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PROJECT VERHUIZEN… WAAROM? DAAROM!
Ten geleide
Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten binnen het project Verhuizen…
Waarom? Daarom! Het voorstel voor dit project werd geïnspireerd door een vraag
vanuit het landelijk centrum voor oudere doven De Gelderhorst. Het centrum wilde
meer weten over de wensen en behoeften rond wonen en zorg van oudere doven.
Onderzoek naar deze specifieke vraag vormt één van de activiteiten binnen het
project. Een kort verslag van deze studie met aanbevelingen is onderdeel van de
huidige rapportage (p. 23). Andere activiteiten binnen het project waren gericht
op Dovenstudies als wetenschappelijk onderzoeksgebied. Die werden onder een
andere titel naar buiten gebracht: Beyond Hearing. Cultures Overlooked.
Het project als geheel werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting
Handgebaar. Ook De Gelderhorst droeg bij aan de realisatie. Hiervoor bedanken
wij Stichting Handgebaar en De Gelderhorst van harte. Vanzelfsprekend gaat onze
dank ook uit naar iedereen die wij gesproken hebben, met name alle dove ouderen
en ook de zorgprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers die hun verhalen,
ervaringen en kennis met ons hebben gedeeld. Het onderzoek is uitgevoerd bij de
afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Ook collega’s van deze
afdeling bedanken wij voor hun steun en interesse in dit project.
Anja Hiddinga /onderzoeksteam Beyond Hearing. Cultures Overlooked.

Project
Het project Verhuizen…. Waarom? Daarom! omvatte twee soorten werkterreinen:
1e wetenschappelijk onderzoek naar de leef- en woonwensen van oudere dove
mensen
2e het bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal wetenschappelijk onderzoek naar
taal en cultuur van dove mensen, ofwel Dovenstudies.
Hieronder volgt de rapportage van beide onderdelen van het project.
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Relevantie
In Europa is er weinig sociaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
Dovenstudies, in Nederland zelfs vrijwel geen. Dat is een lacune, maar biedt
ook kansen om een zichtbare bijdrage te leveren. Het vraagt wel om inbedding
van Dovenstudies binnen de sociale wetenschappen, een proces dat twee
kanten uitgaat. Vanzelfsprekend is het belangrijk de enorme kennisbron die deze
wetenschapsgebieden vormen, in te zetten om vraagstukken over dove mensen
te bestuderen. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk te laten zien welke
relevantie een specifieke studie, zoals die over dove ouderen, heeft voor bredere
sociaal wetenschappelijke vraagstukken als diversiteit, integratie, socialiteit,
identiteit en subjectiviteit, kinship relaties, ontwikkelingen in zorgarrangementen, etc.
Om deze doelen te bereiken is daarom naast het onderzoek naar de levenskwaliteit
van oudere doven en de activiteiten daaromheen, veel aandacht besteed aan
contacten met collega wetenschappers, aan gastcolleges op de eigen en andere
universiteiten, aan presentaties op binnen en buitenlandse conferenties en in
internationale onderzoeksnetwerken. Bij deze gelegenheden zijn bevindingen uit
het project Verhuizen… Waarom? Daarom! gepresenteerd vanuit verschillende
theoretische perspectieven.

Onderzoeksteam
Voor het werk zoals dat in het projectplan was voorgesteld, was het van
groot belang om een onderzoeksteam samen te stellen waarin, naast de
hoofdonderzoeker, zowel dove als horende assistenten zouden meedoen. De
hoofdonderzoeker (Anja Hiddinga) werkte (in wisselende samenstelling vanwege
zwangerschap of vertrek naar het buitenland) in een team met gevorderde
studenten of afgestudeerde masters uit verschillende vakgebieden (sociaal
wetenschappelijk (Nienke Sijm, Michou Benoist, Madeleine Herzog, Maja
de Langen), linguïstisch (Katya Buts), psychologisch (Meike Brock) en een
webdesigner (Samantha Fles). Er is opzettelijk gekozen voor dit relatief grote aantal
assistenten, niet alleen voor directe inzet bij verschillende werkzaamheden, maar
ook om het project een zekere ‘body’ te geven en uitstraling naar buiten. Omdat
we ons ook op een (internationale) onderzoekswereld richtten, werd besloten dit
projectteam een passende naam te geven. Dat is geworden: Beyond Hearing.
Cultures Overlooked.
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De activiteiten van het project en de projectleider zijn steeds onder die noemer naar
buiten gebracht, ook de publicaties. Dat de meeste leden van het onderzoeksteam
zelf doof zijn of nauwe betrekkingen hebben met dove mensen was bij alle
activiteiten die we hebben ondernomen niet alleen een groot voordeel, maar
essentieel voor het uiteindelijke succes. Tegelijkertijd is tussen de leden van
het onderzoeksteam een onderlinge band en inhoudelijke betrokkenheid bij het
project gegroeid, zodat iedereen zich persoonlijk verantwoordelijk voelde voor de
activiteiten. Ook daarom is dit verslag in de ‘wij’ vorm gesteld.

Begeleidingscommissie
Ter ondersteuning van het project was een officiële begeleidingscommissie
samengesteld, bestaande uit Prof. Dr. R. Pool, Prof. Dr. J. Pols voor de Universiteit
van Amsterdam, dhr. Drs. J. Tempelaar en Mevr. Drs. A. Hooijer voor Stichting
Handgebaar en De Gelderhorst.
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A. PRAKTIJKGERICHT WERKTERREIN
Kern van het project was het onderzoek
naar welbevinden en levenskwaliteit van
oudere dove mensen, met name hun
wensen ten aanzien van zorg en wonen
in de toekomst. Naast de interviews
en focusgroep-discussies zijn voor
inzicht in deze vragen ook regelmatig
bijeenkomsten bezocht, informele
bezoekjes afgelegd en gesprekjes
met oudere doven gehouden, zowel
binnen als buiten De Gelderhorst.
Verder waren er formele en informele
gesprekken met zorgprofessionals,
beleidsambtenaren, stafleden van De
Gelderhorst en van andere instellingen,
activiteitenbegeleiders, maar ook met

