
 

 

Lecturi Salutem (Gegroet lezer in het Latijn), 

 

Bij het beeld van de meiklokjes hierboven dwalen mijn gedachten weer weg naar 

oude tijden waar we nog mooie gezegden hadden zoals “In mei leggen de 

vogeltjes een ei”. Tegenwoordig zien of lezen we geen nieuwe gezegden of 

wijsheden meer, ik vraag me af wat daar de reden van is. Waren de mensen 

vroeger misschien wijzer dan nu?   

Oudere mensen zeggen vaak: “In mijn tijd was het beter” maar wie de geschiedenis 

goed kent, zal ook wel weten dat de geschiedenis zich herhaalt. Wanneer zijn de 

tijden goed? Iedere tijdsgeest heeft zijn eigen eigenschappen, het zijn gewoon de 

mensen en samenlevingen die veranderen en wat vroeger goed was is nu misschien 

volledig verouderd.   

Als we kijken naar de dovengemeenschap van 100 jaar geleden en nu, dan moeten 

we echt wel zeggen dat het nu véél beter is voor een doof kind dan toen. Zoveel 

meer mogelijkheden, kansen en rechten dat ze hebben, ongelooflijk en toch, en 

toch zijn er mensen die klagen. Besef aub ook goed dat wij hier in Vlaanderen enorm 

veel geluk hebben dat we hier wonen, want miljoenen andere doven in de wereld 

(ontwikkelingslanden of landen met weinig burgerrechten) hebben een heel hard 

leven in vergelijking met ons.  

Ons archiefteam heeft het al ontdekt, er is zoveel wijsheid en er zijn zoveel verhalen 

te krijgen bij onze oudere leden, senioren van 70 jaar of ouder. Laat de jeugd van nu 

ook eens luisteren naar hun verhalen, hun strijd om een menswaardig bestaan en 

laat ze beseffen dat het hier nog zo slecht niet is. Hoeveel doven zijn er nu wel niet 

met een universitair diploma, met een hoge opleiding? Dat was 100 jaar geleden 

absoluut ondenkbaar en onmogelijk. Dank zij de pioniers in de Vlaamse, Belgische 

en de ganse dovenwereld die we niet mogen vergeten.  

Voilà, dat was mijn ei dat ik ook kwijt wilde ook al ben ik geen vogel. Tot de 

volgende keer!  

Andre 

 


