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Dankwoord
De aanzet tot dit boek is gegeven in het begin van de jaren '80 toen ik belangstelling
ontwikkelde voor de implicaties van doofheid. Wellicht mede onder invloed van mijn
eigen gehoorproblemen waren mijn toenmalige vriendin Els Willems en ik getroffen
door het communicatieve isolement dat door doofheid kan ontstaan. Als aankomend
leraar Nederlands voelde ik mij aangesproken "iets te doen" aan deze problematiek.
Tot mijn groot genoegen vond ik een gewillig oor bij Prof. dr. F. Zwarts, die me
inspireerde tot en begeleidde bij het schrijven van een scriptie over de waarneming van
morfo-syntactische patronen bij dove kinderen. Hiertoe had ik een experimentele opzet
bedacht, waar specialistische meetapparatuur voor nodig was. In die tijd bestond het
BCN nog niet, zodat ik pas na enige omzwervingen binnen de Groningse universiteit op
het spoor van Prof. dr. G. Mulder kwam, die mij in de gelegenheid stelde het experi-
ment daadwerkelijk uit te voeren. De studie naar de waarneming van morfo-syntacti-
sche patronen bij dove kinderen vormde het startpunt van mijn onderzoeksactiviteiten.

Als bijvak-student bezocht ik destijds de colleges van Prof. dr. P. van Geert. Zijn
werk over de relatie tussen cognitie, perceptie en taal bood een belangwekkend kader,
waarbinnen taalproblemen zoals die van dove kinderen begrepen konden worden. Na
mijn afstuderen besloten we aan fondsenwerving te gaan doen om te komen tot een
onderzoeksproject voor dove kinderen.

Dankzij de toegekende subsidies was het mogelijk een onderzoeksproject op te
zetten dat onder andere geresulteerd heeft in de didactische instrumenten Ortho en
Matrix en in diverse studies, waarvan een deel in dit proefschrift is verwerkt.

Op deze plaats wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken al diegenen die
bij de afgelopen projecten (waar dit boek een voortvloeisel uit is) betrokken waren, van
harte bedanken. Toen ik mezelf deze taak opdroeg merkte ik al gauw, dat ik niet wist
waar precies te eindigen. Ik begon me op een gegeven moment zelfs af te vragen of ik
Mozart ook moest bedanken (voor KV 466, KV 488, KV 453 en KV 271). Toen besefte ik
dat ik op die manier een soort allemansvriendje dreigde te worden, wiens
dankbetuigingen ongeloofwaardig zijn. "Schrijven is schrappen" ging er weer eens
door mij heen- dus Mozart verdween. Wie echt onmisbaar zijn geweest:

Mijn promotor, Prof. dr. P. van Geert; voor al het meedenken, voor het stellen van
de goede vragen, voor het enthousiasmeren, voor het tekenen van zo'n 150 prachtige
tekeningen, voor de omslag van dit boek, voor een heleboel geduld, maar vooral ook
voor een heleboel vertrouwen ...

Prof. dr. F. Zwarts, die mij bij het allereerste begin flink op weg hielp, maar die
ook later altijd aanspreekbaar was, bijvoorbeeld als lid van een begelei-
dingscommissie, of gewoon zomaar.

Prof. dr. G. Mulder en verschillende mensen van zijn staf -in het bijzonder dr. H.
Veldman, ing. F. Gerritsma en de heer D. Wybenga-, die mij hielpen met het opzetten
van m'n allereerste experiment.

Bijzondere dank gaat uit naar mevr. Lammers-Schwencke van de Stichting
Kinderpostzegels Nederland, de heer Van Deth van het Preaventiefonds en mevr. drs.
M. Mildenberg alsmede de heer G.J. Augustinus van het H.J. Jacobsfonds. Ik ben Prof.
dr. J. Snijders bijzonder erkentelijk voor het vertrouwen dat hij de projecten heeft
geschonken, temeer omdat Prof. Snijders een expert is op het gebied van
psychologisch onderzoek bij dove kinderen. Ook wil ik mevr. dr. M. van den Meiracker



bedanken voor haar "eerste hulp bij subsidie-zoeken". Ten slo tte wil ik het manage-
ment van het PRINT-Project alsmede het Bureau Prüst bedanken voor de destijds
toegekende subsidie.

