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Op het eerste gehoor heeft een buitenstaander niet in de gaten dat Gerrit Krooneman 
(25) op wat restgehoor na helemaal doof is. Rustig formuleert hij de ene volzin na de 
andere. Hij weet het vooral omdat Gerrit aan het begin van het interview aangaf: rustig 
praten en één tegelijk. “Ik kan dit wel een paar uur volhouden. Maar dan ben ik ook 
heel moe. Liplezen kost veel inspanning.”

Dankbaar voor doofheid

Interview

Eind april krijgt de inwoner van Wekerom op zijn lin-
keroor een cochleair implantaat.
Begin februari schreef Gerrit een prikkelende opi-
niebijdrage in het Reformatorisch Dagblad. Daarin 
beweert hij dat horenden in de reformatorische kring 
nog altijd te weinig oog hebben voor doven. Met als 
stevige kop: “Dove verdient volwaardige positie in de 

kerk”. “Vakbondstaal”, zegt hij, “maar niet verkeerd. 
De kop, die de RD-redactie had gemaakt, dekt uitste-
kend de lading.”
Een week later reageerde B. Agteresch van de Doven-
zorg Gereformeerde Gemeenten in de krant. “Mooi 
om te zien hoe zij de zorg voor doven hebben geor-
ganiseerd. Er gaat dus al het nodige beter. Jammer is 

wel dat hij mijn belangrijkste punt miste: dat de kerk 
de dovenzorg niet mag uitbesteden aan een paar 
specialisten of organisaties. De breedte van de gere-
formeerde gezindte dient oog en oor te hebben voor 
dove gemeenteleden.”

Geloof via lezen
De werkelijkheid is anders, stelt Gerrit. “Veel gemeen-
ten in de gereformeerde gezindte zijn sterk op horen-
den ingesteld. Als het geloof alleen via het gehoor te 
ontvangen was, stond ik erbuiten.” Gerrit houdt ech-
ter van lezen, wat bij doven niet meteen gebruikelijk 
is. “Ik ben een atypische dove.” Een volle boekenkast 
vult de kamer van het bakhuisje, waar zijn vrouw Evi-
anne en hij wonen. “De inhoud van het geloof heb ik 
mij lezend eigen gemaakt. Bij Calvijn ging er een we-
reld voor me open.”
Dat is een ander klimaat dan het bevindelijk taal-
gebruik waarvan in de gereformeerde gezindte ge-
bruik wordt gemaakt. “Hoe vertaal je de term ”in ’t 
dood’lijkst tijdsgewricht” in gebarentaal?”, vraagt hij 
zijn gesprekspartners. Hij doet het voor: “dood” is een 
snijbeweging in de hals, “tijd” is wijzen op het horloge 
en bij “gewricht” beweegt hij zijn polsgewricht. “Zo 
vertaal je de uitdrukking letterlijk in gebarentaal. De 
inhoud ervan gaat dan verloren. Doven krijgen zo een 
heel andere preek tot zich dan horenden.”

Een ander voorbeeld dat kerken sterk op horenden 
zijn ingericht, is de preekbespreking. “Als iemand iets 
door zijn doofheid niet begrijpt, wordt vaak gedacht 
dat het aan zijn verstandelijke vermogen ligt. Doven 
worden vaak als dom beschouwd. Ik zie mijzelf nog 
als klein jochie zitten in het bijgebouw van de kerk bij 
een bijeenkomst met verstandelijk beperkten. Niets 
mis met hen, maar ik beschouw mezelf niet als ver-
standelijk beperkt.”
Op de basisschool mocht Gerrit soms niet meezin-
gen met zijn klasgenoten omdat hij bromde. Als 
dove hoort hij zijn eigen stem niet. “Dat was pijnlijk 
en hindert mij nog altijd om vrijuit te zingen.” Een 

ander moeilijk punt was dat Gerrit altijd zijn ogen 
open houdt met bidden. Als kind werd hij op de 
basisschool, maar ook tijdens catechisatie gecorri-
geerd. “Een predikant bad zelf met open ogen om 
te controleren of de catechisanten hun ogen dicht 
deden. Hij beduidde mij met zijn ogen dat ik die 
moest sluiten. Naderhand heb ik hem duidelijk ge-
maakt dat ik bleef kijken omdat ik doof ben. Toch 
begreep hij het niet.”