dove mensen van allerlei leeftijden,
inclusief jongeren. Zo kon een rijk beeld
gevormd worden dat voor het uitwerken
van onderzoeksvragen en het begrijpen
van de bevindingen belangrijk was.
Verder hebben wij onze praktische
activiteiten ook gericht op
zorgprofessionals. In een workshop is
met hen van gedachten gewisseld over
wederzijdse bevindingen en ervaringen.
We hebben hiervoor presentatoren
uit verschillende zorgorganisaties
uitgenodigd, een opzet die erg op prijs
werd gesteld.
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1. WOON- EN LEEF-WENSEN VAN OUDERE DOVEN
Het onderzoek naar woon- en leefwensen van oudere doven zelf, wordt in bijgaand
eindverslag apart verantwoord. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste
bevindingen.
Vergelijking wachtlijsters en niet-wachtlijsters
In een vroege fase van het onderzoek
naar leef- en woonwensen van oudere
doven bleek dat de oorspronkelijke
vraagstelling moest worden bijgesteld.
Daarin werd namelijk gevraagd wat
het verschil is tussen mensen die wel,
en mensen die niet op de wachtlijst
van De Gelderhorst staan ten aanzien
van hun overwegingen over ‘kwaliteit
van leven’. De veronderstelling was
dat er tussen deze beide groepen
verschillen zouden zijn in termen van
de behoefte om samen met andere dove mensen oud te worden. Aanwijzingen uit
vooronderzoek en eerdere studies benadrukten immers het belang van een ‘doven
socialiteit’ voor leven en welzijn van dove mensen. Gebruik van gebarentaal is
daarin een belangrijk element, maar ook het onderhouden van een sociaal netwerk,
gelijkwaardigheid, gedeelde geschiedenis, etc. Voor oudere doven zou de keuze
voor een verhuizing naar De Gelderhorst een voor de hand liggende manier zijn om
op gevorderde leeftijd zo een situatie te realiseren. Niet voor niets wordt dit centrum
in de Nederlandse Dovengemeenschap, ook bij jongeren, regelmatig een paradijs
voor doven genoemd. Het vergelijken van wachtlijsters en niet-wachtlijsters onder
oudere doven, zou ons dus inzicht kunnen geven in de rol die ‘doven socialiteit’
speelt in het realiseren van een fijn en goed leven op oudere leeftijd.
Weinig verschil
Al snel bleek echter dat er eigenlijk geen verschil was tussen beide groepen, niet in
termen van hun gedachten ten aanzien van een bepaalde locatie, een woonvorm,
het gebruik van gebarentaal, respect voor Dovencultuur, het gezelschap van
andere dove mensen, etc. De presentatie van de eerste voorlopige bevindingen van
het onderzoek (op het World Congres van de Wereld Federatie van Doven (WFD) in
Istanbul, 2015) had dan ook, wat provocatief, als titel: Growing old together: DEAF
SAME, but not always and not too much.
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Diversiteit
Het was tegen de verwachting in, maar de tegendraadse bevindingen waren juist
interessant en leidden tot preciezer en verder vragen stellen. De kwalitatieve opzet
van het onderzoek leende zich hier goed voor. Door een narratieve benadering,
waarin uitgebreid met respondenten werd gesproken over hun persoonlijke
geschiedenis en situatie, kregen we een rijk beeld van de variëteit aan elementen
die in de overwegingen van oudere doven over levenskwaliteit en welzijn een rol
spelen.
Binnen Dovenstudies is al veel langer aandacht voor diversiteit en variëteit bij
dove mensen: DE Dovengemeenschap, zo wordt steeds nadrukkelijker betoogd,
bestaat niet. Dat bleek ook in ons onderzoek en - niet verbazend maar wel
opmerkelijk - de antwoorden van onze respondenten blijken volstrekt in lijn met die
van horende ouderen. Uit een grootschalige survey onder ouderen in Nederland
(uit 2014), is namelijk gebleken dat hun overwegingen om wel of niet te verhuizen
vanwege levenskwaliteit en welbevinden, complex en variabel zijn en een breed
terrein bestrijken. Over hoe die overwegingen in individuele gevallen uitpakken,
zijn nauwelijks voorspellingen te doen.1 Dit blijkt voor oudere doven net zo te zijn.
Zij vormen geen homogene groep, hoewel er veel is dat hen bindt (school- en
instituutsverleden, verbod op gebruik gebarentaal, geschiedenis van betutteling en
discriminatie, sociale stigmatisering, etc). De overwegingen die zij maken over hun
welzijn nu en in de toekomst zijn situatie- en persoonsafhankelijk, met gezondheid
en eenzaamheid als vaste thema’s, precies zoals dat ook bij horende ouderen het
geval is.
Gemeenschappelijkheid
Opmerkelijk is wel dat alle respondenten in het onderzoek De Gelderhorst
betrekken in hun overwegingen over een goed leven op gevorderde leeftijd.
Zij zien het als een centrum waar je als dove fijn kunt wonen en goed verzorgd
wordt. De meeste ouderen willen echter zo lang mogelijk thuis blijven wonen om
redenen die sterk uiteenlopen voor individuele gevallen (nabijheid van kinderen,
vrienden, een fijne woonsituatie, zorg- en gezelligheidsvoorzieningen, geen binding
met het oosten van het land, etc.). Ook de beslissing om op je oude dag wel of
niet samen te leven met andere doven wordt niet op voorhand genomen en is sterk
persoons- en situatie-afhankelijk. Wat voor de één reden is om naar De Gelderhorst
te willen verhuizen (gezelligheid, kleine gemeenschap), is voor de ander juist een
reden om dat niet te doen (naar binnen gekeerde gemeenschap met veel sociale
controle). Wel zien we in de verhalen van respondenten terug dat dove ouderen
zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en bij doven die niet meer zo ambulant zijn
bezoekjes afleggen en kleine diensten verlenen.
1
Lijzenga, Jeroen & Theo van der Waals (2014), Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen:
Een verhaal met veel gezichten. Companen. Rapport in Opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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Vrienden en kennissen zijn vaak zelf ook dove mensen en ook weet men vaak waar
doven wonen en hoe hun situatie is. Er is dus wel degelijk sprake van een gevoel
van gemeenschappelijkheid (deaf-same) dat genuanceerd en gevarieerd gestalte
krijgt en niet noodzakelijkerwijs gebonden is aan een concentratie van dove
mensen op één plaats.
Onderzoeksklimaat
De eerste onderzoeksbevindingen – geen duidelijk verschil tussen de mensen die
wel en die niet op de wachtlijst staan in termen van hun reële wens om te verhuizen
– toonden aan hoe lastig het is voor De Gelderhorst als instelling om op basis van
de wachtlijst beleid te voeren. Dat had ook zijn weerslag op ons onderzoek: de
uitkomsten konden mogelijk relevant zijn voor de discussies rond de wenselijkheid
van uitbreiding van het centrum. Dit noodzaakte ons tot grote zorgvuldigheid in
de presentatie en interpretatie van de bevindingen. Hoewel wij ons bewust waren
van het spanningsveld waarin De Gelderhorst na de zomer van 2016 terecht
was gekomen en van het mogelijke gewicht dat de onderzoeksresultaten daarin
zouden kunnen krijgen, hebben wij ons steeds vrij gevoeld naar eigen inzicht,
gebaseerd op empirische bevindingen en wetenschappelijke methodiek, de data te
rapporteren en interpreteren.
Wachtlijst lastig beleidsinstrument
In het algemeen valt op dat voor onze respondenten het ouder worden een
belangrijker motivatie lijkt te zijn om te verhuizen naar De Gelderhorst dan het doofzijn als zodanig. In dit beeld past dat inschrijving op de wachtlijst niet zonder meer
informatief bleek over de verhuiswens. Sommigen hadden zich ‘voor de zekerheid’
op de wachtlijst ingeschreven, maar hoopten nooit te hoeven verhuizen. Anderen
hadden zich niet ingeschreven, maar zeiden dat ze ‘natuurlijk’ naar De Gelderhorst
zouden verhuizen ‘als het thuis niet meer gaat’. Dit betekent dat de wachtlijst geen
goede indicator is voor de behoeften van oudere doven aan een bepaalde woonen leefvorm. Het is niet ondenkbaar dat er zelfs meer gegadigden zijn die niet op
de lijst staan dan die daar wel op staan. Deze interpretatie wordt ook ondersteund
door de bevinding dat iedereen in dit onderzoek het terechtkomen in een ‘horend’
verzorgingshuis als een nachtmerriescenario bestempelt. Alle respondenten vinden
dat De Gelderhorst mogelijkheden biedt die elders moeilijk of niet realiseerbaar
zijn. Dat is een belangrijk gegeven. Niet alleen fungeert De Gelderhorst als een
soort vangnet, maar het bestaan ervan vormt een bron van gemoedsrust en draagt
op die manier bij aan levenskwaliteit en welbevinden, ook voor hen die er nooit
komen te wonen. Sterker nog, alle oudere doven die wij gesproken hebben voor dit
onderzoek zijn trots op ‘hun’ Gelderhorst. Het centrum speelt dus op een bijzondere
manier een grote rol in de overwegingen van oudere doven. Ook al is die rol
indirect, het belang ervan moet niet onderschat worden.
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De Gelderhorst als Deaf space 1
De Gelderhorst huisvest op dit moment de grootste concentratie dove mensen
in Nederland. De notie Dovencultuur is voor oudere doven een onwennig begrip.
Desondanks, en met het verdwijnen van de traditionele Dovenclubhuizen, de
nieuwe contactmogelijkheden voor doven via sociale media, het veranderen van
de Dovengemeenschap door de nu vrijwel routinematige toepassing van CI bij
doof-geborenen, de maatschappelijke acceptatie van gebarentaal, de grotere
bekendheid van ‘dove mensen’ en Dovencultuur, is De Gelderhorst een ‘Deaf
space’2 van formaat. Met Deaf space wordt niet zo maar een plaats bedoeld waar
dove mensen bij elkaar zijn. Deaf space verwijst naar een plek die geproduceerd
wordt door alledaagse activiteiten en handelingen van dove mensen. Zij maken de
plek. Dovencultuur staat bij De Gelderhorst hoog in het vaandel en in zekere zin
heeft het centrum daarmee een bepaalde verantwoordelijkheid genomen voor het
belang van Dovencultuur in Nederland.
Een nieuwe generatie
Dat deze rol ook door jongere generaties doven wordt gewaardeerd, blijkt uit hun
massale inschrijving op de wachtlijst van De Gelderhorst in een steunactie ten tijde
van de bestuurlijke conflicten rond het centrum. Hoewel er soms pessimistisch
wordt gedacht over het voortbestaan van gebarentaal en zelfs van een
gemeenschap van dove mensen, blijkt uit dit soort acties duidelijk dat jongeren zich
deel voelen van een levende gemeenschap, en zich bewust zijn van en trots zijn op
Dovencultuur als bron van identiteit. Hetzelfde beeld kwam ook uit een summiere,
zeer kleinschalige verkenning die we hebben gehouden onder jongere doven. Dit
is een groep voor wie De Gelderhorst naar verwachting, ook in de toekomst, een
belangrijk centrum van wonen en zorg zal blijven. Hoe het gesteld is met de jongere
generatie als geheel, hoe groot de groep is, op welke manier diversiteit daarin
gestalte krijgt, welke rol het CI speelt in deze groep, wat voor hen nu belangrijk is,
wat zij van de toekomst verwachten, hoe doofheid en andere doven mensen daar in
een rol spelen, zijn urgente vragen die we graag in een vervolgonderzoek onder de
loep nemen.

