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INLEIDING
Hoewel de geschiedenis van het gebaren theater in Nederland nog maar enkele
jaren oud is. heeft het Handtheater gemeend dat dit toch het moment is om
een en ander te evalueren.
Het Handtheater is een collectief van dove acteurs. die produkties ontwikkelen
en brengen in Nederlandse Gebarentaal.
Op 2 mei 1990 werd het Handtheater een officiële stichting.
Het is niet mogelijk om het over gebarentheater te hebben. zonder terecht te
komen bij gebarentaIen. omdat deze de voertaal zijn van het gebaren theater.
Gebarentalen worden wel de moedertaal van de doven genoemd.
In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen bij wie iets aan het gehoor
mankeert Van deze groep zUn 200.000 mensen doof of slechthorend en
daarvan zijn rond de lO.OOO mensen prelinguaal doof. dat wil zeggen dat zij
doof zijn geboren of voor het derde levensjaar doof zijn geworden. Voor de
meesten van deze mensen is de Nederlandse Gebarentaal de natuurlijke taal.

Die andere taal brengt ook een andere cultuur met zich mee.

Doven benadrukken dan ook steeds meer dat zij in de eerste plaats gezien
moeten worden als een culturele minderheid.
Gebarentalen zijn meer dan een eeuw onderdrukt Sinds een congres van
onderwijzers aan dovenscholen in Milaan in 1880 heeft het leren spreken en

liplezen in het onderwijs centraal gestaan. Gebaren talen waren verboden.
omdat zij de maatschappelijke integratie zouden bemoeilijken of onmogelijk
maken. De actuele politieke opvatting dat integratie van culturele minderheden
alleen bewerkstelligd kan worden door tevens ruimte te geven aan de eigen
identiteit, leek aan doven als minderheid met een eigen taal en cultuur voorbij
te gaan. Daar lijkt echter verandering in te komen.
Het Europese Parlement adviseerde de Europese Raad twee jaar geleden
gebaren talen als de natuurlijke talen van doven te erkennen. De Nederlandse
Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind doet sinds 1982 onderzoek naar
de Nederlandse Gebarentaal en ook het Instituut voor Algemene Taalweten
schap van de Universiteit van Amsterdam is sinds 1985 op dit gebied actief.
De Nederlandse regering is bezig de mogelijkheden te onderzoeken om de
Nederlandse Gebarentaal te erkennen. Het klimaat ten opzichte van de
Nederlandse Gebarentaal is aanzienlijk verbeterd. niet in de laatste plaats door
de inspanningen van de acteurs van het Handtheater.
Over gebarentalen bestaan vele misverstanden. Gebarentaal is niet zoals men
vaak denkt internationaal. Gebarentalen zijn landstalen, die op het gebied van
de grammatica overeenkomsten vertonen. maar een verschillend lexicon

kennen. Gebarentalen zijn niet hetzelfde als mime, gesticulatie oflichaarnstaal.
Op de Nederlandse televisie ziet men af en toe een tolk in de hoek van het
beeld, maar ook deze gebruikt geen gebarentaal, maar een gebaarsysteem.
Dat wil zeggen dat de tolk de Nederlandse zinnen duidelijk uitspreekt en daar
ondersteunende gebaren bij maakt

Gebarentalen zijn. zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, volwaardige talen
met een eigen grammatica en lexicon.

Hoewel er plannen zijn om de Nederlandse Gebarentaal als vak op scholen
voor doven in te voeren, leren de kinderen de taal nu nog van elkaar en van
dove volwassenen, als zij daar contacten mee hebben. Het is geen wonder dat
dove kinderen van dove ouders de Nederlandse Gebarentaal beter beheersen
dan dove kinderen van horende ouders. De meeste kinderen (90 à 95%)
worden echter in een horend gezin geboren.
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Er zijn sinds enkele jaren communicatiecursussen voor horende mensen die om
wat voor reden dan ook een basisvaardigheid willen ontwikkelen in de
Nederlandse Cebarentaal, De cursussen, een basis- en een vervolgcursus,
worden door dove docenten gegeven. De wachtlijsten voor deze cursussen zijn
de laatste jaren steeds langer geworden en het aantal mensen dat zich voor de

cursussen opgeeft vanwege een pure belangstelling voor de taal neemt toe.
Analoog daaraan is de interesse groeiende voor het theater in Nederlandse
Gebarentaal.
Op het Handtheater wordt een steeds groter appèl gedaan, niet alleen om
voorstellingen te geven, maar ook om workshops te organiseren en ervaringen
over te dragen aan dovejongeren. Het is dan ook noodzakelijk om stil te staan
hij de wijze waarop het Handtheater in de toekomst een aanbod kan doen en
aan de groeiende vraag kan voldoen.
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VOORGESCHIEDENIS
Toneel spelen en verhalen vertellen hebben een sterke traditie binnen de
dovenwereld. Met name in verenigingsverband werd veel toneel gespeeld.
Zo'n 25jaar geleden begonnen de acteurs Wim Emmerik en Jean Couprie ook
in het openbaar op te treden voor een gemengd publiek. Zij beperkten zich
echter tot mime, omdat de Nederlandse Gebarentaal in die tijd niet werd
erkend als een volwaardige taal. Mime is echter een kunstvorm die niet
typerend is voor de dovencultuur. Bovendien is mime geen taal. In mime
kunnen geen gebeurtenissen of reflecties worden weergegeven in verleden of
toekomst Het beperkt zich tot een weergave van het heden en dan niet volgens
vaste afspraken.
Meer en meer deed zich onder doven de behoefte gevoelen om theater te
brengen in hun eigen taal. Een eerste stap in die richting was de oprichting van
de Stichting Visueel Theater (SVT), waarbijjean Couprie en Wim Emmerik
betrokken waren. Onder deze stichting vonden diverse activiteiten plaats,
behalve voorstellingen, ook een aantal video-theaterprodukties in samenwer
king met het Werkteater (zoals Romeo enJulia). Uiteindelijk werd de stichting
opgeheven. Dat had meerdere oorzaken:
- De verstandhouding tussen doven en horenden in de stichting was niet goed.

