
Geloof in de dovencultuur

EEN GROEPJE DOVE GELOVIGEN

Een zondagochtend in een grote, multiculturele stad. Een dovenclub komt net als elke

andere eerste zondag van de maand bij elkaar voor een gezellig moment en een

eucharistieviering. Tot voor kort hadden zij een priester bereid gevonden in hun vieringen

voor te gaan. Soms was daarbij een gebarentolk aanwezig, soms vertaalde een van de

doven zelf de teksten uit een liturgieboekje in gebarentaal. Helaas heeft de priester laten

weten dat hij geen mogelijkheid meer ziet om te komen. 

Een jonge dove vrouw die een actieve rol speelt in de club, heeft van alles geprobeerd

om een priester te vinden die zou willen voorgaan in diensten voor de dovenclub. Dat is

niet gelukt. De prioriteiten lagen anders, bij immigranten. Nu moeten ze het dus

voortaan zonder priester doen. Zij had een woorddienst voorbereid, met een schriftlezing

en een preek. Ze had een lezing uitgekozen uit het evangelie van Johannes – “Wie

zeggen de mensen dat Ik ben?” – en vertaalde die improviserend in gebarentaal. In haar

preek zei zij dat veel mensen denken dat zij God niet nodig hebben. Zij zien het geloof

als regels van de kerk waaraan ze zich moeten houden, maar die kerk staat zo ver van

hen af. De mensen begrijpen de kerk niet, ze willen liever weten wat de regels van

Jezus zelf zijn. Maar wie zal de dovengemeenschap over die regels vertellen als we geen

priester hebben? Misschien moeten we voor onszelf nagaan wat het geloof voor ons

betekent en kijken welke regels Jezus zelf ons leert. 

Daarna deed iemand anders een gebed, in gebarentaal, maar - ongebruikelijk bij

communicatie in gebarentaal - met gesloten ogen.

Na de dienst zat een groepje jongere doven bij elkaar te praten. Zij bespraken hoe het

met hun groep verder moest. Zij zagen in dat zij er eerst voor moesten zorgen dat ze zelf

voldoende vorming kregen om de mensen echt wat te kunnen bieden. Anders zou er een

moment komen dat ze de mensen niets meer te bieden hadden. Dan zouden ze afhaken

of bezwijken voor de aantrekkingskracht van sekten.

De maanden daarna besloot de groep dove mensen zelf woorddiensten te blijven

organiseren. Een van hen mailde na enige tijd: 

“Vorig week zondag waren we bij de dovendienst. ... Mijn man deed het

gebed en ik hield daarna een preek. Dat was fantastisch om te doen. De

groep reageerde enthousiast. De preek heb ik vooral heel eenvoudig gedaan.

Het bijbelverhaal heb ik gecombineerd met enkele relevante situaties. Dat

werd goed begrepen. Ik vertelde het in Gebarentaal, wat door de groep zeer

prettig werd gevonden. ... (Het bleek) dat de groep de bijbelverhalen niet

helemaal echt hebben kunnen begrijpen in het verleden. De dienst was toen

anders. ... Ze vertelden dat ze vroeger te weinig begrepen. Dat zij nu eindelijk

iets konden begrijpen en ook dat het met nu een verband kan hebben, was

voor hen een openbaring.”

Zou het in een groepje horende mensen anders zijn gegaan? Het was een groep

normale mensen, en als doven onder elkaar ook niet gehandicapt. Zij hadden alleen met

vanzelfsprekendheid onder elkaar hun eigen taal gebruikt, gebarentaal. Wel kwamen In

een kort tijdsbestek de centrale kwesties van het  dovenpastoraat aan bod:

• de buitenstaanderspositie van dove mensen in de horende kerk

• doofheid: handicap of vorm van anders-zijn
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• de rol van dove leken in de opbouw van kerk als gemeenschap

• gebarentaal als religieuze taal

• doofheid als context voor geloofsontwikkeling en theologische reflectie.

DE BUITENSTAANDERSPOSITIE VAN DOVE MENSEN IN DE HORENDE KERK

Al naar gelang de criteria die men aanlegt, hebben één op de duizend tot vijfduizend

mensen vanaf hun geboorte of kort daarna zo’n hoorverlies dat zij zonder vroegtijdige

behandeling niet tot verwerving van de gesproken taal van hun omgeving komen.  Zelfs1

dan komt een deel van hen niet of nauwelijks tot de ontwikkeling van gesproken taal.2

Zij lopen een risico randfiguren te blijven in de horende maatschappij, buitenstaanders

die zich alleen staande houden door eigen gemeenschappen van doven te vormen.  Van3

hen geven velen er in de communicatie de voorkeur aan gebarentaal te gebruiken. Er zijn

in Vlaanderen twee- tot drieduizend gebarentaalgebruikers.4

In de christelijke gemeenschap zijn dove mensen vaak buitenstaanders geweest.

Vermoedelijk zijn er in vroegere eeuwen relatief meer dove mensen geweest dan

tegenwoordig. Het was een tijd waarin geen hoorapparatuur bestond en personen die nu

met hoorapparatuur vrij goed kunnen horen, als doof functioneerden, zoals nu nog

steeds in landen waar de audiologische zorg gebrekkig functioneert. De vraag hoe de

kerk kan omgaan met mensen die niet via gesproken taal communiceren, stelt zich dan

nadrukkelijker dan in het huidige West-Europa.

Vanaf de eerste eeuwen van haar bestaan heeft de kerk gevonden dat een dove die

door middel van duidelijke gebaren laat zien dat hij de betekenis van de sacramenten

begrijpt, ook tot de sacramenten moest worden toegelaten. Op het eerste concilie van

Orange in 441 werd dit vastgelegd. Ten aanzien van de huwelijkssluiting staat dit nog

steeds expliciet vermeld in het kerkelijk wetboek.  Toch is de praktijk vaak anders5

geweest. In tijden dat de meeste dove kinderen nog geen onderwijs volgden, bleven

doven vaak verstoken van kennis van het geloof en werden ze niet tot de sacramenten

toegelaten. Toen twee eeuwen geleden het dovenonderwijs ontstond, was dat dan ook

vaak vanuit een pastorale motivatie, namelijk om dove mensen een middel te geven

waardoor zij kennis konden nemen van het geloof en de leer van de kerk. De soms

gehoorde bewering dat de kerk zich daarvoor nooit iets van de doven had aantrokken,6

is echter niet terecht. Aanwijzingen daarvoor kunnen worden ontleend aan het lexicon

van moderne gebarentalen, dat soms aanwijsbaar gedeeltelijk teruggaat op de gebaren

van kloosterordes waar een spreekverbod gold, zoals Benedictijnen en Cisterciënzers.

Deze ordes hielden zich vaak met het onderwijs aan doven bezig.7



(...vervolg)
of Sign Language, in The American Benedictine Review, 44:4 (1993) 383-402.

 A.J.SCHUERGER, Church programmes for deaf teenagers, in Eye people: working models of church,8

Manchester, 1989, p123-154.

 A.RUSSO, The God of the deaf adolescent: an inside view, New York, 1975, p156-160.9

 W.KEY, A.ALBRECHT, T.COUGHLIN, T.DALEY, R.FLEMING, P.FRANCIS, P.GRAYBILL, P.MONTY, T.RYAN,10

A.SCHUERGER, M.STUDER & R.W IGGINTON, Eye centered - a study on the spirituality of deaf people with

implications for pastoral ministry, Silver Spring, 1992, p15.

