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Vanmorgen fietsend door het Limburgs 
landschap naar m’n werk. Windgeruis in 
mijn oren. Tevens in het ochtendgloren 
hoor ik de vogels fluiten. Geluiden van de 
natuur die langzaam wakker wordt. Het geluid van de banden 
op het wegdek. Aangekomen bij het audiologisch centrum een 
collega die vanaf de parkeerplaats een ‘Goeiemorgen’ roept. 
We maken even een praatje over het afgelopen weekend.
 
Wat zo vanzelfsprekend lijkt, is dat zeker niet.
 
Dat ik die geluiden deze maandagochtend bewuster ervaar 
en me nog meer dan anders realiseer hoe bijzonder het is 
een ‘normaal’ gesprek te voeren, komt door de expositie die 
ik recent mocht vormgeven: STEM van de KUNSTENAAR1. Sa-
men met Jan van Genk mocht ik vier weken lang een verhaal 
vertellen met ons beider kunstwerken. Jan is 82 jaar, profes-
sioneel kunstenaar, jong van geest én doof geboren. Hij 
heeft nooit kunnen horen en is in een tijd geboren waarin 
audiologische zorg überhaupt nog niet bestond. Laat staan 
aandacht voor de impact die het niet-kunnen-horen op 
iemands leven heeft. Bij toeval leer ik Jan kennen en word 
getroffen door zijn verhaal. Bij het bezoek aan zijn atelier 
breekt mijn hart; als klinisch fysicus - audioloog én als kun-
stenaar begrijp ik volkomen zijn verdriet en de beperkingen 
die hij in zijn leven heeft ervaren. In zijn gehele oeuvre is zijn 
ontwikkeling te zien als kunstenaar en als mens. In zijn eer-
ste kunstwerken, in de beginfase van zijn carrière, zie ik zelf-
portretten die duidelijk laten zien hoe eenzaam hij is en dat 
hij geen contact kan maken met mensen om hem heen. Dat 
hij opgesloten zit in zijn wereld. Later werk laat zien dat Jan 
steeds meer zijn kunstenaarschap is gaan gebruiken om 
zijn verhaal, zijn visie op het leven, via zijn kunst met men-
sen te delen. Zijn kunstwerken worden groter, kleurrijker en 
expressiever2. Boekdelen worden er in Jan’s werk verteld via 
kleuren, lijnen, figuren en composities op het doek. Een heel 
atelier staat vol met een prachtige verzameling van door de 
jaren heen. Vanuit de gesprekken op mijn spreekuur op het 
audiologische centrum weet ik hoeveel impact gehoorver-
lies op iemands leven kan hebben, zeker als je vanaf geboor-
te nooit een enkel geluid gehoord hebt. Als kunstenaar voel 

ik de emoties die Jan op het doek heeft 
geschilderd. Ik lees zijn verhaal dat mij 
diep raakt.
 

Samen met zorgcentrum De Beyart en galerie Artichoque 
hebben we een expositie ingericht die een talent als Jan ver-
dient. Met inzet van de doven-/schrijftolk kon Jan in detail 
vertellen wat hij met elk schilderij aan de kijker te vertellen 
heeft. Hoe mooi om te zien hoe hij als mens hier de afgelo-
pen weken intens van genoten heeft. Hoe bijzonder om net 
met deze expositie dit verhaal te vertellen. Want wat is kunst 
zonder een verhaal? Hoe vaak heb je het meegemaakt een 
museum bezocht te hebben en pas nadat een gids details 
van het schilderij vertelde de waardering of bewondering 
voor dat kunstwerk gegroeid was? Dat gesprek kan enkel als 
we het verhaal kunnen horen. Tegenover de kleurrijke doe-
ken van Jan hangen mijn enorme akoestisch absorberende 
panelen3 (zie ook artikel op pagina 24) die ik uiteraard als 
kunstwerk in deze expositie heb opgehangen. Acryl en me-
dium op speciaal geprepareerd doek en frame en dan net zo 
beschilderd dat de akoestische werking behouden blijft, de 
spraak in een grote ruimte verbeterd wordt, het gesprek met 
vrienden bij het diner makkelijker verloopt. Aandacht voor de 
akoestiek in een ruimte. Oog voor het verhaal dat we elkaar 
te vertellen hebben. De cirkel rond.
 
Jan en ik hebben ontzettend mooie gesprekken gehad de 
afgelopen weken, samen met zijn tolk en zijn kunst was Jan 
nu mens. Op een notitieboekje schrijft hij normaal in korte, 
pakkende woorden wat hij je wil vertellen. Gisteren later op 
de avond schreef hij mij: “Ik ben afgelopen weken vergeten 
dat ik doof was”. Dat laatste woord ‘was’ spreekt voor zich. 
Hoe mooi dit vak, de audiologie, om mensen die op welke 
manier ook een gehoorprobleem hebben te helpen. Horen 
is meer dan enkel de oren. Dat wij een gesprek kunnen heb-
ben maakt dat we mens zijn. Gehoord worden. Een luiste-
rend oor kunnen bieden. Het gevoel te kunnen hebben om 
in een gesprek er bij te horen maakt dat we mens zijn. 
1 https://artichoque.nl/expo-stem/
2 https://artichoque.nl/jan-van-genk/
3 https://artichoque.nl/dyon-scheijen/
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