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Op de binnenzijde van de omslag van dit nummer zult U bij de 

sektor D.S.-onderwijs niet meer de naam van de heer van Uden aantreffen. 

Hij heeft nl. zijn redakteurschap neergelegd. Tot onze grote teleurstelling; 

maar zeer verklaarbaar, want hij ontving een benoeming tot rector van 

het bejaardencentrum en klooster „Sancta Maria" te Nijmegen met 

speciale opdracht om zijn studie aan de Universiteit aldaar te voltooien. 

Hoewel de heer v. Uden lid blijft van de Vereniging van D.S.-onder

wijs, heeft hij om deze verandering van positie het beter gevonden niet 

langer in de redaktie te blijven. In de ontstane vakature zal binnenkort 

wel voorzien worden. 

De plaats, die de heer v. Uden bij het doofstommenonderwijs innam 

was wel een heel bizondere. Bij zijn 25-jarig jubileum in 1962 werd die 

ook in ons tijdschrift van vele kanten en op allerlei wijze in het licht 

gesteld. Dit alles behoeft hier niet opnieuw uitvoerig in herinnering 

gebracht te worden. 

Maar wel wil ik op deze plaats van Uden danken voor alles wat hij 

in al die jaren (vanaf 1946) voor de redaktie van het Tijdschrift heeft 

gedaan. Niet alleen door de vele langere en kortere bijdragen van zijn 

hand, maar ook door de animerende en prettige wijze, waarop hij in ons 

team zijn plaats innam. 

Het eerste gedeelte van een artikel, dat hij enkele weken geleden zond. 

vindt nog een plaats in dit nummer. 

A. E. 
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VAN DE S.H.-REDACTIE 

Een der redacteuren stuurt mij een brief in verband met mijn 
artikel (4e jg. nr. 6 ) . Wat daarin staat over audio-visuele hulpmiddelen 
is niet in goede aarde gevallen bij een aantal hoofden van scholen, met 
wie hij een bespreking heeft gehad. Hij schrijft: 

„Vooral het wedijver-element (zoals u schrijft) dat de beste scholen 
in de commissie zouden komen, zit de anderen dwars" en 
„Men is van mening dat het bestuur er te weinig in gekend is en 
dat het nog niet zo zeker is of een en ander door zal gaan." 

Het zal wel dom zijn van mij, maar ik kan dit niet begrijpen. Wal we 
vermoedden en wat vóór 't schrijven al wel juist bleek te zijn (nl. dat de 
scholen hier een beetje mee zitten) maar wat tegelijk een goede aanpak 
zeker waard zou zijn, deed ons dit ter bespreking aan de A.V. te Woud-
schoten voorleggen. We kregen mandaat om zo te werken. 

Er is zelfs geen sprake van wedstrijd geweest — ook niet in onze 
gedachten — maar wel van een contact zoeken met geïnteresseerden. Om 
tot een goede uitwerking van zo'n plan te komen, moet je toch wel een 
commissie hebben van mensen, die richtlijnen kunnen geven, die a.h.w. 
geboren zijn in de praktijk. 

Na het ordenen en vaststellen van een aanvaardbaar plan zou het 
geheel het bestuur ter beoordeling en eventuele aanvaarding aangeboden 
worden. Van het bestuur zou het dan afhangen of het gebruikt zou wor
den voor een conferentie en/of artikelen voor het tijdschrift. 

Omdat de suggestie van de redactie kwam, heeft de A.V. het goed
gevonden dat wij het eerste gedeelte van de uitwerking van het plan voor 
onze rekening namen. 

Collega Decates en ik hebben nu besloten het geheel aan te houden 
tot de eerstvolgende A.V., opdat de Vereniging zich duidelijk kan uit
spreken. 

Op de Dag der Akoupedie en bij mijn bezoek aan de school te 
Nijmegen is mij gebleken dat 't jammer zal zijn als men van deze dingen 
niet in brede kring kan kennis nemen. 

A. Schutten 
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HET ONDERWIJS AAN HET SPRAAKGEBREKKIGE KIND 
EN HAAR MOGELIJKHEDEN 

Resumé van de inleiding, gehouden tijdens 
de Studie-conferentie 1 9 6 4 . 

Ik zal een poging doen over het gesprokene op 5 november 1963 een zo 
volledig mogelijk verslag te maken. Misschien ben ik wel eens wat tè 
volledig, d.w.z. dat ik hier iets schrijf wat door mij niet gezegd is tijdens 
de conferentie. Dat zal echter niet zo bezwaarlijk zijn, aangezien het dan 
dingen zullen zijn die ik wèl van plan was om te zeggen. Dit kan dan 
van belang zijn voor een verdere schriftelijke discussie, welke waarschijn
lijk wel nodig is aangezien de discussie op 5 november niet "uit de verf" 
kwam door gebrek aan tijd. Helaas! 

Naar aanleiding van de titel van de inleiding wil ik beginnen met op 
te merken, dat de "mogelijkheden" betrekking hebben op het onderwijs. 
Verder wil ik twee gedeelten onderscheiden, nl. de kinderen met gehe
melteafwijkingen en de overige spraakgebreken. 
Allereerst iets over de kinderen met gehemelteafwijkingen. 

In 1958 heb ik reeds een en ander over dit onderwerp verteld en 
kwam daarbij tot de conclusie, dat het kind met gehemelte afwijkingen zich 
onderscheidde van het slechthorende door: 
a. langzamer en minder spontaan te zijn in zijn reacties; 
b. qua karakter moeilijker te zijn. 
Ter toelichting van a. de volgende voorbeelden: 

Ie. Tegen Sinterklaas had één van de leerkrachten een pakje op

gehangen aan een lamp. Toen de leerlingen binnen kwamen, 

zagen zij het pakje wel, maar reageerden er niet op. Het leek 

wel of zij dachten: "O, daar hangt een pakje. Nou ja, we gaan 

eerst maar eens aan ons werk." Pas toen de leerkracht de span

ning wat ging opvoeren, kwamen ze op de gedachte, dat het wel 

eens leuk zou kunnen zijn om te zien wat er in zat. 

2e. Verschillende keren kwam het voor, wanneer een leerkracht zei 

dat ze vandaag iets fijns gingen doen, b.v. naar de dierentuin 

of naar Kralinger Hout gaan, dat de kinderen reageerden met 

een gezicht van: "Dat mot dan maar." 

3e. Wat mij ook opgevallen is, is het feit, dat boodschappen doen 

door spraakgebrekkige kinderen veel meer moeilijkheden geeft 

dan wanneer s.h. kinderen dat doen. Het lijkt net, of zij de 
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boodschap niet in zich opnemen. Heel vaak kwam het verkeerd 

uit. 

4e. Er waren poppen voor een poppenkast op school gekomen. Ik 

wilde eens leuk zijn en ging met de pop op mijn hand achter het 

raampje van de deur staan om de klas lekker op zijn kop te 

zetten. Tot mijn verbazing hoorde ik geen reacties. Ik ging de 

klas binnen om te vragen of ze de pop soms niet gezien hadden. 

Jawel hoor: gezien hadden ze hem allemaal, maar daar hoef je 

je toch niet over op te winden? Ik vol verwachting naar de 

volgende klas: hetzelfde resultaat. Toen naar mijn eigen klas. 

de oudsten. Voorbeeldig, niets te horen. Ten einde raad naar de 

laagste, middelste en oudste groep van de s.h.: Hier normale 

reacties, d.w.z. gejoel en opstaan om bij de deur te komen kijken. 

Dat deze instelling soms ook voordelen heeft, bleek bij de verbou

wing van onze school. Gedurende een ha!f jaar is ons gebouw gemoder

niseerd en dat dit niet gebeurde met doekjes om de hamers en met 

onhoorbare pneumatische boren of electrische boren, spreekt vanzelf. De 

Spraakgebrekkige afdeling heeft naar verhouding de minste last van al 

dat lawaai gehad. Daar werkten ze steeds heel behoorlijk, terwijl bij de 

slechthorenden de prestaties aanmerkelijk minder waren, 

b. Ik moet in herhaling vervallen betreffende het karakter van het 

spraakgebrekkige kind t.o.v. 1958: ze zijn moeilijker, gauwer „aan

gebrand" als ze gedwongen worden iets zelf uit te zoeken en hebben naar 

verhouding veel gauwer driftbuien dan het s.h. kind. Welke kunnen de 

oorzaken hiervan zijn? Zit het er "in gebakken" of zijn de kinderen 

blasé voor alles m.a.w. ligt het aan de opvoedingssituatie? Ik meen te 

moeten zeggen, dat dit laatste wel de oorzaak zal zijn. In gesprekken met 

ouders over de gedragingen van het kind thuis kwam ik tot de over

tuiging, dat deze kinderen thuis altijd succes hebben met hun driftbuien: 

alles wordt gedaan om deze buien te voorkomen (behalve het goede), 

alles wordt gedaan om te voorkomen dat het kind de bokkenpruik op 

krijgt (behalve enz.). Als bovendien de ouders het bewuste kind zo 

weinig mogelijk laten doen, b.v. boodschappen of ergens mee helpen 

omdat je het zelf veel gauwer gedaan hebt, dan zou het kind al heel 

weinig karakter tonen als het daar geen gebruik van maakte! Waarmee 

ik dus wil zeggen, dat het spr.gebr. kind veel moeilijker is, maar juist 

door zijn "gezonde" kijk op de situatie deze volledig uitbuit. Ik meen dan 

ook, dat deze moeilijke kinderen heus wel een geschikte plaats in de 

maatschappij zullen bereiken, mits zij leren inzien, dat zij zich moeten 
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aanpassen aan de maatschappij en niet andersom, zoals zij in het gezin 

dagelijks ervaren hebhen. En dit "leren inzien" is de moeilijke taak welke 

op onze schouders rust, waarbij we veel zullen moeten praten met de 

ouders en hen geleidelijk aan in andere banen kunnen leiden betreffende 

de opvoeding van hun gehandicapte kind. 

Hoe zijn de ervaringen met deze kinderen op de Ulo-afdeling? Eigenlijk 

precies hetzelfde! Steeds moeten de leerkrachten er op zitten om te zorgen 

dat het werk af is. Ze zijn veel te gauw tevreden over zichzelf. Verschillen

de kinderen met een uitstekend verstand zijn blijven zitten, omdat ze het 

veel te gauw geloofden. Naar verhouding komt dit veel minder voor bij de 

slechthorende leerlingen van de Ulo-afdeling. 