 Vgl. J. KOOL, Goed bedoeld: levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte, Zoetermeer:11

Boekencentrum, 2002, p93.

 J.VAN EIJNDHOVEN & M.VERDOES-SPINELL, Verkündigung bei Hörgeschädigten in Sint Michielsgestel:12

ein Praxisbericht, in K.H.STOCKHAUSEN, H.JUSSEN, J.MERGENBAUM, & H.J.REUTHER, Hörgeschädigtenpastoral. 3.

Arbeitsgebiete der Seelsorge, Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn, 2001, p83-87.

 Cfr. A.VAN UDEN, Language acquisition and religious education, in Towards a living eucharist,13

Manchester: Henesy House, 1983, p33-74.

Al is door het dovenonderwijs het geloof voor dove mensen toegankelijker geworden,

de deelname van dove mensen aan de geloofsgemeenschap verloopt nog steeds

allerminst gemakkelijk. Ondanks de verbetering van het dovenonderwijs blijft de kennis

van het geloof bij dove mensen beperkt. Dit geldt ook voor dove jongeren die zich

betrokken voelen bij de kerk en vrijwillig meedoen aan pastorale projecten. Pastorale

activiteiten voor dove jongeren schenken daarom behalve aan gemeenschapsopbouw en

liturgie ook aandacht aan catechese.  De gebrekkige kennis van kerk en geloof bij dove8

jongeren is niet van recente datum. Al in het begin van de zeventiger jaren, toen minder

sprake was van secularisatie dan nu, was dat al het geval.  Kerk en geloof staan ver af9

van de belevingswereld van veel dove mensen, vooral van dove jongeren. De verhalen

van schrift en christelijke traditie staan in taalgebruik, symboliek en culturele

achtergrond zo ver van dove mensen af, dat zij ze niet kunnen relateren met het nu van

hun eigen levenservaringen.  10

Een belangrijke oorzaak daarvan is dat christelijke verhalen hun worden gebracht

vanuit het perspectief van horenden en op een wijze die vooral op horenden is

afgestemd. Zo is het voor horende mensen logisch het evangelieverhaal over de

genezing van de doofstomme uit te leggen als caritas bewezen aan een ongelukkige. In

de boodschap ligt dan de opvatting vervat dat doofheid een mindere complete, heilloze

vorm van mens-zijn is, waarvan de enige betekenis is dat zij beter genezen kan worden.

Ruimte voor bijbel lezen met een relativerend oog voor de opvattingen over

gehandicapten in de culturele context waarin het evangelie geschreven werd, bestaat

daarbij niet.11

Niet alleen de inhoud van de christelijke verhalen, maar ook de taal waarin zij worden

gebracht, sluit vaak niet aan bij dove mensen. Mensen die zich bezighouden met

catechese en verkondiging, nemen vaak als vanzelfsprekend aan dat religieuze taal een

taal van symbolen, beeldspraken en metaforen is. Het vraagt veel toelichting om

symbolen te begrijpen, ook waar concrete handelingen en voorwerpen als symbool

worden gebruik. De stap van water uit de kraan naar Jezus het levend water, vraagt

niet alleen om vertrouwdheid met het symbool, maar ook om een verbaal abstracte en

gecompliceerde uitleg die veel gesprek vraagt.  Men lijkt ervan uit te gaan dat concrete12

symbolen en verbale symboliek, metaforen en beeldspraken niet alleen verpakking, maar

ook essentie zijn van de christelijke boodschap zijn, waar men ook doven ondanks hun

taalprobleem op moet voorbereiden.  Voor dove mensen hebben deze symbolen en13

symbolische taal vaak echter geen werkelijkheidskarakter. Ze zijn voor hen slechts een

verbale afleiding met een “alsof”-betekenis die de boodschap esoterisch en
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ontoegankelijk maakt. De gerichtheid op symboliek en verbale abstractie maakt dat het

geloof ook voor dove mensen uit een katholieke omgeving iets is waar zij buiten staan,

iets exotisch.14

Liturgie, in onze tijd vaak ontdaan van visuele symbolen, is voor dove mensen

afstandelijk, statisch, bewegingloos en doods: tegen langzaam bewegende monden

aankijken die met weinig gezichtsexpressie een lied zingen, zo langzaam dat de woorden

niet te liplezen zijn, en waarvan horende mensen op oninvoelbare wijze genieten.

Liturgie is voor doven geen plaats waar mensen in gesprek gaan met God en met

elkaar.15

Niet alleen hebben doven onvoldoende deel in de symbolische en liturgische wereld

van het geloof in de horende cultuur, ook hun integratie in de kerkgemeenschap verloopt

moeizaam. Dove mensen voelen zich vaak niet thuis in hun plaatselijke parochie en

verliezen het contact met de kerk als zij daarvoor op hun parochie zijn aangewezen.16

Waar integratie wel tot stand komt, gaat het om individuele, bevoorrechte dove mensen

met een grote frustratietolerantie in een gemeenschap met een grote bereidheid zich op

de communicatie met een dove in te stellen.  Soms lijken zelfs in religieuze17

communiteiten isolement en eenzaamheid een onontkoombaar gevolg van doofheid.18

Door hun gebrek aan integratie in de kerkelijke gemeenschap en hun communicatief

isolement bereikt veel informatie over het leven van de kerk dove mensen niet. Daardoor

gaan vernieuwingen in de kerk langs dove mensen heen,  en kan onder hen een19

beperkte, te concrete, traditionele visie op kerk en geloof blijven bestaan. Tegelijkertijd

blijft de beleving van God verbonden met eenzaamheid, isolement en afstandelijkheid.

Het kerkgebouw is dan de plaats bij uitstek waar God is, maar wel een plaats waar je

als dove niet kunt volgen waar het over gaat, waar je in je eentje een boekje meeleest,

en waar je in het gunstigste geval via een doventolk kunt volgen wat zich buiten je

zintuiglijke grenzen afspeelt. Hemel en God worden in gebarentaal vaak aangeduid met

een gebaar dat van het lichaam af wordt gemaakt en hebben daardoor een connotatie

hebben van “ver weg”. God is een afstandelijke God die geen gebarentaal lijkt te

kennen, zijn aandacht onmogelijk kan verdelen over alle mensen op aarde, laat staan dat

hij zich met doven kan bezighouden.20

Daardoor zijn kerk en geloof voor veel dove mensen iets voor horenden, iets wat te

ver afstaat van het dagelijks leven van dove mensen en van de communicatie in de
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dovengemeenschap. De taal van de kerk is voor doven een vreemde, een bevreemdende

taal. De kerk is een horende kerk die niet in staat is om echt in gesprek met dove

mensen te komen en dove mensen in de context van hun eigen leven te bereiken. De

doelstellingen van de kerk zijn voor doven te etherisch, teveel van een andere wereld.

Daarom zijn de kerken leeg en de dovenclubs vol.21

DOOFHEID EEN HANDICAP?