2

Gulliver, M. (2009) DEAF Space, a History: The Production of DEAF Spaces. Emergent, Autonomous,

Located and Disabled in 18th and 19th Century France. Dissertation (PhD). University of Bristol

2
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2. WORKSHOP VOOR PROFESSIONALS EN
VRIJWILLIGERS
Een tweede activiteit die in de meer praktisch gerichte activiteiten van het
project past, is een workshop voor professionals, die halverwege het project in
samenwerking met De Gelderhorst georganiseerd is met en voor professionals en
vrijwilligers in de zorg aan dove mensen. Het thema van de workshop was: Wat is
goede zorg voor dove mensen? Hoe specifiek moet die zorg zijn? (zie ook bijlage).
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Verschillende zorgterreinen vertegenwoordigd
We hoopten op zo’n veertig deelnemers en dat aantal werd ook bereikt. Een viertal
dove en horende sprekers werkzaam op verschillende terreinen van de zorg
waren uitgenodigd voor het geven van een korte inleiding. Dorien de Graaf (De
Gelderhorst) sprak over zorg voor dove ouderen, Jeantine Janse (Doof & Co) over
zorgproblematiek bij dove volwassenen, Marijn de Boer (Stichting Zaamzorg) over
dove en slechthorende (jong) volwassenen en Hanny Plomp (Stichting JobDoen)
over buddy’s voor doven en slechthorenden in mantelzorgsituaties.
Na de pauze werd er in twee workshoprondes gediscussieerd over verschillende
stellingen. Aan het eind van de middag was er een panel discussie met de sprekers,
waaraan ook Benny Elfferink deelnam (Oog op Zorg).
Zorg voor doven moet specifiek zijn
In de workshop rondes en de paneldiscussie kwamen veel punten over tafel,
maar duidelijk was dat over de inhoud en vorm van zorg aan doven veel
overeenstemming bestond. De meeste zorgverleners vonden dat de zorg voor
dove mensen zeker specifiek moest zijn, afgestemd op dove mensen, maar dat
de hulpverlener zelf niet per se doof hoeft te zijn. Zeker opvallend was, dat zelfs
de beheersing van de Nederlandse Gebarentaal niet als essentieel gezien werd
om goede zorg aan dove mensen te kunnen geven. Ook de aanwezige dove
zorgverleners waren deze mening toegedaan. Dit punt kwam ook in de slotdiscussie
naar voren. Het werd belangrijker gevonden dat de zorg wordt toegesneden op de
zorgvrager en dat er aandacht en begrip is voor de doofheid van cliënten en hun
andere manier van communiceren.
Waardering
Bij de afsluitende borrel bleek hoe zeer deze middag op prijs werd gesteld
door de deelnemers. Genoemd werden bijvoorbeeld dat de grote instellingen in
de discussies nu eens niet de boventoon voerden en dat nieuwe sprekers met
een frisse inbreng de toon hadden gezet. Ook werd heel positief beoordeeld
dat deelnemers zelf actief konden discussiëren in de workshops en dat er
daadwerkelijk uitwisseling van ideeën had plaatsgevonden. Collega’s uit het
hele land, uit verschillende instellingen en zorgterreinen waren deze middag met
elkaar in gesprek. Het nadrukkelijk betrekken van dove sprekers, pannelleden,
discussieleiders (o.a. onze onderzoeksassistenten) en de deelname van dove
professionals was zeker een belangrijke factor in de waardering. Al met al dus een
hele vruchtbare middag, waarover een kort verslag is geschreven voor het tijdschrift
Woord & Gebaar (zie bijlage).

11

3. ANDERE OUTPUT
Naast het onderzoeksrapport, hebben
publicaties in meer populaire media
aandacht gegeven aan de praktische
context van het onderzoek (Woord & Gebaar,
www.socialevraagstukken.nl, interviews op
Radio 1 en 5, een boekje voor de Italiaanse
belangenorganisatie voor Doven) op de
website www.Doof.nl. Bovendien heeft
het project een eigen website gelanceerd
(ontworpen en beheerd door een dove
webdesigner) waar informatie en activiteiten
worden gepost (www.doveouderen.com).

4. PRESENTATIE VOOR DE DOELGROEP
Voor de presentatie van de onderzoeksresultaten aan de doelgroep was
aanvankelijk afgesproken dat die zou plaatsvinden op de vierde landelijke
Ouderendag voor Doven, in april 2017. Vanwege de feestelijkheden rond het
aftreden van de zittende bestuurder en het aantreden van de nieuwe bestuurder
vond de organisatie dat uiteindelijk toch minder passend. De presentatie zal
daarom later plaatsvinden. Het is de bedoeling die in een bijzondere vorm te
gieten. Daarvoor is contact gezocht met de scriptschrijfster en actrice van het stuk
100 Huizen. Dit bekroonde, korte toneelstuk gaat over ‘thuisgevoel’ en wordt als
solovoorstelling voor een kleine publiek gespeeld. De verkorte levensverhalen van
honderd zeer verschillende mensen worden door de actrice in gestileerde vorm en
inhoud her-verteld en gaan over waar en vooral ook waarom je je ergens thuis voelt.
Deze opzet past prachtig bij de essentie van het onderzoeksproject. De actrice
van 100 Huizen is enthousiast voor een ‘bewerking’ van haar stuk op basis van
de interview gegevens uit ons onderzoek. Een dove acteur zal op basis daarvan
gestalte geven aan de verscheidenheid van omschrijvingen en gevoelens die dove
ouderen geven aan hun ‘thuisgevoel’. Er zijn principe afspraken met zowel een dove
acteur, als met de actrice van het stuk 100 Huizen voor een coachende rol. Om dit
plan nu verder uit te werken moet het als aparte activiteit worden opgezet, hetgeen
meer tijd vraagt (en misschien wat extra fondsenwerving). Om deze reden willen
we het bestuur van de Stichting Handgebaar vragen het hiervoor op de begroting
gereserveerde budget als reservering te mogen boeken, met de uitdrukkelijke
afspraak dat deze presentatie voor het eind van het jaar zal worden uitgevoerd voor
de doelgroep.
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B. WETENSCHAPPELIJKE CONTEXT
In Europa wordt weinig sociaal
wetenschappelijk onderzoek naar dove
mensen of gebarentaal gedaan, in
Nederland vrijwel niet. Aandacht van
wetenschappers voor vraagstukken
die te maken hebben met dove
mensen, gebarentaal en Dovencultuur
is vanzelfsprekend cruciaal voor de
vitaliteit van Dovenstudies. Het gaat
er dan niet alleen om meer kennis

te ontwikkelen over dove mensen,
Dovencultuur en gebarentalen, maar ook
om de betekenis voor andere disciplines
van dit onderzoeksterrein zelf aan te
tonen.
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Interdisciplinair
Met zijn nauwe verbinding met de antropologie en sociologie, disability studies,
pedagogiek, sience and technology studies, maar ook met de linguïstiek,
historiografie (‘oral’ history), of velden zoals mental health of revalidatie studies,
bevindt dit veld zich op een interessant knooppunt van disciplines, waarin
vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Deze
positie heeft een krachtige meerwaarde, zowel voor Dovenstudies zelf, dat als
interdisciplinair veld aantrekkelijk wordt voor hooggekwalificeerde onderzoekers
om in te werken, maar ook voor andere velden die geïnteresseerd zullen zijn in
de resultaten van onderzoek naar/over/met dove mensen. Door goed, interessant
onderzoek, met theoretische benaderingen die aansluiten bij internationale
ontwikkelingen, komt Dovenstudies midden in de sociale wetenschap te staan en
zal minder snel gezien worden als een marginale activiteit van een begeesterde
groep nauw betrokkenen. We hebben ons daarom ingespannen onderzoekers
en studenten van verschillende vakgebieden voor ons project te interesseren.
Daarbij is vanzelfsprekend wel veel aandacht gegaan naar het betrekken van dove
studenten en onderzoekers.
Gedeelde verantwoordelijkheid
Zoals gezegd gold dat ook voor de samenstelling van de groep assistenten
in het project. Door te opereren als onderzoeksteam Beyond Hearing.
Cultures Overlooked, ook in de auteursaanduiding bij artikelen, kon de
gemeenschappelijkheid versterkt worden en werd het project een project van het
hele team.

Maja de Langen

Katya Bus

Meike Brock en Nienke Sijm
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1. ARTIKELEN
Het schrijven en geaccepteerd krijgen van een wetenschappelijk artikel is vaak
een taai proces, dat heel veel tijd in beslag neemt. We zijn dus verheugd dat twee
voorgestelde artikelen inmiddels zijn geaccepteerd voor publicatie in internationale
wetenschappelijke tijdschriften.
•
‘Empowerment of Deaf elderly in The Netherlands: residents of De
Gelderhorst united.’ voor het internationale tijdschrift Language, Culture and History.
•
‘Growing old together. Aging deaf people and the politics of belonging.’
voor het tijdschrift Ethonographie Francaise (een toonaangevend tweetalig (Frans/
Engels) antropologisch tijdschrift.
Het publiceren van een wetenschappelijk artikel is vaak een langdurig proces.
Binnen het kader van dit project heeft het geven van presentaties op internationale
congressen daarom veel nadruk gekregen. We zijn daar al vroeg in het project mee
begonnen: als eerste opstap naar wetenschappelijke publicaties, maar ook om toch
op korte termijn wetenschappelijke aandacht te wekken voor dit onderzoek.

Opening van de WFD conferentie in Istanbul
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2. CONFERENTIES
Op de volgende conferenties hebben wij ons werk gepresenteerd of zijn we
geaccepteerd voor een presentatie:
•
•
•
•

•

Growing old together: DEAF SAME, but not always and not too much.
Elderly deaf people in The Netherlands. World Federation of the Deaf
International Conference, Istanbul, juli 2015.
Growing old together. Deafness and aging in the context of cutbacks in long
term care. Anthropological Association of Ireland, Dublin, maart 2016
The embodiment of conflict. Signing practices of deaf elderly in The
Netherlands. European Association of Social Anthropology, Milaan, augustus
2016.
Practices of belonging: claiming Deaf subjectivity in elderly care.
Geaccepteerd voor de conferentie Belonging: Affective, moral, and political
practices in an interconnected world van de German Anthropological
Association, Berlijn, oktober 2017.
The art of belonging: doing Deafness in old age. Disability Studies
Conference, Amsterdam, november 2017.

