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Abstrakt
Bakalářská práce je zaměřena a vnímání (sebe sama) neslyšících postav v nizozemské
literatuře počátku 21. století. Jsou analyzovány tři knihy – Ik heb mijn naam terug od Yvonne
Keminkové, Doof od Sisky Mulderové a Kolja od Arthura Japina. Metodologie je založena na
práci Toni Morrisonové a Maaike Meijerové, které společně sestavily osm strategií
‚jinakosti‘. Meijerová je používá k analýze (post)koloniální literatury, v této práci jsou
uzpůsobené hluchotě. Ukázalo se, že neslyšící postavy vykazují určité shody s ‚tím jiným‘ jak
jej známe z (post)koloniální teorie. Výsledky také ukazují, že situace, která je popsána v Ik
heb mijn naam terug se liší od situací popsaných v ostatních dvou knihách.
Klíčová slova: ‚ten jiný‘, sluchové postižení, fokalizace, vypravěč, neslyšící, Arthur Japin,
Yvonne Keminková, Siska Mulderová, román, 21. století
Abstract
The bachelor thesis focuses on the perception and self-perception of deaf characters in Dutch
literature of the beginning of the 21st Century. Three books are analyzed: Ik heb mijn naam
terug by Yvonne Kemink, Doof by Siska Mulder and Kolja by Arthur Japin. The
methodology is based on the work of Toni Morrison and Maaike Meijer who compiled eight
‘othering’ strategies. Meijer uses them to analyze the (post)colonial literature, in this thesis,
they are adjusted to deafness. It turned out that deaf characters show certain similarities with
the ‘other’ as it is known from the (post)colonial theory. They also show that the situation
described in Ik heb mijn naam terug is different from the situation in the other two books.
Key words: ‘the other’, hearing impairment, focalization, narrator, deaf, Arthur Japin,
Yvonne Kemink, Siska Mulder, novel, 21st Century
Abstract
De bachelorscriptie richt zich op de perceptie en zelfperceptie van dove personages in
Nederlandse literatuur van het begin van de 21e eeuw. Drie boeken, namelijk Ik heb mijn
naam terug van Yvonne Kemink, Doof van Siska Mulder en Kolja van Arthur Japin worden
geanalyseerd. De methodologie is gebaseerd op het werk van Toni Morrison en Maaike
Meijer die samen acht ‘othering’ strategieën hebben samengesteld. Meijer gebruikt ze om de
(post)koloniale literatuur te analyseren, in deze scriptie worden ze aan doofheid aangepast.
Het bleek dat dove personages bepaalde overeenkomsten tonen met de ‘ander’ zoals hij

bekend is van de (post)koloniale theorie. De resultaten tonen ook aan dat de situatie
beschreven in Ik heb mijn naam terug anders is dan de situaties in de twee andere boeken.
Trefwoorden: ‘de ander’, gehoorstoornis, focalisatie, vertelinstantie, doof, Arthur Japin,
Yvonne Kemink, Siska Mulder, roman, 21e eeuw
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1. Inleiding
In mijn bachelorscriptie richt ik me op de representaties van doofheid verwerkt in de
hedendaagse Nederlandse literatuur. Op basis van drie concrete gekozen boeken – Ik heb mijn
naam terug (2008) van Yvonne Kemink, Doof (2009) van Siska Mulder en Kolja (2017) van
Arthur Japin – wil ik de dove personages analyseren in de context van ‘de andersheid’.
Ik heb deze boeken gekozen omdat ze in dezelfde periode zijn geschreven, namelijk het
begin van de 21e eeuw, en daarom een relevant synchroon beeld kunnen geven. Zo kan ik me
richten op een bepaalde tijdperiode waarin de meningen en de percepties van de onderzochte
problematiek ongeveer hetzelfde zijn. Ik heb bewust voor een autobiografische non-fictie en
twee ficties gekozen. De non-fictie kan een concreet en subjectief beeld geven van
waarneming van iemand die doof is. Dit non-fictie boek, Ik heb mijn naam terug, zie ik als het
uitgangspunt voor de verdere vergelijking met de twee romans. De twee dove personages in
de romans zijn ook anders. In Kolja is het een kind en in Doof een volwassen vrouw. Zo kan
ik in verschillende perspectieven de aapakken van een en dezelfde problematiek beschrijven
en met elkaar vergelijken. Maar ik heb besloten om de sekse en de leeftijd van de personages
alleen te bekijken in de relatie tot de doofheid. Dat wil zeggen dat ik de sekse en de leeftijd
van de personages niet ga analyseren in de context van ‘andersheid’. Voor zo’n klein
onderzoek dat ik maak, is het nakomen van deze analyse te breed.
Aan de ene kant staat ‘de andersheid’, tegenwoordig al een bekend concept, vooral in de
(post)koloniale of de migrantenliteratuur. Aan de andere kant vinden we de doofheid, een
fenomeen dat elke dag verschijnt in onze maatschappij. ‘De ander’ wordt beschreven en
geanalyseerd niet alleen in (post)koloniale teksten, maar ook in puur theoretische teksten van
onder andere antropologen of literaire critici. In mijn scriptie wil ik de minderheid van dove
mensen in onze maatschappij laten zien in het licht van dit theoretische concept.
De personages in alle drie boeken hebben last van een compleet gehoorverlies. Ze zijn
hun gehoor ineens verloren tijdens hun leven, bijvoorbeeld na doormaken van een ernstige
ziekte, of zijn ze doof al geboren. Ik ga exclusief met deze typen personages werken, op
hardhorendheid ga ik daarom niet dieper in.
In zijn boek Orientalism (2003, p. 1) definieert Said ‘Orient’ als een verzinsel van de
westerse ‘overheid’. Wij, de westerse landen, noemen de oosterse landen ‘oriëntaal’ omdat
deze anders zijn dan de landen die we kennen. Vanuit het westerse perspectief worden de
ingezetenen van deze landen ‘de ander’ genoemd. Het gezichtspunt van Said is dus onder
andere op geografische positie gebaseerd. Wat de andere kenmerken zijn en of we deze ook
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bij de doven kunnen onderscheiden, daar ga ik me op toespitsen in het theoretische deel van
mijn scriptie. In andere woorden zal ik onderzoeken in hoeverre ‘de dove’ beschouwd kan
worden als ‘de ander’.
De doofheid kan tegenwoordig in twee verschillende perspectieven gezien worden. Aan
de ene kant gaat het om het ‘medische’ gezichtspunt. Branson & Miller geven aan dat de
‘…medical definitions […] [define] deafness and deaf people themselves as pathological and
in need of treatment…’ (Branson & Miller, 2002, p. 148). Aan de andere kant staat het
‘culturele’ gezichtspunt waarin dove mensen worden gezien als een culturele minderheid met
hun eigen taal en andere culturele kenmerken. In dit gezichtspunt zou ‘de dove’ als ‘de ander’
gezien kunnen worden. Deze thema’s en hoe veel ze van elkaar verschillen zal ik in het
theoretische deel van mijn scriptie verder bewerken.
Er zijn wetenschappers en specialisten die zich in hun publicaties bezighouden met het
begrip ‘de ander’, zoals bijvoorbeeld Edward W. Said in zijn Orientalism of Homi K. Bhabha
in zijn artikel ‘The Other Question: The Stereotype and Colonial Discourse’. Ook zijn er
mensen die zich op het ‘culturele perspectief’ van doven richten, zoals Paddy Ladd
(Understanding Deaf Culture) of Harlan Lane (The Mask of Benevolence). Maar ik heb geen
publicaties gevonden waarin deze twee gebieden gecombineerd en gepresenteerd worden in
de context van literatuur.
Het doel van mijn bachelorscriptie is de volgende vraag en subvraag te beantwoorden: In
hoeverre verschillen de representatie en de zelfrepresentatie van de dove personages in de
onderzochte boeken van de andere (horende) personages? Vergeleken met de op de realiteit
gebaseerde beschrijving van de representatie en zelfrepresentatie, beschreven in de
autobiografie Ik heb mijn naam terug, hoe verschillen deze in de romans Kolja en Doof?
Om de vragen te kunnen beatwoorden, zal ik alle drie boeken analyseren en in het
bijzonder zal ik me richten op de focalisatie van de dove personages en op de beschrijvingen
gegeven door andere personages of door de verteller, of op motieven die gebruikt worden.
Ik ga ervan uit dat de representatie van dove personages verschillend is vooral in verband
met communicatie en communicatieproblemen. Mijn hypothese is dat ik op dit gebied ook
kenmerken van discriminatie van de dove personages zou kunnen vinden, maar ook dat ze
niet perse negatief gezien hoeven te worden en dat ze hun positie in de maatschappij en
relaties met andere (horende) mensen goed kunnen innemen. In het algemeen denk ik dat de
representatie en zelfrepresentatie van de dove personages in Kolja en in Doof niet heel
verschillend zullen zijn van degenen beschreven in Ik heb mijn naam terug.

9

De bachelorscriptie is verdeeld in twee grote delen, het theoretische deel en de praktische
analyse. Het theoretische deel bevat een hoofdstuk, het andere deel bevat drie hoofdstukken
die genoemd zijn naar de auteur en de titel van de geanalyseerde boeken. Daarnaast bevat de
scriptie nog een conclusie.
In het theoretische deel van de bachelorscriptie bespreek ik de twee gezichtspunten aan de
doofheid – het medische en het culturele – gedetailleerd voor en verder geef ik een overzicht
van de gemeenschappelijke kenmerken van de dove mensen met de zogenaamde ‘de ander’.
Dit presenteer ik op basis van de vakliteratuur over deze problematiek, onder andere op basis
van Paddy Ladd, Harlan Lane of Edward W. Said.
Het tweede deel van mijn scriptie verdeel ik nog in drie kleinere paragrafen,
corresponderend met de drie boeken die ik zal analyseren. Bij elk boek geef ik eerst een
algemene beschrijving van de plot en daarna maak ik een analyse gericht op de verteller en de
dove personages. Bij de analyse zal ik naar kenmerken aanwijzen die aangeven wat de positie
van de dove personages in de meerderheid van de horende mensen is, wat de relaties tussen
hen en de andere personages zijn en of ze eventueel ook communicatieproblemen hebben of
gediscrimineerd worden. Ik ga ook kijken wat de positie van het dove personage is in elk
boek.
In de conclusie vat ik samen wat ik heb kunnen ontdekken en ik zal kijken of ik mijn
hypothese over de communicatieproblemen en eventuele discriminatie kan bevestigen of
weerleggen. Dit alles zal ik doen op basis van mijn eigen analyse die gemaakt wordt in het
praktische deel van mijn bachelorscriptie.
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2. ‘De dove’ als ‘de ander’ in de horende wereld
2.1. Methodologie
2.1.1. Vertelinstantie en focalisatie
Deze scriptie gaat over dove personages in de hedendaagse Nederlandse literatuur,
namelijk in drie concrete boeken. In de boeken creëert een auteur zijn eigen wereld die min of
meer gebaseerd is op onze dagelijkse realiteit. Maar hoewel de ruimte in een boek erop lijkt,
moeten wij, als lezers, altijd beseffen dat het niet de reële wereld van ons is.
Zoals gezegd wordt de ruimte meestal in bepaalde mate op de reële wereld gebaseerd. De
auteurs zoeken inspiratie in ons alledaagse leven – hoe de steden of het landschap eruitzien,
hoe mensen eruitzien, hoe het in onze wereld werkt, wat er elke dag gebeurt… In het
algemeen komen de meeste literaire auteurs uit de meerderheid van horende mensen, ze
kennen dus geen realiteit van ‘de dove wereld’. In hun boeken creëren ze dan hun fictieve
wereld alleen op basis van de realiteit die ze wel kennen. Mensen in deze fictieve wereld
horen.
Twee van de drie auteurs van de boeken die ik ga analyseren, horen ook. De derde auteur
hoorde ook, maar na een ziekte is ze plotseling doof geworden. Na een operatie van haar oor,
toen het zgn. cochleair implantaat1 haar geïmplanteerd werd, begon ze weer te horen.
Sindsdien is ze weer een lid van de horende meerderheid.
Om een verhaal te kunnen creëren is niet alleen de ruimte nodig. Schrijvers werken nog
met andere aspecten, zoals bijvoorbeeld vertelinstantie of personages. De vertelinstantie is
volgens mij het belangrijkste aspect van een verhaal. Een verhaal wordt voor lezers
bemiddeld door middel van een verteller. ‘Dat kan ofwel een van de personages zijn, ofwel
een ‘stem’ daarbuiten.’ (Meijer, 1996, p. 11). Volgens Meijer (p. 11) is de lezer altijd
afhankelijk van een vertelinstantie, hoewel we het gevoel kunnen hebben dat we een directe
toegang hebben tot een verhaal. Als de vertelinstantie buiten een personage is, kan de lezer
ook verschillende gezichtspunten en commentaren krijgen. Het hangt af van het perspectief
dat de auteur van de tekst zelf kan kiezen.

1

Cochleair implantaat is een elektronisch toestel dat operatief in het gehoorstelsel wordt geïnstalleerd. Het
verwerkt geluiden in elektrische signalen en geeft deze door aan een processor waardoor een dove mens weer
kan horen. Maar de verwerkte geluiden klinken niet helemaal als ‘horen’, de dove mens moet dus opnieuw ‘leren
horen’.
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Een ander begrip dat door Meijer gebruikt wordt, is focalisatie. Deze term hebben we
nodig als het om een personale verteller gaat. Meijer definieert focalisatie als
de relatie tussen de visie en dat wat gezien wordt. In elk verhaal is sprake van een
(of meer) subject(en) van focalisatie - de vertelinstantie, die op zijn beurt weer een
of meer personages kan laten focaliseren - en een (of meer) object(en) van
focalisatie: dat wat de focalisator waarneemt en doorgeeft in een per definitie
‘partijdig’ licht (Meijer, 1996, p. 12).
In mijn scriptie ga ik met de focalisatie werken op basis van deze definitie. Om een
perspectief en zelfperspectief van de dove personages te kunnen analyseren, spelen juist de,
vertelinstantie en focalisatie de sleutelrol. Met behulp van analyse ervan ga ik in het
praktische deel van mijn scriptie ernaar kijken wat de positie van de dove mensen is.

