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Het Archief Charles-Louis Carton : een korte voorstelling…

Het Archief Charles-Louis Carton is een onderdeel van de archieven van de Zusters van de Kindsheid 
van Maria Ter Spermalie, Brugge. Charles-Louis Carton (1802-1863) was in 1836 de oprichter en eerste 
directeur van het Brugse doven- en blindeninstituut én stichter van deze zustercongregatie die de prak-
tische en pedagogische taken in het instituut op zich nam.

Dit archief werd vanaf 2005 in kaart gebracht rondom wat nu nog bestaat in Spermalie van de bibliotheek 
van Charles-Louis Carton (een tweeduizendtal boekbanden). Testamentair had Carton bepaald dat alle 
boeken over doof- en/of blindheid aan de zusters geschonken werden en in het instituut bewaard moes-
ten blijven. In deze bibliotheek bevinden zich o.a. heel wat toenmalige en gespecialiseerde tijdschriften, 
jaarverslagen en briefwisseling waardoor de start van het internationale doven- en blindenonderwijs 
nauwkeurig en per instituut kan gevolgd worden. In het onderwijsarchief bevinden zich ook leerlingen-
lijsten, werkings- en financiële verslagen, lesvoorbereidingen en tal van oude hulpmiddelen die in het 
onderwijs in Spermalie gebruikt werden. Hierbij interpreteren wij de term hulpmiddelen heel ruim als 
didactische middelen die gebruikt werden in dit specifieke onderwijs én als middelen die de communicatie 
met de leerlingen mogelijk of gemakkelijker maakten. 

Deze verzameling hulpmiddelen werd opgestart door Ch.-L. Carton, die zich in de eerste helft van de 
negentiende eeuw verdienstelijk maakte in de vaak eindeloze internationale discussies over de te vol-
gen methodes en de te gebruiken hulpmiddelen in deze onderwijsvorm. In 1837 gaat Carton met een 
toelage van de Belgische regering op studiereis naar Frankrijk, Engeland en Schotland. Het doel is een 
impuls te geven aan het startende blindenonderwijs in België en hulpmiddelen die gebruikt werden in het 
Engelse blindenonderwijs mee te brengen. Hij brengt ook voorbeelden mee van de Engelse en Schotse 
blindenschriften die op dat ogenblik vernieuwend waren. Hij verzamelt dit materiaal uit de startfase van 
het internationale doven- en blindenonderwijs en stelt het tentoon in een heus schoolmuseum. Ook in 
andere doven- en blindeninstituten bestaan er dergelijke musea die vooral gericht zijn op de horende en 
ziende nationale en internationale bezoekers. Deze collectie werd in de loop der jaren verder uitgebouwd 
met de onderwijshulpmiddelen die op dat ogenblik niet meer gebruikt werden in het instituut, waardoor 
de geschiedenis van deze hulpmiddelen op een overzichtelijke wijze kan voorgesteld worden. 
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De start van het doven- en blindenonderwijs is de start van een zich uitbreidend apart systeem van bui-
tengewoon onderwijs en zorg voor personen met een beperking. Halfweg de negentiende eeuw begint 
men deze vorm van onderwijs en de principes die hier aan de basis liggen toe te passen op het onderwijs 
van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en verlaten kinderen (‘weezen’). Binnen het 
Archief Charles-Louis Carton kan de start van deze differentiëring en verdere uitbouw van het buitenge-
woon onderwijs en de zorgsector gevolgd worden.  

Het Archief Charles-Louis Carton wil de rijke informatie die zich in dit archief bevindt toegankelijk ma-
ken voor geïnteresseerden en wetenschappelijk onderzoek en dit specifieke onderwijsmateriaal in kaart 
brengen en bewaren voor de toekomst. 
Dit wordt gerealiseerd met de hulp van een viertal vaste vrijwilligers: zuster Denise Missiaen onderhoudt 
de contacten met de congregatie en de directie van instituut en onderwijs en Paul Elsen maakt de inhoud 
van de Latijnse boeken in de bibliotheek van Carton toegankelijk. Adalbert De Paepe heeft het uitgebrei-
de fotoarchief onder zijn hoede en Bart Demuynck brengt het ontstaan en de verdere evoluties van deze 
onderwijsvorm in kaart en heeft de bibliotheek van Charles-Louis Carton geïnventariseerd. Onderdeel 
per onderdeel wordt afgewerkt en deze informatie wordt te koop aangeboden in brochurevorm. 
Overheid, scholen en zorgcentra besteden traditioneel weinig aandacht aan hun archieven en zien het 
belang niet in van bewaring hiervan als de wettelijke bewaringstermijn verstreken is. Een archief neemt 
natuurlijk ook fysieke ruimte in en brengt kosten met zich mee. Beide zaken zijn schaars in het onder-
wijs. Hierdoor zijn de meeste archieven van het doven- en blindenonderwijs in België verloren gegaan 
of aan het verdwijnen.

Het Archief Charles-Louis Carton onderhoudt contacten met het wetenschappelijke veld, andere archie-
ven, medewerkers en leerlingen van het Brugse instituut en onderwijs. Jaarlijks nemen we deel aan de 
Erfgoeddag met een tentoonstelling, waarbij we de geschiedenis van doven en blinden steeds vanuit een 
ander standpunt proberen voor te stellen.
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Deze publicatie over de hulpmiddelen die zich in het Archief Charles-Louis Carton bevinden verschijnt in 
het kader van het inventariseren, bewaren en openbaar maken van deze collectie van technische hoog-
standjes met een geschiedenis. Het werd een fotoboek, met telkens een korte schets van de historische 
context waarin deze hulpmiddelen werden gebruikt, gemaakt in samenwerking met de leerlingen van 
het zesde jaar Publiciteitsgrafiek van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge 2008-2009. Deze 
leerlingen stonden in voor de fotografie en de artistiek verantwoorde vormgeving. 

Tenslotte wil ik de andere vrijwilligers van het Archief Charles-Louis Carton bedanken voor hun
belangeloze inzet en de sponsors die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

Het Archief Charles-Louis Carton kan vlot bezocht worden na een seintje vooraf:

Archief Charles-Louis Carton (Spermalie)
Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge
archiefcarton@skynet.be
0476/888.097 (D. Missiaen) of 050/340.341 (Spermalie) 
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Charles-Louis Carton 
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voorgebouw en inkompoort van 
het doven- en blindeninstituut 

Spermalie: prospectus (1904)

detail Charles-Louis Carton door Ch. Picqué (1848)
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De samenwerking tussen Spermalie en het Technisch Instituut Heilige
Familie.

Werd u ooit geconfronteerd met iemand die in woorden en gebaren zo fascinerend en met zo’n grenzeloos 
enthousiasme, zijn passie, zijn verlangens, zijn plannen uit, dat je onvermijdelijk wordt meegesleept?
Het overkwam mij in de talrijke conversaties met vriend en buurman Bart Demuynck, auteur van deze 
publicatie. Tegen dergelijk enthousiasme bestaat absoluut geen verweer. 

Bart droomde ervan om het rijke archief Charles–Louis Carton op professionele wijze via digitale foto-
grafie vast te leggen. Maar tevens was er de nood aan kennis en middelen om dit te realiseren. Zo’n 
kans kun je als coördinator van een waaier aan kunstrichtingen secundair onderwijs in geen geval laten 
voorbij gaan.
Kwaliteitsvolle digitale studio-opnames: dat is immers spek voor de bek van onze derde graad Publici-
teitsgrafiek.
En dat het natuurlijk een magnifieke kers op de taart zou zijn, mocht die schat aan beeldmateriaal, in 
combinatie met de informatie van Bart, ook nog eens op fatsoenlijke wijze ter beschikking worden gesteld 
van alle geïnteresseerden in de vorm van een smaakvolle publicatie... Ook dat moest een haalbare kaart 
zijn. Want ook vormgeving, lay-out en typografie maken essentieel deel uit van de studieopleiding.

Beide aspecten bleken dus geknipt voor ons zesde jaar Publiciteitsgrafiek en dit onder leiding van 
Marieke Deryckere met assistentie van Nick Vermeersch en Mario Vandewalle, allen grafisch ontwer-
pers.

De digitale fotosessie werd georganiseerd in Spermalie. Op het doksaal van de kapel improviseerden we 
een fotostudio waar verspreid over twee namiddagen een zeshonderdtal opnames werden gemaakt.
De opmaak van het boek gebeurde in de grafische ateliers op school in nauwe en constante samenwer-
king met Bart.
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Het belang en de impact van dergelijke reële opdrachten zijn voor onze leerlingen van onschatbare waar-
de. Het is een vorm van stage; een directe confrontatie met het concrete werkveld. Want veel meer nog 
dan bij fictieve lesopdrachten tijdens de atelieruren zijn de leerlingen in dit geval genoodzaakt rekening 
te houden met de wensen, de eisen van de externe opdrachtgever.
Aspecten als ondermeer budget, formaat, aantal pagina’s ervaren zij immers vaak als een beperking 
van hun vrijheid bij het ontwerpen. Ondanks deze belemmeringen tot een creatief–artistiek eindproduct 
komen is hier dus de uitdaging. Het leerproces dat zij hierbij doorlopen is bijzonder rijk. Ook het werken 
in team, het overleg van de klas met de leraar en de opdrachtgever is essentieel.
Het verlaagt meteen ook de drempel voor een volgend schooljaar. Na het zesde jaar immers kunnen de 
leerlingen opteren voor een zevende specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie. In dat zevende jaar staan 
externe stages binnen de grafische sector centraal. Het spreekt voor zich dat naast de creatieve en tech-
nische kennis hierbij het sociaal contact met mentoren en collega’s zeer belangrijk is. En ook dit aspect 
werd via de samenwerking met Spermalie gestimuleerd.

Een korte schets van de studierichting Publiciteitsgrafiek. 