Er was onduidelijkheid over bij wie de beslissingsbevoegdheid lag. Bovendien
hadden de horenden meer ervaring met theater, waardoor de verhouding
tussen doven en horenden ongelijkwaardig was.

- De tijd was nog niet rijp voor theater in Nederlandse Gebarentaal, omdat deze
taal toen tertijd niet of nauwelijks was erkend. Dat maakte het moeilijk voor de
dove acteurs om zich staande te houden.

- De dovengemeenschap had zich nog onvoldoende geprofileerd.
- De stichting werd overspoeld met aanvragen van mensen die allerlei onder-

zoek wilden doen. waardoor de SVT veel te zwaar werd belast
- Er 'was geen structurele subsidie.

In het buitenland, met name in Amerika is al sinds veel langere tijd een aanbod
van theater in gebarentaal. Zo geeft het Natierial Theatre of the Deaf sinds 1967
voorstellingen in Amerikaanse Gebarentaal voor een doof en horend publiek.
Zij hebben verschillende keren in Europa opgetreden, ook in de Rotterdamse
Doelen en de Amsterdamse Stadsschouwburg. Optredens die toentertijd veel
aandacht trokken van de pers en unaniem geroemd werden vanwege hun
visuele kracht De voorstellingen trokken ook veel horende mensen aan die tot
dan toe nooit met de dovencultuur in aanraking waren gekomen. Het National
Theatre of the Deaf heeft in al die jaren ook een grote ervaring opgebouwd met
het gebruik van tolken die op allerlei verschillende manieren bij het spel
worden betrokken.
In Amerika zijn reeds jaren opleidingen voor dove acteurs, met name verzorgd
door het National Theatre of the Deaf. Ook aan Callaudet University, de enige
universiteit voor doven ter wereld, is een speciale theateropleiding van start

gegaan.
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In Utrecht bestaat er een mogelijkheid voor doven om een opleiding te volgen
tot dramadocent aan de Hogeschool voor de Kunsten. Jean Couprie is twee
jaar geleden aan de Hogeschool afgestudeerd. Momenteel studeren er twee
dove vrouwen. Hoewel de school tracht om de studenten zo goed mogelijk te
begeleiden, onder andere door tolken in te zetten, wordt er op de Hogeschool
geen dovencultuur overgedragen. De studenten leren niet hoe men les moet
geven in drama aan dove kinderen, noch leert men wat gebaren theater is of
zou kunnen of moeten zijn. Men wordt dus niet volledig opgeleid voor de
beroepspraktijk waar men uiteindelijk in terecht komt
De behoefte aan een platform waar doven met elkaar van gedachten kunnen
wisselen over het fenomeen gebarentheater en dit verder kunnen ontwikkelen,
groeit Vandaar dat het Handtheater werd opgericht



HET BELANG VAN
GEBARENTHEATER

Het bestaan van theater in Nederlandse Gebarentaal is om meerdere redenen
van belang.

Dove mensen kunnen genieten van eigen taal en cultuur
De meeste doven gebruiken onderling de Nederlandse Gebarentaal,
voor de dagelijkse communicatie. zoals horende mensen met elkaar Nederlands
spreken. De schoonheid van een taal manifesteert zich echter juist in de kunst

uitingen, die die taal als voertaal gebruiken, zoals theater, poëzie, verhalen

vertelien en literatuur. Ook dove mensen wilien graag genieten van de schoon
heid van hun taal.

Dove mensen kunnen kennis nemen van het 'horende' cultuurgoed

Theatervoorstellingen en poëzie-voordrachten in het Nederlands zijn voor
doven ontoegankelijk. Zonder tolk kunnen zij niet volgen wat er door de

acteurs of dichters wordt gezegd.

Heel sporadisch is er bij voorstellingen een tolk aanwezig, die aan de zijkant van
het podium de gesproken tekst omzet in Nederlandse Gebarentaal. Dan nog is

hetgeen er op het podium gebeurt moeilijk te volgen, omdat men steeds heen
en weer moet kijken van de acteurs ofdichters naar de tolk. De rollen zijn als

het ware over twee personen verdeeld.

Theatervoorstellingen of poëzi evoordrach ten in Nederlandse Gebarentaal
geven doven de mogelijkheid om in hun eigen taal kennis te nemen van het

'horende' cultuurgoed.