2.1.2. De ander
Zoals in de inleiding al vermeld, wordt het begrip ‘de ander’ vooral gebruikt in verband
met de postkoloniale literaire theorie. In dat geval wordt eronder een bewoner van een
gekoloniseerd land voorgesteld, iemand die van een andere huidkleur is of een andere taal
spreekt. Om dat te kunnen zeggen hebben we natuurlijk een standaardvoorbeeld nodig. In de
postkolonialie literaire theorie wordt ‘de kolonisator’, dat wil zeggen de mensen uit het land
dat een ander land bezet, als een ‘normale mens’ gezien (bijvoorbeeld de Nederlanders ten
opzichte van de bewoners van Nederlands-Indië tijdens de kolonisatieperiode).
Hoewel dit de bekendste interpretatie van ‘de ander’ is, is het niet de enige manier waarop
we het begrip kunnen hanteren. Behalve op het gebied van de postkoloniale literaire theorie is
nog een andere discipline met dit concept bezig, namelijk de ‘cultural studies’. Meijer (p. 85–
86) definieert de cultural studies als een nieuwe wetenschappelijke discipline. De
wetenschappers van dit gebied houden zich bezig niet alleen met de ‘Cultuur’ in de enge zin
van het woord. Hun onderzoeksobjecten zijn ook zowel allerlei producten gecreëerd of
geproduceerd door of in het kader van maatschappij, net als de mensen die de maatschappij
vormen.
In mijn scriptie ga ik ook met ‘de ander’ werken op basis van de aanpak van Meijer. In
haar boek In de tekst gevat: inleiding tot een kritiek van representatie stelt ze het concept in
meerdere perspectieven voor. Het gaat om verschillende groepen mensen die in een of ander
opzicht het minderheidsdeel van de maatschappij uitmaken.
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In de volgende alinea’s wil ik haar aanpak, gebaseerd op de theorie van Toni Morrison,
kort voorstellen. Op basis van deze praktische aanpak ga ik de personages van de boeken
analyseren. Morrison en Meijer (Meijer, 1996, p. 158), stellen acht ‘othering’ strategieën
samen. Niet elk ervan kan gebruikt worden in verband met dove mensen. De strategieën die
wel gebruikt kunnen worden, ga ik aanpassen omdat ze vooral vanuit de postkoloniale
opvatting van het fenomeen uitgaan.
Het eerste wat Meijer en Morrison noemen, is ‘de representatie van zwarte mensen als
dieren’. Dat wil zeggen dat mensen (personages) van zwarte huidskleur beschreven, gezien en
behandeld worden als dieren, alsof deze mensen op een lager niveau zitten. Voor mijn scriptie
ga ik het aan dove mensen aanpassen. Ik ga ernaar kijken of er in de boeken kenmerken zijn
die tot het gevoel leiden dat dove mensen als minderwaardig of minder intelligent worden
behandeld of beschreven. Tevens ga ik naar uitingen of andere kenmerken zoeken die dove
mensen met dieren vergelijken.
Ten tweede wordt ‘de bevoogdende vertelwijze’ genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de
‘andere’ personages niet volledig aan het woord kunnen komen (ze kunnen/mogen niet
volledig vertellen). Dit punt betreft de vertelinstantie en kan niet toegepast worden op de
andere personages.
Als het derde wordt ‘het veelvuldig markeren van huidskleur en naaktheid’ genoemd. Dit
is voor de dove personages uit de drie boeken die geen zwarte huid hebben, irrelevant.
Daarom ga ik het een beetje veranderen en ik ga onderzoeken of er in de teksten door de
verteller, of door andere (horende) personages, vaak wordt aangegeven of benadrukt dat er
ook dove personages ‘optreden’.
Een andere strategie die voor mijn scriptie relevant zou kunnen zijn, wordt door Meijer als
‘de economie van het stereotype: het via een shortcut typeren van etnische groepen’ genoemd.
Dove mensen zijn natuurlijk geen echte etnische groep, maar soms worden ze op dezelfde
manier beschouwd. Ik ga in de drie boeken zoeken of er zo’n aanpak voorkomt.
De

andere

twee

strategieën,

namelijk

‘het

homogeniseren

van

mens

en

landschap/omgeving, wat kan opgevat worden als een “verdinging” van de inheemse mens’,
en ‘het theater van wreedheid en niet-civilisatie’, zijn helemaal irrelevant. Dit geldt ook voor
de laatste strategie, ‘het exotisch oxymoron’. Deze vier punten van Meijer en Morrison ga ik
dus in mijn scriptie overslaan.
Het voorlaatste punt van Meijer en Morrison, en het laatste wat ik voor mijn onderzoek kan
gebruiken, is ‘het gebrek aan inheems zelfbegrip en zelfreflectie’. Ik kan het niet zomaar
overnemen, het moet ook eerst aangepast worden. De dove personages in de onderzochte
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boeken zijn van dezelfde nationaliteit als de horende mensen. Ze schelen alleen door het
gehoorverlies. Maar ik heb al eerder in de inleiding aangegeven dat dove mensen tot hun
eigen gemeenschap behoren. Ik ga dus analyseren of de dove personages ooit de ruimte
krijgen om over hun positie na te denken en/of zijn gevoelens en visie uit te drukken.
De analyse van mijn scriptie wordt dus gebaseerd op de bovenstaande strategieën waarmee
Maaike Meijer in Nederland bezig is. Ik wil nog een citaat van haar toevoegen uit hetzelfde
boek, want zoals gezegd moeten lezers zich altijd realiseren dat het verhaal dat ze lezen niet
reëel is, maar door een vertelinstantie wordt bemiddeld. Dit feit hangt sterk samen met de taal
die de auteur gebruikt. De taal is een machtig middel om alles uit te kunnen drukken. Meijer
geeft aan:
Culturele houdingen zijn al geëncodeerd in de taal, waaruit de individuele auteur
moet putten, en de taal bepaalt wat begrijpelijk is, wat zegbaar is, wat tot het
domein behoort van het ‘werkelijke’. Individuele teksten [...] herhalen veelal dat
wat al gezegd is in de stilistische conventies van hun specifieke medium (1996,
p. 102).
Dit is voor mij het laatste sleutelfeit om de analyse uit te kunnen voeren.

2.2. Het medisch model van de doofheid
Dit model is gecreëerd door de horende mensen en behoort eerder tot het gebied van
geneeskunde. Het werkt met concrete definities van de types gehoorverlies, precieze cijfers en
ideeën over hoe we het verlies moeten compenseren, hoe we van de dove ‘normale’ horende
mensen moeten creëren.
De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) maakt op haar website de
actuele cijfers bekend van mensen die in zekere mate last van het gehoorverlies hebben. De
actuele schatting (maart 2019) is dat er ter wereld 466 miljoen mensen zijn die gehandicapt
zijn door verschillende typen gehoorverlies.2
In andere woorden ziet dit model dove mensen als mensen met gebrek. Maar ‘[i]n a Deaf
community, a hearing person who cannot sign is disabled, handicapped’ (Branson & Miller,
2002, p. xi). De opvatting van handicap kan dus alle kanten op werken.
De basismethode die gebruikt wordt om het gehoor te onderzoeken, heet audiometrie. ‘In
het audiometrisch onderzoek wordt getracht vast te stellen of er sprake is van een
gehoorverlies, hoe groot het is en van welk type het verlies is’ (Beck & De Jong, 1990, p. 19).
2

Estimates. World Health Organization. Geraadpleegd via https://www.who.int/deafness/estimates/en/.
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Verder (p. 19–20) beschrijven ze meerdere soorten audiometrie bestaan en hoe deze gebruikt
worden.
Hoewel het culturele model van de doofheid en de audiometrie geen sleutelrol spelen in
mijn onderzoek, wil ik er toch wat informatie over geven. Ze spelen wel een sleutelrol in de
vaststelling van het gehoorverlies. Ik wil de twee basistypen gehoorverlies kort karakteriseren
samen met enkele cijfers om tijdens de analyse te kunnen bepalen welk type gehoorverlies de
personages die in deze scriptie worden besproken, hebben.
‘Er wordt gesproken van ‘doof’ als het gemiddeld gehoorverlies aan het beste oor circa
90 dB of groter is’ (Beck & De Jong 1990, p. 20). ‘Het beste oor’ wil zeggen dat het
gehoorverlies aan dit oor kleiner is. Als het gehoorverlies aan het beste oor of aan beide oren
minder is dan 90 dB, spreken we niet meer over ‘doof’ maar wel over ‘hardhorend’. De schaal
van hardhorendheid is heel groot. Omdat de personages die ik ga analyseren doof zijn, ga ik
hierop niet uitgebreid in.
Het gehoorverlies kunnen we verder verdelen in twee basistypen. (Beck & De Jong, 1990,
p. 19). Ten eerste gaat het om het zgn. geleidingsverlies. Dit kan ontstaan in het uitwendige
oor of in het middenoor, wat men het geleidingssysteem noemt. Dit soort gehoorverlies is
minder ernstig en meestal gaat het om een tijdelijke stoornis.
Ten tweede zijn er zgn. perceptieve typen gehoorverlies. Ziektes en stoornissen van dit
type zijn vaak veel ernstiger en zijn ook langdurend of blijvend. Het wordt veroorzaakt door
een stoornis of afwijking in het binnenoor of zelfs in de gehoorzenuw. Het kan ook een
combinatie van deze twee zijn. Volgens Beck & De Jong (1990, p. 19) ‘[kan] [e]en perceptief
gehoorverlies […] erfelijk zijn, maar het kan ook voor, tijdens of na de geboorte ontstaan.’
Mensen die het hele leven lang last hebben van een gehoorverlies, behoren dus tot de groep
mensen met perceptief gehoorverlies.
De meeste doven vinden niettemin dat het medische een beetje discriminerend is. Ze zien
het wel als een nuttig onderdeel van hun leven – zonder audiometrie bijvoorbeeld zouden ze
niet kunnen weten van wat voor type gehoorverlies ze last hebben. Maar tegelijkertijd: ‘Deaf
people see themselves as beings who are already whole. The fact of not being able to hear is
rendered secondary to the positive experiences created by their social, cultural and artistic
lives together…’ (Ladd, 2003, p. 164). Het culturele model lijkt dus voor dove mensen
belangrijker te zijn. Maar daarover later.
Ik wil me eerst nog kort bezighouden met de terminologie. Het gaat om de juiste benaming
van de dove mensen zoals dit model hen aanpakt. Ladd (ibid., p. 34) legt uit hoe het met de
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spelling moet. Volgens hem schrijven we over mensen binnen het kader van dit model als
over ‘doven’ met de kleine letter ‘d’. Het is een neutrale benaming.
Ladd stelt ook de begrippen ‘Deaf and Dumb’ (Doof en stom) en ‘Deaf-Mute’ (Doofstom)
voor. Hij stelt (ibid., p. 38) dat Amerikaanse Doven (waarom ik dit met de hoofdletter ‘D’
schrijf, leg ik uit in de volgende sub-paragraaf) beschrijven zichzelf met het gebaar ‘DEAFMUTE’.3 Dit heeft historische wortels. Vandaag de dag zou het wel als verouderd
beschouwen kunnen worden, vooral omdat de Doven zelf het begrip in gesproken talen niet
passend vinden. Hun mening is dat deze benaming de indruk van een handicap wekt.
Met ‘Deaf and Dumb’ is het vergelijkbaar. Net als Deaf-Mute is het een verouderde
benaming die tegenwoordig door d/Doof vervangen is. Het heeft dezelfde connotaties van een
gebrek of handicap.
Het laatste wat volgens mij nog sterk samenhangt met het medische model is de zgn. orale
methode van dovenonderwijs. Ik sluit bij Ladd aan die aan het begin van zijn karakteristiek
van het medische model aangeeft:
In the medical model, there are two central constructs in play. One is the notion
that each born Deaf person is a helpless isolated hearing-impaired individual, with
no intrinsic relationship with any other Deaf person, pastor present, no group
allegiances or history. The other is that these individuals can be ‘restored to
society’ by the use of technology in conjunction with Oralism, especially if they
are denied access to Deaf adults and, sign languages and, where possible, other
Deaf children (Ladd, 2003, p. 163).
Met Oralism bedoelt Ladd de orale benaderingswijze van het dovenonderwijs. Het kan
vergeleken worden met de oriëntalistische aanpak tijdens de kolonisatieperiode. Het basisidee
van de orale onderwijsmethode is dat een doof mens ‘ziek’ is of ‘gebrek’ heeft vanwege zijn
gehoorverlies. Het is dus hetzelfde idee als het basisidee van het medische model. De beste
manier waarop deze mensen in de maatschappij ingebed kunnen worden, is hen leren spreken.
Beck en De Jong (1990, p. 26–27) leggen de orale methode als volgende uit:
Communicatie door middel van spreken zou een positieve invloed hebben op de
flexibiliteit van het denken, op het onmiddellijk geheugen, op de leesvaardigheid,
de objectivering van emoties en de socialisatie van het dove kind. [...] Een orale
3

