Eén enkele aanbieding is voor sommige kinderen niet genoeg. Men 
zou voor hen één, zelfs twee keer moeten herhalen. Voor ieder kind ligt 
dit anders. Bij een uniforme test kan daar evenwel geen rekening mee 
worden gehouden. 

ι In zijn Geluidsmethode (p. 44) zegt A. van Uden, dat dove kinderen toonhoogte-
verschillen kunnen waarnemen. 
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Belangrijker is het tweede bezwaar, dat bij 't eerste aansluit: de ietwat 
langere zin is door de kinderen niet te onthouden. Zij hebben de zin 
soms wel begrepen, maar vergeten hem voor of tijdens het opschrijven 
ervan. Vooral bij kleine kinderen is dit bezwaar groot. Ze hebben de op
gave dan wel verstaan, maar kunnen deze niet reproduceren. 

De notering is dikwijls duister, eveneens met name bij de kleine kinde
ren. Een notering die vrij sterk afwijkt van de aanbieding sluit immers 
niet uit dat het kind de tekst goed heeft verstaan. Slechts een goed kenner 
van de esoterische taal van deze kinderen zou in veel gevallen kunnen uit
maken of het door de kinderen opgeschrevene mag worden opgevat als 
een goede „vertaling" van de aanbieding. 

3.3.4.2 Het verhaaltje. 

Om deze redenen probeerde ik langs verschillende wegen de opgave te 
vereenvoudigen. De eerste poging was, de zinnen in een klein ver
haaltje samen te voegen, zodat de context de kinderen zou kunnen helpen 
bij het verstaan. Ik hoopte dan met één aanbieding te kunnen volstaan. 
Ook dit beviel niet. Wanneer een van de pp.en namelijk in het begin de 
draad kwijtraakte, bleef er van het voordeel dat de grotere context zou 
opleveren, niets over. Bij de voorproeven deed zich dit euvel nogal eens 
voor. Derhalve werd besloten dit risico niet te nemen. 

3.3.4.3 De vragen. 

Vervolgens: de vragen, zoals bijvoorbeeld: „Hoe heet jij", of „Welke 
dag is het vandaag?". Men ziet dat de inhoud erg simpel is. Het juist of 
onjuist zijn van het antwoord zal alleen afhangen van het al of niet ver
staan worden van de zin. Het belangrijke voordeel zou hier zijn, dat er 
nu geen reproductie nodig is. Ook dit onderdeel moest bij nader inzien 
echter afvallen. De antwoorden lieten namelijk geen enkele analyse toe; 
er kon hoogstens een kwantitatieve vergelijking worden opgezet. 

3.3.4.4 De zinnen-keuzetest. 

Tenslotte werd nog een oplossing gezocht, waarbij de moeilijkheden 
van de notering nagenoeg geheel zouden worden uitgeschakeld. Ik stelde 
daartoe een keuzetest samen. De kinderen moesten uit zes gedrukte zin
nen, die vrij homofeen waren, de aangeboden zin onderstrepen. De kunst 
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was de zinnen zo samen te stellen dat er met een minimaal verschil 
in mondbeeld een maximale betekenis-differentiatie gepaard zou gaan. 
Nadat ik een tijd lang met dit materiaal proeven had genomen en enige 
hoop had gekregen op resultaat, hoewel dit ook slechts kwantitatief te 
waarderen zou zijn, werd alles de bodem ingeslagen door een zakelijk 
statisticus, die mij voorrekende dat bij de lage scores die werden gehaald, 
de toevalligheidsfactor te groot was om zinvolle conclusies te trekken. 

Uiteindelijk heb ik daarom besloten mij toch weer te beperken tot 
losse zinnen, die dan meerdere malen moesten worden aangeboden. Het 
leek mij echter beter om hiermee te wachten tot ik wat meer vertrouwd 
zou zijn met het esoterische taalgedrag van de kinderen, waarop in 3.3.4.1 
werd gezinspeeld. 

Het fragment natuurlijke dialoog komt in het huidige stadium nog niet 
in aanmerking. De wijze waarop de notering van grotere taaigehelen moet 
geschieden, dient eerst nog te worden onderzocht, zoals uit het boven
staande is gebleken. 

3.3.5 Een nonsenswoorden-keuzetest. 

Recapitulerend kan dus worden gezegd dat na ampele vooronder
zoekingen het taalmateriaal, bestemd voor ons onderzoek, was beperkt 
tot: 
1. P.B.-woordenlijsten 
2. Meerlettergrepige woorden 
3. Zinnen-keuzetest, hoewel deze laatste dus om bijkomstige redenen (te 

grote omvang) zou moeten komen te vervallen, naar achteraf is ge
bleken. 

Er deed zich nu de volgende moeilijkheid voor. Wanneer de woorden 
(van 1. en 2.; z.b.) op horen-alleen werden aangeboden, bleef de score 
bijzonder laag; veel kinderen scoorden zelfs geen enkel woord volledig 
goed. Wanneer hun in deze situatie gevraagd werd alles te noteren wat zij 
waarnamen, ook brokstukken van woorden, bleek dat zij diverse fonemen 
goed hadden verstaan. Het percentage goed verstane fonemen lag dan 
ook beduidend hoger dan dat der volledig goed verstane woorden. 

Om de verstaanvaardigheid van de kinderen in de conditie „uitsluitend 
horen" zo zuiver mogelijk te meten, om hen hier dus zoveel mogelijk 
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kansen te geven, zocht ik het in een keuzetest, bestaande uit nonsens-
woorden, waarbij de kinderen uit een rij van 6 nonsenswoorden het aan
gebodene moesten onderstrepen. Hiermee kan dus alleen worden vast
gesteld, welke fonemen de proefpersonen in casu op horen alleen, waar
nemen. Het betreft hier dan ook alleen de materiële verstaanvaardigheid 
voor fonemen, waarover een uitspraak kan worden gedaaan. 

Tegen de aanvankelijke verwachting in bleken de kinderen weinig 
hinder te hebben van de zinloosheid van de aangeboden stof. Hoewel 
er zich dus wat de aanbieding betrof nagenoeg geen moeilijkheden voor
deden, bleek de statistische waardering van de behaalde scores zeer in
gewikkeld en daardoor uiteindelijk zelfs onmogelijk. Omdat de toevallig-
heidsfactor geëlimineerd dient te worden, komt de waarde van de lagere 
scores te vervallen, d.w.z. juist die welke onze grootste belangstelling 
hebben. Het beginsel bleek echter waardevol te zijn. 

3.3.6 Definitieve keuze van het taalmateriaal, bestemd voor de eerste 
opzet van het onderzoek. 

De meeste van de bovenvermelde conclusies konden worden getrokken 
uit de resultaten van een uitgebreid voorlopig onderzoek dat in juli 1956 
werd gehouden. Het taalmateriaal dat na de oriënterende onderzoekingen 
was overgebleven, werd door de eigen klasseonderwijzeressen mondeling 
aan 88 proefpersonen, meisjes van het Instituut voor Doven in Gestel, 
aangeboden. Het bestond uit de navolgende onderdelen : 
a. Een lijst van 40 nonsenswoorden, voor de conditie uitsluitend-horen. 
b. Drie P.B.-lijsten van elk 50 woorden (zie bijlage 2) voor de condities: 

I uitsluitend horen 
II uitsluitend liplezen (VPC) 

III hoor-zie-methode (AuVPC). 
с Drie lijsten van twee maal 15 meerlettergrepige woorden voor de

zelfde condities als onder b. 
d. Een zinnen-keuzetest, bestaande uit 20 zinnen, voor de conditie hoor-

zie-methode. Met dit testgedeelte wilde ik alleen nagaan, of er een 
correlatie was vast te stellen tussen het verstaan van losse woorden 
en dat van zinnen. Zie bijlage 3. 

Inmiddels was duidelijk geworden dat uit het boven beschreven taal-
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materiaal een keuze moest worden gemaakt en wel om een weinig weten
schappelijke maar hoogst belangrijke reden : het subsidie, toegekend voor 
de vervaardiging van een testfilm, was niet toereikend voor de uitgebreide 
testbatterij zoals die inmiddels was gegroeid. Ik besloot mij te bepalen 
tot dat gedeelte dat zo fundamenteel mogelijk was en waaruit beperkte, 
zij het toch betekenisvolle conclusies zouden kunnen worden getrokken 
(Zie hst. 4). 

3.4 De kwantitatieve resultaten van het onderzoek in zijn aanvankelijke 
vorm. 

De resultaten van dit onderzoek worden nu beknopt weergegeven. 
Aangezien de scores voor de keuze-nonsenswoordenlijsten en die voor 
de keuze-zinnen om statistische redenen nagenoeg waardeloos zijn, 
worden ze hier niet vermeld. Wat overblijft, zijn de scores die de proef
personen, allen meisjes, behaalden aan de hand van: P.B.-woordenlijsten 
en lijsten meerlettergrepige woorden, beide testbatterijen onder drie con
dities: Auditieve-Perceptie-, Visuele-Perceptie- en Audio-Visuele Per
ceptie-conditie. Men dient er goed op te letten, dat de klassen waarvan in 
de volgende tabellen sprake is, andere zijn als die, welke in het uiteindelijke 
onderzoek werden getest. Wél fungeerden natuurlijk heel wat kinderen 
als proefpersonen voor beide tests. Zij waren dan echter in de tweede test, 
die in 1958 werd afgenomen, ongeveer twee jaar ouder. Dit maakt een 
rechtstreekse vergelijking van de scores die de kinderen in de verschillende 
tests hadden behaald, nagenoeg onmogelijk: in twee jaar kan de verstaan-
vaardigheid op zich heel wat verbeterd zijn. Bovendien zijn de kinderen 
over diverse klassen verdeeld, hebben zij andere onderwijzeressen gekre
gen etc. 

Bij het bestuderen van nevenstaande tabel moet men bedenken dat de 
individuele scores sterk verschilden, zodat de gemiddelden op zichzelf 
niet genoeg zeggen. Hetzelfde geldt van de scoreverbeteringen, die bij het 
ene kind aanzienlijk groter kunnen zijn dan bij het andere. Bovendien zijn 
er kinderen, bij wie de AuVPC score geen verbetering te zien gaf, verge
leken met de VPC-score. Vervolgens dient men te bedenken dat er in de 
nevenstaande tabel (3.1) geen onderscheid is gemaakt naar gehoorverlies; 
er zaten in deze klassen ook zwaar-slechthorende kinderen. (Deze term 
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Klas 

ЗА 
ЗВ 
4А 
4В 
5 
6 
7 
8 

10 
12 

Aantal 
pp.en 

10 
7 

10 
9 
8 

11 
8 
9 

10 
5 

P.B.lijsten 

AuP 

1% 
26 

6 
2 
9 

11 
34 
16 
11 
15 

VP 

39% 
46 
36 
59 
66 
48 
68 
58 
69 
77 

AuVP 

44% 
62 
42 
66 
77 
57 
77 
62 
78 
86 

Meerlettergr. woorden 

AuP 

3% 
42 
20 

5 
16 
24 
48 
23 
16 
19 

VP 

49% 
78 
62 
83 
84 
75 
96 
90 
89 
99 

AuVP 

59% 
81 
68 
94 
84 
88 
97 
96 
98 

100 

Tabel 3.1 : Gemiddelde percentages goed verstane woorden (P.B.-woordenlijsten en 
meerlettergrepige woorden) per klas, voor de condities: Auditieve Perceptie, Visuele 
Perceptie en Audio-Visuele Perceptie. Aantal aangeboden PB-woorden per conditie: 
50; aantal meerlettergrepige woorden per conditie: 15. 

wordt op p. 58 verklaard). Dit geldt met name voor klas 3B. Men kan dit 
al opmaken uit de gemiddelde score voor het zuiver horen (AuP-conditie), 
die immers erg hoog is, hetgeen bewijst dat deze kinderen aanzienlijke 
gehoorresten moeten bezitten. Ook de hoge gemiddelde AuPC-score van 
klas 7 moet worden toegeschreven aan enkele zwaar-slechthorende kin
deren. 

Het valt verder op, dat de verstaanvaardigheids-verbetering, grosso 
modo bezien, toeneemt met de leeftijd; de hogere klassen behalen, als 
geheel genomen, hogere scores dan de lagere. Figuur 3.1 (ziep. 58) toont 
de verhoudingen tussen de diverse klassen voor de VPC-scores en de 
AuVPC-scores van de responsies op de P.B.-woordenlijsten. 

Uit tabel 3.1 valt voorts af te lezen dat de meerlettergrepige woorden 
duidelijk beter worden waargenomen dan de woorden uit de P.B.-woor
denlijsten. Verwonderlijk is dat niet, aangezien de meerlettergrepige aan
zienlijk overvloediger informatie verschaffen dan de andere l, waarvan 
sommige weliswaar uit twee lettergrepen bestonden, maar met dien ver
stande dat een van de lettergrepen dan de /э/ bevatte. 

1 Gezien de grotere redundantie; cf. noot 1, pag. 50. 
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Figuur 3.1 : Het gemiddelde percentage goed gescoorde woorden (P.B.-lijsten) per klas, 
voor de Visuele Perceptie Conditie en de Audio-Visuele Perceptie Conditie. 

3.4.1 De scores voor de P.B.-woordenlijsten. 

Hierna volgt nu een meer gedetailleerd overzicht, dat betrekking heeft 

op de scores voor de P.B.-woordenlijsten. Naar het gehoorverlies werden 

de kinderen in drie groepen verdeeld, zulks op suggestie van dhr. Van 

Uden, die ook de hieronder afgedrukte gegevens berekende. 

Er waren 45 dove kinderen, 21 zwaar-slechthorende en 19 grensgeval

len. Doof werden, op advies van de heer Van Uden, diegenen genoemd, 

welke meer dan 90 db. verlies hadden in de frequenties 500, 1000 en 2000 

Hz en meer dan 60 db. in de frequenties 125 en 250 Hz (respectievelijk 

H F en LF genoemd). (Als hier van db gesproken wordt, betreft dit een 

berekening volgens de Britse standaardisering van audiometers.) 

Zwaar-slechthorend werden, wederom op advies van de heer Van Uden, 

genoemd degenen waarvan het HF-verlies was gelegen tussen 60 en 90 db. 

en het LF-verlies 60 db. of minder bedroeg. Tot de grensgevallen werden 

die kinderen gerekend, waarvan het audiogram niet veel afweek van de 

60 c.q. 90 db.-lijn, of die speciaal in de hogere tonen minder verlies 

hadden, en op deze manier min of meer een overgang vonnden tussen 

de doven en de zwaar-slechthorenden. 

De hierna volgende tabel geeft nu het gemiddelde percentage goed ge

scoorde P.B.-woorden voor deze drie doofheidsgroepen. 
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Aud. Pere. С. 
Vis. Pere. С. 
Aud.-Vis. P.C. 

Dove kinderen (45) 

2% 
52 
59 

Grensgevallen (21) 

13% 
60 
71 

Zwaar-slechth. к. (21) 

43% 
59 
71 

Tabel 3.2: Gemiddelde percentages goed gescoorde P.B.-woorden voor drie verschil
lende doofheidsgroepen: 45 dove kinderen, 21 grensgevallen, 21 zwaar-slechthorende 
kinderen. Aantal per conditie aangeboden P.B.-woorden: 50. 

Tenslotte de scores, verdeeld zowel naar het gehoorverlies als naar 
de leeftijd van de proefpersonen. Er werden daartoe drie leeftijdsgroepen 
opgesteld : lagere klassen (ЗА, 3B, 4A en 4B), middelklassen (5, 6, 7, 8) 
en hogere klassen (10 en 12). 

Aud. Pere. С. 

lagere klassen 
Middelklassen 
Hogere klassen 

Vis. Pere. С. 

Lagere klassen 
Middelklassen 
Hogere klassen 

Aud.-Vis.Perc.C. 

Τ Agere klassen 
Middelklassen 
Hogere klassen 

Dove kinderen (45) 

1% 
4 
2 

46 
56 
67 

55 
62 
75 

Grensgevallen (21) 

3% 
25 
10 

46 
71 
73 

61 
81 
81 

Zwaar-slechth. k. (21) 

28% 
47 
55 

55 
64 
84 

65 
80 
97 

Tabel 3.3 : De gemiddelde percentages goed gescoorde P.B.-woorden, verdeeld volgens 
drie leeftijds- en drie doofheidsgroepen. Aantal per conditie aangeboden P.B.-woorden: 
50. 

3.4.2 Significantie van de gevonden verschillen. 

Voor de groep der meest dove kinderen heb ik nagegaan of de gevon-
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den verschillen ook significant zijn. Daarbij heb ik, op advies van Ir. B. 
D. H. Tellegen gebruik gemaakt van de volgende formule: 

p2 -

Vï R, χ ( 100 - R, ) + P2 χ ( 100 - P 2 ) 

> 1.96 

Hierin betekent Pi het percentage goed gescoorde woorden in de VPC, 
P2 het percentage goed gescoorde woorden in de AuVPC. N is het aantal 
waarnemingen, c.q. steekproeven. Het getal 1.96 geeft de excentriciteit 
aan, met dien verstande dus dat 95 % der uitkomsten binnen het waar-
schijnlijkheidsgebied valt. Er is derhalve gewerkt met een onderschrijdings-
kans van 2^% en een overschrijdingskans van 2i%1. 

Aangezien het aantal waarnemingen per conditie betrekkelijk gering 
was, nl. 50 per kind, is de standaardafwijking hoog. Slechts 4 van de 45 
zwaardove kinderen vertoonden een significante verbetering. In de onder
staande figuur is de significantie van de onderscheiden verschillen, positief 
en negatief, weergegeven. Deze verschillen zijn dus aan de hand van bo
venstaande formule omgerekend en daarna uitgezet in de hieronder vol
gende figuur. 

U=1.96 

жккжхх :x 

xx 
X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X X X X 

U=1.96 

-2 + 1 

Fig. 3.2 

+2 +3 + 4 

Passen we nu de z.g. tekentoets toe op de gevonden verschillen 2, 
dan vinden we dat het verschil tussen de 33 hogere en de 11 lagere scores, 
dus een verschil van 22, significant is. 

Hieruit blijkt dat de geluidsmethode bij de gevolgde methode van on
derzoek geen grote, maar wel een significante verbetering te zien geeft. 
Daarbij dient te worden opgemerkt, dat de sprekers: 

1 Men vergelijke hiervoor bijvoorbeeld M. Wijvekate, Verklarende Statistiek, U-
trecht/Antwerpen 1960, p. 73. 

ζ Zie Wijvekate, o.e., pp. 160 en 215. 
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1. rechtstreeks en dus niet verfilmd spraken, 
2. van klas tot klas verschilden, 
3. aan de kinderen bekend waren. 

De versterking werd geleverd door de klasse-apparatuur. 
Het onderzoek met de logatoomlijsten (zie p. 67) verschilde wat de 

drie genoemde punten betreft van deze test. 

3.5 Analyse van de resultaten, bereikt met het onderzoek in zijn aan
vankelijke vorm. 

Wanneer men de bovenstaande tabellen en figuren heeft bestudeerd, 
zal men al gauw geneigd zijn te vragen naar het waarom van de score-
verschillen, en wellicht evenzeer benieuwd zijn naar het antwoord op de 
vraag: hoe komt het dat de proefpersonen geen 100% scoorden in de 
diverse condities? Het antwoord luidt als volgt : In de tabellen 3.1 en 3.2 is 
uitsluitend rekening gehouden met de volledig goed gerespondeerde woor
den; het enige onderscheid dat werd gemaakt, was dat tussen goed en 
fout. Eigenlijke verklaringen kan men er niet in vinden. Het lag daarom 
voor de hand, de blaadjes te gaan bestuderen waarop de kinderen hun 
responsies hadden ingevuld, en daarbij niet zozeer te letten op de goed 
gescoorde als wel op de foutief gerespondeerde woorden: duidden deze 
responsies op een bepaalde systematiek in het misverstaan! 

Ik kies als voorbeeld de foutieve responsies op woord II, 2, (zie bijlage 
2) te weten „nek" /n ek/. Het gaat hier om responsies uit de VPC van 
5 klassen, namelijk de klassen 3B, 4, 5, 6 en 8. 

nengk 
tekenen 
tak(2x) 
nik(2x) 
nak 

dek 
dicht (3x) 
dik(7x) 
dikke (2 x) 
tik 

Vervolgens de foutieve responsies op 

tekenen (3x) 
tekten 
nicht (2 x) 
nichtje 
dachte 
t 

deed 
deelte 
tijd 
tegen 
teggen 
teg 

ding 
deken (4x) 
dijken 
tijd (2x) 
tikken 

woord II, 24: 

tikt 
dekt (2 x) 
tekt ' 
teg 
teggen 
hekken 

neg 
kie 
denk 

„dicht" / dExt/. 

dikke (2 x) 
nik 
knecht 
tat 
twintig 
negentig 
nechten 
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Hierna de foutieve responsies op II, 23 : „hebben" fiiébs/. 

emen 
hemt 
amen 
aap(2x) 
(а)ареп(Зх) 

amtn 
kamer 
knap (2 x) 
gapen 
amer 
hamer 

kappen 
appel 
nam 
emmer (3 χ ) 
Emmen 
eben 

gapen 

Vervolgens de foutieve responsies op II, 7 : „knippen" /кпЕрэ/. 

kippen (6χ) 
kip(4x) 
kilm 
klimp 
kUbben 

Die op II, 26: 

kracht (9 x) 
krat (2x) 
kran 
krakt 
racht 

kliep 
knepen 
keneke 
Ke 
tinpot 

„gracht" /yraxt/. 

acht (2 x) 
dacht (2 x) 
kark 
kar 
hark 

De foutieve responsies op II, 

zwaaien 
zwaaide 
zwia 
zwaiewen 
zwijen(2x) 
zwijde 

zween 
sweegen 
zweeg 
zewen 
zaarie 
zeggen 

40: 

in bok 
rijpen 
slijper 
zeep(2x) 

langs 
rand 
graag 
gaarg 
raken 

„zwijgen" /zwc'ya/. 

zeweg 
dwingen 
twee (2 x) 
stwege 
sur 
steenen 

hraa 
recht 
gek 
runt 
grhgd 

wielen 
wigen 
wiegen 

De foutieve responsies tenslotte op II, 41 : „U" /y/. 

oe(2x) 
oewe 
koe(4x) 
roe(2x) 
toe (Эх) 

ov 
wolk 
o 
duwen (2 x) 
huwelijk 

uwen 
ruw 
win 
wgen 
kw 

Ik weet niet wat de lezer het eerst is opgevallen: de vreemde vormen 
van misverstaan of de notenngen die men als nonsens zou willen betitelen. 
En in dit laatste geval: welke moeten worden toegeschreven aan schrijf
fouten? „Kilm" zal wel „klim" moeten zijn, maar wat betekenen: 
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„negk, nak, nech, kie, klibben, inbok, kliep, tinpot, keneke" etc? Er zijn 

natuurlijk bij ieder geval gissingen mogelijk, maar ook evenveel vergis

singen. 

Wil men in dit materiaal (de foutief verstane, althans foutief geres

pondeerde woorden) een systeem zoeken, dan is dat wel erg moeilijk. 

Uit de responsies op II, 2 kan men afleiden dat /n/ aan het begin van een 

woord als /t/ en vooral als /d/ kan worden verstaan, en de vocaal /ε/ als 

/e, α, ε1, i/ en vooral als /E/; de slot-/k/ als /gk, xt, /j, t/. 

Daarentegen wordt de vocaal /ε/ in „hebben" (II, 23) vaker als /α/ 

waargenomen, zoals men zelf kan nagaan. 

Uit de responsies op „knippen" (II, 7) zou men kunnen lezen dat /kn/ 

kan worden verstaan als /r, kl, k, si, z, kn, t/; /E/ als /ε1, i, e/; /ρ/ als /b, 

lm (?), mp, ρ г, пк/. 

De conclusies moeten evenwel noodzakelijkerwijs vaag blijven. Wan
neer bijvoorbeeld op de aanbieding „ U " (II, 41) worden gerespondeerd: 
„duwen, huwelijk, wolk", dan zijn er diverse conclusies mogelijk, maar 
ze moeten in overeenstemming worden gebracht met de gevolgtrekkingen 
uit de andere responsies op hetzelfde woord, als o.a. „roe, koe, oe, toe" 
etc. 

Men ziet hier hoe de dove interpreteert, een bepaald signaal uitbouwt, 
met extreme mogelijkheden als „huwelijk, wolk" en de meer normale als 
„koe", maar ook in dit laatste geval is er een teveel, naast een misverstaan 
van de klinker (letterlijk genomen althans). Het omgekeerde vinden we in 
de foutieve responsies op „half" (II, 27) en „grond" (II, 28), waarin res
pectievelijk /h/ en /y/ nogal eens werden weggelaten. 

Dit zijn belangrijke conclusies van algemene aard, maar men is ook 
geïnteresseerd in het misverstaan van de spraakklanken, op zichzelf be
schouwd. 

Na vergelijking van de verschillende foutieve responsies kwam ik tot 
de volgende bevindingen. 

Beginconsonanten Vocalen Eindconsonanten 
n - > - t d k ε - v E a e i k - » - x t g t r ) k 

b - » - m p Ε - ^ ί ε ε ' α ε n - » - r d t b t k 

d - » - t k n e ->- ε1 E ε x - v k i j n t 

1 = (bijna steeds) 1 i -*• E ε1 e 

m-»- b u->- о э 
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Beginconsonanten Vocalen Eindconsonanten 

t - » - d n z r ε1—>- i e a1 e 

*-h o - > u œ y A 
w = (bijna steeds) w o ->• з u 
Z->-dtStSXsl Л - > О О 0 
h —*• — k y œy->-ouo 
j - > - s t d k s n y -»-uo 
f = (bijna steeds) f 
k n - ^ k l 

Slechts van drie eindconsonanten kon het gedrag worden vastgesteld, 
aangezien de meeste hiervan in combinaties, in bundels voorkwamen, 
waardoor het uitzicht vertroebeld werd. Bijna alle conclusies zouden 
hier van een vraagteken voorzien moeten worden. 

Verder dient te worden opgemerkt dat enkele fonemen slechts eenmaal 
en in dus slechts één fonematische context voorkwamen. Dit geldt bij
voorbeeld voor het foneem / j / dat alleen in „jurken" voorkwam, en voor 
de fonemen /у/, /л/ en /œy/ — De oorzaak hiervan is het feit dat de lijsten 
fonologisch gebalanceerd waren. De bedoelde fonemen hebben n.l. een 
zeer lage frequentie van voorkomen. 

De mate van afwijking bleek nog veel moeilijker vast te stellen. Zo 
werd de klank /h/ in „hard" (II, 25) over het algemeen goed waarge
nomen ; dezelfde klank in „hebben" (II, 23) veel slechter. De klank /α/ in 

„half" werd vaak verstaan als /ε/, onder invloed van het woord „elf" 

dat nogal eens werd gerespondeerd. Men kan de veronderstelling maken 

dat /α/ vaker als /α/ zou zijn verstaan, als de kinderen het woord „alf" 

goed hadden gekend. In „gracht" (II, 26) bijvoorbeeld werd /α/ veel 

minder vaak als /ε/ verstaan. 

Sommige woorden werden door bijna alle onderzochte kinderen goed 

genoteerd. Voorbeelden zijn: „wei (wij), ramen, vallen, hard (hart), 

verstand, dieren, les, doof, staan". Andere woorden werden veelvuldig 

misverstaan: „nek, binnen, niks, noemen, tongen, hebben, dicht, gracht, 

zwijgen, u, pootje, zeg, beest". 

De fonemen die in de moeilijke woorden voorkomen, zitten alle in een 

ongunstiger positie dan degene die in de makkelijke woorden worden aan

getroffen, zoals de klank /h/ in „hebben" tegenover die in „hard" bewees. 
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De foneembundels maakten een beoordeling, zoals gezegd, ook uiter

mate lastig; dit gold met name voor de eindconsonanten. 

Tenslotte werkte de woordbetekenis verduisterend; voorbeelden als de 

responsies „huwelijk" en „wolk" bewijzen dat duidelijk. Dit gaf te meer 

moeilijkheden omdat de uiteindelijke test zou worden aangeboden aan 

kinderen die in leeftijd varieerden van 8 tot 17 jaar. De woordenschat van 

de oudere kinderen is veel omvangrijker. 

Hoezeer de betekenisfactor ons inzicht in het werkelijke verstaan be

moeilijkt, blijkt ook duidelijk uit het onderzoek van G. Auch, „Zur 

Erkennbarkeit von Sprachgestalten beim Ablesen vom Munde" 1. Deze 

auteur, die het spraakafzien aan de hand van zinvolle woorden heeft on

derzocht, kon ook slechts de hoop uitspreken, dat hij de betekenisfactor 

binnen acceptabele grenzen en onder controle had gehouden 2 . 

Toch bleef de behoefte voelbaar, iets meer over de wijze van misver

staan als functie van de doofheid te weten te komen. Zoals reeds werd uit

eengezet, lag daarin de reden dat gekozen werd voor logatomen. 

Op soortgelijke wijze, dus met behulp van nonsensmateriaal, hadden de 

Amerikanen F. K. Heider en Mrs. G. M. Heider in 1940 het spraakafzien 

van dove kinderen onderzocht. Hun studie3 kreeg ik eerst in handen toen 

dit proefschrift gezet was. De bevindingen waartoe zij gekomen zijn, ver

tonen een interessante gelijkenis met de conclusies die men in de hoofd

stukken 4 en 5 van dit boek zal aantreffen, en dit ondanks het feit dat het 

door de Heiders aangeboden materiaal weinig gevarieerd was. Tot een uit

voerige analyse van de resultaten zijn zij, jammer genoeg, niet gekomen. 

Groot was mijn verrassing toen ik in een van hun „Studies" ontdekte, 

dat zij zich hadden beziggehouden met de vraag of men bij dove kinderen 

van een fysiognomische taaiperceptie kan spreken 4 . Dit laatste bleek 

inderdaad het geval te zijn. Dat zich daarbij enkele afwijkingen van de 

fysiognomische waarneming der normaal-horenden voordeden, zal wel 

niemand verbazen. 

1 G. Auch, Zur Erkennbarkeit von Sprachgestalten beim Ablesen vom Munde, 
Inauguraldissertation, Bonn 1960. 

2 Zie Auch, Zur Erkennbarkeit..., p. 19. 
3 F. Heider en G. M. Heider, Studies in the Psychology of the Deaf, Psychological 

Monographs, Vol. 52, no. 1 (1940). Men zie met name hst. V: An experimental investi
gation of lip-reading, pp. 124—153. 