Zelfs een meisje dat dit jaar geslaagd is voor het officiële diploma 

heeft eigenlijk gedurende vier jaar de typische moeilijkheden opgeleverd 

van het spraakgebrekkige kind. En hierbij gingen zeer zeker de Ouders 

niet vrij-uit. 

Mijn vraag is: hoe zijn de ervaringen wat dit betreft op de scholen 

in Amsterdam en Den Haag? 

In 1958 heb ik reeds gezegd, dat het aantal gehemelteafwijkingen 

op de school in Rotterdam terugliep. Deze tendens heeft zich in de hierna 

volgende jaren voortgezet. Momenteel zijn er op de school in Rotterdam 

37 kinderen in de afdeling spraakgebrekkigen. Hiervan zijn er 18 met 

een gehemelteafwijking. En de rest? 

Nu begin ik met het tweede gedeelte van deze inleiding: Welke mogelijk

heden zijn er ontstaan, nu er minder kinderen met een gehemelteafwijking 

op de school in Rotterdam komen? In grote lijnen zie ik er twee: 

Ie . "Hoera" roepen omdat we in deze tak van het buitengewoon 

onderwijs binnen afzienbare tijd niet meer nodig zijn en dus 

de afdeling spraakgebrekkigen opheffen. 

2e. De kinderen opvangen die tot heden "in het slop" hebben geze 

ten en er zonder hulp nooit uit komen. Ik denk hierbij aan de 

stotteraars, multiple stamelaars, vertraagde spraakontwikkeling, 

e.a. ernstige afwijkingen. 

Mag ik in dit verband even herinneren aan de naam van onze Ver

eniging? Daar staat o.a. óók: bevordering van het onderwijs aan spraak

gebrekkige kinderen. 

Wat gebeurt er met al deze kinderen zolang wij er niets voor doen? 

Ze krijgen, in het gunstigste(?) geval wat spraakles en zitten op de 

gewone lagere school. Wij hebben op de L.W. Hildernisseschool enige 

ervaring met geplaatste stotteraars. Vanzelfsprekend mogen we uit deze 
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ervaring met slechts een vijftal kinderen geen vaststaande conclusies trek
ken. Het is echter toch wel zo. dat de leerlingen grote moeilijkheden 
hadden op de gewone lagere school, hetzij betreffende het leren hetzij 
betreffende het gedrag. (In het Tijdschrift van juni 1963 heb ik uit
voerig over onze ervaringen met deze kinderen geschreven). Hoewel 
bedoelde kinderen op de lagere school dus moeilijkheden hadden, ver
dwenen deze voor het grootste gedeelte op onze school. Niet dat zij op 
slag van hun gebrek genezen waren, verre van dat, maar door de sfeer 
in de groepen en de school waren zij in staat meer zelfvertrouwen te 
krijgen waardoor de gedrag- en leermoeilijkheden verminderden en zelfs 
verdwenen. Het kind kwam tot de ontdekking, dat het volledig meetelde 
en volledig geaccepteerd werd. Het ging daardoor minder op de spraak 
letten waardoor ook hierin verbetering optrad. Eén jongen werd ineens op 
de Ulo-afdeling geplaatst. Hij zit nu in de tweede klas. Zijn stotteren is 
nog hevig, maar zijn medeleerlingen wachten rustig tot hij heeft gezegd 
wat hij wilde zeggen, zonder ongeduld te tonen. Het gaat uitstekend met 
hem. Op de gewone Ulo zou hij mislukt zijn, gezien de daar opgedane 
ervaringen. 

De voordelen van het plaatsen van stotterende kinderen op de spraak-
gebrekkige afdeling zijn toch wel groot gebleken: het kind heeft een 
aangename lagere-schooltijd, het wordt daardoor rustiger, krijgt meer 
zelfvertrouwen terwijl het regelmatige contact met de ouders van grote 
betekenis is. Wat kan het gewoon lager onderwijs hier tegenover stellen? 
Mijns inziens zeer weinig. Indien er nog eens iets gebeurt, dan is dat te 
danken aan toevallig aanwezig begrip van de onderwijzer (es). En hoe 
vaak is dan nog mogelijkheid aanwezig tot het ' 'uitbuiten" van dit begrip 
in klassen van ca. 40 kinderen? 

Is het dan ideaal deze kinderen te plaatsen op een school voor s.h. 
kinderen? Nee, want daar horen ze uiteindelijk ook niet. Aangezien echter 
alleen aan onze scholen de wettelijke mogelijkheid aanwezig is om ernstig 
spraakgebrekkige kinderen op te nemen blijft er slechts deze mogelijkheid 
voor het stotterende kind over. Of vindt U deze afwijking niet ernstig 
genoeg ? 

Maar er is toch ook zo iets als infectie? Dit onderwerp werd al eens 
aangeroerd? (12 jg. no. 4-5; 2e jg. no. 3) Is de kans op infectie op een 
gewone school kleiner ? 

Behalve de stotterende kinderen zijn er nog andere ernstige spraak-

afwijkingen, ik denk aan multiple stamelen, vertraagde spraakontwikke-

ling. Waar zijn deze kinderen geplaatst indien ze niet bij ons zijn? Helaas 
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praktisch allemaal op de scholen voor debielen. Hoewel we gelukkig al 

tekenen zien die er op wijzen dat men langzamerhand tot de ontdekking 

gaat komen dat het feit: "niet meekunnen op de lagere school" méér 

oorzaken kan hebben dan debiliteit, zal het nog wel lange tijd duren eer 

deze kinderen geplaatst zijn op de school waar zij thuis horen. Tot zó 

lang moeten die slachtoffertjes worden opgevangen. Tot dié tijd biedt 

de afdeling spraakgebrekkigen deze kinderen de enige mogelijkheid. 

Aan de L.W. Hildernisseschool zijn ongeveer achttien van deze "niet-

gehemelte afwijkingen" opgenomen. We zijn er van overtuigd geraakt, 

dat het van het grootste belang is deze kinderen op te vangen. Natuurlijk 

blijkt soms achteraf dat plaatsing op een school voor debielen beter is. 

Indien deze twijfelgevallen een proefplaatsing hebben, levert deze stap 

geen enkel bezwaar op. De ouders weten van tevoren dat deze mogelijk

heid bestaat. Hiertegenover staan echter veel meer gevallen die op de 

school voor debielen zouden zijn geplaatst indien ze niet bij ons waren 

gekomen. Gebleken is, dat zij daar volkomen misplaatst zouden zijn. Het 

lukt zelfs om hen zover te krijgen, dat zij naar het gewone onderwijs 

kunnen. Arme kinderen, indien we hen niet hadden opgevangen! 

Ik wil besluiten met de volgende vragen: 

Er zijn nu achttien scholen voor slechthorenden. Daarvan hebben vier 

scholen, t.w. Amsterdam, Den Haag, Leiden en Rotterdam een afdeling 

spraakgebrekkigen. Zijn er in ons land alleen in het westen maar spraak

gebrekkigen? Zo nee, waar zijn deze kinderen dan geplaatst in het noor

den, oosten en zuiden? 

Wat kunnen (of moéten?) wij doen om deze kinderen aangepast onder

wijs te geven? 

Naar mijn mening moeten deze kinderen de kans krijgen behoorlijk 

aangepast onderwijs te krijgen zodat zij in staat zijn een aangename lagere

schooltijd te hebben. Aangezien het wettelijk (nog) niet mogelijk is aparte 

scholen hiervoor op te richten, is het onze taak dit probleem ter hand te 

nemen. Hoe eerder hoe liever. Ik geloof dat wij in onze taak te kort 

schieten wanneer onze scholen de spraakgebrekkigen buiten gesloten 

houden. Aan U de taak hierop een antwoord te geven. 

Discussie: 
De discussie heeft eigenlijk niet plaats gevonden omdat de tijd ervoor 

ontbrak. Het zou zo goed geweest zijn, indien we gezamenlijk over deze 

problemen hadden kunnen spreken. Schrijven is altijd veel moeilijker, 

omdat het geschrevene vaak heel anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld 

is. Toch lijkt het me goed indien "de scholen" het bovenstaande niet als 
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kennisgeving aannemen, maar hun mening in het Tijdschrift naar voren 
brengen. 

De heer Andreae deelt mede. dat het aantal spraakgebrekkigen in 

Amsterdam niet terug is gelopen. Het aantal bedraagt momenteel 90. De 

spraakgebrekkigen worden praktisch alleen opgenomen in de kleuter-

afdeling en vandaar doorgeplaatst naar de L.S. afdeling van de Prof. H. 

Burgerschool. Geen kind wordt geplaatst wanneer het niet eerst gepro

beerd is met spraaklessen. 

De kinderen zijn wel moeilijker, dan het S.H. kind, echter niet in 

didactisch opzicht. De heer Andreae kan de moeilijkheden met het spraak-

gebrekkige kind wel gedeeltelijk onderschrijven. De meeste spraakgebrek

kigen, welke in aanmerking komen voor Ulo-onderwijs gaan naar de 

gewone Ulo. 

Betreffende de stotteraars is de heer A. ook van mening, dat zij in 

een beschermde omgeving geplaatst moeten worden. 

De heer Koops is het in grote lijnen met de heer Breve eens betref

fende het karakter en de gedragingen van het spraakgebrekkige kind. Met 

het leren zijn de resultaten van deze kinderen echter uitstekend. De heer 

K. vindt, dat alle soorten ernstig spraakgebrekkigen op onze scholen 

geplaatst dienen te worden indien er ruimte voor is. 

De heer Schutten begint met de naam van de school: Chr. school voor 

slechthorenden en spraakgebrekkigen. Er blijkt in Utrecht echter een 

tegenwerking van bepaalde zijde te zijn betreffende het plaatsen van de 

spraakgebrekkigen op onze school! Wat is hieraan te doen? 

Tenslotte een opmerking van de heer v. d. Engh: In Leiden worden 

vele ernstig spraakgebrekkigen op een L.O.M.-school geplaatst. Hier zijn 

ze niet op hun plaats. 

Tot besluit het volgende: betreffende het spraakgebrekkige kind (gehe

melte afwijkingen) is hierachter een artikel geplaatst welk werd geschreven 

door Dr. P. H. Damsté. 

Uit hetgeen hierin staat is vaak de door mij genoemde karakter (mis)-

vorming te begrijpen. Hierbij onze dank aan Dr. Damsté voor de toezen

ding van het artikel. Graag zou ik van U, lezers, reacties ontvangen over 

hetgeen door mij naar voren werd gebracht. Die zullen dan in het Tijd

schrift worden geplaatst en zo nodig door mij van antwoord worden 

voorzien. Indien U het op prijs stelt, kunt U het antwoord lezen vóór 

het in het Tijdschrift wordt opgenomen. 