Sommigen zien het probleem dat pastoraal en catechese hebben om doven te

bereiken, als een gevolg van de handicap doofheid zelf. Wat is echter handicap en in

hoeverre is doofheid een handicap? De cultureel-anthropoloog Devlieger onderscheidt

vier modellen waarmee beperking en handicap worden benaderd: het morele, het

medische, het sociale en het culturele model.  Drie daarvan zullen wij hier bespreken.22

In het morele model wordt de oorsprong van de handicap bij God gezocht. Handicap

moet worden verzoend met de goedheid en rechtvaardigheid van God: het is straf of

gave, maar de oorsprong van ziekte, handicap en onvolkomenheid van de mens is

uiteindelijk toch het kwade. Controle over de handicap wordt gezocht door middel van

religieuze rituelen. Volgens Devlieger werkt deze religieuze visie op handicap

marginaliserend, zoals ook door lichamelijke gehandicapte theologen als Eiesland en Kool

wordt aangetoond.23

Voor het medische model ligt de oorsprong van handicap in de biologie van het

individu. De primaire vraag is hoe handicap ontstaat en wat men eraan kan veranderen.

Handicap is een meetbaar defect dat men onder controle moet krijgen door professionele

hulp, met op natuurwetenschap gebaseerde methoden.

In het culturele model wordt handicap benaderd vanuit als consequentie van waarden

en opvattingen die in een cultuur heersen over verschil tussen mensen. Het zijn deze

waarden en opvattingen die anders-zijn normaal of afwijkend maken. Handicap heeft

betrekking op het label dat mensen geven aan vormen van anders-zijn die niet als

normaal worden geaccepteerd en op de maatschappelijke processen waartoe deze

labeling leidt. De aanpak van handicap vindt in dit model plaats door beïnvloeding van

culturele waarden die de maatschappelijke ontplooiing van mensen met een handicap

ongunstig beïnvloeden. Hiervoor in de plaats wil men alternatieve sociale, politieke en

spirituele waarden stellen die de identiteitsontwikkeling en maatschappelijke emancipatie

van mensen die anders zijn, meer kansen geven.

Vanuit het perspectief van horenden is doofheid een gebrek, dat vanuit het morele en

het medische model wordt benaderd. Ook al wijst de christelijke theologie er al lang op

dat ziekte en handicap niet als gevolg van zonde mogen worden beschouwd,

reminiscenties aan een verleden waarin dergelijke opvattingen wel heersten, zijn er nog

steeds. Ziekte en handicap zijn tekenen van de gebrokenheid van de mens als gevolg

van de erfzonde. Handicap moet wel een bron van ongeluk zijn, dat iemand tot

meelijwekkend  slachtoffer of heldhaftig drager van zijn lot maakt, nooit tot een normaal
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mens die ook van het leven geniet. Handicap is immers teken van het verlies van het

oorspronkelijk geluk.24

Vanuit het medisch model is doofheid het ontbreken van het gehoor. Door

gehoorstoornis komen een aantal vaardigheden en functies alleen dank zij intensieve

gerichte behandeling tot stand: spreken, taalverwerving, waarneming van geluid. Dit

heeft verstrekkende gevolgen: communicatieproblemen, beperkte kennisontwikkeling,

beperkte opleiding, en beperkte participatie in het maatschappelijk leven. Doofheid is

vanuit dit model een ernstige stoornis die met intensieve behandeling moet worden

gecompenseerd: vroegtijdige diagnostiek, vroege aanpassing van hoorapparatuur,

cochleaire implantatie en onderwijs in gesproken taal.

In de moreel-medische visie van horende mensen is doofheid een vorm van beknot en

onverlost mens-zijn, een stoornis, een belemmering op de weg naar volledige ontplooiing

en levensgeluk, waarvan de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden weggenomen en

geremedieerd. Doofheid is een on-waarde.

Voor dove mensen ligt dat anders. Zeker, ze ervaren de beperkingen die een gevolg

kunnen zijn van doofheid. Dove kinderen kunnen ook heel opstandig zij als ze realiseren

dat zij nooit, ook als volwassene niet, horend zullen worden. Maar uiteindelijk is

doofheid iets waarmee je kunt leren omgaan en niet zo erg dat je het een handicap kunt

noemen. Doofheid brengt zeker lijden met zich mee, maar veel dove mensen zullen

zeggen dat dit lijden geen gevolg is van de doofheid zelf, maar van de wijze waarop de

horende maatschappij ermee omgaat: de dynamiek van uitsluiting.  Horende mensen,25

gekwetst door een dergelijke visie, zullen tot hun verdediging aanvoeren dat het niet om

opzettelijke en doelbewuste uitsluiting gaat. Het antwoord van Harris daarop luidt:

bedoeld of onbedoeld, het effect is hetzelfde. Het gaat om maatschappelijke en culturele

processen gekenmerkt door onvermogen om rekening te houden met de visuele en

communicatieve behoeften van dove mensen en hen aan het menselijk verkeer deel te

laten nemen. 

Er zijn dove mensen voor wie het missen van het gehoor maar een bijkomstigheid in

hun leven is. Als zij bij andere doven zijn, is dat voor hen niet zo iets deprimerends als

“lotgenotencontact”, maar gewoon bij hun eigen mensen, hun eigen volk zijn. Met die

andere mensen delen zij gemeenschappelijke ervaringen van communicatieproblemen en

isolement (en daarmee ook een gevoeligheid voor de kwaliteit van relatie en contact),

een gemeenschappelijke taal (de gebarentaal) en het eigene van een leven in een met

beelddenken gevulde wereld. In die gemeenschap met andere doven staat het begrip

“handicap” te ver van hun dagelijkse ervaring af om hun leven adequaat te kunnen

beschrijven. Een dove vrouwelijke pastor, Elisabeth Von Trapp, schreef over de passage

in Psalm 139: 13-14, “U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn

moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van

uw werken”:26

Ik had God willen vragen: Hoezo? Hoezo een ontzagwekkend wonder, als ik

niet compleet was? Waarom vlocht hij mij samen in mijn moeders schoot,
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maar vergat hij mij een goed gehoor te geven?... Gelden die woorden alleen

voor degenen die vrij van allerlei gebreken geboren zijn? Betekent dat dan dat

ik geen ontzagwekkend wonder ben, maar dat God heeft zitten knoeien? Ben

ik minder dan volledig, een product met een vlechtfout, en daarom op een of

andere manier minder bemind door God?

Heb ik persoonlijk geleden omdat ik doof ben in een horende wereld? Ja, en

heel hevig ook. Komt dat lijden voort uit het feit dat God mij heeft niet goed

heeft gevlochten in de schoot van mijn moeder? Is mijn lijden Gods fout?

Zonder enige twijfel, nee! Meestal kwam mijn lijden voort uit de voortdurende

ongevoeligheid van de horende wereld, de wreedheid van kinderen tijdens

mijn kinderjaren, en de eenzaamheid die ik ervoer als ik moest functioneren in

onze horende wereld. God misvormde mij niet in de schoot van mijn moeder.