4 F. Heider en G. M. Heider, Studies in the Psychology of the Deaf, hst. ΠΙ: A study 
of phonetic symbolism of deaf children, pp. 23—41. 
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HOOFDSTUK IV 

HET DEFINITIEVE VERSTAANVAARDIGHEIDSONDERZOEK 

4.1 Het geaccepteerde testmateriaal. 

Het meeste resultaat werd verwacht van een test, waarin de perceptie-
verbetering van de dove ten aanzien van het woord zou worden onder
zocht. De reden hiervoor kan als volgt worden omschreven: Al zou de 
meeste verbetering optreden in de grotere taaigehelen, waarin ritme en 
melodie zo belangrijk zijn, toch moesten de sporen hiervan ook aan 
het afzonderUjke woord zichtbaar zijn. Het accent is immers een kwaliteit 
die de hele taal doortrekt * en is dus zeker op de een of andere wijze in het 
woord aanwezig. 

Vervolgens is het woord korter dan de zin en om deze reden beter te 
analyseren. Ten derde is het in elk geval van belang om te zien of de ver
wachte verbetering ook al in het woord optreedt. 

Ik trachtte het onderzoek zo fundamenteel mogelijk op te zetten en 
wilde daarom nagaan of ook in de taaifundamenten, die de fonemen zijn 
(want op de fonemen zou tenslotte de volle aandacht moeten worden ge
richt) de weerslag van de functieverandering, en mogeUjk -verbetering, 
merkbaar zou zijn. Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat het zinsaccent 
minder fundamenteel zou zijn. Het gaat hier mijns inziens om twee as
pecten van eenzelfde zaak, het sonantisch karakter van de taal, dat zowel 
in de (klank)patronen van de spraakklanken als in het verloop van het 
zinsaccent tot uiting komt. 

Ik koos dus voor een aantal lijsten losse woorden. 
Boven is echter uiteengezet, dat bij goedgescoorde zinvolle woorden 

nooit is na te gaan, hoe het responsieproces is verlopen. Krijgen de pp.en 
zinvolle woorden aangeboden, dan is een onderzoek naar de aard van de 
verbetering en de oorzaken ervan bijna niet uit te voeren. Men zou zich 
moeten beperken tot een kwantitatieve vergelijking, die wel belang heeft, 
maar de mogelijkheden van het onderzoek niet zou uitputten. Ik wilde 
evenwel juist weten of misschien het beter verstaan van sommige fonemen 
de oorzaak was van de verbetering, en dan was de vraag: welke fonemen? 

1 Vgl. J. Wils, Pleidooi voor het accent, in Album L. Kaiser, Alphen aan den Rijn 
1951, pp. 85—94. 
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Daarom werd ten slotte besloten allereerst een test op te stellen be
staande uit nonsenswoorden, dus willekeurige foneemcombinaties zonder 
betekenis. 

Dat een dergelijke beslissing door een linguist niet onverijld wordt ge
nomen, mag men aannemen. Wat heeft een nonsenswoord, of logatoom, 
nog met taal te maken? Wanneer een zinvol woord nog om de context 
van een zin roept *, wat voor gebrekkig middel heeft men dan overge
houden om de verstaanvaardigheid van dove kinderen vast te stellen? 
Is de betekenis, de zin, niet wezenlijk in alle taalgebruik, en dus on-zin 
vlakweg de negatie van alle taal? 

Er zijn nog wel meer bezwaren in te brengen tegen een test die is samen
gesteld uit logatomen, maar er waren onmiskenbare voordelen, die na 
rijp beraad op de duur zwaarder wogen dan de nadelen. 

4.2 Het logatoom. 

Wat wordt in deze studie verstaan door de term logatoom? 
Allereerst dient te worden gewezen op zijn herkomst. De term is af

komstig uit de wereld der technici. Wanneer dezen de z.g. articulatie van 
een telefoontoestel willen vaststellen (de mate van zijn van vermogen om de 
menselijke spraak door te geven), gebruiken zij vaak nonsenswoorden van 
het CVC-type. Deze technici hebben het logatoom vanuit hun standpunt 
gedefinieerd als: het kleinst mogelijke brokstuk van een conversatie. Men 
kan deze definitie vinden in het verslag van het „Comité Consultatif 
International des Communications Téléphoniques à grande distance". 
Assemblée Plénière de Paris, 1931, Tome I, p. 34. De logatomen zijn met 
opzet als zinloze eenheden opgezet teneinde de technicus in staat te stellen 
de zuivere „articulatie" van de telefoontoestellen te bepalen. Het seman
tisch aspect van de taal wordt hier dus opzettelijk uitgeschakeld. 

Al is de term logatoom officieel niet meer in zwang — zoals Prof. Mol 
mij schriftelijk mededeelde — zo wordt hij toch nog vermeld in een recent 
verslag van het CCITT 2. Volgens de laatstgenoemde publicatie wordt 

1 Het is experimenteel vastgesteld dat woorden in een context beter worden ver
staan, dan wanneer ze los worden aangeboden. Vgl. G. A. Miller, G. A. Heise, W. 
Lichter, The Intelligibility of speech as a function of the context of the test materials, in: 
Journal of Experimental Psychology, Vol. 41 (1951), pp. 329—335. 

2 Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique, Пе Assemblée 
Plénière, New-Delhi 1960, Livre Rouge, Tome V, pp. 74, 82. 
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de term nog regelmatig gebruikt om de nonsenswoorden aan te duiden 

die dienen om de kwaliteit van telefoonverbindingen te testen. 
Hoewel het menselijk gehoororgaan geen telefoontoestel is, vond ik 

toch enige overeenkomst tussen het doel waartoe de technicus het non-
senswoord gebruikt (het testen van de kwaliteit van een verbinding) en de 
opzet van het onderhavige onderzoek, dat immers betrekking heeft op 
gereduceerde informatiemogelijkheden. Dit is een van de redenen waarom 
voortaan niet alleen van nonsenswoorden, maar ook van logatomen zal 
worden gesproken. Daar komt nog bij, dat de term logatoom krachtens 
de Griekse oorsprong van zijn samenstellende delen vrij gemakkelijk in 
andere talen kan worden overgezet. 

Na deze etymologische beschouwing komen we aan een belangrijke 
kwestie : Kunnen we, met logatomen werkend, tot zinvolle bevindingen komen? 

Er is al op gewezen, dat het logatoom in de wereld der technici op 
nuttige wijze gebruikt wordt l . Ook in diverse psychologische onderzoe
kingen bedient men zich van nonsenswoorden, bij voorbeeld om de functie 
van het geheugen te onderzoeken 2 . Enige psychologen hebben zich, in 
verband hiermee, beziggehouden met de vraag of het nonsenswoord wel 
zo volslagen zinloos is als de term aangeeft3. Zij hebben ontdekt dat 
pp.en die met dit materiaal te maken kregen, de nonsenswoorden in di
verse gevallen met emotionele of andere betekenissen associeerden. Colin 
Cherry, die op deze studies wijst4, zegt in een voetnoot op dezelfde pagina, 
dat er eigenlijk niet van nonsenswoorden kan worden gesproken, wanneer 
zij een of andere reactie uitlokken. Deze mening wordt door mij gedeeld, 
een reden te meer om aan de term logatoom de voorkeur te geven. 

1 Men vergelijke ook G. E. Peterson, The phonetic evaluation of signals, in: Manuel 
of Phonetics (ed. by L. Kaiser), p. 137: „Intelligibility tests with nonsense syllables 
have been widely used in the evaluation of communication systems". 

2 Zie bijv. Inleiding in de Psychologie1, uitgegeven door Prof. Dr. M. J. Langeveld, 
Groningen 1957, pp. 127—128. 

3 Vergelijk o.a. J. A. Glaze, The association value of non-sense syllables, in : Journal 
of Genetic Psychology, XXXV (1928), pp. 255—269. Kritiek op dit artikel wordt gele
verd door С. H. Hull, The meaningfullness of 320 selected nonsense syllables, in: The 
American Journal of Psychology, XLV (1933), pp. 730—734. G. A. Miller wijst er in 
Language and Communication (New York/Toronto/London 1951), p. 201, op, dat er 
graden van zinloosheid zijn, of positief gezegd : „different degrees of approximation to 
English". Miller heeft veel aandacht besteed aan het nonsens-materiaal; zie bijvoorbeeld 
nog de bladzijden 199—222 en 46—79 van het aangehaalde werk. 

4 Zie C. Cherry, On Human Communication, p. 159. 
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Het zijn evenwel niet alleen technici en psychologen, die met nonsens-
woorden hebben gewerkt. Voor ons onderwerp zijn enkele meer lin
guistisch geaarde onderzoekingen van aanzienlijk groter belang. 

Met behulp van nonsens-syllaben hebben G. A. Miller en P. E. Ni
cely ! de verwarringen onderzocht die in het waarnemen van Engelse 
consonanten kunnen optreden. Zij kwamen tot bevindingen die ver
rassend en belangrijk genoemd moeten worden. Zo konden zij vaststellen 
dat diverse „features", zoals stemhebbendheid, nasaliteit en affricatie 
weinig te lijden hebben van kunstmatige filtering en van luid achtergrond
lawaai. Een zeer belangrijke „feature", de plaats van articulatie, wordt 
echter in ernstige mate aangetast door het afsnijden van de hogere fre
quenties en door sterke ruistoevoer. Deze articulatiep/aaij, zo merken 
de auteurs op, is nu juist het gemakkelijkst van de lippen af te lezen. Het 
spraakafzien kan daarom de informatie verschaffen, die door lawaai of 
door doofheid wordt weggenomen. 

4.2.1 Een Amerikaans verstaanvaardigheidsonderzoek. 

Het is een gelukkige omstandigheid, dat wij over een verslag beschikken 
van een onderzoek, dat juist aan dit laatste punt is gewijd. Ook dit speur
werk is met nonsens-syllaben uitgevoerd. Het betreft wederom een Ame
rikaans onderzoek, verricht door Mary F. Woodward 2. 

De verwachting van de schrijfster was, dat voor de liplezer de kleinste 
onderscheiden eenheden-van-waarneming minder talrijk zouden zijn dan 
voor de horende mens. Zij zocht daarom naar een „scale of visually 
contrastive values for those phonetic differences which underlie the (Eng
lish) phonemic system" 3. Miss Woodward voerde haar onderzoek uit 
met behulp van een groep van 229 lettergreepparen, die alle dezelfde 
structuur hadden, namelijk CV-. De vocaal was steeds /a/; het verschil 
werd dus alleen veroorzaakt door de beginconsonant. 

De liplezende pp.en moesten alleen noteren of deze twee syllaben naar 

1 G. A. Miller en P. E. Nicely, An Analysis of perceptual confusions among some 
english consonants, in: Journal of the Acoustic Society of America, XXVII (1955), 
pp. 338—352. 

2 Mary F. Woodward Linguistic methodology in lip-reading research, Los Angeles 
1957. Deze publikatie vormt een van de z.g. John Tracy Clinic Research Papers. 

3 Zie M. F. Woodward, I.e., p. 1. 
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hun mening identiek waren of verschilden. Er waren n.l. ook identieke 
paren opgenomen (bijv. /pa : pa/). 

Een groot visueel contrast zou hieruit blijken, dat nagenoeg geen enkele 
van de pp.en een verschillend paar als identiek beschouwde. Wanneer 
daarentegen niet-identieke paren in hoge mate als „gelijk" werden waar
genomen, betekende dit dat er in casu een zeer gering visueel contrast 
was opgetreden. Hoe moeilijk sommige consonanten werden geïdenti
ficeerd, blijkt wel hieruit dat identieke paren, van hun kant, als verschil
lend werden opgevat. Zeer frappant, zegt de schrijfster, was het identieke 
paar /ja : ja/ (in de Engelse fonetische weergave /ya : ya/), dat door een 
groep van 25 pp.en unaniem als niet-identiek werd waargenomen. 

Het hier bedoelde onderzoek ging na, hoe de normaal-horende mens 
de sonantische taal visueel waarneemt, m.a.w. welke contrasten de visueel 
waargenomen klanktaal vertoont voor normaal-horenden. 

De 229 syllabeparen werden door een vrouwelijke spreker gezegd en in 
verfilmde vorm aangeboden, teneinde een uniforme situatie te verkrijgen. 
Tevoren had de onderzoekster een schema opgesteld, dat aangaf hoe de 
contrasten vermoedelijk zouden liggen. Daarbij werd onderscheid ge
maakt tussen : contrast, gelijkenis en gelijkheid (volgens haar terminologie 
„contrastive, similar, equivalent"), met welke namen zij aangaf hoe de 
verhouding tussen de consonanten zou zijn. 

De eindresultaten van dit interessante onderzoek, dat dus met zinloos 
materiaal werd verricht, waren opvallend en weken in sommige opzichten 
duidelijk af van een gepostuleerd systeem. Het bleek nodig een nieuw 
schema op te stellen, waarin het aantal onderscheiden spraakklanken veel 
kleiner was dan de schrijfster had verondersteld. 

Zij schrijft: „Of those phonetic dimensions which define auditory 
reception of articulatory difference, we find that articulation type, 
resonance type, voice, affrication, palatalization, and all areas of 
articulation except the labial are virtually neutralized as factors of 
dffierence in visual perception at this level of speech" i. Vervolgens 
classificeert zij de beginconsonanten van het Engels als de volgende 
homofene bundels: 

ι Zie M. F. Woodward, I.e., p. 16. 
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Ρ — b — m 

ω-
w-

- f 

- w 

— V -

- W 

- ( δ ) 

δ — J — I —î — y 
t — d — η — 1 — s — ζ — (θ — ö) 
к _ g - ( h ) - ( 0 ) 

N.B. 0 = nulplaats, dus /a : a/ 

Het volgende is ons opgevallen in haar conclusies : 
1. Er is een duidelijke scheiding tussen „labialen" en „lingualen" (ter

men van mij, E.), die door de schrijfster is aangegeven met een dubbele 
lijn. In het door haar opgestelde schema overwegen de „gelijkenis"-
verhoudingen, wat erop wijst dat er erg weinig contrast is. De hele 
groep van de „lingualen" plus ¡hj en „nul" moet daarom in zekere zin 
tezamen worden genomen, een conclusie waartoe ook ik zelf zou komen. 

2. Een grote mate van zichtbaarheid kan slechts worden toegekend aan 
de labialen en de gelabialiseerde consonanten, aangezien zij deelhebben 
aan het grootste aantal contrasterende sets. De niet-labiale begin
consonanten maken praktisch nooit deel uit van een contrasterend 
paar, tenzij dat paar een labiale of gelabialiseerde beginconsonant 
bevat. 

3. Op blz. 70 werd vermeld, dat het identieke paar /ya : ya/ (in de Engelse 
notering) in zo'n hoge mate als niet-identiek werd opgevat. Weliswaar 
bleek dat de twee fonemen /y/ niet op dezelfde wijze waren gespro
ken (het ene met lippenstulping, het andere met lipverbreding), maar 
deze verschillen vallen weg voor de auditorische waarneming en ver
hinderen de identificatie van de twee realiseringen niet !. 

Deze opmerking van de schrijfster lijkt mij uitermate belangrijk. Dui
delijk blijkt hieruit van hoeveel gewicht het is de eigen structuur van de 
visuele waarneming te achterhalen. „We must be prepared to deal not 
only with different degrees of perceptibility, but also with different 
structures of perception of stimuli as a function of the different sensory 
mechanisms employed — even though the stimulus systems are interre
lated" 2. 

í Vgl. M. F. Woodward, I.e., p. 17. 
2 Idem p. 18. 
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Het komt mij voor, dat de boven weergegeven ontdekkingen alleen 
gedaan konden worden omdat de onderzoekers gebruik hebben gemaakt 
van nonsenswoorden. Voor dergelijke onderzoekingen biedt het non-
senswoord zonder twijfel grote voordelen, vergeleken met het zinvolle 
woord. Het logatoom verschaft immers de mogelijkheid het verstaan 
a.h.w. in „Reinkultur" te onderzoeken, terwijl men bovendien alle ge
wenste foneemcombinaties en -opposities in de gewenste verhouding kan 
aanbieden. 

4.2.2 Het logatoom als taalverschijnsel. 

Wat betekent het logatoom als taaifenomeen? 
Laten we voorop stellen dat er een verband bestaat tussen logatomen 

en zinvolle woorden. Is het niet aan de mens voorbehouden, logatomen als 
zodanig te spreken en te verstaan? Het zou kortzichtig zijn, alle zin aan 
deze non-sens te ontzeggen, al is het misschien te boud om van taal te 
spreken. Ik stel voor, de logatomen tot een perifeer gebied te rekenen, 
dat direct raakt aan de taal en er vaak in overloopt, er in elk geval mee 
gecorreleerd is. De verbindende grond wordt gevormd door de sonantisch-
articulatorische pool van het woord. Vervolgens kan ik onderscheid ma
ken tussen bijvoorbeeld Franse en Nederlandse logatomen, en wel, we
derom, op grond van hun klank en articulatie. Nederlandse logatomen 
behoren dan ook tot op zekere hoogte bij het Nederlandse taalbezit. 
Ze behoren tot die amorfe massa, die rondom, of beter, onder onze taal 
ligt, en waaruit wij eventueel zouden kunnen putten krachtens de sonan-
tische zijde van de taal. 

De sprekende mens schept zijn taal immers niet in absolute zin; hij is 
gebonden aan de klanken, die hij modificeert en hanteert om er zichzelf 
in te worden. 

Op de derde plaats blijft het mogelijk, en soms zelfs gewenst, bepaalde 
fonologische opposities aan te duiden met behulp van niet-bestaande 
woorden, dat wil zeggen : woorden die slechts als logatoom bestaan. Een 
dergelijke procedure vinden we in „Linguistic Units" van de hand van 
C. L. Ebeling !. Deze auteur zoekt een antwoord op de vraag of het 
stemhebbend karakter van de slotconsonant in Eng. „red" relevant is, 
dan wel, in deze positie, onderworpen aan neutralisatie. Op grond van 

ι C. L. Ebeling, Linguistic Units, 's-Gravenhage 1960, p. 14. 
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analoge woorden als „let", „bet" komt hij indirect tot de conclusie 
„that red is phonemically different from a non-existent word „ret" and 
distinguished from the latter precisely by the feature of voice". Ook de 
linguist kan het logatoom derhalve maar moeiüjk missen. 

Hierbij kunnen we het merkwaardige feit betrekken, dat logatomen 
van elkaar onderscheiden kunnen worden. Zover mij bekend heeft nog 
niemand hierop gewezen. Anders gezegd : er bestaat niet alleen zoiets als 
een nonsenswoord, maar er zijn talloze, van elkaar onderscheidbare 
nonsenswoorden, waarin men bovendien — mits eenmaal het fono
logische systeem van een bepaalde taal is vastgesteld — alle opposities 
van dat systeem kan verwerken en demonstreren, zonder daarmee in 
een „kakafonologie" te vervallen. 

Ook grammaticale en syntactische structuren laten zich—gedeeltelijk— 
met behulp van nonsens-materiaal demonstreren. Een voorbeeld van 
deze laatste werkwijze vindt men b.v. bij Cherry λ. 

De taalwetenschap zal zich, dunkt mij, nog intensiever bezig moeten 
houden met het nonsenswoord en de eigen aard ervan nauwkeuriger 
dienen te bepalen. Een aparte studie aan dit onderwerp gewijd, zou veel 
vraagstukken kunnen verhelderen. 

4.2.3 Het logatoom en de situatie van het dove kind. 

In zijn studie „Zur Erkennbarkeit von Sprachgestalten beim Ablesen 
vom Munde" heeft G. Alich het aflezen onderzocht met direct aange
boden (dus niet verfilmde) zinvolle woorden. In verband met de zeer 
slechte afleesresultaten voor initiale /ç/ in de aanbieding „China" en 
mediale / j / in „Major", die hij voor een deel toeschrijft aan de onbekend
heid die deze woorden voor de proefpersonen bezaten, merkt de auteur 
op, dat diepgaande onderzoekingen met zinloos materiaal hier eventueel 
zeer nuttig kunnen zijn, „um so ein Suchen nach dem Sinn und damit 
zusammenhängende Ablesefehler auszuschalten" 2. Op blz. 21 had Alich 

1 Zie С. Cheny, o.e., p. 118. Het is niet moeilijk de volgende (on)zin te ontleden : 
„The ventious crapests pounted raditally". We onderscheiden, buiten het „echte" 
lidwoord, de volgende woordsoorten: adjectief, substantief, verbum en adverbum. 
Ook redekundig is deze zin gemakkelijk te ontleden. Zelfs vertaalt Cherry het geheel 
nog eens in het Frans. 

2 Zie Alich, Zur Erkennbarkeit von Sprachgestalten beim Ablesen vom Munde, 
p. 82. 
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over deze onbekende woorden reeds opgemerkt, dat ze een groep zinloze 
woorden vertegenwoordigden, die hij noodzakelijkerwijze in het woord-
materiaal moest opnemen. Daarom had hij de proefpersonen tevoren 
gezegd, dat er een enkele maal zinloze zoorden zouden voorkomen, die 
zij moesten noteren zoals zij ze waarnemen. Een dergelijke procedure 
heeft m.i. het belangrijke nadeel, dat de kinderen in het onzekere worden 
gelaten omtrent de vraag, wanneer een aanbieding zinvol en wanneer zij 
zinloos zal zijn. 

Voorts merkt Alidi op, dat de omvang van de woordenschat per indi
viduele proefpersoon zo sterk verschilde, dat heel wat woorden voor de 
afzonderlijke proefpersonen het karakter van zinloze aanbiedingen zullen 
gehad hebben. 

Nog een ander, merkwaardig gezichtspunt op de onderhavige kwestie 
wordt ons door de situatie van de dove verschaft. 

De dove kinderen die ik heb onderzocht, gaven het logatoom spontaan 
een eigen naam. Zij noemden het een fopwoord, een benaming die te in
teressant is om er niet even bij te verwijlen. 

In de reeds meermalen aangehaalde studie van Tervoort vinden wij een 
zogenoemde „fop"-categorie vermeld i. Het parenthetisch gebruikte „fop" 
betekende volgens sommige kinderen hetzelfde als „bevoorbeeld". Zij 
willen ermee aangeven, dat hetgeen in de rest van de zin wordt gezegd, 
niet echt gebeurd is, in de trant van: „Ik zeg zo maar wat" of „Ik geef 
zo maar een voorbeeld". De betekenisvermenging van de woorden „fop" 
en „bevoorbeeld" wordt niet alleen in de hand gewerkt doordat „fop" 
en een slordig gearticuleerd „bevobbeld" min of meer homofeen zijn. 
Mogelijk vindt zij haar oorzaak ook in het onderricht zoals dat in de klas 
gegeven wordt. Wil een onderwijzeres het taalonderricht namelijk wat 
boeiender maken, en gebruikt zij een zin die betrekking heeft op een con
creet feit, dan is de reactie — steevast, zegt Tervoort —: „Echt gebeurd?" 
Waarop de onderwijzeres dan antwoordt: „Nee, het is maar een voor
beeld." 

Op de eerste plaats zien we uit het bovenstaande weer, hoe moeilijk 
het dove kind zich uit de concrete taalsituatie weet los te maken, hoe wei
nig het met de taal speelt. Het taalgebruik dat niet bij het concrete, on
middellijke gebeuren aansluit, wordt gemakkelijk „fop". De dove kin-

i Vgl. Tervoort, o.e., p. 186, pp. 209—210. 
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deren nemen de taal te letterlijk. Even belangrijk is het volgende : Door de 
logatomen te rangschikken onder de hun bekende fop-categorie, hebben 
de dove kinderen deze vreemde woorden een zin gegeven. In de taal der 
horenden vertaald, betekent de toepassing van het esoterische „fop": 
logatomen zijn zo-maar-woorden, het zijn van die woorden welke niet 
bij de eigen onmiddellijke situatie aansluiten, zij horen bij dat soort 
(exoterische?) taalgebruik, waarin zo-maar een voorbeeld gegeven wordt. 

Leek de keuze van de logatomen als testmateriaal aanvankelijk nogal 
vreemd, ook voor mijzelf, gaandeweg werd het duidelijk, dat juist dit 
materiaal heel wat inzicht kan verschaffen in de manier waarop het dove 
kind zijn taal verwerft. De uiteindelijke testresultaten hebben dit inzicht 
a posteriori bevestigd. Zij vertonen een onderlinge samenhang en een telkens 
terugkerende regelmaat, die zich niet zouden hebben gemanifesteerd, als het 
logatoom geen zinvol appel op de dove kinderen had gedaan. 

4.2.4 De eigen-aardige taalverwerving van de dove, nader beschouwd. 

Wat gebeurt er, als ik een ander niet goed versta? Ik begrijp hem niet. 
De waarneming van de door hem verwekte klanken is essentieel voor het 
vatten van „betekenis". De waarneming kan zo slecht zijn — men denke 
aan een gebrekkige telefoonverbinding — dat alle zin van het gesprokene 
mij ontgaat. Ik heb dus kennelijk een fysiologische informatie nodig om 
de ander te begrijpen. Van de andere kant is er geen volledige informatie 
nodig: slechts een gedeelte van het „taalsignaal" is nodig om een ander 
te verstaan. De rest wordt „aangevuld" door onze enorme beheersing 
van de taal. Dat wil zeggen als ik een normaal horend mens ben. Ben ik 
slechthorend, dan krijg ik niet alleen minder informatie, maar heb ik ook 
meer nodig. Ik beschik dan niet over dat spelende gemak, dat de horende 
bezit, anders gezegd : ik ben niet vrijgekomen van mijn lichaam. Het is 
er mee als met onze lichaamsdelen; wij voelen ze doorgaans alleen als ze 
niet goed functioneren, als we er ziek aan zijn. Deze situatie bindt ons 
aan het lichaam; wij kunnen er op dat moment niet bovenuit. 

Bij de dove ligt dat allemaal heel anders dan bij de normaal horende. 
Hij is niet vrij van zijn lichaam, zijn motoriek is in sommige opzichten 
gestoord !, hij is sterk gebonden aan zijn lichamelijk zijn. Het voor hem 
meest geëigende communicatiesysteem is dat van de gebarentaal, die 

ι Men vergelijke H. Myklebust, The Psychology of Deafness, pp. 180—201. 
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sterk aan de waargenomen persoon gebonden is. De gebaren worden aan 
de totale gebarende personen waargenomen, zij zijn niet van hem te iso
leren, zoals dat met de klank min of meer 't geval is. 

Hoe neemt de dove nu onze klanktaal waar? In elk geval niet volledig 
als klank en vaak slechts als trilling. Hij moet zijn toevlucht nemen tot 
zijn gezichtsvermogen en tot zijn kinesthetische zin, ver uiteengelegen 
zintuiggebieden, die hij echter tot een synergie heeft weten te brengen. 
Dit wordt frappant geïllustreerd door 't volgende geval: 

In februari 1962 heeft Br. Reginaldus van het Instituut voor Doven voor 
mij een kleine proef genomen, die tot doel had speciaal na te gaan, hoe de 
vrije vocalen door de dove kinderen worden waargenomen. Hij draaide 
film 11 (zie blz. 84) voor twaalf kinderen af en lette erop of er verschillen 
waren tussen hetgeen de kinderen zeiden waargenomen te hebben en dat 
wat ze opschreven. Dit bleek vaak niet hetzelfde te zijn : zij spraken soms 
de spreker (die in deze gevallen een logatoom met een vrije klinker voor
sprak) na met een vrije klinker, maar noteerden dan wel een gedekte. 
Wat bleek nu? De kinderen bleven na het naspreken nog even met de 
mond „navoelen", tot ze meenden een juiste articulatiestand te hebben 
gevonden. Zij reflecteerden dus op het orale gebeuren. Het is overigens 
niet uitgesloten dat deze reflexie deformerend werkte. 

Dan noteerden ze het woord en dit bleek, zoals gezegd, soms af te 
wijken van hetgeen ze gezegd hadden. Men ziet hoe moeizaam de dove 
erin slaagt de ander waar te nemen. Het momentane van ons verstaan 
is bij de dove, door een kinesthetische reflexie, „uitgerekt" tot een min of 
meer kritisch waarderen. Hij voelt of hij goed gezien heeft! 

Wat heeft bij deze stand van zaken het nonsenswoord voor op de af
zonderlijke fonemen? Want men zou de opmerking kunnen maken dat nu, 
als consequentie van het bovenstaande, dan ook maar losse fonemen aan
geboden moeten worden. Dit gaat echter te ver. Er zijn op de eerste plaats 
bepaalde fonemen die niet zonder een ander kunnen bestaan, bijv. de 
explosieven, zowel de stemhebbende als de stemloze. In normaal gebruik 
wordt er immers van de drie elementen : implosie, occlusie, explosie, min
stens een geannexeerd door een aangrenzend foneem. Afzonderlijke arti
culatie zou een onnatuurlijke chargering veroorzaken. Men denke hierbij 
ook aan de z.g. „glides", die het karakter van de afzonderlijk genomen 
spraakklanken wijzigen, en meer zijn dan uitsluitende overgangen van het 
ene foneem naar het andere. 
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Op de tweede plaats heeft een logatoom onmiskenbaar iets meer: de 
woordstructuur. De door mij gekozen logatomen zijn n.l. van het CVC-
type (Consonant-Vocaal-Consonant) dat, o.a. vlg. Van Ginneken l, voor 
het Nederlands de meest typische woordstructuur vertegenwoordigt. Tot 
een woord samengevoegd, schragen de fonemen elkaar en beiden ze een 
gelijkenis meer met het zinvolle woord. De al te vergaande ontleding in 
afzonderlijke fonemen zou de taal reduceren tot een niet meer acceptabel 
niveau. 

Ik heb niet de pretentie het logatoom hiermee te hebben geanalyseerd 
en een uitputtende verklaring te hebben gegeven voor het fenomenologisch 
echter onloochenbaar feit dat het nonsenswoord in taligheid dichter bij het 
normale woord staat dan het afzonderlijke foneem. 

In het bovenstaande sprak ik over het logatoom in het algemeen. In de 
situatie van de dove vind ik nog een reden die mij over het bezwaar tegen 
de nonsenswoorden heeft doen heenstappen. In zijn verstaan gaat de dove 
analytischer te werk, is hij meer van de elementen afhankelijk dan de ho
rende. 

Dit komt hoofdzakelijk, doordat de sonantische taal voor de dove min
der redundantie bezit. Zij dient aan hem in meer gedetailleerde vorm te 
worden aangeboden dan aan de horende. Men zou kunnen stellen dat een 
dove voor het verstaan van normale woorden minstens zoveel informatie 
nodig heeft als een normaal-horende voor het verstaan van nonsens
woorden. 

Het afzonderlijke foneem krijgt daardoor meer nadruk dan bij ons het 
geval is. Daar komt bij dat de dove kinderen alle reeds vroeg bepaalde 
spraakklanken krijgen ingeoefend, weliswaar steeds in een zinvolle sa
menhang, maar toch zo dat het kind merkt hoe het om een bepaald fo
neem te doen is. Zij worden daartoe ook al vroeg met bepaalde fonetische 
termen (bijv. stemloos-stemhebbend) in kennis gebracht (zie blz. 11). 

