VERHAAL HALEN BIJ DOVEN
Door: Agnes van Brussel

Je bent op de eerste plaats mens
en dan pas doof

Afgelopen maand vond in De Gelderhorst de feestelijke presentatie plaats van het boek van
Peter van Veen Verhaal Halen bij Doven. Een gesprek met de schrijver
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eter van Veen loopt alweer heel wat jaar mee in
de ‘dovenwereld’. Zelf gebruikt hij het woord
‘dovenwereld’ niet graag. Net als ‘dovencultuur’
en ‘dovengemeenschap’. “Ik kan weinig met die
begrippen, je kunt er geen goede definitie van geven.” Het
is de socioloog in hem, die er moeite mee heeft.
Tegelijkertijd wordt bij het lezen van zijn boek en in het
gesprek duidelijk dat zijn hart wel bij dove mensen ligt.
Maar liever legt hij de nadruk op ‘mensen’ en zet hij er
geen stempel op.
Waar komt zijn betrokkenheid vandaan? Is er doofheid in
zijn familie of directe omgeving? “Nee, het is eigenlijk toeval”, vertelt hij. Toen ik achttien jaar geleden een zoon
kreeg, wilde ik parttime werken en zocht ik naar een andere baan. Bij de landbouworganisatie waar ik toen werkte,
was parttime werken nog helemaal taboe. Ik zag een advertentie van Effatha, waarin ze een baan aanboden voor drie
dagen als PR en communicatie adviseur. Ik had op dat terrein al enige ervaring, dus ik solliciteerde en werd aangenomen.

Inspiratie
Van Veen kwam in een nieuwe wereld terecht en bekeek
die met verwondering. Hij ervoer Effatha als een gesloten
bolwerk met medewerkers en onderwijzers die enorm gemotiveerd waren. “Te gemotiveerd” naar zijn mening. “Ik
bewonderde hun inzet, maar ik vond het allemaal te ideologisch. Men wist precies wat goed was voor doven. Inspraak
van doven zelf bestond niet. Ik zag hoe bevoogdend de zorg
en het onderwijs was. Ik denk dat er met veel liefde en
professionaliteit veel schade is toegebracht bij de dove leerlingen.”
In die jaren kwam hij zelf met mijn gezin in een zorgsituatie terecht. “Mijn zoon, Anne, heeft een stoornis binnen
het autisme spectrum en het was moeilijk om de juiste zorg
voor hem te vinden. Je zoekt, maar als je het eenmaal gevonden hebt, kost het moeite om de hulpverleners weer
van je af te slaan. Ik houd niet van het etiket ‘autist’. Anne
is op de eerste plaats Anne. Ook voor hem gold dat zorgverleners en onderwijzers menen te weten wat goed voor hem
is. Dat soort zorg is vaak te beschermend. Anne moet leren
voor zichzelf op te komen en dat leer je alleen als je af en
toe op je bek gaat. Dat doet je als ouder veel pijn, maar het
is wel nodig. Anne volgde de reguliere VMBO opleiding
met een rugzakje. Waarmee ik overigens geen pleidooi
houd voor regulier onderwijs in plaats van speciaal onderwijs voor doven. De slogan ‘Gewoon waar het gewoon
kan’, klinkt mooi. Maar is eenzaamheid ook gewoon?”
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Peter van Veen nam acht jaar geleden afscheid als hoofd
communicatie bij de Effatha-Guyot Groep en vestigde zich
als zelfstandig communicatieadviseur. Hij werkt nu regelmatig voor dovenorganisaties zoals De Gelderhorst, geeft les
op de Christelijke Hogeschool in Ede en coacht studenten.
De mooie kleine publieksjaarverslagen van De Gelderhorst
zijn van zijn hand en in die jaarverslagen zijn oudere doven
aan het woord. De verhalen die Van Veen van de bewoners
van De Gelderhorst hoorde, inspireerden hem tot het
schrijven van dit boek. “Hun levensverhalen, waarin de
doveninstituten zo’n grote rol spelen, zijn fascinerend en
bizar. Er leeft een grote woede onder veel doven, omdat ze
hun eigen taal, de gebarentaal lange tijd niet mochten gebruiken.”