A. Breve. 
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Overdruk uit Tijdschrift voor Tandheel
kunde (jaargang LXIX afl. 6, 1962) met 
toestemming van de schrijver overgenomen. 

SPLETEN VAN LIP, KAAK EN VERHEMELTE (IV) 

DE GESTOORDE SPRAAK 

Dr. P. H. Damsté 
hoofd van de foniatrische afdeling van de 
keel-, neus- en oorheelkundige universi
teitskliniek te Utrecht. 

De aangeboren misvormingen, die onderwerp zijn van deze serie 

verhandelingen, brengen allereerst de ouders van het kind een hevige 

slag toe. Met gemengde gevoelens zien de vader en moeder de levensweg 

van hun pasgeborene voor zich. Als het normaal was geweest, was het 

meiteen „hun kind" geweest; nu is de kans groot, dat ze er eerst een 

voorwerp van zorgen in zien. Ze zullen het alleen met veel hulp van 

buitenaf groot kunnen brengen en het nog dikwijls uit handen moeten 

geven aan de specialisten van het ziekenhuis en andere deskundigen. 

Desondanks komt de normale affectieve band er gauw genoeg, ja, hij kan 

er zelfs door worden versterkt. Maar het moet gezegd worden: er zijn veel 

ouders, die zo'n kind nooit volledig hebben geaccepteerd. Al is dit maar 

bij één van de ouders het geval, dan kunnen do gevolgen voor de psy

chische ontwikkeling van het kind al nadelig genoeg zijn. 

Een kind met een aangeboren gebrek kan voor niet al te evenwichtige 

ouders een grote psychische belasting zijn. Dit begrijpt men eerst goed, 

als men de vreemde reactie van sommige moeders ontwaart. Dikwijls 

worden er sluimerende schuldgevoelens gewekt; de moeder voelt zich 

beschaamd over de geboorte en tegelijk bestraft. Het zijn dergelijke 

gevoelens ten opzichte van het „mismaakte kind" die vaak ten grondslag 

liggen aan een verkeerde aanpak van de opvoeding. 

Wij hebben hiermee te maken, omdat wij bij de behandeling het niet 

zonder de medewerking van de ouders kunnen stellen, vooral niet bij het 

orthodontische en logopedische werk. 

/Va de geboorte: de voeding. 

Dadelijk na de geboorte komen de eerste praktische moeilijkheden 

met de voeding. Het kind kan wegens het defekt niet goed om de tepel 

happen, de tongdruk vindt geen normale weerstand tegen het palatum, 

het zogen is daardoor niet goed mogelijk. Na enkele dagen levert evenwel 
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kunstvoeding door middel van een speen met een extra groot gat geen 

moeilijkheden meer op. Grotere problemen staan ons echter te wachten in 

verband met de ontwikkeling van het gebit, het aangezicht en de spraak. 

Omdat de gestoorde spraakfunctie de patiënt het meest raakt zullen hier

van eerst de verschillende aspecten worden besproken. 

Spraakorganen 

De spraak is een afzonderlijke functie, maar staat niet geheel los 

van andere mond-verrichtingen. Voor het spreken maken we gebruik 

van dezelfde organen als voor zuigen, spuwen, slikken, kauwen en blazen. 

De betrekkelijk langzame en stereotyp herhaalde kauwbewegingen 

zijn echter wel zeer verschillend van de vlug wisselende bewegingen die 

voor het spreken nodig zijn. In hun rol van spraakorgaan worden de 

spieren anders „bespeeld", en wel door gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk 

afzonderlijke reflexbanen, die door spraak-centra worden geïntegreerd. 

In tegenstelling tot sommige van de genoemde meer animale verrich

tingen is ons de spraakproduktie met de bijbehorende taai-functie niet 

aangeboren; zoals ieder kind hebben we de lange weg van het leren 

spreken moeten doormaken. 

Spraakontwikkeling 

Dit leren van de spraak en de taal begint vroeger dan men denkt. Het 

kind is een half jaar oud als het zijn eigen geluiden, die het met de mond 

kan voortbrengen, spelenderwijs gaat imiteren. Dit tateren is een essen

tiële fase in de spraakontwikkeling; het kind leert hiermee zijn spreek-

werktuigen gebruiken. Voordat het echter tot gearticuleerde spraak komt, 

maakt het kind een periode door, dat het zijn babbel-monologen staakt. 

Dat is omstreeks het einde van het eerste jaar ; het kind is dan te zeer in 

beslag genomen met het ontdekken van de buitenwereld, doordat het zich 

heeft leren bewegen. Tegelijk met het grijpen naar, het willen bezitten en 

aanraken van de dingen, wordt nu ook de magische macht van het woord 

ontdekt. De klank wordt middel om iets te krijgen of te bewerken. Het 

stadium van de verbale communicatie is ingetreden (begin 2e levensjaar). 

Dit nu vereist het nabootsen van spraakklanken. die uit de omgeving 

(meest van de moeder) afkomstig zijn. 

Als het drie jaar is spreekt het al in zinnen en met enig begrip van 

taalregels, het is dan ook verstaanbaar voor vreemden. De woordenschat is 

al enorm uitgebreid; bekend is het eindeloze woordenspel van de 4-jarige, 

waarmee deze zijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid uit, terwijl hij bezig 
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is zijn kennis te verrijken. 

Het moet nu reeds duidelijk zijn, in welke fasen van de spraakontwik-

keling de stoornis tengevolge van de verhemeltespleet zich doet gelden. 

Dat is ten eerste bij de „tater-periode". Aangezien met een open ver-

hemelte slechts een paar ongearticuleerde stemklanken gevormd kunnen 

worden, wordt dit niet de normale luidruchtige uitstalling van een eigen 

onzintaaltje, waarin alle ons bekende spraakklanken reeds voorkomen. 

De baby zal er niet minder plezier om hebben, maar hij mist wel de nodige 

motorische vooroefening, die aan het gearticuleerd spreken vooraf gaat. 

In de tweede plaats doet het gebrek zich gelden in de nabootsingsfase. 

Het kind is met zijn defekte articulatie-mechanisme niet in staat die klan

ken zelf te maken, die het door zijn moeder krijgt voorgezegd. Daardoor 

komt de motorische voorstelling van de spraakklanken niet normaal tot 

ontwikkeling. Wanneer het bijvoorbeeld een „p" hoort zeggen, dan ziet 

het daarbij de lippen open gaan. Het kind zal dan hetzelfde doen, in de 

verwachting, dat daarbij een „p" ontstaat. Dit gebeurt echter niet, want 

als het kind de lippen sluit en aanblaast, ontstaat er geen positieve druk. 

omdat de lucht door de neus ontwijkt. Het meest karakteristieke van de 

„p" , de explosie, kan het niet produceren. Hij gaat nu dit plofje nabootsen 

met de stembanden. Het kind sluit de lippen en maakt tegelijk een zg. 

glottis-slag; hij brengt dus in toepassing hetgeen hij ziet (de lipbeweging) 

en hoort (de glottisslag). 

Dergelijke vervangingsmechanismen leert hij gebruiken in zijn pogin

gen de beluisterde klanken zoveel mogelijk nabij te komen. De spraakont-

wikkeling is door het defekt op een verkeerde weg geraakt. Allerlei me

chanismen, die nu in de spreekreflex worden opgenomen, zullen na het 

operatieve herstel van de verhemelte-functic weer met moeite moeten 

worden afgeleerd. 

Gehemeltes pleet-spraak 

Laten we om dit afwijkende motorische spraakpatroon te leren kennen, 

meteen overspringen op de gehemeltespleet-spraak, zoals die bij volwas

senen met een ernstige insufficiëntie van hel palatum molle gehoord wordt. 

De klinkers hebben een nasale klank, vooral de ie en de oe, die met 

een vernauwing voor in de mond worden gesproken, waardoor de nasali-

teit sterker uitkomt. De open verbinding met de neus is er de oorzaak 

van, dat bij veel medeklinkers (afb. 1) lucht door de neus ontsnapt: dit is 

soms als een geruis te horen en heeft in ieder geval tot uitwerking, dat de 

articulatie onduidelijk of onmogelijk wordt. Bij normaal spreken is name-
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Af 1>. 1: Articulatieplaatsen voor 
verscheidene medeklinkers. 
De uitspraak is slechts mogelijk bij 
een volledige afsluiting 
tussen de keel- en neusholte door 
middel van het velum palatinum 

lijk het pa l a tum molle vrijwel v o o r t d u r e n d stevig tegen de p h a r y n x w a n d 

o p g e t r o k k e n ; het gaat alleen even open t i jdens de u i t sp raak van de nasale 

medekl inkers m. n en ng en van k lanken , die d a a r onmiddel l i jk aan voor

a fgaan of op volgen. Is het ve lum ook m a a r iets te kort , zodat de afs lui t ing 

tegen de p h a r y n x niet volledig tot s tand komt , d a n t reden reeds de boven

genoemde spraakafwi jk ingen op . Hypernasa l i t e i t van de k l inkers en het 

on t snappen van lucht ( . ,nasal e scape" ) bij de medek l inkers , be ide zijn zij 

het gevolg van veluminsuff ic iënt ie , ze k u n n e n echter onafhankel i jk van 

e lkaar op t reden . 

De klinkers, zoals wij die spreken, zijn acoustisch gezien complexe tonen met een 
timbre, dat kenmerkend is voor de klinker. Er zijn bepaalde groepen van boventonen 
(formanten), die het klinkerkarakter bepalen. Andere boventonen (hoger in het 
geluidsspectrum gelegen) geven de stemklank een helder en glanzend karakter. De 
rijkdom aan boventonen van de stemklank hangt af: 

1 van de wyze, waarop de stembanden de lucht in trilling brengen, en 
2. van hetgeen het aanzetstuk (de keel- en mondholte) van deze trillingen door

laat, resp. versterkt of uitzeeft. Een heel belangrijke factor is daarbij het in- of 
uitschakelen van de neusweg door resp. het velum palatinum te openen of te sluiten. 
Voor een goede spraak is een feilloze reflectoire beheersing van de openingsgraad 
met mogelijkheid van snelle wiselingen noodzakelijk. 