Jongeren die geboeid zijn door de grafische wereld kunnen vanaf de derde graad (vijfde en zesde jaar 
beroepssecundair onderwijs) kiezen voor de studierichting Publiciteitsgrafiek. Sommigen van hen hebben 
op dat moment al enige voorkennis verworven vanuit een tweede graad kunstopleiding.
Deze derde graad Publiciteitsgrafiek is een praktisch georiënteerde studierichting. Aan de basis liggen 
de lessen kunstinitiatie en waarnemingstekenen waar essentiële vormkennis wordt opgedaan en die het 
uitgangspunt zijn voor het ruime lessenpakket ‘publiciteitsvormgeving’.
Onze leerlingen zoeken via uiteenlopende representatieve opdrachten en onder nauwe begeleiding van 
het lerarenteam hun weg in de wereld van affiches, logo’s, illustraties, foto’s, verpakkingen, adverten-
ties, brochures,...
Creatieve vormgeving, fotografie, typografie en lay-out staan centraal. Manuele schets-, teken-, en schil-
dertechnieken zijn en blijven hierbij essentieel.
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Het steeds opnieuw doorlopen van de verschillende stappen van het creatieve proces vanaf rough over 
presentatieontwerp tot het drukklaar product is bij elke opdracht een vast gegeven dat de leerlingen zich 
gaandeweg eigen maken. Dit proces is onlosmakelijk verbonden met de verwerking op de computer. De 
Mac’s met  specifieke grafische programma’s als Indesign, Photoshop, Illustrator staan dan ook letterlijk 
en figuurlijk centraal in onze grafische ateliers.

We zijn trots op en blij met het welslagen van dit samenwerkingsproject. 
Ik ben bijzonder gelukkig dat Bart Demuynck en Zuster Denise Missiaen ons deze kans en hun vertrou-
wen hebben gegeven.

Sandra Willems
technisch adviseur kunstrichtingen
Technisch Instituut Heilige Familie  / Zusters Maricolen – Brugge
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Een korte geschiedenis van het ‘doofstommen- en blindenonderricht’.

Woordgebruik.

De woorden die worden gebruikt om te verwijzen naar personen die op één of andere manier verschil-
len van wat als ‘de’ middelmaat wordt gezien, verduidelijken veel over het beeld dat men heeft van de 
personen waar men over praat. Eeuwenlang stond de ‘beperking’ hierbij meer centraal dan de persoon. 
De termen die gebruikt werden om te verwijzen naar personen met een auditieve of visuele beperking 
zijn dan ook eeuwenlang dezelfde gebleven. Zowel in het Latijn als in het Frans werden deze mensen 
aangeduid als ‘doofstommen’ omdat ze niet of nauwelijks konden horen en niet of nauwelijks konden 
praten (surdus mutus, sourd-muet) en als ‘blinden’ omdat ze niet of nauwelijks konden zien (caecus, 
aveugle). Ze werden verder omschreven als ‘ongelukkigen’, als ‘onopvoedbaren’ of ‘idioten’, als ‘wilden 
die tussen ons leven’ of als ‘abnormalen’. Een aantal ogenblikken in de geschiedenis worden blinden in 
een meer figuurlijke betekenis van het begrip blindheid gezien als ‘wijzen’, die minder afgeleid worden 
van wat dagelijks door zienden wordt ervaren.

Onder invloed van veranderende maatschappelijke houdingen tegenover personen met een beperking, 
technische ontwikkelingen en de negatieve bijklank die wordt opgeroepen door termen die iets wat eer-
der als negatief ervaren wordt aanduiden, is er sinds begin de jaren 1950 een steeds snellere evolutie op 
het gebied van woordgebruik. 

In dit fotoboek worden de relatief neutrale (alhoewel medisch getinte) termen doven/ slechthorenden 
en blinden/slechtzienden gebruikt. Vroeger maakte men vaak weinig of geen onderscheid tussen doof 
geboren en op latere leeftijd doof geworden personen en tussen doven en slechthorende personen. Pas 
later wordt onder impuls van de medische wetenschap, het spraakonderwijs en vooral de technische ont-
wikkelingen de groep ‘doven’ en ‘blinden’ steeds meer opgesplitst. Men kan pas een onderscheid maken 
als het gehoor- en zichtverlies kan gemeten worden. Er wordt gepraat over ‘semi-blinde’ of ‘spraakge-
stoorde’ leerlingen. Pas toen men in België de doven en blinden samenbracht in een fijnmazig netwerk 
van instituten, begon men gegevens over het tijdstip van doof- en/of blindheid, de oorzaak hiervan en 
het al dan niet voorkomen in de familie systematisch bij te houden. De informatie die gebruikt werd om 
dit boek samen te stellen is vooral afkomstig uit het Archief Charles-Louis Carton en recentere literatuur 
over de geschiedenis van het doven- en blindenonderwijs.
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Geleerden, theologen, taalkundigen en filosofen aan zet: door de zoektocht naar 
‘het wezen der mens’ en het ontstaan van taal komen doof- en blindheid in de kijker 
(±1550 - ±1750). 

In de zestiende eeuw gaat men onder invloed van een veranderend wereld- en mensbeeld waarin de 
mens steeds meer centraal komt te staan op zoek naar het ‘wezen’ of de ‘natuur’ van de mens. Het ge-
bruik van taal wordt als hét onderscheid gezien tussen mens en dier. Taal wordt als typisch menselijk 
gezien maar de onmogelijkheid om te praten voor doven riep een veelvoud aan geleerde, filosofische, 
filologische en religieuze vragen op. 
In de zeventiende en achttiende eeuw wordt op zoek gegaan naar de eerste en ‘dus’ universele taal van 
de mensheid. Hieruit zal in het begin van de negentiende eeuw de wetenschappelijke taalkunde ont-
staan.
Door deze geleerde en vaak eindeloze discussies komen doof- en/of blindheid steeds vaker voor in filoso-
fische, theologische en taalkundige geschriften. Ook zogenaamde ‘wolfskinderen’, verlaten kinderen die 
overleven in het bos en ‘edele wilden’, de ‘primitieve’ volkeren die men ontmoette op de ontdekkingsrei-
zen, komen regelmatig voor. 

Deze discussies en hun theologische, filosofische en taalkundige implicaties verwijzen enkel naar de 
‘stoornis’ doof- en/of blindheid en nog niet naar de mensen die hiermee geconfronteerd werden en zich 
veelal in een sociaal isolement en armoedige situatie bevonden. De interesse in doof- en blindheid legt 
dan ook vooral de nadruk op hun ‘afwijking’ tegenover de horende of ziende meerderheid van de mens-
heid. 
Vaak wordt de letterlijke betekenis van doof- en/of blindheid (niet kunnen horen, zien of spreken) en de 
figuurlijke betekenis (niet willen horen, zien of spreken) door elkaar gebruikt. 
In de zeventiende en achttiende eeuw komen in Europese reisverslagen wonderbaarlijke berichten voor 
over doven die tóch kunnen rekenen en blinden die kleuren kunnen herkennen op het gevoel. 
In 1749 en 1751 publiceert de Franse verlichtingsfilosoof Denis Diderot (1713-1784) twee satirische boe-
ken over doof- en blindheid ‘voor diegenen die wél kunnen horen of zien’ en hij wijst op de intellectuele 
mogelijkheden van doven en blinden. De Franse koning voelt zich aangevallen en Diderot komt in de 
gevangenis terecht, maar na zijn publicaties zullen de eerste doven- en blindenschooltjes ontstaan. De 
vroegere geleerde interesses en discussies leiden tot de ‘ontdekking’ van doven en blinden als voorwerp 
van pedagogisch, geneeskundig of verzorgend handelen.
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Vóór het ontstaan van de doven- en blindeninstituten werd een beperkt aantal doven op lokaal vlak on-
derwezen door andere doven. Door de kleinschaligheid en een gebrek aan overheidssteun bleken deze 
initiatieven op termijn niet leefbaar en meestal verdwenen ze met de dood van de oprichter. Op deze 
problemen probeerden rondtrekkende en inwonende dove dovenleraars een antwoord te geven. In over-
heidsarchieven zijn nog enkele vage sporen terug te vinden van deze initiatieven. Na het Concilie van 
Trente (1545-1563) worden doven steeds minder uitgesloten uit de katholieke kerk en enkele verspreid 
optredende parochiepriesters ontfermen zich over hun lot en zielenheil. 
Op hetzelfde ogenblik beginnen onderwijsinitiatieven voor blinden, die de ziekenhuizen en opvangcentra 
beginnen te verlaten.   

Religieuzen aan zet: de internationale start van het ‘speciaal’ onderwijs voor doven in 
de instituten wordt op de voet gevolgd door het blindenonderwijs (±1750 - ±1850).

De eerste onderwijspogingen aan doven en blinden dateren van de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Op verschillende plaatsen in Europa worden op hetzelfde ogenblik schooltjes opgericht die doven en blin-
den willen opvoeden en onderwijzen tot ‘volwaardige burgers’ en ‘mensen’ die na hun schoolloopbaan 
zelf konden instaan voor hun levensonderhoud. 

Het dovenschooltje van Charles-Michel De l’Épée (1712-1789) wordt tijdens de Franse revolutie sa-
mengevoegd met het blindenschooltje van Valentin Haüy (1745-1822) en genationaliseerd. De meeste 
andere dovenschooltjes overleven de Franse revolutie en de hierop volgende oorlogen niet. De onder-
wijsmethode die in Parijs gebruikt wordt, is het voorbeeld voor andere landen. Het feit dat de Franse cul-
tuur en invloed op dit ogenblik toonaangevend zijn in Europa speelt hierbij een belangrijke rol. De Duitse 
cultuur zal deze rol na de Duits-Franse oorlog (1870) overnemen. 
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Een hevige en nationalistisch getinte discussie over de communicatiemethode die het best gebruikt 
wordt in het dovenonderwijs leidt tot een loopgravenoorlog tussen de doveninstituten. De discussie start 
als Charles-Michel De l’Épée uit Parijs en Samuel Heinicke uit Leipzig hun briefwisseling publiceren. De 
l’Épée verdedigt het standpunt dat het onderwijs aan doven het best in eerste instantie via gebarentaal 
gebeurt. Pas op het einde van de schoolloopbaan wordt de taal van de maatschappij onderwezen, als een 
vreemde taal voor doven. De l’Épée baseerde deze gebarentaal op de gebaren die zijn dove leerlingen 
al gebruikten. Heinicke start met het aanleren van de taal van de maatschappij met een nadruk op het 
spraakonderwijs en weert de gebarentaal uit het onderwijs. 
Deze gespecialiseerde discussie verplicht de doveninstituten een keuze te maken en vindt ongewoon veel 
weerklank in de burgerlijke samenleving. 