Dove kinderen kunnen opgroeien met cultuur
Dove kinderen moeten veel energie besteden aan het leren spreken en liplezen,
en het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Zelfs het muziek- en
bewegingsondenvijs dat zij krijgen, is in de eerste plaats bedoeld als
ondersteuning voor het leren spreken. Er is weinig tijd voor cultuuroverdracht.
Van het rijke aanbod op het gebied van het Nederlandse kindertheater komen
vanwege de taalbarrière alleen mimevoorsteIlingen in aanmerking.
Kindertheater in Nederlandse Gebarentaal is voor dove kinderen zonder enig
probleem te volgen en geeft daarnaast de mogelijkheid tot positieve
identificatie.

Horende mensen kunnen kennis nemen van het 'dove' cultuurgoed

Een toenemend aantal horende mensen is geïnteresseerd in theater en poëzie
in Nederlandse Gebarentaal vanwege de schoonheid van de taal. Theater in
Nederlandse Gebarentaal betekent een verrijking van het algemeen cultuur

goed.
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ACTIVITEITEN
VANAF 1V1EI 1989 TOT
EN MET MEI 1991

PRODUKTIES VOOR VOLWASSENEN

DAGDROMEN,ZEEDROMEN
SOLO VANJOHN VAN GE[J)ER, ONn\~KKE[J)DOOR IMPROVISATIE

'Dagdromen, Zeedrornen' is een poëtisch verhaal over een duik in de diepzee.
De duiker ontmoet allerlei vissen. Een school visjes flitst voorbij, een inktvis
kronkelt voort, een rog golft door het water. De rust wordt verstoord door een
haai. Een anemoonvisje kust de duikbril van de duiker. Rozig van het water en
de lucht, komen de duikers terecht in een restaurant waar een zangeres uit
volle borst zingt. 'Zingjij eens een vrolijk lied,' lachen de vrienden. Hij zingt,
gebaren-zingt.

DE ONTMOETING
VAN \VIM E~IMF.RJK EN JOIIN VAN Gfl.DER. O~KKFJJ)DOOR IMPROY1SATIE

De Indiaan hangt werkeloos in de kroeg, op zijn vaste plaats, een glas in de
hand. Met tegenzin gaat de Blanke naast hem zitten. Zij raken aan de drank en
in gesprek. Wie heeft Amerika ontdekt? Via flash backs ontstaat het antwoord
op die vraag.

DE ZWARTE KAT
EEN GWRAMATISF.ERDE VERTAUNG VAN FEN VERHAAL VAN EDGAR AUAN POE, DOOR WIM EMMF.RlK

Een man zit gevangen achter tralies. Morgen wacht hem de galg. Hij
vermoordde zijn vrouw. Wie bracht hem zo ver? Het is de kat, de zwarte kat.

Deze drie stukken werden 37 maal in combinatie gespeeld, zowel in theaters
(waaronder een week in theater De Brakke Grond in Amsterdam), als op
scholen en instellingen. Het totale programma had een duur van anderhalf
uur.

MIJN LEVEN
EEN soto VA.'1 JFAN CoUPRIE, ONnWKKF.LD DOOR IMPROVISATIE

Als kind wasJean al gek op theater. Net als zijn vader. die zelf toneel speelde.
Jean wilde mimespeler worden en acteur. Hij gaf zich op voor verschillende
opleidingen, maar werd overal afgewezen, vanwege zijn doofheid.

POEZIE IN SPREEK- EN GEBARENTAAL

In literair theater Branoul te Den Haag vond op 14 maart, 11 april en 16 mei
1990 een cyclus 'Poêzie in spreek- en gebarentaal' plaats, georganiseerd door
Vi-taal en het Handtheater. Aan deze cyclus deden behalve de acteurs van het
Handtheater de horende dichters Ernst van Altena, Neeltje Maria Min en
Simon Vinkenoog mee. De horende dichters ontvingen enige tijd voor de
voorstelling een videoband, waarop enkele gedichten in Nederlandse
Gebaren taal. Bij de band werd een sleutelwoordenlijst geleverd. Zij vertaalden
de gedichten van de Nederlandse Gebarentaal naar het Nederlands. De dove
acteurs ontvingen van de horende dichters gedichten op papier, die zij van het
Nederlands vertaalden naar de Nederlandse Gebarentaal. Iedere voorstelling
begon met een korte lezing over Nederlandse Gebarentaal door Tony Bloem
(Vi-taal). Daarna lieten de dove dichters hun gedichten zien, waarna steeds de
vertaling in het Nederlands volgde. Na de pauze werden de rollen omgekeerd
en lazen de horende dichters hun gedichten voor, waarna de dove dichters hun
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vertaling in de Nederlandse Gebarentaal lieten zien. Daarna kreeg het publiek
de gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellingen waren weken van te
voren al uitverkocht en werden bezocht door een gemengd publiek van doven
en horenden.

Op 21, 23 en 24 april 1991 werden in theater De Balie in Amsterdam drie

poëzie-voorstellingen gegeven, waarbij Tony Bloem (Vi-taal), spelers van het
Handtheater en de dichter/vertaler Ernst van Altena samenwerkten. Ook deze

voorstellingen waren uitverkocht en de reacties waren onverdeeld positief.