De transcriptie van gebaren wordt altijd in de hoofdletters gemaakt. Dit is een regel die voor alle gebarentalen
geldt, dus ook voor de Nederlandse gebarentaal (NGT) en de Amerikaanse gebarentaal (American Sign
Language, ASL).
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methode is auditief-visueel van aard, dat wil zeggen dat het kind leert
communiceren door onder andere het benutten van zijn hoorresten [sic] en het
zien van de mondbeelden van zichzelf en anderen.
Het is een complete definitie die ook een stuk van het idee formuleert. De methode gaat ervan
uit dat de meerderheidsmaatschappij horend is en een gesproken taal gebruikt. Het wordt
verwacht dat de minderheid zich erop aanpast. Maar gesproken talen zijn audio-oraal. Dat wil
zeggen dat men om ze te produceren zijn stembanden gebruikt en hij heeft zijn (gezonde en
werkende) gehoorstelsel nodig heeft om de uitgezonden informatie te kunnen ontvangen en
decoderen.
Deze methode heeft zowel zijn voor- als zijn nadelen. Aan de ene kant is kunnen spreken
vast een goede kundigheid als een dove persoon in een horende wereld dient te leven. Maar
aan de andere kant kan iemand die doof is, al per definitie, niet voldoen aan de eisen die
gevraagd worden om een gesproken taal te leren, namelijk omdat hun gehoorstelsel niet
honderd procent werkend is. Daarom was deze methode vooral populair in het verleden toen
het medische model nog dominant was. Toch bestaan er nog scholen in de hele wereld die
gebruik maken van deze methode.
De in Nederland op één school voor doven toegepaste orale onderwijsmethode
wordt daar de ‘zuivere spreekmethode’ genoemd. In deze methode komt het
aanvankelijk aan op het vermogen van de ouders om de bedoelingen van hun kind
te begrijpen (te ‘vangen’), om er dan vervolgens adequaat op te reageren. De
begeleiding is erop gericht ouders daar zo vaardig mogelijk in te maken (Beck &
De Jong, 1990, p. 27).
Dezelfde auteurs geven ook aan (p. 27) dat deze methode niet haalbaar is voor alle kinderen
omdat men een bepaald talent nodig heeft om mondbeelden te kunnen leren lezen.
Zoals gezegd vormt het medische model de basis om te kunnen begrijpen met welke
problemen en lasten dove mensen moeten omgaan. Dit is ook zeer belangrijk om het andere
model van doofheid te kunnen voorstellen. Voor mijn analyse zijn meer details niet nodig,
daarom vind ik de korte voorstelling die ik hierboven gemaakt heb, voldoende.
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2.3. Het cultureel model van de doofheid
2.3.1. Inleiding
Het culturele gezichtspunt staat tegenover het medische gezichtspunt. In het kader van
deze opvatting zien we dove mensen als een culturele minderheid. Dat wil zeggen dat we
dove mensen accepteren en respecteren als een gemeenschap mensen met hun eigen taal,
tradities en alle andere aspecten van cultuur. Net als het medische gezichtspunt, werd ook dit
model gecreëerd door de horende meerderheid. Het wordt niettemin door de gemeenschap
zelf beter geaccepteerd.
De culturele opvatting is door de doven zelf vaak behartigd. Ze voelen zich niet ziek of
gehandicapt en ze vinden het dus discriminerend als ze zo gezien worden door de horende
meerderheid. In de context van deze culturele aanpak worden Dove mensen met de
hoofdletter ‘D’ geschreven. Dit geldt zowel voor het Nederlands, als voor het Engels. Andere
talen, in het bijzonder het Tsjechisch, hebben zich op dit model ook aangepast. In het
Tsjechisch worden Doven benoemd als ‘Neslyšící’ (Niet-horende) met de hoofdletter ‘N’. Ik
ga me aan deze regel ook houden en in verband met de culturele opvatting ga ik in mijn
scriptie ‘Doof’ met de hoofdletter schrijven.
Ladd (2003, p. 34–35) legt dit kort uit en stelt de juiste spelling voor. ‘Doof’ in de culturele
zin van het woord moet met de hoofdletter ‘D’ geschreven worden omdat het om een soort
‘nationaliteit’ gaat. Hij vergelijkt deze situatie met het kolonialisme: ‘I have concluded that
the experience of Deaf communities most clearly resembles the colonialist situation.’ (Ladd,
2003, p. 72). Dat vormt het beeld van nationaliteit; de doven worden vergeleken met de
inheemse bevolking van de gekoloniseerde landen.
Hoewel deze opvatting van de doofheid wat populairder is bij de Doven zelf, hoeft het niet
honderd procent te gelden dat iedere dove mens zich ook als Doof voelt. ‘De ene dove mens
beschouwt zich niet als sociaal doof, dat wil zeggen niet als lid van de dovengemeenschap,
terwijl een ander […] dat wel zo ervaart’ (Beck & Jong, 1990, p. 37). Het gaat er ook niet om
hoe groot het gehoorverlies van de ene of de andere mens is, het is dus audiologisch
onafhankelijk.
Ook het gevoel van behoren tot een cultuur/gemeenschap is in het geval van Doven
hetzelfde als het gevoel van behoren tot een bepaalde nationaliteit. Een mens geboren in
Nederland die ook Nederlandse ouders heeft, hoeft zich per se niet Nederlands te voelen. Het
gevoel van nationaliteit hangt ook niet af van de afkomst.
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De vraag is wat bedoeld wordt met de woorden ‘cultuur’ en ‘gemeenschap’. Lane,
Hoffmeister en Bahan (1996, p. 7) stellen: ‘For in considering the culture of any community,
it is essential to keep in mind the diversity of those who belong to it, even as one focuses on
what binds them together and makes their group distinct from others’. Verder geven ze vier
basispunten aan waardoor de minoriteitscultuurgroep wordt herkend. Deze zijn:
(1) the group shares a common physical or cultural characteristic, such as skin color or
language,
(2) individuals identify themselves as members of the minority and others identify them in
that way,
(3) there is a tendency to marry within the minority, and
(4) minority members suffer oppression (Lane et al., 1996, p. 159).
De dovencultuur voldoet aan deze vier kenmerken in alle opzichten. Alle leden van de
dovengemeenschap gebruiken dezelfde taal, namelijk de gebarentaal. Er bestaat geen
universele gebarentaal, dat wil zeggen dat verschillende dovengroepen in verschillende landen
een andere gebarentaal hebben. Maar alle gebarentalen ter wereld kunnen gedefinieerd
worden met dezelfde kenmerken, dat betekent dat het gerekend kan worden als een soort taal.
Het tweede punt hoeft ook niet altijd honderd procent te gelden. Ik heb al eerder vermeld
dat een mens deels zelf kan bepalen of hij/zij wel of niet tot de dovencultuur zal behoren.
Degene die zich namelijk een lid van de gemeenschap voelt, heeft een grotere kans om
daadwerkelijk lid te worden. Niet iedereen hoeft zich Doof te voelen, maar deze mensen
worden uiteindelijk ook geen echte leden. En het tweede deel van de uiting is geldig. De
horende maatschappij beschouwt Doven als doven en iedereen weet zich er meteen iets
concreets bij voor te stellen.
De derde uiting wordt bevestigd door Ladd (1990, p. 168): ‘90% of Deaf people who
marry choose a Deaf partner.’ Bij dove mensen is het logisch. Ze kunnen met dezelfde taal
communiceren en hebben vaak ook dezelfde ook vergelijkbare ervaringen en/of geschiedenis.
Het laatste kenmerk leggen Lane, Hoffmeister en Bahan later in het boek uit. Volgens hen
(p. 216–217) berust het vooral op het herinneren aan de doofheid: ‘Deaf people are frequently
reminded […] that it is extremely important for them to use their voice, that relying on signed
language alone is a mark of being a “loser”.’ Dit speelt volgens de auteurs een van de
sleutelrollen in de kwestie van het onderdrukken. Verder (ibid., p. 315) melden ze nog dat het
testen van dove kinderen het gevoel van handicap kunnen versterken.
De vier bovenstaande alinea’s laten zien dat de dovencultuur alle rechten heeft om als een
cultuur gezien te kunnen worden. Volgens de vier kenmerken van Lane et al. beschouw ik in
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mijn scriptie de doven als rechtmatige leden van de dovencultuur. Daarom ga ik het woord
altijd met de hoofdletter ‘D’ schrijven. De dovencultuur zelf wordt dan gezien als welke
andere dan ook minderheidscultuur in de wereld.

2.3.2. Hoe iemand een lid van de gemeenschap wordt
Hoewel het begrip ‘dovencultuur’ het woordje ‘cultuur’ bevat, en het ís zeker een echte
cultuur, is deze ook een soort gesloten gemeenschap. Lid worden van deze gemeenschap is
niet automatisch, ook niet als men het hele leven lang doof is. Het heeft te maken met allerlei
aspecten, zoals identiteit, (moeder)taal of denkwijze (meningen) van mens. Het kan zijn dat
ook horende mensen leden worden van de Dove gemeenschap.
Ik wil graag met de identiteit van dove mensen beginnen. De vraag bij de doven is wat
‘doof zijn’ betekent. Irene W. Leigh richt zich hier in haar artikel ‘Who Am I? Deaf Identity
Issues’ op. Ze stelt:
‘I am deaf’ is a complex phrase, with various meanings depending on the
background and experience of the individual making that statemen. The person
diagnosed as audiologically deaf from birth, the person who navigates a
progressive or late-life hearing loss, and the deaf person growing up in a culturally
Deaf family: Each one had a different self-perception of deaf. Whatever deaf
means to each deaf individual has great salience for that person’s identity
evolution (Lindgren et al., 2008, p. 21).
Uit haar stelling blijkt dat de dovenidentiteit een complex probleem is, en daarom is het
behoren tot de dovencultuur een complex proces.
Beck en De Jong stellen (1990, p. 37): ‘[Tot de dovencultuur behoren] is iets dat men
bereikt, door zich te identificeren met die cultuur en doordat men ervaringen deelt met andere
leden van de cultuur’. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
In zijn Understanding deaf culture (p. 42) geeft Ladd aan dat er drie basisroutes tot het
lidmaatschap van de dovencultuur bestaan. De eerste, en waarschijnlijk ook de makkelijkste
en meest logische manier, om het lidmaatschap te krijgen, is aan dove ouders te worden
geboren. Maar hoewel sommige vormen van het gehoorverlies erfelijk zijn, worden maar 5%
van dove kinderen aan dove ouders geboren. Als ouders leden van de dovengemeenschap
zijn, wordt het kind na zijn geboorte er automatisch ook één.
Maar ook dit automatische lidmaatschap hoeft niet levenslang te duren. Tijdens het leven
van een mens wordt het beïnvloed door veel omstandigheden. Een ervan is bijvoorbeeld het
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type school waar het kind naartoe gaat. Dankzij de zgn. integratie is het tegenwoordig al
makkelijk mogelijk dat het dove kind naar een ‘gewone’ school voor horenden gaat. Het kan
volgens Ladd een oorzaak ervan zijn dat dit kind langzaam uit de dovengemeenschap
uitgesloten wordt.
Volgens Lane et al. (1996, p. 6) moet het niet begrepen worden als een weerstand tegen
de horende maatschappij, maar het gaat erom dat zo’n kind dat een school voor horende
leerlingen volgt, geen of weinig behoefte heeft om met de gemeenschap nog contact te
houden. Er zijn steeds minder thema’s die hij/zij met de leden van de dovencultuur kan
bespreken en de activiteiten van de gemeenschap hoeven niet altijd aantrekkelijk genoeg te
worden gevonden.
Lane et al. proberen ook uit te leggen hoe het in het algemeen gaat met het accepteren van
horende mensen in de dovencultuur: ‘[I]t is not true that hearing people are unwelcome
among the Deaf. It’s just that Deaf people, like all people, have a need for being […] with
others who share the same language and culture, values and concerns’ (1996, p. 6). Ze gaan
door met hun opinie dat een horende mens, hoeveel hij ook wil, niet lang in deze
gemeenschap blijft. Hij/zij vindt het na een paar bijeenkomsten ook niet meer leuk. Behalve
de andere taal, die zo’n mens wel moet kennen als hij/zij naar een ontmoeting gaat, hebben
dove mensen ook andere thema’s te bespreken, andere humor enz. Dit is ongeveer hetzelfde
als wat er bij een doof kind gebeurt dat naar een ‘gewone’ school gaat.
De tweede groep mensen die een lid van de dovengemeenschap kunnen worden ‘consists
of those who have graduated from Deaf schools’ (Ladd, 2003, p. 42). Op elke school, niet
alleen op dovenscholen, worden allerlei groepen gevormd. In de dovenwereld zijn de banden
die op middelbare (of andere) scholen ontstaan, vaak sterker dan vriendschappen die op
‘gewone’ scholen ontstaan. Dit komt omdat de dove mensen zich, na het verlaten van de
school, in de horende wereld zich moeten integreren. Dan is hun groep van de (middelbare)
school ‘hun betrouwbare kern.’ Lane geeft niettemin toe dat deze banden sinds de
mogelijkheid van integratie wat minder sterk en minder vaak worden.
Dit laatste feit vormt volgens hem de derde manier waarop men in de dove gemeenschap
kan komen. Het zijn mensen die naar de school voor horende leerlingen gaan en pas later hun
weg tot de doven vinden.
Lane voegt eraan toe dat het ook mogelijk is om een gedeeltelijk lidmaatschap te krijgen.
Het ‘may be designated to hearing children of Deaf parents. These are referred to in the UK
by a title which reflects the BSL construction – ‘Hearing, Mother–Father Deaf’ (HMFD
hereafter), and in the USA as ‘Children of Deaf Adults’ (CODA)’ (2003, p. 42). In Nederland,
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en in de rest van de wereld, is de afkorting CODA het meest voorkomend. Men kan ook een
gedeeltelijk lid worden door met iemand die Doof is, te trouwen. Maar zoals eerder
aangegeven komt dit niet zo vaak voor.
Het proces van het lidmaatschap krijgen lijkt niet makkelijk te zijn. Dit is volgens mij
niettemin alleen het gevoel voor iemand die met de dovencultuur en de mensen zelf niets te
maken heeft. Zoals bijna alle menselijke relaties gebeurt dit op een natuurlijke en
automatische manier.

2.4. Samenvatting
In de subparagrafen 2.2 en 2.3 heb ik enkele aspecten van de dovencultuur en hun
gemeenschap beschreven. In de volgende alinea’s wil ik de belangrijkste definities en
kenmerken graag samenvatten. De bovenstaande informatie is vooral gebaseerd op het werk
van Paddy Ladd en zijn theorieën.
Hij concludeert het volgende: ‘it is reasonable to conclude that each Deaf community
around the world which has its own distinct sign language and its own history of Deaf
collective activity, also has its own Deaf Culture’ (Ladd, 2003, p. 401). Ik ga nu kort herhalen
waarom dat zo is.
In het algemeen bestaan er twee basismodellen van de doofheid, beide door de horende
mensen en theoretici geconstrueerd. Het eerste model heet het zgn. medische model en ziet
dove mensen als zieke of gehandicapte mensen of als mensen met gebrek. Dit gezichtspunt is
typisch juist voor horende mensen. Het doel ervan is om het gebrek, het gehoorverlies dus, te
compenseren en van dove mensen ‘normale’ (horende) mensen te creëren die zich honderd
procent in de maatschappij kunnen integreren.
Tegenover dit model staat een ander model dat door de doven zelf wat meer geaccepteerd
wordt. Het uitgangspunt ervan is dat dove mensen hun eigen (gesloten) gemeenschap vormen
met een eigen taal en cultuur. In dit kader wordt de dove gezien als ‘de ander’. Lane et al.
(1996, p. 125) citeren de woorden van Olof Hanson die ooit de president van de National
Association of the Deaf was geweest, en die dove mensen met buitenlanders heeft vergeleken.
Volgens mij lijkt de situatie van de doven meer op de kolonisatie omdat zij, net als inheemse
bevolking, een minderheid vormen.
In het praktische deel van mijn scriptie ga ik de dove personages beschouwen als leden van
de dovencultuur, niet als gehandicapte mensen. Ik ga dus geen gebruik maken van het
medische model.
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3. Yvonne Kemink: Ik heb mijn naam terug
3.1. Algemene karakterisering
3.1.1. Plot
Ik heb mijn naam terug is een autobiografische roman4 over het leven van Yvonne die
plotseling doof is geworden als een gevolg van hersenvliesontsteking. Ik beschouw dit boek
als een non-fictie zoals ik al eerder heb aangegeven. Wanneer Yvonne doof wordt, is ze al
volwassen, heeft een vriendje en een baan. Op de dag dat ze in een ziekenhuis wakker wordt
en erachter komt dat ze doof is, verandert haar hele leven veranderd.
Ineens voelt ze zich vreemd in haar eigen huis en bij haar eigen familie, ze is nu iemand
anders. Vanwege de doofheid kan ze haar werk niet meer doen, ze verliest ook veel vrienden.
Pas na een jaar begint ze weer te leven – ze gaat bijvoorbeeld een cursus spraakafzien volgen,
ze neemt kerstdiensten van de doven waar. Van haar vriendje Wallie wordt ze zwanger en ze
moeten trouwen.
In het huwelijk krijgen ze samen drie kinderen – Sophie, Jorrit en Ester. Na de geboorte
van het laatste kind dat Wallie eigenlijk niet wil, begint hij zich anders te gedragen. Hij drinkt
veel, doet lelijk tegen Yvonne en misbruikt haar seksueel. Haar kinderen die allemaal horen,
neigen niettemin meer naar hun vader, omdat hij horend is. Hoewel ze zich realiseert wat voor
problemen het verlies van hun vader de kinderen zal veroorzaken, beslist Yvonne te scheiden.
Wat later, tweeëntwintig jaar vanaf het moment dat ze doof geworden is, krijgt Yvonne
een cochleair implantaat (CI) in haar oor. Ze heeft weer kans om te kunnen horen. Dat moet
ze leren en tijdens dit ingewikkelde proces wordt ze ondersteund door haar vriendinnen en
kinderen die inmiddels al volwassen zijn.
Het leren gaat niet altijd vlot en zonder complicaties maar na allerlei aanpassingen van de
processor weet ze weer geluiden waar te nemen en te onderscheiden. Tijden deze periode van
haar leven vergelijkt Yvonne de geluiden die ze heeft leren horen, met de geluiden die ze zich
herinnerde vanuit de tijd toen ze nog normaal hoorde.