Vanaf 1820 bevindt de gebarentaal zich in een crisis, onder meer door de pogingen van directeur Roch-
Ambroise Cucurron Sicard (1742-1822) in Parijs om deze taal steeds meer te laten lijken op de gespro-
ken taal. Hierdoor wordt de gebarentaal steeds ingewikkelder voor doven. Deze verdere uitwerking en 
systematisering van de gebarentaal gebeurde als reactie op de kritiek dat deze taal enerzijds vooral 
verwees naar toonbare zaken en anderzijds niet nauwgezet genoeg was. In het doveninstituut in Parijs is 
er enerzijds een tendens die terug wil naar de ‘natuurlijke’ gebarentaal van De l’Épée. Anderzijds wordt 
er in het testament van Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), de hoofdgeneesheer van het doveninsti-
tuut, in een jaarlijkse som voorzien om een klasje voor spraakonderwijs in te richten. Als reactie hierop 
en onder impuls van de dove dovenleraars die hun werk dreigen te verliezen bij een omschakeling naar 
het spraakonderwijs, wordt een jaarlijkse traditie gestart van buffetten in het kader van de verjaardag 
van De l’Épée. Zo wilden doven De l’Épée en zijn gebarenmethode blijvend in de kijker zetten. De faam 
van De l’Épée wordt verder verspreid door enkele van zijn leerlingen, die na hun onderwijsloopbaan een 
dovenschooltje in Frankrijk of in het buitenland oprichten. Zo wordt Jean Massieu (1772-1846) directeur 
van het doveninstituut in Rijsel en Laurent Clerc (1785-1869) vertrekt met Thomas Hopkins Gallaudet 
(1787-1851) naar Amerika om daar het dovenonderwijs te introduceren. 
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De eerste Belgische doven- en blindeninstituten staan in eerste instantie vooral onder invloed van de 
Franse benadering. In 1836 start Charles-Louis Carton een doveninstituut in Brugge en vanaf 1837 richt 
dit instituut zich ook op blinde leerlingen. Het Brugse initiatief ontpopt zich vanaf de start als een vurige 
verdediger van een vroege vorm van spraakonderwijs aan leerlingen die konden leren spreken. Op 21 
juli 1837 houdt Charles-Louis Carton in Parijs een uiteenzetting over de in Brugge gevolgde methode 
voor het voltallige lerarencorps van het doveninstituut. Zijn spreekbeurt wordt onthaald op een volledige 
instemming bij het onderwijzende personeel. De ‘oralistische’ methode van Carton, die het dovenonder-
wijs ziet als de voorbereiding op het latere functioneren in de samenleving, zal een aanzet vormen naar 
het latere ‘zuiver oralisme’ waarbij de nadruk steeds meer op het spraakonderwijs komt te liggen. Deze 
methode zal de theorie en de praktijk van het dovenonderwijs verder helpen ontwikkelen.

Op het gebied van blindenonderwijs komen gelijkaardige discussies voor. Mogen blinden een eigen ‘arbi-
trair’ geschrift hebben dat vooral vertrekt vanuit hun mogelijkheden? Of gebruiken zij best een voelbare 
vorm van het alfabet dat in de samenleving wordt gebruikt? Wat als je blind wordt op latere leeftijd en 
enkel het schrift kent dat in de samenleving gangbaar is? Vanaf 1784 ontwikkelt Valentin Haüy in Parijs 
een vorm van letters in reliëfdruk die het startpunt is van discussies. Op dit idee wordt vooral in het indu-
strialiserende Engeland en Schotland verder gewerkt en er ontstaat een veelvoud aan blindenschriften. 
In 1878 wordt het blindenschrift van Louis Braille (1809-1852) op het internationale congres van doven- 
en blindenleraars verkozen als het internationaal te gebruiken blindenschrift, omdat het best aangepast 
is aan de mogelijkheden van blinden.

De Belgische situatie: vooral katholieke doven- en blindeninstituten.

In de Zuidelijke Nederlanden start in 1819 de institutionalisering met de oprichting van een doven- en 
blindeninstituut in Luik door Jean-Baptiste Pouplin (1767-1828). In Gent volgt Peter Jozef Triest (1760-
1836) dit voorbeeld na in 1820. 
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Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 wordt, gelijklopend met de maatschappelijke discussies en 
ontwikkelingen op het vlak van volksonderwijs, het doven- en blindenonderwijs uitgebouwd als één van 
de pijlers van de ‘katholieke werken’. De gemeentewet van 1836 zorgt voor een relatieve financiële leef-
baarheid van de instituten. 
Gemeenten betaalden aan de gespecialiseerde instituten een bijdrage op basis van een ‘dagprijs’ voor 
onderhoud en verzorging van ‘behoeftige krankzinnigen’ en ‘gevonden kinderen’ én de kosten voor on-
derhoud en onderwijs aan ‘behoeftige’ doven en blinden. In België ontstaat in de loop van de eerste helft 
van de negentiende eeuw in bijna elke provinciehoofdstad een instituut. Deze instituten werken geïso-
leerd van elkaar maar wanneer de overheid steeds meer initiatief neemt om een ‘neutraal’ alternatief aan 
te bieden beginnen de katholieke instituten steeds meer samen te werken. Zo worden na het congres van 
Milaan in 1880, waar het spraakonderwijs (het ‘oralisme pur’) wordt uitgeroepen als beste methode van 
dovenonderwijs, de violen in België op elkaar afgestemd. De katholieke instituten werken actief mee aan 
de uitbouw van een verzuild onderwijs- en zorglandschap waarin mensen met een beperking gescheiden 
worden van de rest van de samenleving.

Het onderwijs in het Brugse instituut was in eerste instantie gebaseerd op de godsdienst maar in bijna 
even grote mate op het taalonderwijs (‘éducation littéraire’). 
Alles binnen het instituut ademde een religieuze sfeer uit en het onderwijs was volledig doordrongen 
van de katholieke godsdienst. Het personeel bestond uit mannelijke en/of vrouwelijke religieuzen die 
onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen aan hun kloosteroverste en aan de directeur van het instituut. 
Godsdienstonderwijs en ander abstract onderwijs was vooral in het dovenonderwijs een probleem door 
de communicatieproblemen. Via tekeningen, gebarentaal en schaalmodellen van religieuze voorwerpen 
werden de kinderen voorbereid op de eerste communie en het vormsel.

Het taalonderwijs legde de nadruk op de latere communicatie in de samenleving via het schrijven, lezen 
of spreken. De klasgroep was relatief klein (6 à 8 leerlingen). 
Dove en blinde kinderen werden uit hun gezinsmilieu gehaald en in de instituten in internaatsverband 
opgenomen. Het doel was om doven en blinden zo dicht mogelijk te brengen bij het functioneren van 
‘normale’ burgers in de samenleving (normalisatie). Men wilde ze ‘verbeteren’ en klaar maken voor een 
later functioneren in de maatschappij.
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Op geregelde tijdstippen waren er ‘recreatiedagen’ in de instituten en in de zomer en tussen Kerst en 
Nieuwjaar mochten de kinderen met vakantie naar huis. Deze vakanties werden uitgebreid op het ogen-
blik dat de mobiliteit steeg.

De opleiding van de religieuzen die in deze instituten werkten kreeg veel kritiek op het einde van de ne-
gentiende eeuw. Een goddelijke roeping om binnen te treden in een klooster en de keuze om het leven te 
wijden aan opvoedingswerk in deze instituten was op zichzelf natuurlijk geen garantie op bekwaamheid. 
In het Brugse instituut kregen de religieuzen wel interne vorming over de methodes die Charles-Louis 
Carton ontworpen had voor het doven-, blinden en doofblindenonderwijs. Religieuzen volgden stage in 
andere instituten en ook in Brugge kwamen regelmatig andere religieuzen de stiel aanleren. Toen dit 
opleidingssysteem niet voldoende bleek te zijn werd in het laatste kwartaal van de negentiende eeuw 
geijverd voor katholieke normaalscholen naast de rijksnormaalscholen. 
Zo was de normaalschool van St.-Andreas in Brugge enkel bedoeld voor de opleiding van vrouwelijke 
religieuzen. Leken moesten naar normaalscholen in Tielt en Roeselare (later in Torhout). De overheid 
stelt in ruil voor financiële ondersteuning steeds meer eisen aan de opleiding van het opvoedend en on-
derwijzend personeel. Zodra de diploma’s van deze katholieke normaalscholen werden erkend door de 
overheid, waren er steeds meer religieuzen in het Brugse instituut met een onderwijskundig of medisch 
diploma.

Het traditionele opvoedings- en onderwijsmodel dat beoefend werd in pensionaten en instituten, kan ge-
durende de negentiende eeuw op veel maatschappelijke bijval rekenen. Na de eerste wereldoorlog begint 
de kritiek te groeien op deze opvoedings- en onderwijsvorm. Er volgde een algemene vernieuwingsten-
dens in het onderwijs die zich maar na de tweede wereldoorlog kon doordrukken. 

In de doven- en blindeninstituten wordt na de eerste wereldoorlog de aandacht steeds meer uitgebreid 
van de dove en/of blinde leerling naar het gezin en naar vrije tijd. Vanaf de laatste twee decennia van de 
twintigste eeuw maakt de evolutie van de hulpmiddelen het steeds meer mogelijk dat doven en blinden 
les volgen in het onderwijs aan horenden en zienden. Bij het begin van de eenentwintigste eeuw komen 
de meeste doven en blinden in Vlaanderen terecht in het geïntegreerd onderwijs. 
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het schoolmuseum in Spermalie
(±1936)

het schoolmuseum in Spermalie
 (± 1950)

Spermalie: ‘speelplaats van de knechtjes’ 
(tussen 1930 en 1940)

Spermalie: ‘van klein naar groot’ (± 1940)
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° hulpmiddelen met een geschiedenis
  (1800-1985) uit het Archief 
  Charles-Louis Carton
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° hulpmiddelen in het spraakonderwijs aan doven 
  en slechthorenden

° hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervarings-
  gericht onderwijs aan doven en slechthorenden
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Hulpmiddelen in het spraakonderwijs aan doven en slechthorenden.

Vanaf 1820 begint het ‘spraakonderwijs’, de benadering die de taal van de samenleving gebruikt in het 
dovenonderwijs, aan invloed te winnen. De in Parijs vastgelegde gebarentaal wordt in deze benadering 
gezien als een vage, primitieve en ouderwetse ‘vergissing’ in de evolutie van het dovenonderwijs. 
In de laatste decennia van de negentiende eeuw eist de geneeskunde een steeds grotere rol op in de 
samenleving en binnen het dovenonderwijs. ‘Afwijkend’ gedrag wordt steeds meer benaderd als een 
‘ziekte’ die genezen kan worden door een juiste remedie. 
In de benadering van het spraakonderwijs is er een sterke invloed van het geneeskundige denken waarin 
vooral de ‘stoornis’ en het ‘herstellen’ hiervan wordt benadrukt. De instituten leggen op eigen initiatief 
meer nadruk op communicatie via schrijven of via spreken en liplezen.