In de studie van Tervoort vinden we vermeld, dat de meisjes hun ge
barenvolle gesprek soms trachtten te verduidelijken door een bepaalde 
spraak„klank" uitdrukkelijk aan te duiden. Met name gold dit /i/ en /s/, 
twee fonemen die de dove kinderen steeds veel moeilijkheden bezorgen. 
In de bedoelde gesprekken gaven zij een enkele maal een dergelijk foneem 
aan, door middel van wat men een „articulatiegebaar' zou kunnen noe-

1 In: Onze Taaltuin, II, p. 101. 
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men. Het s-gebaar, waarbij de pink naar de onderlip werd gebracht, moest 
bijvoorbeeld de superlatief verduidelijken; het i-gebaar werd aangewend 
om een bepaalde naam, Annie, zo nauwkeurig mogelijk kenbaar te 
maken 1. Het behoeft geen verder betoog, dat in deze gevallen de afzon
derlijke spraakklank reliëf kreeg. 

De psychologie verschaft ons nog een aanvullende toelichting. Uit een 
onderzoek van H. Myklebust en M. Brutten 2 is namelijk gebleken, dat 
het dove kind door zijn handicap wordt beperkt tot een wereld van con
crete voorwerpen en situaties. De kern van de moeilijkheden die het dove 
kind in zijn waarnemen ondervindt, schijnt te zijn gelegen in zijn gebrek
kig abstractievermogen: „the deaf were characterized by a perceptual 
approach which was largely concrete" 3. Een van de slotconclusies van dit 
onderzoek is, „that deaf children in their daily lives experience difficulties 
in perceptual situations which demand the interpretation of discrete and 
discontinuous elements into meaningful configurations" 4. 

Als gevolg van deze te grote aandacht voor de afzonderlijke spraak
klank krijgt het spreken van de dove een geforceerd karakter. Wanneer 
een moeilijke klank als de r eenmaal is geleerd, wordt hij voortaan zo 
nadrukkelijk gearticuleerd, dat de omringende klanken er duidelijk onder 
lijden. Wellicht kan een volledig uitgewerkte geluidsmethode, door de 
verbindende intonatie min of meer waarneembaar te maken, bewerkstel
ligen dat de dove de taalelementen beter integreert in het woord- en zins
geheel. 

Momenteel moeten wij echter vaststellen, dat de zelfstandigheid van de 
fonemen voor de dove kinderen groter is dan voor hun horende leeftijd
genoten. Deze overtuiging is ook grotendeels bevestigd door enige proe
ven, waarin ik de kinderen lijsten met „onzinwoorden", „fopwoorden", 
heb aangeboden. De meesten begrepen snel, wat de bedoeling was. 

Er bleven echter ook kinderen, die, zelfs na heel wat aanbiedingen, 

1 Cf. Tervoort, o.e., pp. 233—234. In een brief deelde de heer Van Uden my mee, 
dat deze gebaren waarschijnlijk stammen uit de tijd dat men in Sint-Michielsgestel be
paalde klank- „of beter: articulatiegebaren" gebruikte. „Als je een goede s zegt, kun 
je de uitstromende lucht, een heel fijn straaltje, op de pink voelen. Zo leerden de kin
deren (indertijd) de s spreken. De kinderen namen dat over, en zo werd die pink, waar
van de bedoeling wel niet goed begrepen werd, een symbool voor een s." 

2 Zie voetnoot 3, blz. 35. 
3 H. Myklebust and M. Brutten, a.w., p. 117. 
4 Idem, p. 118. Cursivering van mij, E. 
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vrij veel zinvolle woorden opschreven. Het betrof meestendeels jongere 
kinderen, hoewel ook de oudere proefpersonen af en toe een zinvol 
woord opschreven. De betekenisfactor zonder meer buiten sluiten, bleek 
dus onmogelijk. Daaruit kunnen we een belangrijke conclusie trekken: 
evenmin als bij de horende is het nonsenswoord bij de dove associatie-
vrij (men vergelijke blz. 68) Dat dit zijn invloed heeft op de waarde welke 
wij aan de uiteindelijke conclusies mogen hechten, spreekt vanzelf. Noch
tans benaderen wij door middel van een logatomentest dichter de „per
ceptie-puur", dan wanneer er van zinvolle woorden was uitgegaan. Het 
is onmogelijk een exact percentage op te geven, maar we mogen veilig 
aannemen dat ongeveer 85 à 90 % der logatomen als zodanig is opgevat. 

Het voordeel van de logatomentest bestaat hierin, dat bij deze methode 
vrij goed kon worden nagegaan, welke fonemen in de „audio"-visuele-
perceptie-conditie beter worden waargenomen dan in de uitsluitend-visu-
ele-perceptie-conditie. 

4.3 De procedure, gevolgd bij het definitieve onderzoek. 

Er was dus om diverse redenen gekozen voor een test, die zou moeten 
zijn samengesteld uit logatomen, nonsenswoorden, „fopwoorden", zoals 
de kinderen ze zelf op karakteristieke wijze benoemden. Bovendien 
waren de middelen aanwezig om de woordenlijsten op de geluidsfilm
band vast te leggen. 

Voor een proeffilm werd een spreker gekozen, waarvan men de indruk 
had, dat hij goed en toch niet overdreven articuleerde. Nadat deze film 
was vervaardigd en er enkele proeven mee waren genomen, bleek de ar
ticulatie evenwel te weinig geprononceerd: men moet niet vergeten dat er 
bij verfilming een aantal gunstige aspecten van het verstaan wegvallen, 
zoals het directe persoonlijke contact en de driedimensionaliteit van de 
spreker. Daartegenover heeft de film het zeer grote voordeel van de con
stantheid in de aanbieding en de mogelijkheid de geluidssterkte precies 
vast te stellen, c.q. te regelen. Het mondbeeld van deze spreker bleek veel 
te vaag; de kinderen voor wie deze proeffilm werd afgedraaid, konden 
slechts een zeer klein percentage van het aangebodene waarnemen. 

Daarom heb ik een andere spreker gezocht, en die gevonden in de per
soon van Broeder Marcus, verbonden aan het Instituut voor Slechthoren
den in Eindhoven, en bijgevolg aan de proefpersonen in kwestie onbekend. 
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Deskundigen verzekerden mij dat Br. Marcus uitstekend sprak, hoewel 
zijn articulatie natuurlijk niet feilloos was. Een perfecte uitspraak bestaat 
evenwel niet. Broeder Marcus was Amsterdammer van geboorte en dit 
had enige invloed op de kleur van zijn klinkers : zijn diftongen tendeerden 
iets naar monoftongen. Verder bleek, dat hij, na een woord te hebben uit
gesproken, de mond soms sloot, hetgeen door enkele kinderen als een 
bilabiaal werd genoteerd. Dit laatste kwam zelden voor, maar het ver
klaart enige „vergissingen" in de notering, die anders onbegrijpelijk 
zouden zijn, zoals bijvoorbeeld: eindklank /k/->/p/. 

Het mondbeeld van de gekozen spreker was ongetwijfeld duidelijker 
dan dat van de gemiddelde Nederlander. In dat opzicht waren de proef
personen dus bevoordeeld l. Het ging er mij echter om na te gaan, of de 
kinderen in een gunstige situatie (vergelijkbaar met die in de klas) baat 
vonden bij het benutten van hun gehoorresten c.q. vibratiezin. Overigens 
verloor de articulatie wat van haar duidelijkheid als gevolg van de ver
filming. De resultaten zullen aantonen dat er echt geen honderd procent 
werd gescoord . . . Op de derde plaats stelde het gekozen taalmateriaal 
hoge eisen aan de oplettendheid van de kinderen. De test met de proef-
film had trouwens reeds uitgewezen, dat een zekere nadrukkelijkheid bij 
het articuleren vereist was. 

Nadat de spreker gevonden was, kon de test verfilmd worden. Deze be
stond uit 4 maal 30 woorden, in totaal dus 120. Deze films werden alle 
vier mét geluid opgenomen. Door technici van de filmmaatschappij 
(N.V. Multifilm in Haarlem) werden deze films, op advies van de heer 
Van Uden, nogmaals in omgekeerde volgorde gemonteerd, zodat ik de 
beschikking kreeg over twee series van vier films, welke series, afgezien 
van de volgorde der logatomen, volkomen identiek waren, ook qua 
mondbeeld en geluidskwaliteit! 

Ieder gesproken logatoom werd voorafgegaan door een cijfer, dat dus 
1 Bij een onderzoek als het onderhavige moet men noodzakelijkerwijzeeen keuze doen. 

G. Alich (vgl. noot 1, blz. 65) heeft het spraakafzien onderzocht met behulp van zinvolle 
woorden, welke door in totaal acht sprekers rechtstreeks, dus niet verfilmd, werden 
voorgesproken. Een dergelijke procedure biedt ontegenzeglijk voordelen, vergeleken 
met de door mij gevolgde, maar vertoont ook nadelen. Als het belangrijkste voordeel 
van Alichs methode beschouw ik het feit, dat hij zich van verscheidene voorsprekers 
heeft bediend. Het door mijzelf opgezette onderzoek zou — achteraf beschouwd — 
aan waarde hebben gewonnen, wanneer er meer voorsprekers waren geweest. Wat de 
nadelen betreft, die aan Alichs werkwijze verbonden waren, verwijs ik naar hetgeen op 
blz. 74 is gezegd, en naar hetgeen nog op blz. 122—123 zal worden uiteengezet. 
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op het doek werd geprojecteerd. Daarna verscheen de spreker, deze wacht
te even en sprak een woord uit. Vervolgens verdween de spreker van het 
scherm. De proefpersonen kregen nu de gelegenheid het logatoom dat 
zojuist gesproken was, te noteren op een formulier dat de cijfers 1 tot en 
met 30 droeg. Er was voor gezorgd dat zij voldoende tijd en licht hadden 
om hetgeen zij waargenomen hadden, te noteren. 

4.3.1 De aanbieding. 

In totaal werden er 151 zittingen gehouden, die elk ongeveer 15 mi
nuten duurden. De eerste zitting vond plaats op 8 maart 1958, de laatste 
op 3 juli van hetzelfde jaar. Meestal kwamen de proefpersonen per klas, 
maar er moest een aantal extra-zittingen worden ingelast om kinderen die 
een of meer zittingen hadden verzuimd, alsnog te testen. 

De proefpersonen zaten aan tafeltjes, die zo gesteld waren, dat ze niet 
bij elkaar konden afkijken. Bij iedere zitting kregen ze een formulier 
voor zich, waarop ze moesten noteren wat ze hadden waargenomen. Het 
formulier bestond uit twee rijen van elk 15 regels, die genummerd waren: 
1 tot en met 15 ; 16 tot en met 30. De antwoorden van de kinderen werden 
door hun docenten overgebracht in groepen van drie hokjes (een voor 
elk foneem), die achter de in te vullen regels waren afgedrukt. 

Niet alleen boden de leerkrachten van het Instituut mij hierbij hun 
zeer gewaardeerde hulp, het was ook om praktische redenen dat ik om 
hun steun had verzocht. Zij kenden immers het handschrift van hun leer
lingen en konden in twijfelgevallen uitmaken wat de kinderen hadden be
doeld neer te schrijven. 

Aan de kinderen was de opzet van de test van te voren uiteengezet. 
Zij wisten dus dat het om korte nonsenswoorden, „fopwoorden", 

ging en waren ervan op de hoogte dat zij ook gedeelten van woorden 
mochten noteren. Wanneer zij een enkele maal slechts één letter opschre
ven, gaf dit wel eens moeilijkheden bij het overbrengen in het erachter 
gelegen hokje, niet natuurlijk wanneer het een klinker, wel als het een me
deklinker betrof: gold het hier de begin- of de slotconsonant? Dat hierbij 
soms gegist moest worden, was onvermijdelijk. 

Ook wisten de kinderen dat het ene gedeelte van de fílm zonder, het an
dere mét geluid werd aangeboden. Zoals gezegd beschikte ik over twee 
maal vier films : 1—1,2—1,3—1,4—1 en 1—2,2—2,3—2,4—2. Deaandui-
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ding „film 1—1" wil dus zeggen: eerste film, versie één, terwijl „film 
1—2" betekent: eerste film, versie twee. In het vervolg van deze studie 
worden de koppeltekens weggelaten en spreek ik van de films, 11, 21, 
31 enz. 

In totaal maakten de proefpersonen dus acht zittingen mee, waarbij 
hun tezamen 8 χ 30 = 240 logatomen werden aangeboden. Elk van deze 
logatomen bestond uit drie fonemen, zodat ik de beschikking kreeg over 
3 χ 240 = 720 fonemen per proefpersoon. 

De ene helft van iedere film werd mét, de andere zónder geluid aan
geboden. Hierbij was voor afwisseling gezorgd om het zg. zittingshelft-
effect te elimineren : film 11 werd voor de eerste helft zonder, voor de tweede 
helft met geluid aangeboden; film 12 (dus) voor de eerste helft ook zonder 
geluid en voor de tweede helft met geluid gedraaid. Bij film 21 en 22 was 
de verhouding precies andersom : eerste helft 21 en 22 mét geluid, tweede 
helft zónder geluid. Voor de films 31 en 32 gold weer de procedure van de 
nummers 11 en 12, voor de films 41 en 42 die van 21 en 22. Dit was ge
daan om te voorkomen dat de filmhelften mét geluid steeds zouden volgen 
op die zonder geluid, waarbij het neveneffect van de gewenning, maar ook 
dat van de verveling — het zg. zittingshelft-effect — invloed zouden zijn 
gaan uitoefenen. 

Ondanks alle voorzorgen moest worden geconstateerd dat de kinderen 
tijdens de allerlaatste zittingen enige tekenen van verveling begonnen te 
vertonen. Ook was het natuurlijk bij deze gevoelige kinderen belangrijk 
hoe het weer was, of de leerlingen 's ochtends dan wel 's middags werden 
getest etc. De hogere klassen waren meestal 's middags aan de beurt. 
Bij herhaling van het experiment lijkt het wenselijk ook het effect van de 
daghelft te elimineren door afwisseling aan te brengen in de volgorde van 
opkomst. 

Er deden zich nagenoeg geen moeilijkheden voor tijdens de tests. De 
kinderen werkten vlot mee, zij toonden geen tekenen van verwarring 
bij dit ongewone experiment, te meer niet omdat zij de proefleider al 
kenden en de klassedocent bij de proeven tegenwoordig was. Het was 
interessant te zien, hoe zij opveerden wanneer, vlak voor nummer 16 
van een film, de geluidsvolumeregelaar werd opengedraaid en zij door 
hun telefoontjes het geruis van de projector enigszins konden waarnemen. 
Kennelijk kregen zij dan meer zelfvertrouwen. Ook het omgekeerde was 
natuurlijk het geval: viel na de eerste helft het geluid weg, dan zag men 
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hoe zij zich sterker inspanden om het gesprokene waar te nemen. De situ
atie waarin de kinderen zich uitsluitend met liplezen moesten behelpen 
noemde ik de Visuele-Perceptie-Conditie, afgekort VPC. Wanneer zij ook 
hun gehoorresten of hun vibratiezin konden gebruiken, bevonden zij zich 
in de Audio-Visuele-Perceptie-Conditie, de Au VPC. 

4.3.2 De logatoomlysten. 

Hierna volgen de vier lijsten in versie 1, omdat er soms in de tekst 
verwezen wordt naar bepaalde logatomen. Tevens is hierbij de nummering 
van de omgekeerde versie aangegeven (zie pag. 84). 

Bij het samenstellen van de lijsten heb ik geen gebruik gemaakt van 
het bovenl vermelde principe van de fonologische balancering (phonetic 
balance). Ik heb er de voorkeur aan gegeven alle fonemen even vaak te 
laten voorkomen. Het is vrij eenvoudig achteraf te berekenen hoe de 
verbetering zou zijn komen liggen, wanneer de lijsten fonologisch geba
lanceerd zouden zijn geweest. Het grote voordeel van de in feite gevolgde 
procedure is, dat ik ook wat de zeldzame fonemen betreft — als de /œy/ 
en /g/ — over voldoende gegevens de beschikking kreeg. 

De fonemen die in de bovenstaande lijsten voorkomen, zijn de vol
gende: 

In film 11 (en 12) komen voor: 
1. Aan het begin van een woord (ik noem dit de Anlaut-positie) : /p.b, 

m, t, d, k, ν of f, s of z, 1, n, r, w, j , h, y/, alle twee maal, dat wil dus 
in totaal zeggen: 30 consonanten. 

2. In het midden van een woord (de Inlaut-positie) : 
twee maal /a, a, o, o, ε, e. E, i, u, у, A, 0, œy, ε1, эи/ = 30 vocalen. 

3. Aan het einde van een woord (Auslaut-positie) : 
drie maal /p, m, t, k, χ, f, 1, n/ en twee maal /r, s, q/ = 30 consonanten. 

In film 21 en 22: 
Anlaut: zoals bij film 11. 
Inlaut: hetzelfde als bij film 11, behalve dat er drie maal /o/ en slechts 
één maal /a/ in voorkomt. Deze vergissing werd eerst ontdekt, toen de 
film al opgenomen was. Bijgevolg moesten de scores voor deze twee fo-

1 Zieblz. 48. 
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Film 11 12 Film 21 22 Film 31 32 Film 41 42 

1 dap 

2 gel 

3 boof 

4 weuch 

5 feem 

6 tuil 

7 zuk 

8 him 

9 roeng 

10 joech 

11 peif 

12 kor 

13 nout 

14 muun 

IS laas 

16 tok 

17 hes 

18 leip 

19 gak 

20 wiep 

21 seun 

22 mil 

23 rooch 

24 kaar 

25 jeem 

26 buut 

27 nief 

28 dung 

29 vuit 

30 poun 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1 weng 

2 tiep 

3 loor 

4 zaf 

5 jaak 

6 geep 

7 mouch 

8 hur 

9 peus 

10 reil 

11 deut 

12 bong 

13 vuich 

14 nuur 

15 koef 

16 beem 

17 goul 

18 ruuk 

19 dem 

20 poof 

21 zut 

22 wing 

23 jal 

24 hien 

25 tis 
26 foes 

27 kuim 

28 loch 

29 meik 

30 nan 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1 lom 

2 roef 

3 gem 

4 noos 

5 daf 

6 veep 

7 bous 

8 tuip 

9 kaach 

10 zil 

11 veek 

12 wief 

13 peich 

14 hos 

15 mut 

16 buun 

17 lin 

18 wuit 

19 toor 

20 jang 

21 geip 

22 mouk 

23 peng 

24 heut 

25 riech 
26 dung 

27 soer 

28 jaan 

29 neur 

30 kuul 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1 bech 

2 ruip 

3 gik 
4 keim 

5 niel 

6 jaam 

7 kal 

8 saan 

9 ping 

10 tef 

11 zuut 

12 liek 

13 tar 

14 rous 

15 poet 

16 wus 

17 vom 

18 jool 

19 hong 

20 moen 

21 deer 

22 weup 

23 fook 

24 nuip 

25 dous 
26 heit 

27 luur 

28 beun 

29 guf 

30 meech 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

nemen anders berekend worden dan bij de overige fonemen het geval was. 

Andere moeilijkheden gaf dit niet. 
Auslaut: drie maal /k, f, χ, m, 1, г, s, g/ en twee maal /t, η, ρ, / 
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In film 31 en 32: 

Anlaut: zoals bij Anlaut van film 11. 

Inlaut: idem, d.w.z. zoals bij Inlaut van film 11. 

Auslaut: drie maal /ρ, f, t, s, n, r, χ, rj/ en twee maal /k, 1, m/. 

In film 41 en 42: 

Anlaut en Inlaut als bij film 11. 

Auslaut: drie maal /p, m, k, 1, n, t, r, s,/ en twee maal /f, χ, rj/. 

Men ziet dat er, wat de slotconsonant van de logatomen betreft, geen 

uniformiteit kon worden aangebracht. Er waren namelijk 11 slotconso

nanten en die moesten dus over 30 posities worden verdeeld. Er zijn der

halve in elke film drie medeklinkers die daar twee keer in plaats van drie 

keer voorkomen, en zelfs daarbij is geen afgerond geheel verkregen, want 

over het geheel komen alle medeklinkers aldus eenmaal aan de beurt, 

terwijl het foneem /g/ op deze manier twee keer vervalt. 

4.3.3 De aard van de logatomen. 

De test zou dus bestaan uit logatomen, maar het moesten Nederlandse 
logatomen zijn. De distributie van de fonemen moest m.a.w. beantwoor
den aan de regels die het Nederlandse fonologische systeem kent. De 
schrijver kan zich niet vleien met de gedachte dat hij in alle gevallen ge
slaagd is. Bij een hernieuwd experiment zou een enkel logatoom moeten 
worden vervangen door een ander. Ik signaleer hier als voorbeeld de loga
tomen 11, 9; 11, 28; 21, 7; 21, 8. Het is goed denkbaar dat diverse lezers 
nog meer van deze gevallen kunnen aanwijzen, maar eenstemmigheid 
zal bij hen niet worden aangetroffen. Bij de samenstelling van de boven 
weergegeven lijsten ben ik meestal uitgegaan van een bestaand Nederlands 
woord, waarin dan één foneem werd veranderd. Daarbij lette ik er dan 
op of het aldus gevormde logatoom een Nederlandse „indruk" maakte. 
De logatomen zijn niet alle even goed uitgevallen, maar de meeste ver
tonen toch een Nederlandse fysionomie. 

Tenslotte moet ik wijzen op een doublure, die aan de correctie was ont
snapt, maar die bij nader inzien toch een interessante, zij het ontmoedi
gende bijzonderheid aan het licht bracht. Het betreft de logatomen 11, 28 
en 31, 26, die beide „dung" luiden. Men verwacht dat de scores van de 
constituerende fonemen nagenoeg identiek zullen zijn. Dit is echter niet 
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het geval geweest en wij zien weer dat de wijze waarop de dove ons spre

ken waarneemt, erg moeilijk te analyseren valt. Conclusies mogen slechts 

getrokken worden als ze met overvloedige gegevens worden gestaafd. 

Alle gevolgtrekkingen zijn voorlopig, omdat nog talloze onderzoekingen 

de structuur van de verstaanvaardigheid der doven moeten doorlichten, 

voor we met zekerheid iets mogen poneren. 

4.3.4 De proefpersonen. 

De filmtest werd aangeboden aan in totaal 156 dove kinderen, allen 

leerlingen van het Rooms Katholiek Instituut voor Doven te Sint-

Michielsgestel. Het waren 78 jongens ι en 78 meisjes, 9 klassen jongens 

en eveneens 9 klassen meisjes. De meeste klassen behoorden tot het z.g. 

A-type, wat wil zeggen, dat deze kinderen tot de normaal intelligent be

gaafden behoorden, maar er waren ook B-klassen bij, hetgeen inhoudt 

dat die kinderen minder intelligent waren. 

Twee van de negen meisjesklassen en drie van de negen jongens-

klassen waren van het B-type. Verderop zal duidelijk worden gemaakt, 

dat deze klassen niet alle van het zuivere B-type waren. 

De jongste proefpersonen (die in de derde klas zaten) waren op het 

moment van de test ongeveer 8 jaar, de oudste rond 17 jaar. Naar de 

leeftijd werden de proefpersonen in twee groepen verdeeld: jongere en 

oudere kinderen. De splitsing lag bij meisjes en jongens tussen klas SB 

en klas 6, dat wil zeggen ongeveer tussen de twaalf- en de dertienjarige 

leeftijd. 

De 156 proefpersonen konden niet over één kam geschoren worden. 
Er waren allerlei persoonlijke gegevens waarmee rekening moest worden 
gehouden. Vooreerst werden zij verdeeld in twee hoofdcategorieën, in 
het vervolg aangeduid als Categorie I en Categorie II. Tot Categorie I 
werden gerekend de redelijk intelligente kinderen die tevens een behoor
lijke hoortraining in het Instituut hadden genoten. Onder Categorie II 
vielen de kinderen die minder intelligent waren en/of minder hoortraining 
hadden genoten. Deze indeling was bedoeld als selectiemiddel: de ge
gevens van de kinderen die tot categorie II behoren, werden voor deze 
studie praktisch buiten beschouwing gelaten. Tot categorie I behoorden 
78 kinderen, tot Categorie II71. De gegevens van 7 proefpersonen werden 

1 De eerste opzet van het onderzoek betrof uitsluitend meisjes; zie blz. 56. 
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helemaal niet in de matrices opgenomen, omdat zij een gedeelte van de 
test hadden gemist. 

De leerkrachten van het Instituut vulden op formulieren, waarop de 
persoonlijke gegevens van de kinderen werden vermeld, in, of de intelli
gentie van hun leerlingen naar hun mening goed, middelmatig of slecht 
was. Het oordeel betreffende de intelligentie werd derhalve overgelaten 
aan de docenten van de kinderen. Aangezien deze hun pupillen goed ken
den, leek mij dat hiermee — voor deze globale indeling — kon worden 
volstaan. Bovendien was er geen gelegenheid de intelligentie van al deze 
kinderen door middel van een test te bepalen. 

De proefpersonen waarvan de intelligentie goed of middelmatig was, 
werden, zoals gezegd, tot Categorie I gerekend, mits ook aan de andere 
voorwaarden was voldaan. De belangrijkste van deze voorwaarden was, 
dat de proefpersonen een redelijke mate van hoortraining hadden genoten. 
In feite voldeden de kinderen die vanaf hun ( ± ) vierde jaar in het Insti
tuut waren opgenomen, aan deze voorwaarde. Alleen kinderen die aan
zienlijk later op het Instituut waren gekomen, werden niet tot Categorie I 
gerekend. Hierbij valt op te merken dat de groep meisjes in haar geheel 
meer hoortraining had gehad dan de jongensafdeling. 

De leerkrachten gaven niet alleen op hoeveel jaar de kinderen hoor-
apparatuur hadden gebruikt, waarbij nog onderscheid werd gemaakt 
tussen de draagbare apparatuur buiten school en de klasse-apparatuur, 
maar vermeldden ook de intensiteit van de hoortraining, waarbij zij 
moesten aangeven of de kinderen veel, middelmatig of weinig hoor
training hadden gehad. De kinderen die slechts één of twee jaar hoor
training hadden genoten en degenen die wél langere tijd waren getraind, 
maar slechts in geringe mate, werden tot Categorie II gerekend. Er moest 
uiteraard worden gewerkt met vrij globale schattingen. Bij al deze be
rekeningen werden evenwel tamelijk hoge normen aangelegd, zodat er een 
groot aantal proefpersonen in Categorie II moest worden opgenomen. 

Er bleef een groep van 78 kinderen over, die in Categorie I vielen. De 
bedoeling van deze selectie was, zoveel mogelijk factoren buiten te sluiten, 
die de resultaten van de test konden vertekenen en een groep proefperso
nen over te houden, die 1) als minstens redelijk intelligent mochten wor
den beschouwd 2) een behoorlijk aantal jaren hoortraining hadden ge
noten en 3) in deze jaren ook intensief waren getraind. In de onderhavige 
studie zijn, zoals gezegd, vooral de testresultaten van de proefpersonen 
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die tot Categorie I behoren, onderzocht. Er wordt uitdrukkelijk op ge
wezen, dat de indeling in deze twee categorieën losstond van de test-
resultaten, dat zij dus tevoren was opgezet. 

4.3.5 Het gehoorverlies der proefpersonen. 

Vervolgens werd als verdere voorzorg nagegaan hoe groot het gehoor
verlies van deze dove proefpersonen was. Er werden, zowel voor Cate
gorie I als voor Categorie II, vijf dooflieidsgroepen onderscheiden. Daarbij 
werd uitgegaan van de toonaudiogrammen, die van de proefpersonen 
aanwezig waren. Aangezien voor het verstaan van spraak het verlies in 
de hogere frequenties het belangrijkste is, werd aan de hand van de be
schikbare toonaudiogrammen voor ieder van de proefpersonen het 
gemiddelde verlies bij 125, 250 en 500 Hz berekend én het gemiddeld 
verlies bij 500, 1000 en 2000 Hz. Het eerste noem ik het laag-frequent ge
hoorverlies (LF), het tweede het hoogfrequent (HF) gehoorverlies. 

De graad van HF-gehoorverlies is, als gezegd, het belangrijkst. De gra
daties in het LF-gehoorverlies worden pas belangrijk, als het HF-gehoor
verlies groot is, in casu als het groter is dan ± 90 decibel. 

De vijf onderscheiden dooflieidsgroepen waren als volgt: 
Groep 1 : HF-verlies minder dan 70 db. 
Groep 2: HF-verlies tussen 70 db. en 90 db. 
Groep 3 : HF-verhes groter dan 90 db. ; LF-verlies 60 db. of minder. 
Groep 4: HF-verlies groter dan 90 db.; LF-verlies tussen 60 en 83 db. 
Groep 5 : HF-verlies groter dan 90 db. ; LF-verlies 83 db. of meer. 

Dat de grens voor het LF-verlies bij 83 db. ligt, vindt zijn reden hierin 
dat er enkele proefpersonen waren met een gemiddeld LF-verlies van i 80 
db., die bijgevolg nu tot doofheidsgroep 4 worden gerekend. Zodoende 
kon er in Categorie I, doofheidsgroep 4 een redelijk aantal proefpersonen 
worden ondergebracht. De keuze was dus gemaakt uit praktische over
wegingen, van statistische aard. 
In categorie I behoorden tot dhgr. 1 + 2 : 12 proefpersonen 

tot dhgr. 3 : 4 proefpersonen 
tot dhgr. 4 : 28 proefpersonen 
tot dhgr. 5 : 34 proefpersonen 

De dooflieidsgroepen (dhgr.) 1 en 2 zijn samen genomen, omdat er tot 
dhgr. 1 slechts drie meisjes behoorden. 
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De grootste belangstelling had ik uiteraard voor de meest gehandicapte 

kinderen, die dus tot dhgr. 5 behoren. Hun resultaten zijn bijgevolg het 

nauwlettendst bestudeerd. In sommige gevallen werden echter ook de 

resultaten die dhgr. 4 behaalde als vergelijkingsmateriaal benut. Ook deze 

proefpersonen moeten immers als zwaardoof worden beschouwd. De ver

schillen tussen de responsies van dhgr. 4 en die van dhgr. 5 waren miniem. 

Statistisch gezien verhoogden zij de betrouwbaarheid van de conclusies 

die konden worden getrokken. 

Indeling van de proefpersonen naar gehoorverlies. 

Een vrij duidelijk inzicht in de wijze waarop de proefpersonen van cate

gorie I over de vijf doofheidsgroepen verdeeld zijn, verschaft figuur 4.1. 

Hierin is de correlatie weergegeven tussen het HF- en het LF-gehoorver-

lies. Daarbij is onderscheid gemaakt naar sexe en naar leeftijd. De ge

stippelde diagonaal geeft aan, hoe het verband geweest zou zijn, wanneer 

HF- en LF-verlies aan elkaar gelijk waren geweest. Met andere woorden: 

/HF ν 
alle punten zouden op deze stippellijn gelegen hebben l-j-p, = 11. 