Kan het velum niet volledig gesloten worden, dan resulteert dit in een hinderlijke 
open neusspraa"k of, in de ergste gevallen, in een totaal doffe, dode spraak, waarin 
vrijwel geen spraakklanken meer herkenbaar zijn. In het eerste geval is er een 
verschuiving van de formanten naar omlaag in het frequentiespectrum (figuur 2 en 
het optreden van een extra nasale formant: in het tweede geval zijn eenvoudig alle 



afb. 2b 
Afb. 2: Geluidsspectogram (frequentieanalyse) van de klinker o. 
a. sterke formanten op 700 en 980 trillingen per seconde (cp.s.); de grondtoon is 

140 trillingen per seconde. 
b. nasaal gesproken (o), met even geopend velum. De formanten zijn verzwakt in 

verhouding tot de grondtoon, die daardoor sterker naar voren komt. De boven
tonen van 3500 en 7000 trillingen per seconde, die glans aan de stem verlenen, 
zijn bijna volledig opgeslokt. 

hoge boventonen uitgezeefd, zodat zelfs de klinkerkenmerken verloren gaan. 

De medeklinkers kunnen niet langs de normale weg gevormd worden, omdat de 
daarvoor benodigde luchtdruk door de neus ontsnapt. Voor een normale vorming 
van een t of s bijvoorbeeld, wordt lucht met een zekere druk door het articulatie-
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punt gedreven, in dit geval door de vernauwing tussen de tongpunt en de bovenste 
mc.sieven (figuur 1). Als die druk, door een lek ergens vóór de vernauwing, weg
valt, is normale articulatie onmogelijk. De verhemeltespleet-patiënt leert de taal 
echter ook door nabootsing via het gehoor, waardoor zijn spraakklanken acoustiscl, 
de normale het meest nabij komen. De articulatiepunten worden alle in het lek of 
zelf of ervoor verlegd: zo ontstaat een systeem van faryngeale en nasale sisklanken 
en van door glottisslagen vervangen explosieven. Dat wil zeggen, dat voor de klanken 
b, d. p, t en k een explosieve stern-inzet in de plaats komt. Daarbij wordt wel de 
bij de klanken behorende lip- of tongbeweging gemaakt, maar deze sorteert weinig 
effect. Het typisch explosief karakter wordt met de stembanden nagebootst. Deze 
extra belasting en de omstandigheid van abnormale verhoudingen van de resonantie-
ruimten, maakt dat deze patiënten dikwijls een schorre of hese stem hebben. 

Andere mechanismen Ier compensatie van het dejekt 

Behalve de afwijkende spreekgewoonten, die moeten zorgen dat er, 

ondanks het ontbreken van de velumafsluiting, nog iets verstaanbaars 

over de lippen komt, zijn er nog andere compensatiemechanismen waar

neembaar. De neusvleugels worden samengeknepen om zoveel mogelijk 

weerstand aan de ontsnappende neuslucht te bieden; een groot gedeelte 

van de gelaatsmusculatuur kan aan deze grimassen deelnemen. Indien een 

veluminsufficiëntie reeds lang bestaat en de patiënt veel heeft geoefend 

om met zo weinig mogelijk nasaliteit en neuslucht te spreken, dan kan zich 

tijdens het spreken een z.g. wal van Passavant vormen. Dit is een dwarse 

plooi van de achterste keelwand, die ontstaat door constrictie van de 

pharynxmusculatuur. Men ziet het bij normalen wel eens tijdens het 

slikken, maar nooit tijdens het spreken. Het is een gebrekkig compensatie-

mechanisme om meer dan één reden: de richel zit te laag voor een effi

ciënte sluiting, de spierconcentraties zijn te langzaam en bovendien 

vermoeibaar (Calnam. 1954). Het slijmvlies van de neusschelpen is 

blauw en gezwollen, het adenoïde weefsel in de nasopharynx dikwijls sterk 

Afb.. 3: Neusholte van dorsaal gezien met mondingen van tubae Eustachü 
A normaal 
B adenoïde vegetatie en chronische zwelling van de conchae nasales verhogen de 
luchtweerstand en belemmeren de ventilatie van het middenoor. 
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vermeerderd. (afl>. 3) , Men moet dit niet trachten te verklaren door middel 

van infectie door voedsel, dat bij slikken in de neus komt, de patiënt heeft 

na zijn eerste levensjaren reeds geleerd zo te slikken, dat dit niet 

gebeurt. Men kan de veneuze stuwing van de conchae en de groei van 

het adenoid beschouwen als reactie van het organisme op het bestaan van 

een defekt; het is regel, dat een onbenutte ruimte door zwelling, resp. 

groei van de weke delen wordt opgevuld, men ziet dezelfde woekering van 

het adenoid bij habituele mondademers. Zelfs een larynx, waardoor lange 

tijd niet wordt geademd (tracheotomie) loopt gevaar dicht te groeien. 

Deze secundaire verschijnselen in de neuskeelholte zijn vooral daarom 

het vermelden waard, omdat ze een bedreiging vormen voor het gehoor. 

Evenals bij de habituele mondademers schiet namelijk de ventilatie van 

het middenoor te kort. Daardoor nemen de trommelvliezen een ingetrok

ken stand in, hetgeen op zichzelf al een verminderde gehoorscherpte tot 

gevolg heeft. Erger is, dat door de slechte drainage van het middenoor de 

neiging tot otitis media vergroot is. 

Het merendeel van de kinderen met verhemeltespleet. vooral de laat 

behandelde, heeft hier herhaaldelijk aan geleden, velen hebhen er een 

permanent gehoorverlies van overgehouden. 

Het belang van vroege operatieve behandeling 

Overzien wij nu de afwijkende weg, die de spraakontwikkeling gaat, 

dan is het duidelijk dat de afwijking niet alleen de spraak, maar de hele 

persoon van het kind betreft. Een kind dat een jaar later dan normaal pas 

goed leert spreken, heeft gedurende lange tijd iets belangrijks gemist. Het 

heeft niet de volledige beschikking gehad over het woord en de taal; en 

dit zijn de benen waarop hij zich geestelijk tussen de andere kinderen en 

volwassenen voortbeweegt. De taal is bovendien het werktuig voor het 

denken. 

Het heeft zich weliswaar langs natuurlijke weg aan zijn defekt kunnen 

aanpassen, en wij hebben de compensatieverschijnselen lange tijd als on

vermijdelijk aanvaard. Het is een gevaar, dat we er te veel aan gewend 

raken en er geen oog meer voor hebben hoe het anders zou kunnen. 

Uit een volgend artikel zal blijken, dat het vanuit chirurgisch stand

punt bezien zeer goed mogelijk is de operatie voor herstel van het verhe-

melte in het eerste levensjaar te verrichten. Indien het gelukt daarmee 

normale fysiologische verhoudingen in het gebied van de mond en pha

rynx te herstellen, dan kan de in de vorige paragraaf beschreven abnor

male ontwikkeling worden voorkomen. 
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Er is een treffende analogie in de wetten, die de embryonale ontwik

keling en de vroeg-kinderlijke ontwikkeling beheersen: 

een eenmaal gemiste fase kan later niet worden ingehaald. De vergroeiing 

van het epitheel der processus nasales met de daarop volgende mesenchy-

male doorgroei heeft zijn eigen uur ; komt zij niet tot stand — helaas kun

nen wij daar geen invloed op uitoefenen — dan is het uur voorbij, andere 

groeiprocessen zijn aan de beurt, de spleet blijft bestaan. 

Iets minder streng, maar toch ook met een zekere onverbiddelijkheid, 

voltrekt zich de ontwikkeling van de persoonlijkheid met alle menselijke 

functies volgens een bepaald tijdschema; op iedere leeftijd heeft het kind 

zijn eigen typische taak en bezigheden, waarvoor de verwervingsmogelijk-

heden dan optimaal zijn. Komt een bepaalde functie niet op zijn eigen 

tijd aan de beurt, dan moet het kind verder, zonder dat op die functie 

verder kan worden gebouwd. 

Blijft de spraak en het taalbezit een zwakke pijler, dan kan de hele 

persoonlijkheid daarom scheef komen te staan. Als wij deze ontwikkeling, 

in tegenstelling tot de prenatale, wel in de hand hebben, dan zijn we ver

plicht om die in positieve zin te beïnvloeden. 

Dit is voor ons wel het sterkste argument voor een zo vroeg mogelijke 

operatieve behandeling. 

Herstel van de verhemeltefunctie houdt in: niet het hechten van de 

spleet alleen, maar vooral het verlengen van het verhemelte, zodat het een 

afsluiting kan maken tegen de pharynxwand. Dit is gemakkelijker gezegd 

dan gedaan, maar men kan gelukkig van de huidige techniek van de plas

tische mondchirurgie meer verlangen dan dertig jaar geleden van de 

algemene chirurgie, die toen dit probleem moest oplossen. 

Van het functioneel herstel van het palatum en velum verwachten wij 

nog meer dan een normale spraakontwikkeling: een normaal slikmecha-

nisme betekent ook een geregelde ventilatie van het middenoor met als 

waarschijnlijke winst minder oorontstekingen en minder tijdelijk en blij

vend gehoorverlies (Masters e.a., 1959). 

Andere voorwaarden voor het herstel van de spraakfunctie 

Volgens Moore 11959) ontstaat bij 30% van vroeg geopereerde 

kinderen toch geen normale spraak. Een gedeelte daarvan zal met een 

secundaire verhemelteverlenging met pharyngoplastiek kunnen worden ge

holpen. Er zijn ook veel patiënten, die spraakstoornissen krijgen ten gevol

ge van grove gebitsafwijkingen of een te korte bovenlip. Dit soort afwij

kingen treedt zelfs meer op de voorgrond naarmate de palata beter worden 
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geopereerde (Greene): zolang het velum insufficiënt is, wordt iedere 

andere oorzaak van spraakafwijking daardoor overschaduwd. Een te 

korte bovenlip zal meestal met een secundaire operatie verbeterd kunnen 

worden. 

Gebitsafwijkingen kunnen spraakstoornissen veroorzaken. Het ontbre

ken van de incisieven van de bovenkaak geeft moeilijkheden met de den

talen (vooral s en t ) , een groot zijdelings hiaat van het bovengebit kan de 

tong verlokken tot een lelijke uitspraak van s en sverbindingen. Is de 

bovenste tandboog zeer smal, waardoor de tong geen normale palatale 

ligging in de mond kan vinden, dan zoekt de tong zijn toevlucht tot meer 

dorsale articulaties, hetgeen een oogpunt van spraaktechniek ongunstig 

is. We hebben echter in een vorige paragraaf reeds gezien, dat velum-

insufficiëntie op zichzelf ook de oorzaak kan zijn van hel naar dorsaal 

verplaatsen van articulatie-punten („in- of voor het luchtlek"). 