Het spraakonderwijs evolueert tussen het begin en het einde van de negentiende eeuw van het oralisme 
(het gebruik van de taal van de maatschappij) naar het ‘zuiver’ oralisme. Hierbij speelt de gebarentaal 
steeds minder een rol en de nadruk komt steeds meer op het spraakonderwijs te liggen. De hoge mate 
van analfabetisme in de samenleving speelt hierin een belangrijke rol. De meeste dovenscholen evolue-
ren in een oralistische richting en op het internationale dovenlerarencongres in Milaan in 1880 wordt het 
zuivere oralisme als de beste methode van dovenonderwijs verkozen. De ‘gesystematiseerde’ gebaren-
taal wordt in de meeste dovenscholen volledig geweerd. Enkel de vingerspelling als oralistische versie 
van de gebarentaal wordt getolereerd. Deze vingerspelling bootst met de vingers de vorm van de letters 
van het alfabet na en zorgt voor een moeizame en trage communicatie. De ‘natuurlijke’ gebaren kunnen 
hun nut hebben bij de start van het onderwijs maar worden best zo snel mogelijk afgebouwd. 

In de late jaren 1970 wordt in het kielzog van opeenvolgende emancipatiegolven en een veranderende 
maatschappelijke houding de gebarentaal door de wetenschappelijke taalkunde erkend als een echte 
taal. De Vlaamse gebarentaal wordt door het Belgische parlement als officiële taal erkend op 26 april 
2006. In het dovenonderwijs in Spermalie wordt gebruik gemaakt van ‘Nederlands met Gebaren’.

° hulpmiddelen in het spraakonderwijs aan doven 
  en slechthorenden

° hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervarings-
  gericht onderwijs aan doven en slechthorenden



 
��

Het spraakonderwijs vertrok net als het taalonderwijs in scholen voor horenden vanuit een analytische 
methode. Eerst werden de letters aangeleerd, daarna de woorden en dan de zinnen. Dit spraakonderwijs 
wordt door de dove leerlingen veelal gezien als saai en de resultaten zijn niet altijd een onverdeeld suc-
ces. Na de eerste wereldoorlog doet het ‘synthetisch lezen’ als één van de onderwijsvernieuwingen zijn 
intrede in het dovenonderwijs. Deze synthetische manier van lezen vertrekt vanuit de zin en gaat dan 
verder naar woord en letter. 
De stemorganen (keel, tanden, tong, lippen en longen) moesten geoefend worden omdat deze organen 
door doven minder gebruikt werden. Hun tong zou minder beweeglijk zijn en ze zouden een kleiner 
longvolume hebben dan horenden. Via tong- en blaasoefeningen (kaarsen uitblazen, zeepbellen blazen, 
blazen op fluitjes) werden deze stemorganen gestimuleerd. Tijdens deze oefeningen was het de bedoe-
ling dat de leerlingen hun tong en adem leerden controleren en doseren. Lichamelijke opvoeding staat al 
heel vroeg op het lesprogramma van de doveninstituten om de longen te helpen ontwikkelen.

Om deze stemorganen visueel voor te stellen aan de leerlingen, werden hoofden geboetseerd die ge-
opend konden worden en voor iedere letter de ‘articulatiestanden’ toonde (tongstand, stand van de tan-
den en van de lippen). Ook het gebit, het strottenhoofd en het oor werden op deze manier voorgesteld. 
Spiegels werden gebruikt om de werking van de eigen stemorganen te verduidelijken. De klanken wer-
den per soort ingedeeld en ‘klankenbomen’ of ‘klankendriehoeken’ werden ontworpen. 

Het oralistisch georiënteerde onderwijs wilde de gesystematiseerde gebarentaal weren door een recht-
streeks verband te leggen tussen een voorwerp en de geschreven taal, waardoor de vertaling in geba-
rentaal wegviel. 
Op zijn studiereis naar Engeland en Schotland ziet Charles-Louis Carton de verschillende manieren waar-
op les gegeven wordt in het startende volksonderwijs. Begin de negentiende eeuw was het klassikaal 
onderwijs nog in volle ontwikkeling. De knapste leerlingen werden door de leraar over een thema on-
derwezen en deze legden het verder uit aan de rest van de klasgroep. Ch.-L. Carton vond het klassikaal 
onderwijs een beter systeem, omdat de volledige klasgroep werd onderwezen door de leraar en er geen 
‘fouten’ gemaakt werden bij de overdracht van de informatie.
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Evolutie in de techniek: de ontwikkeling van hoorapparaten. 

Al lang wist men dat veel ‘doven’ niet volledig doof waren en in meer of mindere mate gehoorresten 
hadden. Vanaf het einde van de negentiende eeuw is men het erover eens dat geluidsversterking geen 
schadelijke gevolgen heeft voor het toch al zwakkere hoorzintuig van doven en men wil deze gehoorres-
ten ontwikkelen en stimuleren door op één of andere manier het geluid te versterken.
Doven en slechthorenden hadden al altijd net zoals horenden hun hand achter de oorschelp gehouden 
om meer geluid op te vangen, storende achtergrondgeluiden te dempen en de oorschelp meer te richten 
naar de geluidsbron. Op het einde van de negentiende eeuw (± 1870) raken de eerste hoorapparaten die 
het geluid via een trechtervormige ingang tot in de gehoorgang leiden, ingeburgerd. Er begint een evo-
lutie van lange geluidshoorns en rubberen luisterbuizen, die het geluidsniveau iets vergroten maar ook 
het geluid vervormen en bepaalde frequenties meer of minder doorgeven, naar steeds kleinere modellen. 
Deze evoluties hebben vooral te maken met het gebruik van nieuwe materialen. 
Men wil steeds kleinere luisterhoorns ontwerpen die aan het hoofd bevestigd worden, minder opvallend 
zijn en zorgen voor een natuurlijker houding van het hoofd bij het luisteren. 
Rond 1900 werd de hoorplaat of audifoon korte tijd gezien als een voorbeeld van de moderne techniek. 
Een vibrerende metalen of rubberen plaat werd tussen de tanden geklemd waardoor de trillingen van het 
geluid via de tanden de gehoorzenuw bereikten.

Begin de twintigste eeuw begint men elektrische energie te gebruiken om geluid te versterken. Vanaf 
1910 worden de eerste elektrische hoorapparaten op de markt gebracht. De overdrachtskwaliteit van het 
geluid was in eerste instantie onbevredigend, maar de akoestische versterking was groter dan diegene 
die werd bereikt met luisterhoorns. Het geluidsniveau kon ook geregeld worden. De miniaturisering van 
elektrische toestellen en vooral van de batterijen zorgde ervoor dat deze nieuwe technologie ook kon 
gebruikt worden om hoorapparaten te bouwen. 

Na de tweede wereldoorlog worden deze elektrische apparaten steeds verder uitgewerkt, waardoor er 
een hogere versterking en een betere weergave is van het geluid door betere microfoons, de nieuwe 
techniek van elektronische membranen en buizen die worden ingebouwd in het hoorapparaat. In 1934 
worden de eerste hoorapparaten in een koffermodel ontwikkeld.
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Dit systeem was vrij onpraktisch en lomp en we moeten wachten op de ontwikkeling van de 
(sub)miniatuurtechniek (± 1950) om hoorapparaten te ontwikkelen die in de zak van de kledij kunnen 
worden gedragen. In de klas kunnen deze grotere apparaten wel gebruikt worden. Polsbandjes konden 
hieraan aangeschakeld worden zodat de aandacht van de leerlingen kon getrokken worden door elektri-
sche schokjes. Door de elektrische versterking kan een antwoord worden geven op een grotere variatie 
in gehoorschade door een regelbare akoestische versterking, een verbeterd klankkarakter, een betere 
afstemming op het geluidsniveau in de gehoorgang en een betere overdracht van de frequenties. 
Een nieuwe impuls voor de ontwikkeling van hoorapparaten is de uitvinding van de transistor, waardoor 
kleinere apparaten konden gebouwd worden. Deze zakapparaten konden in de zak van de kledij worden 
gedragen. 
Om storend kledijgeruis te vermijden werden ophangmodellen uitgeprobeerd en er werd geëxperimen-
teerd met de vorm, het batterijvolume en diverse soorten microfoons. Door het feit dat andere materia-
len worden gebruikt is het hoorapparaat meer water- en hittebestendig. Vanaf 1964 is er in de zakhoor-
apparaten (en in de batterijen) een evolutie naar zo dun mogelijke modellen. Hiernaast probeerde men 
de hoorapparaten zo veel mogelijk in de nabijheid van de oren aan te brengen. Door het gebruik van 
deze miniatuurtechnieken en nieuwe materialen werden hoorapparaten steeds kleiner maar ook duurder 
door een moeilijker productieproces en duurdere materialen.

Typisch voor hoorapparaten die op het hoofd worden gedragen is dat alles in dezelfde behuizing zit en dat 
er een doorzichtige plastiek slang in de gehoorgang wordt gebracht die wordt afgesloten met een oorpas-
stuk. Het voordeel van een hoorapparaat dat op het hoofd wordt gedragen is enerzijds psychologisch van 
aard omdat men dan minder als een slechthorende wordt beschouwd. Anderzijds zijn er ook esthetische 
en akoestische voordelen doordat er in vergelijking met het zakapparaat geen storend kledijgeruis meer 
aanwezig is. Hierdoor is er een geringere geluidsversterking nodig waardoor de hoortoestellen terug 
kleiner van formaat werden. 
Een ander voordeel van deze hoorapparaten is dat ze natuurlijker ogen omdat hoofd en oor natuurlijke 
luisterposities innemen. Ook horen met beide oren is mogelijk met twee hoorapparaten.
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De hoorbril bestaat uit een ingebouwd hoorapparaat in een bril. Dit systeem heeft als voordeel dat 
slechtziendheid en slechthorendheid met één apparaat verholpen kan worden. Dit systeem werd al vroeg 
uitgedacht en gepatenteerd (± 1920) maar het miniatuurmateriaal was nog niet beschikbaar. Ook hier 
had men het voordeel van een natuurlijke luisterrichting.
Alle soorten hoorapparaten die niet moesten gecombineerd worden met zichtproblemen werden ontwor-
pen in een ontwikkeling die leidde naar het achter-het-oortoestel, dat vanaf eind jaren 1960 het grootste 
marktaandeel van alle hoorapparaten in beslag neemt. 
Dit apparaat, sinds 1961 in een korte banaanvorm, was praktisch onzichtbaar en gemakkelijk te ver-
bergen door de kapper. In de jaren 1960 werd de miniaturisering van de techniek ook gebruikt om een 
hoorapparaat te bouwen dat zich volledig in de gehoorgang bevond. Dit in-het-oor-toestel bleef echter 
veel duidelijker zichtbaar dan het hoorapparaat dat achter het oor wordt gedragen.