WIE IS BANG VOOR VIRGINIA WOOLF

Dit bekende stuk van Edward Albee werd vertaald van het Nederlands naar de
Nederlandse Gebaren taal en gespeeld door drie dove acteurs van het
Handtheater:jean Couprie (als George), Wim Emmerik (als Tirn) enjohn van
Gelder (als Nick). De rol van Martha werd vertolkt door de dove gastspeelster

Rina Hietbrink. Twee (stemrtolken tolkten ieder twee rollen.

Hoewel de verhaallijn hetzelfde is gebleven, werden er enkele veranderingen
aangebracht om het stuk meer passend te maken voor de dovencultuur.
Bovendien werd de rol van Honey vermngen door die van Tim, zodat het stuk
uiteindelijk gespeeld werd door drie mannen en één vrouw.

HET KOEKOEKSNEST

Het Koekoeksnest is een bewerking vaneen aantal fragmenten uit het boek
'One flew over the cuckoo's nest' van Ken Kesey. De voorstelling werd gemaakt

ter gelegenheid van de opening van een afdeling voor doven in het
psychiatrisch ziekenhuis Schakenbosch.

Daarna is de voorstelling gespeeld in het Rob van Reijntheater in Amsterdam.
Het Koekoeksnest wordt gespeeld door john van Gelder als McMw-phy, Wun

Emmerik als Chief en jean Couprie als de psychiater.

DE ZWERVER (BAD, BED EN BROOD)

De Zwerver is een solo vanjohn van Gelder, gebaseerd op interviews met
zwervers.
Een man is 's nachts alleen op straat in de herfstige kou.
Hij gebaart in zichzelf en communiceert met een etalagepop.

DE DWERG

De Dwerg is een bewerking van een sprookje van Hermann Hesse.
Een rijke Venetiaan (Gert:Jan de Kleer) vertelt het verhaal over een dwerg en
een mooie vrouw, over trouwen ontrouw, liefde en dood.

LIEDJES EN GEDICHTEN OVER AMSTERDAM

Ter gelegenheid van de Cebarentram. die vanaf 1990 zeven jaar door

Amsterdam rijdt, heeft het Handtheater in mei 1991 elke vrijdag op het
Amsterdamse Leidseplein een programma met liedjes en gedichten over
Amsterdam gebracht in Nederlandse Gebarentaal.
Op het programma stonden bekende liedjes als Tulpen uit Amsterdam, Aan de
voet van die mooie Wester. De voorstellingen waren een succes.
Van deze voorstellingen op straat is een apart verslag gemaakt
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PRODUKTIES VOOR KINDEREN

PRENTENBOEK
VANJFAN CoI1l'RIF, UITCF.VOFRD DOOR DF KINDFJtTIlFATF.R KLAPROOS

Een kind leest een prentenboek en fantaseert het boek tot leven. Het wordt
groter en groter, tot het kind er in kan stapperl. Ook de dieren in het
prentenboek worden levensgroot Het kind wil gr<i<,g vriendschap met hen
sluiten, maar zij begrijpen elkaar niet Dus communiceren zij met hun hele lijf,
hun gezicht en handen. Maar de tijd dringt, de dieren keren terug in het boek
en het kind naar het leven van alledag.

DE ROMMELGEEST
VAN GERT~JAN DF KL.f.FR FN MARIANNE ROMKFMA. UTTGEVOFRD DOOR KlNDF.RnlFATER WAPPER

Ormy krijgt bezoek van haar vroegere vriend Kito. Die is verbaasd. Ze is zo
veranderd. Rommelig dat ze is. De Rommelgeest heeft haar in zijn macht Kito
wil haar helpen, maar hoe?

SPROOKJES

Er zijn vier sprookjes op video opgenomen door De Nederlandse Stichting voor
het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en de Federatie van Organisaties
van Ouders van Dove Kinderen (FODOK).
Twee sprookjes worden door de dove acteurjean Couprie in de Nederlandse
Gebarentaal verteld en de twee andere sprookjes worden door de horende
Corline Koolhof in een gebaarsysteem verteld. Tussendoor worden enkele
scènes door dove acteurs gespeeld.

DE GEBARENWINKEL

De Gebarenwinkel is een serie van tien verhalen verteld in Nederlandse
Gebarentaal. De serie werd gemaakt door Tony Bloem, RuudJanssen en Daria
Mohr en uitgezonden door de VPRO jeugdtelevisie.
Aan de Gebarenwinkel deden Marja Bönker, Wim Emmerik,John van Gelder
en Cert-Ian de Kleer mee.

HET HEMELBED

lIet Hemelbed is een voorstelling van kindertheater Klaproos voor (horende en
dove) kinderen van 4 tot 8 jaar. De voorstelling wordt gespeeld doorJean
Couprie als vader en Rina Hietbrink als het meisje Lia.

Lia moet gaan slapen van haar vader. Hij gaat eventjes weg. Is Lia bang? Nee
hoor, helemaal niet Maar als papa echt weg is, wordt Lia bang, een beetje-boel
bang. Ze houdt zich vast aan haar beer, totdat. ...