3. ONDERZOEKSNETWERK
Het project werd partner in het internationale onderzoeksnetwerk COST Action on
Ageism’, met uitnodigingen voor conferenties in Eindhoven en Zagreb.
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4. LEZINGEN EN PRESENTATIES
•

Verhuizen…. Waarom? Daarom! Dilemma’s voor oudere doven. Cordaan
Amsterdam, Long Term Care Project (AIGHD) research conference.
• Doofheid, meer dan een hoorverlies. Universiteit van Nijmegen, Medische
Faculteit.
• Deaf Emancipation and ‘hearing’ normativity. Amsterdam University College,
International Research Master Social Sciences,
• Dove mensen en ideeën over een goed leven - Universiteit van Gent,
onderzoeksprogramma opleidingen Pedagogische en Sociale Wetenschappen.
• Dilemma’s Researching Deaf Sociality - Panorama Days, onderzoekspresentaties
afdeling Antropologie, Universiteit van Amsterdam.
• Doing deafness - Porcupine days, research workshop programme group Health,
Care and the Body, afdeling Antropologie, Universiteit van Amsterdam.
• Elderly Deaf People in The Netherlands, presentatie voor oudere doven in
Namen (België) Leefwensen van oudere dove mensen in Nederland: samen oud
in De Gelderhorst?
• Presentatie met de voorlopige eindresultaten van het onderzoek voor de nieuw
aangetreden Raad van Toezicht van De Gelderhorst (januari 2017).
• Gastcolleges in cursussen op de eigen (UvA) en andere universiteiten
(bijvoorbeeld eerstejaars etnografisch practicum, cursussen visuele antropologie,
studentenvereniging Kwakiutl).

5. COLLOQUIUM-SERIE
Zoals in het onderzoeksvoorstel was voorzien, is er een colloquium-serie
georganiseerd met onderzoekers uit binnen en buitenland (zie bijlagen).
Sprekers
Wij verwelkomden achtereenvolgens Dr. Annelies Kusters (Max Planck Instituut
Göttingen), Dr. Corrie Tijsseling (Universiteit Utrecht) en Dr. Michele Friedner (State
University New York at Stoney Brook). Deze colloquia zijn breed aangekondigd
en bijzonder goed bezocht door onderzoekers en studenten, ook van andere
universiteiten (Nijmegen, Leiden en de hogeschool Utrecht) en verschillende
disciplines (zoals antropologie, sociologie, Dovenstudies (lectoraat HU), linguïstiek,
disability studies, pedagogiek) en zorgorganisaties (bijvoorbeeld Kentalis, GGMD).
Alle bijeenkomsten waren door de inzet van tolken (NGT, International Sign, relay
tolken) volledig toegankelijk voor dove en horende geïnteresseerden. Het was dan
ook verheugend dat bij ieder colloquium zowel dove als horende mensen hebben
geparticipeerd.
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De tolkuren die hier voor nodig
waren, zijn door de dove
onderzoeksassistenten ter beschikking
gesteld. Het was duidelijk dat
de bijeenkomsten, ook voor
dove studenten en studenten en
medewerkers van de Hogeschool
Utrecht (master Dovenstudies), een
lacune leken te vullen.
Michele Friedner bij Shifra Kish achterop

Filmvertoning
Ter gelegenheid van het bezoek van Dr. Annelies Kusters werd een naast het
colloquium ook een vertoning georganiseerd van haar film ‘Inshaare’ binnen de
z.g. Anthro Screening Room van de afdeling Antropologie. Hierbij trad Dr. Shifra
Kish (antropologe van de UvA) op als discussant. Deze gebeurtenis trok veel
belangstellenden (zie bijlage).
Onderzoeksoverleg
Bij de lezing van Dr. Corrie Tijsseling waren gebarenlinguïsten van alle afdelingen in
Nederland aanwezig. Na afloop hebben we als onderzoeksteam met de aanwezigen
een lunch georganiseerd, om te polsen of zij belangstelling hadden voor een
overleg om informatie en ideeën over onderzoek uit te wisselen. Die belangstelling
bleek groot en dat was voor ons aanleiding om de eindconferentie van het project
als onderzoeksconferentie op te zetten.
Workshop
Het bezoek van Dr. Michele Friedner was een bijzonder vruchtbaar werkbezoek dat
een week duurde. Zij heeft twee colloquia gegeven, die een groot en gevarieerd
publiek getrokken hebben. Daarnaast gaf ze een onderzoeksworkshop, waar de
bevindingen uit ons eigen project besproken zijn. Vooral voor de dove deelnemers
– er waren ook enkele dove studenten van andere universiteiten uitgenodigd - was
dit een unieke bijeenkomst. Zij verwezen naar de summiere mogelijkheden voor
discussie en gedachtewisseling met onderzoekers op het gebied van Dovenstudies.
Voor de meesten van hen was dit zelfs de eerste keer dat ze met een dove
onderzoeker (in gebarentaal) over sociaal wetenschappelijke thema’s konden
spreken. Bij de workshop waren ook enkele uitgenodigde collega’s van de afdeling
Antropologie aanwezig.
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6. WERKCONFERENTIE
Gedurende het project hebben we collega onderzoekers in het land steeds
nadrukkelijk betrokken in de uitnodigingen voor colloquia en overleg. Hieruit bleek al
snel dat men weinig kennis heeft van elkaars werk, dubbeling en overlap plaatsvindt
en zo bijvoorbeeld kansen worden gemist voor het doen van gedeelde aanvragen
voor financiering. Dat komt grotendeels omdat Dovenstudies een interdisciplinair
veld is en onderzoekers in hun eigen (bijvoorbeeld taalkundige of antropologische)
netwerken hun werk presenteren. Zo blijft kennis over Dovencultuur te veel in
de traditionele moederdisciplines besloten liggen. Dat is - zeker voor zo’n klein
onderzoeksterrein - onwenselijk en de behoefte om beter geïnformeerd te zijn over
het werk van collega onderzoekers leek zeker aanwezig. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om de afsluitende conferentie (die ook voorzien was in het plan) een
wetenschappelijk karakter te geven.
Internationaal
De bijeenkomst was bedoeld om elkaar te informeren over lopende of geplande
projecten en daarnaast te discussiëren over de toekomst van Dovenstudies. We
hebben hiervoor Nederlandse onderzoekers uitgenodigd en ook een aantal
vooraanstaande buitenlandse onderzoekers. Het enthousiasme voor een dergelijke
bijeenkomst bleek groot. Het uiteindelijke resultaat was een werkconferentie van 24
deelnemers met een intensief, internationaal georiënteerd karakter. Voertalen waren
international sign en Engels, alle bijdragen en discussies werden van en naar deze
talen getolkt.
Thematisch
We hebben voor deze dag een bijzonder interessant programma samengesteld met
als thema’s belonging, interpreting practices, mobilities en linguistic practices. Een
tiental vooraanstaande onderzoekers op het gebied van Dovenstudies in Europa
(naast Nederland uit Finland, Engeland, België en Noorwegen) heeft zijn werk
gepresenteerd en plannen voorgelegd (zie bijlage).
Dovenstudies
De presentaties en intense discussies in een groep met zowel sociale
wetenschappers (onder wie ook tolken) als linguïsten bestreken een wijd terrein.
Het was zonder meer duidelijk dat noch de thematiek van Dovenstudies, noch de
concepten of theoretische benaderingen om die thematiek te bespreken, eenvoudig
of zonder meer helder waren. Zo werd bijvoorbeeld de vaag opgeworpen of
concepten als ‘identiteit’, ‘thuis-horen’ (belonging), of ‘affiniteit’ passend of
bruikbaar zijn als je over de subjectiviteit van Dove mensen spreekt. Zijn dergelijke
concepten in de loop van een mensenleven wel zo robuust of vast? Er lijken in dat
opzicht verschillen tussen oudere en jongere generaties van doven die een andere
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benadering lijken te vragen. Bovendien gaat het er niet alleen om hoe mensen
zichzelf zien als wel of niet behorend tot een Dovengemeenschap, maar ook om de
vraag hoe het gebruik van een taal en de vloeiende beheersing ervan, de acceptatie
van iemand in een Dovengemeenschap beïnvloedt. Het begrip Dovengemeenschap
zelf was ook onderwerp van discussie. Dat die niet gedefinieerd moet worden als
een homogene gemeenschap met uniforme kenmerken, is nu een breed gedragen
opvatting, maar welke termen zijn dan bruikbaar om theorie te ontwikkelen? Hoewel
definitiekwesties vaak niet zo een vruchtbaar onderwerp zijn, was het uitgangspunt
dat DE Dovengemeenschap niet bestaat vervolgens wel een vruchtbare bodem
voor verkenning van andere manieren om ‘doofheid’ te vatten. Is het misschien beter
om over een netwerk te spreken of over een ‘deaf space’? Hoe kun je de vitaliteit
van een groep mensen die zich op een of andere manier met elkaar ‘verwant’ (deafsame) voelen, begrijpen vanuit dergelijke perspectieven? Is het noodzakelijk een
afweging te maken tussen concepten die krachtig analytisch gereedschap vormen
en concepten die worden ingezet voor politieke en emancipatorische doelen?
Ontmoeting ‘harde’ en ‘zachte’ wetenschap
Juist de combinatie van de inzichten en opvattingen uit de meer ‘harde’ (exacte)
linguïstiek en de ‘zachte’ (kwalitatieve) sociale wetenschap bracht vuur in de
discussie en opende nieuwe wegen. Hierin werd de werkconferentie door
aanwezigen zelf ‘baanbrekend’ genoemd. Bij de slotdiscussie bleek ook
dat de deelnemers bijzonder gemotiveerd waren deze ingezette lijn voort te
zetten. Gesteund door alle aanwezigen, verklaarden drie onderzoekers (naast
hoofdonderzoeker Dr. Anja Hiddinga ook Dr. Maartje. de Meulder (Université de
Namur) en Dr. Onno Crasborn (Radboud Universiteit Nijmegen) zich bereid tot de
organisatie van een vervolgbijeenkomst over een jaar, waarin de interactie tussen
de verschillende disciplines verder wordt gestimuleerd en we proberen tot concrete
gezamenlijke projecten te komen. We zien onze werkconferentie dan ook als
een eerste en bijzondere stap op weg naar grotere samenwerking op het gebied
van Dovenstudies in Europa. Bijzonder, omdat gebarentaallinguïsten en sociaal
wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van Dovenstudies ook wereldwijd
maar beperkt inhoudelijke contact onderhouden over de inhoud van hun werk.
Samenwerking zou een versterking van het veld betekenen en een steun in de rug
van aankomende onderzoekers. Daarvoor hebben we nu een basis gelegd. Ook om
deze reden zijn we bijzonder gemotiveerd om onze activiteiten voort te zetten en
verder uit te bouwen.
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HOE VERDER?
De vraag ‘hoe nu verder?’ ligt voor de hand. Enerzijds vanwege de opgebouwde
wetenschappelijke aanwezigheid en zichtbaarheid binnen Dovenstudies en de
academische wereld in en buiten de Universiteit van Amsterdam, en anderzijds,
specifiek, vanwege de vervolgvragen die er liggen naar aanleiding van de
resultaten van het onderzoek naar de woon- en leefwensen van oudere dove
mensen. Zoals eerder opgemerkt, wordt door sommigen gezegd dat met deze
oudere generatie het gevoel van gemeenschappelijkheid onder dove mensen en
de behoefte om dingen samen te doen, snel zal afnemen en zelfs verdwijnen. Toch
blijkt uit ons onderzoek dat er een levende gemeenschap van dove jongeren is,
waarbij het wel of niet dragen van een CI niet gelijk staat aan het je wel of niet deel
van een dovengemeenschap voelen. Sterker nog, met de groeiende belangstelling
van horende mensen voor gebarentaal, zullen er naar verwachting steeds meer
horende gebarentaalgebruikers komen (nu al is het aantal late gebarentaal
verwervers groter dan eerste taal verwervers). Het is dus ook denkbaar dat de
‘Dovengemeenschap’ die nu al lastig te typeren is, een nog minder afgebakende
groep zal worden. Ook andere ontwikkelingen spelen daarin een rol zoals de
mogelijkheden van communicatie technologie en sociale media of een grotere
mobiliteit. In deze grote maatschappelijke veranderingen en de specifieke
uitwerking daarvan op dove mensen is het belangrijk te onderzoeken hoe het een
jongere generatie vergaat.
Daarvoor dient allereerst basiswerk verricht te worden: om hoeveel mensen gaat
het eigenlijk, waar zitten ze, wat doen ze? Om vervolgens te kunnen vragen: hoe
kijken zij naar zichzelf, waar voelen zij zich bij horen, wat doen zij om gestalte te
geven aan wie ze denken en voelen dat ze zijn, willen zijn en of en op welke manier
andere dove mensen daarin een rol spelen. Dit zijn vragen die voor de toekomst van
dove mensen in de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen urgent zijn. Wij
zullen ons graag in een vervolgproject inzetten om mogelijke antwoorden hierop te
onderzoeken.
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VERHUIZEN....... WAAROM? DAAROM!
Samenvatting rapportage onderzoeksproject
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Verhuizen…. Waarom? Daarom! - Onderzoeksverslag
ONDERZOEKSVRAGEN