4

Het omslag van het boek geeft aan dat Ik heb mijn naam terug een roman is. Om mijn subvraag te
beantwoorden ga ik het als een verbeelding van de reële situatie van een dove mens gebruiken. Daarom ga ik het
boek als een non-fictie beschouwen (wat ik al in de inleiding heb aangegeven). Maar om de ‘othering’
strategieën te kunnen aanpassen ga ik het boek als een gewone roman analyseren met Yvonne als personage. Het
is moeilijk te onderscheiden of de Yvonne van het boek de echte Yvonne is of een door de auteur gecreëerd
personage. Daarom heb ik zo besloten.
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Ze is ook gevraagd om op de televisie te komen om te debatteren over het cochleaire
implantaat en de voordelen die de implantatie brengt. Daardoor wordt ze bekend en als ze
naar feesten en andere acties gaat, wordt ze herkend. Dit zowel op positieve als op negatieve
manier. Sommige van de mensen, vooral de doven, nemen het haar kwalijk dat ze
geïmplanteerd is terwijl anderen het knap vinden en haar al het geluk dat het implantaat
brengt, gunnen.
Als gevolg van haar tv-optreden vragen verschillende mensen haar om lezingen te geven
over het plotseling doof worden en na een tijd weer kunnen horen. En zo gaat haar leven door.

3.1.2. Structuur, vertelinstantie, titelverklaring en personages
Het boek is opgedragen aan Carola, Ben, Annemarie en de kinderen van de auteur. Carola
is de beste vriendin van Yvonne en ook haar coach tijdens het proces van leren horen, Ben is
haar jongste broertje en Annemarie is een vrouw die Yvonne op Terschelling ontmoet en
dankzij wie ze haar verhaal volledig kan vertellen.
Verder bevat de tweede uitgave (2008) waarmee ik gewerkt heb, een proloog, het verhaal
zelf en aan het einde nog dankwoord en hoofdstukjes ‘Hoe werkt het cochleair implantaat?’
en ‘Het ontstaan van de Stichting Plotsdoven’. De als laatstgenoemde hoofdstukken bevatten
praktische informatie voor mensen die zich in dezelfde situatie als Yvonne bevinden.
In de proloog, verteld door een ik-verteller, wordt door middel van een authentieke
beschrijving aangegeven hoe het is om na een lange tijd doof geweest te zijn weer plotseling
te kunnen horen. De functie ervan is duidelijk – de lezer zich in de sfeer van het verhaal in te
trekken en het thema voor te stellen. Ook een van de motieven van het boek wordt hier
genoemd: de stilte. ‘We blijven staan. Ik houd mijn adem in om niets te missen van dit
moment van Stilte. De Stilte waar ik zolang op heb gewacht’ (Kemink, 2008, p. 7). Later in
het boek wordt aangegeven dat stilte te horen iets anders is dan doof zijn. De proloog maakt
de lezer zich ingebed te voelen in het verhaal.
Het verhaal zelf wordt verteld op twee verschillende niveaus die in elkaar overgaan. De
auteur heeft voor elk niveau een extra verteller gecreëerd. De twee niveaus spelen zich ook af
in verschillende tijden. Het gaat namelijk om de periode wanneer Yvonne doof wordt en wat
meteen daarna gebeurt en om de periode na de operatie van het cochleair implantaat en de
gevolgen ervan. Allebei worden verteld in de tegenwoordige tijd.
Ik wil graag met de verteller van het tweede niveau beginnen. Hier heeft de auteur voor
de ik-verteller gekozen. Deze vertelinstantie heeft ze ingestopt in het personage van Yvonne
zelf. Zo kan het personage alle innerlijke gevoelens beschrijven, wat voor dit boek belangrijk
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is. De auteur wil met haar keuze ook nadrukken dat de ‘weer-horende’ Yvonne een volledige
mens is. De belevende ik domineert. Op dit niveau van het verhaal is het heden en de
toekomst van het grootste belang. Daarom wordt verteld wat Yvonne nu meemaakt en hoe ze
zich voelt. Af en toe keert ze in haar gedachten in het verleden, maar dit gebeurt niet
regelmatig. Yvonne wil, als het maar een beetje mogelijk is, het verleden vergeten. Ze wil niet
meer ‘de dove Yvonne’ zijn maar ‘de horende Yvonne’. Daarom wordt op dit niveau van het
verhaal niet zo veel over het verleden gesproken.
Het verhaal van doof worden en wat daarna volgde, wordt verteld door een personale
verteller en wederom gefocaliseerd door Yvonne. De vertelinstantie lijkt wat afstandelijk te
zijn. Over Yvonne zelf wordt nooit met haar naam gesproken, ze wordt altijd als ‘ze/zij’
aangeduid.
Dit brengt me tot de titelverklaring. Toen Yvonne doof was, werd zij nooit meer met haar
naam aangesproken en ze voelde zich alsof ze geen naam meer had. Op het moment dat ze
weer leert te horen, wordt ze opnieuw door haar vrienden en kinderen met de naam ‘Yvonne’
aangesproken. De eerste keer dat dit gebeurt, is voor haar persoonlijk heel belangrijk.
Terwijl ik in de keuken bezig ben, hoor ik roepen: ‘Yvonne!!!’ Ik roep
automatisch terug, alsof ik nooit doof ben geweest: ‘Jaa,’ en meteen besef ik, dat
ik voor het eerst sinds tweeëntwintig jaar weer geroepen ben bij mijn naam. Ik
heb mijn naam terug. Ik heb weer een naam! […] Wat heb ik mijn naam gemist
(Kemink, 2008, p. 41).
Aan het einde van het verhaal (p. 113) wordt de lezer er door middel van een vergelijkbare
situatie aan herinnerd dat de naam een belangrijke rol speelt voor het personage van Yvonne.
Nu wil ik graag enkele personages voorstellen. Het hoofdpersonage van het boek heet
Yvonne. Het gaat om een vrouw die haar gehoor heeft verloren. Ze wordt niet specifiek
gekarakteriseerd. Ze wekt de indruk van een gewone vrouw die niettemin door haar verlies
ook een groot deel van haar zelfvertrouwen en persoonlijkheid heeft verloren. Aan de andere
kant vond ik haar dapper omdat ze met haar verlies en het ongenoegen goed heeft kunnen
vechten. Yvonne is een voorbeeld van een zgn. ‘round character’ die eerst vanwege een
‘handicap’ de ene kant op verandert en later verandert ze weer ‘terug’ tot haar ‘oude ik’.
Het verhaal volgt het leven van Yvonne en op basis van dit personage kunnen we de
verteltijd ongeveer bepalen. Niettemin blijft dit nog moeilijk. De tijd wordt niet gemarkeerd
en we moeten dus tellen op basis van feiten die wel aangegeven worden. Tussen het moment
dat Yvonne doof geworden is en de operatie van het CI verloopt tweeëntwintig jaar. Het
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wordt niet aangegeven hoeveel tijd verloopt vanaf het moment dat Yvonne geïmplanteerd
wordt. Het zal wel een paar weken zijn, misschien zelfs enkele maanden. Ik heb niettemin de
verteltijd vastgesteld als ongeveer tweeëntwintig jaar.
Een ander belangrijk personage is Wallie, de vriend en later echtgenoot van Yvonne met
wie ze drie kinderen krijgt. Hij lijkt een ‘goede kerel’ te zijn maar vanaf het moment dat
Yvonne doof wordt, vindt hij de relatie niet meer zo prettig. Maar omdat Yvonne onverwacht
zwanger wordt, is er voor hem geen andere keuze dan trouwen. Zijn echte karakter wordt pas
ontmaskerd wanneer zijn derde kind wordt geboren; hij begint te drinken en Yvonne te
misbruiken. Daarna scheiden ze en Wallie vertrekt van het verhaal zonder sporen achter te
laten. Wallie is een duidelijk voorbeeld van een zgn. ‘round character’.
De kinderen van Yvonne, Sophie, Jorrit en Ester, zijn andere karakters die vaak in het
boek voorkomen. In de loop van de hele plot zijn dat natuurlijk ‘round characters’. Dat komt
omdat het verhaal ze beschrijft aan de ene kant als ze nog kleine kinderen zijn, en aan de
andere kant als volwassenen. Yvonne houdt van alle drie kinderen, maar in de puberteit van
Ester heeft ze problemen met haar. Ester weigert haar als een volledige moeder te accepteren
vanwege haar doofheid. ‘Ester komt half overeind en gebaart: “Houd je bek, met die lelijke
stem van je, achterlijke dove kwartel”’ (Kemink, 2008, p. 107).
Andere personages die in het boek voorkomen zijn vooral het broertje van Yvonne,
Benjamin, en haar beste vriendin, Carola. Deze zijn nogal ‘flat characters’, omdat hun
houding in de loop van het verhaal niet verandert. Tijdens het hele verhaal proberen ze
Yvonne te helpen en ze willen haar ook begrijpen als ze doof is.
De andere karakters die een grotere of kleinere rol spelen in het verhaal zijn allerlei
mensen die Yvonne ontmoet. Deze mensen komen uit verschillende maatschappelijke
groepen – artsen, doven, horenden – en hebben ook verschillende meningen over Yvonne en
nemen verschillende houdingen aan tegen haar situatie.

3.2. Yvonne als ‘de ander’
Vanuit het perspectief van Yvonne, gaat het in het verhaal vooral om de innerlijke
gevoelens van een plotsdove mens uit te drukken. Het personage van Yvonne wordt niettemin
vaak geconfronteerd met andere mensen die haar op welke manieren dan ook min of meer
accepteren als een lid van de maatschappij. In deze paragraaf van mijn scriptie wil ik de
positie en representatie van dit personage analyseren op basis van de ‘othering’ strategieën
van Maaike Meijer en Toni Morrison die ik in het theoretische deel, namelijk in de
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subparagraaf ‘Methodologie’, heb voorgesteld. Deze analyse zal vooral over de periode van
het leven van Yvonne gaan toen ze doof was.
Ik begin met het punt over zelfbegrip en zelfreflectie van inheemse, in mijn geval dus
dove, mensen. Dit is volgens mij duidelijk hetgeen wat het meest opkomt. In enkele situaties,
vooral als de dove Yvonne in een collectief van meerdere horende mensen is, voelt zij zich
vaak als ‘niemand’. Dit wordt door de personale verteller bemiddeld. Het gevoel dat zij
niemand is wordt vooral veroorzaakt door de onmogelijkheid te communiceren.
In deze situaties zit Yvonne vaak ergens ‘in de hoek’ en krijgt geen kans om met de rest
van de mensen gesprekken te voeren of wat dan ook. Omdat ze de zgn. postlinguaal dove is,
kan ze wel praten, maar doordat ze niet meer hoort, wordt dit steeds moeilijker.
Praten durft ze bijna niet meer. Het is beangstigend. Wat doet haar stem? Doet zij
wat ze wil? De juiste woorden, de goede intonatie, de perfecte luidheid? Nee, ze
praat maar niet meer… ze wil wel, maar ze durft niet meer… Als zij iets zegt,
kijken de mensen zo vreemd naar haar. Ze hoort niet meer of ze hard of zacht
spreekt. Ze heeft er geen controle meer over. Al weet ze wát ze gaat zeggen, ze
weet niet of ze het inderdaad goed zegt. Spreekt ze de woorden niet goed uit, dan
ziet ze dat al snel aan het gezicht van de mensen met wie ze in gesprek is. Een
uitdrukking van verbazing of medelijden (Kemink, 2008, p. 33).
Het bovenstaande citaat beschrijft zo’n gelegenheid. Door middel van een innerlijke
monoloog probeert de personale verteller te beschrijven wat voor een gevoel het is om geen
controle te hebben over de eigen stem. Dit heeft ook een negatieve invloed op de psychische
toestand van Yvonne. Het heeft iets te maken met zelfvertrouwen wat tot andere gevolgen kan
leiden.
Aan het begin van de dove periode van haar leven probeert Yvonne haar vriendschappen
te behouden.
Ze heeft een stel vrienden. Iedere vrijdagavond ontmoeten ze elkaar in een
clubgebouw van de kerk. Er wordt gedanst en spelletjes gespeeld. Nu kan ze er
niet meer aan meedoen. Ze zit als een muurbloempje zielig voor zich uit te staren.
Als een slachtoffer. […] Langzamerhand raakt ze haar vrienden kwijt (Kemink,
2008, p. 41–42).
Zoals uit het bovenstaande stukje tekst blijkt, lukt dit niet best. Dit komt deels doordat haar
horende vrienden hun programma en de omstandigheden niet aanpassen aan iemand die doof
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is, en deels ook door de verlegenheid van Yvonne. De verteller vergelijkt haar met een
slachtoffer en dit heeft volgens mij basis in de zelfperceptie van Yvonne.
Ook de perceptie van de doofheid hangt met de zelfperceptie samen. Yvonne vindt de
hele tijd, maar vooral aan het begin van deze staat, haar doofheid eng. Zoals aangegeven in de
proloog, is het volgens haar iets anders om stilte te horen en om doof te zijn. Op een gegeven
moment overlijdt haar vader.
‘Papa is dood.’ Met deze woorden, worden Wallie en zij begroet als ze van een
clubavond thuiskomen. Ze schrikt. […] ‘Dood… Doof… Dood… Doof… Nu is
hij doof. En dood. Niets meer. Nooit meer,’ gonst het door haar hoofd. […] Dood
is eng. Doof is eng (Kemink, 2008, p. 38).
De dood van haar vader is voor Yvonne des te erger, omdat ze voelde dat hij haar een beetje
kon begrijpen en dat hij haar doofheid het meest accepteerde. Na zijn overlijden moet
Yvonne, samen met haar man Wallie, de begrafenis regelen. Dit wordt niettemin meer de zaak
van Wallie, vanwege de communicatieproblemen tussen Yvonne en horende mensen. ‘Wallie
en de man praten met elkaar. Ze staat er maar wat bij met een “ik-ben-er-niet” gevoel. Tegen
doven praat je niet’ (Kemink, 2008, p. 39).
Iets vergelijkbaars gebeurt ook als Yvonne met haar dochter naar een gewone controle
gaat bij de kinderarts (p. 86). Ze wordt niet verteld dat het kind een prik krijgt en er wordt
haar maar een folder overhandigd over wat ze na zo’n prik moet doen.
Dit waren voorbeelden van officiële gebeurtenissen waar Yvonne mee moet omgaan.
Maar een soort onbegrip komt ze ook tegen tijdens afspraken of bijeenkomsten met mensen
die ze min of meer kent. Het hoogtepunt dat volgens mij met discriminatie grenst is het
volgende stuk wanneer Yvonne op een feest is.
Ze krijgt geen gelegenheid om ook maar iets te zeggen. Dan schuift de man de
blocnote naar haar toe en wijst een vraag aan: ‘Hoe gaat het met je?’ Eer ze
antwoord kan geven wijst hij al naar de volgende zin: ‘Kan je écht helemaal niet
horen? Wij vinden het erg dat je doof bent, maar blind zijn is toch veel erger.’ Ze
is perplex, wil reageren, maar de vrouw gaat zonder een antwoord af te wachten
verder met praten. Dan haalt ze diep adem en zegt: ‘Ja, het is heel erg om niets te
horen.’ Ze ziet dat ze verbaasd kijken. […] Weer krijgt ze de blocnote van de man
voor zich geschoven. Hij wijst met zijn vinger naar het stukje wat hij net heeft
zitten schijven: ‘Het zou beter zijn als alle doven op een eiland gaan leven. Het is
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voor ons veel te moeilijk om met jullie te praten en jullie begrijpen ons toch niet.
Dan zijn we elkaar ook niet tot last’ (Kemink, 2008, p. 80).
De communicatie door middel van een blocnote is een goede manier om ten minste een beetje
te communiceren of het nuttige door te geven. De horende personages gedragen zich volgens
mij toch niet beleefd genoeg. Het lijkt dat zo’n communicatiemiddel iets te langdurig is voor
hen.
Volgens mij kan hun gedrag op twee manieren worden verklaard. Ten eerste hoeven de
horende mensen zich niet te realiseren dat dit de enige mogelijke manier voor een dove mens
is (in een gemeenschap waar mensen geen gebarentaal beheersen). In dit geval zijn ze er niet
van bewust dat de situatie moeilijk is. Ten tweede hoeven de horende mensen eigenlijk niet te
willen communiceren en het proberen is in dat geval alleen een soort beleefdheid. De
bovenstaande tekst lijkt meer het tweede geval te zijn. Daarom vind ik dat het aan
discriminatie grenst.
De notitie bevat ook ‘het markeren van de doofheid’. Maar dit gebeurt niet regelmatig in
dit boek, daarom kan het ook geen ‘veelvuldig markeren’ genoemd kunnen worden. Het
verhaal gaat over ‘opnieuw leren horen’. Er wordt eerder veelvuldig gemarkeerd dat Yvonne
weer kan horen: ‘Alice en Ruben zijn thuis. Het bevreemdt me, dat als ik binnen kom,
niemand vraagt hoe het is om te horen’ (Kemink, 2008, p. 35).
Ik wil nog even stil blijven staan bij de laatste opmerking over het eiland. Van het gedrag
van andere mensen is het niet honderd procent duidelijk dat het om discriminatie gaat. Maar
het gedrag van de man die deze opmerking heeft geschreven is wel heel erg discriminerend.
Het hangt een beetje samen met het punt van Meijer en Morrison over het typeren van een
etnische groep. Maar toch niet helemaal.
Yvonne wordt hier niet vergeleken met een etnische groep, wel wordt ze duidelijk
aangeduid als een lid van een groep mensen die zich onderscheiden van de rest. De man wil
de groep ‘anderen’ afzonderen van de maatschappij. Hij vindt het storend dat doven erin
überhaupt leven, het valt hem lastig (volgens zijn eigen woorden). Het gaat om een expliciete
uitdrukking van de discriminatie hoewel de man beleefd en onzijdig probeert te zijn door te
schrijven dat ze ‘elkaar’ niet lastig zouden vallen. Maar niet alleen uit de rest van de
opmerking maar ook door het gedragen van de mensen in de kamer blijkt dat er geen sprake
kan zijn van ‘lastigvallen’ in de zin dat horende mensen de doven lastigvallen.
Dit leidt tot een andere strategie van Meijer, namelijk ‘de economie van het stereotype:
het via een shortcut typeren van etnische groepen’. De man stelt in zijn briefje voor om alle
doven als één volk op één eiland te plaatsen en daar zouden ze samen kunnen leven, buiten de
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horende maatschappij. Deze strategie hoeft niet altijd negatief gezien te worden, maar in dit
geval is het wel zo.
Op een gegeven moment uit Kemink (2008, p. 76) haar ervaring van doof zijn in de
horende maatschappij. Dit doet ze door middel van de verteller:
Wanneer je als prelinguaal dove van jongs af aan door horenden aangereikt krijgt,
dat […] je behandeld wordt als een bijzonderheid, je een speciale school moet
bezoeken, je soms weggehouden wordt van horenden, je soms mondjesmaat
goede informatie krijgt over de wereld om je heen. Je door horenden soms
behandeld wordt alsof je ze niet allemaal op een ‘rijtje hebt’. Je gediscrimineerd
wordt op je werk, je niet de baan krijgt die bij je opleiding, kennis en evaringen
(sic) past…, dan lijkt het mijn niet zo gek als dove mensen het gevoel krijgen dat
ze niet goed genoeg zijn.
Het bovenstaande citaat is een samenvattend voorbeeld van meerdere ‘othering’ strategieën
van Morrison en Meijer. Het lijkt altijd negatief te zijn, maar een ander citaat bewijst dat er
ook mensen bestaan die doven accepteren en hun men respect behandelen. Een voorbeeld van
zo’n mens is de tandarts van Yvonne: ‘Fijne tandarts die ik al ruim twintig jaar heb. Altijd
word ik met respect behandeld. Gewoon als mens, zoals het hoort’ (Kemink, 2008, p. 68).
Als laatste wil ik nog terugkeren naar de vertelsituatie. Het is interessant dat wanneer
Yvonne weer hoort, krijgt ze de kans om de verteller te zijn. Maar wanneer ze doof is, is dit
onmogelijk. Dit is wat ‘bevoogdende vertelwijze’ wordt genoemd.