Op het einde van de twintigste eeuw wordt de ‘cochleaire implant’ ontwikkeld. Deze C.I. bestaat uit 
een uitwendig spraakcomputertje en een implantaat dat onder de hoofdhuid wordt ingebracht met een 
aantal elektroden die in het slakkenhuis (de cochlea) worden geschoven. Het geluid wordt omgezet in 
elektrische signalen die in het slakkenhuis worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Momenteel wordt 
steeds meer gewerkt aan een volledige en onzichtbare inbouw van het volledige hoorapparaat onder de 
hoofdhuid.
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Spermalie: gymnastiekzaal en oefeningen
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hoorapparaat: luisterbuis 
(eind 19e eeuw)

hoorapparaat: luisterbuis hoorapparaat: de hoorplaat of ‘audifoon’ 
(gravure, 1900)

hoorapparaat: luisterbuis
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hoorapparaat: luisterbuizen (eind 19e eeuw)

hoorapparaat: luisterbuizen
(eind 19e eeuw)

hoorapparaat: luisterhoorn
(Franck Valery Frères Paris, ± 1870)
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geluidsversterking: SUVAG-I 
(Système Universel Verbo-tonale 
d’Audition selon Guberina, 1957)

spraakonderwijs: SUVAG-II (1960) geluidsversterking: koptelefoon geluidsversterking: micro

spraakonderwijs: het oefenen van de stemorganen, de ademhaling controleren met blaasoefeningen
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spraakonderwijs: aanschouwelijke voorstelling van het oor

spraakonderwijs: aanschouwelijke voorstelling van het gebit
en het strottenhoofd

medische dienst: spreekuur
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spraakonderwijs: aanschouwelijke voorstelling van het oor

medische dienst: elektrisch keellichtje medische dienst: oorspuit medische dienst: spatelhouder en spiegeltje 
(keel)
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communicatie: vingerspelling communicatie: vingerspelling

communicatie: vingerspelling Spermalie spraakonderwijs: het oefenen van de stemorganen, de tong
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spraakonderwijs: uitspraakoefening voor 
de spiegel

spraakonderwijs: uitspraakoefening met 
voorstelling van articulatiestanden

oefenen van de tong

spraakonderwijs: het oefenen van de stemorganen, de tong



hoorapparaat: Sonotone 600 (U.S.A.)hoorbril (Siemens, 1967) met 
hoorapparaat in de montuur

drie meisjes met een hoorapparaat
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Spermalie: klaslokaalluisterapparaat (radio)

hoorapparaten
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communicatie: minitel, 
‘aanschouwelijk telefoneren’ 
(± 1985)

cochleaire implant



 ��

hoorapparaat: ‘achter-het-oor-toestel’, met de typische banaanvorm uit 1961

hoorapparaat: ‘in-het-oor-toestel’ (vanaf 1960)
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Hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs aan 
doven en slechthorenden.

Vooral in het dovenonderwijs was men door een moeilijkere communicatie met de leerlingen bijna ver-
plicht om te werken met een aanschouwelijke vorm van onderwijs. Vooral als de leerstof iets abstracter 
en minder fysiek toonbaar was, moest men op zoek gaan naar middelen om de zaken toch op een meer 
aanschouwelijke manier voor te stellen. Voor het godsdienstonderwijs werden vroeger al afbeeldingen 
gebruikt in de zondags- en catechismusscholen. Ook de glasramen in kerken waren bedoeld om verhalen 
uit de Bijbel voor te stellen aan ‘ongeletterden’. 
Als doven steeds meer een plaats vinden binnen de katholieke kerk, beginnen er vanaf 1700 biechtboek-
jes te verschijnen met naïef getekende voorstellingen van alle mogelijke zonden die kunnen begaan wor-
den. Doven wijzen in de biechtstoel de zonden aan die zij begaan hadden en de biechtvader duidde aan 
hoeveel weesgegroetjes en onzevaders gebeden moesten worden als boetedoening. Deze biechtboekjes 
zijn door de grote gelijkenissen waarschijnlijk allemaal gebaseerd op hetzelfde voorbeeld, en de verschil-
len in de tekeningen duiden op een mannelijke al dan niet vrouwelijke eigenaar. Charles-Louis Carton 
maakt op het einde van zijn leven een catechismus voor doven die na zijn dood gepubliceerd zal worden. 
Een verdere ontwikkeling op dat vlak in het Brugse instituut is de bouw van biechtstoelen die open zijn 
bovenaan zodat er voldoende licht binnenkomt om de tekeningen in de biechtboekjes te zien. Kelken, 
cibories, schalen en andere zaken die gebruikt worden in de mis, werden in miniatuur nagemaakt zodat 
doven en ook blinden deze voorwerpen en hun gebruik konden leren kennen. 

Regelmatig gaat men met de dove leerlingen naar de tuin of naar buiten als aanvulling van het onderwijs 
in de klas en om hun geringere taalontwikkeling, die het gevolg is van hun doofheid, te bevorderen. Met 
de situaties die worden meegemaakt, wordt verder gewerkt in de klas.
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In het dovenonderwijs wordt heel wat didactisch materieel gebruikt dat ontwikkeld werd in het volkson-
derwijs. Op zijn studiereis naar het vroeg geïndustrialiseerde Engeland en Schotland ziet Charles-Louis 
Carton de nieuwe methodes en ontwikkelingen binnen het opstartende volksonderwijs. Naast het repeti-
torsysteem waarin eerst aan de slimste leerlingen les wordt gegeven die dan op hun beurt deze leerstof 
doorgeven aan de andere leerlingen, ziet Carton dat ook aan alle leerlingen samen les kan worden ge-
geven via het gebruik van een beschrijfbaar en afwasbaar klasbord. Om leerstof te herhalen en in te oe-
fenen wordt in het Brugse instituut toch nog tot aan de eerste wereldoorlog gewerkt met dove en blinde 
repetitors. Door de evolutie naar het pure oralisme verdwijnen de dove repetitors.

Op zijn studiereis ziet Carton de verschillende einddoelstellingen van het doven- en blindenonderwijs. 
Het Franse systeem werkt aan de ontwikkeling van de algemene kennis, terwijl het Engelse en Schotse 
systeem een grotere nadruk legt op het aanleren van een beroep waar doven en blinden later zelf de 
kost mee kunnen verdienen. Het Brugse instituut volgt vanaf de start het Engelse en Schotse systeem 
van beroepsonderwijs. 



Spermalie: klasgroep dove meisjesSpermalie: klasgroep dove jongens

het schoolmuseum in Spermalie (± 1950)
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aanschouwelijk aardrijkskundeonderwijs: 
houten puzzel van Europa



aanschouwelijk godsdienstonderwijs: mismateriaal in miniatuur (eind 19e eeuw)aanwijsplaten met tekst en tekening

aanschouwelijk onderwijs: aanwijsplaten met tekst en tekening (± 1965)
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hoorapparaat: Siemens & Halske A.C. 
(± 1948)

hoorapparaat: luisterhoorn 
‘Unikum’ (begin 20e eeuw)

spraakonderwijs: de ‘klankenboom’
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geluidsversterking: koptelefoon 
Siemens & Halske A.C.



 ��

spraakonderwijs: voorstelling van articulatiestanden

spraakonderwijs: voorstelling van articulatiestanden
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aanschouwelijk onderwijs: het dierenrijk

 
��
 
��
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aanschouwelijk godsdienstonderwijs via tekeningen: de catechismus van I.G. Steegius (1647)

 
��
 
��
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aanschouwelijk godsdienstonderwijs: de catechismus van Charles-Louis Carton (1863)
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aanschouwelijk onderwijs in de tuin schildjes Spermalie
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‘aanschouwelijk biechten’: een pagina uit een biechtboekje waarin de zonde 
aangeduid kon worden op tekeningen 

 
�0
 
�0
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aanschouwelijk godsdienstonderwijs via tekeningen: de catechismus van R. Knoll (1788)

 ��

catechismus van R. Knoll mismateriaal in miniatuur wapenschild van Spermalie
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° hulpmiddelen in het taalonderwijs aan blinden 
  en slechtzienden: de zoektocht naar een gepast 
  alfabet

° hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervarings-
  gericht onderwijs aan blinden en slechtzienden
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Hulpmiddelen in het taalonderwijs aan blinden en slechtzienden: 
de zoektocht naar een gepast alfabet.

Blinden en zwaar slechtzienden hebben altijd al reliëf gevoeld én gebruikt om voorwerpen uit elkaar te 
houden, zaken bij te houden en op één of andere manier te noteren of ergens in te kerven. Deze hulp-
middelen waren meestal door blinden zelf ontworpen om hun eigen leven iets gemakkelijker te maken. 
Ze werden enkel door hen zelf gebruikt en later steeds opnieuw uitgevonden door anderen. In de loop 
der eeuwen zijn sommige van deze geïsoleerde pogingen bewaard gebleven via reisverhalen en andere 
publicaties. 
Wanneer op het einde van de achttiende eeuw en vooral in het begin van de negentiende eeuw overal in 
Europa en Amerika blindeninstituten ontstaan, is één van de eerste problemen die opgelost moet worden 
het ontwikkelen van een blindenschrift dat blinden kunnen lezen, maar dat ze ook kunnen gebruiken om 
te schrijven én te herlezen wat ze geschreven hebben. Zo zouden blinden op hun eentje kennis kunnen 
verzamelen na hun schoolloopbaan. In deze periode van moderniteit, vooruitgang en techniek ontstaat 
er een hele resem van blindenschriften. Ieder instituut ontwikkelt of kiest een blindenschrift dat door de 
drukker van het instituut werd gebruikt om lesmateriaal aan te maken. 