•

Welke overwegingen maken oudere dove mensen ten aanzien van hun welzijn
als ze over de toekomst nadenken? Wat zijn hun wensen en verwachtingen ten
aanzien van wonen, zorg en kwaliteit van leven?

•

Speelt De Gelderhorst een rol in deze overwegingen en zo ja, op welke manier?

•

Hoe verschillen mensen op de wachtlijst van De Gelderhorst van nietwachtlijsters in dit overwegingsproces?

•

Welke rol speelt het samenwonen met andere dove mensen in de overwegingen?

METHODE

•

Kwalitatief, etnografisch onderzoek (interviews, focusgroep discussies,
observaties).

•

Doof/horend onderzoeksteam.

ACHTERGROND

•

Oudere doven vormen geen homogene groep, de diversiteit is groot, ook in
gebarentaalvaardigheid.

•

Wel hebben ouderen een gemeenschappelijke geschiedenis waar het verbod op
gebarentaal, betutteling en bevoogding vaak wonden heeft achtergelaten (‘total
institution’).

•

Sociale netwerken waarin toegankelijke communicatie met andere doven de
boventoon voert zijn nodig voor kwaliteit van leven.

BEVINDINGEN PUNTSGEWIJS
A. De Gelderhorst heeft een vangnet functie

•

Er zijn geen grote verschillen tussen overwegingen van wachtlijsters en niet-

wachtlijsters.
•

De meeste respondenten willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze
op de wachtlijst staan.

•

Vrijwel alle respondenten (wachtlijsters en niet-wachtlijsters) noemen De
Gelderhorst als aangewezen instelling bij intensieve zorgvraag en vinden terecht
komen in een ‘horend’ huis een horror scenario.
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B. Overwegingen voor een mogelijke verhuizing zijn complex en individueel,
situatie-afhankelijk. Belangrijke factoren in de afwegingen (zowel positief als
negatief wegend) zijn:

•

Gezondheid

•

Eenzaamheid

•

Huidige woning

•

Familie

•

Leef en woonomgeving, buurt, streek

•

Gezelschap van ouderen

•

Sfeer

C. Gemengde ervaringen en gevoelens over doven socialiteit – positief

•

Gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid.

•

Gebarende omgeving -> makkelijke communicatie.

•

Gedeelde ervaringen (school, dovenclubs).

•

Herkenning (deaf-same).

D. Gemengde ervaringen en gevoelens over doven socialiteit – negatief

•

Kleine, naar binnen georiënteerde groep.

•

Geroddel.

•

Wantrouwen en baas spelen, sociale controle.

•

Normatief over gebarentaalvaardigheid.

GROTE LIJNEN

•

Alle respondenten nemen De Gelderhorst mee in hun overwegingen over een
goed leven op gevorderde leeftijd. Het is een centrum waar je fijn kunt wonen en
goed verzorgd wordt.

•

Net als andere ouderen in Nederland, willen dove ouderen het liefst zo lang
mogelijk thuis blijven wonen.

•

Overeenkomsten tussen wachtlijsters en niet-wachtlijsters in hun overwegingen
voor welzijn en zorg, maken de wachtlijst een problematisch beleidsinstrument.
Bovendien kan de zorgvraag veel groter zijn dan de wachtlijst nu suggereert.

•

Oudere doven voelen zich verantwoordelijk voor elkaars welzijn. Zij begrijpen
elkaars behoeften, maar die zijn niet voor iedereen hetzelfde.

•

Beslissen om op oudere leeftijd samen te leven met andere doven is persoonsen situatie afhankelijk.
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•

Aandacht en begrip voor het doof-zijn door zorgverleners draagt sterk bij
aan gemoedsrust en levenskwaliteit. Zij hoeven niet per se zelf doof te zijn of
vloeiend te kunnen gebaren.

•

Het ouder worden - met de bijkomende zorgen over gezondheid, mobiliteit,
eenzaamheid, veiligheid - is (meer dan het doof-zijn) een reden om naar De
Gelderhorst te verhuizen.

•

De wetenschap dat een centrum als De Gelderhorst bestaat is een bron van
gemoedsrust voor dove ouderen, ook als ze daar nooit heen zouden verhuizen.

•

Veel ouderen staan onwennig tegenover de notie Dovencultuur, maar zijn trots
op ‘hun’ Gelderhorst.

•

Naar verwachting zullen jongere generaties doven andere elementen in hun
overwegingen over levenskwaliteit betrekken.

TEN AANZIEN VAN DE GELDERHORST

•

De Gelderhorst is een referentiepunt voor alle oudere doven in Nederland.

•

De Gelderhorst biedt specifieke mogelijkheden voor wonen, zorg en verpleging
die elders moeilijk of niet realiseerbaar zijn.

•

De Gelderhorst vervult een belangrijke rol als centrum voor Dove mensen en
Dovencultuur, ook in de toekomst.

Hoe kan De Gelderhorst zijn positie handhaven en zelfs versterken, in weerwil van
maatschappelijke ontwikkelingen als bezuinigingen, toenemende marktwerking
in de zorg, afhankelijkheid van stakeholders en investeerders van buiten,
overheidsbeleid gericht op decentralisatie en informele zorg en maatschappelijke
nadruk op integratie?
AANBEVELINGEN
De zorgvraag onder dove ouderen zal in de toekomst – net als het geval is voor
niet dove ouderen - zeker niet zeker kleiner worden. Ook institutionele zorg zal
nodig blijven. De Gelderhorst is een bijzondere instelling, vanwege het aantal
dove mensen dat er samen woont en werkt: de grootste concentratie in Nederland.
Bovendien heeft het centrum zich niet louter gepositioneerd in een huisvestingsof zorgkader, maar ook in een kader waarin Doofheid en Dove mensen op een
culturele manier worden gezien. Dat komt tot uiting in speciale voorzieningen, in
het gebruik van gebarentaal als huis-taal, in betrokkenheid bij activiteiten in de
‘Dovenwereld’ – in en buiten Nederland. In die positie, als ‘Deaf space’, is het
centrum uniek in Europa. Dit wordt erkend en gewaardeerd door dove mensen in
Nederland, ouderen zowel als jongeren.
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•
•
•

De toekomst van De Gelderhorst als instelling ziet er positief uit.
Mogelijkheden om te groeien moeten verkend worden.
Uitbreiding van de zorg- en verpleegfunctie kan mogelijk nieuwe bewoners
aantrekken.
Verkenning van mogelijkheden om buitenlandse dove bewoners aan te
trekken kan nieuwe doelgroepen opleveren.