Deze visie staat haaks op het moreel-medische model. Doofheid is door een goede

God zelf gewild, geen wraakzuchtige God die nu nog mensen straft voor kwaad lang

geleden begaan. Doofheid is een variant van normaal mens zijn. De feitelijke realiteit van

het geschapen leven is nu eenmaal zo dat er verschillen zijn in sterkten en zwakten

tussen mensen, verschillen die even weinig te maken hebben met goed of kwaad, meer

of minder mens-zijn als verschillen in huidskleur, geslacht, kleur van de ogen,

lichamelijke schoonheid. Lijden komt juist voor uit culturele vooroordelen die dergelijke

verschillen wel verbinden met goed en kwaad en met onvolwaardigheid van het

menselijk bestaan. Jacqueline Kool en Nancy Eiesland wijzen erop dat het kwaad van de

vooroordelen van het moreel-medische model ook in onze christelijke beschaving

diepgeworteld zijn. Zoals de blijde boodschap voor mensen met een handicap werd

geformuleerd, was het geen boodschap van bevrijding, maar een boodschap die zelf

bevrijd moest worden. Kool schrijft dat mensen zonder handicap geschokt zijn als ze bij

gehandicapten geen lijden, strijd of opstand zien.  27

De dove priester McDonough schrijft dat zijn doofheid op jonge leeftijd voor hem een

verschrikkelijke handicap was, maar later later een bron van spiritualiteit werd, zowel in

zijn persoonlijk leven als in zijn relatie met de dovengemeenschap. Hij schrijft over de

rijkdom van de dovencultuur met haar gevoel voor concreetheid en incarnatorisch

geloof.  De dove religieuze zuster Franken schrijft over de speciale gevoeligheid van28

dove mensen voor relatie, waardoor de verbondenheid met andere mensen een bron van

Godservaring wordt, de wolkkolom die ons op onze levenstocht begeleidt.  Door de29

doofheid heen, zegt McDonough, wordt een geestelijke rijkdom aangeboord die ook

verrijkend is voor de horende kerk: omgaan met verschil, oog hebben voor de kwaliteit

van relatie, besef van concrete beleving van het christelijk geloof, uitdrukking van het

christen-zijn in echte menselijkheid.30

Daarmee vergeleken is het begrip “handicap” een povere retorische constructie.31

Handicap is een schuchtere jongen met een hoorapparaat en een rauwe onverstaanbare

stem, waarnaar ik, horende, dankbaar voor de zegeningen in mijn eigen leven sta te
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staren, meer wat dan wie,  op veilige afstand van mijzelf, ver buiten mijn eigen32

levenssfeer. 

Deze diepgewortelde moreel-medische visie op handicap vormt een belemmering voor

actieve betrokkenheid van dove mensen bij het leven van de kerk, niet zozeer op het

niveau van kleine dienstbaarheid – koffiezetten en stofzuigen  -, maar op het niveau van

leiderschap. Dat geldt ook ten aanzien van mensen met andersoortige beperkingen. Een

kerk die in de eucharistie een Gehandicapte God viert,  zou hierin een teken voor de33

wereld kunnen zijn. Handicap in het leiderschap van de kerk is nog steeds een

absurditeit. Handicap is immers nog steeds een zaak van schuld en boete - als

gehandicapten niet treuren over hun eigen bestaan, is dat onbegrijpelijk voor

zogenaamde normale mensen. Beledigend wordt het als doven zelfs trots durven zijn op

hun doofheid, een dove partner willen en het betreuren als hun kinderen niet doof maar

horend zijn.  Aan zulke normale mensen hebben doven geen boodschap.34

DE ROL VAN DOVE LEKEN IN DE OPBOUW VAN DE KERK ALS GEMEENSCHAP

Jonge dove mensen hebben zich meer aan deze onderdrukkende visie op handicap

ontworsteld dan oudere doven. Oudere dove mensen zijn opgevoed op residentiële

scholen voor doven, waar zij - overigens met veel liefde en zorg - behandeld werden als

mensen met een handicap. Kerkelijk gezien was het een tijd waarin leken de onderste

laag in de kerkelijke piramide waren, mensen zonder roeping tot christelijke

volmaaktheid, slechts toeschouwers en geen acteurs van het geloof.  Giordani, auteur35

en politicus, voorzag een volwaardige rol van leken in de kerk, “de proletariërs van de

kerk die zich niet alleen door een woord van bovenaf, maar ook door een

zelfontbrandend vuur - de Heilige Geest - van onderaf hebben ‘ontproletariseerd’.“  Het36

concilie kwam tot een vernieuwde visie op de kerk: hadden sinds de Contrareformatie

de hiërarchie van gewijde ambtsdragers en de door hen bediende sacramenten centraal

gestaan, Lumen Gentium beschrijft de kerk op de eerste plaats als levende gemeenschap

van alle gedoopten, sacrament van de eenheid van alle gedoopten met elkaar en met

God.  Pas daarna komt het onderscheid tussen ambtsdragers en leken, dat geen37

onderscheid in waardigheid  is maar in verschillende hiërarchische en charismatische38

gaven waar mee de Geest zijn kerk leidt.39

De kerk wordt er zich meer en meer bewust van dat zij primair en voorafgaand aan

haar objectieve, hiërarchische profiel een subjectief, charismatisch en profetisch profiel

heeft. Dit profiel van persoonlijk en gezamenlijk commitment komt tot uiting in

bewegingen van onder af die zich op cruciale momenten in de kerkgeschiedenis

manifesteren, zoals in de dertiende eeuw de franciscaanse beweging en in onze tijd de
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nieuwe bewegingen in de kerk.  Doordat leken met hun charisma van heiliging van de40

wereld volledig in dit profiel participeren, kan de kerk tot in de uithoeken van de

menselijke samenleving tegenwoordig zijn als een plaats van levende aanwezigheid van

de opgestane Heer te midden van de mensen.  De opbouw van een levende christelijke41

gemeenschap is roeping en charisma van elke gedoopte. 

De jonge dove vrouwen in de inleiding op dit artikel hebben zich overeenkomstig dit

profiel gedragen. Het is opvallend dat op verschillende plaatsen in de wereld jonge dove

leken niet meer wachten totdat de “horende kerk” een ambtsdrager ter beschikking van

de dovengemeenschap stelt, maar zelf de hand aan de ploeg slaan en de katholieke

dovengemeenschap opbouwen.  Zonder enige overdrijving kan men dit een nieuwe42

beweging in de kerk noemen.

Jonge dove mensen groeien op in een tijd waarin dovenorganisaties, zoals in

Vlaanderen Fevlado, zich sterk maken voor emancipatie van doven en dove mensen het

recht claimen om volwaardige leden van de maatschappij te zijn. Dit vertaalt zich ook in

deelname aan het maatschappelijk leven op plaatsen die in het verleden voor

gebarentaal gebruikende doven ondenkbaar waren: onderwijzer, arts, advocaat,

wetenschappelijk onderzoeker, parlementslid.

Ook in het kerkelijk leven staan zij klaar om hun volwaardige plaats in te nemen en

zich niet langer te schikken in de rol van gehandicapte die zwijgend mag komen

aanzitten aan het feestmaal, mits hij zich netjes gedraagt.  Het feit dat in een43

christelijke visie doofheid niet kan worden gezien als beschadigd mens-zijn tengevolge

van zonde en onheil, impliceert dat dove mensen dezelfde geboorterechten en hetzelfde

doopselpriesterschap hebben als andere gedoopten en dat onder hen de zelfde variëteit

aan priesterlijke, profetisch en koninklijke ambten die voortkomt uit het

doopselpriesterschap  gevonden wordt als onder alle andere gedoopten.44

Juist bij toenemend priestertekort– dat ook goede kanten heeft, want daardoor kan

het charismatische profiel van de kerk manifester worden  – is de rol van dove leken45

van groot belang om de kerk toegang te geven tot de dovengemeenschap. Pastors

gespecialiseerd in de communicatie met doven zullen steeds zeldzamer worden. Alleen

door de betrokkenheid van dove leken kan in de dovencultuur een levende locale kerk

ontstaan met een eigen besef van identiteit, gemeenschap en christelijk

“empowerment”. Die locale kerk van doven kan bijdragen aan de “variëteit van de locale

kerken met eenzelfde aspiratie die een schitterend bewijs is van de katholiciteit van de
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onverdeelde kerk.” . De tijd van spiritueel kolonialisme waarin afhankelijkheid wordt46

verondersteld en gevoed, is voorbij. Dovenpastoraat door doven, gewijd of ongewijd,

“peer ministry”,  is de enige weg om doven zelf op plaatsen waar doven elkaar47

ontmoeten, producent te laten zijn van hun eigen religieuze cultuur.