Valentin Haüy (1745-1822), de oprichter van een blindenschool in Parijs (1786) naar het voorbeeld van 
de dovenschool van priester De l’ Épée, ontwikkelt een eerste blindenschrift dat kan gebruikt worden in 
het onderwijs van blinde leerlingen. Dit schrift vertrekt van het alfabet dat gebruikt wordt in de westerse 
samenleving maar wordt in reliëf gedrukt zodat blinden de letters kunnen voelen. Deze reliëfdruk werd 
verkregen door natte doeken te spannen over dik papier waaronder zich gietijzeren letters bevonden. 
V. Haüy zou dit idee ontwikkeld hebben nadat hij de blinde Weense componiste en pianiste Maria There-
sia Von Paradis (1759-1824) tijdens een optreden in Parijs in 1784 voor Marie-Antoinette een muziek-
partituur zag gebruiken waarop de noten voelbaar waren. Het geschrift zelf zou ontwikkeld zijn omdat 
één van zijn eerste leerlingen een letter herkende op een blad papier dat door een toevallige indruk 
reliëf vertoonde. Haüy ontwikkelt een manier om boeken te drukken in reliëf en een eerste boek maakt 
de oversteek naar Engeland. Op dit idee werken Engelse drukkers verder om in de eerste helft van de 
negentiende eeuw richtinggevend te worden op dit vlak. 

° hulpmiddelen in het taalonderwijs aan blinden 
  en slechtzienden: de zoektocht naar een gepast 
  alfabet

° hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervarings-
  gericht onderwijs aan blinden en slechtzienden
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Dit vooral nadat de kritiek begint te groeien op het Franse systeem, doordat de letters gemakkelijk inge-
duwd worden en niet zo goed uit elkaar zijn te houden door niet-zienden. De Engelse drukkers proberen 
hun geschriften zoveel mogelijk aan te passen aan het tastgevoel van blinden. Deze geschriften worden 
enerzijds hoekiger zodat de letters meer verschillen van elkaar, maar ook de eerste blindenschriften die 
niet gebaseerd zijn op het reguliere alfabet worden ontwikkeld. Wanneer Charles-Louis Carton op studie-
reis vertrekt naar Schotland in 1837 is de discussie welk blindenschrift best geschikt is voor blinden, hier 
op haar hoogtepunt. In datzelfde jaar wordt door de Schotse Society of Arts een prijsvraag uitgeschreven 
hierover. Het geschrift van Fry, later overgenomen door Taylor en Alston, wordt uitgeroepen tot het beste 
blindenschrift. Dit geschrift vertrekt van het alfabet dat in de westerse samenleving wordt gebruikt en 
bestaat uit hoekige hoofdletters in reliëf.
In Berlijn en Wenen wordt in navolging van dezelfde pianiste Von Paradis een blindenschrift ontwikkeld 
dat gebaseerd is op het alfabet voor zienden maar op papier wordt gezet door middel van scherpe ‘ste-
kels’ die langs de achterzijde van het papier worden ingedrukt waardoor ze langs de voorzijde een voel-
baar reliëf vormen . Deze ‘stacheltypes’ worden door Gibson geïntroduceerd in Engeland.
Charles-Louis Carton verzamelt alle Engelse, Franse en zelfs Amerikaanse pogingen om een blinden-
schrift te ontwerpen, brengt voorbeelden hiervan mee naar België en bespreekt de voor- en nadelen van 
elk schriftsysteem in een officieel rapport aan de Belgische regering en in zijn internationaal georiënteerd 
tijdschrift Le Sourd-Muet et l’Aveugle (1837-1839). 

Zijn bedoeling is om een bijdrage te leveren aan een blindenschrift dat over de hele wereld wordt ge-
bruikt. In diezelfde periode begint Louis Braille (1809-1852), als kind door een ongeluk blind geworden, 
met de ontwikkeling van een schrift dat bestaat uit zes puntjes en helemaal niet lijkt op het schrift voor 
zienden. Ook in Engeland waren er al vroege aanzetten om een dergelijk arbitrair schrift te ontwerpen. 
Braille krijgt dit idee na een bezoek aan het blindeninstituut in Parijs van kapitein Nicolas-Charles Barbier 
de la Serre (1767-1841) die voor het leger van Napoleon een ‘nachtschrift’ op basis van 12 puntjes had 
ontwikkeld. Dit geschrift bestaat uit 36 lettertekens die lettergrepen en klanken voorstellen (‘sonograp-
hie’). 
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Braille vereenvoudigt dit systeem naar zes puntjes die verwijzen naar de letters in het alfabet voor 
zienden en gemakkelijker voelbaar zijn voor blinden omdat ze met één vinger kunnen gelezen worden. 
Moet een blindenschrift vertrekken vanuit het alfabet voor zienden of moet een blindenschrift vooral af-
gestemd worden op de noden van blinden en dus verschillen van dit alfabet? Deze discussies zijn vooral 
intensief omdat nog weinig onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die blind geboren zijn en mensen 
die pas op latere leeftijd (nadat ze hadden leren lezen of schrijven) blind zijn geworden. 

Het blindenschrift van Braille wordt voor de eerste maal gepubliceerd in 1829 (in hoogdruk), maar botst 
tot 1850 op tegenwerking bij de directie van het instituut in Parijs. Zo verklaart de toenmalige directeur 
P.-A. Dufau (1795-1877) dat het brailleschrift enkel geschikt is om muziek te lezen. In die periode wil 
men geen muziekonderwijs meer geven aan blinden omdat ze dit vooral zouden gebruiken om te bede-
len. De leerlingen appreciëren dit geschrift blijkbaar wel en drukken ondergronds enkele leerboeken in 
braille. Charles-Louis Carton heeft het blindenschrift van Louis Braille leren kennen op zijn studiereis naar 
Parijs in 1837. Dit blindenschrift ontvangt hij met gemengde gevoelens. Enerzijds is de kostprijs veel la-
ger doordat het brailleschrift eenvoudiger en sneller op papier gezet kan worden dan de geschriften met 
een hoogdrukprocédé. Het kan ook eenvoudiger en sneller gelezen worden dan de bestaande hoogdruk-
geschriften én blinden kunnen gemakkelijk in Braille schrijven én nalezen wat ze hebben geschreven. 
Maar dit ‘arbitrair’ geschrift kan volgens Carton niet gebruikt worden om te communiceren met zienden. 
Carton stelt enkele (volgens hem minieme) wijzigingen voor aan het schrift van Braille, zodat er een 
grotere gelijkenis is met het alfabet voor zienden. 
De bedoeling was natuurlijk altijd dat het gekozen blindenalfabet kon gebruikt worden om te schrijven. 
Er volgt een evolutie van schrijf- en druktafels naar schrijfplanken met draadjes, houten plankjes en 
schrijfregels die de hoogte van de regel aanduiden. In de schrijfregel kon al dan niet een vorm geplaatst 
worden die de hoogte, breedte en schrijfrichting van de letter bepaalde. Met de komst van het brailleal-
fabet wordt dit inpasstuk aangepast aan de braillecellen. 
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In 1839 ontwikkelt Foucault (1797-1871), die zelf blind is, samen met Braille de ‘raphigraphe’ en stuurt 
dit apparaat naar de blindeninstituten in Europa. Deze voorloper van de typemachine is bestemd voor 
blinden en kan via het indrukken van een combinatie van zes trompettoetsen de letters vormen van het 
zienden-alfabet in reliëf. Omstreeks 1870 worden de eerste patenten van typemachines afgeleverd en 
deze moderne machines waarop ‘blind’ getypt kan worden vervangen vanaf 1900 de ‘raphigraphe’. 
In het Brugse instituut wordt naast het schriftsysteem van L. Braille het blindenschrift van Carton aange-
leerd tot na de eerste wereldoorlog, wanneer Brugge zich teveel aan het isoleren is in de internationale 
evoluties.

In de Duitse invloedssfeer wordt vanaf 1899 de ‘picht’ ontwikkeld, genoemd naar de Duitse blindenleraar 
en –directeur Oskar Picht (1871-1945). Deze machine wordt gebruikt voor de communicatie in braille en 
wordt na allerlei aanpassingen nu nog altijd gebruikt.    
Op het internationaal doven- en blindenlerarencongres in Parijs in 1878 wordt het brailleschrift verkozen 
als beste en internationaal te gebruiken blindentaal. Toch zou het nog tot na de Tweede Wereldoorlog 
duren voor het brailleschrift overal gebruikt wordt. Het braillealfabet heeft zich goed aangepast aan het 
computertijdperk maar staat momenteel onder druk van de sterk evoluerende spraaktechnologie.
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het blindenalfabet van T.M. Lucas met 
kleinere en grotere halve bogen in reliëf

het blindenalfabet van J. Gall met 
driehoekige letters in hoogdruk 
(Edinburgh, 1832)

knoopalfabet van D. Macbeath en R. Milne (Edinburgh, begin 19e 
eeuw), zeven verschillende knopen vormen samen met een bijkomende 
knoop alle letters van het alfabet

 
��
 
��
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druktoestel met het blindenschrift van V. Haüy, het officiële schrift van het blindeninstituut in Parijs tussen 1786 en 1850

boek in ‘hoogdruk’ , 
blindenalfabet Haüy    

tastoefening, 
blindenalfabet Haüy

drukplaat voor reliëfschrift, 
type Haüy
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schrijfplank voor Belgisch puntschrift‘blind maar blijde’

overzicht van de deelnemende blindenalfabetten aan de prijsvraag naar het beste blindenalfabet 
(Society of Arts Schotland, 1836)
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detail van het druktoestel met ‘stacheltypes’   

druktoestel van Gibson, die het 
blindenalfabet van W. Klein (1809) 
introduceerde in Birmingham (1827)

detail van het druktoestel met 
‘stacheltypes’   

het blindenalfabet van Berlijn: de 
‘stacheltypes’ van A. Zeune (1810)



Belgisch puntschrift 
(‘pointillé Belge’), 
Sint-Lambrechts-Woluwe

‘comparaison entre l’alphabet de Bruges (Carton) 
et celui de Paris (Braille)’(1837)

het blindenschrift van Charles - Louis Carton (1837)

alfabet van Louis Braille, in 1878 internationaal verkozen als 
beste blindenschrift
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brailleschrijfplank met prikpenschrijfplank in lood

het blindenschrift van Charles - Louis Carton (1837) overzicht van het braillealfabet, aangepast aan de verschillende nationale alfabetten
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‘sonographie’ van kapitein Nicolas - Charles Barbier de la Serre (1814)

brief van L. Braille aan Ch. - L. Carton (21 mei 1842), geschreven met de ‘raphigraphe’ en samen met dit apparaat en de 
geschreven handleiding van Foucault opgestuurd naar het Brugse instituut

 
��
 
��

Spermalie: lessituatie
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detail van de ‘raphigraphe’  

‘raphigraphe’ van Foucault - Braille (1842). Foucault ontwikkelde deze schrijfmachine in samenwerking met L. Braille om schriftelijke communicatie tussen 
blinden en zienden mogelijk te maken