Net als andere Nederlanders blijven oudere doven het liefst zo lang mogelijk thuis
of in de buurt van hun vertrouwde omgeving wonen. Op een aantal plaatsen in het
land (o.a. Amsterdam, Leeuwarden, Zoetermeer, Rotterdam, Eindhoven), proberen
oudere doven daarom zelf kleinschalige woon-zorgvoorzieningen te realiseren.
In het verleden heeft De Gelderhorst geprobeerd met dergelijke initiatieven
samenwerkingsverbanden te realiseren. Dat bleek problematisch, maar het verdient
aanbeveling hier opnieuw serieus over in gesprek te gaan met initiatiefnemers. Het
zou een manier zijn om te kapitaliseren op kennis en expertise van De Gelderhorst
en deze te decentraliseren.
•

Decentralisatie kan een manier zijn om De Gelderhorst vanuit de filosofie
van Dovencultuur verder uit te breiden. Het opnieuw onderzoeken van
samenwerking met lokale initiatieven biedt kansen.

Dove mensen moeten niet als een homogene groep beschouwd worden, de
diversiteit is groot. Niet alleen binnen klassieke dimensies als sociaal economische
status, seksualiteit, geloof, etniciteit, maar ook in dimensies die verbonden zijn met
Dovencultuur. ‘Model’ doven of ‘standaard’ doven bestaan niet en uit dit onderzoek
blijkt dat bijvoorbeeld gebarentaalvaardigheid, gehoorstatus, bekendheid met
Dovencultuur, etc. nogal kunnen verschillen. Algemeen is dat zorg, aandacht en
respect voor achtergronden en behoeften in de zorg aan dove ouderen belangrijk
zijn voor welbevinden.
•

Grotere tolerantie ten aanzien van model-kwaliteiten bij toekomstige
bewoners en bij toekomstige stafleden zou het ‘marktaandeel’ van De
Gelderhorst kunnen vergroten.

Naar verwachting zullen er verschuivingen te zien zijn in de toekomstige zorgvraag
van doven. Zij zullen steeds minder vaak dramatische ervaringen uit school- en
instituutsverleden delen en kennen het maatschappelijk stigma op het gebruik
van gebarentaal en het verbod dat daarop rustte steeds minder uit eigen ervaring.
Bovendien hebben jongere generaties, net als alle andere Nederlanders, te maken
met een samenleving waarin individuele autonomie en eigen verantwoordelijkheid
kernbegrippen zijn. Overheidsbemoeienis en institutionele voorzieningen passen
daar minder goed in. Net als in ‘horende’ huizen, vergrijst de populatie van De
Gelderhorst en deze steeds oudere mensen hebben steeds vaker bijkomende
gezondheidsproblemen. Voor ‘jongere ouderen’ is het wonen in een instelling met
zo een populatie niet aantrekkelijk.
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•

De Gelderhorst kan voor ‘jonge ouderen’ aantrekkelijker worden.
Verkenning van andere functies en doelgroepen kan bijdragen aan een
levendig en divers centrum met dito uitstraling. Te denken valt aan: kort
zorgverblijf, ook voor buitenlandse dove ouderen, vakantiemogelijkheden
voor Doven, samenwerking met dovenscholen, het delen van voorzieningen
met omwonenden, etc.

Maatschappelijke erkenning voor en interesse in gebarentaal en Dovencultuur
groeit. Het is dan ook niet te verwachten dat dove mensen volledig zullen
‘oplossen’ in de horende wereld met het opgeven van de gemeenschappelijkheid
en eigenheid die dovensocialiteit geeft. Dovencultuur is een positief begrip dat
kracht geeft - ‘empowerment’- en mogelijkheden voor persoonlijke groei. Dat
levert een wezenlijk ander kader voor het samen wonen op één plek dan een
gemeenschappelijke zorgbehoefte. Jongere doven zullen zich naar verwachting
meer tot dit culturele karakter aangetrokken voelen dan de huidige oudere generatie
voor wie Dovencultuur een onwennig begrip is. Door het verdwijnen van traditionele
plaatsen van contact en samenkomst zoals de clubhuizen zou juist een institutionele
basis aantrekkelijk kunnen zijn. Jongeren zijn vaardig in gebarentaal en hebben veel
meer binding met het begrip Dovencultuur. Tegelijkertijd lijkt hun sociale participatie
(bijv. in het onderwijs, op de arbeidsmarkt) groter en zijn hun verbindingen met
de horende wereld frequenter en intensiever dan bij ouderen. Bovendien zijn
ook steeds meer horende mensen geïnteresseerd in Dovencultuur. Er is meer
interactie, grotere permeabiliteit tussen horend en doof. Door hierop in te spelen
blijft De Gelderhorst aantrekkelijk voor jonge Doven. Daarvoor is wel diversificatie
noodzakelijk, niet alleen in termen van bewoners en gebruikers, maar ook in termen
van hoe dit fysiek het beste gestalte krijg, bijvoorbeeld in gebouwen.
•

Generationele verschillen vragen om het opnieuw bekijken van het aanbod
in wonen, zorg en verpleging dat De Gelderhorst kan en wil leveren aan
Dove mensen in de toekomst.

Hoe het gesteld is met de jongere generatie, hoe groot die groep is, op welke
manier diversiteit daarin gestalte krijgt, hoe en op welke manier sociaal-culturele
omstandigheden, maar ook technologische veranderingen (CI, communicatie
technologie, sociale media), grotere mobiliteit, internationale contacten, etc. de
socialiteit van dove jongeren beïnvloedt is onduidelijk. Er is naar deze vragen
nauwelijks onderzoek gedaan, zeker niet in Nederland. Uit een mini-survey onder
jongere doven binnen dit onderzoek is wel gebleken dat ook zij een sterk gevoel
van gemeenschappelijkheid hebben (deaf-same) en dat een aan Dovencultuur
ontleende identiteit voor veel jongeren een belangrijke bron van kracht en identiteit
is. Zij geven aan op later leeftijd graag bij elkaar te willen wonen en noemen De
Gelderhorst een ‘paradijs’. Om te weten wat de behoeften van deze jongeren zijn,
wat zij verwachten, is onderzoek naar bovengenoemde vragen nodig.
•

Om een beter beeld te krijgen van de behoeften van dove jongeren ten
aanzien van welzijn, is meer onderzoek nodig.
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ONDERZOEKSPROJECT
Door: Anja Hiddinga

Onderzoeksproject over
oudere dove mensen
Aan de Universiteit van Amsterdam werken wij (zie kader) sinds een aantal maanden
aan een onderzoeksproject over de vraag hoe oudere mensen het liefst hun leven
leiden. Wat draagt voor hen bij aan een gelukkig en waardevol bestaan? Voor alle
ouderen zijn gezondheid, veiligheid en goede zorg belangrijk. Hebben dove ouderen
daarnaast specifieke behoeften?
We werken aan deze vragen met een team van twee horende en twee dove onderzoeksters. We doen interviews, houden
groepsdiscussies, verzamelen verhalen en observaties. We gaan
langs bij dove ouderen door het hele land, thuis of in dagbestedingscentra of bij woonzorgcentra en natuurlijk ook in de
Gelderhorst, het centrum dat helemaal gericht is op wonen en
zorg van oudere doven. Daarnaast praten we ook met mensen die
zorg verlenen, met activiteitenbegeleiders, zorgmanagers.
Een belangrijke missie van het project is om inzicht te krijgen in
hoe mensen hun doofheid ervaren als ze een dagje ouder worden
en hoe ze omgaan met de beperkingen die dat met zich meebrengt. Dat verdient meer aandacht binnen de wetenschap en het
leven van alle dag.
Het onderzoek is nog niet zo lang aan de gang, maar op de
WFD in Istanbul zijn al wat eerste resultaten gepresenteerd. Dove
mensen blijken in hun wensen voor welzijn en geluk in heel veel
opzichten volstrekt vergelijkbaar met horende mensen. Niet zo
verrassend misschien, maar regelmatig hoor je het tegenovergestelde beweren. Net als horenden willen dove ouderen ook het liefst
zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving
blijven wonen. Maar wat is vertrouwd? Dat is voor iedereen verschillend. Voor de één is het zijn of haar fijne huis, voor de ander
de kinderen die dichtbij wonen, een derde heeft in tientallen jaren
goede banden met de buren opgebouwd, weer een ander heeft een
hechte vriendenkring van doven of wil niet weg uit de grote stad.
Soms zijn er toch redenen om het leven anders in te richten. Die
hebben meestal te maken met gezondheid en soms met eenzaamheid. Ook dat is voor horende mensen net zo. Kortom, het lijkt bij
horende en dove mensen om dezelfde dingen te gaan als ze het
over hun welzijn en geluk hebben. Toch is er wel verschil. Als de
nood aan de man komt, als het echt nodig is, dan willen bijna alle
dove ouderen naar één plek en dat is de Gelderhorst. Het voelt als
een veilig vangnet en het bestaan van dat centrum is dove ouderen
een geruststellend idee.
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In De Gelderhorst worden dove mensen in de eerste
plaats gezien als een culturele groep. Vaak wordt gezegd dat dovencultuur de verbinding vormt tussen dove mensen. Maar wat
die dovencultuur nu eigenlijk inhoudt, daar weten we nog niet zo
veel over. Is het alleen de gebarentaal? Bewoners van het
Gelderhorst complex lijken het erg naar hun zin te hebben daar.
Veel van de stafleden zijn er doof en NGT is de huis-taal. Spelen
contacten met andere doven ook een rol? Maar buiten de
Gelderhorst wordt vaak gezegd dat het helemaal niet zo prettig is
om met andere doven te wonen. Er wordt onderling veel geroddeld, vinden sommigen. Daardoor zou zo’n gemeenschap snel
‘kleingeestig’ worden en naar binnen gericht. Tegelijkertijd zien
we ook dat her en der in het land groepjes dove jongeren er voor
kiezen om samen in een huis te gaan wonen. Hoe zit dat dan?
Wij zijn in dit project vooral geïnteresseerd in dit soort vragen. Wat
heeft de groep van doven nu wel en niet te bieden voor je levensgeluk, vooral als je ouder wordt? Over een tijdje hopen we hierover uitgebreider verslag te kunnen doen. Zie daarvoor ook de
website: www.doveouderen.com