Het is in bepaalde gevallen dan ook moeilijk om uit te maken wat de 

eigenlijke oorzaak is van een spraakafwijking, omdat nu eenmaal het in

sufficiënte velum en de gecomprimeerde bovenkaak vaak samen voor

komen. 

In ieder geval is de voortdurende orthodontische zorg, waarover een 
volgend artikel zal handelen, ook van belang voor de spraak: de tong 
moet zijn articulatiepunten kunnen vinden op een voldoende breed pala
tum en moet zo mogelijk niet naar achteren gedrongen worden door een 
sterk dorsale stand van de boventanden. 

Het is overigens in veel gevallen onvermijdelijk, dat later de prothetist 
maatregelen moet nemen om de tekorten van de natuur aan te vullen. 
Behalve met hetgeen over de tong is gezegd, moet hij daarbij rekening 
houden met de mogelijkheid van een gemakkelijke lipsluiting. 

Logopedische behandeling 

De spraakbehandeling door de logopedist is een diwijls noodzakelijke 

aanvulling op het werk van de chirurg, de orthodontist en de prothetist. 

In het algemeen gesproken is de indicatie voor spraaklessen: de patiënt, 

die moet leren optimaal gebruik te maken van de anatomische mogelijk

heden. 

Dat is dus altijd het geval bij laat geopereerde patientjes en ook bij 

patiënten, die een pharyngoplastiek hebben ondergaan. Het motorisch 

spraakpatroon, dat gebaseerd was op een niet afsluitbare velopharyngeale 

isthmus, moet geheel worden aangepast aan de nieuwe toestand. Allerlei 

spreekgewoonten, die in de pre-operatieve situatie zinvol waren, zijn nu 
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zinloos geworden. Het zijn spreekfouten geworden, die de patiënt zelden 
spontaan afleert. 

De belangrijkste onderdelen van het oefenprogramma zijn de volgen
de: 

Allereerst moeten de spieren van het geopereerde zachte verhcmellc 

tot activiteit worden gebracht; dit gebeurt met blaasoefeningen, die in 

allerlei variaties worden uitgevoerd, zodat ze steeds meer op articulaties 

(van p, f, t en s) gaan lijken. 

Dan volgen oefeningen om tong en lippen soepel beweeglijk te 

maken; deze organen hebben tot nog toe maar slap aan de spraakbewe-

gingen deelgenomen, omdat de meeste activiteit in de mond plaats had. 

Nu het mogelijk is om de luchtdruk in de mond op te voeren en nu ook 

de mondholte niet meer als resonator door de neus wordt afgetroefd, 

moeten tong en lippen het pneumatische spel met lucht en klank gaan 

meespelen. In logopedische termen uitgedrukt: de patiënt moet een pittige 

articulatie vóór in de mond leren. De onderkaak wordt dikwijls bij het 

spreken nauwelijks bewogen, ook deze moet worden losgemaakt. 

De gewoonte van de glottislagen is dikwijls zeer hardnekkig. Er zijn 

adem- en stemoefeningen nodig; de patiënt heeft immers ademstoten ge

bruikt om de medeklinker-articulatie te vervangen. Eén manier om van 

deze, vooral bij oudere patiënten, zeer vast verankerde gewoonte af te 

komen is om de blaasoefeningen te laten volgen door zachte steminzetten 

en geaspireerde articulaties (waarbij de glottis zijn vaste sluiting wel moet 

opgeven). 

Indien een operatie van het palatum niet geleid heeft tot een goede 

velopharyngeale afsluiting, moet in principe geen spraakbehandeling wor

den gegeven, maar een secundaire pharynxplastiek worden verricht. Men 

kan wel ten hoogste drie maanden logopedisch behandelen om de mogelijk

heden te verkennen van de velumfunctie. Indien er dan bijvoorbeeld bij 

blazen nog lucht door de neus ontsnapt, dan zal ook na jaren van logope

dische behandeling de spraak nog niet normaal worden. In dat geval 

heeft de logopedist er recht op, dat zijn onderzoek van de velumfunctie 

wordt aengevuld met een röntgen-pharyngogram. 

Iemand, die ervaring heeft m het beoordelen van deze opnamen, 

krijgt hiermee belangrijke inlichtingen over de prognose van de spraak, of 

in ieder geval over de mogelijkheden, voorzover die van de velo-pharyn-

geale functie afhangen. 

Want we mogen niet vergeten, dat er nog andere factoren zijn die het 

spraakresultaat bepalen: 
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de intelligentie, 

de toestand van het gehoor. 

de medewerking en het milieu van de patiënt. 

Over dit laatste nog een enkele opmerking. 

Een oefenbehandeling, die als doel heeft allerlei automatische spreek-

gewoonten te veranderen, een re-educatie dus, kan alleen slagen als de 

patiënt en zijn omgeving hieraan meewerken. 

De behandeluren worden gebruikt voor instructie en controle op de 

uitvoering van de oefeningen, maar de oefeningen zelf gebeuren thuis, 

door de patiënt zelf, en als het een kind is, met de hulp van de ouders. Als 

de patiënt zich niet aan de aanwijzingen houdt kunnen spraaklessen zich 

jarenlang op zinloze wijze voortslepen. 

Samenvatting: 

De lip-kaak en verhemeltespleet heeft voor de ontwikkeling van het kind verscheidene 
ongunstige gevolgen: 

1. Vele medeklinkers kunnen niet op de normale wijze gevormd worden; het 
kind neemt daarom zijn toevlucht tot vervangingsmechanismen, waardoor een ab-
normaal motorisch spreekpatroon in het C.Z.S. wordt vastgelegd. 

2. Het organisme streeft naar compensatie van het defekt o.a. door middel van 
hypertrofie van het adenoid en zwelling van de neusschelpen. Dit belemmert de 
drainage van het middenoor door de buis van Eustachius, hetgeen dikwijls beschadi
ging van het gehoor tot gevolg heeft. Op grond hiervan wordt een vroege operatieve 
reconstructie van het verhemelte bepleit (bij voorkour in het Ie levensjaar). Hierbij 
moet vooral herstel van de ajsluilingxjiinctie van het zachte verhemelte worden 
nagestreefd. 

Blijft er toch een velum-insiifficiéntie bestaan, hetgeen te horen is aan hyper-
nasaliteit van de klinkers en ontsnappende neuslueht bij de medeklinkers, dan kan 
secundair een pharyngoplastiek worden verricht. 

Logopedische behandeling is vooral bestemd om verkeerde spreekgewoonten, die 
door de abnormale toestand voor de operatie zijn ontstaan, te veranderen in normale 
articulatiegewoonten. 

Literatuur: 
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EEN PRINCIPIEEL VERSCHIL TUSSEN SCHOLEN VOOR 
DOVE EN SCHOLEN VOOR SLECHTHORENDE KINDEREN, 

met enkele toepassingen op a- en dys-phatische, 
athetot ische en debiele gestoorde kinderen 
alsmede enkele notities van organisatorische aard 

A. van Uden pr. 

Dit opstel werd oorspronkelijk als een lezing voorgedragen te Leiden, voor 
de Ned. Ver. voor Audiologie, op 24 november 1962, de dag dat Charles 

Michel de l'Epée, de grondlegger van het volksonderwijs voor dove kinderen, 
voor 250 jaar te Versailles geboren werd. 

Ik heb de gegevens uitgewerkt aan de hand van mijn lezing te Utrecht op 
de Dag voor het Dove en Slechthorende Kind, 27 maart 1963. Zie ook van 
ondergetekende "Gehörlosen-schule und Schwerhörigen-schule als verschiedene 
Schultypen" in Neue Blatter für Taubstummenbildung, Heidelberg 1960, 
p. 161-173. 

We volgen deze indeling: 

1. Inleiding: de milieu factor. 
2. Dove en slechthorende kinderen. 
3. Scholen voor dove en slechthorende kinderen. 
4. Enkele toepassingen op a- en dysphatische, athetotische en debiele gehoor

gestoorde kinderen. 
5. Enkele notities van organisatorische aard. 
6. Slot. 

1. INLEIDING: DE MILIEU-FACTOR 

Het mil ieu heeft in de opva t t ing van Ch . M. de L 'Epée omt ren t de opvoe

d ing van dove k inde ren , een fundamente le rol gespeeld. 1) Zoals bekend 

is hij de g rondlegger geworden van een gebaren-opvoed ing van dove kin

deren en van hem is de stelling, dat de ( ? een ? ) geba ren taa l de „moeder 

t a a l " de r doofs tommen zou zijn. Hij h a d toen nog geen kennis gemaak t 

met het feit, da t bi jna 100 j a a r vóór hem, een A m m a n n (over leden te 

W a r m o n d 1724) door de on tmoe t ing met een doof k ind in een horend 

milieu, w a a r nagenoeg geen geba ren gebru ik t werden , op het idee was 

gekomen dove k inde ren d o o r middel van liplezen en spreken te onder

wijzen, ju i s t omda t hij h a d opgemerk t , da t dit k ind op deze wijze contact 

*) Cf. Dr. R. Bender: "The conquest of deafness", Cleveland 1960. 
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zocht met de horende omgeving en het hem evident leek dit gedrag verder 

te moeten ontwikkelen. Precies het omgekeerde had plaats in het leven 

van de L'Epée. Toen hij eens op een warme zomermiddag door de Rue 

des Fossées St. Victor te Parijs wandelde, zag hij door een openstaand 

poortje twee meisjes van ongeveer 15 jaar ijverig zitten naaien. Hij ging 

naar binnen en trachtte een gesprek aan te knopen. Maar de kinderen 

lachten hem vriendelijk toe zonder iets te zeggen, tot opeens door een 

achterdeur van het binnenplaatsje de moeder verscheen en zei: "Deze 

kinderen zullen U niet verstaan, eerwaarde, want ze zijn doofstom". En 

meteen ontwikkelde zich een heel gesprek tussen de moeder en haar twee

lingdochters, in gebaren. De moeder legde hem daarna uit, dat de kape

laan van de parochie getracht had deze kinderen door middel van plaatjes 

en natuurlijke, uittekenende gebaren te onderwijzen, maar deze was enige 

tijd geleden gestorven en sinds was er niets meer gebeurd. Deze simpele 

ontmoeting met een gebarenmilieu werd de oorsprong van een groots 

werk, waardoor de L'Epée 10 jaar later reeds 72 leerlingen had, en vóór 

zijn dood in 1789 in practisch alle landen van Europa het volksonderwijs 

aan doofstommen was begonnen. 2 ) Duidelijk moge evenwel zijn, dat bij 

beide grote mannen, Ammann zowel als de L'Epée, het milieu waarin het 

dove kind zich bevond, beslissend is geweest voor hun ideeën omtrent de 

ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen. 

2. DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN 

Deze zelfde factor nu — het milieu — lijkt mij van grote betekenis wat 
betreft het onderscheid en de therapie van dove (doofstomme) en slecht
horende kinderen. In 1951 hebben wij getracht 3 ) in dit onderscheid 
enige klaarheid te brengen, met name wat het begrip "doofstom met 
hoorrest" betreft. Wij hebben toen dit onderscheid aldus geformuleerd: 
"Een doofstom kind is een kind, dat — voor zover we nu weten —, nooit, 
ook niet met de beste hoor-apparatuur en de best mogelijke hoor-opvoe-
ding, zover kan komen, dat het de omgangsspraak hoofdzakelijk door 

2) M.i. mogen we hier de historische functie van de L'Epée in zien: deze gebaren 
wezen een vrij gemakkelijke weg aan om dove kinderen te onderwijzen. Had de 
verspreiding van het idee, dat doofstomme kinderen geen idioten zijn maar 
wel degelijk onderwijsbaar, langs de weg van de spreekmethode moeten ver
lopen, dan ,zou dat wellicht heel wat moeizamer gegaan zijn, omdat immers de 
spreekmethode een veel hoger specialisme vereist. 

3) Zie "De begrippen doofstom, doofstom met gehoorresten, en slechthorend", 
Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 1951 p. 27-32. 
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horen gaat verstaan; een slechthorend kind is een kind. dal evt. met 
hoor-apparatuur en goede hoortraining de spraak hoofdzakelijk door 
horen kan leren verstaan". Een "doof kind met hoorrest" betekent dus een 
kind, dat inderdaad hoorresten heeft, welke echter zó gering zijn, dat het 
daarmee, voor zover we momenteel weten, de spraak niet hoofdzakelijk 
door horen kan leren verstaan. Het spreekt vanzelf, dat we hier onder 
hoor-opvoeding en hoortraining mede verstaan; een zo jeugdig mogelijk 
ingrijpen, dus inclusief een goede home-training. 

Beide gegeven definities lopen niet parallel met de in de Verenigde 
Staten gehanteerde definities (1937), waar er sprake is van een al of niet 
functioneren van het gehoor voor het dagelijks leven ("functioning for 
daily purposes of life"). Sir Alexander Prof. Ewing 4) Vond reeds voor 
de oorlog, dat een geringe hoorrest, waardoor op zich geen spraak wordt 
verstaan — geen woord —, toch winst geeft voor het verstaan bij het 
liplezen. Wij konden dit in 1949 5) bevestigen wat betreft veel geringere 
hoorresten als door Prof. Ewing bedoeld, zelfs wat betreft enkel waar
nemen door vibratiegevoel; Dr. Hudgins publiceerde eenzelfde soort 
bevindingen in 1953 6 ) . In principe hoeft geen enkel doof kind van dit 
voordeel bij het liplezen te worden uitgesloten. Wanneer dan ook in het 
navolgende van "dove kinderen" wordt gesproken, wordt daarbij steeds 
verondersteld, dat ze met hoor-apparatuur zijn uitgerust en daarmee wor
den opgevoed. M.i. moet men daarom zeggen, dat het horen of het geluid-
waarnemen bij deze kinderen wel degelijk voor het dagelijks leven functio
neert. Daarom is m.i. de Amerikaanse indeling niet meer houdbaar. 
Een Britse indeling gaat uit van het al of niet natuurlijkerwijze tot enige 
spraak komen ("some naturally acquired ability to talk" 1938). Met 
"natuurlijkerwijze" wordt hier bedoeld: zonder opzettelijke ingreep hetzij 
met of zonder hoor-apparatuur. Met "tot enige spraak komen" wordt 
bedoeld: zóveel spraak, dat het kind zich voldoende sprekend uiten kan 
voor de onmiddellijke, bekende omgeving. 7) 

Dr. R. Silverman heeft in "Hearing and Deafness" (Ed. Dr. Hall. Davis, 

St. Louis 2e druk 1960) deze definitie overgenomen. 

Is deze laatste bepaling juist? Zeker zijn er onder de kinderen, die zonder 

bizondere hulp niet tot spraak kunnen komen, een aantal die met behulp 

4) "Aphasia in children", Manchester 1933. 
5) Zie jaarverslag 1950 St. Michielsgestel. 
6) The Volta Revue, Washington, 1953 en 1954. 
') Zie Ewing I.R. en Ewing A.W.G. "Speech and the Deaf Child", Manchester 

1958. 



55 

van een hoor-apparaat en intense geluidsopvoeding de spraak hoofdzake

lijk door horen kunnen leren verstaan, die dus t.o.v. de spraak hoofd 

zakelijk een hoor-instelling kunnen ontwikkelen. Drempelaudiometrisch 

gezien (zuivere tonen, Britse standaard, Fletcher-index) betreft dit kin

deren, die meer dan ± 60 a 70 db. verlies hebben maar niet meer dan 

± 90 db. De vraag is nu: worden deze kinderen het beste in één geheel 

met nóg dovere kinderen onderwezen, óf met nog-meer-hórcnae? 

Het aantal dezer kinderen is vrij gering. Wanneer ik ons eigen Instituut 

bezie, dat de laatste 20 jaren ± 400 kinderen heeft geteld uit alle delen 

van ons land, welke kinderen sinds 1916 regelmatig geaudiometreerd zijn. 

dan komt hun aantal neer op ongeveer ecu 25 a 30 c/c van de kinderen 

die vroeger ons Instituut moesten bezoeken, d.i. ongeveer 1 of 2 op de 

10.000 kinderen in ons land. Vroeger immers toen men nog geen hoor-

apparatuur voor deze kinderen gebruikte of gebruiken kon, kwamen deze 

kinderen vanzelf onder do categorie "doofstommen" en werden dus van

zelfsprekend samen met de nóg dovere kinderen opgevoed. 

Deze kinderen heeft ons Instituut practisch allemaal naar slechthorenden-

scholen overgeplaatst, op enkele uitzonderingen na, waarover straks. Het 

motief van deze overplaatsing was. dat wij het meer horende milieu voor 

deze kinderen prefereerden. In principe hebben wij dus momenteel alleen 

die kinderen overgehouden, die ook met de beste hoorapparatuur (voor 

zover thans bekend) en de beste hoortraining, nooit zover kunnen komen, 

dat ze de spraak hoofdzakelijk door horen kunnen leren verstaan. 

De met ons Instituut samenwerkende slechthorendenscholen nemen geluk

kig graag ook deze zwaar slechthorende kinderen op. Ik ontving van de 

hoofden dezer scholen de volgende getallen over het jaar 1962-1963: 

Eindhoven meldt vanaf september 1951 tot december 1962 samen 479 kinderen. 
waarvan er 294 zwaar slechthorend waren, dat is 61.3 %. 
Amsterdam (Mgr. Hermus-school) meldt 11 kinderen met verliezen tussen 
80 en 90 db, en 2 met meer dan 90 db. (niet doofgeworden). 
Nijmegen meldt 47 zwaar slechthorende kinderen, d.i. 54 % van de kinderen. 
Heerlen meldt 7 kinderen met verliezen tussen 80 en 90 db. en 2 meer dan 
90 db. (niet doofgeworden), dat zijn 18.3% van het totaal. 

Ik heb redenen aan te nemen, dat andere slechthorendenscholen hetzelfde 

standpunt innemen s ) , volgens mij terecht en gelukkig. 

Inderdaad, wanneer bij deze kinderen niet op tijd door liplezen en hoor

training wordt ingegrepen, van jongsaf, dan zullen deze kinderen vast 

en zeker verstommen, dat is doofstom worden. We hebben hier de trcu-

") Cf. Mej. C. A. Wondergem, Arnhem "Een Speciaal geval", Het Gehoorgestoor
de Kind 1963 p. 14 tot 26, met voorwoord van dhr. Schutten pag. 14-15. 
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rigste ervaringen van bij soms te laat aangemelde, overigens intelligente 

kinderen. Ze verstaan immers de spraak van hun omgeving practisch niet 

en gaan die dus ook niet imiteren. Vóór de moderne hoor-prothese in de 

handel kwam, dat is voor sommige kinderen van deze groep voor 1947, 

maar voor verreweg de meesten voor 1954, toen de transistor-hoor-appa-

raten voor het eerst in Nederland op de markt kwamen, golden deze 

kinderen terecht als doof (volgens onze boven gegeven psychologisch-

pedagogische omschrijving). Ze vormden echter reeds van oudsher een 

bepaald type op de dovenschool. dat voor de geroutineerde doofstommen-

onderwijzer vrij gemakkelijk te onderkennen was, niet alleen doordat deze 

kinderen soms op sterk geluid reageerden, bv. bij spreken vlak op het 

oor, bij roepen e tc , maar ook en vooral omdat ze meestal een betere stem 

en een betere spraak ontwikkelden. Met name door de onderzoekingen 

van Békésy 9) weten wij, dat iemand die niet meer hoorverlies heeft dan 

ongeveer 90 db., en waarbij geen verdere stoornissen optreden, zichzelf 

nog grotendeels hoort spreken. Deze kinderen derhalve, ofschoon ze de 

spraak van anderen, in de gewone omgang of in de klas, niet hoofdzakelijk 

door horen konden verstaan (maar door liplezen en een beetje horen 

evt.), hoorden nog wèl zichzelf. Dat wil zeggen: ze leerden hun eigen 

spraak, die ze van de leerkracht uit gezien hoofdzakelijk visueel-kinaethe-

tisch moesten aanleren, toch, van hunzelf uit gezien, door horen contro

leren, dat is besturen en beheersen. Met andere woorden, dit waren wel 

"doofstommen" in de zin van het Kon. Besluit van 1949 op het Buiten

gewoon Onderwijs, echter met deze typische eigenschap, dat. ze hun eigen 

spraak hoofdzakelijk via eigen gehoor, ook zonder hoor-prothese, konden 

controleren, hetgeen zich in hun manier van spreken uitte. Kortweg 

gezegd: het waren doofstommen met auditieve zelfcontrole. 