3.3. Samenvatting
In Ik heb mijn naam terug heb ik bijna alle strategieën die Morrison en Meijer voorstellen,
kunnen vinden. Ik heb voorbeelden gevonden van gebroken of verloren zelfvertrouwen, van
onmogelijkheid te spreken en ook van geen kans krijgen om op andere manieren te kunnen
communiceren. Ook heb ik een situatie gevonden die met discriminatie grenst.
Dat er zo veel kenmerken aanwezig zijn, komt volgens mij doordat het om een boek gaat
dat ik als non-fictie beschouw hoewel de omslag aangeeft dat het om roman gaat. Het
hoofdthema is bovendien de doofheid zelf en het leven ermee. De auteur richt zich op om haar
gevoelens (door middel van het personage Yvonne) te uiten en om zo gedetailleerd mogelijk
te beschrijven hoe een dove mens zich in de horende wereld werkelijk voelt.
Hoewel de ervaringen die beschreven worden, lijken vooral negatief te zijn, treft de lezer
ook positieve ervaringen aan. Behalve de tandarts die ik al heb genoemd, is het bijvoorbeeld
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Annemarie, een Texelse vrouw die Yvonne voorstelt om lezingen te gaan geven en om haar
verhaal verder te vertellen.
Ik ben mijn analyse met de aanpak van de stilte begonnen en daarmee wil ik hem ook
beëindigen. Het is een motief dat in het hele boek terugkomt, en bovendien is het iets wat de
horende mensen zich niet (kunnen) realiseren.
Stilte is niet hetzelfde als doof zijn. Doof zijn is niet de afwezigheid van geluid.
Stilte kan je horen, doof zijn niet. Doof zijn is zwart, is diep, is donker. Is voor
een groot deel afgesloten zijn van het ‘Leven’. Is leven onder een glazen stolp.
Stilte horen is geel, is licht. Is verbonden zijn met de wereld om je heen, die in
diepe rust is (Kemink, 2008, p. 84–85).
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4. Siska Mulder: Doof
4.1. Algemene karakterisering
4.1.1. Plot
Doof is een psychologische thriller waarin het vooral om stalken gaat. Aan het begin heeft
de auteur een citaat geplaatst van de Amerikaanse serie Six feet under. Het is een serie over
doodgaan en begraven wat ook een van de thema’s van het boek is.
Het

boek

vertelt

een

verhaal

van

Oscar

Stellendam,

een

zesendertigjarige

televisiepresentator die zijn eigen (en succesvol) programma heeft. Aan het begin van het
verhaal verhuizen zijn dove vrouw Stella en hij van een boerderij in Friesland naar Hilversum
waar hij werkt. Vanaf dat moment gebeurt er veel in zijn leven en het zijn meestal negatieve
gebeurtenissen.
Op zijn werk heeft Oscar het altijd druk en het wordt nog erger als een nieuwe collega,
Jan, komt te werken. Zij stelt voor dat Oscar een heel nieuw live programma zou kunnen
hebben. Het wordt door de baas wel aangenomen. Sindsdien komt Oscar altijd te laat naar
huis en Stella wordt vaak alleen in het huis gelaten. Bovendien laat hij zich manipuleren door
Jan en op een gegeven moment laat hij zich door haar verleiden en ze hebben samen een
intieme relatie.
Nog een feit speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Twee jaar voordat het verhaal zich
afspeelt, is Oscar’s tweejarige zoontje Jimmy overleden als gevolg van een misverstand
tussen Stella en hem. Het heeft hun relatie veranderd. Aan de ene kant staat Stella die zich bij
elke gelegenheid haar zoontje wil herinneren en aan de andere kant Oscar die zich gedraagt
alsof hij nooit een zoon heeft gehad terwijl hij zich innerlijk vreselijk voelt en kan er niet in
berusten dat hij hem verloren heeft.
Het live programma van Oscar begint, maar hij is tijdens de eerste uitzending zo
zenuwachtig dat zijn baas hem ontslaat. Hij brengt dan meer tijd thuis door.
In de loop van het hele verhaal gebeuren ‘vreemde dingen’. Oscar heeft een stalker. Van
hem krijgt hij oproepen, cadeaus (bijv. bloemen) maar ook dingen die hem dienen op te
schrikken of te chanteren (bijv. een knuffelkonijn van zijn zoontje met een afgesneden hoofd).
Van het stalken verdenkt hij eerst zijn buren en later van tijd bijna iedereen.
Na een tijd niet te hebben gewerkt, krijgt Oscar een aanbod van Jan om een nieuw tvuitzender samen met haar op te richten. Tijdens een afspraak waarop ze de oprichting
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bespreken, krijgt Oscar een bericht van Stella dat de stalker haar heeft. Hij rijdt spoedig naar
huis. Daar wordt hij verdoofd en in kelder geplaatst. Hij heeft snel door dat Stella niet in
gevaar is maar dat zij zelf de stalker is. Oscar wordt op deze manier bestraft dat hij niet aan
hun zoontje wilde denken.

4.1.2. Structuur, vertelinstantie, titelverklaring en personages
Ik wil graag met de titelverklaring beginnen. Volgens mij heeft het woord doof in dit
geval twee betekenissen. Aan de ene kant zegt het expliciet dat het boek iets met doofheid te
maken heeft. Aan de andere kant bestaat er een symbolische betekenis – Oscar speelt de hele
tijd alsof hij doof is (niet letterlijk) wat het overlijden van zijn zoontje betreft. Daarvoor wordt
hij bestraft. Dit verklaart ook de ondertitel ‘Een kind mag je nooit vergeten…’.
Structureel is het boek in hoofdstukken verdeeld, maar bevat geen proloog of epiloog. De
hoofdstukken zijn gemarkeerd door nummers en hebben geen naam. Aan het einde van de
uitgave (zevende druk, 2016) die ik heb gelezen, is nog een stukje van een andere roman
(Getelde dagen) van Siska Mulder te vinden.
De auteur heeft voor de ik-verteller, Oscar, gekozen. Het hele verhaal wordt gezien door
zijn ogen, verteld uit zijn perspectief. Als de ik-verteller kan hij niets over de gedachten van
anderen zeggen en hij weet ook niet wat de andere personages doen wanneer hij niet samen
met hen is. Dove Stella wordt op geen moment van het boek aan het vertellen gelaten
(bevoogdende vertelwijze).
Het doel van de ‘bevoogdende vertelwijze’ is om de spanning te behouden. De reden is
dus niet het feit dat Stella als een doof personage wantrouwend zou kunnen zijn, maar zij is de
misdadiger. Door haar ogen zou de lezer er meteen achter komen en er zou geen spanning zijn
in het boek.
Hoewel de ‘belevende ik’ domineert, krijgt de lezer veel informatie over de andere
personages en de buitenwereld. De gedachten van Stella worden niet expliciet beschreven en
de lezer krijgt er geen toegang bij. Toch kan er op basis van het beschrevene iets over haar
persoonlijkheid en haar positie gezegd worden.
In het verhaal komen veel personages voor. Allemaal hebben ze een zekere relatie met
Oscar. Ik ga niet alle personages voorstellen, maar alleen degene die een belangrijkere rol
spelen voor de plot.
Ik begin met het hoofdpersonage, Oscar Stellendam. Zijn carrière is zeer belangrijk voor
hem. Hij is altijd druk bezig, ook als zijn vrouw tegen hem zegt dat hij wat rustiger aan moet
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doen. Hij is iemand die zich makkelijk laat manipuleren (dat wordt bewezen door zijn collega
Jan). Hij is een voorbeeld van zgn. ‘flat character’.
Stella, zijn echtgenote, is een dove vrouw en is ietsjes jonger dan Oscar. Ze schrijft
kinderboeken. Na een ernstige ziekte is ze in haar twintigste plotseling doof geworden. Oscar
vindt haar een prachtige vrouw. Zijn gevoelens voor haar zijn nadat ze doof geworden was,
niet veranderd. ‘Ik hoef me niet te verontschuldigen tegenover een onbekende die
ongetwijfeld al lang in de roddelbladen heeft gelezen dat mijn vrouw niet alleen beeldschoon
maar ook doof is’ (Mulder, 2016, p. 10). Ze lijkt bezeten te zijn door de dood van haar
zoontje. In het nieuwe huis verbouwt zij een van de kamers naar een ‘altaar’ van hem.
Stella is geen eerlijk personage en is de slechterik van het hele verhaal. Waarschijnlijk
voelt ze zich bedrogen doordat haar echtgenoot geen medelijden met haar heeft wat de dood
van hun zoontje betreft. Ze speelt vals. Ze gedraagt zich alsof alles oké is, ze vraagt zich niet
af waar Oscar avonden en nachten doorbrengt, ze vertoont geen kenmerken van twijfelen over
de relatie met haar man. Hoewel zij de misdadiger blijkt te zijn, verandert haar houding in de
loop van het verhaal niet. Zij blijft een ‘flat character’.
Een ander personage dat in de omgeving van Oscar verschijnt, heet Jan. De naam is
misleidend omdat het om een vrouw gaat. Ze komt terug van de Verenigde Staten en begint
met Oscar te werken. Ze is goed in mensen manipuleren. Ze lijkt ook een mooie vrouw te zijn
die bovendien Oscar probeert te verleiden (wat haar ook lukt). Vanwege haar manipulatie en
haar leugens verliest Oscar zijn beste vriend.
Felix is de (voormalige) beste vriend van Oscar. Ook werkt hij voor dezelfde televisieuitzender. Wanneer Oscar problemen heeft, is Felix altijd de eerste persoon tot wie hij zich
wendt. Deze vriendschap wordt gebroken wanneer er door Jan aan Oscar wordt verteld dat
Felix jaloers op hem is en dat hij stiekem van zijn vrouw houdt. Vanaf dat moment heeft
Oscar het gevoel dat Stella en hij een relatie hebben. Of het waar is, weet de lezer niet. Hij
weet alleen dat Oscar met Jan een relatie heeft. Misschien projecteert hij zijn eigen situatie op
zijn vrouw. Maar dat is maar een vermoeden. Felix is een ‘flat character’.
Zoals aangegeven zijn er veel meer personages aanwezig. Ik ga nog enkele personages
die een kleinere rol spelen, benoemen. Het zijn Karin en Frits – de buren – en de collega’s van
Oscar – Adri, James en anderen. Het zijn allemaal personages die Oscar ontmoet maar ze
spelen geen belangrijke rol in zijn leven of voor het verloop van het verhaal.
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4.2. Stella als ‘de ander’
Ik heb al aangegeven dat de lezer geen toegang tot de gedachten van Stella krijgt. Alles
wordt door Oscar verteld en wat de lezer leest, zijn alleen zijn gedachten en gezichtspunt. Het
kan dus wat verwrongen zijn.
Ik wil graag met Stella’s aanpak van haar doofheid beginnen. Zoals gezegd heeft ze haar
gehoor verloren na een ziekte.
In het begin was ze te ziek om te merken dat het geluid wegviel. Een paar weken
later lieten we ons door de specialist vertellen dat de medische wetenschap geen
blaam trof, dat het slechts een kwestie van pech en percentage was. […] Hoop op
herstel is er niet. […] Toen we dat nieuws te horen kregen, liet Stella geen traan.
‘Jammer,’ zei ze, meer niet. De volgende dag gaf ze ons op voor een cursus
Nederlands met Gebaren (Mulder, 2016, p. 47–48).
Stella accepteert de informatie als een onveranderlijk feit en bijzonder kalm. Volgens het
bovenstaande citaat lijkt het alsof ze zich niet volledig bewust is van wat er gebeurt. Vanuit
de rest van het boek blijkt dat zij zeer goed weet wat er gebeurd is, en ze accepteert het
gewoon. In dit boek lijkt geen sprake te zijn over wat Meijer en Morrison ‘het gebrek aan
inheems zelfbegrip en zelfreflectie’ noemen. Het volgende citaat bewijst het.
Wel wordt er op verschillende manieren herhaald dat Stella doof is terwijl Oscar kan
horen. De situaties verschillen een beetje van elkaar (Mulder, 2016):
(1) Ik stap de keuken in en roep: ‘Honey, I am home!’ Het is sterker dan ikzelf. Ben
ik een sadist? Latent, maar misschien is iedereen dat ergens wel (p. 24).
(2) Het geklapper houdt aan. En ik ben hier natuurlijk weer de enige in huis wie het
hoort (p. 66).
(3) ‘Laten we het nu niet verpesten, Oscar.’ Ik kan het niet laten haar stem te
imiteren, al ben ik de enige die het hoort (p. 98).
(4) En dus schrijft Stella met de deur van haar werkkamer open, terwijl Jimmy en ik
elkaar