GEBARENTAAL ALS RELIGIEUZE TAAL

Dovenpastoraat door doven heeft onmiddellijke consequenties voor de taal die wordt

gebruikt in pastoraat, religieuze communicatie en liturgie. Taalkeuze voor doven is heel

lang bepaald geweest door horenden in het onderwijs aan doven. Daar heeft heel lang

een voorkeur bestaan voor eentalig onderwijs in gesproken taal (oraal onderwijs). Oraal

onderwijs werd gezien als de enige manier om dove mensen te integreren in hun gezin

van herkomst en de maatschappij. Dit heeft ook onmiskenbaar geleid tot verbetering van

het onderwijspeil van doven.  Maar of oraal onderwijs ook bijdraagt aan48

maatschappelijk integratie van doven is minder duidelijk. Ook dove volwassenen die

oraal zijn onderwezen, zijn meer op de dovenwereld dan op de horende wereld gericht.49

Onderzoeken naar de effecten van oraal onderwijs en moderne technologie zoals

cochleaire implantatie hebben het nooit over de wijze waarop met name de informele

communicatie met de omgeving wordt ervaren, de fatische gemeenschap, het

emotioneel bevredigende gesprek dat nergens over gaat, maar juist zo van belang is

voor mensen om “op een zelfde golflengte” te komen.  Juist het gebrek aan die50

informele communicatie wordt in getuigenissen van dove mensen zelf genoemd,

wanneer zij het hebben over onprettige ervaringen in een omgeving met horenden:

gesprekken op familie-bijeenkomsten, de communicatiemoeilijkheden binnen het gezin,

soms ook met name op voor het gezin cruciale momenten. Dit leidde een dove uit een

horend gezin tot de volgende typerende uitlating:

“Eigenlijk kun je zeggen dat ik als klein kind een beetje deel uitmaakte van

het gezin zoals een huisdier. Dat klinkt misschien hard, maar ik vind toch dat

het daarmee te vergelijken is. Mensen die van een huisdier houden, zorgen er

erg goed voor, maar ze voeren geen gesprek met het dier, zeker geen

diepgaande conversatie, ze geven het dier ook geen informatie.”  51

Hoezeer er doven zijn die het betreuren dat zij in hun horende gezin niet met gebaren

hebben leren communiceren, van de andere kant wordt door doven die als eerste taal

vooral gebarentaal hebben geleerd ook betreurd dat ze niet beter hebben leren spreken.

Ten aanzien van communicatie zijn dove mensen pragmatischer dan hun opvoeders, die
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geneigd zijn ofwel gesproken taal of gebarentaal als alleenzaligmakend te zien.  Dit52

pragmatisme spreekt ook uit het Claggett Statement, een verklaring over

bevrijdingstheologie die door doven uit verschillende Amerikaanse kerken is opgesteld:

“De communicatie was nooit gemakkelijk. We gebruikten twee talen –

Amerikaanse Gebarentaal (ASL) en gesproken Engels. Dat betekent dat

sommige mensen gebarentaal gebruikten terwijl tolken Engels spraken voor

wie geen ASL verstond. Degenen die niet voldoende ASL kenden, spraken

Engels en de tolken gebaarden wat zij zeiden. Een dove vrouw, theologe en

pastor, die nooit had leren gebaren, sprak zelf en verstond de sprekers en

tolken via liplezen. We zorgden er zo veel mogelijk voor dat we niemand

buitensloten – zelfs als we enthousiast waren en onze opmerkingen keer op

keer moesten herhalen of langzamer moesten communiceren.”53

De eigen communicatiekeuze van doven heeft automatisch consequenties voor de

taal die bij geloofsverkondiging, religieuze communicatie en liturgie wordt gebruikt. In de

liturgie hangt dat nog steeds af van wat de voorganger kan, met name op plaatsen waar

doven niet in de liturgie voorgaan. Voorgangers zijn nagenoeg altijd horend en niet

allemaal bedreven in de communicatie met doven. Op plaatsen waar doven vooral

gebarentaal gebruiken, zullen voorgangers ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk

minstens de standaardformules in een liturgie in gebaren kennen en een korte preek in

gebaren kunnen houden. Door de gemengdheid van de toehoorders ten aanzien van

communicatie zal dit vaak eerder gesproken taal ondersteund met gebaren dan echte

gebarentaal zijn. Op plaatsen waar gebarentaal een lage status heeft, zal de voorganger

geen gebaren gebruiken, maar zal men gebruiken maken van visuele middelen (dia’s,

beamer, overhead, tekstboekjes) of hoogstens een doventolk, met alle nadelen van dien:

de aandacht kan worden afgeleid van de voorganger en andere bij de liturgie betrokken

personen naar projectiescherm of doventolk. Om die reden wordt bijvoorbeeld in de

geïntegreerde gemeente van St. Georg in Keulen, waar gezamenlijke vieringen plaats

vinden voor doven en horenden, tijdens de woorddienst wel gebruik gemaakt van een

doventolk, die de lezingen door de dove of horende lectoren vertolkt. Maar tijden de

dienst van de tafel gebruikt de voorganger Duits ondersteund met gebaren: de horenden

hebben gesproken Duits nodig om te verstaan, de doven de gebaren.  Er zijn ook54

plaatsen waar de liturgie voor doven helemaal in gebaren plaats vindt. In Engeland

bestaat een officieel door de kerk goedgekeurd eucharistisch gebed in gebaren.  55

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan vertalingen van religieuze

standaardgebeden en teksten in gebarentalen. Meestal vonden deze vertalingen plaats

vanuit de dominante cultuurtaal, terwijl tegenwoordig steeds meer aanzetten worden

gegeven tot vertalingen uit de oorspronkelijke talen. In Amerika heeft de werkgroep

“Christenen voor de Bevrijding van de Dovengemeenschap”, die in 1985 de Claggett
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Statement (zie noot ?) heeft opgesteld, de aanzet gegeven tot een vertaling van de

Bijbel in Amerikaanse gebarentaal vanuit de grondtalen. Bij deze vertaling zijn dove

pastores van verschillende kerken, een gebarentaallinguïst, een bijbelgeleerde en kenners

van de grondtalen betrokken. Het is een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Een bijzonder

probleem dat zich daarbij voordoet, is dat het tot nog toe niet mogelijk is geweest om

een schriftelijke weergave van gebarentaal te geven die ook voor niet linguïstisch

onderlegde mensen te gebruiken is. De vertaling moet dus helemaal op video

opgenomen. Op dit moment is nog alleen het evangelie van Lukas klaar: het beslaat,

inclusief een band met uitleg over het vertaalproces, vijf videobanden van ieder 90

minuten.56

Bij zo’n vertaling stuit men op grote problemen. Een voorbeeld van zo’n probleem is

het vertalen van aanroepen, die veel voorkomen in de Bijbel. Een aanroep, het roepen

van iemands naam om iemands aandacht te trekken, is iets typisch voor een gesproken

taal. In gebarentaal roept men iemand niet door zijn naam te gebaren, maar men trekt

zijn aandacht door bewegingen, kloppen op de tafel, stampen op de grond, het licht aan

en uit doen. Een aanroep wordt daardoor onvertaalbaar. Men zou de aanroep kunnen

omschrijven, maar dat wordt een probleem als men met een bijbelvertaling trouw wil

blijven aan de grondtekst. 