De heer Albert Beekman
met het boek. Hij is een
van de mensen die zijn
verhaal vertelde aan Peter
van Veen, maar het is ook
zijn jeugdfoto die op de
omslag prijkt. (foto Monte
Gardenier

Milaan geen breekpunt
Peter van Veen loodst je in zijn boek op een prettige leesbare manier door de geschiedenis van doven. Je denkt die wel
ongeveer te kennen. Maar toch blijkt die geschiedenis wel
eens anders dan algemeen verondersteld. Het congres van
Milaan in 1880 bijvoorbeeld, waar gebarentaal in het onderwijs werd verboden, was voor Nederland helemaal niet
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zo bepalend voor de gekozen orale onderwijsmethode. Er
waren geen Nederlanders aanwezig op het congres.
Nederland voerde wel een eigen discussie over gebaren
versus oraal. Het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel
bleef na 1880 nog jarenlang vasthouden aan gebarentaal in
het onderwijs. Pas in 1906 werden ze door de bisschop
gemaand om toch vooral over te stappen op de orale methode, omdat leerlingen anders naar de andere instituten zouden overstappen. Volgens Peter van Veen maakte - onder
anderen - Harlan Lane het congres van Milaan belangrijker
dan het in feite was. “Hij maakte het tot een breekpunt in
de geschiedenis van het dovenonderwijs. Het congres in
Milaan kreeg een negatief stempel in de jaren ‘70 en ‘80
van de vorige eeuw toen doven emancipeerden. Ik veronderstel dat hij een zondebok nodig had om zijn boodschap
kracht bij te zetten. Dat maakt trouwens het verbod op het
gebruik van gebaren niet minder erg.”
Een minder bekend feit is de late invoering van de leerplichtwet voor doven. Daardoor kregen veel dove kinderen
lange tijd geen onderwijs. De algemene leerplichtwet is van
1900, maar gold niet voor speciaal onderwijs. Veel dove
kinderen bleven thuis en waren daardoor analfabeet.
Schrijnend is het dat Effatha en het Instituut voor Doven de
leerplichtwet voor doven tegenhielden, omdat ze niet wilden dat de overheid eisen zou gaan stellen aan het onderwijs. In Sint Michielsgestel werkten er vooral paters in het
onderwijs. Als de overheid onderwijsbevoegdheden zou
gaan eisen, zouden veel van die paters niet aan die eis kunnen voldoen.

Ervaringen van doven
Van Veen laat in zijn boek veel dove mensen aan het
woord, die verhalen vertellen over hun dagelijkse leven.
Ook probeert hij verklaringen te zoeken voor maatschappelijk succes. Veel doven kunnen wel iemand kunnen noemen, die hen heeft gestimuleerd om uitdagingen aan te
gaan. Zo lieten de ouders van Kika Meereboer haar al zelfstandig een ijsje kopen toen ze nog maar drie jaar oud was.
De omgeving vond dat maar zielig. Johan Wesemann noemt
de directeur van de MTS, die hem de kans gaf een diploma
te halen en ook zijn moeder die zei. “Ach laat die horenden
maar.” Jaap Rodenburg trof iemand die iets in hem zag en
die hem een baan bij Shell aanbood. Het draait volgens Van
Veen om empowerment, zelf krachtig en onafhankelijk worden en bewust van de eigen unieke identiteit.
Een belangrijk hoofdstuk wijdt Van Veen aan de bittere
strijd tussen oraal en gebaren. Die strijd is door de introductie van het cochleair implantaat weer in een nieuwe heftige
fase gekomen. Van Veen geeft hier geen oordeel over. Zijn
afkeuring geldt vooral de betutteling van doven en het feit
dat het beleid lange tijd door horenden werd bepaald.
“ Ik weiger te kiezen voor een ideologie. Ik vind gebarentaal voor doven wel meer dan logisch. Maar door de uitvinding en brede toepassing van het cochleair implantaat veranderen de omstandigheden. Medici bekijken doven vanuit
een medisch perspectief. Ze willen repareren. Dat is voor
mij veel te beperkt.”
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Elk hoofdstuk van het boek begint met Gijs, een opgewekte
dove jongen, die regelmatig Van Veens pad kruiste onderweg naar Effatha. Van Veen besluit hem na jaren te gaan
zoeken. Hij is benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hij vindt
Gijs van de Westeringh via oud-collega’s en zoekt hem op in
Nieuwegein waar hij tot grote tevredenheid samenwoont
met zijn dove vriendin. “Het contact met de buurt is goed,
maar oppervlakkig,” vertelt hij. “Zo is het nu eenmaal.” Hij
is lid van een dovenzwemclub in Zoetermeer en gaat een
enkele keer naar een activiteit voor doven. Niet zo vaak. Hij
is gewoon doof zonder hoofdletter.
Daarmee wil Van Veen laten zien dat er ook een groep
doven bestaat die niet zoveel waarde hecht aan dovencultuur en de dovenwereld. Hij hoopt dat de emancipatie van
doven uitkomt op een situatie waarin doven zich niet meer
zo nadrukkelijk als ‘Doof’ presenteren. “Je bent op de eerste plaats mens en dan pas doof. Er schuilt een gevaar in de
nadruk op dovencultuur en dovenwereld. Het kan gelijkwaardigheid in de weg staan. Ik ben in de eerste plaats
Peter en dan pas horend.” 

Verhaal halen bij doven.
Een geschiedenis.
door Peter van Veen,
uitgeverij Van Tricht
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