Over het algemeen is uit dit scattergram wel af te lezen, dat er een 

correlatie bestaat tussen de graad van gehoorverlies voor hoge tonen én 
die voor lage frequenties: de massa der stippen beweegt zich ongeveer 
in de richting van de diagonaal. 

Vervolgens ziet men dat het merendeel der kinderen voor die frequenties, 
welke het meest bijdragen tot de verstaanbaarheid van de taal een gehoor
verlies heeft dat boven 90 db. ligt. Deze kinderen zijn dus uitgesproken 
doof. 

Wil men nog fijnere distincties binnen deze zwaardove groep aanbren
gen, dan dient het LF-gehoorverlies erbij te worden betrokken, op grond 
waarvan de kinderen van deze groep in drie subgroepen werden onderver
deeld. Tot dhgr. 3 behoorden evenwel slechts enkele proefpersonen; de 
meeste kinderen zaten in de groepen 4 en 5. Het treft de beschouwer 
dat vooral de jongens van dhgr. 4 een verlies hebben, dat niet zoveel min
der is dan dat van hen die onder groep 5 vallen. Voorts is te zien dat in 
dhgr. 5 de jonge kinderen in de meerderheid zijn, bij de jongens zelfs heel 
sterk. Bij de beoordeling van de testresultaten verderop zullen we hiermee 
rekening moeten houden. Vanwege het geringe aantal der proefpersonen 
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zijn de groepen 1 en 2 samengenomen, en wel in een groep die ik noem: 
dhgr. 1 + 2 . Men ziet evenwel dat de meeste kinderen uit deze subgroep 
tot doofheidsgroep 2 behoren. Uitgesproken gevallen van slechthorende 
kinderen (met een HF-gehoorverlies dat kleiner is dan ± 70 db.) komen 
er derhalve in categorie I amper voor. 

4.3.6 De geluidskwaliteiten van de aanbieding. 

Aan de filmprojector (Bell & Howell) was een z.g. klasseversterker 
gekoppeld, die het signaal dat de projector verliet op de gewenste sterkte 
moest brengen. Deze versterker (type Philips EL 6580) was tijdens de 
hele proef op dezelfde stand ingesteld. De kinderen bezaten bovendien 
z.g. „bavo's", individuele balans-volumeregelaars, waarmee zij het geluid 
op de voor hen meest aangename geluidswaarde voor beide oren apart 
konden afstellen. Deze situatie beantwoordde het best aan die in de klas, 
waar de kinderen immers ook zelf de geluidssterkte kunnen regelen. Het 
is dus niet mogelijk exact aan te geven hoe sterk het toegevoerde geluid 
voor ieder der proefpersonen was. 

De akoesticus Dr. C. Wansdronk van het Nat. Laboratorium der N.V. 
Philips had te voren de meest gunstige stand van de volumeregelaar 
aan de versterker, gecombineerd met die aan de projector, ingesteld. 
Ondanks deze voorzorgen bleef er echter een nadelig verschil, vergeleken 
met de situatie in de klas. De projector bleek namelijk elektrisch reeds 
veel stoorsignaal te geven. Er is daarom een instelling gemaakt, waarbij 
de combinatie projector-klasseversterker de best mogelijke signaal-ruis-
verhouding gaf, d.w.z. een instelling waarbij het stoorsignaal relatief zo 
klein mogelijk was. Met een telefoon op een z.g. kunstoor gemeten, bleek 
deze verhouding ongeveer 30 db. te zijn. De signaal-storingsverhouding 
in het frequentiegebied van het telefoontje (0 tot ongeveer 3000 à 4000 
Hz) is toen optimaal ingesteld, doch meer dan 30 db. viel niet te halen. 

De storing viel zo sterk op, als gevolg van de lange tussenpozen tussen 
de woorden. Dit stoorsignaal zal de resultaten ongetwijfeld beïnvloed 
hebben, al is het bij een dergelijke test nooit mogelijk álle ruis te voor
komen. Misschien dat het euvel bij een herhaald experiment kan worden 
verminderd met behulp van een synchroon met de projector lopende 
bandrecorder, zodat de ruis van de projector niet toegevoerd wordt aan 
de oortelefoons. 
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Anders gezegd: de eventuele verbetering die het benutten van de ge-
luidswaarneming in het verstaan veroorzaakt, kán groter zijn dan door 
middel van het hier beschreven experiment wordt aangetoond. 

4.3.7 De verwerking van de gegevens. 

Nadat de kinderen de testformulieren hadden ingevuld, werden hun 
noteringen door de klasseonderwijzer(es) „overgeschreven" in de er
achter gelegen hokjes. Dezelfde personen telden vervolgens de goed ge
noteerde logatomen en gaven het getal ervan aan onderaan het formulier. 
Bovendien telden zij de goed gescoorde fonemen en noteerden dit getal 
eveneens onder aan de diverse kolommen. Steekproeven wezen uit dat dit 
nauwkeurig was gebeurd. 

Een kwantitatieve waardering van de resultaten was nu mogelijk ge
worden, dat wil zeggen: men kon nu in globo nagaan of de proefpersonen 
in de AuVP-conditie betere resultaten behaald hadden dan in de VP-
conditie. Ik moet er evenwel nog eens met nadruk op wijzen dat de even
tuele verbetering die de geluidsmethode in het verstaan bewerkt had, 
reeds kon liggen verdisconteerd in de scores, behaald in de VP-conditie. 
Zoals boven · al vermeld, heeft men n.l. in Amerika geconstateerd dat 
de leerlingen die een hoortraining hadden ondergaan, betere liplezers 
waren dan zij die van deze training verstoken waren gebleven. Bijgevolg 
kán de winst die de geluidsmethode verschaft groter zijn, dan met behulp 
van de hier beschreven test wordt vastgesteld. 

Voor de berekening van de kwantitatieve verschillen tussen de twee con
dities kreeg ik de hoogstgewaardeerde hulp van de Groep Statistiek, ver
bonden aan het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips, welke 
hulp gecoördineerd werd door Ir. B. D. H. Teilegen, die mij bijzonder van 
dienst is geweest. Overigens was het werk aan deze berekening verbonden 
een kleinigheid, vergeleken bij de reusachtige arbeid die door dezelfde 
afdeling in samenwerking met het Rekencentrum der N.V. Philips moest 
worden verricht om de kwalitatieve verschillen in matrices weer te geven. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van ponskaarten-apparatuur. Er moesten 
immers 156 ( = aantal proefpersonen) χ 8 ( = aantal films) χ 30 ( = aan
tal logatomen per film) χ 3 ( = aantal fonemen per logatoom) = 112.320 

1 Men vergelijke blz. 47. 
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fonemen worden gecatalogiseerd. De proefpersonen nu waren uiteinde

lijk in 24 groepen verdeeld, te weten in Categorie 1: vijf doofheidsgroepen, 

elk weer in vieren verdeeld over jonge meisjes, oudere meisjes, jongere 

jongens, oudere jongens. Bovendien waren per doofheidsgroep de sub

totalen berekend. Zoals gezegd waren in deze categorie de doofheids

groepen 1 en 2 samengenomen, terwijl dhgr. 3 slechts meisjes omvatte, 

zodat Categorie I in totaal 19 subgroepen telde. Categorie II was ver

deeld in eveneens vier doofheidsgroepen en een kolom voor de totalen. 

Hieronder volgt als voorbeeld van de bewerking de score van de begin-
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Tabel 4.1 : Voorbeeld van de verwerking der testresultaten (/b = b/). J = jong O = oud 

klank /b/, met als responsie /b/, met andere woorden de score die aan

geeft hoe vaak het foneem /b/ goed verstaan was. 

In de bovenstaande tabel wil „conditie 1" zeggen: VP-conditie, en 

„conditie 2" de Au VP-conditie. Men ziet dat er in Categorie II geen onder

scheid is gemaakt naar geslacht en leeftijd, aangezien de testresultaten 

van deze kinderen slechts als globaal vergelijkingsmateriaal zijn benut. 

De absolute getallen die in bovenstaande tabel staan afgedrukt, moesten 

in percentages van het totaal haalbare worden uitgedrukt, omdat het 

aantal proefpersonen per doofheidsgroep en per geslachts- en leeftijds

groep verschilde. 

Niet alleen de goede of juiste responsies werden aldus in grote tabellen 
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verzameld maar ook de foutieve. Naast „aangeboden /b/ — gerespon
deerd /b/" krijgt men dus „aangeboden /b/ — gerespondeerd /bl/, 
/bm/, /br/, /d/, /dl/, /f/, /{bl, /fl/, /g/, /gr/, /h/, /hp/, /k/, etc." Deze „fou
tieve" responsies, met de percentages van voorkomen, leverden de stof 
voor een z.g. kwalitatieve analyse, die met behulp van matrices werd uit
gevoerd. 

Het is druktechnisch gezien een te uitvoerige en derhalve te kostbare 
onderneming alle ± 1250 tabellen af te drukken, die de mechanische 
verwerking van de testresultaten heeft afgeleverd. Het is ook niet nodig, 
aangezien veruit het grootste deel van deze tabellen informaties verschaft, 
die niet belangrijk zijn. Om een voorbeeld te geven: „aangeboden /b/ — 
gerespondeerd /dl/" komt slechts bij één proefpersoon (van de 156) en 
bij deze proefpersoon in slechts één van de acht mogelijke gevallen voor. 
Dat wil zeggen dat deze responsie slechts 0,08 % van het totaal uitmaakt, 
een verwaarloosbaar percentage derhalve. 

4.4 De kwantitatieve resultaten van het definitieve onderzoek. 

Leverde de Audio-Visuele-Perceptie-conditie nu hogere scores dan de 
Visuele-Perceptie-conditie? Dat wil dus zeggen : zijn de juiste scores, zoals 
het bovenaangehaalde voorbeeld „aangeboden /b/ — gerespondeerd /b/", 
in de AuVP-conditie hoger dan in de VP-conditie? Bij het beantwoorden 
van deze vraag wordt er uitsluitend op gelet of de responsie juist of foutief 
was, en wordt het percentage van de juiste responsies berekend, terwijl de 
foutieve responsies in een vergaarbak worden geloosd. Het ging hier dus 
om een vrij simpele goed-of-fout analyse. 

Begonnen wordt met een beschouwing van de diverse scores, zoals ze 
door het geheel van de proefpersonen werden behaald, dus alle categorie-
en tezamen, en zonder enig onderscheid naar de graad van gehoorverlies 
te maken. 

Beziet men tabel 4.2, dan vindt men dat er over het algemeen genomen 
sprake is van verbetering in het verstaan, wanneer het (vibratorisch waar
genomen) geluid kon worden benut. Verhoudingsgewijs is deze toename 
het grootst voor de logatomen in hun geheel. Met name geldt dit voor de 
jongensklassen. Men kan dus stellen dat de leerlingen van het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel als geheel genomen baat vinden bij de geluids-

94 



78 meisjes 
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Tabel 4.2: Percentage goed verstane woorden/klanken gemiddeld per meisje en ge
middeld per jongen. Elk percentage VP en evenzo Au VP heeft betrekking op 78 χ 8 χ 15, 
dit is ongeveer 10.000 aanbiedingen. 

methode, inzoverre dat met de gevolgde testmethode kon worden vastge
steld. Dit laatste houdt ook in, dat de verstaanvaardigheid der kinderen 
slechts werd onderzocht met betrekking tot het articulatiebeeld van één 
spreker. Het onderzoek zou ver buiten normale proporties gegroeid zijn 
wanneer ook nog eens een grote verscheidenheid van sprekers was ver
werkt in de testopzet. 

Dat de test hoge eisen aan de proefpersonen stelde, blijkt uit tabel 
4.2: zelfs mét geluid werd gemiddeld nog geen 10% der logatomen goed 
waargenomen. De scores voor de afzonderlijke fonemen liggen echter 
aanzienlijk hoger. Geheel volgens de verwachtingen blijken de slotconso
nanten het best waargenomen te zijn, volgen daarop de beginconsonanten en 
vertonen de middenklanken, dus de vocalen, de ongunstigste score van deze 
drie. Hetzelfde geldt voor de verstaansverbetering, die ook het hoogste is 
bij de slotklanken, het laagste bij de middenklanken. Het schijnt, ge
zien onze gegevens, dat de geluidsmethode voor het verstaan van de 
klinkers niet van belang is. De verbetering moet worden gezocht in de 
waarneming van de consonanten. 

Het is van belang hierbij op te merken dat de zojuist gesignaleerde trekken 
niet alleen voor de scores van de leerlingen in hun totaliteit gelden, maar ook 
werden vastgesteld voor de afzonderlijke categorieën en voor de onderschei
den dooflieidsgroepen. Hiermee werd een ervaringsgegeven uit de Gestelse 
onderwij skringen bevestigd. 
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In tabel 4.3 wordt voor elke klas aangegeven: het percentage der aan
geboden klanken c.q. logatomen dat gemiddeld per kind goed werd ver
staan. Per kind zijn aangeboden 8 x 1 5 = 120 logatomen c.q. klanken, 
zowel in VP- als AuVP-conditie. 

Meisjes 

Klasse 

3 
4 
5A 
5B 

6 
7A 
7B 
8 

10/12 

Totaal 

Gemiddeld 

Aantal 
pp. 

10 
9 
9 
9 

9 
10 
6 
6 

10 

78 

8,67 

VP-conditie 

Percentage goed verstaan 
gem. per kind 

Log. 

1.8 
5.0 
7.7 
1.9 

7.6 
8.1 
4.0 
8.8 
9.6 

54.5 

6.06 

Begin 

26 
36 
39 
31 

37 
37 
36 
36 
37 

315 

35.0 

Midd. 

22 
27 
33 
32 

35 
42 
35 
42 
39 

297 

33.0 

Eind 

39 
54 
57 
49 

56 
55 
43 
57 
54 

464 

51.56 

AuVP-conditie 

Percentage goed verstaan 
gem. per kind 

Log. 

3.7 
6.3 

11.4 
4.7 

11.0 
14.3 
5.3 

15.2 
9.8 

81.7 

9.08 

Begin 

30 
40 
50 
41 

44 
45 
34 
50 
43 

377 

41.9 

Midd. 

22 
27 
33 
29 

34 
44 
28 
40 
42 

299 

33,2 

Eind 

43 
62 
71 
61 

70 
64 
48 
73 
61 

553 

61.4 

Jongens 

Klasse 

3 
4A 
4B 
5A 
5B 
6 
7A 
7B 
8 

Totaal 

Gemiddeld 

Aantal 
pp. 

9 
8 
8 

10 
9 

10 
9 
6 
9 

78 

8,67 

VP-conditie 

Percentage goed verstaan 
gem. per kind 

Log. 

1.9 
4.7 
1.2 
3.5 
8.1 

9.8 
8.4 
6.7 
5.4 

49.7 

5.5 

Begin 

24 
33 
25 
32 
29 

51 
35 
36 
34 

299 

33.2 

Midd. 

25 
26 
20 
25 
30 

31 
34 
31 
31 

253 

28.1 

Eind 

41 
42 
35 
47 
54 

57 
48 
56 
52 

432 

48.0 

AuVP-conditie 

Percentage goed verstaan 
gem. per kind 

Log. 

5.6 
5.7 
1.0 
7.0 

16.6 

11.6 
13.3 
12.6 
10.7 

84.1 

9.3 

Begin 

33 
36 
26 
38 
44 

55 
45 
43 
43 

363 

40.3 

Midd. 

22 
27 
20 
27 
36 

30 
39 
37 
37 

275 

30.6 

Eind 

51 
49 
36 
54 
65 

64 
60 
69 
62 

510 

56.7 

Tabel 4.3: Voor elke klas het percentage der aangeboden logatomen c.q. klanken dat 
gemiddeld per kind goed werd verstaan. 

96 



Wie de bovenstaande tabel aandachtig heeft bestudeerd, zal bemerkt 
hebben welke grote verschillen er tussen de diverse klassen bestaan. De 
meisjesklassen 3, SB en min of meer 7B, alsook de jongensklassen 3 en 
4B vertonen lage scores. Daartegenover zijn de scores van de jongens
klassen SB en van een gedeelte van 7B (deze laatste klas was om tech
nische redenen gesplitst) hoog. Dit komt vooral doordat in de bedoelde 
twee jongensklassen diverse kinderen zaten die tot doofheidsgroep 2 be
hoorden; bovendien betrof het hier geen echte B-klassen. Meer gedetail
leerd: in klas SB behoorden drie proefpersonen tot dhgr. 2, terwijl boven
dien acht proefpersonen een middelmatige of goede intelligentie bezaten, 
m.a.w. dit was geen echte B-klas. 

In klas 7B behoorden drie proefpersonen tot dhgr. 2, terwijl alle proef
personen van deze klas over een middelmatige of goede intelligentie be
schikten. Ook klas 7B behoorde dus niet tot het B-type. Daarentegen waren 
de B-klassen van de meisjesafdeling duidelijker van het B-type. 

Het is niet zo verwonderlijk dat de klassen met de jongste proefper
sonen de laagste scores behaalden, maar wel valt het op dat de top niet 
in de hoogste klassen ligt. Ook in dit opzicht komt ons onderzoek tot 
ongeveer dezelfde bevindingen als dat van Hudgins. De prestaties van de 
leerlingen op ± 14-jarige leeftijd worden eigenlijk niet meer overtroffen; 
zelfs zal men soms (zoals bij de jongensklassen te zien is) een daling in de 
prestaties vaststellen. Dit komt waarschijnlijk doordat de toeleg van de 
kinderen verslapt: op latere leeftijd spannen zij zich niet meer zo in. 
Al te veel gewicht mogen wij aan deze conclusie overigens niet hechten. 
De proefpersonen vormen immers een zeer heterogene groep! Verschillen 
in intelligentie, gehoorverlies, intensiteit van de hoortraining etc. ver
troebelen het uitzicht. Het is vooral hierom geweest, dat wij voor het 
uiteindelijke onderzoek de pp.en in „categorieën" en doofheidsgroepen 
hebben ingedeeld. De bovenstaande conclusie uit het testmateriaal kon 
echter worden bevestigd door de onderwijzers/onderwijzeressen van de 
kinderen, die dezelfde afname van toeleg bij hun kinderen vaststelden, 
en krijgt zodoende van buitenaf de nodige versteviging. 

Ook in tabel 4.3 ziet men dat de scores voor de eindconsonanten het 
hoogst zijn, terwijl in bijna alle gevallen de scores voor de beginklank die 
van de middenklank overtreffen. Uitzonderingen vindt men alleen min 
of meer in de VP-conditie, en wel bij de meisjesklassen SB, 7A en 8 en de 
jongensklassen 3 en SB. Hier ligt de middenklankscore iets hoger dan de 
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score voor de beginklank. De scores voor de beginklanken én die voor de 
eindklanken vertonen op één uitzondering na (t.w. meisjesklas 7B) een 
verstaansverbeteringvoor de AuVP-conditie. Dit geldt ook voor de scores 
van de totale logatomen, met één uitzondering: klas 4B van de jongens. 

De situatie voor de middenklanken ligt anders. Ik heb er reeds op ge
wezen (p. 95) dat de AuVPC-scores hier niet hoger liggen dan de VPC-
scores. Men vindt wel verschillen, maar die zijn gering. In enkele gevallen 
is hier de VPC-score hoger dan die van de AuVPC. 

Belangrijk is natuurlijk de vraag of de verschillen tussen de diverse 
scores, die verband houden met de aan- dan wel afwezigheid van de 
geluidsaanbieding, significant zijn. Zo kan men berekenen dat de verschil
len tussen de twee logatoom-scores, de twee beginklank-scores en de twee 
eindklank-scores van jongensklas 3 significant zijn, maar het verschil 
tussen de beginklank-scores van klas 4A is dat niet, het verschil tussen de 
eindklank-scores echter weer wel. 

Terwijl de verschillen tussen de VP-conditie en de AuVP-conditie, die 
in tabel 4.2 voorkomen, welke dus betrekking hebben op de jongensklas-
sen in hun geheel en de meisjesklassen in hun geheel, wél significant zijn, 
geldt dat niet voor alle klassen afzonderlijk. Voor de waarde van deze 
conclusies verwijs ik naar hetgeen op blz. 97 is gezegd. Nogmaals: erg 
„hard" zijn ze niet. 

4.4.1 De afzonderlijke doofheidsgroepen 

Wij zullen nu nagaan hoe de situatie ligt bij de afzonderlijke doofheids
groepen. Zoals gezegd, zijn hoofdzakelijk de scores, behaald door de 
proefpersonen uit Categorie I, doofheidsgroep 5, geanalyseerd. Bezien we 
echter eerst de tabellen die gelden voor alle vijf doofheidsgroepen van 
Categorie I (zie pag. 99). 

Men ziet in de tabellen 4.4 tot en met 4.7 nagenoeg dezelfde tendenties 
als in tabel 4.2, en waarover reeds gesproken werd op p. 95. Het spreekt 
voorts vanzelf dat de meest gehandicapte kinderen de laagste scores halen 
en ook dat de winst die de inschakeling van de gehoorresten (of de vi
bratiezin) verschaft, bij de proefpersonen met de grootste gehoorresten 
het hoogste is. 

Aangezien het criterium van de doofheidsgraad als het belangrijkste 
werd beschouwd, moest de wijze van verdeling over de leeftijden en die 
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DOOFHEIDSGROEPEN 1 en 2 

MEISJES 

VP-conditie 
AuVP-conditie 

JONGENS 
VP-conditie 

AuVP-conditie 

TOTAAL 
VP-conditie 

AuVP-conditie 

Logatomen 

Aantal 

36 
86 

58 
164 

94 
250 

% 

7.5 
18.7 

6.0 
17.0 

6.5 
17.3 

Beginklank 

Aantal 

179 
269 

322 
496 

501 
765 

% 

37.3 
56.2 

33.5 
51.6 

34.8 
53.1 

Middenklank 

Aantal 

185 
204 

321 
411 

506 
615 

% 

38.5 
42.5 

33.4 
42.8 

35.1 
42.7 

Eindklank 

Aantal 

272 
372 

468 
667 

740 
1039 

% 

56.6 
77.5 

48.7 
69.5 

51.4 
72.2 

Tabel 4.4: Aantallen en percentages der goed verstane logatomen en klanken in VP-
conditie en AuVP-conditie voor de doofheidsgroepen 1 en 2. Aantal pp.en: 12; aantal 
aanbiedingen (logatomen, klanken) per pp. en per conditie: 120. 

DOOFHEIDSGROEP 3 

MEISJES 

VPC 
AuVPC 

Logatomen 

Aantal 

47 
91 

% 

9.8 
18.9 

Beginklank 

Aantal 

198 
283 

7. 

41.0 
59.0 

Middenklank 

Aantal 

193 
209 

% 

40.0 
43.0 

Eindklank 

Aantal 

271 
363 

% 

56.0 
75.0 

Tabel 4.5 : Aantallen en percentages der goed verstane logatomen en klanken in VP-
conditieen AuVP-conditie voordooflieidsgroep3. Aantal pp.en: 3; aantal aanbiedingen 
(logatomen, klanken) per pp. en per conditie: 120. 
N.B. Vanwege het geringe aantal proefpersonen zijn de percentages voor de afzonder
lijke klanken afgerond. 

over de geslachten (jongens en meisjes) op de tweede plaats komen. 
Het toeval wilde dat in cat. I, dhgr. 5 het aantal jongere jongens in de 
meerderheid was, te weten 18 van de 34 proefpersonen; voorts waren er 
3 oudere jongens, 9 jongere meisjes en 4 oudere meisjes. Anders samen
gevat: 21 jongens en 13 meisjes. 

Wanneer we de doofheidsgroepen 4 en 5 samennemen, wordt de ver
houding: 23 jongere, 10 oudere jongens; 14 jongere, 15 oudere meisjes, 
dus 33 jongens en 29 meisjes. In het laatste geval zijn de proefpersonen 
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DOOFHEIDSGROEP 4 

MEISJES 

VPC 
AuVPC 

JONGENS 
VPC 

AuVPC 

TOTAAL 
VPC 

AuVPC 

Logatomen 

Aantal 

146 
220 

104 
144 

250 
364 

% 

7.6 
11.5 

7.2 
10.0 

7.4 
10.8 

Beginklank 

Aantal 

718 
878 

488 
580 

1206 
1458 

% 

37.4 
45.7 

33.9 
40.3 

35.9 
43.4 

Middenklank 

Aantal 

698 
677 

470 
472 

1168 
1149 

% 

36.4 
35.3 

32.8 
32.8 

34.8 
34.2 

Eindklank 

Aantal 

1054 
1308 

810 
911 

1864 
2219 

% 

54.9 
68.1 

56.3 
63.3 

55.5 
66.0 

Tabel 4.6: Aantallen en percentages der goed verstane logatomen en klanken in VP-
conditie en AuVP-conditie voor doofheidsgroep 4. Aantal pp.en: 28; aantal aanbie
dingen (logatomen, klanken) per pp. en per conditie: 120. 

DOOFHEIDSGROEP 5 

MEISJES 

VPC 
AuVPC 

JONGENS 
VPC 

AuVPC 

TOTAAL 
VPC 

AuVPC 

Logatomen 

Aantal 

108 
127 

107 
166 

215 
293 

% 

6.9 
8.1 

4.2 
6.6 

5.3 
7.2 

Beginklank 

Aantal 

526 
566 

743 
854 

1269 
1420 

% 

33.7 
36.3 

29.5 
33.9 

31.1 
34.8 

Middenklank 

Aantal 

497 
461 

661 
687 

1158 
1148 

% 

31.8 
29.5 

26.2 
27.3 

28.4 
28.1 

Eindklank 

Aantal 

822 
913 

1134 
1228 

1956 
2141 

% 

52.7 
58.5 

45.0 
48.7 

47.9 
52.5 

Tabel 4.7: Aantallen en percentages der goed verstane logatomen en klanken in VP-
conditie en AuVP-conditie voor doofheidsgroep 5. Aantal pp.en: 34; aantal aanbie
dingen per pp. en per conditie: 120. 

dan ongeveer gelijk verdeeld over jongens en meisjes, maar zowel voor de 
afzonderlijke doofheidsgroep 5 als voor de twee groepen 4 en 5 samen 
geldt, dat de jongere proefpersonen sterk in de meerderheid waren. Hoewel 
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de verstaanvaardigheid niet direct met de leeftijd toeneemt, liggen de 
scores van de oudere kinderen, gemiddeld genomen, hoger dan die voor 
de jongere proefpersonen: hun vaardigheid in het verstaan wordt met het 
toenemen van de leeftijd groter. 

Men mag, dunkt mij, stellen dat de scores van doofheidsgroep 5 hoger 
zouden gelegen hebben, wanneer de proefpersonen gelijkelijk over de 
leeftijdsgroepen verdeeld waren geweest. Deze conclusie mag echter niet 
dwingend worden getrokken op grond van het onderzoek in kwestie. 
Zij is slechts een zeer waarschijnlijk vermoeden, waartegen geen contra-
argumenten kunnen worden ingebracht. 

In de onderstaande tabel zijn de scores van de doofheidsgroepen 4 en 5 
nog eens tezamen genomen. Dit heeft zin omdat de proefpersonen die tot 
doofheidsgroep 4 behoren, slechts weinig minder doof zijn dan die van 
doofheidsgroep 5. 

DOOFHEIDSGROEPEN 4 en 5 

MEISJES 

VPC 
AuVPC 

JONGENS 
VPC 

AuVPC 

TOTAAL 
VPC 

AuVPC 

Logatomen 

Aantal 

254 
347 

211 
310 

465 
657 

% 

7.3 
10.0 

5.3 
7.8 

6.2 
8.8 

Beginklank 

Aantal 

1244 
1444 

1231 
1434 

2475 
2878 

% 

35.7 
41.2 

31.1 
36.2 

33.3 
38.7 

Middenklank 

Aantal 

1195 
1138 

1131 
1159 

2326 
2297 

% 

34.3 
32.7 

28.6 
29.3 

31.2 
30.9 

Eindklank 

Aantal 

1876 
2221 

1944 
2139 

3820 
4360 

% 

53.9 
63.8 

49.1 
54.0 

51.3 
58.6 

Tabel 4.8 : Aantallen en percentages der goed ventane logatomen en klanken in VP-
conditie en AuVP-conditie voor de doofheidsgroepen 4 + 5. Aantal pp.en: 62; aantal 
aanbiedingen per pp. en per conditie: 120. 

Na de scores van de totale logatomen, de totale begin-, midden- en 
eindklanken te hebben bezien, is het thans zinvol de scores te bestuderen, 
zoals ze voor de afzonderlijke fonemen werden berekend. Wanneer bij-
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voorbeeld de totale score van de eindklanken een gunstige invloed onder
gaat van de geluidstoevoer, betekent dat nog niet dat alle fonemen hiervan 
in dezelfde mate profiteren. Bij nadere bestudering van het materiaal bleken 
er zelfs vrij grote verschillen te zijn. Er werden daarom verschillende z.g. 
matrices ontworpen voor de diverse scores van de beginklanken, de mid
denklanken en de eindklanken l. 

In de bijlagen 4—6 vindt men dergelijke matrices voor dooflteidsgroep 5 
van Categorie I. Het doel van de matrices is de lezer te laten zien hoe er 
op de diverse aanbiedingen door de proefpersonen werd gerespondeerd. 
Hierin zijn dus niet alleen de juiste of goede responsies opgenomen, maar 
ook de foutieve. Men kan er niet alleen uit aflezen, hoe de scores van de 
goed waargenomen afzonderlijke fonemen zijn, maar ook in welke mate 
een bepaald foneem „voorkeur" bleek te hebben voor een ander. Men 
zou, m.a.w., kunnen spreken van „verwarringsmatrices". Wanneer een 
foneem immers niet goed is waargenomen, wil dat absoluut niet zeggen 
dat het als een willekeurig ander foneem wordt „verstaan". Als bijvoor
beeld de klank /b/ niet goed is waargenomen, ontmoet men zelden een 
/s/ of /1/ tussen de responsies, vaak echter de homofene /p/ en /m/. 
In dat geval zeg ik dat het foneem /b/ voorkeur heeft voor de fonemen /p/ 
en /m/. Of ook wel dat /b/ „uitwijkt" naar /p/ en /m/. Dit wordt dan als 
volgt weergegeven : /b ->• p, m/. 

4.4.2 De waarde van de scoreverschillen AuVPC — VpC, statistisch 
bezien. 

Als we nagaan welke verbetering er in het verstaan van de dove proef
personen optreedt, wanneer zij hun gehoorresten c.q. vibratiezin benutten, 
moeten we constateren dat deze verbetering niet opvallend groot is. 
Dat wil zeggen : voorzoverre dit met de onderhavige test was vast te stel
len, waarin geen grotere taaigehelen voorkwamen. Het gebruik hiervan 
zou misschien meer verbetering te zien geven. 

Bij de meest dove kinderen zijn de verbeteringen gering, bij de minder 
dove groepen (1 en 2) zijn de verschillen daarentegen evident. 