Spermalie: lessituatie schrijfplank 
‘polycopiste Braille’
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schrijfplank (begin 20e eeuw)

voelbaar alfabet in regulier schrift

schrijfplank Haüy (± 1800),
met houten dwarslatjes 
als regelaanduiding
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‘door blindgewordenen 
met schriftleider geschreven’

blindenschrift met de 
vrije hand

opplooibare schrijfplank



 ��

Spermalie: onderwijssituatieschrijfplanken met regelaanduiding in 
hout voor regulier schrift

tastoefening met aparte letters in regulier schrift (systeem Haüy) op karton
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detail schrijfplank voor ‘blokschrift’ 
(regulier alfabet) en voor brailleschrift

verschillende soorten schrijfregels

detail schrijfplank ‘polycopiste Braille’detail schrijfplank voor braille
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schrijfplank met koperen 
inzetstuk (Brugge, 1864)

verschillende soorten prikpennen

‘Engelsch schrift bij middel 
van het toestel’

gravure van een 
‘typhlographe’
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‘blokschrift met handleider’

schrijfplank met schriftgeleider in textiel en karton (opplooibaar per regel)

Spermalie: klaslokaalSpermalie: lessituatie



 ��

‘blindenschrift met de vrije 
hand’

‘Wat het oog niet ziet, bekommert ’t harte niet. Die zijn plicht wel verricht, vindt vermaak in zijn taak’, geschreven met de schriftgeleider gemaakt uit karton 
en textiel

kopieeroefening brailleschrift
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brailleschrijfplank in plastic met 
prikpen

detail brailleschrijfplank in plastic

brailleschrijfplank met prikpen, de braillepuntjes werden in spiegelschrift en van rechts naar 
links in het papier geprikt waarna men het blad kon omdraaien en lezen

 
��
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zakapparaat voor notities in braille

‘de blinde typist’ schrijfmachine ‘Royal’, met groot lettertype voor slechtzienden (± 1950)
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‘picht’ (Blista, Hamburg)blinde leerling met een ‘picht’

‘picht’ (Anderson & Sørensen, Copenhagen), met een klavier met zes toetsen en een spatietoets. Als een 
toets wordt ingedrukt komt een ijzeren staafje omhoog dat een reliëfpuntje drukt in het papier. De 
juiste combinatie van toetsen produceert een brailleteken.
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stenoapparaat voor braille, opleiding 
telefonist (± 1930)



 ��

‘picht’ S14 (Herde & Wendt, Berlin): omzetting van brailleschrift naar regulier alfabet. Met de rechterhand werd de indicator boven de gewenste brailleletter 
gezet en met de linkerhand werd op een toets gedrukt zodat de letterkop (regulier schrift) tegen het lint en het papier drukte.
 

Spermalie: lessituatie borstbeeldje Louis Braille 
(Spermalie, ± 1945) 
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Hulpmiddelen in het aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs aan 
blinden en slechtzienden.

In het blindenonderwijs neemt het aanschouwelijk onderwijs al vroeg in de geschiedenis een belangrijke 
plaats in. Wandplaten, kaarten en opgezette vogels worden ook in het onderwijs aan zienden steeds meer 
gebruikt naarmate de negentiende eeuw vordert. In het blindenonderwijs staat het voelen en het zelf 
ervaren centraal. In het aardrijkskundeonderwijs worden schaalmodellen ontwikkeld. In het rekenonder-
wijs worden speciale rekenborden ontwikkeld. Jagers worden ingeschakeld om vogels en andere dieren 
op te zetten en uit de missies worden krokodillen, vlinders en slag- en haaientanden aangevoerd. 

Met de blinde leerlingen gaat men tijdens de les vaak op stap in de buitenwereld of naar de tuin om 
nieuwe zaken te leren kennen. Er worden praktische lessen in stoklopen voorzien en tussen de twee we-
reldoorlogen worden overal centra opgericht om honden als begeleider van blinden te trainen. 

Net zoals in het dovenonderwijs is er binnen het opstartende blindenonderwijs discussie over het feit of 
het gebruik van hulpmiddelen die zorgen voor een beter zicht het al verzwakte zintuig niet te veel zouden 
(over)belasten, met alle gevolgen van dien. Is het goed om loepen, brillen (ver- en bijziendheid), ver-
rekijkers (kokerzicht) of andere lenzen te gebruiken, afhankelijk van de mate van slechtziendheid van de 
leerlingen?

Aardrijkskundeonderwijs.

Al van bij de start van het blindenonderwijs is er veel aandacht voor de ontwikkeling van het ruimtelijke 
inzicht van de leerlingen en hun oriëntatie in de omgeving. Vertrekkend vanuit de (voelbare) omgeving 
waar de leerlingen zich in bewegen, komt steeds meer het ruimtelijke inzicht in de ruimere omgeving aan 
bod. Tijdens het opstartende blindenonderwijs staat aardrijkskunde op de lesroosters, maar er bestaan 
nog maar weinig of geen hulpmiddelen om dit onderwijs te verstrekken aan blinden en zwaar slechtzien-
den. Er is nood aan een atlas voor blinden, allerhande reliëfkaarten en natuurgetrouwe schaalmodellen 
van de werkelijkheid om deze lessen te kunnen geven. De uitdaging om aan blinden een correct beeld 
van de fysieke werkelijkheid voor te leggen leidt tot discussies over vormgeving, materiaalkeuze en mate 
van natuurgetrouwheid. 
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Op het einde van de negentiende eeuw is er nog altijd geen overeenstemming over het feit of aardrijks-
kunde wel of niet even vreemd is als kleurenleer om te voorzien in het blindenonderwijs. Charles-Louis 
Carton verzamelt op zijn studiereizen in 1837 de vroege pogingen om reliëfkaarten te maken, doet zelf 
een aantal voorstellen over het maken van deze kaarten én hij maakt zelf een kleine atlas van België in 
prikschrift. Carton publiceert zijn bedenkingen over deze hulpmiddelen en stelt naar het voorbeeld van 
andere directeurs van blindeninstituten het materiaal dat hij verzamelt ten toon.

Blindenleraars vieren hun creativiteit bot op aardrijkskundige schaalmodellen. Kaarten worden gebor-
duurd op linnen met grotere of kleinere knopen om steden of dorpen aan te duiden, stadsplannen wor-
den driedimensionaal in hout, met touwtjes en natuurlijke materialen nagebouwd en op houten planken 
worden met pleister of klei bergen, rivieren, druipstenen en fjorden nagebouwd. Puzzels van België en 
Europa worden uitgezaagd in hout. De drukkers van de blindeninstituten proberen stevige kaarten in 
hoogdruk te produceren, waarbij het uiteindelijke doel is om een atlas voor blinden samen te stellen. 
Deze eerste pogingen krijgen kritiek doordat ze niet stevig genoeg zijn of doordat rivieren hoger dan het 
land worden voorgesteld of doordat ze niet waarheidsgetrouw genoeg zijn. Deze hulpmiddelen evolueren 
vooral door het gebruik van nieuwe, lichtere en gemakkelijker bewerkbare materialen en worden door 
een gebrek aan financiële middelen lange tijd gebruikt. 
Een meer fundamentele kritiek is dat deze hulpmiddelen vooral gericht zouden zijn op zienden en hoe zij 
de kleurrijke werkelijkheid ervaren, doordat ze heel weinig zouden bijdragen aan het aardrijkskundige 
besef van blinde en zwaar slechtziende leerlingen.   
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Rekenonderwijs.

Al van bij de start van het blindenonderwijs wordt naast taal en godsdienst ook veel aandacht besteed 
aan rekenonderwijs. Dit rekenonderwijs bestond uit het aanleren van de primaire rekenoperaties (optel-
len, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Moesten blinden vooral leren hoofdrekenen of moesten ze 
ook overweg kunnen met complexere wiskundige problemen die niet met hoofdrekenen alleen waren op 
te lossen? Hulpmiddelen bij iets complexere rekenoperaties bestonden al lang in commerciële en weten-
schappelijke middens. Knopen in touwtjes en telramen in allerlei modellen werden overal gebruikt, vooral 
op ogenblikken dat het peil van het volksonderwijs ondermaats was.

Naar het voorbeeld van Russische rekentafels en de techniek van het letterzetten bij het drukken worden 
deze rekentafels vooral in Nederland en Engeland aangepast aan de mogelijkheden van blinden. Reken-
borden zijn borden in ijzer of lood waarin gaten met een bepaalde vorm worden geboord. In deze gaten 
passen houten of ijzeren staafjes of kubussen waarop bovenaan een getal of een rekenoperatie in reliëf 
vermeld is. Charles-Louis Carton brengt van zijn studiereis naar Engeland en Schotland in 1837 een  
‘Tayloriaans’ rekenbord mee. De gaten in dit grote bord hebben een zeshoekige vorm en de staafjes 
dragen op boven- en onderzijde een verschillend symbool in reliëf. Het verschil met het Nederlandse 
rekenbord voor blinden is dat in het Nederlandse voorbeeld deze gaten vijfhoekig zijn. 

In Duitsland worden ‘rekenmachines’ ontwikkeld, o.a. de blindentafel van de Berlijnse filoloog Dr. 
W. Lachmann (1795-1861), waarbij de staafjes in het telbord zelf kunnen opgeborgen worden. Met dit 
opbergsysteem kan het bord ook worden afgesloten.