een

paar

meter

verder

achternazitten,

verwikkeld

in

een

achtervolgingsspel dat alleen wij begrijpen. We kunnen zoveel lawaai maken als
we willen (p. 114).
(5) De blackberry piept zich een ongeluk op het kastje aan mijn kant van het bed.
Geen idee hoe lang ik heb geslapen. Hoe laat is het? Wat is er aan de hand? Wie
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is er dood? De wekker verspringt naar 1.05 uur. Het is Jan: waarom ben je niet
hier? J. […] Ik ben zelden zo blij geweest dat [Stella] niet kan horen (p. 147).
(6) Karin staat in de gang, met de set reservesleutels in haar hand. ‘Nou ja, zeg! Ik
dacht dat jullie de bel niet hoorden.’ ‘Wat in Stella’s geval ook zo is,’ antwoord
ik (p. 172).
(7) Als ik mijn keel schor heb geschreeuwd, geef ik het op. De enige die me kan
bevrijden zal me niet horen (p. 311).
Van de bovenstaande citaten heb ik expliciet degene weggelaten wanneer Oscar Stella voor de
eerste keer aan iemand voorstelt. In zo’n situatie is het logisch dat hij haar doofheid vermeldt.
Het gemeenschappelijke kenmerk van de bovenstaande situaties is dat Oscar herhaalt dat
hij de enige is die kan horen, of dat hij benadrukt dat Stella deze mogelijkheid niet heeft.
Toch zijn de situaties niet hetzelfde. Ik verdeel ze in drie verschillende groepen volgens de
houding van Oscar en de bedoeling van het commentaar.
In zinnen (2), (4), (6) en (7) wordt er op een neutrale manier aan herinnerd dat Stella niet
kan horen. Er wordt geen misbruik van gemaakt. De mogelijke interpretatie is dat Oscar
zichzelf wil verzekeren dat het nog steeds zo is. De zin (6) is een beetje anders, maar het
wordt ook op een neutrale manier herinnerd, deze keer aan de buurvrouw.
Zinnen (1) en (3) zijn een beetje negatief. In de eerste situatie realiseert Oscar zich niet
dat Stella doof is, wat een beetje vreemd lijkt gezien hij haar al meer dan tien jaar kent. Hij
maakt er geen misbruik van maar het lijkt dat hij haar doofheid belachelijk maakt. In de derde
zin wil er Oscar misbruik van maken maar het respect waarmee hij Stella behandelt, laat hem
niet. Toch is er sprake van een slechte gedachte.
In situatie (5) wordt een duidelijk misbruik gemaakt van het feit dat Stella doof is. Ze
weet er zelf niets over maar ze wordt op deze manier bedrogen. Oscar benut haar doofheid in
zijn voordeel. Het is oneerlijk en zeker niet goed bedoeld.
In tegenstelling tot de aanpak van het zelfvertrouwen die niet honderd procent
betrouwbaar hoeft te zijn omdat de situatie van Stella door een ander personage wordt
beschreven, kunnen de bovenstaande zeven situaties als betrouwbaar worden beschouwd. Dit
komt omdat Oscar erbij fysiek aanwezig is en kan dus volledig beschrijven hoe het afloopt.
Het gaat om ‘veelvuldige markeren van de doofheid’.
Er komen bepaalde communicatieproblemen tussen Oscar en Stella voor. Deze worden
expliciet beschreven door de ik-verteller. Een gevolg van het ergste misverstand is de dood
van hun zoontje Jimmy. Oscar en Jimmy zijn in de badkamer, Oscar is Jimmy aan het wassen.
Dan heeft Oscar een telefonische oproep. Hij vertelt aan Stella dat hij naar beneden moet en
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dat zij even voor Jimmy moet passen. Zij verstaat hem blijkbaar niet. Achteraf constateert
Oscar als volgt:
Ik kijk door de geopende badkamerdeur naar de overkant van de gang, waar
Jimmy’s moeder schrijft, zonder dat ze iets in de gaten heeft. Tussen haar en mij
liggen kilometers stilte. Heb ik haar wel goed aangekeken toen ik zei dat ze op
Jimmy moest letten? Had ik mijn rug al nar haar toegedraaid toen ik naar haar
riep? Ze heeft me niet begrepen. Ze heeft me simpelweg niet begrepen. Ze kan
hem niet horen, haar eigen zoon, zelfs niet als hij probeert te vechten tegen het
water dat zijn monde, zijn neus, zijn kleine lichaam binnen dringt. Zij leeft in haar
eigen stille wereld waar we nog gewoon Stella, Oscar en Jimmy zijn, tot mijn
hand haar schouder zal raken en ik alles zal vernietigen wat ze heeft (Mulder,
2016, p. 117–118).
En verder:
[De dood van Jimmy] was een misverstand. Het was een ongelooflijk stom
misverstand. Maar hoe vaak ik dat ook blijf herhalen, we lijken het geen van
beiden te geloven. […] Stella kon er niets aan doen. Haar treft geen enkele blaam,
al verwijt ze zichzelf dat haar oren het niet deden op het cruciale moment. Ze zal
het zichzelf nooit vergeven (ibid., p. 120).
Van het bovenstaande blijkt dat Oscar goed in de gaten heeft hoe hij met een dove mens moet
communiceren, maar na zo’n misverstand met catastrofale gevolgen twijfelt hij. Expliciet
verwijt hij Stella niets, eerder is hij kritisch tegen zichzelf. Hij zegt dat het geen fout van
Stella is omdat zij er toch niets aan kan doen dat ze doof is.
Stella kan niettemin haar doofheid in haar voordeel benutten. Aan de ene kant
veroorzaakt dit nog meer communicatieproblemen, maar Stella wil op deze manier Oscar
bestraffen. Stella kan op zich vlot communiceren, maar soms negeert zij expres de kansen om
dat te doen. ‘Stella kijkt niet, waardoor elke vorm van communicatie onmogelijk wordt. Mijn
zinnen en gebaren blijven in de lucht hangen, zonder toeschouwer worden het overdreven
bewegingen waarbij mijn gezicht automatisch grimast’ (Mulder, 2016, p. 119).
In de loop van het verhaal wordt Stella door iedereen positief ontvangen en met respect
behandeld. Bij sommigen, Felix vooral, wekt haar situatie medelijden. Hij herinnert Oscar
eraan dat hun nieuwe familiesituatie voor haar moeilijker is dan voor hem.
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‘Je moet niet vergeten dat ze in een nieuwe omgeving zit, zonder vrienden of
familie. En ze kan ook niet even iemand bellen las ze zich eenzaam voelt, zoals jij
en ik. Jij hebt de hele dag mensen om je heen en zij zit daar maar in dat grote, lege
huis’ (Mulder, 2016, p. 78).
Oscar beseft dit heel goed. Hij houdt van Stella en hij beschouwt haar niet als een mens met
handicap. Maar soms is hij haar met haar doofheid zat.
[A]ls ze huilt, wil ik alles voor haar doen, maar fuck you, Stella, fuck you. Zij
heeft het altijd zwaarder dan ik, zij heeft het zo zwaar dat ik geen plezier mag
hebben, daar zorgt ze wel voor. […] Ik laat me niet manipuleren, ik weiger me rot
en schuldig te voelen, ik kóts van dat eeuwige schuldgevoel (Mulder, 2016,
p. 135–136).
Het zou binnen het kader van ‘stereotype’ gelegd kunnen worden. Zowel de uitspaak van
Felix als het citaat van Oscar zijn gedachtegang noemen stereotypen die verbonden worden
met dove mensen of mensen met handicap in het algemeen.
Ten slotte wil ik een volgens mij interessant feit constateren dat mij is opgevallen. Oscar
als de ik-verteller vermeldt in de loop van het verhaal regelmatig op verschillende manieren
informatie over Stella en de relatie tussen hen. Maar op een gegeven moment, wanneer hij
druk op zijn werk is en relatie met Jan heeft stopt dit helemaal. Rond zestig pagina’s volgen
waarop geen enkele vermelding over de doofheid van Stella is. Dit is ook waarom de ikverteller in dit geval niet altijd honderd procent betrouwbaar hoeft te zijn. Ik hield er rekening
mee.