Volwaardig lid
Het kan ook anders. Sinds zijn huwelijk in 2015 zijn 
Gerrit en Evianne lid van de hervormde gemeente 
in Wekerom. “Ik mag daar een Bijbelgespreksgroep 
leiden. Dat vind ik mooi. Ik voel mij volwaardig opge-
nomen. En dat terwijl Wekerom weinig ervaring met 
doven mensen had. Het is dus niet zo dat men denkt: 
Zo’n dove jongen kan wel op zaterdagavond hambur-
gers omdraaien op de barbecue.”
Zijn doofheid is in de Bijbelstudiegroep meteen zijn 
kracht. “Ik moet weten waarover het gaat. De groeps-
leden moeten dus goed naar elkaar luisteren en niet 
te heetgebakerd reageren.”
Als puber had Gerrit moeite met de acceptatie van 
zijn doofheid. “Ik heb mezelf tot mijn 15e buiten de 
dovenwereld gehouden. Ik wílde niet doof zijn, voel-
de me dat niet. Maar toen kreeg ik op school een 
schrijftolk, iemand die mij met behulp van een laptop 
hielp. Toen deze standaard naast mij kwam zitten, 
kon ik mijn doofheid niet meer maskeren en werd die 
zichtbaar.”
Inmiddels is hij in zekere zin dankbaar voor zijn doof-
heid. “Zonder doofheid zou ik niet zijn wie ik ben, 
maar iemand anders. Ik zou ook niet níet doof willen 
zijn, ook al is doofheid heel lastig. Het leert mij ook 
afhankelijk te blijven van God.”
De inwoner van Wekerom kijkt met enige scepsis naar 
de wereld van de horenden. “Die hebben een bepaal-
de sociale manier van doen. Ze moeten vrolijk zijn, en 
overal een babbeltje maken. Ik kijk en observeer als 
toeschouwer. Verjaardagen vind ik moeilijk. Het liefst 

De term ‘in het dood’lijkst tijdsgewricht’ 
is in gebaren niet te vertalen
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zoek ik één persoon op met wie ik een persoonlijk 
gesprek probeer te voeren. Ik heb een hekel aan het 
perfecte plaatje. Mensen die 40 uur per week ‘lek-
ker knallen’. Zijn mensen met een beperking minder 
waard? Ik denk het niet.”

Moeite met taalbegrip
Gerrit werkt in deeltijd als activiteitenbegeleider van 
het centrum voor oudere doven, De Gelderhorst in 
Ede. Zelfs daar heeft het ‘horende pastoraat’ moeite 
met het concrete taalbegrip van doven. “Een predi-
kant had het tegen een bewoonster een keer over 
“de vrucht van de Geest.” Bij ”vrucht” denkt een 
dove aan iets als een appel, bij geest aan iets vaags. 
Waarschijnlijk heeft die mevrouw lief geknikt, maar 
er niets van begrepen. Zelfs de concrete vrucht van de 
Heilige Geest, zoals liefde, geduld, goedertierenheid, 
is abstract voor doven. Pas dat maar praktisch toe! Dat 
doen à Brakel en Teellinck trouwens ook.”
Doven hebben theologisch gezien ook recht op een 
op hen toegesneden Boodschap, stelt Gerrit. “Met 
Pinksteren hoorde iedereen het Evangelie in zijn ei-
gen taal spreken. Voor een Nederlandse dove is dat 
niet Algemeen Beschaafd Nederlands, maar de Neder-
landse Gebarentaal.”