Een centrale rol werd ingenomen door de projectscholen. Om te beginnen ben
ik de J.C. Ammanschool te Amsterdam erg dankbaar voor de medewerking aan mijn
pilot-onderzoek. In de loop van de jaren raakte ik kind aan huis aan het Koninklijk
Instituut voor Doven, H.D. Guyot, te Groningen. Mijn speciale dank gaat uit naar de
toenmalige directeur, de heer mr. A. Oostra, naar de toenmalige onderdirecteur, de
heer W. Toonstra; naar mijn vakgenote, mevr. drs. N. Hoiting; naar de huidige directeur
onderwijszaken, de heer E. Kuik en de docenten: mevr. drs. M. Buré, de heer L.
Dijkstra, de heer H. van Eldik, mevr. R. IJland-Borgman, de heer A. IJland, mevr. L.
Willems, mevr. Y. van der Woude en de heer B. Zinger.

Een ander instituut voor dove kinderen waar ik met bijzonder veel genoegen
mee heb samengewerkt is het Gregorius Instituut te Gentbrugge (België). Ik dank met
name dr. Filip Loncke en mevr. G. Geysels voor hun gastvrijheid; daarbij wil ik ook
graag mijn waardering uitspreken voor hun enorme werklust.

Een bijzonder woord van dank komt toe aan de heer K. Bor, de heer
J.W. Groen, de heer T. Guth, mevr. R. Hoffman, de heer K. Joustra, de heer W. Koning,
de heer F. Mollee, de heer H. Oolders en drs. S. Rohde. Met betrekking tot Pluspunt,
centrum voor remedial teaching, gaat mijn dank uit naar mevr. drs. T. Fennis-Poort en
mevr. drs. H. Bakker-Renes. Zij vertegenwoordigen de leerlingen en de docenten van
de projectscholen: de Enkschool, de Prof. Groen school, de Meerpaal, het Röling
College, de Schakel, De Skelp, en de Burgemeester De Wilde school.

Daarbij heb ik één school niet genoemd, en dat is "mijn eigen" school: de
afdeling NT2 van NAC-Opleidingen te Groningen. Ik denk daarbij aan de heer drs. M.
Vermeend, de heer H. Koerts en aan alle andere, mij dierbare collega's. Ik ben er
bijzonder opgetogen over, dat onlangs aan deze school een project is gestart dat in
inhoudelijk opzicht nauw aansluit bij dit proefschrift. Ik ben de heer drs. H. Greven en
mevr. E. Hopma er zeer erkentelijk voor dat ze zich hebben ingezet voor de realisatie
van dit project. Ik beschouw het als een eer leiding te mogen geven aan mijn collega's,
mevr. drs. L. Broekmans, mevr. W. Buitinck, de heer drs. A. Poort en de heer W. van
Duuren.

Om de projecten te kunnen realiseren die aan dit proefschrift hebben
bijgedragen, heb ik veel hulp gehad van studenten die inmiddels allen zijn afgestu-
deerd. Zij vormden de motor achter het geheel. Ik dank drs. H. Alberts, drs. I. Brons,
drs. G. Bijleveld, drs. W. Couperus, drs. E. Flierman, drs. M. Hofman, drs. S. Jong-
bloed, drs. S. Kessels, drs. M. Koeneman, drs. H. Kunst, drs. H. Roordink, drs. J.
Schonewille, drs. J. van 't Spijker, drs. C. van der Vlugt, drs. K. Wolters, drs. D. Wever,
drs. J. Wiersma dan ook voor hun enorme inzet. Met enige weemoed denk ik terug aan
de tijd, waarin mij de eer te beurt was gevallen hen naar beste goeddunken wegwijs te
maken in psycholinguïstische en didactische onderwerpen. In het bijzonder stel ik het
op prijs drs. Jan-Hindrik Loonstra extra te bedanken voor zijn niet-aflatende inzet,
creativiteit en humor gedurende het implementatie-project.