Onderzoeksproject oudere doven
Het onderzoeksteam bestaat uit Anja Hiddinga,
Michou Benoist, Nienke Sijm en Meike Brock. Binnen
die project zijn mogelijkheden
voor studenten om stages te
doen. Het gaat dan in de
eerste plaats om studenten die
een opleiding doen in een
sociale richting, of op het
gebied van gebarentaal of
dovenstudies. Neem voor
Nienke Sijm en Meike brock
nadere informatie contact op
met Anja Hiddinga (projectleider) h.j.hiddinga@uva.nl
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Wat	
  is	
  goede	
  zorg	
  voor	
  dove	
  mensen?	
  Hoe	
  specifiek	
  
moet	
  die	
  zorg	
  zijn?	
  	
  
Programma:	
  

12.45	
  uur	
  	
  -‐	
  	
  Inloop	
  
	
  
13.00	
  –	
  13.05	
  uur	
  -‐	
  Welkom	
  en	
  toelichting	
  op	
  het	
  programma	
  
	
  
13.05	
  –	
  14.00	
  uur	
  –	
  Inleidingen	
  vanuit	
  verschillende	
  ervaringsterreinen:	
  
*	
  Dorien	
  de	
  Graaf	
  (De	
  Gelderhorst)	
  –	
  dove	
  ouderen	
  
*	
  Jeantine	
  Janse	
  (Doof	
  &	
  Co)	
  –	
  dove	
  volwassenen	
  	
  
*	
  Marijn	
  de	
  Boer	
  (Zaamzorg)	
  –	
  dove	
  en	
  slechthorende	
  (jong)	
  volwassenen	
  
*	
  Hanny	
  Plomp	
  (JobDoen)	
  –	
  buddy’s	
  voor	
  doven	
  en	
  slechthorenden	
  
	
  
Iedere	
  inleider	
  zal	
  een	
  stelling	
  of	
  vraag	
  opwerpen	
  voor	
  de	
  workshopdiscussies	
  
	
  
14.00	
  –	
  14.30	
  uur	
  Pauze	
  met	
  koffie/thee	
  
	
  
14.30	
  –	
  16.15	
  uur	
  
Twee	
  workshoprondes	
  met	
  discussies	
  in	
  kleine	
  groepjes	
  over	
  de	
  stellingen	
  en	
  
vragen	
  van	
  de	
  inleiders.	
  Eigen	
  ervaringen	
  van	
  de	
  deelnemers	
  zijn	
  daarbij	
  
belangrijk	
  om	
  antwoord	
  te	
  vinden	
  op	
  de	
  vraag:	
  Hoe	
  specifiek	
  moet	
  de	
  zorg	
  voor	
  
doven	
  zijn?	
  	
  
	
  
14.30-‐15.15	
  uur	
  	
  –	
  Workshopronde	
  1	
  
15.30-‐16.15	
  uur	
  	
  -‐	
  Workshopronde	
  2	
  
	
  
16.15	
  –	
  16.30	
  uur	
  –	
  Korte	
  pauze	
  
	
  
16.30	
  –	
  17.00	
  uur	
  –	
  Afsluitende	
  plenaire	
  bijeenkomst	
  waarin	
  we	
  de	
  bevindingen	
  
uit	
  de	
  workshops	
  uitwisselen	
  en	
  proberen	
  conclusies	
  te	
  trekken.	
  	
  
	
  
17.00	
  uur	
  Afsluiting	
  met	
  een	
  drankje	
  en	
  een	
  hapje	
  

Toelichting	
  

In	
  de	
  zorg	
  zijn	
  grote	
  veranderingen	
  aan	
  de	
  gang.	
  Cliënten	
  en	
  professionals	
  
krijgen	
  te	
  maken	
  met	
  kleinere	
  budgetten	
  en	
  nieuwe	
  regelingen.	
  
Verantwoordelijkheden	
  verschuiven	
  steeds	
  meer	
  van	
  de	
  centrale	
  overheid	
  naar	
  
gemeenten	
  en	
  naar	
  particulieren.	
  Er	
  wordt	
  bezuinigd,	
  maar	
  ook	
  de	
  visie	
  op	
  zorg	
  
verandert.	
  In	
  de	
  participatiesamenleving	
  moeten	
  burgers	
  zelf	
  een	
  groter	
  aandeel	
  
leveren	
  in	
  de	
  zorg	
  voor	
  elkaar:	
  mantelzorg.	
  Ook	
  moet	
  de	
  zorg	
  ‘maatschappelijker’	
  
worden.	
  Dat	
  wil	
  zeggen:	
  minder	
  centraal	
  geregeld,	
  minder	
  in	
  aparte	
  instellingen,	
  
meer	
  geïntegreerd	
  met	
  bestaande	
  voorzieningen	
  in	
  de	
  buurt.	
  	
  
	
  

30

31

ZORG

Wat is goede zorg voor dove mensen?
Hoe specifiek moet die zorg zijn?

Deze vraag stond afgelopen maand centraal op een workshop voor professionals en vrijwilligers in de zorg
aan doven. Vier korte, pittige presentaties, van Jeantine Janse (Doof & Co), Marijn de Boer (Stichting
Zaam), Dorien de Graaf (Gelderhorst) en Hanny Plomp (Stichting JobDoen) maakten dat er genoeg te
bespreken viel. Bovendien konden de ruim 40 deelnemers op basis van hun eigen ervaringen vertellen wat
voor hen goede zorg aan dove mensen is. Zo bleven de discussies concreet en kon iedereen meedoen. Dat
werd erg op prijs gesteld, net zoals er veel waardering was voor het feit dat kleinere organisaties hier hun
visie op zorg konden geven. Een geslaagde middag dus.
Door: Anja Hiddinga, foto: Adobe stock

D

Als een ding duidelijk is geworden uit de levendige discussie, dan is het
wel dit: voor goede zorg aan dove mensen is geen eenvoudig recept te
geven. Daarnaast werd duidelijk dat het contact tussen een cliënt en
degene die zorg geeft veel aandacht nodig heeft. De zorgverlener moet
bereid zijn te investeren in zo’n contact: interesse en begrip tonen voor
de doofheid (of slechthorendheid) van een cliënt, kennis hebben van
Dovencultuur, gebaren gebruiken. Het gaat om vertrouwen en wederzijdse interesse, om een goeie ‘klik’ zoals dat zo mooi heet. Om die klik
te krijgen moet je van beide kanten moeite doen.
Zorg aan dove mensen heeft dus wel degelijk specifieke aandacht nodig
en alleen gebaren gebruiken in het contact is niet genoeg. Ook is het
aanbod van zorg niet per se goed als de hulpverlener zelf doof is of als
meerdere dove mensen bij elkaar in een groter verband wonen. Het
helpt allemaal wel, maar het is niet voldoende en ook niet de enige
manier. Dove zorgverleners zijn niet per se beter dan horende en er zijn
ook goede zorgverleners die niet zo goed kunnen gebaren. Het is verder
niet per se nodig om in een grotere instelling te wonen om als dove
cliënt goede zorg te krijgen, dat kan ook op kleinere schaal en ook individueel. Dit zijn opvallende uitkomsten: goede zorg gaat vooral over
elkaar respecteren, begrip hebben en moeite doen om een goed contact
tussen hulpvrager en hulpverlener tot stand te brengen en te laten werken. Daarbij is de doofheid van een cliënt altijd een centraal aandachtspunt. Ook in de participatiesamenleving blijft specifieke zorg
voor dove mensen hard nodig.

01 2016

e workshop werd georganiseerd door de Universiteit van
Amsterdam (UvA) in samenwerking met De Gelderhorst. Aan de
UvA draait nu ruim een jaar een onderzoeksproject over de levenskwaliteit van oudere dove mensen (zie ook W&G 5/2015).
Zeker als je een dagje ouder wordt, heeft levenskwaliteit veel te maken
met de kwaliteit van de zorg en zorgvoorzieningen die je kunt gebruiken. Op dit gebied zijn nu veel veranderingen aan de gang en die treffen niet alleen oudere doven. Iedereen die zorg nodig heeft krijgt te
maken met het nieuwe overheidsbeleid. Er wordt bezuinigd, maar daarnaast veranderen ook de ideeën over zorg. In de zogenaamde ‘participatiesamenleving’ moeten burgers zelf een aandeel in de zorg leveren in
de vorm van mantelzorg. Ook vindt de overheid dat de zorg ‘maatschappelijker’ moet worden. Dat wil zeggen: minder centraal geregeld, minder
in aparte instellingen, meer geïntegreerd met bestaande voorzieningen
in de buurt. Integratie, inclusie, participatie: dat zijn de uitgangspunten.
Mensen die zorg ontvangen krijgen met dit nieuwe beleid te maken,
maar ook professionals die zorg geven en mantelzorgers. Wat betekenen
die veranderingen in de praktijk? Wat is nodig voor goede zorg voor
dove mensen? Tijdens de workshop werden ideeën hierover gepresenteerd op de verschillende ervaringsgebieden van de inleiders (zorg aan
dove volwassen, ouderen, jongvolwassenen en mantelzorg). Daarna
volgden twee workshop rondes waarin iedereen kon meepraten.