KLOKSLAG 12
Klokslag 12 is een voorstelling van kindertheater Wapper voor (dove en
horende) kinderen vanaf 8 jaar. De voorstelling wordt gespeeld door Gertjan
de Kleer als prins en Marjanne Romkema als de drie prinsessen.
Een prins zoekt een prinses. Hij komt er drie tegen. De eerste verleidt hem met
kennis, de tweede lokt hem met geld en de derde probeert hem te krijgen met
liefde. Hij wil geen van drieën. Hoe loopt dat af?
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PROJECT WAPPERENDE HANDEN

Wapperende Handen is een project van kindertheater Wapper. De doelstelling
van het project is het bevorderen van communicatie door kinderen een nieuw
communicatiemiddel aan te bieden. namelijk gebaren. Via gebaren wordt de
communicatie vergemakkelijkt tussen dove en horende kinderen, tussen
verbale en minder verbale kinderen, tussen Nederlandse kinderen en kinderen
uit etnische minderheidsgroepen.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
- een voorbereiding in de klas door de leerkracht,
- een inleiding over Nederlandse Gebarentaal aan de hand van het

Gebarenboek, waarin getekende gebaren staan rond de thema's: gezin,
gevoelens, dieren, communicatie, dingen, vraagwoorden, werkwoorden en
tijd,

- oefeningen in gebaren,

- de voorstelling Klokslag 12,
- speloefeningen.

WORKSHOPS

Workshops in Nederlandse Gebarentaal en non-verbale expressie werden
gegeven op:
- Castellurn, scholengemeenschap voor MBO, Alphen aan de Rijn

(Jean Couprie, Marja Bónker.john van Gelder, Wim Emrnerik)
- Stichting Buitenkunst. Zomerkamp (John van Gelder, Wun Emmerik)
- Gallaudet University, Washington DC (John van Gelder, Wim Emmerik)
- Bordeaux, Frankrijk (Jean Couprie, Marja Bönker)
- Alkwincollege, Amsterdam (John van Gelder)
- Mimelot, Bakkeveen (Jean Couprie, Marja Bönker)
- King Lear van Toneelgroep Amsterdam (jongerenproduktie) onder regie van
Alize Zandwijk, workshop voor de acteur die de (stomme) nar speelde (John
van Gelder)

PUBLICITEIT

Er werd door een of meerdere spelers van Handtheater meegedaan aan:
- Kinderkookcafé,jeugdprograrnma, KRO televisie
- Donderslag,jeugdprogramma, AVRO televisie
- Meerdere interviews (met tolk), Radio Noord Holland
- Meerdere in terviews (met tolk), Radio Stad Amsterdam
- Meerdere interviews (met tolk), Radio FM
- Kunstbedrijf, radioprogramma NCRV, interview (met tolk)
- Ophef en Vertier, radioprogramma VARA (met tolk)
- Interviews in kranten: Trouw, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Parool,

Telegraaf, Nieuws van de Dag, Intermediair, Vrij Nederland en verder
verschillende lokale kranten



INTERNATIONALE CONTACTEN

In het kader van een uitwisseling zijnJohn van Gelder en Wim Emmerik naar

New Vork en Washington geweest, waar zij voorstellingen hebben gegeven in
respectievelijk het Tadatheatre in New Vork en Ely Center Auditorium op de
campus van Gallaudet University, waar zij tevens enkele lezingen en workshops
hielden.

Zij voerden gesprekken met Bruce Hlibok (doof, acteur, regisseur en
toneelschrijver), Clayton Valli (doof en taalwetenschapper), Bob Daniels (doof
en regisseur), Don Bang (doof en dramadocent) , Gilbert Eastman (doof en
hoofd van de afdeling drama van Callauder Universitv) ,Jennifer T. MacMillan
enJanet Weinstock (doof en docenten in het vak 'DeafCulture' aan de
middelbare school op de campus van de universiteit).
Als vervolg op dit bezoek gafde Amerikaan Bruce Hlibok op 29 en 30
november 1990 in Amsterdam twee voorstellingen van zijn stuk 'The Deafmute
Bowls' naar een boek van Albert Ballin, de dove vriend van Alexander Graham
Bell en Charlie Chaplin.
Daarnaast zijn er contacten met acteurs uit Denemarken, Zweden, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Rusland, Korea, België, Ierland, Noorwegen, Spanje en

Tsjecho-Slowakije.
De Universiteit van Hamburg heeft het concept van dit beleidsplan in het Duits
laten vertalen en gepubliceerd in het tijdschrift Das Zeichen.

THE DEAF WAY
Van 9 tot en met 14 juli 1989 werd door alle spelers van het Handtheater het
wereldcongres The DeafWay bezocht Dit congres, dat door Gallaudet
University in Washington DC werd georganiseerd, had de dovencultuur en
-geschiedenis als thema. De acteurs van Handtheater bezochten vele
voorstellingen van buitenlandse groepen en legden contacten voor
uitwisselingsprogramma's. Onder andere zijn contacten met de dove speler,
toneelschrijver en regisseur Bruce Hlibok en de dove regisseur Bob Daniels
hieruit voortgekomen. Tevens werd er overleg gevoerd over deelname van
buitenlandse groepen aan het mede door Handtheater te organiseren
Internationale Gebarentheater Festival in Amsterdam.