Een ander probleem doet zich voor op plaatsen waar de gebarentaal tot voor kort

vooral heeft gediend voor heel eenvoudige en dagelijkse communicatie. Daardoor bevat

het lexicon van de gebarentaal lacunes ten aanzien van begrippen waarover niet in het

alledaagse leven wordt gecommuniceerd. Op plaatsen waar dove mensen weinig in

gebarentaal over religieuze onderwerpen communiceren, bestaat slechts een beperkt

vocabulaire aan religieuze gebaren. Hierdoor kan een goede vertaling van de schrift zeer

moeilijk worden. Soms wordt dit probleem opgelost door het navertellen van bijbelse

verhalen, vaak op hetzelfde inhoudelijk en conceptueel niveau als kinderbijbels. Zo is er

in Nederland een protestants-christelijke stichting die CD-ROMs en video’s uitgeeft met

bijbelse verhalen naverteld in Nederlandse Gebarentaal.

Een meer degelijke oplossing is de vorming van werkgroepen met als opdracht het

inventariseren en voorstellen van een religieus lexicon, in de hoop dat de

dovengemeenschap dat gaat gebruiken. Zo heeft de bovengenoemde Nederlandse

stichting werkgroepen gevormd die afspraken hebben gemaakt over religieuze gebaren,

zoals gebaren voor boeken, plaatsen en personen in het Oude en Nieuwe Testament.

Het gebruik van naamgebaren maakt een verhaal waarin veel namen worden gebruikt,

gemakkelijker afleesbaar dan wanneer alle name met behulp van het handalfabet zouden

moeten worden gespeld. Deze naamgebaren zijn gedeeltelijk overgenomen uit andere

gebarentalen, gedeeltelijk bedacht volgens de regels waarmee in gebarentalen

naamgebaren worden bedacht.  Het gebaar voor Petrus is gebaseerd op het gebaar57

“steen”, en het gebaar voor Abraham op het tegenhouden van de hand die een

dolksteek wil geven.

Het gebruik van gebarentaal als religieuze en liturgische taal roept vragen op die

alleen door diepgaand onderzoek kunnen worden beantwoord. Horende auteurs vragen
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zich weleens af of gebarentaal wel geschikt is om religieuze begrippen weer te geven.58

Zij wijzen er daarbij op dat gebarentaal een iconische taal is, waarmee wordt bedoeld

dat gebaren vaak een visuele overeenkomst met hun referent hebben. Zo beeldt

bijvoorbeeld het gebaar boek een opengeslagen boek uit. Zij vrezen dat bij het gebruik

van dergelijke sterk uitbeeldende visuele middelen het denken niet loskomt van het

opgeroepen beeld en daardoor beperkt blijft. Andere auteurs zien iconiciteit juist als een

sterke kant van gebarentalen, waardoor hun uitbeeldingsvermogen sterker is dan van

gesproken talen.  In het geval van religieuze taal zouden er problemen kunnen zitten59

aan het oproepen van beelden.

Zo wordt in veel gebarentalen het gebaar voor God ergens rechts boven het hoofd

gemaakt. Daarbij kan de hand verschillende vormen of bewegingen aannemen:

opgestoken wijsvinger, een lichtjes ronddraaiende beweging. Het is een van de weinige

gebaren die van het lichaam af worden gemaakt. Het gebaar kan daardoor de connotatie

krijgen van “God daarboven, die ver weg is”. De licht ronddraaiende beweging beeldt

een wolkje uit – God als iets abstracts, ongrijpbaars, daarboven, ver weg.

Iconiciteit kan ook meespelen bij de wijze waarop men een gebed uitspreekt. Als men

in gebarentaal een persoon toespreekt, kijkt men naar die persoon. “Jij” wordt

aangegeven door naar die persoon te wijzen en haar aan te kijken. Als de aangesproken

persoon object is van een werkwoord, maakt men het gebaar in de richting van die

persoon. Hoe spreekt men dan God aan in een gebed in gebarentaal? Men zal Hem een

plaats moeten geven in de gebarenruimte, de syntactische ruimte die tijdens het gebaren

wordt geschapen.  Als God dan net als bij het gebaar voor God ergens rechts boven60

het lichaam in de gebarenruimte wordt gelocaliseerd, doet men dan niet iets absurds: in

de ruimte plaatsen Wie onbegrensd in ruimte en tijd is? Grijpt een op zo’n wijze gebaard

gebed niet terug op kinderlijke geloofsopvattingen over God, of leiden ze er niet toe dat

mensen kinderlijke voorstellingen van God krijgen – God die uit de hemel op ons

neerkijkt? Een alternatief is om iemand bij het gebaren van een gebed de ogen te laten

sluiten en de gebaren voor zich uit te laten maken, zoals de jongeman in onze inleiding.

Dit kan zuiverder lijken: wij kunnen de onzichtbare God niet in het gezicht zien. Maar

hier zit een gebarenlinguïstisch probleem: het sluiten van de ogen beëindigt het contact

met ieder ander en er is geen sprake meer van “wij” of “jij”. Het gebaar dwingt tot een

afbeelding van God en onze relatie tot God en lijkt te beantwoorden aan verouderde

voorstellingen en opvattingen. 

Als gebarentaal werkelijk leidt tot een overmaat aan concreet, beeldgebonden

denken, dan zou dat van invloed kunnen zijn op de geloofsontwikkeling. Russo vond

inderdaad dat dove adolescenten in zeer concrete termen over hun geloof spraken.  Zij61

begrepen de esoterische taal die in catechese wordt gebruikt, niet. Men kan zich

afvragen of dat een gevolg is van het gebruik van en het denken in gebarentaal, of
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eerder een kenmerk van een bepaald niveau van geloofsontwikkeling. Letterlijke

interpretaties van geloofssymbolen kunnen kenmerk zijn van een bepaald stadium in de

geloofsontwikkeling, het mythisch-letterlijke geloof.  Indien het gebruik van gebarentaal62

ertoe zou leiden dat mensen blijven hangen in een mythisch-letterlijke geloofsstijl, zou

men deze geloofsstijl bij gebarende doven meer moeten vinden dan bij horenden. Key

e.a. vonden echter bij doven die in gebarentaal communiceerden, dat bij hen dezelfde

stadia in geloofsontwikkeling worden gevonden als bij horenden.  In hun ogen is de63

cruciale factor in de geloofsontwikkeling van dove mensen de mate waarin zij toegang

hadden kunnen krijgen tot kennis van het geloof. Als het aan die toegang tot het geloof

schortte, doordat met hen te weinig in gebarentaal werd gecommuniceerd over het

geloof, bleven mensen ook in hun spirituele groei beperkt. Beperkte geloofsontwikkeling

komt volgens hen niet voort uit een teveel aan gebarentaal, maar uit een tekort aan

gebarentaal in de communicatie over het geloof.