8
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The	
  Anthropology	
  screening	
  room	
  presents:	
  

Ishaare:	
  Gestures	
  and	
  Signs	
  in	
  Mumbai	
  
The	
  filmmaker	
  Annelies	
  Kusters	
  will	
  be	
  present	
  to	
  introduce	
  her	
  film	
  and	
  
participate	
  in	
  a	
  discussion	
  with	
  the	
  audience	
  afterwards.	
  	
  
Discussion	
  will	
  be	
  introduced	
  by:	
  Shifra	
  Kisch	
  

February	
  4th	
  17:00	
  –	
  19:00	
  
	
  Room	
  B	
  5.12	
  	
  	
  

	
  

Roeterseiland	
  Campus	
  University	
  of	
  Amsterdam,	
  Department	
  of	
  
Anthropology,	
  Nieuwe	
  Achtergracht	
  166,	
  Amsterdam	
  
Annelies	
  Kusters	
  is	
  postdoctoral	
  researcher	
  at	
  the	
  Max	
  Planck	
  Institute	
  of	
  Religious	
  and	
  
Ethnic	
  Diversity	
  in	
  Göttingen,	
  Germany.	
  She	
  is	
  a	
  deaf	
  anthropologist	
  who	
  has	
  conducted	
  
research	
  in	
  Surinam,	
  Ghana,	
  and	
  India.	
  
Interpreters	
  will	
  provide	
  simultaneous	
  translation	
  from	
  international	
  sign	
  into	
  spoken	
  
English	
  and	
  from	
  spoken	
  English	
  into	
  international	
  sign.	
  
Please	
  register	
  by	
  e-‐mail	
  before	
  February	
  3rd:	
  culturesoverlooked@gmail.com	
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You	
  are	
  very	
  welcome	
  to	
  the	
  upcoming	
  seminar	
  of	
  research	
  team	
  ‘Beyond	
  
hearing:	
  cultures	
  overlooked’.	
  We	
  are	
  happy	
  to	
  have	
  as	
  our	
  guest	
  speaker	
  

Annelies	
  Kusters	
  
on	
  
‘Regulations	
  versus	
  hierarchies:	
  Commuters	
  creating	
  inhabitable	
  
worlds	
  in	
  the	
  Mumbai	
  suburban	
  trains.’	
  
Friday,	
  February	
  5th	
  ,	
  12.30	
  –	
  14.00	
  h.	
  
Room	
  E	
  0.15,	
  Roetersstraat	
  11,	
  University	
  of	
  Amsterdam	
  	
  
	
  
Annelies	
  Kusters	
  is	
  a	
  deaf	
  anthropologist	
  and	
  postdoctoral	
  researcher	
  at	
  the	
  Max	
  Planck	
  Institute	
  of	
  
Religious	
  and	
  Ethnic	
  Diversity	
  in	
  Göttingen,	
  Germany.	
  
In	
  her	
  presentation	
  Annelies	
  Kusters	
  will	
  discuss	
  the	
  manner	
  in	
  which	
  travelers	
  in	
  Mumbai	
  suburban	
  
trains	
  are	
  being	
  compartmentalized	
  based	
  on	
  gender,	
  class,	
  luggage	
  type,	
  and	
  ‘handicap’.	
  In	
  her	
  
research	
  she	
  focused	
  on	
  how	
  the	
  passengers	
  travelling	
  in	
  the	
  compartments	
  earmarked	
  for	
  
‘handicapped	
  people’,	
  try	
  to	
  create	
  an	
  inhabitable	
  world	
  and	
  make	
  the	
  space	
  livable	
  for	
  the	
  duration	
  
of	
  their	
  trip.	
  	
  See	
  also:	
  http://somatosphere.net/2015/05/regulations-versus-hierarchies-

commuters-creating-inhabitable-worlds-in-the-mumbai-suburban-trains.html
	
  

The presentation will be given in international sign. Interpreters will provide
simultaneous translation into English. To facilitate planning please register:
culturesoverlooked@gmail.com 	
  

	
  

35

Please feel very welcome to the upcoming seminar of research team ‘Beyond hearing: cultures
overlooked’. We are happy to have as our guest speaker

Corrie Tijsseling
on

‘Deaf schools: the cradle of the deaf community’
April 15, REC from 11.30-13.00 h.
Room B 5.12 (common room)
University of Amsterdam, Roeterseilandcomplex
Nwe. Achtergracht 166, B-building.
Corrie Tijsseling (PhD) is a philosopher of Education at the faculty of Social Sciences at Utrecht
University and specialized in the education of deaf people. She is also a board member of
‘Dovenschap’, the national association of the Deaf in the Netherlands.
In her presentation Corrie Tijsseling will show how the schools for the Deaf in the Netherlands
were the cradle of the Dutch Deaf community as they formed a space where deaf children
developed, and shared, a unique embodiment and sign language. The communication between
teachers and pupils was hampered, as the oral method was dominant in the education of the
deaf during much of the 20th century. Further, until the 1970’s, contact between deaf children
and their birth families was limited as children lived in boarding schools and usually only went
home three times a year. The result of growing up together, with little meaningful contact with
adults and few significant adults, was that deaf pupils formed a close-knit community. The social
relationships in this community, that can be seen as a form of kinship and that included such
aspects as (self) hate, gossip and love, were continued in the Deaf community.
The presentation will be given in Dutch Sign Language. Interpreters will provide
simultaneous translation into and from spoken English during the seminar and
discussion. To facilitate planning please register: culturesoverlooked@gmail.com
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Research team ‘Beyond hearing: cultures overlooked’ is happy to announce that its guest,

Michele Friedner

will be presenting two seminars to which you are cordially invited.

Praying for rights:
cultivating deaf worlds and institutions in urban India
Tuesday 7th of February
15.30 – 17.00h
Room B 5.12 (common room Anthropology department)
University of Amsterdam, Roeterseilandcomplex
Nwe. Achtergracht 166, B-building.
AND

(Sign) language as virus; tranmission of deaf sociality as cure
Friday 10th February
15.30 – 17.00h
room REC B9.22 (commonroom Political Science Department)
University of Amsterdam, Roeterseilandcomplex
Nwe. Achtergracht 166, B-building
Drinks will be served after the seminar on Friday 10th.

International Sign interpreters will be present on both occasions
To facilitate planning, please register for one or both seminars at
culturesoverlooked@gmail.com

Michele Friedner, medical anthropologist, is assistant professor in the School of Health
Technology and Management at Stony Brook University/State University of New York.
Her book Valuing Deaf Worlds in Urban India (Rutgers University Press, 2015) analyzes
new forms of social, political, and economic value enabled by disability in neoliberal
India. Friedner has also published work on international deaf and disability politics,
infrastructure and disability, and religion and disability. In June 2017, she will join the
Department of Comparative Human Development at the University of Chicago.

Summaries of the two lectures

Praying for rights: cultivating deaf world and institutions in urban India.
Drawing on ethnographic research, the emergence of a ‘deaf world’ in New Delhi will be
analyzed. It is a world to which Christianity and deaf sociality are both central. Praying
for the rights of deaf people, participants move through a number of interconnected
organizations. How might rights be cultivated in time and space? Cultivation is
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Programme working conference Beyond Hearing. Cultures Overlooked 20/4/2017
09:00 - 09:20

Welcome - Coffee/Tea

09:20 - 09:30

Introduction by Anja Hiddinga

09:30 – 10.00

Practice of belonging: claiming Deaf
subjectivity in eldery care.
Maja de Langen

10.00 - 10:30

Containing new socialities through
marriage: first deaf-deaf Marriages and its
challenges among the Naqab Bedouin.
Shifra Kisch

10:30 – 11.00

Mobility and belonging in the Corpus NGT:
language variation as a token of changes
in the community.
Onno Crasborn

11.00 – 11.15

Coffee/tea

11:15 - 11.45

Belonging to a profession: perceptions on
‘talking the talk’ via an interpreter.
Emmy Kauling

11:45 – 12.15

The ethnolinguistic vitality of sign
language communities.
Maartje de Meulder

12.15 – 12.45

Rethinking interpreting in times of
inclusion.
Hilde Haualand

12.45 – 13.45

Lunch

13:45 – 14.15

Deaf mobilities across international
borders: Visualising intersectionality and
translanguaging (MobileDeaf).
Annelies Kusters & Amandine le Maire

14.15 – 14.45

Moving subjects; the dynamics of the Deaf
community.
Corrie Tijsseling

14.45 – 15.00

Coffee/tea/refreshments

15:00 - 15:30

Grammar & society: How sign linguistics
benefits the Deaf community.
Roland Pfau

15:30 – 16.00

The representation of deafness and deaf
people in West African proverbs.
Victoria Nyst

16.00 – 17.00

Final discussion: research in Deafstudies

17.00 à

Drinks
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