4.3. Samenvatting
In dit boek heeft de lezer geen toegang tot de gedachten van het dove personage en alle
informatie wordt alleen door middel van een ik-verteller doorgegeven. Dit kan de analyse van
het zelfperspectief wat verdraaien.
Stella zelf wordt niet aan het vertellen gelaten vanwege de spanningsreden. Als een dove
zou ze waarschijnlijk kunnen vertellen, maar het is onmogelijk voor haar als misdadiger.
De andere geanalyseerde kenmerken – communicatie en behandeling door andere mensen
– zijn volgens mij betrouwbaar. Stella wordt behandeld met respect en krijgt alle kansen om
te communiceren. Soms maakt ze misbruik van haar doofheid om de communicatie met Oscar
onmogelijk te maken. Hieruit blijkt dat ze van haar situatie heel goed bewust is.
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Door andere personages is haar situatie niet vaak herinnerd (dit wordt wel op verschillende
manieren gedaan door de ik-verteller) en Stella lijkt geen echte ‘ander’ die buiten de
maatschappij staat en door de maatschappij opzij wordt geduwd. In het hele boek is er ook
geen sprake van ‘de representatie van dove mensen als dieren’.
Net als bij Ik heb mijn naam terug wil ik ook de analyse van Doof met de aanpak van stilte
beëindigen. Deze is nogal anders dan bij Yvonne Kemink. Volgens Stella leeft ze niet in
complete stilte:
[Stella] heeft me eens verteld dat ze niet in stilte leeft, zoals veel mensen denken,
maar te midden van geluiden – niet die van de horenden, maar desalniettemin
geluiden. Geruis. Geruis. Onderwatergeluiden. Haar oren kunnen ruisen van
binnen als de wind, aanzwellend tot orkaankracht. Slecht wee, noemt ze dat. Het
enige wat ze kan doen, is wachten tot het ophoudt (Mulder, 2016, p. 296).
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5. Arthur Japin: Kolja
5.1. Algemene karakterisering
5.1.1. Plot
Deze historische roman bestaat uit twee verschillende verhaallijnen. De eerste wordt
verteld door het hoofdpersonage Kolja en speelt zich af wanneer hij 25 jaar oud is. In de
tweede lijn wordt door middel van het dagboek van Modest Ijlitsj Tsjaikovski weergegeven
hoe hij Kolja ontmoette en op welke manier hij hem heeft leren spreken. Het speelt zich af in
(vanuit Kolja’s perspectief) het verleden. Beide verhalen zijn chronologisch opgebouwd.
Een belangrijk feit is dat het om een historische roman gaat die zich afspeelt in het
19e-eeuwse Rusland. De maatschappij waarin Kolja leeft is anders dan de maatschappij van
het 21e-eeuwse Nederland. Daarmee moet rekening gehouden worden.
Ik wil graag met de plot van het verhaal beginnen dat door Kolja wordt verteld. Het
begint met het overlijden van de componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. De oorzaak lijkt duidelijk
te zijn: cholera. Kolja twijfelt erover. Hij kende Pjotr (ook Petja genoemd) goed en weet dat
hij altijd voorzichtig was.
Binnen drie dagen – de tijd tussen Petja’s dood en zijn begrafenis – ontwikkelt Kolja
verschillende theorieën. Hij komt erachter dat hij vergiftigd was door arsenicum. De
symptomen ervan zijn vergelijkbaar met de symptomen van cholera. Zo ontdekt hij dat het
om zelfmoord ging. Hij wil de waarheid vertellen, maar niemand wil ernaar luisteren (vooral
Modest wil deze versie niet accepteren) en het wordt hem uitgelegd dat zwijgen op bepaalde
momenten beter is dan praten.
De vertelde tijd van de tweede verhaallijn is veel langer. Het kan precies bepaald woorden
omdat het in de vorm van een dagboek geschreven is. De eerste datum is 12 december 1875
wanneer Modest (ook Modja genoemd) voor de eerste keer de dove jongen Kolja ziet. Het
vertellen eindigt op 8 september 1893, de dag van de begrafenis.
Modja beschrijft in zijn dagboeken de geschiedenis van zijn relatie met Kolja. Hij leert
hem kennen wanneer Kolja 8 jaar oud is, begint hem leren te spreken, gaat met hem naar
Frankrijk naar een doveninstituut, daarna naar Italië. Op een gegeven moment, wanneer Kolja
al volwassen is, wordt hun relatie vernield. Modja voelt zich beledigd en wil Kolja niet meer
zien of met hem praten. Ook na de dood van zijn broer gedraagt Modja zich niet echt
vriendelijk.
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5.1.2. Structuur, vertelinstantie, titelverklaring en personages
Ook bij dit boek wil ik met de titelverklaring beginnen. Het is vrij duidelijk: de roman
heet Kolja, omdat hij het levensverhaal van de jongen Kolja vertelt.
Behalve de tekst van de roman zelf bevat het boek nog het nawoord van de auteur waarin
hij commentaar geeft tot het schrijven en de plot van de roman. Omdat de roman geïnspireerd
is door werkelijke gebeurtenissen, voegt de auteur nog ‘Dramatis personae’ waarin hij alle
namen en jaartallen noemt van de reële personen die voor hem als een bron van inspiratie
dienden.
De roman is verdeeld in drie delen die met nummers gemarkeerd zijn. Bij elk deel heeft
de auteur voor een citaat gekozen uit al bestaande werken (Shakespeare, Koezmin). De citaten
kunnen wel op een bepaalde manier verbonden worden met de gebeurtenissen, maar hebben
niets te maken met de doofheid. Daarom heb ik besloten om deze niet uitgebreid te
presenteren.
Elk deel is verder in hoofdstukken verdeeld. Er bestaan twee ‘typen’ hoofdstukken in het
boek, volgens de twee verhaallijnen die ik al in subparagraaf 5.1.1. gekarakteriseerd heb.
Elke verhaallijn van het boek heeft een eigen verteller. Op het eerste niveau, dat zich
afspeelt wanneer Kolja 25 jaar is, heeft de auteur voor de ik-verteller gekozen. De verteller op
dit niveau is dus doof.
Het tweede niveau dat in de stijl van dagboeken wordt gepresenteerd, heeft een andere
verteller. Het gaat om een ik-verteller (Modest). Deze geschiedenis wordt uit zijn perspectief
verteld. De lezer kan wel zijn gedachten lezen, maar niet de gedachten van andere personages.
Omdat Modja de leraar van Kolja is, kunnen we niettemin veel beschrijvingen lezen over
Kolja en zijn gedrag.
Deze twee vertellers zijn niet van elkaar afhankelijk, maar af en toe krijgt de lezer wel
twee verschillende gezichtspunten op een situatie.
Het laatste wat ik in mijn algemene karakteristiek kort wil voorstellen, zijn de sommige
van de personages. Ik kies voor de drie personen die de belangrijkste rollen spelen in het
verhaal. Het gaat namelijk om Nikolaj Hermanovitsj Konradi (Kolja), Modest Iljitsj
Tsjaikovski (Modja) en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (Petja).
Kolja is doof geboren. Zijn ouders zijn rijke mensen maar ze weten niet goed wat ze met
hun dove zoon moeten doen. Op een gegeven moment beslissen ze om een leraar voor Kolja
te vinden die hem leert spreken. Op de leeftijd van 8 jaar kan Kolja niet spreken of schrijven,
hij communiceert met niemand. Hij woont en doet alles in zijn eigen kamer, krijgt geen
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bezoeken. In de loop van het verhaal ontwikkelt Kolja zich heel erg. Dankzij de opvoeding
van Modja (en zijn broer) vormt hij langzaam zijn persoonlijkheid.
Kolja is iemand die eerlijk is, wil graag alle misverstanden uitpraten. Hij wil altijd alles
zo goed mogelijk begrijpen en als er iets niet duidelijk is, wil hij de waarheid vertellen.
Vanwege de enorme ontwikkeling die hij meemaakt, is hij een ‘round character’.
Modest wil alles doen om Kolja zo veel mogelijk te helpen. Eerst vindt hij het onmogelijk
om Kolja überhaupt iets te leren, maar later verandert hij van mening. Hij vindt Kolja steeds
leuker. Hij vindt dat hun relatie iets meer is dan alleen leraar–leerling. Daarom wordt hij ook
snel jaloers als Kolja meer met Petja begint te praten. Jaren later heeft Modest nog steeds
geen zin om het tussen Kolja en hem goed te maken, hoewel dit de laatste wens van zijn
overleden broer was. Hij is een voorbeeld van een ‘flat character’.
Zijn broer Petja is niemand anders dan de bekende Russische componist. Hij is een
getalenteerde man voor wie muziek alles betekent. Hij houdt van Kolja en is blij dat hij hem
dankzij zijn broer af en toe kan zien. Net als Modest is Pjotr homoseksueel. Er is geen sprake
van ontwikkeling en daarom is hij een ‘flat character’.
Arthur Japin geeft in zijn nawoord aan: ‘Overigens wordt ook de – onomstotelijk
bewezen en breed gedocumenteerde – homoseksualiteit van de broers Tsjaikovski in hun
geboorteland niet algemeen erken en niet zelden op eenzelfde wijze aangevochten’ (Japin,
2017, p. 338). Zelf heeft hij besloten om dit thema niet als een taboe houden.

5.2. Kolja als ‘de ander’
Kolja is een prelinguaal dove jongen die pas nadat hij 8 jaar is geweest begint te leren
spreken. Bovendien is hij de ik-verteller van een van de verhaallijnen.
Bij Kolja begin ik met ‘de ander’ als de verteller. Maaike Meijer spreekt over ‘de
bevoogdende vertelwijze’. Dat wil zeggen dat ‘de ander’ niet volledig aan het woord wordt
gelaten. Wat Japin heeft geschreven is een complete tegenstelling.
De vraag is of deze verteller betrouwbaar is. Vanwege zijn ‘handicap’ kan hij af en toe
niet alle conversaties honderd procent opvangen, maar in zulke situaties geeft hij het toe en de
lezer wordt gewaarschuwd. Zo kan gebeuren dat en gesprek in het midden eindigt en soms
krijgt de lezer te weten dat er iets gezegd wordt, maar het gesprek wordt niet letterlijk
overgenomen. Niettemin beschouw ik de ik-verteller, net als de ik-verteller in de tweede
verhaallijn, als volledig betrouwbaar.
Nu ga ik enkele voorbeelden geven van de twee boven beschreven situaties. Ten eerste
een situatie waarin de lezer informatie krijgt dat er iemand in gesprek bezig is maar het thema
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van het gesprek wordt niet aangegeven. Deze situaties komen wel vaker voor, vooral in
drukke omgeving als er meerdere mensen aan het spreken zijn. Dit is een duidelijk voorbeeld:
‘Hij wisselde enkele woorden met hen, maar zij stonden met hun ruggen naar mij toe dus ik
kon hun lippen niet lezen’ (Japin, 2017, p. 17).
Ten tweede geef ik een voorbeeld van een gesprek dat in het midden wordt ‘beëindigd’
vanwege de ik-verteller:
‘Ik ben onhandig geboren, ben ik bang. Ik wilde, begrijp me goed, enkel maar
voorkomen…’ Hij draaide zich, terwijl hij verder sprak, van mij af om zijn plaats
tussen de anderen weer in te nemen. ‘Mijnheer Konradi hoort u zo niet,’
onderbrak Modest. ‘Pardon?’ ‘Hij is doof.’ ‘Mijnheer Nikolaj Konradi?’
Verbijsterd draaide Jakobi zich weer naar me toe. ‘Om u te begrijpen moet hij uw
lippen kunnen lezen.’ Jakobi keek mij aan alsof hij die mededeling niet wilde
geloven, een compliment dat ik wel vaker krijg (Japin, 2017, p. 70–71).
Zoals te zien is, is het in zo’n situatie nuttig om tegen de sprekende uit te leggen wat de
situatie van Kolja is. Dit wordt zonder problemen geaccepteerd, soms wel met een soort
verbazing.
Dit is de nadelige kant van de verteller. Aan de andere kant staan de voordelen. Dankzij
zijn kunst om te kunnen liplezen, vangt Kolja vaak gesprekken op die niet zouden kunnen
worden weergegeven door een horende verteller. ‘Zij fluisterden iets wat niemand opving,
behalve ik, voor wie de sterkte van een stem van geen belang is zolang er licht valt op de
lippen (ibid., p. 68). Op deze manier brengt de auteur de handicap van zijn ik-verteller in zijn
voordeel.
Af en toe ontstaat er een situatie die de lezer ‘grappig’ kan vinden. ‘“Dit hoor ik voor het
eerst,” zei ik verbaasd’ (Japin, 2017, p. 55) is er een voorbeeld van. Kolja is hier aan het
woord. Iets verbazingwekkends wordt hem verteld en hij reageert spontaan. Hij beschouw
zichzelf als een gewone mens die in geen enkel opzicht afwijkt van de rest van de
maatschappij.
Een tweede uitleg is dat als Kolja met een onbekende spreekt, hij zich als een horende
mens wil presenteren. Daarom reageert hij alsof hij hoort. Deze optie is volgens mij niet
waarschijnlijk. In de rest van het boek heb ik geen andere tekens kunnen vinden van zo’n
gedrag of zelfrepresentatie.
Ik wil nu in mijn analyse overgaan naar een andere strategie die Morrison en Meijer
noemen. Ik ga ernaar kijken of er vaak eraan wordt herinnerd dat Kolja doof is. Omdat Kolja
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in deze verhaallijn de verteller is, wordt er van de verteller geen commentaar gegeven over
zijn doofheid. Toch zijn er kenmerken te vinden die de lezer er steeds aan herinneren dat hij
in de gaten moet houden dat Kolja niet de ‘gewone’ verteller is, maar dat hij speciaal is.
Vooral het vermogen om trilling op te vangen en op andere manier te communiceren
wordt vaak in de tekst vermeld. Ik geef er twee korte voorbeelden van aan: ‘In het trappenhuis
aan de Malaja Mosrkaja ving ik de trilling van hun bassen op zodra ik mijn hand op de houten
leuning legde’ (Japin, 2017, p. 54) en ‘[a]ls een klankkast ving mijn schedel de trilling van het
mannenkoor aan de andere zijde van de deur. De vibraties van hun jammerklacht’ (ibid.,
p. 56). Dit is de enige manier waarop Kolja’s doofheid door de ik-verteller wordt vermeld in
deze verhaallijn. Ook geen andere personages vertellen over Kolja’s handicap, tenzij het
nuttig is, zoals in het bovenstaande citaat.
Dit is heel anders op het tweede niveau van de roman. Het is het doel van de
aantekeningen van Modest om alles over Kolja te beschrijven. Na de eerste ontmoeting met
hem, beschrijft Modest de indruk die Kolja op hem heeft gemaakt.
Hij hoort niet, spreekt niet; lezen of schrijven kan hij evenmin. Van het hele
concept taal geen notie. […] Het ontbreekt hem aan niets, maar het kind zit er
verloren tussen, niet wetend wat hij met de dingen en de mensen aan moet (Japin,
2017, p. 30–31).
Dit is een (ongeveer) objectieve beschrijving van de situatie van Kolja. Later blijkt het dat het
kind alleen in zijn kamer zit, apart van de familie eet en bijna geen contact met de omgeving
heeft. Uit de beschrijving blijkt dat er ook geen sprake kan zijn van ‘zelfbegrip’ of
‘zelfreflectie’. Maar de kwestie is bij hoeveel (horende) jongens van acht jaar er wel sprake
van deze twee dingen kan zijn.
De ouders hebben in de situatie niet berust. Het leven waarop Kolja leeft zou vergeleken
kunnen worden met een hond die buiten in het hondenhok moet blijven terwijl de mensen
thuis zitten te eten. Het wordt niet expliciet gezegd of beschreven maar het maakt zo’n indruk
op mij. Het gedrag van de ouders correspondeert met wat Meijer ‘de representatie van
(zwarte) mensen als dieren’ noemt.
In de loop van het verhaal (en in de loop van Kolja’s leven), wanneer Modest bezig is om
hem te leren spreken, beschrijft hij ook het geschreeuw dat Kolja maakt en dat hij als een
middel van communicatie probeert te gebruiken. Deze geluiden worden expliciet met
dierengeschreeuw vergeleken. ‘Kolja gilde als een dier dat wordt gekeeld. “Stil maar, jongen,
stil maar,” suste ik, want ik vergat in mijn paniek dat hij mij niet horen kan (Japin, 2017,
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p. 81). Nog een extra voorbeeld: ‘Hij begon te huilen, ja. Hij probeerde te spreken, maar vond
in zijn wanhoop geen woorden en begon te schreeuwen als een dier. Zo uit zich zijn frustratie
soms, heftig als een oerdrift’ (ibid., p. 170).
De dagboeken van Modest bevatten ook beschrijvingen van het leren van spreken zelf.
Deze beschrijvingen zijn objectief en dienen om Modest eraan te herinneren hoe het
leerproces van Kolja verliep. Maar veel jaar later nog, wanneer Kolja al volwassen is en eigen
leven leidt, gebeurt er af en toe dat hij iets niet goed uitspreekt, of dat hij onbegrijpelijk wordt.
Voorbeelden van zulke situaties heb ik in de verhaallijn kunnen vinden die door Kolja wordt
verteld.
[Modest] keek me aan, geërgerd en bezorgd. ‘Mi-ne-rrrraal,’ zei hij op zijn
leraarstoontje. ‘Je tong is lui. Je oefent niet genoeg. Om godswil, als je niet
articuleert, hoe moeten mensen jou verstaan? Kom op, houd het vóórin: mi-neraal-wa-ter!’ (Japin, 2017, p. 48).
Modest is meestal degene die Kolja verbetert. Maar vanwege hun slechte relatie is de manier
waarop hij het doet, meestal niet heel aangenaam. Het blijkt ook uit het bovenstaande citaat.
In dit boek kan geen sprake zijn van het gebrek aan zelfreflectie van Kolja. Integendeel,
Kolja lijkt honderd procent ingebed te zijn in de horende maatschappij. Dit verklaar ik met het
feit dat hij dankzij de orale onderwijsmethode volledig kan spreken en liplezen. Personages
die Kolja niet kennen, of hem voor de eerste keer zien, herkennen vaak niet dat hij niet kan
horen.
Het laatste wat ik nog wil opmerken, is dat terwijl horende mensen vaak naar verschillen
zoeken tussen hen en doven, is in dit boek juist het tegenovergestelde te vinden. Een
voorbeeld ervan is te vinden in de verhaallijn die door middel van Modja’s dagboeken wordt
‘verteld’. De volgende uitspraak komt van mevrouw Hugentobler. Dit personage heb ik niet
gekarakteriseerd omdat zij niet zo belangrijk is voor de afloop van het verhaal. Ze zocht naar
gemeenschappelijke kenmerken van dove en horende mensen.
‘Een van mijn meisjes barstte op de speelweide in lachen uit. En ik dacht ineens:
de doven lachen net als wij! Dit hebben wij gemeen. Al die jaren, mijnheer
Tsjaikovski, en ik heb daar nooit bij stilgestaan: een lach is het enige geluid dat
wij ze niet hoeven te leren of uit te leggen!’ (Japin, 2017, p. 102).
Het bovenstaande stuk is een voorbeeld van inbedding van dove mensen in de horende
maatschappij. Het ondersteunt de aanpak dat een dove mens geen ‘ander’ is.
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Nu wil ik graag overgaan naar het punt dat Morrison en Meijer ‘de economie van het
stereotype’ noemen. Het gaat namelijk om de gedachte dat dove mensen in stilte leven en dat
ze daardoor ‘buiten de reële wereld staan’.
Het emotioneerde anderen dat ik in stilte leefde. Zij zagen mijn zwijgen als gebrek
en wonden zich erover op alsof spreken onmisbaar was als ademen. Zij spraken in
mijn bijzijn vaak beschroomd, fluisterend, bang dat hun moeiteloze omgang met
de taal een dove pijn zou doen. Zo werden woorden mij, haast onbewust, als het
allerhoogste voorgespiegeld van zielsbelang: teer, efemeer, een alom en
voortdurend vluchtig fladderen dat het leven kleurt, nuance geeft, nerveus bij elke
inval wisselend van richting, ritme, intensiteit (Japin, 2017, p. 107).
Het wordt door de volwassene Kolja verteld dat dit gebeurde vooral toen hij jonger was, toen
mensen hem bijvoorbeeld leerden kennen. Op hogere leeftijd krijgt hij hier geen opmerkingen
meer over, of ten minste worden deze niet gepresenteerd. Kolja vindt dat het bijna geen
nadeel is dat hij in stilte leeft, omdat hij wel kan communiceren door middel van spreken.

