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Kinderen die horen

Children Of Deaf Adults / CODA
Kinderen van dove ouders

Boekpresentatie: ‘Kinderen die horen’ van Heinke Nederlof
Vrijdag, 18 mei 2012 om 18.00 uur in de foyer van Theater aan het Spui in Den Haag
Heinke Nederlof, nu 79 jaar, kijkt terug op haar jeugd als kind met dove ouders. In gesprekken
met inmiddels volwassen kinderen van dove ouders komt ze dezelfde ervaringen tegen. Met soms
grappige, soms pijnlijke voorbeelden, maakt ze veel duidelijk over doof zijn.
Voor mensen die niets van doofheid weten is dit een eyeopener. Leven dove en horende mensen in
een gescheiden wereld? Hoe kunnen zij elkaar ontmoeten? Kinderen met dove ouders groeien op
op de grens van twee werelden en voelen zich vaak verantwoordelijk naar beide kanten als het gaat
om het kweken van begrip.
Een verhaal als dit is in Nederland niet eerder verteld.
Eén van de dingen waar ik mijn ouders altijd dankbaar voor zal blijven, is dat ik vanuit
mijn diepste zelf nooit neer zal kijken op mensen die ‘anders’ zijn.
Mijn vader vroeg eens aan mij of het geluid maakte als de zon op de bladeren scheen.
Ik was al achttien of zo. Ik was zo verbaasd dat hij dat pijnlijk van mijn gezicht heeft
moeten aflezen, maar het is me bijgebleven als een heel bijzonder ontroerend moment.
Ik heb het later twee maal aan een horend iemand toevertrouwd, maar die moesten
in beide gevallen om mijn vader lachen. Zo moeilijk is het je te verplaatsen in doof
zijn. Later heb ik mij afgevraagd: ‘Vader, waarom kon je dat pas aan mij vragen? Was
er niemand in je leven voordien, aan wie je dat kon of durfde te vragen? Heeft nooit
iemand je dat verteld?’
Het eerste exemplaar zal tijdens de presentatie door Heinke Nederlof worden aangeboden aan
Kader Abdolah, die in zijn boek ‘Spijkerschrift’ (2000) verhaalde over zijn dove vader.
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