Het is nodig de behaalde scores nog eens op diverse wijzen te groepe-

i Miller en Nicely gebruiken in dit verband de term „confusion matrices" (cf. 
noot 1, blz. 69). Naar aanleiding hiervan spreken ook wij van verwarringsmatrices. 
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ren, teneinde de trend die in de resultaten van dhgr. 5 aanwezig is, duide
lijker te belichten. 

4.4.2. 1 De logatomen. 

Bezien we de logatoomscores van dhgr. 5 in hun geheel, dan vinden we 
dat er een lichte, niet-significante scoreverbetering is voor de AuVP-con-
ditie. 

t l . 9 6 

XXX X 
xxxx 

u=t96 

X X 
X X X 

xxxxxxxx 

- 2 + 1 • 2 +3 + 4 +5 

Fig. 4.2: Genormeerde verschillen Au VPC-VPC van de scores voor logatomen in 
dhgr. 5. 

Om bovenstaande figuur begrijpelijk te maken, diene het volgende. 
We moeten rekening houden met het uit de statistiek bekende feit, dat 
een toename VPC ->- AuVPC van 40 % naar 50 % eerder van toevallige 
aard kan zijn dan een toename van 5 naar 15%. De onderscheiden ver
schillen AuVPC — VPC zijn daarom „genormeerd", d.w.z. uitgedrukt in 
verhouding tot de standaardafwijking van de binomiale verdeling, be
horend bij de desbetreffende binomiale toets, volgens deze formule: 

n , _ n. 
1.96 

" н^Ч ("-̂ ч̂ ) 
waarin ni = aantal goed verstane logatomen voor de VPC 

n2 = aantal goed verstane logatomen voor de AuVPC 
N = aantal aangeboden logatomen, nl. 120 voor elk kind. 

Bovenstaande formule is afgeleid uit die, welke te vinden is op p. 60. 
Slechts wanneer een aldus genormeerd verschil groter is dan + 1.96 

kan men spreken van een significante verbetering, en ook dan nog mogen 
we aan een enkel geval geen al te grote waarde toekennen! De diverse 
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genormeerde verschillen, zoals die gevonden zijn tussen de logatoom-
scores van VPC en AuVPC van dhgr. 5, zijn in fig. 4.2 uitgezet. We zien 
dat er slechts bij drie proefpersonen sprake is van een significante ver
betering. De overgrote meerderheid van de kinderen scoort in de twee 
condities nagenoeg gelijk. 

Ook wanneer we de tekentoets toepassen, kunnen we niet tot signifi
cantie concluderen. Er is een heel lichte neiging tot verbetering, meer niet. 

Als we echter de genormeerde verschillen in dhgr. 4 bezien, waarin 
zich dus ook uitgesproken zwaardove kinderen bevinden, stellen we vast 
dat de verhouding voor de AuVP-conditie gunstiger ligt. 

U=1.96 U=t96 

УХУХХУ χ 
XX 

χ 
XX 

-2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

Fig. 4.3 : Genormeerde verschillen (AuVPC-VPC) tussen de logatoomscores van dhgr. 4. 

Het aantal significant beter-scorenden bedraagt slechts 5 (van de 28), 
maar de proefpersonen als geheel genomen vertonen kennelijk een ver
betering. Toepassing van de tekentoets toont immers aan dat er een signi
ficant positief verschil is tussen het aantal van degenen die beter en van 
hen die slechter scoren. (Bij deze berekening wordt dus geen uitspraak 
gedaan over de mate van verbetering. Er wordt alleen mee vastgesteld 
dat er verbetering is.) 

Beschouwen we tenslotte de resultaten van de doofheidsgroepen 1 en 2. 
Alle twaalf proefpersonen scoren hier in de AuVPC hoger; zeven van 
hen significant hoger. 

u 1.96 u. 1.96 

χ 
X X X X X 

-1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

Fig. 4.4: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPC) tussen de logatoomscores van dhgr. 
Ien2. 
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Bezien we de drie figuren 4.2, 4.3,4.4 na elkaar, dan constateren we dat 
de genormeerde verschillen zich in de figuren meer naar rechts bevinden 
naarmate de kinderen minder doof zijn. (N.B.: Het aantal proefpersonen 
dat tot dhgr. 3 behoorde, was te klein om hun scores in een eigen figuur 
weer te geven.) 

Een verfijning van het testmateriaal en een verbetering vooral van de 
geluidsaanbieding (die, zoals gezegd, te wensen overliet), kunnen weUicht 
duidelijker aantonen dat de geluidsmethode ook de allerdoofsten van 
groep 5 helpt bij het differentiëren van de waargenomen taal. Aan de 
hand van de logatomen als zodanig kon ik dit voor deze groep niet waar 
maken. Bestudering van de scores der afzonderlijke klanken geeft ons 
meer informatie in dit opzicht. 

Voor we daartoe overgaan, moet ik er nog op wijzen dat de scores die 
door de groepen 5 en 4 voor de totale logatomen werden behaald, erg 
laag waren. Voor de afzonderlijke klanken liggen ze aanzienlijk hoger. 
Het blijkt dat het marginale „fopwoord" de dove kinderen voor extra-
moeilijkheden plaatste. De betekenisdragende woorden zijn makkelijker 
te verstaan, aangezien zij zich op een hoger taalniveau bevinden. Het loga-
toom kan niet geïdentificeerd worden, het gewone woord wèl. Het loga-
toom bevindt zich in een marginale positie, heeft slechts een afgeleid be
staan, terwijl de gewone woorden zich midden in de taaibedding bevin
den, door de mens gebruikt worden, een vertrouwde gestalte bezitten. 

Waarom deze bijzondere situatie toch werd gekozen, is elders uiteen
gezet !. Verdere beschouwingen te wijden aan de testresultaten die ver
band houden met de logatomen als zodanig, heeft geen zin. Het was hier 
voornamelijk mijn bedoeling te laten zien hoe de testresultaten die met 
dit schijnbaar zinloze materiaal werden behaald, duidelijk gecorreleerd 
zijn met de graad van gehoorverlies. Ik beschouw dit zelf als een belangrijke 
constatering. 

4.4.2. 2 De vocalen als groep. 

De spraakklanken die in de logatomen voorkomen, kunnen in drie 
groepen worden verdeeld: beginconsonanten, vocalen en eindconsonan
ten. We beschouwen de beginconsonanten etc. hier eerst als groep. 

Beginnen we met de vocalen als groep. Zij bleken in beide testcondities, 

ι Zie blz. 66—79. 
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de VPC en de AuVPC, nagenoeg in dezelfde mate te zijn verstaan. Zoals 
elders gezegd: dit was te verwachten. Uit mijn onderzoek is niet gebleken, 
dat de geluidsmethode in staat is de vetstaanvaardigheid m.b.t. de vocalen 
te verbeteren. Er zijn wel verschillen gevonden, maar die bleken op geen 
enkele wijze significant te noemen. 

4.4.2. 3 De beginconsonanten als groep. 

Zoals dat met de scores der logatomen gebeurd is, zijn ook hier de 
verschillen tussen de scores genormeerd. Ik plaats hier, onder elkaar, de 
figuren die de genormeerde verschillen weergeven voor de doofheids-
groepen 5, 4 en 1 + 2. Ook ditmaal zien we dezelfde verschuivingen van 
de gehele massa als we bij de logatomen geconstateerd hebben. 

U.1.96 U.1.96 

ж 
X X 

X xxxlx X 
XXXXXX хухххкх χ χ xx; -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

Fig. 4.5: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPC) tussen de scores voor de begin-
consonanten-als-groep van dhgr. 5. 

u.1.96 «цізе 

χ χ 
χ χ χ χ χ 

X X χ χ χ χ 
X X X Χ XXX X X *.* 

-2 + 1 + 3 + 4- + 5 *Α 

Fig. 4.6: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores voor de begin-
consonanten-als-groep van dhgr. 4. 

u.1.96 u.,1.96 

_]££. 
χ 
XX 

X 
XXX 

- 1 + 2 +3 + 4 +5 +6 

Fig. 4.7: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores voor de begin· 
consonanten-als-groep van dhgr. 1 + 2 . 

Het verschil tussen de figuren 4.5 en 4.6 is wederom opvallend. Van 

106 



belang zijn niet de spaarzame gevallen die een significante verbetering te 
zien geven, 5 in fig. 4.5 en 4 in fig. 4.6, maar de verschuiving van de massa 
in haar geheel is dat wèl. Toepassing van de tekentoets geeft voor deze 
massa bij dhgr. 5 géén, bij dhgr. 4 wel een significante verbetering te zien 
(op een i %-niveau). 

Een neiging tot verbetering schijnt er ook bij dhgr. 5 echter wel aan
wezig te zijn. Opvallend is voorts, dat, op één uitzondering na, de begin-
consonanten-als groep door alle proefpersonen van de groepen 1 en 2 
significant beter zijn verstaan. Interessant is ook het scoreverschil bij 
dhgr. 4: hoewel er in de meeste gevallen geen uitgesproken significante 
verbetering is, bevindt zich bijna de gehele massa aan de positieve kant. 

4.4.2. 4 De slotconsonanten als groep. 

Hier vinden we, bij toepassing van de tekentoets, voor alle drie groepen 
een significante verbetering. Men zie de figuren 4.8, 4.9 en 4.10. 

U=196 11.196 
I 

x x x xxx X xxx ¡χ 

-2 -1 0 +1 +2 +3 +A +5 +6 
Fig. 4.8 : Genormeerde verschillen (AuVPC-VPC) tussen de scores voor de eindcon-
sonanten-als -groep van dhgr. 5. 

U-196 U.196 

χ 
X 
X 

X X 
XX χ ! χ χ 

X XX XXX ¡XXX XXX X X 

-2 -1 O +1 +2 +Э +A +5 +6 
Fig. 4.9 : Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores voor de eindcon-
sonanten-als-groep van dhgr. 4. 

u T 1 9 6 u.,196 
I 

I 

χ xxxxxx χ 

- 2 -1 0 +1 +2 +3 + 4 +5 +6 
Fig. 4.10: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores voor de eindcon-
sonanten-als-groep van dhgr. 1 + 2 . 
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De verstaansverbetering is, zoals we zien — alweer conform de ver
wachtingen — het grootst bij deze groep. Het gaat ook hier weer 
niet om de afzonderlijke significante gevallen, maar om het geheel der 
groep proefpersonen. Zelfs bij de allerdoofste groep is het verschil tussen 
de 24 beter en de 7 slechter scorende proefpersonen significant. In groep 4 
vinden we evenwel 11 kinderen die significant beter scoren en dit aantal 
is groot genoeg om de aandacht op zich te vestigen. In de groep 1 + 2 
tenslotte scoorden alle afzonderlijke personen significant beter. 

4.4.2. 5 Samenvatting. 

Bestudering van de testresultaten leidt derhalve tot de conclusie dat de 
verstaansverbetering voor de eindconsonanten het grootst is en voor de 
beginconsonanten iets minder groot, terwijl de vocalen geen verbetering 
vertonen. De toename in verstaanvaardigheid is, bij begin- en eindmede-
klinkers, duidelijk gecorreleerd met het gehoorverlies. De verschuiving 
van de massa is namelijk bij de totale logatomen, begin- en eindconsonanten 
identiek: hoe dover de proefpersonen waren, hoe verder de massa zich 
naar links bewoog. 

Terwijl ik aanvankelijk benieuwd was, of er uit een experiment met 
nonsenswoorden wel zinvolle gevolgtrekkingen te maken zouden zijn, 
bleken de resultaten mij een voldoende aanwijzing te geven dat dit inder
daad het geval was. Een zo duidelijke, constante relatie met het gehoor
verlies had ik zelfs niet verwacht, denkend aan de bevindingen van diverse 
onderzoekers, die erop wijzen hoe bezwaarlijk dove proefpersonen, uit
sluitend op grond van hun doofheid, onder één noemer te vatten zijn, hoe
zeer bijv. concomittante defecten, die andere indelingen vereisen, een al
gemene uitspraak betreffende de dove als zodanig vaak onmogelijk maken. 

Tot nu toe kon ik slechts verwachtingen waar maken: in de boven
staande samenvatting zal een dovenonderwijzer geen verrassende zaken 
gevonden hebben. De gelijkluidendheid van bevinding en verwachting 
wasvoor mij evenwel juist een aanleiding om het antwoordmateriaal nauw
keuriger te analyseren. Ik raakte geïnteresseerd in de vraag: Als er ver
betering is in, zeggen we: de verstaanvaardigheid voor beginconsonanten, 
geldt die dan voor alle consonanten in gelijke mate? Wanneer dat niet zo 
is, welke beginconsonanten worden dan speciaal beter verstaan? Geldt dat 
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ook, als deze consonanten aan het woordeinde voorkomen? En vooral: 
gesteld dat bepaalde consonanten ¡n dhgr. 5 verbeteringsvatbaar blijken, 
zijn ze het dan ook in dhgr. 4? De laatste vraag leek mij kardinaal. Zou 
immers blijken dat zich hier een grote willekeur voordeed, dan leed de 
waarde van alle conclusies ernstige schade. Was de methode goed, dan 
moest een bepaalde verbeteringstendentie die in dhgr. 5 gevonden werd, 
zich doorzetten in de andere groepen. 

Om een antwoord te vinden heb ik de scores van alle afzonderlijke 
fonemen onderzocht. 

4.4.3 De afzonderlijke beginconsonanten. 

Allereerst volgen hier de genormeerde verschillen tussen de scores voor 
de afzonderlijke beginconsonanten, zoals ze werden genoteerd voor dhgr. 5. 

U.196 U.1.96 

X 
xxxx 

X X 

-2 -1 +1 + 2 +3 +4 +5 + 6 +7 

f/v: 
s/z: 

—0.6 
- 0 . 4 

l:+0.2 b: + l.l 
w:+0.4 γ:+1.1 
p:+0.5 t:+1.2 
h:+0.6 n:+1.3 
k: + 1.0 d: + 1.7 

m:+2.9 
j:+3.0 
r:+4.1 

Fig. 4.11: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores van de begin
consonanten van dhgr. 5. 

Op een van de hierboven gestelde vragen is meteen het antwoord ge
geven: Niet alle beginconsonanten vertonen eenzelfde gemiddelde ver
betering: van een beter verstaan is geen sprake wanneer het de klanken 
/f-v/ en /s-z/ betreft, terwijl men met vrij grote stelligheid kan beweren dat 
het verstaan van /m, j , r/ wordt bevorderd door het benutten van de vi
bratiezin. Over de andere spraakklanken kunnen we niet veel zeggen. 

Wanneer we nu het gedrag van dhgr. 4 met betrekking tot de begin
consonanten vergelijken, krijgen we antwoord op een andere vraag. 
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=1.96 u=1.96 

- 2 

>SJS_ 

- 1 
- * -

+1 

ï χ 
κι χ 

+3 +4 

d:—0.9 
s/z: —0.7 
f/v: —0.4 

h:+0.1 
w:+0.4 
p:+0.6 
t:+0.7 

1:+I.l 
γ:+1.9 

b: 
j : 

k: 
r: 
n: 

+2.1 
+2.1 
+3.8 
+5.0 
+5.1 

f t 
+5 

, К 
1-6 +7 

m: +6.2 

Fig. 4.12: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPQ tussen de scores van de begincon
sonanten van dhgr. 4. 

We zien dat /f-v/ en /s-z/ ook hier ongunstig uitvallen, terwijl /m, j , r/ 
evenals in dhgr. S significant beter worden verstaan. Bij deze laatste 
hebben zich nog drie medeklinkers gevoegd: /n, k, b/, die door groep 5 
wel beter, maar niet significant, werden waargenomen. Het verstaan van 
/d/ evenwel plaatst ons voor een raadsel: dhgr. 5 vertoont (niet-significan-
te) verbetering, dhgr. 4 (niet significante) verslechtering. Hoewel het 
hier dus om niet-significante verschillen gaat, doorbreekt deze con
sonant de lijn van de verwachtingen die op grond van het verstaans-
gedrag van groep 5 werden gewekt. 

Deze uitzondering maakt de gelijkgerichtheid van de andere tendenties 
echter des te opvallender. Ik wil er nogmaals op wijzen dat de vrij grote 
gelijkvormigheid die de groepen 5 en 4 in het verstaan aan de dag leggen, 
toch wel aantoont dat we het recht hebben hier een conclusie te trekken: 
de consonanten /m, j , r/ worden, als beginconsonant, met geluid beter 
verstaan dan zonder; daartegenover vinden /f-v/ en /s-z/ als Anlaut geen 
baat bij geluidsinschakeling. Bovendien schijnt het mij toe, dat er een 
aanzet tot verbetering is voor /b, k, n/, al kan dat voor dhgr. 5 niet be
wezen worden. De gecompliceerdheid van de onderzochte materie staat 
weinig glasharde gevolgtrekkingen toe. 

De genormeerde verschillen in doofheidsgroep 1 + 2 kunnen als 
vergelijkingsmateriaal worden beschouwd: (zie pag. 111). 

Men kan constateren dat de verstaansverbetering die in dhgr. 4 werd 
vastgesteld, zich hier doorzet, met uitzondering van de consonant /b/. 

110 



U=196 U.1.96 
1 
1 
1 

1 
1 

! - χ« ж tax χ ! Χ X X XXX χ 

-2 -1 Ó +І +2 +3 +Ä 4-5 +6 +7 

s-z: —1.3 f-v:+0.2 t: + 1.3 1:+2.8 k :+4 .5 r :+5 .5 
d: +0.3 b:+1.4 j : +4.9 y: +5.7 
w: +0.9 h: + 1.6 n: +5.4 m: +6.4 

p: + 1.9 

Fig. 4.13: Genormeerde verschillen (AuVPC-VPC) tussen de scores der beginconso
nanten in doofheidsgroep 1 + 2. 

die in groep 1 + 2 niet significant beter wordt waargenomen. De con
sonant /s-z/ blijkt ook hier een negatief verschil te geven; /1/ en ¡γ/ hebben 
zich gevoegd bij de significant betere consonanten. Het „echo-effect", 
d.i. de bevestiging in de bovenstaande figuur, toont m.i. dat de verstaans-
verbeteringen die in de groepen 5 en 4 werden gevonden, op betrouwbare 
wijze werden vastgesteld. Van willekeur in de verdeling over de drie 
figuren is geen sprake. 

4.4.4 De afzonderlijke vocalen. 

De vocalen geven niet alleen als groep, maar ook afzonderlijk genomen 
weinig aanleiding tot opmerkingen. De diftong /ε1/ wordt in groep 5 
significant slechter verstaan, maar niet in dhgr. 4. De klank /л/ daaren
tegen wordt in groep 4 significant beter waargenomen, hoewel hij in 
groep 5 niet opvalt. Beide vaststellingen bieden weinig houvast. Er is 
ook weinig wederzijdse „echo" ofwel bevestiging. Ook als de vocalen 
afzonderlijk worden bekeken, is er dus niet veel uitzicht. 

Bij de minst-doven zijn er vier vocalen die van de geluidsaanbieding 
profiteren, te weten /л, e, y, α/. Bovendien is hier de hele massa der klin
kers — toepassing van de tekentoets bewijst het — duidelijk gebaat bij in
schakeling van de gehoorresten; op de vocaal /ε/ na vertonen zij alle een 
hogere score in de AuVPC. Op grond van het „echo"-aspect zou ik alleen 
/л/ duidelijk verbeteringsvatbaar durven noemen voor de doofheidsgroe-
pen 4 en 1 + 2. Andere conclusies te trekken lijkt mij niet toegestaan. Als 
men de hieronder volgende figuren bekijkt, zal men zien dat er in de 
verstaansverbetering t.o.v. de vocalen weinig systeem zit. Er zijn wat gis
singen mogelijk met betrekking tot /л/, /y/ en /0/, die in alle drie de doof-
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heidsgroepen aan de positieve kant gesitueerd zijn, en dus voor een zekere 

„echo" zorgen, maar erg betrouwbaar lijkt mij dit materiaal niet. 

u-1 .96 Ufl .96 

X ¡X χ x x x 

-2 
e1: —2.2 

- 1 

i: —1.9 
o u: —0.9 
E:—0.6 
ε:—0.4 
o:—0.3 

0 +1 
œy:+0.1 

u:+0.3 
e:+0.5 
o:+0.5 
л:+0.5 

+ 2 
a:+0.9 
y: + 1.4 
a:+1.7 
0: + 1.7 

+ 3 + 4 + 5 + 6 

Fig. 4.14: Genormeerde verschillen (AuVPC — VPQ voor de scores der vocalen van 
Dhgroep 5. 

u = t 9 6 u=1.96 

1 1 1-
+ 1 + 2 +3 + * +5 

o:+0.7 A : + 2 . 1 
e:+0.8 
y:+0.9 
a: + l.l 
0:+1.6 

œy:+1.9 
: Genormeerde verschillen (AuVPC—VPQ voor de scores der vocalen van 
4. 

u n 96 
I 

-2 
эи:—1.9 
u:—1.7 
ε:—1.3 

ε1:—1.1 

Fig. 4.15 
Dhgroep 

U=196 

i:—0.6 
E:-0.4 
o:—0.3 

a : ± 0 

XXX XX XX ¡ χ 
I ' I 

-2 -1 + 1 + 2 + 3 + 4 

ε:—0.1 E: +0.4 
œy: +0.8 

a: +0.9 
u: +0.9 

ou: +0.9 

o:+1.0 
е^ + І.З 

i:+1.4 
o:+1.6 
0:+1.7 

Fig. 4.16: Genormeerde verschillen (AuVPC — VPQ tussen de scores der vocalen in 
Dhgroep 1 + 2 . 

л: +2.1 
e: +2.4 
у: +2.4 
α: +2.9 
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4.4.5 De afzonderlijke eindconsonanten. 

Evenals de beginconsonanten zijn ook de eindmedeklinkers interessant. 
Hieronder volgen drie figuren, die de genonneerde verschillen tussen de 
AuVPC en VPC voor de doofheidsgroepen 5,4 en 1 + 2 in kaart brengen. 

U.1.96 
l 
I 

1 
1 
1 
I 
1 
! xx X X X X 

11*196 
1 

1 
1 
1 

¡ 
χ ! Ж X X χ 

1:—1.4 
ρ :-1 .3 
t:—0.2 

m:—0.1 

+ 1 
s: +0.7 
f: +1.2 
η: +1.9 

+2 +3 
Ч: +3.2 

+4 +5 

χ: +3.9 
к: +4.0 
г: +4.5 

Fig. 4.17: Genormeerde verschillen (AuVPC — VPQ tussen de scores der eindconso
nanten, in doofheidsgroep 5. 

U.196 
1 

1 
i 
1 

¡χ 
χ χ 

и=;196 

I 

й * 
χ 

χ 
χ 

χ 

-,—s»s. 
-2 -1 

1:—1.8 
+ 1 
+0.2 
+0.4 
+1.8 

+ 2 +4 

Fig. 4.18: 
nanten, in 

Ucl.96 

Genormeerde verschillen (AuVPC -
doofheidsgroep 4. 

U.196 

+J 
s: +2.1 
f: +2.7 
η: +3.9 
к: +3.9 

- VPQ tussen de scores der eindconso-

•5 
Q: +5.6 
r: +6.1 
r: +8.7 

_S a. -*-r- •az 
2 -1 

f:—0.2 
1: 0 

0 +1 

m: +0.5 
+2 +3 +4 +5 +6 

4: +2.4 t: +3.5 r: +8.6 
p: +2.5 n: +4.2 χ: +10.4 (!) 
s: +3.0 к: +4.8 

Fig. 4.19: Genormeerde verschillen (AuVPC —VPQ tussen de scores der eindconso
nanten, in doofheidsgroep 1 + 2 . 

Zien we naar de figuren 4.17 en 4.18 dan is de gelijkgerichtheid nog 
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opvallender dan bij de beginconsonanten. Alle tendenties die in dhgr. 5 

zichtbaar worden, vinden we ook bij groep 4, met dien verstande dat ze 

over het algemeen meer „naar rechts" verschoven zijn. Zo bijvoorbeeld: 

de negatieve positie van β/, de uitgesproken gunstige plaats van /rj, χ, к, 
г/; de voortgezette verbetering van /s, f, η/ (in groep 5 immers niet 

significant en in groep 4 wel significant beter); de plaats van /p, t, m/ 

die bij groep 4 verder in positieve richting verschoven zijn. 

Van de verbetering profiteren hier de velaren het meest, de /1/ en de 

bilabialen het minst. De dentalen nemen een onduidelijke positie in. 

De articulatieivi/ze schijnt geen belangrijke aanknopingspunten te bieden, 

hoewel de spiranten als geheel iets meer profiteren dan de explosieven. 

Bekijken we hierna de resultaten van dhgr. 1 + 2 , dan vinden we weder

om overeenstemming met de andere groepen, met uitzondering van /f/, 

welke medeklinker hier, overigens niet significant!, is teruggevallen. Voorts 

zijn /p/ en /t/ verder naar rechts verschoven en is /m/, in vergelijking met 

groep 4, op dezelfde plaats gebleven. Bij de overige klanken zet de ver

betering zich verder voort, waarbij vooral het scoreverschil van /χ/ opvalt. 

Er staat nog een vraag open: Veroorzaakt de plaats van een consonant 

(woordbegin of -einde) verschil in de mate van verbetering? Wie de 

figuren 4.11—4.13 en 4.17—4.19 met elkaar vergelijkt, vindt het ant

woord. 

De consonanten /s-z/ en /f-v/ worden aan het woordeinde gunstiger 

door de geluidswaarneming beïnvloed dan aan het begin. Het omgekeerde 
geldt voor /m/. Daarentegen maakt de plaats van /r, n, k/ niet zo heel 
veel uit, al is de relatieve verbetering aan het woordeinde meestal groter. 

Hierbij moet ik evenwel een belangrijke opmerking maken: absoluut 
genomen zijn de scores van de eindconsonanten bijna steeds hoger (dus 
zowel bij VPC als bij AuVPC). Sommige consonanten, zoals /f/, /// en /m/, 
worden, alleen al op liplezen, zo goed waargenomen, dat er haast geen ver
betering meer mogelijk is (in dhgr. 4 bedroegen de percentages in de VPC 
respectievelijk: 90%, 95% en 82%). In de beginpositie werden de con
sonanten /1/ en /m/ aanzienlijk minder goed gescoord, zodat een eventuele 
verbetering zich hier duidelijk kon doen gelden. 

Rekening houdend met het bovenstaande, moet men daarom stellen 
dat alleen de klank /s-z/ in beginpositie niet van de geluidsaanbieding weet 
te profiteren, aangezien het genormeerde verschil Au VPC-VPC hiervan in 
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alle onderzochte doofheidsgroepen negatief uitvalt, terwijl de absolute 
scores uitgesproken laag zijn. 

Bovendien kunnen we zeggen dat de vrij ongunstige plaats van /f-v/, 
in beginpositie, en /1/, als eindklank, niet zo belangrijk is, aangezien deze 
klanken hoge VPC-scores vertonen. 

De proefpersonen die tot dhgr. 4 behoren, bleken in het algemeen 
betere liplezers dan zij die in groep 5 vallen. Dit geldt vooral wat betreft 
de Anlaut-scores. Op pag. 116 volgen de VPC-scores, waarbij ter ver
gelijking ook de AuVPC-scores zijn weergegeven. De percentages zijn 
afgerond. 

Men kan daar zien dat doofheidsgroep 4, hoewel niet veel, toch 
aanwijsbaar beter lipleest dan groep 5. Deze conclusie kan worden be
vestigd door de bevindingen van andere onderzoekers (o.a. Heider). Op 
het eerste gezicht zijn we geneigd te denken dat iemand, naarmate hij dover 
is en zich dus meer op het liplezen moet verlaten, deze kunst ook beter zal 
beheersen dan degene die voor de informatie meer van zijn gehoorresten 
gebruik kan maken. Dit blijkt niet het geval. Simpel ligt deze zaak overi
gens niet. De proefpersonen uit dhgr. 1 + 2 zijn geen betere liplezers dan 
die uit groep 4; ze lijken zelfs slechter te liplezen. Wél zijn hun VPC-scores 
over het algemeen hoger dan die van dhgr. 5. 

Er is nog een reden waarom ik niet al teveel gewicht wil toekennen aan 
het feit dat groep 4 beter lipleest dan groep S. In doofheidsgroep 4 be
vinden zich namelijk meer oudere kinderen dan in groep 5. Ook daarom 
kunnen de VPC-scores hoger liggen. Er is een uitvoeriger onderzoek nodig 
om hier tot betrouwbare gevolgtrekkingen te komen. 

Men moet, tenslotte, de waarde van de gevonden verschillen niet als 
absoluut beschouwen. Wanneer bijv. Auslaut-/s/ bij dhgr. 4 een genor
meerd verschil van + 2.1 te zien geeft en /f/ een verschil van + 2.7, 
volgt daaruit niet, dat /f/ in deze groep absoluut meer profiteert van de 
geluidsinschakeling dan /s/. Er is nog uitgebreider research nodig om dit 
vast te stellen, met nog meer proefpersonen. Het onderhavige onderzoek 
is daar slechts een inleiding toe. Wèl lijkt het mij toegestaan, vast te stellen 
dat het verstaan van bepaalde spraakklanken wordt verbeterd door in
schakeling van de gehoorresten c.q. de vibratiezin. De mate waarin dat 
geschiedt, kon slechts bij benadering worden vastgesteld. 

Met deze restrictie wordt dit gedeelte van de resultaten als afgedaan 
beschouwd. 
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BEGINCONSONANTEN 

b = b 
d = d 
f = f 

y = y 
h = h 

j = j 
к = k 
1 = 1 

m = m 
η = η 

Ρ = Ρ 
г = г 
s = s 
t = t 
w = w 

Dhgr. 
) 

% 
A 

27 
11 
87 
18 
17 
2 
42 
65 
41 
23 
40 
11 
19 
35 
75 

В 

31 
16 
86 
23 
19 
8 
46 
66 
53 
28 
42 
25 
18 
40 
76 

Dhgr. 
4 

% 
A 

34 
12 
95 
24 
28 
2 
46 
72 
43 
30 
47 
12 
18 
50 
82 

В 

44 

9 
94 
32 

29 
6 
64 
77 
73 
54 
50 
32 
16 
54 
84 

Dhgr. 

1 + 2 

% 
A В 

22 31 
23 25 
85 86 
32 75 
25 35 
7 36 
35 68 
71 84 
39 84 
23 62 
53 66 
22 61 
28 20 
33 39 
78 83 

Tabel 4.9: Percentage der goedgescoorde beginconsonanten in de Visuele én in de Au
dio-Visuele-Perceptie Conditie voor de doofheidsgroepen 5, 4 en 1 + 2 . 
A = VPC; В = AuVPC. 