In dit verband wil ik ook graag dank betuigen aan dr. H. Starren, die als
onderwijspsycholoog telkens welwillend kennis nam van en positief reageerde op de
projectactiviteiten van de studenten.

Ik kan iedere onderzoeker die van plan is een experiment uit te voeren van harte
aanraden een bezoekje te brengen aan een methodoloog "van de vierde". De inbreng



van dr. H. Hoitink is voor mij van onschatbare waarde geweest. Hij bracht eindeloos
ingewikkelde tabellen, ODDS-ratios, p-waarden en logistische dingen tot leven, waar-
door het taalonderzoek op verantwoorde wijze kon worden gerealiseerd. Eenzelfde
soort bijdrage leverde dr. J. van Lenthe op het gebied van de variantie-analyse,
waardoor ik er gerust op kon zijn dat de methodologie van bijvoorbeeld de studie naar
de herkenning van woordstructuur bij dove kinderen in orde was. Tijdens de
afwezigheid van Herbert en Jelle bleek ook dr. A. Boomsma bijzonder bereidwillig me
van advies te dienen. Mijn dank voor al deze methodologische assistentie is, dat kan
natuurlijk niet anders, bijzonder groot.

Dr. D. Gilbers heeft mij met raad en daad bijgestaan met zijn expertise op het
gebied van de fonologie. Reeds bij aanvang van het project bedacht hij bijvoorbeeld
prachtige oplossingen voor wat we later de rijm-en-alliteratie taak hebben genoemd; hij
heeft eerdere versies van hoofdstuk 4 becommentarieerd en thans helpt hij me nog
steeds met het verder ontwikkelen van een fonologische ("suprasegmentele") theorie.

Een andere letteren-medewerker die ik graag voor het voetlicht wil brengen is
mijn vakgenoot drs. J. de Jong die ik graag wil bedanken voor zijn vriendschap en
collegialiteit.

Op de schouders van Ronald Wilmink rustte de niet geringe klus mijn software-
plannen te realiseren; hij begon in Assembler voor DOS; later schreef hij even virtuoos
voor Windows. Mede dankzij de hulp van de getalenteerde onderwijs-programmeur
Jelle Boonstra lukte het om tot fraaie kind- en gebruikersvriendelijke software te
komen.

Mevr. L. van Geert-Waegeman heeft met een bijzonder oog voor detail
vormgegeven aan de lay-out van werkboekjes en handleidingen bij Ortho en Matrix.
Waar zij mij bijvoorbeeld wees op inconsequenties bedacht zij telkens creatieve en
bruikbare oplossingen. Dat leidde niet alleen tot prachtige resultaten, het gaf mij ook
het gevoel er niet alleen voor te staan.

Er zijn verschillende mensen geweest die mij met raad en daad hebben
bijgestaan: Mevrouw drs. T. van der Lem, mevr. drs. I. van Bekkum en Prof. dr. B.
Tervoort hebben net als dr. K.P. van den Bos en de heer J. Kooi zitting genomen in een
begeleidingscommissie. Zij leverden een belangrijke, positieve bijdrage aan het
ontwikkelingsproces. Ik ben hen zeer erkentelijk voor hun suggesties en adviezen.

Zoals zojuist is vermeld is schrijven schrappen. Bij dit thema wil ik mijn dank
betuigen aan dr. J. Berendst, dr. Th. van Batenburg, mevr. drs. W. Buitinck, dr. D.
Gilbers, drs. H. Leferink en dr. F. Wijnen voor het kritisch doorlezen van conceptteksten
uit dit proefschrift. Mevr. drs. L. Dijkstra wil ik ook graag hartelijk bedanken voor haar
hulp bij de Engelse samenvatting.

