De erfenis van de Amsterdamse Dove Professor der Doven aan Stichting Eotas.

Henk Buter (1928 - 2015) werd door de Dovengemeenschap in Nederland professor der
Doven genoemd, omdat hij zeergeleerd en belezen was. Hij had ruim 4000 boeken in zijn
krappe woning aan de Singel in Amsterdam die hij allemaal las en analyseerde. Ook
filosofeerde hij hier graag met veel dove mensen over. Daarnaast onderwees hij oudere
doven die weinig onderwijs hadden genoten en dove vluchtelingen die tijdelijk of permanent
in Nederland verbleven. Henk bedacht een taalsysteem om de verbuigingen van werkwoorden
uit te leggen aan dove mensen. Ondanks zijn foutloze grammatica, wat heel uniek was onder
dove mensen, bleef hij zeggen dat hij nooit echt grip had gekregen op de Nederlandse taal
die hij de dode taal voor dove mensen noemde. Vanaf het eerste uur is Henk Buter jarenlang
de redacteur geweest van het enige onafhankelijke Dovenblad Woord en Gebaar en had hij
een zeer uitgesproken mening over het onderwijs aan dove kinderen. Dove kinderen moet je
niet laten pootjebaden, maar gewoon laten zwemmen in het diepe, hiermee bedoelde hij dat
dove kinderen gewoon meteen in de taal moesten zwemmen en dat ze wel hieruit konden
komen.
Alhoewel Henk Buter een heel mooie leeftijd had bereikt toen hij stierf, was de
Dovengemeenschap erg verdrietig om het grote verlies. De oude Dove professor uit
Amsterdam was er niet meer. Zijn uitvaart werd door heel veel dove mensen bezocht, want
de Dovengemeenschap was zijn familie. Henk’s vader was een stugge man van heel weinig
woorden en was al jong gestorven. Zijn dierbare moeder, die veel energie had gestoken in de
opvoeding en communicatie en met wie Henk Buter een goede band had, stierf 35 jaar
geleden. Zijn zus met wie hij goed kon communiceren stierf een paar jaar eerder en liet
geen kinderen achter. Haar geld liet zij daarom na aan haar jongere broer. Henk Buter was
ongetrouwd gebleven en had geen kinderen. Hij hoefde niet lang na te denken over wat hij
met het geld wilde doen. Dat moest ten goede komen aan dove kinderen in Tanzania, zodat
zij een goede opleiding konden volgen. Zonder opleiding, geen toekomst, was de uitspraak van
Henk.
Henk’s laatste wens was dat zijn geld werd besteed aan opleidingen voor kersverse
schoolverlaters en aan onderwijsmaterialen die nodig zijn om dove kinderen goed onderwijs
te kunnen geven. De wens van de Nederlandse Dovengemeenschap is dat de geest van Henk
Buter niet alleen in Amsterdam, maar ook in Tanzania zal voortleven.

NB: De foto’s zijn genomen op de verjaardag van Henk Buter op 12 augustus 2009.