EINDCONSONANTEN 

Dhgr. Dhgr. Dhgr. 
5 4 1 + 2 
V V V 
/о /о /о 

χ = χ 
f = f 

к = k 
1 = 1 

m = m 
η = η 

Ч = 4 
Ρ = Р 
г = г 
s = s 
t = t 

A 

12 
84 
47 
91 
78 
33 
6 
68 
35 
30 
52 

В 

24 
87 
62 
86 
78 
40 
13 
63 
51 
32 
52 

A 

10 
90 
65 
95 
82 
45 
5 
77 
56 
24 
58 

В 

40 
96 
79 
92 
83 
61 
20 
83 
79 
32 
59 

A 

8 
88 
57 
93 
77 
52 

11 
73 
36 
30 
39 

В 

70(!) 
87 
84 
93 
79 
78 
23 
86 
88 
48 

62 

Tabel 4.10: Percentage der goedgescoorde eindconsonanten in de Visuele én in de 
Audio-Visuele-Perceptie Conditie voor de doofheidsgroepen 5, 4 en 1 + 2 . 
A = VPC; В = AuVPC. 
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HOOFDSTUK 5 

ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN. FONOLOGIE VAN DE DOVE 

5.1 Algemene beschouwing. 

Wat heeft het onderzoek met de logatomenfilm nu opgeleverd? Is het 
zinvol gebleken? 

Verschillende zaken kunnen worden vastgesteld. 
Allereerst: de kinderen begrepen snel, wat de bedoeling was. Spontaan 

spraken zij over „fopwoorden", een term die niet te verbeteren is. Dit 
neemt niet weg, dat zij wel eens normale, niet-fopwoorden noteerden, het 
ene kind vaker dan het andere l. Het was niet na te gaan of de proefper
sonen in dergelijke gevallen bewust een normaal woord opschreven, dan 
wel dit toevallig deden. Het valt op, dat soms een normaal homofeen 
woord voor de hand zou hebben gelegen, terwijl zij toch een nonsens-
woord noteerden. Zo verwacht men op de aangeboden „zuut" (41, 11 
en 42, 20) als responsie het woord „zoet", en toch werd dit slechts een 
enkele maal verstaan. Andere keren was er geen twijfel mogelijk, zoals 
bij de notering „film" op de aanbieding „feem" (11,5—12,26). 

Hier moet ik onmiddellijk een m.i. belangrijk verschijnsel signaleren. 
Er is boven 2 al melding gemaakt van een beperkte proef, waarmee ik 
wilde nagaan of de kinderen speciaal de vrije vocalen mogelijk anders 
noteerden dan ze bedoelden, m.a.w. of ze misschien een vrije vocaal 
waarnamen, maar deze met slechts één letter noteerden. De resultaten 
van dit proefje gingen ver uit boven de doelstelling ervan. Het bleek name
lijk, dat in een groot aantal gevallen datgene wat de kinderen nazeiden, 
afweek van hetgeen zij opschreven. 

Ter verklaring het volgende. Er is allereerst de reële mogelijkheid dat 
de controlerende luisteraar (i.e. een van de Broeders van het Gestelse 
Instituut) het kind niet goed heeft verstaan. Br. Reginaldus, die de leiding 
had van dit proefje, heeft mij daar zelf op gewezen. Vervolgens is het ook 
gebleken 3 dat de kinderen persevereerden in de waarneming 4, bleven 
zoeken naar de goede articulatiestand en zichzelf na de aanvankelijke 

ι Vergelijk ook blz. 78—79. 
г Zie blz. 76. 
3 Men vergelijke blz. 76. 
4 Hiervoor kan men raadplegen het in noot 3, blz. 35 vermelde werk van H. Mykle-
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waarneming corrigeerden. Dit komt bij de normaal horende nauwelijks 
voor, of het moet zijn, dat wij, horenden, dit in zo'n snel tempo doen, dat 
er praktisch geen tijd mee gemoeid is. Zo gebeurt het wel dat wij iemand 
totaal niet verstaan (schijnen te) hebben. Herhaalt de spreker zichzelf 
dan niet, dan kan het voorkomen dat wij — enkele seconden later! — de 
hele zin ineens verstaan. Het is mij niet bekend of de psychologie deze 
randsituaties van het verstaan heeft geanalyseerd. 

Wat bij ons uitzondering is, komt bij de dove nagenoeg voortdurend 
voor. Zijn onzekerheid, inherent aan de reflexie, dwingt hem hiertoe. 
Of het nu fopwoorden of normale woorden betreft, hij aarzelt in het 
verstaan. 

Wie de verstaanvaardigheid van dove kinderen onderzoekt, zal er 
steeds terdege rekening mee moeten houden, dat het verstaan en het 
noteren van hetgeen verstaan is, elkaar wellicht niet volledig dekken. 
Vooral gezien het feit van de reflecterende zelfcorrectie en dat van de on-
juiste interpretatie door de proefleider, die in sommige gevallen niet goed 
waarneemt wat de proefpersoon zegt te hebben verstaan, is een betere 
methode om te achterhalen wat de kinderen waarnemen, moeilijk denk
baar. Het zou een interessant onderzoek op zichzelf vereisen, de verhou
ding vast te stellen tussen de twee voornoemde handelingen: het waar
nemen en de schriftelijke notitie hiervan. Het lag buiten het bestek van 
deze studie de bedoelde verhouding na te gaan; ik heb de proefpersonen 
zelf laten noteren wat ze waarnamen. Nogmaals : wanneer de proefleider 
steeds zelf had genoteerd, of door competente helpers had laten noteren, 
wat ieder kind zei te hebben waargenomen, zouden we in sommige geval
len dichter bij de waarheid zijn geweest, maar in evenveel andere hadden 
we misschien verkeerd gehandeld. 

Teneinde zoveel mogelijk materiaal te krijgen heb ik de voorkeur ge
geven aan notering door de kinderen zelf; de andere methode was in 
praktische zin onuitvoerbaar en zou, zoals gezegd, niet per se betere 
resultaten hebben opgeleverd. 

Voor het onderzoek in kwestie volgt hieruit, dat nuances in de verschil
len tussen de diverse responsies dienen te worden verwaarloosd. Alleen 

bust en M. Brutten (A study of the visual perception of deaf children), te weten p. 117: 
„Although the Perseveration Test did not point up statistically significant differences 
between deaf and hearing children, more deaf than hearing children exhibited perse-
verative trends in their visual perception". 
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duidelijke uiteenwijkingen bezitten geldigheid; alleen wanneer een be
paalde tendentie zich telkens opnieuw manifesteert, mag men aannemen 
dat er een wezenstrek in het verstaan van de dove is blootgelegd. Heel wat 
soortgelijke onderzoekingen als het onderhavige zullen nodig zijn, om 
na te gaan of datgene, wat uit de reacties van de Gestelse kinderen op het 
spreken van één persoon is opgemaakt, algemene geldigheid bezit. 

Een derde reden voor de verschillen tussen nazeggen en noteren lijkt 
mij hierin gelegen te zijn, dat bij de doven spreken en schrijven elkaar 
niet, zoals bij ons, overlappen. Er is hier een soort gespletenheid, die „ver
keerde" noteringen veroorzaakt. 

Tenslotte is het heel goed mogelijk dat de kinderen, die niet alle fo
nemen goed uit elkaar kunnen houden (waarover later), ook de verschil
len niet laten horen wanneer ze spreken. Waar de grenzen vervagen, daar 
kunnen geen distincties duidelijk worden gemaakt. Wij zullen nog zien 
dat de fonemen voor de dove in een aantal „bundels" gegroepeerd zijn, 
en wel zodanig, dat hij binnen deze bundels weinig onderscheid kan aan
brengen. Dat dit zijn weerslag heeft op de noteringen spreekt vanzelf. 

Uit de boven gegeven verklaringen van de discrepantie tussen spreken 
en schrijven blijkt ons hoe moeizaam zich het verstaan bij de doven vol
trekt. Deze moeizaamheid, deze wanorde ook, zullen wij voortaan steeds 
ontmoeten. Wie de fonologische infrastructuur, die onder het verstaan 
van de dove aanwezig is, wil schetsen, zal heel eigen criteria moeten aan
leggen. Deze zullen aantonen dat de dove meer aan zijn lichaam gebonden 
is dan de horende, dat hij er slechts moeilijk afstand van kan nemen, zodat 
de „vrijheid van het geestelijk doen" (Cassirer)l nauwelijks aan bod 
komt. 

Anders gezegd : het fysiologische proces van spreken-en-verstaan staat 
zo sterk op de voorgrond, dat er haast geen speel-ruimte overblijft. Het 
spreken-en-verstaan zit vastgevroren in die eerste, fundamentele gebieden 
van het menselijke communicatieproces, welke bij ons, horenden, in van
zelfsprekendheid zijn verdwenen. De taalverwerving der doven wordt 
bovendien gekenmerkt door troebelheid, vervloeiing van het een in het 
ander, afwezigheid van nauwkeurige grenzen én door de noodzaak de 
communicatie telkens opnieuw te voltrekken, bij gebrek aan voldoende 
sedimentatieve ruimte. Het verstaan waartoe de dove zich moet brengen 

ι Zie blz. 19. 
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is, anders gezegd, meer concreet, want onderworpen aan de steeds variëren
de situaties, waar hij zich telkens met de inzet van zijn hele persoon aan 
wijdt, zoals de articulatorische zelfcorrectie heeft aangetoond. Wellicht 
wordt het de lezer thans begrijpelijk, hoe een onderzoek met logatomen, 
dat als een noodoplossing was gekozen, juist nauw kon aansluiten bij de 
bijzondere situatie van de dove, en in staat was de lichamelijke infrastructuur 
van zijn verstaan te doorlichten. Het nonsens-aspect van het logatoom is 
hier, strikt genomen, verdwenen. De logatomen representeren de lichame
lijke taalverwerving, die — het zij nog eens gezegd — bij de horende op
genomen is in het totale, ontbloeide communicatieproces, en daar slechts 
als een soort horizon aanwezig is. De dove blijft echter in de eerste aanzet 
steken. Daarmee is niet beweerd dat het taalgedrag van de dove zonder 
betekenis, dus zinloos zou zijn. Verre daarvan. Hij wordt echter constant 
gedwongen zijn vrijheid te bevechten op zichzelf, omdat hij het eigen 
lichaam niet genoeg beheerst, omdat de gebondenheid aan het eigen 
lichaam, de onvoldoende mogelijkheid om het te transcenderen, zijn be
wegingen remmen; hij moet zich voortdurend rekenschap geven van wat 
er in hem gebeurt. 

Wanneer Merleau-Ponty het lichaam noemt: het anonieme gebied 
waarin zich ons contact met de wereld voltrekt, gekenmerkt door een 
lagere graad van veelal sensitief-proprioceptief bewustzijn, dan moeten 
we opmerken dat veel van wat bij ons anoniem gebeurt, bij de dove een 
vrij hoge graad van bewustheid bezit, omdat, zoals gezegd, de sedimen
tatie op een lager niveau is blijven steken. Ik wil nog trachten één moge
lijke — en belangrijke — opwerping te weerleggen. Iemand kan zich af
vragen of de conclusies die uit het onderzoek met de logatomen gevonden 
worden, nu ook van toepassing zijn op het gewone verstaansproces, 
waarbij de dove geen logatomen maar normale zinnen moet begrijpen. 
Anders gezegd : Wat voor zin heeft het, de taalverwerving van de dove 
te onderzoeken met nonsenswoorden? Moet hij bij het verstaan van 
een normaal gesprek niet opereren met een heel ander „instrumenta
rium" dan dat waarmee hij logatomen verstaat? Is dit geen andere be-
staanswijze? 

Het antwoord hierop zou bevestigend moeten luiden, wanneer we aan
namen dat de logatomen voor de dove zinloos materiaal zijn, dus echte 
nonsens. 

Ik meen evenwel aangetoond te hebben, dat het logatoom op de eerste 
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plaats ook voor de normaal-horende geen volslagen nonsens is 1. Maar 
wat belangrijker is : de logatomen, die immers het fysiologisch verstaan, 
de presentie van het lichaam re-presenteren, kunnen de moeilijkheden 
waarvoor de dove zich gesteld ziet, het duidelijkst aantonen en ons het 
helderste inzicht geven in de specifieke moeilijkheden die de dove onder
vindt. Hij staat immers als een buitenstaander tegenover de klanktaal, dat 
mogen we niet vergeten. De creatieve vrijheid die de horende in staat stelt 
een taal te beheersen, omdat hij de eigen lichamelijkheid kan transcen
deren (omdat het lichaam veel minder zichzelf betekent dan bij de dove 
het geval is), deze vrijheid weet de dove zich slechts op zeer beperkte 
wijze te bevechten. 

Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat het verstaan van fopwoorden 
en het verstaan van een gesprek volkomen identiek zijn, maar wel dat 
de eigen aard van de moeilijkheden die de visueel-kinesthetisch ingestelde 
dove heeft, zijn handicap, zich het duidelijkst aftekent in zijn gedrag 
tegenover logatomen. De systematiek van het volledige gespreksverstaan 
te schetsen is een opgave die uiterst moeilijk is, vooral omdat het creëren 
ad hoc, dat Tervoort als typisch voor de dovensituatie heeft genoemd.en 
dat m.i. ook geldt, wanneer de dove zich beweegt in de sonantische taal, 
dit concrete gedrag dus, een algemeen verstaansschema nagenoeg onmo
gelijk maakt. Er zijn teveel toevalligheden, te veel opkomende en weer 
verdwijnende betekeningen, die bovendien individueel verschillen!, dan 
dat hier een algemeen geldend patroon kan worden aangeduid. 

Er zou een team van specialisten nodig zijn om na te gaan, hoe de gram
maticale en vooral de syntactische factoren van de klanktaal door de dove 
geïnterpreteerd worden en hoe met name de bindende intonatie, die via 
de geluidsmethode enigermate kan worden waargenomen, de dove in 
zijn taalverwerving helpt. Ik heb mij moeten beperken tot de fonologie 
van deze taalverwerving. 

5.2 Het kinologisch aspect van de taalverwerving der doven. 

Wanneer we de taalverwerving van de dove nauwkeuriger bezien, wor
den we echter meteen geconfronteerd met de vraag of er wel van een „fo
nologie" gesproken kan worden. De fonologie van een sonantisch taal
systeem is namelijk onverbrekelijk verbonden met de geluidskwaliteiten 

ι Vgl. blz. 68 e.v. 
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van dit systeem. De dove is echter niet bij machte het geluid als zodanig 
waar te nemen. De gesproken woorden verschijnen hem als zichtbare 
mondgebaren en, ten laatste, als kinesthetisch waargenomen articulatie
bewegingen. Bij beide geldt het dus bewegingen. 

Bijgevolg moet er in plaats van de term foneem een nieuwe benaming 
gekozen worden, welke het eigen karakter van deze bijzondere taaiwaar
neming laat uitkomen. 

In navolging van Alich kan men het beste spreken van kinemen (afge
leid van het Griekse xtvetv = bewegen). Deze auteur omschrijft de 
kinemen als: de optische kenmerken van de lipleesgestalt, die als plaats
bekleders, vervangers, van de fonemen of de daaraan beantwoordende 
spraakbewegings-voorstellingen optreden i. Aangezien diverse kinemen 
homofeen zijn, d.w.z. voor de liplezer hetzelfde beeld vertonen, conclu
deert Alich hieruit, dat het aantal kinemen van een bepaalde taal aan
zienlijk kleiner is dan het aantal fonemen. Telt het Duits 40 fonemen (de 
diftongen inbegrepen), het kent daartegenover slechts 11 à 12 kinemen, 
dus nog minder dan een derde van het aantal desbetreffende fonemen 2. 

Hoewel Alich, zover ik heb kunnen nagaan, nergens uitdrukkelijk zegt 
dat deze kinemen slechts op grond van de woordbetekenis als een bepaald 
foneem worden gerealiseerd, wekt zijn studie sterk de indruk dat hij de 
kinemen in deze zin opvat. Zo schrijft hij in verband met de afleesbaarheid 
van de bilabiale afsluiting /p-b-m/, die hij als één kineem opvat, dat een 
verdere splitsing in diakritisch verschillende soorten nauwelijks mogelijk 
is, wanneer de bekendheidskwaliteit wordt uitgeschakeld i . Alich bedoelt 
hiermee, dat een bekend woord eerder wordt gerespondeerd dan een 
onbekend; de aanbieding „Mitte" werd bijvoorbeeld door slechts 2 
proefpersonen goed afgelezen, maar zeer vaak verstaan als het, veel meer 
bekende, „bitte". Dit laatste is ongetwijfeld waar, en toont aan welke 
invloed de betekenis-, in dit geval ook nog de bekendheidsfactor heeft 

Het logatomenonderzoek dwingt mij echter tot een sterk afwijkende 
interpretatie van het begrip kineem. Het is mij namelijk gebleken dat alle 
fonemen van het Nederlands stelsel in beginsel afleesbaar, zijn, hoewel 
sommige kinemen vaker worden misverstaan (dus als een ander kineem 
worden waargenomen) dan goed verstaan. Men hoeft slechts de achter in 

ι Vgl. Auch, o.e., p. 16. 
2 Idem, p. 141. 
J Zie Alich, o.e., p. 39. 

122 



dit boek opgenomen „verwamngsmatnces" te raadplegen, om dit vast 
te stellen. 

Welnu, bij het logatomenmateriaal wordt de betekenis — en zeker de 
bekendheidsfactor — nagenoeg buitengesloten. Daaruit volgt dat de 
onderzochte dove kinderen in staat waren de onderscheiden fonemen in 
hun kinologische gestalte tot op zekere hoogte waar te nemen, zij het dan 
ook dat de kinemen in bundels-van-verwantschap zijn gegroepeerd. 
Vooralsnog geef ik er de voorkeur aan, om — in tegenstelling tot Alidi — 
de term kineem op te vatten als de optisch-kinesthetische pendant van het 
foneem, en wel in die zin dat elk foneem in principe een kineem naast 
zich heeft. Eventueel zou men voor de zeer slecht afgelezen kinemen /0, 
y, œy en j / een uitzondering kunnen maken en deze onduidelijke ki
nemen bijgevolg een eigen kinologisch bestaan ontzeggen. Een dergelijke 
beslissing is evenwel tamelijk willekeurig: wie zal namelijk precies de grens 
vaststellen tussen wél en niet bestaande kinemen? 

Eén belangrijke opmerking dient in dit verband nog te worden gemaakt. 
In Alichs onderzoek trachtten de voorsprekers zo normaal mogelijk te 
articuleren, waartegenovei de verfilmde spreker in het onderhavige loga-
tomenonderzoek zijn articulatie prononceerde. Waarom aldus gehandeld 
werd, is uiteengezet op bladzijde 80. 

In de dagelijkse praktijk zal het aantal kinemen als optisch waarge
nomen bewegingen, dus als „kinoptemen", geringer zijn dan hier werd 
vastgesteld. Dit geldt mijns inziens echter niet in diezelfde mate waar het 
de kinemen als gevoelde bewegingen, als „kinesthemen", betreft. Aange
zien de kinemen in laatste instantie gefundeerd zijn in de spierzin, lijkt 
het mij verantwoord de boven gegeven interpretatie van de term kineem te 
handhaven. 

Nog een belangrijke restrictie vinden we in het feit, dat de testresultaten 
soms sterk van het ene kind tot het andere verschilden. Ook Alich heeft 
hierop gewezen l. Hieruit volgt nog eens duidelijk dat een verder onder
zoek, met verschillende sprekers, met meer en andere proefpersonen, met 
verbeterde geluidsaanbieding, nodig is, vooraleer we ons definitieve uit
spraken kunnen veroorloven. 

5.3 De afzonderlijke resultaten. 

Nogmaals vooropgesteld zij, dat het onderzoek alleen betrekking had 
1 Vergelijk Alich, o.e., onder andere p. 129. 
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op logatomen van het CVC-type, dat alle hiervolgende conclusies strikt 
genomen slechts op dit materiaal van toepassing zijn. Was het materiaal 
gecompliceerder geweest, dan zou een interferentie van factoren het uit
zicht vertroebeld hebben. 

5.3.1 De verhouding vocalen-consonanten. 

De taalwetenschap kan het verschil tussen vocalen en consonanten 
maar moeilijk definiëren. Nog onlangs schreef Ebelingl : „The distinction 
of vowels and consonants causes serious trouble to the phonetician, too". 
Toch concludeert deze auteur enige bladzijden verder: „It follows that 
there is no dimension running from vowel to consonant, but rather two 
disparate dimensions." 2 

De scheiding tussen vocalen en consonanten bestaat ook voor de 
dove 3. Wanneer ik stel dat de dove de klanktaal in het algemeen op een 
vage, verwarde wijze verwerft, dat het hem niet mogelijk is duidelijk gren
zen te trekken tussen de diverse fonemen, dan geldt dit vooral voor de 
vocalen. 

We constateren hier een overeenkomst met het normale taalverstaan. 
Ook voor de horende zijn de grenzen tussen de vocalen niet zo scherp als 
die tussen de consonanten. De klinkers vertonen veel meer variatie dan de 
medeklinkers. Wie in Schönfeld's „Historische Grammatica van het 
Nederlands" bijvoorbeeld de geschiedenis van de Nederlandse klinkers 
bestudeert, constateert daarin belangrijke verschuivingen. 

Zo wordt idg. ö>ogm. ä; idg. ö>ogm. ä; idg. ä>ogm. ö, ndl. oe 4. 
Voorts: idg. öi>ogm. äi>ndl. ë 5. 
De medeklinkers zijn conservatiever, resistenter. Er zijn consonanten 

die in de loop van diverse eeuwen onveranderd zijn gebleven, terwijl 
bepaalde verschuivingen als het ware a priori uitgesloten zijn : een ρ zal 
niet gauw tot к worden, noch tot 1 bijvoorbeeld, of tot h.. Maar de /if 
in een woord als het mnl. „ongedieve" gaat via /e/ terug op germ, /o/, 

1 С L. Ebeling, Linguistic Units, 's-Giavenhage 1960, p. 31. 
2 C. L. Ebeling, o.e., p. 34. 
3 Ook Alidi wijst op dit, eigenlijk toch zeer merkwaardige verschijnsel. Vgl. 

Aüch, o.e., p. 134. 
4 Zie M. Schönfeld, Historisehe Grammatica van het Nederlands, Zutphen 1954, 

(vijfde druk), p. 3;p. 12. 
s Zie Schönfeld, o.e., p. 9. 
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die in andere gevallen tot /u/ verandert. Door Umlaut wordt /α > ε/, 

/о > л/, door ronding wordt /e > 0; E, ε > л/ ' . Uit monoftongen ont

staan diftongen en andersom : idg. o1 > ogm. α' > ndl. e 2 . 

Wij hebben al deze wijzigingen namen gegeven, maar die verschaffen 

nog geen verklaring voor het zeldzame gemak waarmee de klinkers zich 

langs de lijnen van het systeem naar tegenoverliggende hoeken verplaat

sen. 

Daarentegen blijven de wijzigingen van de medeklinkers meestal bin

nen de perken van de homorgane periferie (Vergelijk de klankwetten van 

Grimm en Verner), een enkele uitzondering daargelaten, als bijvoorbeeld 

de verandering ft > cht. 

5.3.2 De vocalen. 

Het bleek onmogelijk voor de vocalen ook maar enig verschil aan te 

tonen tussen de VPC-score en de AuVPC-score, die dus respectievelijk be

trekking hadden op de visuele-perceptie-conditie en de „audio-" visuele-

perceptie-conditie. De inschakeling van de vibratiezin had dus voor de 

klinkers geen constateerbaar effect! Dit bleek ook de dagelijkse ervaring 

te zijn van de Gestelse leerkrachten. 

Ik kan hier dit, voor de akoesticus belangrijke, feit niet uitdiepen en 

volsta met het te signaleren. 

Er deden zich in het algemene verstaan der klinkers wel interessante 

zaken voor, vooral toen de gemaakte „fouten" werden geanalyseerd. 

Hoe verward het verstaan van de doven zich ook voltrekt, toch bleken er 

enige vaste tendenties voor te komen, met name bij de vocalen. Zij zullen 

ons de eerste sleutels tot het inzicht in de moeilijk toegankelijke materie 

van de taalverwerving der doven verschaffen. 

(1) De gespannen vocalen werden vaak als ongespannen genoteerd. 

Dus /a/ werd genoteerd als /α/; /o/ als /o/; /e/ als/E of ε/. 

Het omgekeerde kwam veel minder voor. Ik heb er reeds op gewezen, 

dat men niet zonder meer mag concluderen dat de gespannen vocalen 

even vaak als ongespannen vocalen worden verstaan. 

Het verstaan wordt immers niet altijd gedekt door de notering: allerlei 

factoren zijn voor deze discrepantie verantwoordelijk 3 . 

1 Zie Schönfeld, pp. 48—49. 
2 Idem, p. 7. 
3 Zie blz. 117—119. 
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Mijn conclusie wordt dan ook zeer voorzichtig getrokken: In grote 
lijnen kan worden gesteld dat de dove een gespannen vocaal vaker als 
ongespannen verstaat dan andersom. 

Ik geef hier de diverse scores, welke betrekking hebben op Doofheids-
groep 5, die in het onderzoek het nauwkeurigst is bestudeerd: 

I II 

/a-*a/ 40.3% 40.8% 
/a -• а/ 6.9 6.2 

Het teken I geeft aan : Visuele-Perceptie-conditie (VPC), het teken II 
geeft de score van de Audio-Visuele-Perceptie-conditie (AuVPC). 

Men ziet dat de verschillen tussen de twee condities te verwaarlozen 
zijn. 

Verdere scores ter vergelijking: 

i n Ι π 
/о-ю/ 39.7% 39.3% /e-*· E/ 33.8% 31.3% 
/о -*o/ 13.2 11.4 /E-»-e/ 11.8 10.7 

/e -»• e/ 23.9 22.8 
/e-t-e/ 11.0 10.3 

Bij het laatste geval, dus /e -*• E/ en vice versa, speelt de „Orthografie" 
geen rol, aangezien de letters e(e) en i van elkaar verschillen! 
(2) De diftongen worden vaak genoteerd als monoftongen, terwijl het 
omgekeerde hoogst zelden voorkomt. Ter illustratie : 

I II I II Ι π 

/ои —o/ 31.6% 32.0% /œy — о/ 43.8% 42.6% /e1 — «/ 26.1% 28.7% 
/о ->-ou/ 1.8 2.9 /a-t-œy/ 1.5 1.5 /ε ->· e1/ 6.3 5.1 

Men ziet het: ook hier geen significante verschillen tussen de VP-con-
ditie en de AuVP-conditie. Het zal duidelijk zijn dat wij hier, met nog 
meer zekerheid dan bij de gespannen vocalen, uit de notering mogen af
leiden dat diftongen vaker als monoftongen worden verstaan dan omge
keerd, het zekerste bij /œy -*• o/ aangezien de lettertekens hier totaal ver
schillen. 

De onderlinge verwisseling van de vocalen ¡ε. E, e, i/ is groot. Afgezien 
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van de onder (1) genoemde tendentie, dus: gespannen —*• ongespannen, 

valt nog het volgende op te merken. 

/ε/ Wordt vrij vaak verstaan als /α/. Dit geldt veel minder bij de overige 

drie. Men vergelijke : 

ι II 

/ ε / - / α / : 22.1% 28.3% 
/e/ —/α/: 3.3 2.9 
/E/-»/α/: 8.5 9.2 
/i/ ->/α/: 2.9 3.3 

Daarnaast: 

/a/-* /el: 13.1 9.5 
/α/ -»-/e/: 2.3 1.6 
/α/->-/E/: 4.9 4.6 
/α/ -* /i/: 1.0 2.0 

/E/ Wordt vaker als /ε/ verstaan dan omgekeerd: 

Ι π 
/E/-* ¡el: 31.3% 36.0% 
lel-* /E/: 11.8 8.1 

/i/ Wordt vaker als /E/ verstaan dan andersom: 

/І/-/Е/: 31.3% 29.8% 
/E/ ->- /i/: 10.3 10.3 

Combineren we de bovenstaande gegevens, dan krijgen we: 

/i/ -> /E/ - /ε/ -+ lal 

"Ve/^ 

Ik meen hieruit te mogen concluderen dat er bijna steeds een verschui
ving plaats vindt in de richting van een minder gesloten vocaal. De ver
wisseling /e/ -*• /E/ maakt hierop een uitzondering, maar hier geldt de 
bovengenoemde tendentie: 

gespannen -*• ongespannen, die sterker schijnt dan de tendentie 
gesloten -*• open. 

De meest scherpe scheiding in het vocalenstehel van de dove is die tussen 

geronde en gespreide vocalen. Deze demarcatielijn wordt zelden over-
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schreden en het is duidelijk waarom: de ronding is goed zichtbaar én goed 
voelbaar. Zo er van een uitzondering sprake is, dan geldt dit de vocaal /α/. 

M-* lof: 
/ο/^/σ/: 
/œy/^/α/: 
/α/^/œy/: 
/Α/^/α/: 

Ν ^ I кі: 

I 

4.6% 
6.3 
8.5 
0.6 
5.1 
0.6 

Π 

2.9% 
7.4 
5.5 
0.3 
6.3 
1.0 

Men ziet dat het hier om relatief lage scores gaat. De verwisseling van 

de hierboven vermelde vocalen met /α/ lijkt mij te moeten worden ver

klaard uit de affiniteit van /α/ en /o/. 

Met de vermelding van de klinker /o/ ben ik gekomen aan een van de 

merkwaardigste leden van het vocalenstelsel der doven. Er is geen 

kineem dat zo preferent is bij de andere, geronde vocalen en dat zelf zo 

weinig „uitwijkt". Hier zijn de scores : 

/А/-/Ч/: 
/Э/-/Л/: 
ІУІ-+М: 

W-*/y/: 
lay/ - Μ: 
lol - lavi: 
/eu/ •* M: 
M - /o"/: 

I 

54.4% 
7.4 

23.9 
— 

43.8 
1.5 

31.6 
1.8 

II 

54.4% 
6.6 

18.8 
— 

42.6 
1.5 

32.0 
2.9 

/0/ - /*/: 
M-*lel: 
/u/ - /о/: 
/э/ - M: 
lol-M: 
/э/^/о/: 

I 

51.8% 
1.1 

24.6 
1.1 

39.7 
13.2 

Π 

41.9% 
1.8 

26.8 
2.9 

39.3 
11.4 

De vocaal /o/ blijkt het centrum te zijn van álle geronde vocalen. Ook 
de juiste score, dus /o/ = /э/ is hoog, namelijk 59.6 c.q. 58.5 %. 

We zullen bij de medeklinkers zien dat de consonant /k/ daar een ver
gelijkbare positie inneemt, zij het minder sterk. 

De lezer zal hebben bemerkt dat in het bovenstaande een aantal termen 
voorkomen, die in een fonologie van de horende ontbreken: uitwijking, 
verwisseling, preferentie, een sterke positie etc. Dit maakt ons erop attent 
dat de kinologie van de dove heel anders geaard is, heel anders is opgebouwd 
als de fonologie van de horende. 