In Parijs wordt vanaf 1877 de ‘Cubarithme’ ontwikkeld door Mattéian, een blinde rekenleraar in het 
blindeninstituut van Parijs. Deze ‘machine’ bestaat uit een houten kader dat door smalle metaalrepen 
in vierkante vakjes wordt ingedeeld. In deze vakjes passen loden kubusjes met op vijf vlakken cijfers 
en rekensymbolen in braille en op het zesde vlak een lijn in reliëf. Ieder blokje kan door de manier  
waarop het in het rekenbord geplaatst wordt, negentien verschillende symbolen voorstellen. Een  
dergelijke manier van ‘voelbaar’ rekenen staat momenteel steeds meer onder druk door de evolutie van 
spraaktechnologie in o.a. elektronische rekenmachines. 
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aardrijkskundeonderwijs: meetlint met aanduidingen in braille
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aardrijkskundeonderwijs: detail van het schaalmodel van het instituut en omgeving in hout, textiel, touw en metaal

detail grote wereldbol in reliëf didactische maquette: schaalmodel van 
een haven en omgeving

schaalmodel van het instituut en 
omgeving

stadskaart van Brugge in reliëf  



 
��

aardrijkskundeonderwijs: geborduurde reliëfkaart van België op linnen met de voornaamste steden, 
waterlopen en spoorwegen in reliëf (eind 19e eeuw)
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reliëfkaart van België in eterniet detail spoorwegkaart van België in koper 
(± 1930)

detail reliëfkaart van België in hout, 
metaal en schuurpapier
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detail puzzel van België (± 1930), de provincies zijn afzonderlijk uitneembaar en de voornaamste steden zijn aangeduid met grotere of kleinere koperen spijkers

puzzel van België reliëfkaart van Europa reliëfkaart van Europa
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didactische maquette: schaalmodellen van de realiteit

aardrijkskundeonderwijs: didactische maquette, blindenleraars vierden hun creativiteit bot op schaalmodellen van de realiteit 
voor de blinde en slechtziende leerlingen
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wereldbollen in reliëf 

didactische maquette: schaalmodel van de realiteit 
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aardrijkskundeonderwijs: windroos met ronde metalen spijkers
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Spermalie: lessituatie oefenen van de tastzin: 
‘Montessori’- zintuigoefening’ in hout 
(1936)

aanschouwelijk onderwijs: het dierenrijk
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aanschouwelijk onderwijs: het dierenrijk
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aanschouwelijk onderwijs: het dierenrijk
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aardrijkskundeonderwijs: detail reliëfkaart van België in eterniet

reliëfkaart van België   wereldkaart in reliëf
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reliëfkaart van Palestina

godsdienstonderwijs: detail reliëfkaart van Palestina (beschilderd gips op een houten plank)
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Engels rekenbord

rekenen: detail Engels rekenbord, een houten raam met zink bedekt is doorboord met vijfhoekige gaatjes 
waarin houten blokjes met verschillende uitsneden aan beide uiteinden konden geplaatst worden
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Engels rekenbord (gravure)
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rekenen: detail ‘cubarithme’ of ‘abacus’, vanaf 1877 ontwikkeld door Mattei, een blindenleraar in het instituut van Parijs

‘cubarithme’ leerling met ’cubarithme’
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rekenen: telramen

rekenen: telraam. Onderaan is een telraam tot twintig met houten blokjes in rood en wit, voorzien van een 
koperen spijker. Bovenaan zijn er twintig hokjes in zink met een braillecijfer in ieder hokje: associatieoefening 
tussen cijferbeeld en getalbeeld.
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rekenen: telraam
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rekenen: detail van een telraam

rekenen: telraam rekenen: linialen Spermalie: lessituatie
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Spermalie: lessituatie

knijpbril

 
��

Spermalie: lessituatie
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brillen

brillen vergrootglas
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° De start van het onderwijs aan leerlingen
  die doof en blind zijn:Charles-Louis Carton 
  en Anna Timmerman
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De start van het onderwijs aan leerlingen die doof én blind zijn: Charles-Louis 
Carton en Anna Timmerman.

De wetenschappelijke, taalkundige, godsdienstige en filosofische discussies sinds halfweg de achttiende 
eeuw over de manier waarop de mens kennis verwerft, waren nog eindelozer en heviger met betrekking 
tot doofblindheid dan de discussies over doof- of blindheid. Als je twee zintuigen mist, ben je dan onop-
voedbaar (‘idioot’), of krijgt iedere mens bij de geboorte als een soort geschenk van God een sprankel in-
telligentie die verder ontwikkeld kan worden? Kan het tastgevoel de rol overnemen van zicht én gehoor? 
Doven en blinden werden op basis van hun zintuiglijke beperking samengebracht in dezelfde instituten 
en overal in de westerse wereld wilde men proberen doofblinden te onderwijzen.

Charles-Louis Carton is dan ook uiterst blij als uit een Belgisch statistisch onderzoek in 1835 blijkt dat 
in West-Vlaanderen drie doofblinden verblijven. Hij wilde de stelling bewijzen dat deze personen wél 
opvoed- en onderwijsbaar waren. Slechts één van deze personen was door haar leeftijd en intelligentie 
in staat om onderwijs te volgen. Op zijn internationale studiereis naar de Franse, Engelse en Schotse 
doven- en blindeninstituten in 1837 verzamelt Ch.-L. Carton informatie over vroegere pogingen tot on-
derwijs en opvoeding van doofblinden en brengt hij o.a. een kopie van het alfabet mee dat gebruikt werd 
in het onderwijs van James Errol Mitchell (1796-1869).

In 1837, op hetzelfde ogenblik dat de dertienjarige doofblinde Laura Bridgman (1829-1889) door dr. 
Samuel Gridley Howe opgenomen wordt in het blindeninstituut in Boston, wordt de 21-jarige Anna 
Theresia Timmerman (1816-1859) uit Oostende ‘aanvaard’ in het Brugse doven- en blindeninstituut. De 
‘doofblinde van Brugge’ zorgt voor een internationale uitstraling van het instituut. Een hele reeks natio-
nale en internationale beroemdheden en wetenschappers komt op bezoek. In 1837 bestaat heel weinig 
informatie over opvoeding en onderwijs van doofblinde leerlingen. Ch.-L. Carton publiceert tussen 1838 
en 1843 vier maal over deze doofblinde jonge vrouw en hoe haar onderwijs wordt aangepakt. Als Anna 
sterft in 1859 publiceert hij nogmaals over haar. 

° De start van het onderwijs aan leerlingen
  die doof en blind zijn:Charles-Louis Carton 
  en Anna Timmerman
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Het educatief materiaal dat in deze vorm van onderwijs werd gebruikt was grotendeels een combinatie 
van wat gebruikt werd in het doven- en blindenonderwijs. Op een geromantiseerde gravure uit 1838 
houdt Anna een leesboekje vast dat zich nog steeds bevindt in het Archief Charles-Louis Carton. Het 
reliëfschrift dat Carton gebruikt om Anna te leren lezen en schrijven, is niet zijn aangepast puntschrift 
omdat dit nog niet op punt stond.

In eerste instantie kreeg dit onderwijsproject heel wat internationale bekendheid, maar later werd dit 
pionierswerk verdrongen door de goede resultaten die in het Amerikaanse instituut geboekt werden door 
Laura Bridgman (1829-1889) en later vooral door Helen Keller (1880-1968). Hierdoor kwam Anna 
Timmerman enerzijds in de vergetelheid terecht maar anderzijds vormde dit pedagogisch experiment 
wel het startpunt van opvoeding, zorg en onderwijs van doofblinde leerlingen in het Brugse doven- en 
blindeninstituut. Na een korte samenwerking met het Nederlandse doven- en blindeninstituut in 
St.-Michielsgestel, waar deze leerlingen werden opgenomen, is het Brugse instituut vandaag terug een 
referentiecentrum voor deze vorm van zorg en onderwijs.  
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In het Brugse instituut leert een doofblinde 
leerling het gebaar voor ‘schoen’ aan.

geromantiseerde gravure van Anna Timmerman (1838)



 �0�

lesboekje Anna Timmerman:  “…MIJNEN NAEM IS ANNE TEMMERMANS. IK BEN GEBOOREN TOT OOSTENDE…”

kopie van het alfabet, gebruikt in het 
onderwijs van de doofblinde James Errol 
Mitchell (1796-1869)
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Summary.

Tools with a history (1800-1985), used in the ‘deaf and blind institute’ in Bruges 
(Spermalie). 

The Archives Charles-Louis Carton belong to the Archives of the Sisters of the Childhood of Mary in 
Bruges and contain the history of the deaf and blind institute, founded in 1836 in Bruges by the Rev. Ch.-
L. Carton (1802-1863). This collection of the start of ‘special education’ for ‘abnormal’ children contains 
many educational and communicational tools, used in this context. 
The deaf and blind institute in Bruges was founded in an era in which the deaf and blind pupils were being 
‘normalised’ as much as possible. These pupils had to learn a profession at school, so they could earn 
a living and did not have to rely on social welfare, which was structured in a caritative way. These edu-
cational projects in the mostly catholic institutes were largely supported during the 19th century, but at 
the end of the 19th and the dawn of the 20th century new ways of looking at education entered society 
and the institutes. After world war 1, not just the way of education was a matter of public interest but 
mainly the ‘totalitarian’ concept of education in these institutes. After world war 2, the institutes started 
to open themselves gradually to society. Today, most deaf and blind children in Belgium attend ordinary 
schools (‘inclusion’) with the help of a counsellor/interpreter for some hours a week. The evolution of the 
educational and communicational tools makes this project of inclusion in society more possible.

This publication wants to contribute to the preservation of these tools, sometimes wonders of technology, 
and making public the contents of the Archives Charles-Louis Carton. 
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vzwSpermal ie
Ons multidisciplinair hoorteam biedt een 
gespecialiseerde hulpverlening voor volwassenen en kinderen.
Wij combineren geavanceerde technologie met warme menselijkheid.

Hoorcentrum Spermalie
Ruddershove 6, 8000 Brugge
Telefoon en fax 050-33.62.29
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Hulpmiddelen
Voor slechtziende leerlingen:

beeldschermloepen  •  vergrotingssoftware  •  bordcamera’s
en schoolsystemen om het bord op het scherm van de
leerling weer te geven  •  aangepaste toetsenborden  

Voor blinde leerlingen:
braillenotitietoestellen  •  toegang tot informatica via
schermuitleesprogramma, met weergave via braille en
spraak  •  voorleestoestellen en voorleessoftware 

Voor dyslectische leerlingen:
compenserende software  •  voorleessoftware  • 
remediërende software: lezen, schrijven, rekenen

Zien, lezen en leren 
het heeft heel veel met elkaar te maken en het kan de toekomst
van een mens bepalen. Sensotec helpt de hindernissen die 
daarbij in de weg staan, te overwinnen. 

Onze uitdaging: 
mensen met een beperking ten dienste staan opdat hun 
integratie niet beperkt blijft tot een verzuchting, maar reële
vormen krijgt zowel thuis als in het onderwijs.

Ons streefdoel: 
technologische hulpmiddelen aanreiken om de beperkingen 
van individuele personen zo goed mogelijk te compenseren.

Op school bieden we middelen aan die leerlingen met 
visuele beperkingen, lees- of leerproblemen helpen om de 
lessen samen met hun leeftijdsgenoten in de klas te volgen. 

Technologie voor mensen 
met visuele beperkingen, 
lees- of leerproblemen

www.sensotec.be  •  info@sensotec.be  
• Gistelsteenweg 112, 8490 Varsenare
• Antwerpsesteenweg 96, 2940 Hoevenen-Stabroek
• Rue Jean Sonet 29, Parc Créalys, CRI Céphée, 5032 Isnes
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