Deze "doofstommen met auditieve zelfcontrole" nu, kunnen mèt een hoor-

prothese de spraak, tot hen gericht, hoofdzakelijk door horen leren ver

staan. Om die reden zouden wij deze kinderen niet meer doven, nog 

minder doofstommen, maar slechthorenden willen noemen, zij het zwaar 

slechthorenden. Dus niet meer zie-kinderen maar hoor-kinderen. Terwijl 

licht slechthorende kinderen de omgevings-spraak — dat is de spraak 

van de ander tot de ander — meestal nog verstaan, hebben deze zwaar 

slechthorende kinderen met de matig slechthorenden gemeen, dat ze die 

omgevingsspraak practisch niet verstaan, alleen dus de spraak wanneer 

die uitdrukkelijk tot hen gericht is (Vliegenthart). Terwijl echter de 

B) Dr. G. Békésy "The structure of the middle ear and hearing of one's own voice 
by bone conduction" J.A.S.A. 1949; e.a.. 
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matig slechthorende kinderen de spraak tot hen gericht ook zonder hoor-

prothese nog hoofdzakelijk door horen kunnen (leren) verstaan, is dit 

voor deze zwaar slechthorenden alleen maar mèt prothese mogelijk. (Op 

deze wijze menen wij de termen lichtslechthorend, matig-slechthorend en 

zwaar-slechthorend op basis van het horen van spraak te kunnen duiden 

en onderscheiden, zodat we niet meer in deze omschrijvingen afhankelijk 

hoeven te zijn van de Fletcher-index: niet meer dan 30 db. licht slecht

horend, tussen 30 en 70 db. matig slechthorend, tussen 70 en 90 db. 

zwaar slechthorend.) 

Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn, dat deze kinderen een speciale 

aanpak behoeven, zowel wat hun hoor-ontwikkeling als wat hun spraak- en 

taalontwikkeling betreft. Waar nu liggen voor deze kinderen de beste 

didactische mogelijkheden? M.i. op de slechthorendenschool. Het is m.i. 

namelijk duidelijk, dat de milieu-factor hier de grote rol moet spelen. 

Er zijn er die zeggen, dat deze kinderen op de school voor doofstommen 

(K.B. 1949) thuis horen, omdat ze anders de taal niet goed zouden 

verwerven. Er zijn er omgekeerd, die zeggen, dat deze kinderen zeker 

niet bij de doofstommen thuis horen, omdat ze zich anders een gebaren

taal gaan eigen maken... 

Niet tegen de inhoud van deze conclusie, maar tegen de reden, alsof er 

op een dovenschool per se een gebarentaal of handalphabet-taal moet 

heersen, wil ik echter ten sterkste protesteren. Het is namelijk absoluut 

mogelijk, volledig dove kinderen zó op te voeden, dat er zich géén 

gebarentaal ontwikkelt. Dit wil niet zeggen, dat er geen enkel gebaar 

gebruikt wordt, — ook wij horenden gebruiken vaak gebaren, al zijn we 

ons dat misschien niet bewust (niet alleen gestes bedoeld) —, maar 

wel, dat ook de geheel dove kinderen ook onder elkaar hoofdzakelijk 

sprekend omgaan. Wanneer dat niet zo is, dan kan de enige reden slechts 

zijn, dat of de betrokken dovenschool, óf de ouders, óf de andere opvoe

ders, mèt schuld of zónder schuld, grove opvoedingsfouten hebben be

gaan. Ook een doof kind, dat geen nevengebreken heeft, kan, en moet dus 

ook, tot een sprekend mens worden opgevoed. 

Deze zwaar slechthorende kinderen kunnen dus ook op een doven-school 

geheel sprekend worden opgevoed. Het is zelfs niet ondenkbaar, dat een 

dovenschool dit soms beter doet dan een bepaalde slechthorendenschool. 

(wordt vervolgd) 
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Vereniging ter bevordering 
van hel doofstommenonderwijs in Nederland 

Algemene vergadering 
van leden en buitengewone leden op 
donderdag 14 en vrijdag 15 mei 1964 te 
Groningen. 

PROGRAMMA 

donderdag 14 mei 196 1. 

8.30-11.00 uur Schoolbezoek in de Guyotscholen en Vakscholen. Guyot-
plein 1, Guyotplein 4 en en Ossemarkt 9. 
In de pauze wordt van 9.30-10.00 uur koffie geserveerd. 

2.00- 3.15 uur Bespreking in groepen van enkele stellingen n.a.v. het 
rapport van de Taaicommissie. Dit rapport bevat en
kele principes, waarop het taalonderwijs gebaseerd moet 
zijn. 

3.15- 3.45 uur In deze pauze wordt thee geserveerd. 

3.45- 5.00 uur Gedecentraliseerde besprekingen. Hierbij kan een keus 
worden gemaakt uit de volgende inleiders: Mevr. Dr. 
N. Snijders-Oomen, Dr. P . E. Hoeksema, Mej. J. 
Schlecht en de Heer D. de Bruin. 

7.00- 8.30 uur HUISHOUDELIJKE VERGADERING. 
in het Concerthuis, Poelestraat 30. 

8.30-12.00 uur Gezellige avond. 

vrijdag 15 mei 1964. In het Concerthuis. 

9.30-10.30 uur Lezing door de Heer W. Toonstra over het onderwerp: 
..Het leesonderwijs in de school voor dove kinderen." 

10.30-10.45 uur Verslag van de besprekingen n.a.v. het Rapport van 
de Taaicommissie. 

10.45-11.15 uur Koffiepauze. 

11.15-12.15 uur Lezing door Prof. Dr. H. C. Huizing over het onder
werp: „Hooropvoeding thuis en op school". 

12.45 uur Koffiemaaltijd, aangeboden door de Hoofddirectie van 
het Koninklijk Instituut voor Doofstommen. 



59 

EVEN KONTAKT MET DE „SCHOOL FOR THE DEAF" 
IN MUMIAS 

In 1960 was er sprake om het onderwijs voor doven te beginnen. 

Om een school te openen moesten er bevoegde krachten zijn. Daarom 

werden we met z'n drieën, ondergetekende (een Hollandse) en twee 

Afrikaanse Sisters naar Ierland gestuurd om de cursus te volgen in 

Cabra, Dublin. In september 1961 waren we terug in Kenya en in 

oktober werd de school geopend. 

Er was veel propaganda gemaakt om leerlingen te krijgen want 

de Afrikanen hebben nog niet veel voor het misdeelde kind over en 

begrijpen niet dat er iets mee bereikt kan worden. 

Een klein gebouwtje was aangekocht dat in drie afdelingen werd 

verdeeld: een klaslokaaltje, en twee slaapzaaltjes. Zeer primitief maar 

we hadden iets om te beginnen. Op 3 October kwamen de eerste vijf 

leerlingen binnen, vier jongens en een meisje. De leeftijd varieerde tussen 

vier en dertien jaar. Aan uitzoeken viel niet te denken, we waren al blij 

dat we een paar kinderen hadden. De oudste jongen, 13 jaar, was pas 

drie jaar doof en het spreken was onverstaanbaar. Hij was wel oud om 

mee te beginnen maar er zou nog wel iets met hem te bereiken zijn. De 

jongste was niet doof maar sprak geen woord. Ze hoorde dus niet op 

deze school thuis. We zouden het voor drie maanden proberen of we haar 

tot spreken konden krijgen. We hadden wat succes, dus ze bleef bij 

ons. Nu na twee jaar is ze naar de lagere school gegaan. Haar taal

ontwikkeling is nog niet hetzelfde als die van kinderen van haar leeftijd, 

maar we hopen dat ze door de omgang met hen de goede zinsbouw over

neemt. Al de andere kinderen waren totaal doof. 

In drie maanden was het aantal leerlingen gegroeid tot 15. Met 

januari kwam er de tweede leerkracht bij. Tot nu toe was het een 

eenmansschool geweest. Steeds meer kinderen kwamen binnen van ver 

en dichtbij. In september 1962 hadden we al 34 leerlingen. Dat werd te 

veel voor twee klasjes en daarom werd aangevraagd voor de derde leer

kracht. Deze werd benoemd met jan. 1963. Op het ogenblik, februari 

1964 zijn er vier klasjes, vier leerkrachten en vier en veertig leerlingen. 

Intussen zijn er al weer twee aanvragen binnengekomen. Er is nog geen 

vaste datum voor het inkomen van nieuwe leerlingen. De ouders zijn niet 

standvastig en als we zeggen dat hun kind kan komen met het nieuwe 

schooljaar komt het misschien nooit. Het is wel niet zo prettig voor de 
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onderwijzeres om steeds een nieuweling er bij te krijgen maar ja, we 
kunnen het nog niet anders doen. 

Hoe het met de subsidiëring staat? De salarissen zijn van het 

begin uitbetaald door de regering. Toen de school erkend werd, dat was in 

september 1962, kregen we een „grant" voor de interne kinderen. Net 

genoeg om ze te eten en te kleden. De meesten komen hier met alleen 

wat ze aan hebben en dat verre van nieuw is. Om ze nu niet helemaal in 

de rafels te laten lopen moet er nogal eens een broek en jurk genaaid 

worden. Schoolbenodigdheden en gebouwen zijn niet bij de „grant" inge

sloten. Zoals u hierboven al gelezen heeft nam het aantal leerlingen snel 

toe. Er moest gebouwd worden. Op eigen kosten zijn er nu vier klas

lokalen, een kamertje voor het spreekonderwijs en een bergplaats ge

bouwd. Alles heel eenvoudig maar praktisch. De lokalen zijn ruim, in de 

moderne trant geverfd en met de tekeningen en kleiwerk van de kinderen 

zijn ze heel gezellig. In twee lokalen hebben we half-ronde tafels, voor de 

andere klassen gewone banken, afgedankte van de lagere school. Het geld 

was op, dus wachten tot de volgende goede gever wat stuurt. De 

„speechroom" is nu geluiddempend gemaakt zo ver dat mogelijk was met 

het materiaal in Afrika verkrijgbaar. Nu staat op het bouwprogramma een 

keuken, een eetzaal en een slaapzaal voor de meisjes. Wanneer we er 

aan kunnen beginnen is nog een vraag. Voorlopig moeten we nog maar 

wat door tobben, eens zal het wel beter worden. 

Met welke instrumenten we werken ? Sinds november heeft ieder 
kind een gehoorapparaat. Van de regering kregen we een gift om 40 
apparaten te kopen. Door middel van de Society for The Deaf konden 
we ze voor een zeer geschikte prijs kopen. Deze apparaten moeten door 
de kinderen terug betaald worden in de tijd dat ze op school zijn. Het 
is zeer moeilijk om het geld los te krijgen. Voor de spraaklessen gebruiken 
we de „Westrex Speech Trainer" welke ons gegeven was bij de opening 
van de school door een Hollandse weldoener. Met april zal het eerste klasse
apparaat geïnstalleerd worden. Dit is een gift van de Nairobi Round 
Table. Een audiometer is al verzonden door een weldoener, weer uit 
Holland. Wij zijn zeer dankbaar voor deze giften want wij zelf zouden ze 
nooit kunnen betalen. Graag zouden we muziek in willen voeren maar daar 
moeten we nog wat geduld mee hebben. 

