STELLING EN
1. De ontwikkelingsproblematiek van laag-geboortegewicht-kinderen uit zich eerst en vooral in een moeizamerverwerven van een
Iris en alert bewustzijn, van een goede tonuscontrole, van een
ferme en soepele lichaamsbeheersing; kortom: van sensorimotorische competentie (dit proefschrift).

2. De lichamelijke broosheid van een laag-geboortegewicht-baby
stelt de moeder voor een zware taak. Daarom dient het volgen van
de ontwikkeling van laag-geboortegewicht-baby's te gebeuren
als dit proces zich voltrekt, niet na een bepaalde periode, ter
evaluatie ervan (dit proefschrift).

3. Het stemt tot vreugde dat moeders met een aterme geboren baby
met een doorsnee geboortegewicht, na de bevalling competente
kraamhulp kunnen krijgen. Het valt echter diep te betreuren dat
moeders, waarvan het kind· enkele weken op de couveuzeafdeling heeft gelegen, buiten deze voorziening vallen.

4. Er is nu voldoende onderzoek gepubliceerd om te stellen:
"provision of appropriate sensory stimulation is an important
component of quality care for premature infants" (Masi, 1979, p.
380).

5. Nu de wetenschap zover is dat ze bij monde van een bekende
neonatoloog (Dubowitz, 1979) nog eens erkent, dat gezonde,
volgroeide baby's bij de geboorte echt al kunnen zien en dat deze
vaardigheid in handboeken van pediatrie en psychologie ten
onrechte geregistreerd staat als een mijlpaal op de leeftijd van 4 a
6 weken, wordt het tijd dat deze kennis over de competentie van
de pasgeborene enige verspreiding krijgt.

6. Het is kenmerkend voor de wetenschappelijke voortgang dat
Dubowitz in gepaste en loffelijke deemoed moet toegeven dat
moeders dit eigenlijk al eeuwenlang wisten, aileen maar door te
kijken naar het aandachtige gezicht van hun boreling.

7. De visuele capaciteiten van de pasgeborene zijn een krachtig
argument om - zeals de neonatoloog Klaus (1975, p. 79) ook
bepleit- van de fase van de bijzondere en rustige alertheid van de
gezonde pasgeborene in het eerste uur van het Ieven gebruik te
maken om hem nabijheid en kontakt met zijn moeder te bieden,
op een moment dat ook zij (en de nog wat schuchterevader) naar
deze ontmoeting en dit oogkontakt uitkijkt; medische en
verpleegkundige handelingen kunnen later verricht worden.

8. De visie van Plato, Freud, Winnicott, Huizinga, Erikson et alii op
het spel, staat diametraal tegenover die visie, die het Olympische
Com ite hanteert als zet in het schaakspel der naties.

9. Lichaamsmetaforen als "iets niet kunnen vatten", "mijn petje te
boven gaan", "het maar niet onder de knie krijgen", "het eJndelijk
beet hebben", wijzen erop dat de volkstaal allang bevroedde wat
Piaget beweert: dat de sensorimotorische ontwikkeling de basis
van de intelligentie is.

10. De Kleine Johannes I van F. van Eeden heeft de vorm van een
sprookje waarin de op elkaar volgende levensfasen gesymboliseerd worden in een sprookjesfiguur: Windekind (de ongerepte
kinderlijke fantasie). Wistik (de drang naarweten), Robinetta (de
pure jeugd-erotiek). Pluizer en Cijfer (het aileen maar
rationalistisch will en begrijpen). Het is daarom niet verwonderlijk
dat Sigmund Freud een bijdrage geleverd heeft aan het Liber
Amicorum voordeze representant van devolgensWillem Frederik
Hermans in het buitenland ongelezen Nederlandse letteren.

11. "Onbegrijpelijk veel mensen hebben familiebetrekkingen, vrienden of kennisen te Amsterdam". Aan deze openingszin van de

Camera Obscura- door Karl Marx met vreugde in het Nederlands
gelezen - zou een proefschrift dienen gewijd te worden.

12. "Zien •. begrijpen en verklaren van de visuele waarneming" van
Prof. Dr. J.H. van den Berg verdient grotere waardering in de
Nederlandse psychiatrie.

13. Uit het feit dat dit proefschrift in het Engels verschijnt mag niet
geconcludeerd worden dat de schrijver ervan geen Flamingant is.
lntegendeel zelfs, J.B. Verlooy's (1746"1797) beroemde "Verhandeling op d'onacht der moederlijke taal in de Nederlanden" staat
op zijn nachtkastje.
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