INTERNATIONAAL GEBARENTHEATER FESTIVAL

Van 9 tot en met 26 november 1989 vond in Amsterdam het Internationaal
Oebarentheater Festival plaats in het Cleyntheater, het Van Ostadetheater, het
Amphitheater en De Speelruimte. Het festival werd georganiseerd door het
Handtheater in samenwerking met de Stichting Welzijn Doven Amsterdam
(SWDA). In het kader van dit festival werden 29 voorstellingen gegeven

- behalve door het I-Iandtheater - door tien buitenlandse groepen van dove
acteurs of individuele dove spelers.
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VRAAGPUNTEN
In de twee jaar van haar bestaan is het Handtheater bezig geweest - naast het
ontwikkelen en uitvoeren van produkties - met het onderzoeken van het wezen
van theater in Nederlandse Gebarentaal. Wat zijn de verschillen tussen het
'horende' theater en het theater van doven? Wat zijn de overeenkomsten?
Welke regels zijn typerend voor theater in Nederlandse Gebarentaal? Wat zijn
de (on)mogelijkheden ? Op wie richt het theater in Nederlandse Gebarentaal
zich?
Op vele vragen begint het antwoord zich af te tekenen, maar een periode van
twee jaar is te kort om definitieve antwoorden te formuleren.

PUBLIEK: DOOF EN HOREND?

In het eerste jaar werden de voorstellingen voor 70% door horende mensen en
voor 30% door dove mensen bezocht Voor deze verhouding zijn enkele
verklaringen. Hoewel er in Nederland toch zo'n 10.000 dove mensen zijn die de
Nederlandse Gebarentaal als eerste taal hebben. is de horende wereld

aanzienlijk groter dan de dovenwereld. Daarbij komt dat doven weinig ervaring
hebben met het bezoeken van theater. Men is niet gewend aan telefonisch
reserveren en houdt er onvoldoende rekening mee dat voorstellingen soms ai

weken van te voren zijn uitverkocht
Voor dove kinderen geldt dat zij maar in beperkte mate kunnen leren van
kinderprogramma's op de televisie en met school vrijwel nooit
theatervoorstellingen voor kinderen bezoeken. Zij krijgen op school geen les in
toneel en drama.
In het tweede jaar nam het aantal dove mensen dat de voorstellingen bezocht
toe. De spelers benaderden doven vaker persoonlijk, om hen te attenderen op
voorstellingen. Mond tot mond reclame deed de rest,
Onder de doven die de voorstellingen bezoeken zijn zowel doven uit de
zogenaamde hogere als uit de lagere beroepen.
De horende mensen die de produkties van Handtheater bezoeken zijn te
verdelen in twee groepen. De eerste groep is beroepshalve met de dovenwereld
verbonden (bijv. als tolk. onderwijzer of hulpverlener) of heeft als familielid of
collega contact met doven. De tweede groep is Min theater geïnteresseerd en
vindt gebaren theater als aparte theatervorm interessant Ofheeft belangstelling
voor de Nederlandse Gebarentaal.
De vraag is wat de doelgroep zou moeten zijn van Handtheater. Handtheater
meent dat de doelgroep gemengd zou moeten zijn. Doven leven in twee
werelden: de dovenwereld en de horende wereld. Bovendien is er zowel onder
doven als onder horenden een grote belangstelling voor deze vorm van theater.
Dat brengt echter wel problemen met zich mee voor de keuze van de stukken.
Het is niet gemakkelijk om zo te prOgranJmeren dat alle groepen tevreden
worden gesteld. Een oplossing is om heel uiteenlopend te programmeren,
stukken van allerlei verschillende niveaus en stijlen.
De spelers van het Handtheater hebben de ervaring dat het niet prettig is om
voor een publiek te spelen dat alleen uit horenden bestaat Dat geeft hetzelfde
gevoel ais dat er op het podium alleen zwarte acteurs staan, tenvijl er in de zaal
alleen blanken zitten.

BEOORDELING: WIE BEOORDEELT, HOE EN WAAROM?