5.3. Samenvatting
Ik Kolja waren niet zo veel van de strategieën van Morrison en Meijer te vinden. Arthur
Japin heeft het personage van Kolja bijna als een horende man gecreëerd. Ik heb geen
kenmerken kunnen vinden van gebrek aan zelfbegrip en zelfreflectie of bevoogdende
vertelwijze.
Andere strategieën waren wel aanwezig – vergelijkingen met dieren, een stereotype en het
veelvuldige markeren van het feit dat Kolja eigenlijk doof is. Niettemin gebeurde dit alleen
door middel van werkwoorden die de auteur gebruikte om te beschrijven hoe Kolja
waarneemt.
De analyses van Ik heb mijn naam terug en Doof heb ik met de aanpak van stilte
afgerond. Hier is het niet van toepassing, want de stilte wordt vermeld als een stereotype.
Maar omdat dit boek niet alleen over Kolja maar ook over Pjotr Iljitsj Tsjaikovski gaat, speelt
de muziek in het verhaal een van de hoofdrollen. Het vormt een interessante verbinding
tussen de dovenwereld en de wereld van horenden. Ik ga dus mijn analyse beëindigen met een
passage waarin Kolja beschrijft hoe hij muziek waarneemt.
Geen idee hoe mijn ‘horen’ zich verhoudt tot dat van horenden, maar ik ervóér.
Niet alleen vibratie vang ik op, maar ook passie, ritme flakkerend als vlammen, de
stuwing achter de muziek, en tastbaarder, een dwang, misschien de noodzaak zelfs
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die Petja voelde toen hij zijn noten schreef. Het vervlechten en vermengen van de
trilling van instrumenten kan me verrukken. Ik merk momenten van extase,
jubelend, maar ook eenzaamheid, wanneer een sectie wegsterft, verlies. Het slot
raakt mij het machtigst. Vaak is er dan één vervaarlijk deel waarin alles
minutenlang lijkt aan te zwellen: de grond rilt, alsof ik op een pier in zee sta met
blote voeten op basalten golfbrekers. Dan waait het gevaar over en sterft weg
zoals een storm gaat liggen en blijf ik achter in een lenteregen van laatste, losse,
rondspattende noten (Japin, 2017, p. 261–262).
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6. Conclusie
In mijn bachelorscriptie heb ik op basis van de ‘othering’ strategieën van Morrison en
Meijer onderzocht of de aanpak van de dove personages vergelijkbaar is met de postkoloniale
aanpak van ‘de ander’. De strategieën gaan over de inheemse bevolking in de (post)koloniale
boeken, ik heb ze meestal moeten aanpassen. De onderzochte boeken zijn Ik heb mijn naam
terug van Yvonne Kemink, Doof van Siska Mulder en Kolja van Arthur Japin.
In de inleiding heb ik een vraagstelling voorgesteld die ik in de conclusie wil
beantwoorden. De vraagstelling heeft een vraag en een subvraag. Nu wil ik graag de hele
vraagstelling herhalen: In hoeverre verschillen de representatie en de zelfrepresentatie van de
dove personages in de onderzochte boeken van de andere (horende) personages? Vergeleken
met de op de realiteit gebaseerde beschrijving van de representatie en zelfrepresentatie,
beschreven in de autobiografie Ik heb mijn naam terug, hoe verschillen deze in de romans
Kolja en Doof?
Ik begin met de hoofdvraag. Ik alle drie boeken heb ik kenmerken gevonden die dove
mensen duidelijk onderscheiden van de horende meerderheid. Ik ga vergelijking maken op
basis van de strategieën. Ten eerste ga ik naar ‘de representatie van dove mensen als dieren’
kijken.
Expliciet was dit genoemd alleen in Kolja. Het geschreeuw dat Kolja maakte toen hij niet
kon spreken werd door zijn leraar vergeleken met dierengeschreeuw. Het wordt dus letterlijk
genoemd. Bovendien lijkt her erop dat Kolja als een dier leeft wanneer hij klein is en nog niet
kan spreken. Kolja is het enige van de onderzochte boeken waarin ik zo’n voorbeeld heb
gevonden. Dit kan iets te maken hebben met het feit dat het verhaal zich op een andere plaats
en in een ander tijdperk afspeelt. Het blijkt dat de doven niet vaak worden vergeleken met
dieren.
De tweede strategie, de ‘bevoogdende vertelwijze’, werd deels in Ik heb mijn naam terug
en helemaal in Doof toegepast terwijl de auteur van Kolja niet bang was om de dove
jongeman volledig aan het wordt te laten. Een van de twee verhaallijnen wordt juist door hem
verteld (de tweede verhaallijn wordt door Modest verteld, het presenteert zijn eigen
gezichtspunt). Door de dove ik verteller wilde Japin volgens mij authenticiteit bereiken. De
lezer kan de situatie van een dove in de horende maatschappij beter begrijpen en zich in zijn
situatie inleven als hij door zijn ogen mag kijken.
Stella, de dove vrouw van Oscar, in Doof komt in het hele boek helemaal niet aan het
woord wat vertellen betreft. Het verhaal wordt verteld door Oscar, de horende hoofdpersoon.
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Alles wat Stella doet, zegt en soms ook voelt, wordt via hem doorgegeven. De lezer krijgt
geen directe toegang tot haar hoofd en/of gedachten.
Mijn opinie is dat het geen bedoeling van de auteur was om te laten zien dat Stella niet in
staat is om het verhaal te vertellen vanwege haar handicap. Volgens mij gaat het er eerder om
dat de roman het verhaal van Oscar, de hoofdpersoon vertelt en Stella, of wie dan ook als
verteller of focalisator, niet in staat zou zijn om alle details te geven omdat zij niet altijd met
Oscar op dezelfde plaats is. Hij weet er dan niets over wat Stella aan het voorbereiden is en
het boek blijft spannend tot de laatste pagina.
In Ik heb mijn naam terug is de vertelinstantie wat ingewikkeld. Net als Kolja bevat het
boek twee verschillende niveaus. Een van ze speelt zich af kort nadat Yvonne doof geworden
is, het tweede wanneer ze een implantaat krijgt en begint weer te horen.
Het eerste niveau wordt meestal door een personale verteller verteld en deze
vertelinstantie neemt een bepaalde afstand van Yvonne, hoewel zij de focalisator is. De
functie ervan lijkt me duidelijk te zijn: nadat Yvonne doof wordt, ontstaat er een symbolische
kloof tussen haar en de horende mensen. Zo voelt zij zich ten minste. De verteller past goed in
de sfeer van dit verhaalniveau.
Het tweede niveau wordt door een ik-verteller verteld en deze verteller is Yvonne zelf. De
dove is hier dus volledig aan het wordt. Men kan zich afvragen of Yvonne nog steeds aan een
dove beschouwd kan worden als ze weer hoort. Ik beschouw haar wel als doof, omdat ze
compleet afhankelijk is van het cochleair implantaat. Als het niet werkt, kan ze niets horen.
Haar gehoorstelsel werkt niet meer en dat is niet veranderd. De dove Yvonne is er dus
volledig aan het woord gelaten (net als Kolja).
Ten derde stellen Morrison en Meijer ‘het veelvuldig markeren van huidskleur en
naaktheid’ voor, bij mij dus het markeren van doofheid. In zekere mate en op verschillende
manieren gebeurt dit in alle drie geanalyseerde boeken.
Het minst evident is het in Ik heb mijn naam terug. Een voorbeeld ervan is in het in de
subparagraaf 3.2. (p. 27–28) geciteerde stuk waarin er door middel van een blocnote
gecommuniceerd wordt, namelijk in de zinnen ‘Kan je écht helemaal niet horen? Wij vinden
het erg dat je doof bent, maar blind zijn is toch veel erger’ (Kemink, 2008, p. 80). Het wordt
vaker gemarkeerd dat Yvonne weer kan horen en hoe het is (en ook hoe mensen op het feit
wel of niet reageren). Dit is het werkelijke thema van het boek.
De twee niveaus van Kolja hebben twee verschillende vertelinstanties en er zijn ook twee
manieren waarop het herhaald wordt dat Kolja niet hoort. Ten eerste gaat het om objectieve
beschrijvingen die op het niveau van Modja’s dagboeken zijn te vinden en vooral aan het
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begin van de leraar-leerling relatie. Op het tweede niveau wordt het niet expliciet gezegd maar
wel gemarkeerd door bijvoorbeeld het gebruik van werkwoorden. Kolja als de ik-verteller
gebruikt vaak ‘ik ving op’ in plaats van ‘ik hoorde’.
In Kolja wordt dus op een bepaalde manier veelvuldig gemarkeerd dat er een doof
personage is, maar dit wordt of niet expliciet gezegd, of niet negatief bedoeld. Toch wordt het
feit vaker herhaald dan in de situatie van Yvonne.
Het meest kennelijk is het veelvuldig markeren van doofheid in Doof. De ik-verteller
Oscar herinnert er vaak aan de lezer (en misschien ook zichzelf) aan dat Stella doof is. In de
subparagraaf 4.2. (p. 34–35) heb ik zeven verschillende situaties voorgesteld en geanalyseerd.
In elk ervan wordt letterlijk verteld dat Stella doof is.
De laatste twee strategieën, ‘de economie van het stereotype’ en ‘het gebrek aan
zelfbegrip en zelfreflectie’ verschijnen het meest in Ik heb mijn naam terug. Het boek is
vooral op het innerlijke van dove Yvonne gericht en de lezer krijgt ook een goede toegang tot
haar gedachten. Het gebrek aan zelfbegrip en aan zelfvertrouwen wordt er expliciet
beschreven.
De vergelijking met een etnische groep, wat als een stereotype gezien kan worden, wordt
gemeld door een man die alle doven zou willen naar een apart eiland ‘verhuizen’. Ik heb deze
situatie beschreven in de subparagraaf 3.2. op pagina’s 27 en 28. Wat de man in de blocnote
schrijft grenst volgen mij aan discriminatie.
In de andere twee boeken wordt geen vergelijking gemaakt met etnische groepen, maar er
worden wel stereotypen genoemd wat de doofheid betreft. Het gaat om feiten zoals dat ze in
stilte leven, dat hun leven door de doofheid moeilijk is of dat ze zich niet zo goed kunnen
aanpassen aan een nieuwe (onbekende) situatie.
Het gebrek aan zelfbegrip of -reflectie is in Doof onmogelijk te analyseren omdat Oscar
als de ik-verteller geen toegang heeft in het hoofd van Stella. In Kolja is er sprake van het
gebrek van zelfbegrip bij Kolja. Ik heb voorbeelden kunnen vinden in de dagboeken van
Modest, maar ik beschouw niet als betrouwbaar omdat Kolja in die tijd wanneer Modest
erover schrijft, nog een kind is.
De bovenstaande samenvatting van de analyses, vormt een antwoord op mijn
onderzoeksvraag en subvraag. De hoofdvraag kan beantwoord worden op basis van de
analyse van Ik heb mijn naam terug. De zelfrepresentatie hangt nauw samen met het
zelfbegrip en zelfreflectie. Nadat Yvonne haar gehoor verloor, veranderde alles in haar leven,
inclusief de positie in de maatschappij en hoe zij dat ervaart. Vergeleken met andere
personages van het boek heeft Yvonne geen vaste plek in de wereld. Ze wordt opzij geduwd
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van de horende mensen (behalve haar familie) totdat ze het cochleair implantaat krijgt en
weer kan horen.
Voor Doof kan de vraag deels beantwoord worden omdat ik geen toegang kreeg tot de
gedachten. De zelfperceptie heb ik dus niet kunnen analyseren. Maar Stella lijkt in de
maatschappij normaal te functioneren en goed te communiceren, ook met de mensen die ze
niet kent. Haar positie is duidelijk en ze leeft niet ‘in haar eigen wereld’ zoals Yvonne.
Voor Kolja geldt deels hetzelfde. Het analyseren van een zelfperceptie Kolja wanneer hij
een kind is, is moeilijk omdat de lezer geen toegang krijgt tot zijn gedachten. Over de
achtjarige Kolja wordt verteld alleen door middel van de dagboeken van Modest en het gaat
om een subjectieve beschrijving van Modja’s gezichtspunt. Kolja’s positie verandert in de
loop van het verhaal. Als een kind leeft hij buiten de rest van zijn gezin. Als hij leert te
spreken, wordt hij een volledig lid van de maatschappij. Het is dus vergelijkbaar met de
situatie van Stella.
Bij de volwassene Kolja is het mogelijk om zijn zelfperceptie te beschrijven. Deze is heel
anders dan bij Yvonne. Kolja voelt zich een gewone mens te zijn die op hetzelfde
maatschappelijke niveau staat als de horende mensen.
Kortom, de situatie van Yvonne, die ik als een werkelijke levenssituatie beschouw (hoe ik
in inleiding heb aangegeven) verschilt erg van de situaties beschreven in Kolja en Doof. De
dove personages van deze twee boeken lijken af en toe ook wat eenzaam te zijn of apart te
staan, maar de situatie beschreven in Ik heb mijn naam terug is extreem.
Volgens mij heeft zo’n groot verschil ermee te maken dat Ik heb mijn naam terug een
omschrijving bevat van de reële wereld. Het blijkt dat de auteurs van Kolja en Doof zich
hebben laten inspireren door de reële situaties van het leven van dove mensen, maar omdat ze
het zelf niet kunnen ervaren, blijft hun beschreven beeld verwrongen.
Ik wil nog even terugkeren naar mijn hoofdvraag of de (zelf)representatie van de dove
personages verschilt van de horende personages. In twee van de drie gevallen blijkt het niet te
zijn. De dove personages in Doof en Kolja zijn volledig ingebed in de maatschappij. Bij Ik
heb mijn naam terug is dit anders. Het komt volgens mij ook door het feit dat dit boek een
non-fictie is.
Ten slotte wil ik mijn opmerkingen over de aanpak van stilte uitleggen. Ik vond het
interessant dat de stilte in elk boek heel anders wordt beschreven. Ik zie het als een thema
voor een verder onderzoek, waarvoor ik in mijn bachelorscriptie geen ruimte meer heb – een
onderzoek ernaar doen hoe dove mensen ‘stilte’ begrijpen en daarop eventueel ook een
analyse maken van de aanpak van stilte in romans waarin dove personages voorkomen.
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