Volgens welke beginselen is het kinologisch systeem van de dove dan 
opgebouwd? Hiertoe kan men twee vragen stellen. De eerste is: welke 
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kinemen worden goed en welke slecht waargenomen? (Een dergelijke 

vraagstelling zou vreemd aandoen als inleiding tot een fonologie van de 

volledig-bezintuigde mens). 

De tweede vraag luidt: als sommige kinemen niet duidelijk worden 

waargenomen, hoe worden ze dan verstaan? 

Het antwoord op deze laatste vraag is in het bovenstaande voor de 

vocalen gegeven. De eerste heb ik, zelfs voor de vocalen, nog niet beant

woord. Hieronder volgen derhalve de scores: 

/α/: 

м-
/u/: 
/a/: 
/i/: 
/э»/: 

/ε/: 
/E/: 

VPC 

60.4 
59.6 
45.2 
40.8 
37.1 
35.3 
34.6 
28.3 

AuVPC 

67.3 
58.5 
46.3 
44.5 
29.4 
31.6 
33.1 
26.1 

/o/: 
/e/: 
/«*/: 
/A/: 

/œy/: 
/У/: 
/0/: 

VPC 

25.0 
21.0 
21.3 
12.1 
9.6 
3.7 
1.1 

AuVPC 

26.8 
22.8 
14.0 
13.6 
9.9 
6.3 
2.9 

Tabel 5.1: Percentages der goed-gescoorde vocalen, zoals vastgesteld voor Cat. I, 
dhgr. 5. 

Ik heb hieruit de conclusie getrokken, dat de twee „sterkste" vocalen, 
namelijk /α/ en /o/ ook een sterke „aantrekkingskracht" uitoefenen op de 

andere vocalen. Dit geldt heel bijzonder voor /э/. Men ziet ook hier weer 
gedemonstreerd, in welke mate het kinologisch systeem van de dove ver
schilt van het fonologische der horenden. Dat bewijzen vooral de termen 
„sterkste" en „aantrekkingskracht", die in de fonologie van de normaal-
horende niet te berde worden gebracht. De verklaring van de boven ge
signaleerde verschijnselen is zeer moeilijk te geven. 
1. Wat de tendentie gespannen -*• ongespannen betreft, kan men wijzen 

op de voorkeur die het „gespannen" bestaan van de doven wel moet 
hebben voor de meest spanning-loze situaties, een psychologische ver
klaring dus. Op grond hiervan heb ik ook de voorkeur gegeven aan 
de termen gespannen-ongespannen, boven bijv. vrij-gedekt. 
Een zeer geroutineerde spraaklerares van het Gestelse Instituut, 
Zuster Rosa, heeft mij erop gewezen dat de dove kleine kinderen over 
het algemeen met een vocaal responderen die minder tongspanning 
heeft. Wanneer zij een doof kindje een (woord met de klank )/i/ voor-
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sprak, antwoordde het meestal met een /a/, die dus wat minder span
ning vraagt. 
Ik geloof dat deze verklaring geen verdere uitbreiding behoeft, omdat 
zij op een begrijpelijke reactie wijst: het gespannene wijkt voor het 
minder gespannene. 

2. De minder sterke maar toch wel aanwijsbare tendentie : gesloten -*• 
open kan op eenzelfde oorzaak berusten. De open vocalen zijn over 
het algemeen beter afleesbaar dan de gesloten klinkers. Wanneer men 
evenwel de hiervoor l weergegeven tabel beziet, moet men concluderen 
dat dit maar in beperkte mate opgaat. Het foneem /a/ is opener dan 
/o/ en heeft toch een lagere juiste score. 

3. Het moeilijkst te verklaren is de preferentie die het kineem /o/ bij 
de andere leden van het stelsel bezit. Het moet een kineem zijn met een 
duidelijk voelbare articulatie, dat dus makkelijk in de mond ligt. Het 
is hierbij nuttig erop te wijzen dat spreken en verstaan als twee aspec
ten van één proces moeten worden gezien 2. Wat makkelijk gesproken, 
dus gearticuleerd wordt, dat kan ook duidelijk worden waargenomen. 
Goede sprekers zijn derhalve ook goede verstaanders. 

Men zou verwachten dat het kineem /u/, met de meest achterwaartse 
tongligging, de preferente vocaal is. Toch is dit kennelijk niet het geval. 
De uitwijking /u/ -*• /o/ is duidelijk groter dan /o/ —*• /u/. De articulatie-
plaats van /э/ moet bijgevolg de optimale zijn. 

Wanneer we de vocalen /л, у, e, œy, ou/ naast elkaar plaatsen, zien we 
dat ze alle worden gekenmerkt door een meerdere of mindere mate van 
líppenstulping. Dat wil zeggen: aan de kinderen van het instituut, waar 
dit onderzoek is verricht, werden deze vocalen met duidelijke stulping 
van de lippen geleerd en dat is begrijpelijk omdat de contrasten tussen de 
verschillende fonemen zo groot mogelijk moeten worden gemaakt. Ik 
neem aan dat dit op de andere instituten ook zo geschiedt. 

Vergelijken we nu bijv. /л/ met /o/, dan zien we dat ze nagenoeg dezelfde 
tongspanning hebben, maar dat /o/ gerond is en /л/ gestulpt3. Nu is het 
in Gestel een ervaringsgegeven dat stulping voor de kinderen moeilijker 
is dan ronding. 

ι Zieblz. 129. 
2 Het verstaan kan worden beschouwd als een virtueel, een onbewust met de spreker 

mee-bewegen. Vgl. o.a. С. Cherry, On Human Communication, pp. 293—294. 
3 Alich (o.e., p. 109) wijst eveneens op het belangrijke onderscheid tussen lipron-

ding en -stulping. 
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Ook hier vonden we de boven gesignaleerde (en achteraf niet verwonder
lijke) tendens, dat het moeilijkste wijkt voor het meer gemakkelijke. 
Naast gespannen ->• ongespannen 

gesloten ->• open 
komt: gestulpt —*• gerond. 

Het kineem /0/ is daarom zo bijzonder moeilijk, omdat hot wordt ge
kenmerkt door sterke spanning in de voortong èn door lippenstulping. 
De moeilijkheden van /y/ zijn niet minder. Ook hier spanning in de voor
tong en lippenstulping. 

Als we daarmee /u/ vergelijken, zien we: spanning in de achtertong, 
ronding in plaats van stulping en meer resonantie dan bij /y/. Het is 
begrijpelijk dat de kinderen op /y/ responderen met /u/! De moeilijkheden 
van /œy/ zijn dezelfde als bij de bovengenoemde gestulpte vocalen, echter 
vermeerderd met het diftongisch karakter van dit kineem. 

Er rest mij in dit verband nog een belangrijke vaststelling. Van Uden 
heeft erop gewezen dat de kinderen als gevolg van een vroegere, sterk op 
de bewuste articulatie gerichte methode vervielen in een zogenaamd „in
trovert" spreken l. „D.w.z. de spreekhouding, die het kind aldus kreeg, 
was niet, zoals bij ons horenden, een „tezamen met de ademstroom" 
naar voren werpen van gerhythmiseerd en gemelodieerd spraakgeluid 
naar de hoorder, maar een gericht zijn op hetgeen in de mond gebeurde 
en wat daar gevoeld werd." 

In het introverte spreken uit zich waarschijnlijk een te grote gerichtheid 
op datgene wat door Ellerbeck de vitale aandoening is genoemd. Deze 
auteur omschrijft de vitale aandoening op een bepaalde plaats als „de 
ervaring die het individu heeft van zijn bewegingen als verandering" 2. 
De aanwezigheid van vitale aandoeningen lezen wij af „uit de aangepaste 
motorische houding voor het waarnemen" 3. 

Op de hier gebezigde term „introvert" zou ik nadrukkelijk willen wij
zen. Het blijkt immers nodig de kinderen te leren hun adem naar buiten 
te werpen. Daartoe zijn in Gestel dan ook z.g. blaasorgeltjes ontworpen 
en wordt hen geleerd een blaasinstrument te bespelen 4. Veel wordt er 
gedaan om een meer extroverte ademrichting te krijgen. Is het in dit ver-

1 Zie A. van Uden, Geluidsmethode, p. 52. 
г Zie P. Ellerbeck, Een geval van schijndoo/heid, p. 66. 
3 Idem, p. 69. 
« Zieblz.9. 
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band niet typisch dat doofgeboren kinderen hun neus moeten leren snui
ten? Dit wil dus zeggen, ten eerste, dat het hun niet hindert wanneer hun 
neus verstopt is en ten tweede, dat de zuiver naar buiten gerichte adem
beweging die het snuiten immers is, hen niet ligt. Zuster Rosa, van wie 
deze laatste mededeling afkomstig is, heeft ook opgemerkt dat de dove 
kinderen geen zuivere /e/ kunnen vormen, die immers voor niet-r-klanken 
licht-diftongisch is. Dit kenmerk valt bij de doven weg, of er ontstaat een 
overdreven /i/-klank achter, „of ze richten de adem te veel op de keel en 
dan hoort men zoiets als een kelige e in het woord vest" 1. Het klinkt wat 
vreemd, maar het staat er: de kinderen richten de adem op de keel en vor
men dus „introverte" klanken. Over het algemeen zien wij dan ook, dat 
de dove kinderen de vóórklinkers verstaan als meer achterwaarts gesitu
eerde. Denk slechts aan de uitwijkingen : /0/ -*• /o/, /y/ ->• /o/, /œy/ —>- /э/, 
/л/-·- /o/, /i/-ν /ε, E/, /e/-* /α/. 

Zoals we bij /u/ gezien hebben, gaat dit niet zonder meer op. Dit meest 

naar achter gelegen kineem is niet zo favoriet als /э/. Min of meer geldt 
dit ook voor de meest open, gespreide vocaal, te weten /a/, die minder 
krachtig is als /α/. 

Het optimale articuiatiegebied voor de vocalen wordt duidelijk gevormd 

door de as /a-o/. 

Uit het bovenstaande is wel gebleken dat we bij de dove te maken heb

ben met kinologische kernen. Bij het verstaan werkt de dove vanuit 

deze kernen die duidelijk vast liggen. Rondom deze kernen bevindt zich 

een min of meer vage periferie, die steeds als verbonden met haar kern 

moet worden gezien. Het criterium van „the discreteness of the elements", 

dat Ebeling voor de fonologie van de horende hanteert2, is hier niet in de

zelfde zin te gebruiken. Wij hebben veeleer te maken met een wolk van 

kinemen, rondom een kern gelegen, waarvan de uiteindelijke realisatie 

sterk bepaald wordt door de context van de gesproken uiting. De dove 

werkt met een poly-interpretabel bezit aan kinemen, waarvan de onder

delen gekenmerkt worden door disjunctieve relevantie. 

5.3.3 De consonanten. 

De consonanten vertonen een beeld dat enerzijds sterk verschilt van 

1 Uit een niet-gepubliceerd geschriftje. 
2 Vgl. С. L. Ebeling, Linguistic Unils, p. 17. 
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dat van de vocalen, anderzijds daarmee duidelijk overeenkomsten ver
toont. Bij de vocalen is er slechts één duidelijke demarcatielijn waar te 
nemen, die tussen gespreide en geronde vocalen. Bij de consonanten ligt 
dit anders. Hier zijn vier onderscheiden groepen: 

A. De bilabialen : /ρ, b, m/ ) 

B. De labiodentaal: /f-v/ ; Lipconsonanten 

C. De bilabiale /w/ ) 

D. de overige kinemen, te weten : 

Dl : Dentalen : /t, d, r, n, s-z/ \ 

D2 : Velaren : /к, χ, η/ / 

D3 : Lateraal : /1/ > Tongconsonanten 

D4 : Huigklank: /h/ I 

D5 : Palataal : /j/ / 

Tussen de vier hoofdgroepen treedt nagenoeg geen verwisseling op. 

Het zal de lezer meteen opgevallen zijn dat de groep D zo'n verscheiden

heid van kinemen omvat: dentalen en velaren liggen articulatorisch toch 

duidelijk uit elkaar. En verder: het kineem /1/ is heel duidelijk waarneem

baar; de juiste score, dus /1 = 1/ is erg hoog, speciaal in Auslautpositie : 

Anlaut : 65/66 %, Auslaut : 91/86 %! 

Ik heb er boven λ al op gewezen dat we bij het vaststellen van het kino-

logisch systeem het criterium van de „discreteness of the elements" in 

de strikte zin niet kunnen gebruiken, dat we veeleer kineemwolken zullen 

vinden, meestal met een bepaalde kern. Onderscheidenheid treffen we bij 

de consonanten derhalve alleen aan voor /f-v en w/, die niet alleen erg 

duidelijk zijn (de juiste scores zijn: /f = f/ als Anlaut: 87,5—85,7%, als 

Auslaut: 84,2—87,4 % ; /w = w/, alleen als Anlaut, 75,0—76.5 %), dus ook 

heel weinig uitwijken naar andere kinemen, maar praktisch ook geen 

„voorkeur" van andere kinemen genieten. 

Binnen de bilabiale wolk valt geen kem aan te wijzen, al is de affiniteit 

tussen /p/ en /b/ iets groter als die van beide kinemen t.o.v. /m/. Inscha

keling van de vibratiezin betekende een duidelijke verbetering in de score 

van /m/ in Anlautpositie; in Auslaut valt dit niet waar te nemen. 

/m = m/ Anlaut : 40.8 — 52.9% 
Auslaut: 78.3 — 78.1% 

ι Zie biz. 132. 
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Een graad van afzonderlijkheid zoals we die bij /f-v/ en /w/ hebben 
opgemerkt, bestaat bij de vocalen niet. We stoten hier op een verschil tus
sen vocalen en consonanten. 

Er dient nog op gewezen te worden, dat het kineem /w/ een significante 
verwisseling vertoont met /f-v/, nl. /w/-»- /f-v/: 14,3—12,5%. Het om
gekeerde kwam bijna niet voor. Merkwaardig hierbij is, dat het hier 
geen labiodentale, maar een bilabiale /w/ geldt. 

Nu we de fonemen /f-v en w/ en de (bilabiale) subgroep /p, b, m/ een 
min of meer afzonderlijke plaats in het systeem hebben kunnen geven, 
rest ons nog de omvangrijke groep der „tongconsonanten". We hebben 
hier met een zeer belangrijk onderscheid te doen, namelijk dat tussen 
de lipconsonanten en de tongconsonanten. (Vandaar dat de tongcon
sonanten op blz. 133 als één groep (D) zijn weergegeven). Het vormt 
min of meer de pendant van de oppositie gespreid-gerond bij de 
vocalen, zij het dat er in de consonantgroepen meer afzonderlijkheid kan 
worden vastgesteld. De demarcatielijn tussen „labialen" en „lingualen" 
wordt, evenals dat bij de rondingsgrens het geval was, zelden overschre
den. De enkele infiltraties die worden gesignaleerd, zijn niet tot een syste
matisch optredende tendentie te herleiden. Het enige waarop gewezen kan 
worden is een nevenefiect bij het spreken. Wanneer de spreker namelijk 
een logatoom had gesproken, kwam het voor, dat hij daarna de mond 
sloot. Deze lippensluiting leek dan sterk op een bilabiaal kineem, zodat 
de kinderen soms ook een /p/ of /m/ noteerden. Dergelijke noteringen 
vallen echter buiten het eigenlijke kinologische systeem. 

Binnen de grote en in het Nederlandse foneemstelsel zo belangrijke 
groep der tongconsonanten kunnen echter wel subgroepen onderscheiden 
worden, zij het dat er geen scherpe grenzen te trekken vallen. Bij het zoe
ken naar de structuur van de lingualen ben ik op een zeer merkwaardig 
kineem gestoten: merkwaardig omdat het zulk een typische positie in
neemt. Ik bedoel het kineem / j / . Het bezat een uitzonderlijk lage score, te 
weten /j = j / : 2—8 %. Ook hier geeft het eerste getal de VPC-score aan, 
het tweede de Au VPC-score. Men ziet dat de inschakeling van de vibratie-
zin een kleine, maar significante verbetering bewerkte. Belangrijker dan 
deze lage score was echter de systematiek in de uitwijkingen. Het kineem 
Ijl bleek namelijk overwegend als /f, и of k/ te zijn verstaan, en voor de 
overige gevallen meestal nog als consonanten die met deze drie verwant 
zijn. 
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Toen het onderzoek vorderde, kwam nog een typisch feit naar voren. 
De drie genoemde consonanten /t-n-k/ bezaten alle een vrij hoge score, 
namelijk: 

Anlaut Auslaut 
/t = t/ 35--W% 52—52% 
/n = n/ 23-28% 33^10% 
/k = k/ 42-^6% 47-62% 

Bovendien echter bezaten zij bij de overige leden van de linguale groep 
een duidelijke voorkeur. Men kan zich hiervan zelf vergewissen door de 
figuren op blz. 136 en 137 te bezien. 

Hiernit leest men af, dat de drie kinemen /t, n, k/ belangrijke leden 
zijn in de tongconsonantengroep, hoewel de kinemen /t/ en/n/zelf ook 
nogal eens verkeerd verstaan worden. Vooral de uitwijkingen /n —*· k/ 
in Anlautpositie en /n—>-1/ in Auslautpositie zijn opvallend. Vergelijken 
we dit geval met de uitwijking /1 -*• k/ in Anlaut-positie, dan blijkt hier 
toch wel uit dat het kineem /k/ vooral geliefd is aan het begin van het 
woord. De optimale positie van deze krachtige explosiefis dus het woord-
begin. Wederom stuiten we op een merkwaardigheid in het verstaan der 
doven, die in de beschrijving van de normale fonologische systemen 
niet voorkomt. 

Wanneer het kineem / j / , dat alleen in Anlautpositie is onderzocht, nu 
precies tussen de drie hoekkinemen /t, n, k/ blijkt in te liggen, zij het met 
wat grotere voorkeur voor /n/, kan dit niet toevallig zijn. Het lijkt mij dat 
hier de sleutel ligt voor het vinden van de structuur die de tongconsonan
tengroep bezit. 

Door welke articulatie wordt / j / gekenmerkt? Het is een palataal fo
neem, dat met het tongblad wordt gevormd. Bij navraag in het Gestelse 
Instituut is mij gebleken : 
1. dat de dove kinderen het /n/-foneem vaak met het tongblad vormen, 
2. dat /n/ in Anlaut vaak als /t/ wordt verstaan, omdat een krachtige 

nasaal in het begin van een woord gemakkelijk als de homorgane ex
plosief wordt opgevat (vergelijk wat hierboven werd gezegd over de 
medeklinker /k/ in Anlautpositie). 

3. Ik citeer Zr. Rosa: „Terwijl de meeste Nederlanders de ch en g te 
ver naar achteren vormen, liggen deze klanken bij de doven merk
waardigerwijze te ver naar voren" '. 

1 Uit een niet gepubliceerd geschrift. 
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I>i9.5.3j 

Fig. 5.1—5.3: Schematisch overzicht van de verwisselingen met betrekking tot de 
consonanten /n, t, k/. Belangrijke „uitwijkingen" zijn weergegeven door getrokken 
lijnen, vrij onbelangrijke door stippellijnen. Van de getallenparen slaat het bovenste 
op de VPC, het onderste op de AuVPC. In elke figuur geven de sub-figuren 1 en 2 aan, 
in welke richtingen het desbetreffende kineem zelf uitwijkt; de subfiguren 3 en 4 geven 
weer, hoe andere consonanten in de richting van het betrokken kineem uitwijken. De 
subfiguren 1 en 3 geven telkens de Anlaut-situatie weer, de subfiguren 2 en 4 hebben 
betrekking op de Auslaut-positie. De cijfers hebben betrekking op de proefpersonen 
van Categorie I, doofheidsgroep 5. 

Zou een dergelijke articulatie ook niet mogelijk zijn voor het kineem 
/k/? Ook deze medeklinker wordt met het tongblad gevormd, zoals / j / 
en, wat de doven betreft, ook /n/. 

Het komt mij voor dat we gerechtigd zijn te concluderen tot een krach
tig articulatorisch centrum, waaromheen de overige tongconsonanten zijn 
gegroepeerd. Dit centrum wordt gevormd door enerzijds het palatum en 
anderzijds het tongblad. De groep der tongconsonanten vindt hier haar 
centrum, terwijl de totale structuur wordt afgegrensd door de hoekpunten 
/t-n-k/. Ook hier kunnen we niet zeggen dat het meest achterwaarts 
gevormde kineem, i.e. /k/, zonder meer de optimale plaats inneemt. Men 
is dichter bij de waarheid door te spreken over een preferente zone met 
een palataal centrum. 
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Er valt uit het merkwaardige gedrag van het kineem / j / , dat, nogmaals, 
alleen in Anlautpositie werd onderzocht, meer afte lezen. Deze consonant 
werd namelijk hoofdzakelijk als explosief of als nasaal opgevat. Ik heb er 
zojuist al op gewezen, dat een nasaal foneem als gevolg van de plotselinge 
inzet vaak als een explosief wordt waargenomen, zodat het verschil tussen 
de nasaal /n/ en de explosief/t/ niet zo groot is. Duidelijk blijkt echter dat 
het foneem / j / slechts zelden als spirant wordt opgevat. 

En daarmee komen we aan de volgende tendentie in het consonanten
systeem der doven: de proefpersonen toonden een grotere voorkeur 
voor explosieven dan voor spiranten. Ik kan dat als volgt weergeven : 

Spiranten —»- explosieven. 
Ter verdere adstructie kan ik slechts twee duidelijke homorgane paren 

aanvoeren, te weten ¡γ, χ/ -*• /к/ en /s, zl~>- /t/. Men vergelijke de scores: 

Anlaut 

/ γ / - / к / : 
/ к / - / γ / : 

/s,z/ + /t/: 
/t/ ->- /s, ζ/: 

5 0 - ^ 7 % 
14—10% 

35—28% 
9 - 1 0 % 

Auslaut 

/χ/-/к/ : 
/к/-/χ/ : 

/sigiti: 

M-"/si: 

38 —34 % 
б - 4 % 

21 - 2 2 % 
0,8— 1,6% 

Dit materiaal kan echter uitgebreid worden met de uitwijkingen van 
/h/, dat immers meer naar een explosief uitwijkt dan vice versa. 

Hier volgen de scores : 

/h/-Wk/: 33-28% 
/k/-*/h/: 3—2% 

Met een verwijzing naar de kinemen /j, s-z, γ-χ, h/ moet ik volstaan, 
maar ik meen dat hiermee de algemene tendentie : 
spiranten —>· explosieven is aangetoond. 

Samenvatting: 

| P — b ~ - m 1 

Fig. 5.4: Voornaamste interacties binnen het kinologische consonantensysteem. 
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In het bovenstaande schema zijn slechts de voornaamste tendenties 
in het consonantensysteem weergegeven, teneinde de figuur overzichtelijk 
te houden. Men ziet dat er toch wel van enige systematiek sprake is. 

De voorgaande bladzijden hebben niet direct een helder gelede struc
tuur ontdekt. Het is ook een ervaringsgegeven dat het verstaan der doven 
op een verwarde manier gebeurt, dat er veel vergissingen en onduidelijk
heden voorkomen. Het spreekt vanzelf dat een onderzoek als het voren
staande deze „slordigheid" alleen maar kan aantonen en niet in staat is 
een duidelijk systeem met onderscheiden leden te schetsen, wanneer de 
realiteit daar geen blijk van geeft. 

5.3.4 De invloed van de coarticulatie. 

Er is nog een belangrijk punt buiten beschouwing gebleven, te weten de 
coarticulatie l. Het goed verstaan van een kineem, ofwel het uitwijken in 
een bepaalde richting, hangt dikwijls nauw samen met de kinemen, waar
mee het verbonden is. 

In het materiaal dat de kinderen werd aangeboden, bevonden zich, 
toevalligerwijze, een aantal logatoomparen, die in slechts één van de drie 
fonemen verschilden. Om enkele voorbeelden te noemen : /zyt/ en /byt/, 
/hes/ en hos/, /nif/ en /nil/, /lo.r/ en /ly.r/. Bij dit laatste geval kon ik nagaan 
of het verstaan van /1/, aan het begin van een woord, verband hield met 
het feit of er een /o./ dan wel /y./ op volgde ; de slotmedeklinker was 
immers dezelfde. Het bleek dat de uitwijking /1/ -*• /k/ voor /o./ groter 
was dan voor /y./. 

Een ander voorbeeld: de uitwijking /h/—>- /k/ was voor /ε/ (s) groter 
dan voor /o/ (s). De /t/ in /byt/ had een hogere juiste score, dus /t = t/, 
dan in /zyt/. 

Wie de bovenstaande voorbeelden beziet, zal eruit kunnen con
cluderen, dat het hier wel heel moeilijk wordt de diepere structuur bloot 
te leggen. Uit een omvangrijk onderzoek bleek dat een conclusie, ge
wonnen uit een paar gevallen, door bestudering van een volgend logato-
menpaar vaak werd gelogenstraft. 

1 De consonanten die een vocaal omgeven, oefenen hierop invloed uit. Dit werd 
experimenteel vastgesteld door Antti Sovijärvi, lieber die Veränderlichkeit der Zungen
stellung und der entsprechenden akustischen Schwankungsgehiete der Vokale auf gr und 
eines Röntgentonfilms gesprochener finnischer Sätze, in: Phonetica, 1958, suppl. pp. 
74—84. Zie ook Alich, o.e., p. 139. 
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Wanneer ik alleen de gevolgtrekkingen vermeld, die zich redelijk goed 

wisten te handhaven, kom ik tot de volgende m.i. belangwekkende pun

ten. Het bleek dat er een zeker verband bestond tussen geronde vocalen 

en velaren. Boven heb ik er al op gewezen, dat het kineem /o/ bij de vo

calen zulk een dominerende plaats inneemt en er is eveneens melding van 

gemaakt dat het kineem /k/ het krachtigste lid van de tongconsonanten-

groep is. De introverte neiging is dus wel zeer opvallend, zowel bij conso

nanten als bij vocalen. 

Ik laat hier de gegevens volgen die mij tot deze eerste conclusie hebben 

gebracht : 

/r/ voor /cey/ -> /k/ 

/r/ „ /u/ + /k, γΙ 

/η, 1/ „ /y/ -+ /к, γ/ 

1/ „ /о/ -»-/к/ 
Daarnaast echter staan de volgende gevallen : 

/t/ voor /œy/ = /t/ (hoge score) 
/s/ voor /0/ -*• /t/ 
/s/ voor /л/ -> /t, n/. 

Hier is dus geen sprake van velarisering. Er dient echter bij opgemerkt 
te worden dat de uitwijking /s/—»• /t/ op een andere tendentie berust, te 
weten spirant -*- explosief, en dat de hoge score /t = t/ geen uitwijking 
impliceert. 

Een duidelijke uitspraak kan ik niet doen, maar, naar ik meen, mag 
toch gesteld worden dat de gerondheid van vocalen nogal eens velari
serend werkt op de voorafgaande consonant, natuurlijk steeds met de 
restrictie : wat het verstaan door doven betreft. 

Geldt deze tendentie ook voor de consonant die op een geronde vocaal 
volgt! Ik meen van niet. Het is mij althans opgevallen dat we hier een 
ander soort uitwijking aantreffen: 

na /0/ wordt /r/ ->- /1/ 
na /u/ wordt /n/ ->• /1/ 
na /y/ wordt /t/ -v /f/ (dus een labiaal!) 
(na /o/ wordt /s/ -v /n, t/.) 

Het laatste geval heb ik tussen haakjes gezet, omdat dit, zoals hierboven 
is vermeld, de situatie niet zuiver weergeeft. 

Men ziet dat we hier met een ander gedrag te maken hebben : /r en n/ 
wijken uit naar /1/, /t/ naar /f/. Dit laatste is te merkwaardiger omdat we 
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hier een labiaal aantreffen die over de demarcatielijn is heengedrongen. 

Het kineem /1/ neemt een typische plaats in. In fig. 5.4 heb ik deze 

consonant daarom ook in een uithoek geplaatst. Mij dunkt dat het bij 

de doven een geliefd Auslautkineem vormt, terwijl /k/ en ook /t/ en /n/ 

duidelijke Anlautkinemen zijn. Men kan dat duidelijk zien door de figu

ren 5.1, 5.2 en 5.3 met elkaar te vergelijken. Men constateert hier frap

pante verschillen. Er zij vooropgesteld, dat er een uitzondering moet 

worden gemaakt voor de kinemen /h/, (alleen in Anlautpositie), /η/ (alleen 

als Auslaut) en Ιγ-χΙ, de spirantische paladijn van /k/. Men vergelijke 

voor dit laatste de verhouding /s:t/. De consonanten /n, r en 1/ wijken 

echter in Anlautpositie veel sterker naar /k/ uit dan in Auslautpositie, 

terwijl de kinemen /n en r/ in Auslautpositie naar /1/ uitwijken (en de score 

/1 = 1/ in Auslautpositie aanzienlijk hoger is dan in Anlaut). 

Ik meen uit het bovenstaande te mogen concluderen dat de dove bij 

zijn waarneming van de beginconsonanten, d.w.z. uit de tongconsonant-

groep, neiging heeft deze als een explosief op te vatten, terwijl zijn voor

keur op het einde van een woord uitgaat naar de articulatiebasis van de 

spirant /1/, een reden dus om /1/ en /k/ te zien als de polen van de tongcon-

sonantgroep. 

Het spreekt vanzelf dat bij deze conclusie, evenals bij alle andere, de 

beperking moet worden gemaakt, dat zij kan zijn beïnvloed door de 
typische eigenaardigheden van het CVC-woordtype. De logatomen zijn de 
kinderen zeer duidelijk geïsoleerd aangeboden. Hoe de doven zullen rea
geren t.o.v. een verbonden keten van woorden is hier dus niet met zeker
heid uit op te maken, al dient men wel te bedenken dat de dove meer 
analytisch, meer staccato hoort dan wij, volledig bezintuigden l. Het is 
mogelijk dat een langdurig toegepaste geluidsmethode in dezen verbete
ring kan brengen. 

Nog op een ander feit dient hier te worden gewezen. De spreker in de 
films heeft de logatomen bijzonder duidelijk gearticuleerd, zo duidelijk, 
dat ik aanvankelijk in de veronderstelling verkeerde, dat de proefpersonen 
nagenoeg 100% van het aangebodene zouden verstaan. Ik heb er boven 2 

al op gewezen dat de kwaliteit van het geluid niet even goed was; de 
signaal-ruisverhouding had gunstiger kunnen liggen. Het laat zich goed 

1 Men vergelijke blz. 77—19. 
2 Zie blz. 90. 
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denken dat er bij een optimale geluidsaanbieding niet alleen duidelijker 
verschillen aan de dag getreden zouden zijn tussen VPC-score en AuVPC-
score, maar ook dat de verschuivingen iets anders zouden zijn geweest. 
In dit verband is het ook merkwaardig dat de proefpersonen uit doofheids-
groep 4, die dus een kleiner gehoorverlies hadden, en bij wie de geluids
methode ook een grotere verbetering bracht, hier en daar een ander type 
uitwijking vertoonden. Het duidelijkste bleek dat in een grotere voorliefde 
voor /n/. 