In de christelijke traditie wordt het weergeven van de christelijke boodschap in andere

modaliteiten dan het geschreven en gesproken woord als iets legitiems beschouwd. Het

begrip “woord van God” heeft vanouds betrekking op zowel het geschreven als het

gesproken woord. Daarbij gaat het noch om de taal (Hebreeuws, Grieks) noch om de

modaliteit (geschreven, gesproken), maar de juiste betekenis, de inhoud van de

boodschap.  De christelijke boodschap kan zelfs worden weergegeven met een visuele

afbeelding, zoals de heilige Schrift haar doorgeeft via het woord.  Het sterkst komt dit64

naar voren in de orthodoxe kerken, waar het iconografisch afbeelden van de christelijke

boodschap een geloofspunt is. Deze visie lijkt, zij het minder pregnant geformuleerd,

met een verwijzing naar het concilie van Nicea ook te worden gedeeld door de

Katechismus van de Katholieke Kerk. Als visuele afbeeldingen de christelijke boodschap

kunnen weergeven, hoeveel te meer moet dat dan niet gelden als een iconisch medium,

gebarentaal, de betekenis van de geschreven tekst getrouw weergeeft. 

Begrip van de christelijke boodschap wordt echter niet automatisch gemakkelijker

door een gebarenlexicon voor religieuze begrippen te creëren en de boodschap in

gebarentaal weer te geven. De gebruikte begrippen moeten eerst inhoud krijgen. Het is

niet genoeg om een gebaar voor “verzoening” te bedenken: de inhoud van dat gebaar

wordt pas duidelijk als het een doorleefde ervaring van verzoening dekt, en als het

begrip raakt ingebed in een netwerk van ervaringskennis. De cruciale vraag is niet alleen

of de gebruikte begrippen de christelijke boodschap goed weergeven maar ook of er

gemeenschappelijke ervaringswereld tot stand is gebracht die aan woord en gebaar

betekenis geeft. Dit is een mystagogische wijze van geloofstoeleiding  waarin religieuze65

begrippen niet abstract zijn, maar existentieel doorleefd, geïntegreerd met de realiteit

van het dagelijks bestaan. Voor doven ligt dat dagelijkse bestaan in het voortdurende

krachtenspel van isolement en verbondenheid in het dagelijks leven. Ervaringen van

verbondenheid spelen zich vaak af in relaties met andere doven en in die relaties moeten
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religieuze begrippen inhoud krijgen. Om deze reden wordt op verschillende plaatsen de

nadruk gelegd op het creëren van een gemeenschap tussen dove mensen, een pastoraal

van erbijhoren, bij een gemeenschap horen waarin echt gesprek, delen en respect voor

elkaar plaats vindt.  Vittuci noemt het opbouwen van een gemeenschap die aansluit bij66

de behoefte van dove mensen aan relatie met elkaar, en waarin het spreken over geloof

“pre-theologisch”  is, “pre-evangelisatie”. Het gaat om de opbouw van een67

plausibiliteitsstructuur voor het geloof die nu nog in het leven van veel dove mensen

ontbreekt, en waardoor hun levenservaringen ook niet met christelijke verhalen kunnen

worden geduid.  Hiervoor is het nodig veel tijd in persoonlijke contacten met dove68

mensen te “verliezen”.  Het probleem van de achterblijvende geloofsontwikkeling van69

dove mensen is geen linguïstisch probleem, maar een gespreksprobleem ten gevolge van

het ontbreken van een levende christelijke gemeenschap van doven.

DOOFHEID ALS CONTEXT

We hebben tot nog toe verschillende manieren belicht waarop kerk kan ontstaan in de

dovengemeenschap:

• De buitenstaanderpositie van dove mensen doorbreken door hen te bereiken in de

context van hun eigen leven.

• Dove mensen niet behandelen als mensen met een defect, maar als mensen die

hun eigen unieke bijdrage aan de menselijke gemeenschap hebben te bieden.

• “Empowerment” van dove leken en de vorming van een christelijke

dovengemeenschap.

• De taalkeuze en visuele gerichtheid van doven accepteren in geloofsverkondiging,

religieuze communicatie en liturgie.

Deze punten kunnen onder een noemer worden samengevat: doofheid niet als een

belemmering voor geloofsontwikkeling zien, maar als de context waarin

geloofsontwikkeling en theologische reflectie plaatsvinden. Doofheid niet als vloek

(“Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders?” ) maar als70

locus theologicus (“De daden van God moeten in hem openbaar worden” ).71

Het gaat daarbij om inculturatie van de christelijke boodschap in de dovencultuur.

Toen de Europese bisschoppen zich in de zeventiger jaren rekenschap gaven van de

kloof tussen moderne cultuur en evangelie, sprak Paulus VI in Evangelii Nuntiandi over

de noodzaak om de cultuur te evangeliseren. Naar aanleiding van Evangelii Nuntiandi

stelden de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in het Puebla-document  dat evangelisatie72

van de cultuur betekent doordringen tot haar wortels, de “zaden van het Woord” in de

cultuur ontdekken en versterken, maar ook de cultuur omvormen door haar pijnpunten

tot object van evangelisatie te maken. Dit geldt onverkort ook voor de dovencultuur.
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De kerk heeft geen andere weg om haar zending te verwezenlijken dan de concrete

mens in zijn dagelijks leven en in de gemeenschap en cultuur waar hij deel van

uitmaakt.  Doordringen in die cultuur en de kerk daarmee verrijken hoort wezenlijk bij73

de Incarnatie: inculturatie van geloof en evangelie is een praktische consequentie van de

menswording van Gods Zoon.  Bij die inculturatie gaat het niet alleen om een74

aanpassing van de boodschap of de liturgie, of een tactiek om het christendom

aantrekkelijk te maken en te verkopen. Inculturatie is een geduldige en liefdevol zoeken

naar die "zaden van het Woord", die als ze tot wasdom komen, vruchten voortbrengen

in een beschaving van de liefde.