Dove mensen vonden de voorstellingen bijna unaniem prachtig. Dat heeft
onder andere te maken met het feit dat er tot voor kort geen aanbod was in
gebarentheater. Hoewel doven net zoveel belasting betalen als horenden en in
die zin een bijdrage leveren aan de cultuur, kunnen zij zelf daar nauwelijks van
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genieten. Muziek, voor een gedeelte ballet en al het gesproken theater is niet
toegankelijk. Er is een aantal doven die graag (horend) theater bezoeken en
dan maar op de koop toe nemen dat zij het niet woordelijk kunnen volgen. Zij
halen hun genoegen dan uit het kijken naar het ruimtegebruik, de expressie,
het decor en de verlichting. Soms zijn voorstellingen getolkt (in dit geval door
een tolk die de sprekende acteurs vertaalt in gebaren).
De meningen van horende mensen over de inhoud van de stukken en het spel
liepen sterk uiteen. Het feit dat gebarentheater nieuw is en door de voertaal
ook niet te vergelijken valt met 'horend' theater is daar waarschijnlijk de
oorzaak van. Ook de redenen die mensen hadden om het prachtig, mooi,
aardig of niet goed te vinden, verschilden van elkaar.
Theodor Holman. recensent van het Parool die de voorstelling van 'Wie is bang
voor Virginia Woolf' voor doven een must en voor horenden uitermate
boeiend noemde, zei verder over de voorstel1ing : 'Het was uitermate
interessant om te zien hoe het geruzie, de vernederingen en kwetsuren in
gebarentaal werden omgezet (..) Ik vond het moeilijk om te beoordelen wat de
dramatische kwaliteiten zijn, want wat ik aan drama zag, was misschien inherent
aan de gebarentaal.'
Zijn uitspraak laat zien hoe moeilijk het is om gebarentheater te beoordelen.
Want wat is gebarentheater? Het horende theater heeft een eeuwenlange
voorgeschiedenis. Dat geldt voor gebarentheater niet
Na afloop van de voorstellingen van 'Wie is bang voor Virginia Woolf in theater
de Brakke Grond in Amsterdam, waren er horenden uit de theaterwereld die
adviezen gaven over de ontwikkeling die gebarentheater volgens hen zou
moeten doormaken. Het is voor Handtheater onmogelijk om dergelijke
adviezen op te volgen, omdat deze onderling totaal van elkaar verschilden. Het
Handtheater moet dus zelf gedachten ontwikkelen over wat theater in
Nederlandse Gebarentaal is en wat de dramatische (on) mogelijkheden ervan
zijn.

TOLKEN: WIE TOLKT, WANNEER EN HOE?

Met tolken wordt hier bedoeld: stemtolken voor het horende publiek. Dat wil
zeggen: de acteurs op het podium gebaren, de tolken geven vanuit de zaal stem
aan de gebaren. Stemtolken kan vergeleken worden met een voice over.
Er is veel geëxperimenteerd met de inzet van tolken.
Zo werd het stuk 'Dagdromen, zeedromen' niet getolkt, omdat het spel zoveel
mimische elementen bevatte, dat er nauwelijks een tolk nodig was.
Van het stuk 'De Ontmoeting' werden sommige scènes wel en andere niet
getolkt, zodat stilte en voice over elkaar afwisselden.
'De Zwarte Kat' werd in aanvang niet getolkt maar later, op aandrang van
horende mensen, wel.
De mening van de horende mensen over het tolken was verdeeld. Sommigen
vonden het een opluchting dat er een tolk aanwezig was, omdat zij het gevoel
hadden het zonder tolk niet te kunnen volgen. Anderen ervoeren de tolken als
een belemmering. Zij hadden liever in stilte naar de stukken gekeken. De
afwisseling van soms wel en soms niet tolken (bi] De Ontmoeting), werd door
iedereen als positief ervaren.
Ook werd de oplossing uitgeprobeerd om sommige voorstellingen niet te
tolken en andere wel. Dat is maar gedeeltelUk geslaagd. Omdat veel mensen
zich niet kunnen voorstellen wat 'tolken' betekent, kwamen enkelen van hen
terecht bij een voorstelling zonder tolk, tenvijl zij liever met tolk hadden
gekeken. Anderen reserveerden een voorstelling met tolk, tenvijl zij achteraf
liever naar een voorstel1ing zonder tolk waren gegaan.
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In de publiciteit moet heel duidelijk worden aangegeven of er al dan niet een
tolk aanwezig is en wat mensen zich daarbij moeten voorstellen.
Het Handtheater moet de mogelijke inzet van tolken nog verder onderzoeken.
Zo zouden tolken ook kunnen meespelen op het toneel. Misschien kan er soms
van tekstdia 's gebruik worden gemaakt of van een uitgebreidere prograrnma

informatie.

Tenslotte: in Nederland bestaan nog geen theatertolken. zoals in Amerika.
Deze tolken krijgen een opleiding die speciaal gericht is op het tolken van
theatervoorstellingen. Er is verder nog geen evenwicht gevonden in hoe de

samenwerking moet verlopen tussen de dove spelers en de tolken. Bovendien is
de inzet van tolken bij de voorstellingen ook duur. Want wie moet hun
medewerking betalen?

ONDERWERPSKEUZE: SPEELT DOOF-ZIJN EEN ROL?

Een ander punt van discussie is of de toneelstukken in Nederlandse

Gebarentaal het doof zijn als onderwerp zouden moeten hebben ofjuist niet
Jean Couprie heeft in zijn stuk 'Mijn Leven' laten zien welke belemmeringen hij

is tegengekomen in zijn wens om mimespeler en acteur te worden en de

opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te volgen. Hij ziet theater in

Nederlandse Gebarentaal ook als middel om de horende wereld te laten zien

wat doof zijn met zich meebrengt. Andere dove spelers menen dat theater in

Nederlandse Gebarentaal net zo'n scala aan onderwerpen kan hebben als het
horende theater. Allen zijn het erover eens dat gebaren theater in de eerste
plaats een doel in zichzelf is en niet een middel in de emancipatiestrijd van
doven.