Wat nu de zeer duidelijke articulatie van de spreker betreft, kan men 
opmerken dat de wijze van articuleren in het gewone gesprek toch veel 
minder geprofileerd is. Ook de kwaliteit van de draagbare versterkertje 
is natuurlijk minder dan die van de klasseapparatuur. En toch was het 
verstaan in de gunstigste situatie van het onderzoek lang niet ideaal, zoals 
gebleken is uit de diverse uitwijkingen. Persoonlijk heeft mij vooral ge
troffen de score van /r/. Ik meende dat dit foneem haast té duidelijk werd 
uitgesproken en toch bleek mij dat deze spraakklank helemaal niet zo 
stevig stond. Daartegenover bleek het foneem /h/ nog niet eens zo'n 
slechte beurt te maken. 

Een fysicus en een foneticus kunnen uit het door mij onderzochte 
materiaal, naar het mij voorkomt, nog tal van merkwaardige feiten distil
leren. Zo kan de uitwijking ¡τ—*- η/ worden verklaard uit het feit dat een 
krachtig versterkte /n/ een intermitterend geluid krijgt, dat overeenkomst 
vertoont met /r/. Een plotseling beginnende /n/ heeft, ten andere, weer 
het effect van een explosief. Onnodig te zeggen dat er nog veel meer te 
concluderen zal zijn. 

Aan het slot van de paragraaf vermeld ik nog een geval waarin de co-
articulatie het verstaan beïnvloedt. In combinatie met gespreide vocalen 
worden de consonanten meestal beter verstaan dan gecombineerd met ge
ronde vocalen. Deze vaststelling zal wel niemand verbazen, aangezien 
de lipronding veel verbergt van wat er zich in de mond afspeelt ·. 

Dus: /s = s/ vóór /a(n)/ > /s = s/ voor /0/(n) 
/k = k/ „ /a(r)/ > /k = k/ „ /o/(r) 
/s = s/ na (Ь)/г/ > /s = s/ na (h)/a/ 2. 

1 Ook Alich wijst voortdurend op de rol die de geronde vocalen in het (mis)verstaan 
spelen. Zie bijv. Alich, o.e., p. 140. 

î Het teken > betekent: „is groter dan". 
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Toch zijn er ook weer duidelijke uitzonderingen: 
/t = t/ voor /cey/(p) > /t = t/ voor /i/(p) 

lx = xl n a ( r)/0/ > lx = xl n a (г)/»/· 

Deze exceptie is wellicht te verklaren door het feit dat /i/ de meest 
gesloten vocaal is. 

Hier wordt dan voor het laatst gedemonstreerd hoe moeilijk het is, in 
dit verstaan der doven een duidelijke structuur te ontdekken. Er is 
haast geen conclusie, of zij moet onder voorbehoud worden gemaakt. 
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EPILOOG 

In de voorgaande hoofdstukken is onder meer een poging gedaan het 
kinologisch aspect van de taalverwerving bij een aantal dove kinderen te 
beschrijven. De waarde van hetgeen in deze studie kon worden vastge
steld, is aan verschillende beperkingen onderhevig. Zij worden hier nog 
eens kort samengevat. 

De keuze van de proefpersonen was beperkt, niet alleen wat het aantal 
betrof, maar ook omdat zij allen op hetzelfde instituut werden onderricht. 
De kinderen zijn geconfronteerd met slechts één spreker, wiens voor
spreken bovendien nog werd verfilmd, hetgeen impliceert dat hij twee
dimensionaal verscheen. Daarbij komt nog dat de weergave van het ge
luid niet vlekkeloos was. 

Een volgende beperking is te vinden in het taalmateriaal dat werd ge
bruikt; het bestond uit logatomen, dus nonsenswoorden, van het CVC-
type. Hoewel deze laatste beperking aanvankelijk het meest bezwaarlijk 
scheen, bleek zij achteraf zeer zinvol geweest te zijn. Gaandeweg werd 
immers duidelijk, dat juist het logatomenmateriaal in de onderhavige 
kwestie veel inzicht kon verschaffen. 

In de taalverwerving van de mens bevindt zich immers een laag, die 
door de horende getranscendeerd wordt, maar waarmee de dove zich 
dagelijks geconfronteerd ziet. Men kan deze taalverwervingslaag wellicht 
het best omschrijven als het „lichamelijk verstaan", waarbij het woord 
lichamelijk dient te worden opgevat in de zin die Merleau-Ponty eraan 
gegeven heeft. 

De dove moet zich deze lichamelijkheid van het taalgebruik al te zeer 
bewust maken en daarom richt hij zichzelf te vaak op datgene wat er in 
hem plaatsgrijpt. Dit introverte gedrag vinden wij als het ware uitgedrukt 
in bepaalde tendenties, die zijn kinologie kenmerken. Onder invloed van 
een intensieve „geluids"training zal hij wellicht kunnen geraken tot een 
meer extrovert bestaan, al was het alleen maar omdat een dergelijke„ge-
luids"methode de inspanning kan reduceren die de taalverwerving hem 
kost. 

Al verkeert de dove mens in een noodsituatie en wordt hij door de 
doofheid in zijn vrijheid beperkt, zijn taalverwerving geschiedt op zinvolle 
wijze. Hoe verward de taal van het jonge dove kind soms ook lijkt, het 
werkt vanuit een zeker systeem. Wij moeten deze systematiek trachten te 
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begrijpen, weten hoe bijvoorbeeld zijn kinologisch stelsel zich verhoudt tot 
het akoestisch-fonologische. De foutenanalyse die in deze studie werd uit
gevoerd, kan misschien hen helpen die zich dagelijks voor het dove kind 
inzetten: zijn onderwijzers en onderwijzeressen. 

In het hier beschreven onderzoek werd de woordbetekenis met opzet 
buitengesloten. Dat dit niet helemaal gelukt is, werd vermeld. Ook in de 
bijzondere situatie van een logatomentest deed de betekenisfactor zich 
gelden; in 10 à 15% der gevallen werden er zinvolle woorden genoteerd. 

Een onderzoek met behulp van „normaal", betekenisvol taalma
teriaal zal de beperkingen die aan de logatomentest inherent waren, 
voor een gedeelte kunnen wegnemen. Dit zal echter een geheel ander 
onderzoek moeten zijn. 

Zodra wij ons namelijk willen verdiepen in de betekenisvolle taalver
werving, stoten wij op moeilijkheden die voor een groot gedeelte voort
vloeien uit het individuele taalgebruik, datais zodanig per proefpersoon ver
schilt en verbonden is met ieders persoonlijke historie. Dit individuele taal
gebruik onttrekt zich evenwel grotendeels aan een systematische beschrij
ving. Men krijgt immers vooral te maken met de bekendheidsfactor, die het 
verstaan van de zinvolle woorden richt. De bekendheidsgraad der woor
den kan echter van de ene proefpersoon tot de andere sterk verschillen. 

De bekendheidsgraad van een bepaald woord zal zeer zeker samenhangen 
met de gebruiksfrequentie. Een onderzoek bij een groot aantal dove kinde
ren kan ons in staat stellen de gebruiksfrequentie van de meest voorkomen
de woorden vast te stellen en daaruit hun bekendheidsgraad globaal af te 
leiden. Globaal, want de individuele verschillen zullen hier groot blijven. 

De bekendheid der woorden is echter niet de enige factor die inter
fererend werkt ten opzichte van het „eigenlijke" verstaan. De individuele 
situatie van elke proefpersoon afzonderlijk, en uiteindelijk zijn vrijheid, 
zullen ons waarschijnlijk onoverkomelijke moeilijkheden opleveren. 

Aan de grammaticale en syntactische aspecten van de taalverwerving 
der doven is in deze studie nagenoeg geen aandacht geschonken. Dit uit
gestrekte terrein is reeds door enkelen, zoals Tervoort, systematisch onder
zocht, maar biedt nog voldoende stof voor research. Wij mogen hopen 
dat er in de komende jaren nog tal van studies aan deze belangrijke materie 
worden gewijd. 

Kennis van de esoterische taalverwerving der doven kan alleen maar bij
dragen tot verlichting van de nood, waarin onze dove medemens verkeert. 
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SUMMARY 

Since 1940 a special method for teaching deaf children has been de
veloped in the Institute for the Deaf at Sint-Michielsgestel, Holland. 
This so called „sound method" consists in employing the small residual 
hearing or eventually the vibration sense of profoundly deaf children, 
i.e. with hearing losses of at least 90 db in the higher frequencies. 

The author's aim was to investigate the influence of this „sound 
method" upon the lip reading proficiency of profoundly deaf pupils. It 
was expected that lip reading proficiency would be increased when the 
deaf made use of group hearing aids. 

In ch. 1 of the present study a short review has been given of the metho
dological development in the above mentioned institute, mainly after 
the sound method has been introduced. This method has not only a 
bearing upon the speech perception and production, but also has as its 
goal a continuous coupling of sound perception and motor functioning, 
notably of the organs of speech. 

Chapter 2 tries to describe the proper character of the perception of 
deaf children in general, particularly their visual and kinaesthetic per
ception. The important role played in this process by the human body 
has been stressed, such in accordance with the theories of M. Merleau-
Ponty. It seems that the perception of deaf children is tied to their bodily 
existence in a higher degree than is observed in normally hearing people. 
The deaf are but too conscious of what happens inside their bodies and 
consequently are less capable of grasping the referential aspect of these 
bodily processes. 

Chapter 3 describes the original plan of the research at issue. The 
author composed a set of speech materials to be presented to a number 
of deaf children. If possible, these children would be confronted with, 
amongst other speech materials, equivalent word lists for three test con
ditions: „auditory" perception condition (AuPC), visual perception con
dition (VPC) and „audio" visual perception condition (AuVPC). From 
this prior investigation it appeared that the profoundly deaf pupils were 
unable to perceive the spoken words by hearing alone (AuPC). The scores 
obtained in AuVP-condition were higher than those obtained in VP-condi-
tion. In analysing the test results, however, several difficulties cropped 
up. The scores obtained with the word lists only allowed of quantitative 
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comparisons. We were, however, interested in the causes underlying the 

differences between the VPC- and the AuVPC-scores. In fact the search 

for these causes turned out to be for the greater part mere guessing work. 

It was especially for this reason that the author chose nonsense syllables 

as speech materials (see ch. 4). For this purpose he borrowed the term 

„logatome" from the telephone engineers, to denote a nonsense syllable 

of the consonant-vowel-consonant (CVC) type. Four sound films were 

made, each consisting of 30 logatomes. The speaker was unknown to 

the test subjects. Besides, these four films were also mounted in a reverse 

order, so that the author got 8 films, namely two identical sets of four 

films. The eight films were presented to 78 boys and an equal number of 

girls, all pupils of the above mentioned institute, in the following order: 

film 1, first 15 words without sound, second 15 with sound; film 2, first 

15 words with sound, second 15 words without sound, etc. Thus each loga

tome could be presented under the two conditions: lip reading alone 

(VPC) and lip reading sustained by „auditory" or eventually „vibratory" 

perception (AuVPC). 

The 156 subjects were divided into two categories, dependent on their 

intelligence and degree of auditory training. Category 1, comprising the 

more intelligent children, who in addition had had a sufficient auditory 

training, were divided into five groups, in accordance with the degree of 

their hearing losses. Category I, group 5, for example, consisted of the 

pupils with the greatest loss, i.e. at least 90 db at 500, 1000 and 2000 cps 

(HF) and at least 80 db at 125, 250 and 500 cps (LF), (British Standard). 

As to the results of this logatome test, no significant difference was 

found between the VPC and the AuVPC scores concerning the logatomes 

as a whole, in so far as the most profoundly deaf pupils were concerned. 

The children belonging to Category I, group 4 (HF-loss at least 90 db, 

LF-loss between 60 and 80 db), however, when taken as a whole, scored 

in the AuVPC significantly higher than in VPC. 

As to the phonemes which constituted the logatomes, some of the 

initial consonants (/m, j , r/) and especially some final consonants 

(/rj, χ, к, г/) were by the most profoundly deaf subjects significantly 
higher scored in AuVPC, when compared with the VPC-scores. This 
holds good so much the more for the pupils of Category I, group 4, to 
say nothing of the other groups. The vowel scores, however, were almost 
identical, in VPC and AuVPC. 
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Finally, in chapter 5, an attempt has been made to investigate the nature 
of the lip reading process proper. To that end the term „kineme" was 
used (Alich). By a kineme we mean a phoneme in so far as its relative 
speech movements can be perceived in a visual-kinaesthetic way. In 
general the kinemes are grouped in „clews", which means that in a 
sense, these kinemes are homophenous. It appeared that the „kinology" of 
the deaf children showed special trends and a typical pattern (cf. e.g. 
fig. 5.1—5.4). Close vowels, for instance, were mostly caught as open. 
Free vowels were often perceived as checked vowels. 

The most conspicuous dichotomy was found between rounded vowels 
on the one hand and unrounded vowels on the other. 

As to the consonants, besides the labials and labiodentals there was 
a large group of unguals, comprising all the other consonants, which 
were consequently often confounded. The centre of this lingual group 
seems to be formed by the hard palate, on the one side, and by the front 
of the tongue, on the other. The nuclei of this group were /n, t, к/. A 
further conclusion was that spirants were often perceived as homorganic 
stops. 

In the various kinemic clews certain nuclei could be discerned which 
were favourite in the kinological system of the deaf. This was most of 
all the case with the rounded vowel /o/; among the velar consonants 
/k/ was distinctly preferred. 
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BIJLAGE 1 : LIJST VAN GEBRUIKTE FONOLOGISCHE TEKENS 

/P/ 
/b/ 

/m/ 

KI 
/v/ 

/w/ 

/t/ 

/d/ 

/n/ 

/s/ 

/z/ 

/1/ 
/r/ 

/j / 
/k/ 

/Z/ 
/V/ 
/h/ 

/0/ 

: /pa.rt/ 

. ¡be.n/ 

/man/ 

¡nes/ 

/ve.l/ 

/wust/ 

/tas/ 

/dak/ 

/na. m/ 

/sok/ 

/za.l/ 

/ІО.Г/ 

/rit/ 

/ja.r/ 

/kast/ 

/1««э/ 
/уе. э/ 

/hant/ 

/lar)/ 

paard 

been 

man 

fles 

veel 

woest 

tas 

dak 

naam 

sok 

zaal 

loof 

riet 

jaar 

kast 

lachen 

geven 

hand 

lang 

/α/ 

/a-/ 

/е./ 

lel 

/E/ 

/i/ 

/a/ 

/о/ 

/u/ 

/л/ 

/У·/ 

10.1 

ie1/ 

/эи/ 

/œy/: 

• /kans' 

/та. π/ 

/me.l/ 

/nek/ 

/kEp/ 

/vil/ 

/rots/ 

/lo.p/ 

/huk/ 

/hAt/ 

fry.τ! 

/ne.s/ 

/le^t/ 

/k3us/ 

/hœys/ 

kans 

maan 

meel 

nek 

kip 

viel 

rots 

loop 

hoek 

hut 

kuur 

neus 

lijst 

kous 

huis 
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BIJLAGE 2. DRIE P.B.-WOORDENLUSTEN 

Π III 

l.elke 

2. ver 

3. licht 

4. niet 

5. van 

6. flesse(n) 

7. fijn 

8. dood 

9. nat 

10. trein 

11. nummer 

12. sterre(n) 

13. kind 

14. zitte(n) 

15.plage(n) 

16. door 

17. bene(n) 

18.blare(n) 

26. vaas 

27. buik 

28. zeep 

29. winter 

30. hange(n) 

31. zien 

32. doze(n) 

33. ja 

34. stom 

35. met 

36. juni 

37. dorst 

38. denke(n) 

39. hier 

40. dom 

41. rook 

42. dat 

43. knecht 

19. moete(n) 44. lastig 

20. naaie(n) 

21. hande(n) 

22. water 

23. hoog 

24. gras 

25. weinig 

45. kou 

46. wasse(n) 

47. geel 

48. spin 

49. geeuwe(n) 

50. doen 

l.rame(n) 

2. nek 

3. binne(n) 

4. wij 

5. deke(n) 

6. naar 

26. gracht 

27. half 

28. grond 

29.jurke(n) 

30. geweld 

31. flink 

7. knippe(n) 32. verstand 

8. niks 33. die 

9. noeme(n) 34. danse(n) 

10. klein 

11. lampje 

12. niense(n) 

13. tante 

14. tweede 

15. arme(n) 

16. tongc(n) 

17.ete<n) 

18. ton 

19.valle(n) 

20. wone(n) 

21. zonder 

22. tien 

23. hebbe(n) 

24. dicht 

25. hard 

35. hore(n) 

36. lui 

37. en 

38. diere(n) 

39. ouders 

40. zwijge(n) 

41. uw 

42. zijn 

43. oog 

44. les 

45. doof 

46. pootje 

47. staan 

48. zeg 

49. beer 

50. beest 

l.banke(n) 

2. wasse(n) 

3. geen 

4. jonge(n) 

5. krant 

6. hoeste(n) 

7. kunne(n) 

8. kamer 

9. liever 

10. zacht 

ll.bakke(n) 

12. note(n) 

13. naast 

14. onder 

15. pijn 

16. vinde(n) 

17. tuin 

18. tafel 

19. koeie(n) 

20. zelf 

21. werk 

22. slape(n) 

23. smal 

24. mooi 

25. brieve(n) 

26. hals 

27. nieuw 

28. dit 

29. gille(n) 

30. wit 

31. vuur 

32. straat 

33. berg 

34. dapper 

35. geite(n) 

36. derde 

37. rood 

38. mand 

39. zout 

40. nest 

41. onzin 

42. droog 

43. slaan 

44. honde(n) 

45. mijn 

46. wege(n) 

47. zien 

48. erg 

49. eende(n) 

50. nee 
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BULAGE 3 

Enige voorbeelden van groepen keuzezinnen die ongeveer homofeen zijn. Men ziet 
dat er ook niet-homofene zinnen werden opgenomen, om na te gaan of er niet lukraak 
werd gekozen. 

I 1. Heb je dat grote beest gezien? 
2. Hebben jullie dat rode paard gezien? 
3. Heb je dat al meer gedaan? 
4. Heb je een mooi feest gevierd? 
5. Heb je die foto al eens gezien? 
6. Ik heb mijn hoofd pijn gedaan. 

II 1. Hij heeft de kast dichtgedaan. 
2. Hij heeft de gasten weg zien gaan. 
3. Zij hebben de kasten dichtgedaan. 
4. Hij heeft die kaas weggedaan. 
5. Hij is naar zijn tante en zijn nicht gegaan. 
6. Dat heeft hij vast niet gedaan. 

Ш 1. De boer heeft een paard gekocht. 
2. Mijn broer heeft een paarse hoed. 
3. De boeren hebben in maart gedorst. 
4. Je moet hier maar iets kopen. 
5. Hij moet het hier hebben gezocht. 
6. De broeder geeft mij een paar sokken. 

IV 1. Er staat een bank op het zand. 
2. Er staan bakken aan het strand. 
3. Wij zijn soms bang op de gang. 
4. Er stond een bakker aan de kant. 
5. Dat staat allang in de krant. 
6. Wie bang is, krijgt van mij een hand. 
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BIJLAGE 4 

α 
a 
э " 
f 

e 
f' 

0 

E 

1 

э 
u 
о 
л 
œy 
У 

Rest 

а 

60.4 67 3 
6.9 6 2 
0.3 

13 1 9 5 
2 3 1 6 
1.0 0 6 

4.9 4 6 
1 0 2 0 
4 6 2.9 
0 6 0 3 
0.6 1 0 
0.6 1 0 
0.6 0 3 
0.3 

2.3 2 0 
0.5 0 7 

а 

403 408 
408 445 

0 4 0 4 
5.9 2 5 
21 1 3 
17 21 

2.5 1 3 
1.3 1.3 
1 3 0 8 

0 8 
0 8 0.8 

0 8 

21 0 4 
0 8 2 2 

D u 

2 6 2 6 
0 4 

35 3 31 6 
I 1 0 7 

0.4 
I I 15 
0.4 0.4 

316 320 
3 7 2 6 

15.4 18.0 
I 8 3 7 
4 4 4 0 

1 5 1.5 
0 3 14 

e 

22 i 28 3 
4 8 6 3 

0 4 
34 6 33 1 
НО 103 
6.3 5 1 
0 4 

118 8 1 
2 6 3 3 
3 3 11 

0 4 0 7 
11 11 
0 4 

1.1 1 5 
Ol 0 7 

e 

3 3 2.9 
11 11 

0 4 
23.9 22 8 
21 0 22.8 

3 3 4.8 

33 8 31.3 
5.9 9.2 
18 11 
0 7 
0 7 0 7 
1 8 

I 5 1.1 
12 18 

£> 

13.2 14 7 
3.3 7.7 
0.7 0 7 

261 28 7 
12.1 13 6 
21.3 140 

1.5 0 4 
10.3 12 1 
4.0 1 8 
1.8 1 8 
0 7 
0.7 0 4 
2 2 0.4 

0.7 
0 4 
0 7 2.2 
1 0 0 8 

0 

1.8 2.2 
0 4 0.4 
4 8 55 
1.8 2.2 
0.4 0.4 

1 1 2.9 
0 4 0.7 

0 7 
51 8 41.9 

6 6 125 
20.2 17 3 
5.5 5 5 
0 7 2.6 
0 7 0.7 
3 3 2.2 
0 9 2 3 

E 

8.5 9 2 
1.1 1 1 

31.3 36 0 
11.8 10 7 
2.2 1 8 
0 4 

28.3 26 1 
10.3 10 3 
2.2 0 4 
0 7 0 7 
0.4 0 4 
11 11 

0 4 

11 18 
0 6 

Bijlage 4: Verwamngsmatnx voor de middenklanken der logatomen, zoals ze zijn ge
scoord door de 34 proefpersonen van Categorie I, doofheidsgroep 5. De getallen duiden 
de percentages aan Eén responsie komt overeen met 0,37%, hier afgerond tot 0,4%. 
Horizontaal staan de aangeboden klanken, verticaal de responsies hierop; links VPC, 
rechts AuVPC 
NB — = blanco (Zie ook ρ 102) 
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œy 

6.3 
1.1 
1.8 
3.3 
0.4 

1.1 
1.1 

59.6 
1.1 

13.2 
7.4 
1.5 

1.5 
0.6 

7.4 

2.9 
3.3 

1.8 
0.7 

58.5 
2.9 

11.4 
6.6 
1.5 

2.2 
0.8 

1.5 
0.4 
1.1 
2.6 

1.1 
0.7 
0.4 

24.6 
45.2 
10.3 
7.0 
1.1 
1.1 
1.5 
1.4 

2.2 
1.5 
1.8 
1.8 
0.4 

1.1 
0.7 
0.4 

26.8 
46.3 
4.8 
7.4 
0.7 
1.5 
1.8 
0.8 

1.1 0.7 
0.4 

7.7 8.5 
1.8 1.1 

0.4 

0.7 
0.4 
0.7 

39.7 
15.4 
25.0 

2.6 
1.5 
I.l 
1.5 
0.8 

2.2 
0.4 

39.3 
14.0 
26.8 
2.6 
0.7 
0.7 
1.1 
1.1 

5.1 
0.4 
1.8 
2.9 
0.7 
0.4 
0.7 
1.5 
0.7 

54.4 
4.8 

10.3 
12.1 
0.4 

3.7 
0.4 

6.3 
0.4 
1.8 
2.2 
0.7 

1.1 
1.1 

54.4 
5.5 
8.8 

13.6 
1.5 
0.4 
2.2 

8.5 
0.7 

11.2 
2.9 
0.4 
0.4 
1.5 
0.7 

43.8 
2.9 

13.2 
1.1 
9.6 

1.8 
1.7 

5.5 
1.1 

14.0 
1.8 

0.4 
1.8 
0.7 

42.6 
1.5 

13.6 
3.7 
9.9 
0.4 
2.2 
0.8 

0.7 

2.9 
1.8 
0.7 

2.2 
1.1 
0.7 

23.9 
29.3 
9.6 
6.6 
0.4 
3.7 
4.8 
1.6 
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BULAGE 5 

b 
br 
d 
f 
fl 

Y 

π 
h 

j 

к 
kl 
kn 

кг 
I 
m 
η 

Ρ 
г 
s 

SX 
si 
sn 
st 
t 
tr 
V 

vl 
w 
ζ 

Rest 
Blanco 

b 

26.8 

0.4 
0.4 

0.7 

3.7 

0.7 
21.7 

0.7 
36.4 

0.4 

0.7 
0.4 

0.7 

1.8 
4.0 

30.9 

2.6 

22.4 
1.5 

36.8 

0.4 
0.7 

0.4 

0.4 
1.5 
1.8 

d 

1.1 

11.4 
0.7 

1.1 
0.7 
7.4 

1.1 
0.7 
1.8 

21.0 
1.5 
1.5 
3.7 
0.4 
0.4 

5.5 
34.2 

0.7 
0.4 

l.l 
2.2 
1.5 

0.7 

16.5 

1.1 
0.4 
0.7 
1.1 
8.5 
0.4 

0.7 
0.7 

18.4 
0.4 
1.1 
3.3 

0.4 

5.9 
34.2 

0.4 

4.0 
1.1 

f/ 

1.1 

0.7 
44.9 

1.1 

0.7 

0.4 

1.5 

0.4 

1.1 

42.6 
1.1 
1.8 
0.7 
1.8 
0.7 

V 

0.7 

0.4 
42.3 

1.1 
0.4 

0.4 
1.1 

0.4 
0.4 

0.7 
0.4 
0.4 

0.4 
1.1 

43.4 

1.8 
0.7 
2.6 
1.8 

У 

1.5 

0.7 

18.4 
0.7 
4.8 
1.1 

50.4 
0.4 
0.4 
1.5 
2.2 
0.4 
5.5 
0.4 
2.6 
0.7 
0.4 

8.7 
4.4 

0.7 
2.6 

0.7 

22.7 
1.5 
3.3 
1.8 

47.1 
0.7 

4.0 

0.4 
5.9 
0.4 
4.0 

0.4 
0.4 

1.5 
2.9 

0.7 
1.5 

h 

1.1 

1.5 

7.0 
1.8 

17.3 
1.1 

33.1 

0.4 
0.4 
1.5 

4.4 
0.4 
2.9 
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Bijlage 5 : Verwarringsmatrix voor de beginklanken der logatomen, zoals ze zijn ge
scoord door de 34 proefpersonen van Categorie I, doofheidsgroep 5. Eén responsie 
komt overeen met 0,37%, hier afgerond tot 0,4%. (Zie ook p. 102). 
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BULAGE 6 
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Bijlage 6: Verwamngsmatrix voor de eindklanken der logatomen, zoals ze zijn ge
scoord door de 34 proefpersonen van Categorie I, doofheidsgroep 5. Eén responsie 
komt overeen met ± 0,27 %, hier afgerond tot 0,3 %. (Zie ook p. 102). 
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STELLINGEN 

I. 

Wanneer een doof kind volgens een orale methode wordt onderricht, 
zal het grote aandacht leren schenken aan de spreekbewegingen. Deze 
instelling, die uiteraard proprioceptief geaard is, leidt ertoe dat er zich 
in zijn fonologisch — beter: kinologisch — systeem verschuivingen voor
doen die „binnenwaarts" gericht zijn. 

II. 

Het is van belang zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen hoe het kino-
logische systeem van een bepaalde taal zich verhoudt tot het fonologische. 

III. 

Gezien de toenemende specialisatie in de research die betrekking heeft 
op de situatie van het dove kind, is het wenselijk dat minstens een deel 
van de personen, verbonden aan de instituten voor doven, een opleiding 
op academisch niveau genoten heeft. Dit zal voor het thans gevoerde 
subsidiebeleid uiteraard aanzienlijke consequenties met zich meebrengen. 

IV. 

Bij het samenstellen van z.g. P.B. (Phonetically Balanced)-woorden-
lijsten dient men rekening te houden met de bekendheidsgraad van de 
onderscheiden woorden. Men loopt anders het risico dat bepaalde woor
den aan de proefpersonen als zinloos zullen verschijnen. 

V. 

Bij het beschrijven van een bepaald taalsysteem wordt doorgaans te 
weinig aandacht geschonken aan stelselmatig terugkerende „fouten" die 
door de taalgebruikers worden gemaakt, wanneer deze — zoals bij school
kinderen het geval is — worden gedwongen tot taalanalyse. 



VI. 

Het is geen noodzakelijke eigenschap van de klankvormelementen van 
een woord, dat zij de hoorder in staat stellen, een zeker woord te „iden
tificeren als een bepaald hem bekend woord dat de spreker bedoelt" 
(zie A. W. de Groot, Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap, Gronin
gen 1962, p. 122). In deze omschrijving kunnen de woorden „hem bekend" 
vervallen. 

VIL 

Wanneer C. L. Ebeling stelt: „Language is in the first place a means of 
communication, and no such system would work without sharp distinc
tions" (Linguistic Units, 's-Gravenhage 1960, p. 13) schenkt hij te weinig 
aandacht aan het menselijk creatieve karakter van het taalverstaan, dat 
zich ondanks veel onduidelijke aanbiedingen weet te behelpen. Dit geldt 
met name voor het verstaan der vocalen. 

vin. 

Ten onrechte wordt in verscheidene grammatica's van het Nederlands 
gesteld dat actieve contructies met een transitief werkwoord „omkeer
baar" zijn in corresponderende passieve constructies. De logicistische 
instelling die hieruit spreekt, doet het werkelijke taalgebruik geweld aan. 

IX. 

De definities die doorgaans van het letterkundig Impressionisme gegeven 
worden, dienen te worden herzien in het licht van de hedendaagse opvat
tingen aangaande het menselijke waarnemen. Een uitspraak als: „De 
impressionist neemt tegenover de wereld een passieve, registrerende 
houding aan" (J. Aerts, Stijlgeheimen van Karel Van de Woestijne, 
Leuven 1956, p. 79) is dan niet meer houdbaar. 

X. 

Volgens Johannes Kinker zal de mens, krachtens deelhebbing aan een 
pantheïstisch opgevatte natuur, uiteindelijk onsterfelijkheid verkrijgen. 



Deze participatie moet echter verworven worden door de inspanningen 
van een handelende Geest, die tevens de ziel is van zijn stoffelijke tegen
hanger in het bestaan. (Vgl. J. Kinker, Het Alleven of de Wereldziel). 

XI. 

Men kan de metaforiek van Johannes Kinker analyseren aan de hand 
van Gaston Bachelards kenschetsingen van het dichterlijke scheppen 
en de daarmee verbonden indeling van de diverse „materiële" verbeel
dingen. Aldus beoordeeld, bevindt Kinkers beeldspraak zich op het raak
vlak van de elementen lucht en vuur. 






