
Naar de bioscoop gaat Jona al lan-
ger, maar dan wel naar buitenlandse
films, want die zijn tenminste on-
dertiteld. Films van eigen bodem
zijn voor de dove Rotterdammer
niet te volgen. Toen hij zijn verba-
zing daarover uitsprak tegenover
een hulpverlener, besloten de twee
er werk van te maken.
,,Helaas wordt gebarentaal in Ne-

derland niet gezien als een volwaar-
dige taal,’’ vertelt Jona. ,,Daardoor
zijn er veel zaken waar doven niet
aan kunnen deelnemen. De bios-
coop is daar één van.’’
En dat terwijl Jona als geboren

Brabander dolgraag naar de nieuwe
film van New Kids zou gaan. Hij

legde Pathé De Kuip het probleem
voor. Zou het niet mogelijk zijn een
doventolk bij de voorstelling neer te
zetten? De Rotterdamse bioscoop
was meteen enthousiast. En zo wil
het dat volgende week vrijdag een
doorbraak plaatsvindt in de dovene-
mancipatie. Twee tolken zullen het
dove publiek door de film begelei-
den. ,,Ik ben zo blij,’’ gebaart Jona.
,,Ik hoop dat er veel mensen op af
zullen komen.’’
Met zijn filmkeuze heeft Jona het

de tolken overigens niet bepaald

makkelijk gemaakt. De vijf schel-
dende, vechtende en zuipende per-
sonages uit New Kids hebben de Ne-
derlandse taal ‘verrijkt’ met uitdruk-
kingen als verrekte koekwous en
verrekte mongool. Zet dat maar eens
in gebaren om.
,,Neem het dorpMaaskantje, waar

de film zich afspeelt,’’ vertelt geba-
rentolk Janneke van Dijk. ,,Eerst
dachten we: we knippen het op in
Maas en Kantje. Maar daar gaat het
helemaal niet om. Met Maaskantje
wordt vooral een klein dorp be-

doeld. Dus hebben we een gebaar
bedacht dat die essentie weergeeft.’’
Ook de personages hebben alle-

maal een eigen gebarennaam gekre-
gen. ,,Deborah bijvoorbeeld, heeft
twee sneetjes in haar wenkbrauw.
Nu kan je elke keer alle letters geba-
ren, maar dat duurt veel te lang.
Daarom spreken we straks aan het
begin van de film af dat het wijzen
naar de wenkbrauw ‘Deborah’ bete-
kent.’’
Naast de dovenvoorstelling zijn er

ook vergevorderde plannen voor
een extraatje voor doven op de nog
uit te brengen dvd van New Kids
Nitro. Jona is daarover in gesprek
met filmproducent Eyeworks.
Hoe komt het eigenlijk dat zoiets

nog niet bestond? Jona: ,,Er zijn zo
veel dingen die dove mensen nooit
hebben kunnen doen. Je denkt er
gewoon niet over na.’’
Wat niet wegneemt dat hij reik-

halzend uitkijkt naar de dovenvoor-
stelling van New Kids. Dat de perso-
nages zich grof uitlaten over gehan-
dicapten deert hem niet. ,,Stel dat
het woord ‘doofstom’ erin zou voor-
komen, dan kan ik me best voorstel-
len dat er dove mensen zijn die daar
boos over worden. Maar ik vind het
gewoon een heel grappige film.’’

New Kids Nitro
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ROTTERDAM • Jona Eek-
hout (37) is fan van New
Kids. Maar naar de film
over zijn favoriete Bra-
bantse hangjongeren
gaat niet, want Jona is
doof. Hij kwam in actie,
met een unicum als ge-
volg: Pathé brengt een
speciale voorstelling voor
doven, inclusief tolk. Maar
hoe beeld je dat typische
New Kids-taaltje uit?

MARJOLEIN HENDRIKS

Met tolk in bioscoop gaat wens Jona Eekhout in vervulling

,,Mongool’’

,,Koek-wous’’

,,Maaskantje’’

,,Jonguh!’’

Jona Eekhout (links) met Janneke van Dijk, die tolkt bij New Kids
Nitro. ‘Ik vind het gewoon een heel grappige film.’ FOTO’S SANNE DONDERS
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