Of er enig succes te bespeuren is ? Ja, er is wel wat succes vooral 

bij de jongeren. Deze zijn beter in het liplezen maar de ouderen hebben 

het geschreven woord vlugger te pakken. We houden ons zoveel mogelijk 

aan de oral method. Onder elkaar gebruiken ze wel gebaren maar deze 
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worden in de klas niet toegestaan. Het spreken is bij de jongeren veel 

beter. Jammer genoeg kan er niet genoeg tijd aan besteed worden daar 

iedere onderwijzeres een klas heeft. Nu probeer ik zoveel mogelijk elke 

minuut vóór, tussen en na schooltijd te besteden aan het spreekonderwijs. 

Daar komt nog bij dat we nog geen expert zijn en nog veel moeten leren 

en experimenteren. Neem de taal maar: het Luluya wordt hier gebruikt, 

dat phonetisch veel verschilt met het engels. Dan hebben we ook geen 

medewerking van een medicus, psycholoog, audioloog, enz. Het is nog 

zoeken en proberen. Het is nog niet wat het wezen moet. Er moet nog 

veel gedaan worden wat niet kan, omdat het geld ontbreekt en men de 

bevoegde krachten niet heeft om het werk te doen. 

Wie heeft er idee om wat te doen voor het dove kind in Kenya ? Er 

zijn veel mogelijkheden, zelf te komen; of door geldelijke steun zodat we 

voor het dove kind meer kunnen doen dan we tot nu toe konden doen. 

Het adres is: Sister Infantia, 

School for the Deaf 

P. O. Box 23, 

Mumias. 

NIEUWS VAN DE SCHOLEN. 

G R O N I N G E N , Ken. Inst. voor Doofstommen. 

AFSCHEID VAN DE HEER J. SCHREUDER. 

Op een buitengewoon gezellige, ongedwongen wijze, werd er op de laatste 

schooldag vóór de Kerstvakantie afscheid genomen van de Heer Schreu-

der, die bijna 40 jaar z'n beste krachten heeft gegeven aan het Kon. Inst. 

voor Doofstommen te Groningen. 

De Heer Koning, secretaris van de Hoofddirectie, gaf als eerste spreker 

een overzicht van wat de Heer Schreuder in die jaren heeft verricht en 

gepresteerd. Na 5 jaar te Huisduinen te hebben gewerkt, was de Heer 

Schr. in sept '24 als onderwijzer aan het Instituut benoemd. In 1960 

volgde de benoeming als Hoofd van Guyotschool A en spoedig daarna als 

Hoofd van Guyotschool B en waarn. directeur. De Heer K. vond het een 

reden tot groot genoegen, dat de Heer Schr. door persoonlijke gaven tot 

dit werk in staat was. „U had geduld, tact, zin voor humor en was strikt 

rechtvaardig in Uw oordeel." 
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De Hoofddirectie had de grote waardering een tastbare vorm willen geven 
en zodoende mocht de Heer Schr. een platenspeler en Mevr. Schr. bloemen 
in ontvangst nemen. 

De Heer Delhez, directeur van het Instituut, sprak namens het voltallige 
personeel en beperkte zich tot de persoon Schreuder. 
„U was hier volkomen op Uw plaats. U hebt een rustige, geruisloze wijze 
van organiseren. Ik heb diep respect voor deze wijze, alsof het schijnt, dat 
het geen moeite kost. Wij begrijpen elkaar best. Hier heerst de meest 
grote harmonie, die men zich denken kan. We hadden niet altijd dezelfde 
mening, maar U was bereid te luisteren naar de mening van anderen. Wij 
plukken de vruchten van die sfeer en hopen, dat het zo mag blijven". 
Van het personeel kreeg de Heer Schreuder een paar stereoplaten en z'n 
vrouw een bloemenmand. 

De Heer Sissing had een overzicht van het verleden willen geven, maar 
de Heer Koning had het gras voor z'n voeten weggemaaid. Hij noemde 
coll. Schr. collegiaal, democratisch en vooral niet conservatief. „Wij heb
ben elke dag veel plezier gehad. We hebben gewikt, gewogen en gelachen." 
De mededelingen in het schrift werden door de Heer Schr. altijd wel 
doordacht en humoristisch opgesteld. (De Heer Sissing leest het artikeltje 
over het rode lampje voor). 

Tot slot dankt de Heer S. z'n collega voor alles wat hij voor hem gedaan 
heeft. 

Namens de leerlingen sprak Ineke Kwekkeboom een dankwoord en gaf 
meneer een platenbon. Mevrouw kreeg van Greetje Bon bloemen. 
Het Hoofd van de Tine Marcusschool (School voor S.H.) de Heer v. d. 
Klooster, hoopte, dat de Heer Schr. nog veel mag wandelen en nog lange 
jaren van z'n pensioen mag genieten. Het Personeel van de S.H.-school 
bood een pracht orchidee aan. 

Mevr. Schouwstra, secretaresse van de Ver. van Ouders van dove kinde
ren was dankbaar voor de liefde en het geduld, waarmee de Heer Schr. 
z'n werk had gedaan. „Het spijt ons in het bizonder, dat we zo'n door-
kneed vakman moeten missen. We zijn echter heel blij, dat U in uitste
kende conditie aan Uw pensioen gaat beginnen." Ook zij liet haar woor
den vergezeld gaan van een platenbon. 

ColL Werkman, die vele jaren met de Heer Schreuder de meerdaagse 

uitstapjes van de kinderen had meegemaakt, sprak over het oneindig 

gevoel voor opmerkzaamheidsomvang, de stiptheid en het moordend tempo 

van de Heer Schreuder. „Collega Schreuder weet ieder bospad en er 

wordt van hem gezegd, dat hij een verdwaald konijn naar z'n hok heeft 
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teruggebracht. Mevr. Schreuder, U moet het tempo van Uw man een 

beetje verlagen, dan kunt U nog jaren plezier van hem hebben." 

De Heer Schreuder krijgt hiermee het woord en begint met de titel van 

een boekje, dat door een bekend violist geschreven is: Daar sta je dan. 

Meteen voegt hij aan dit gezegde toe: Voor de laatste keer. 

In een gloedvolle rede bedankt de Heer Schr. alle sprekers en wenst allen 

een goede toekomset aan het Instituut en een prettige samenwerking. 

De Heer Delhez sluit dan de bijeenkomst met de woorden: Prettige Kerst

dagen, een goed 1964 en wel thuis. 

A. G. K. 

(door misverstand is dit verslag niet in het vorig nummer geplaatst, 

maar blijven liggen, waarvoor onze verontschuldigingen. A. E.) 

Op 16 maart j . l . herdacht de heer A. Torenbeek de dag, dat hij 25 jaar 

aan het Kon. Instituut voor Doofstommen verbonden was geweest. 

BOEKBESPREKING 
„ O P GESPANNEN VOET", door Prof. Dr. W. E. Vliegenhart 
(Uitg. J. B. Wolters, Groningen ; geb. f 8,90) 

Dit als deel 9 in de serie Orthopedagogische Geschriften verschenen 

werk is een beknopte uitgave van Schrijvers proefschrift, dan in 1958 onder 

dezelfde titel gepubliceerd werd. 

„Op gespannen voet" handelt over de groep kinderen die we gewoon 

zijn dyslectisch of lees-(spellings-)zwak te noemen. 

Na eerst ingegaan te zijn op de problematiek rond het leren praten en 

leren lezen en het onderlinge verband van deze beide, bespreekt Schr. 

enkele algemene karaktertrekken van de leeszwakke kinderen, vooral in 

hun relatie tot de wereld : lees-spellingszwakte is maar met een geïsoleerd 

gebrek, het wortelt dieper in de persoonlijkheidsstruktuur en er is meer 

verband met de algemene houding die deze kinderen tot de omringende 

wereld aannemen, dan vroeger gedacht werd. 

Daarna behandelt Schr. de typische moeilijkheden die zich bij lezen 

en spellen voordoen om in een slothoofdstuk nog enkele pedagogisch-didak-

tische konklusies te trekken. 
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Schr. wijst er telkens op, dat deze kinderen de wereld tegemoet 
treden op een konkreet-zintuiglijk niveau. Abstrakt denken kost hun 
moeite. Het ligt voor de hand dat de pedagogisch-didaktische aanpak van 
deze kinderen op onze scholen dan wel een zware opgave is, nog afge-
dacht van de ook door Schr. aangevoerde vraag of leesschrij f-stoornissen 

als storing in de taalwerving moeten gezien worden. 

Het behoeft geen betoog, dat ,,Op gespannen voet" van harte aan
bevolen wordt en dat ik in het bijzonder de kollega's die met dit soort 
kinderen te maken hebben ten zeerste adviseer van dit werk kennis te 
nemen. 

A. E. 

HERHAALDE O P R O E P 

G e m e e n t e H a a r l e m 
Aan de Prof. van Gilseschool (Sophlastraat 2d , tel. 0 2 5 0 0 - 1 5 8 9 7 ) , 

school voor slechthorende kinderen, hoofd de heer H. G. Oordijk, 
wordt gevraagd een 

onderwijzer(es) 
Bevoegdheden overeenkomstig het „Besluit buitengewoon lager onderwijs 
1 9 4 9 " . Voor het uitoefenen van sociaal-pedagogische zorg buiten schooltijd 

kan een een beloning van f. 25 , - per maand worden toegekend. 
De bereidheid tot het studeren voor de diploma's logopedie en akoepedie 
(beloning voor deze akten resp. f .25,-en f.1 5,- per maand) strekt tot aanbeveling. 

Inlichtingen verstrekt het hoofd der school. 
Met de hand geschreven sollicitaties binnen 10 dagen aan de burgemeester. 

Geen stukken bijvoegen. Geen bezoek dan na de oproeping. 
Het Verplaatsingskostenbesluit is van toepassing. 

Het gemeentebestuur heeft besloten een deel van de nieuwbouw bij voorrang 
te bestemmen voor huisvesting van het onderwijzend personeel. 

Aan de St. Maartensschool voor lichamelijk gebrekkige 

kinderen te Ubbergen kan per 1 september a.s een 

LEERKRACHT 
geplaatst worden, liefst met ervaring van onderwijs aan 

slechthorende of dove kinderen. 

Brieven te richten aan Zuster Josine, Hoofd van de St. Maartenschool, 

Hengstdal 3, Nijmegen. 
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