Aanpassingen in het gebruik van de Bijbelvertaling 
acht Gerrit –die zelf een groot liefhebber van de Sta-
tenvertaling is– denkbaar. “De Statenvertaling is voor 
doven zeer moeilijk. Ook de Herziene Statenvertaling 
schiet te kort. Laten predikanten de uitdaging aan-
gaan om een goed gereformeerde preek te houden 
op basis van de Bijbel in Gewone Taal.”

Sinds vorig jaar draait Gerrit ook mee in het Interker-
kelijk DovenPastoraat (IDP). De Protestantse Kerk in 
Nederland levert daaraan een bijdrage van 1,5 fte aan 
dovenpastors. Gerrit voorziet dat de positie van het 
dovenpastoraat door de bezuinigingen in het kader 
van het project ”Kerk op weg naar 2025” in de PKN 
verder zal verzwakken.
“We voeren discussies over de rol van het IDP in de 
kerken. Door de opkomst van het cochleair implantaat 
en andere technische hulpmiddelen doen doven mak-

kelijker mee aan het gewone kerkelijk leven. Zo krij-
gen de doven daar ook meer verantwoordelijkheid. 
Ze horen er sowieso helemaal bij. Al was het alleen al 
omdat ook zij Kerkbalans betalen. Toch blijft het IDP 
binnen nodig; vanwege het vertrouwen van de do-
vengemeenschap in zijn predikanten en vanwege hun 
ervaring. Het zou jammer zijn als het IDP in externe 
stichting zou worden onderbracht.” 
En hoe nu verder met de claim van Agteresch dat het 
bij de dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten 
zo goed gaat? “Hij krijgt een uitnodiging, we leren 
graag van anderen.”

Jenneke en Gijsbert Wolvers

Tips voor horenden in 
omgang met doven:

• Maak altijd eerst oogcontact.
• Zorg dat je hele gezicht goed zichtbaar blijft. 
• Praat in groepen om de beurt.
• Praat niet hard, maar rustig.
• Neem de tijd. Haast of stress blokkeert de 

communicatie.
• Laat grapjes over doofheid aan de doven 

zelf over.

Gerrit groeit op in een gezin in Doornspijk. Van 
zijn twee broers is er één eveneens bijna hele-
maal doof; zijn zus en andere broer zijn horend. 
De twee dove jongens leren thuis liplezen.
Van zijn 3e tot zijn 7e zit Gerrit op de speciale 
dovenschool Rotsoord in Utrecht. Daar leert hij 
met gebarentaal praten. Daarna volgt hij het 
reguliere onderwijs, de hervormde basisschool 
in Doornspijk en de havo op de Pieter Zandt in 
Kampen.
Daar deed hij nooit zijn huiswerk. “Ik was altijd 
erg moe, stond al moe op van bed. Dat kwam 
van de inspanning van het volgen van regulier 
onderwijs. Ook moest ik dagelijks 36 kilometer 
fietsen. Mede door de vermoeidheid was ik niet 

erg gemotiveerd. Ik nam een flegmatieke (be-
rustende, red.) houding aan en had een negatief 
zelfbeeld. Mijn moeder nam het voor me op en 
is vaak naar de Pieter Zandt geweest om te pra-
ten.”
Door “de zorg van God” en “draaiend op mijn 
algemene ontwikkeling” haalt Gerrit de havo. 
Na een jaar Maatschappelijk Werk en Dienstver-
lening volgt hij de opleiding Godsdienst-Pasto-
raal Werk op de Christelijke Hogeschool Ede, die 
hij in 2016 afrondt. “Ik wil graag iets betekenen 
voor andere mensen. De gebrokenheid van het 
leven raakt me.”
Gerrit trouwde bijna twee jaar geleden met Evi-
anne Lucas, onderwijzeres in Harskamp.

Gebrokenheid van het leven raakt me

“Doven horen er sowieso bij.
Al was het alleen al omdat

ook zij Kerkbalans betalen”