De leden van de vakgroep O/EKP wil ik graag heel hartelijk bedanken voor hun
collegialiteit en vriendschappelijkheid. Ik denk daarbij direct aan mijn lot- en
kamergenoot, dr. P. Mak, die zich vrijwel gelijktijdig met mij aan het "derde geldstroom-
" bestaan had gewaagd. Ook dr. J. Bijstra en drs. L. Oostra -met wie Peter en ik een
stoelendans voor vier heren hebben gespeeld- wil ik graag bedanken voor hun
vriendschap waardoor ik altijd met plezier in onze kamer aan het werk ging.

Ook dr. G. Breeuwsma heeft een prominente rol gespeeld in de afgelopen
projectjaren. Ik heb hem leren kennen als een bijzonder veelzijdig persoon, die (bijna!)
net zo goed kan zingen als dat hij kan schrijven. Zijn vriendschap heb ik -en dat doe ik
nog steeds- bijzonder op prijs gesteld.

De vakgroep O-EKP heb ik als een bijzonder gezellige, maar zeker ook als



productieve werkkring ervaren. Men gaf als geen ander inhoud aan de dubbelzin-
nigheid van "de zinnen verzetten". Helaas moest ik wel eens verstek laten gaan bij
bijzondere gelegenheden, maar desondanks had ik het gevoel er echt bij te horen. 

Dat is in het bijzonder te danken aan Prof. dr. L. Kalverboer, mevr. drs. J.
Bennema, dr. R. Geuze, mevr. dr. M. van der Meulen, dr. S. Jackson, dr. S. Kunnen, dr.
H. Bosma, drs. E. Krikhaar, dr. J. van der Meere, maar ook aan drs. P. van der Molen,
die weliswaar sinds geruime tijd andere werkzaamheden heeft, maar desondanks voor
mij niet weg te denken is uit het "ontwikkelingspsychologische geheel". Dat is niet in de
laatste plaats te danken aan het feit, dat hij zich altijd bijzonder geïnteresseerd toonde
in mijn onderzoek.

Terugblikkend op het verleden is een woord van dank ook zeker op zijn plaats in
de richting van Prof dr. A. van der Wissel en drs. B. Wijnberg, met wie ik met name in
de eerste projectjaren heb gediscussieerd.

Een bijzonder woord van dank wil ik graag richten tot mevr. W. ten Berge, mevr.
W. Landeweerd, en mevr. J. Stellingwerf onder het motto: "het groeien van het gras dat
hoort men niet": juist omdat alles zo vlotjes verliep, merkte je weinig van de inspanning
die daartoe nodig was.

Het financiële beheer over derde geldstroom-projecten is geen sinecure. Het
vereist een grote mate van flexibiliteit, zeker als Herman Veenker in het spel is. Op de
ongelukkigste momenten wil hij geld uitgeven, subsidievoorstellen indienen, of
financiële overzichten hebben. Formulieren invullen is ook zeker zijn sterkste kant niet.
Het beheer van PPSW, in het bijzonder de heer V. Atanasov toonde zich buitengemeen
"rekkelijk": Herman, dat weet ik zeker, is hem heel dankbaar.

Het enthousiasme van drs. A. Harpman heeft mij met name het afgelopen jaar
enorm gestimuleerd aan m'n proefschrift te werken. Daar ben ik hem bijzonder erkente-
lijk voor.

Last, but not least wil ik de heer C.J. Nordemann van uitgeverij Berkhout
bedanken voor zijn bereidheid Ortho en Matrix te hebben ondergebracht in zijn fonds.

I would also like to thank Nicola Boulton of Blackwell Publishers for her kind
permission to use the photograph from Mehler and Dupoux on page 93.

Mijn laatste dankwoord heb ik bewaard voor Tineke. Maar daar hoef ik geen
zinnen voor te verzetten. Of toch?!
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