Zijn die “zaden van het woord” ook te onderkennen in de dovencultuur? We willen

doven hier niet tot superheld maken,  maar wellicht zijn daarin de volgende positieve75

waarden te vinden: een bewustzijn van de waarde van relaties en contact, behoefte aan

communicatie, omgaan met verschil, een concrete instelling en een gevoel voor

incarnatorisch geloof. Kunnen hieraan bouwstenen voor een “doven-theologie”  worden76

ontleend? Als horende, dus altijd buitenstaander in de dovencultuur, moet ik hier het

grootste voorbehoud betrachten. Ik kan niet aan contextuele theologie voor doven doen,

maar haar hoogstens vanuit een attitude van nederigheid helpen bevorderen.  Ik wil hier77

daarom alleen verwijzen naar enkele gedachten die ik eerder in dit artikel heb genoemd: 

• Doofheid als verrijzenis-ervaring wanneer evangelisatie start bij doofheid en

dovencultuur;78

• Effetha als opdracht aan doven om hun stem te verheffen, de enige manier om

door de kerk te worden opgemerkt en erbij te horen;79

• Doofheid als gewild door een goede Schepper;80

• De wolkkolom die het volk van God op zijn uittocht uit Egypte begeleidt, de

gevoeligheid van dove mensen voor relaties en contact.81

Doofheid en dovencultuur zijn hierbij de vruchtbare bodem geweest waarop het zaad

van het geloof valt. Belangrijke aspecten van dovencultuur zijn door het geloof in zich

opgenomen en gevaloriseerd. De waarde van taal is daarbij niet gemeten aan haar

vermogen tot symboliek maar in haar vermogen om gesprek van hart tot hart tot stand

te brengen . In zo’n gesprek, in zo’n communicatief, emotioneel, verstandelijk, moreel82

en spiritueel bevredigende ontmoeting, kan immers een Ander aanwezig zijn, die veel

reëler is dan een vluchtige abstractie of een snel vervliegend symbool. Taal, gesproken

of gebaard, is dan gemeenschapsvorming, kerkvorming. Door die gemeenschapsvorming

kan God aanwezig zijn op die plaatsen waar dove mensen vreugde en verdriet aan hun

relaties beleven, eenzaamheid en gemeenschap ervaren, dus ook op de seculiere

plaatsen waar het leven van dove mensen zich afspeelt, in de dove gezinnen, op de
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dovenclub, in het gebarencafé. Die gemeenschapsvorming zal zich ook uiten in de

liturgie, met vormen die aansluiten bij de concrete handelingsgerichtheid, visuele

behoeften en behoefte aan gesprek van dove mensen. Kortom: indigenisatie van het

evangelie in de dovencultuur.

De dovengemeenschap is echter niet de enige context waarin dove mensen leven.

Negentig van de doven worden in horende families geboren en 90% van de doven

hebben horende kinderen. Geen enkele dove leeft in een volledig dove wereld; altijd is er

ook die horende wereld waarmee sommige, vooral oudere doven die in horende

gezinnen zijn opgegroeid, zulke pijnlijke ervaringen hebben.  Door die pijnlijke ervaringen83

is doofheid in plaats van een gemeenschappelijke opdracht in het leven een

kristallisatiepunt van verdeeldheid geworden, waar gezin en maatschappij uiteenvallen in

twee universa die nooit meer met elkaar in contact komen. De levenservaring van deze

dove mensen wordt gekenmerkt door een gevoel van niet-geaccepteerd te zijn en een

voortdurende affectieve honger.  Deze affectieve honger leidt tot een sterk verlangen84

naar de dovengemeenschap en tot ressentiment ten opzichte van horenden, waar zij

liever niet meer mee te maken hebben. 

Ressentiment en teleurstelling kan er ook zijn bij horende verwanten van doven. De

gebrokenheid van relaties kan soms zo gevoelig liggen dat verzoening niet bespreekbaar

is, maar ook in andere gevallen kan er een gevoel van onbehagen zijn, een gevoel van

totaal anders zijn. Hoewel zeker niet altijd en tegenwoordig minder dan in het verleden,85

is dat de ondertoon die de gezamenlijk context van dove en horende mensen, in het

gezin, in de buurt, op het werk, vaak kenmerkt. In deze verdeeldheid hebben doven een

visie op doofheid die voor horenden verbijsterend is en voelen doven zich onderdrukt en

gekrenkt door de visie van horenden op hun doofheid.

Deze verdeeldheid wordt niet opgelost door een scheidsgericht dat bepaalt welke

visie op doofheid de juiste is.  Voor horenden is het effectiever trachten te begrijpen86

waarom dove mensen met een goed verstand en een goede opleiding, goede liplees- en

spreekvaardigheid, soms zelfs goed restgehoor, toch de voorkeur geven aan

dovencultuur en gebarentaal. De horende kan zich op zijn minst afvragen of er daarvoor

wellicht ook andere motieven zijn dan emotionele labiliteit en fanatisme. Dat kan alleen

als hij of zij zich inleeft in de gevoelens en opvattingen van dove mensen en inzicht

krijgt in hoe zij zelf hun doofheid ervaren. Voor horenden die al lang bij doven werkzaam

zijn, betekent dat afstand doen van de fierheid over hun professionaliteit bij de

stimulering van horen en spreken bij doven en zich af te vragen wat die dove persoon

die daar voor hen staat wil, zonder ontdaan te zijn als die gewoon doof wil zijn. Het

betekent om afstand doen van eigen “horendheid”, om de ander in zijn anders-zijn te

bereiken en deelgenoot te worden aan dat anders-zijn, de doofheid zoals die ander haar

beleeft. Dit is kenosis: afstand doen van de “empowerment” die de relatie tussen doven

en horenden asymmetrisch en ongelijkwaardig maakt, met als doel “doof met de doven”

te zijn. 
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Voor moderne mensen is kenosis geen onverdacht begrip: het heeft de bijbetekenis

van lijdelijke aanpassing aan onrecht.  In een vergelijkende analyse van het begrip87

kenosis in de feministische theologie en de theologie van Hans Urs von Balthasar toont

Papanikolaou aan dat het begrip kenosis vaak eenzijdig en beperkt wordt gebruikt:

wegcijfering van jezelf. Papanikolaou plaatst het kenosis in het kader van een trinitaire

theologie: kenosis is het wezen van een liefdesrelatie waarin iemand niet verdwijnt,

maar zich juist helemaal aan de ander geeft en zich ook zelf helemaal voor de ander

openstelt, zonder datgene wat men in de ander ziet met eigen beoordelingen te filteren.

Kenosis is volledige gave van zichzelf door empathie, de wens in de ander te ontdekken

wat waardevol is. Het anders-zijn van de ander wordt niet tenietgedaan, integendeel: de

ander wordt juist in zijn anders-zijn bemind en gewaardeerd. Door kenosis komt de

ander die mij eerst vreemd was, niet alleen dichter bij mij,  maar draag ik hem ook in88

mij mee, doordat ik door de ander ben verrijkt. In een kenotische relatie ontvangen

zowel de ander als ik zelf ons persoon-zijn als een geschenk.  Wie dat niet kan of niet89

wil, blijft eenzaam, opgesloten in zijn eigen universum,  onbemind en on-persoon. Het90

gaat om de kunst van het beminnen, altijd, iedereen en zonder voorbehoud,  ook als91

men door de reactie van de ander in de uitgaande beweging naar de ander wordt

afgeschrikt. Kenosis is de aanhoudende poging de ander in zijn anders-zijn te bereiken

en daarvan te genieten. In de relatie tussen doven en horenden zijn juist die empathie en

de wil om de ander te blijven bereiken het meest bedreigd.

Ook van dove mensen wordt deze uitgaande beweging naar de horenden gevraagd.

Doven hebben ook hun stereotiepe opvattingen over horenden: horenden kijken neer op

doven, vinden gebarentaal een apentaal, zijn arrogant en dominant, hebben meer

informatie en meer kennis, zodat doven daar weinig aan hebben toe te voegen. Kenosis

betekent dan vrije en volledige gave van zichzelf, zonder voorbehoud, ongeremd door

gevoelens van minderwaardigheid of angst voor negatieve reacties van horenden:

Effetha. Aan niemand anders dan de doven is de opdracht om hun stem te verheffen en

zich uit te spreken zo expliciet gegeven.92

Zo bent u geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers en

huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de

profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is.93
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