IMPROVISATIE OF BESTAANDE STUKKEN?

De meeste stukken van het eerste seizoen zijn door improvisatie ontstaan. Wim
Emmerik heeft als eerste een bestaand verhaal genomen, 'De Zwarte Kat' van
Edgar Allan Poe, en dit vertaald in Nederlandse Gebarentaal om te laten zien

dat de rijkdom van een geschreven verhaal ook tot zijn recht komt in
Nederlandse Gebarentaal. De reacties op het stuk weerspiegelden zijn

bedoeling.
De keuze tussen stukken die ontstaan door improvisatie en bestaande stukken is
niet eenvoudig.

Het voordeel van improvisaties is dat de dove acteurs van begin af aan vanuit
hun eigen taal kunnen werken. Bovendien kunnen zij de inhoud en vorm

afstemmen op hoe zij de wereld ervaren.
Bestaande stukken hebben echter ook bepaalde voordelen.
Ten eerste willen doven ook wel eens kunnen genieten van 'De Meeuw', Wie is
bang voor Virginia Woolf', 'Wachten op Godot' of 'Medea',

Ten tweede is het voor een horend publiek interessant om te kijken hoe een

bestaand stuk eruit ziet in Nederlandse Gebarentaal.
Ten derde geeft het de acteurs ook de mogelijkheid zich te vergelijken met

horende acteurs.
Het feit dat de Raad voor de Kunst en de Amsterdamse Kunstraad de subsidie
voor Wie is bang voor Virginia Woolf' hebben afgewezen met als argument dat

zij de keuze ongelukkig vonden omdat het een bekend stuk betrof, valt te
betreuren. Zoals uit de reacties op de voorstellingen blijkt, was deze keuze geen

onjuiste. Na stukken gebaseerd op improvisatie was dit project weer een stap in

het onderzoek naar het wezen van gebarentheater.
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VERTALEN: WIE EN HOE?

Bestaande stukken moeten vertaald worden van een gesproken taal naar de
Nederlandse Gebarentaal. Dat proces van vertalen kost veel tijd. Wil men een
bestaand toneelstuk of verhaal in Nederlandse Gebarentaal brengen, dan moet
er minstens een jaar worden uitgetrokken voor de vertaling. Er zijn namelijk

geen officiële vertalers. Het probleem is dat de doven vaak niet in staat zijn de
volle betekenis van een geschreven stuk of verhaal te begrijpen. Bovendien
hebben doven de neiging om wanneer zij een tekst lezen, hun eigen taal te

verliezen. De Nederlandse Gebarentaal wordt nergens onderwezen en staat ook

nog niet volledig op papier. Er is geen 'Dikke van Dale' van de gebaren en er is
nog geen volledige weerslag van de grammatica. Het bestaan van een
Nederlandse Gebarentaal is pas sinds enkele jaren erkend.
Ook horenden, die kennis hebben van de Nederlandse Gebarentaal, zijn niet in

staat zijn om een theaterstuk of verhaal in optimale Nederlandse Gebarentaal te
vertalen. Ze zijn zich wel bewust van de grammatica van de Nederlandse
Gebarentaal, maar niet altijd in staat om de grammaticale regels optimaal toe te
passen. Het is dus noodzakelijk dat een vertaling in co-produktie van doven en
horenden ontstaat,

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
- het vertalen van geschreven materiaal naar de Nederlandse Gebarentaal en
- het vertalen van de Nederlandse Gebarentaal naar het gesproken en

geschreven Nederlands.
Een mogelijke werkwijze voor het vertalen is de volgende:
Een bestaand stuk, eventueel bewerkt, wordt door een tolk in een versie die zo
dicht mogelijk de Nederlandse Gebarentaal benadert, omgezet Hiervan wordt
een video-opname gemaakt. De acteurs ontvangen ieder een kopie van deze
band. Zij zetten deze versie om in een versie in Nederlandse Gebarentaal.
Hiervan wordt opnieuw een video-opname gemaakt, waarvan de tolken een
kopie ontvangen, zodat zij deze versie weer in gesproken Nederlands kunnen
vertalen.

REGIE: HOREND OF DOOF?

Het Handtheater meent dat de regie van een groep dove acteurs eigenlijk zou
moeten gebeuren door een dove regisseur. Maar dove regisseurs zijn dun
gezaaid. Werken met een horende regisseur geeft problemen, als deze de
Nederlandse Gebarentaal niet beheerst en via een tolk moet werken.
Voor regie is een directe communicatie met de spelers een vereiste. Zelfs al kan
een horende regisseur gebaren, dan nog is het moeilijk om de kwaliteit van de
gebaren van de spelers te beoordelen. Bij een Belgische groep dove spelers die
geregisseerd werden door een horende regisseuse van niveau, was het spel
prima, maar de gebaren waren ronduit slecht Zij gebaarden alsof zij binnens
monds spraken ofmet onverstaanbare accenten.
Horende theatermensen hebben bovendien uiteenlopende ideeën over de
richting waarin gebarentheater zich zou moeten ontwikkelen. In deze fase lijkt
het niet verstandig om met iemand te werken die zon duidelijk stempel op de
ontwikkeling drukt, Een toenemend aantal horenden wil ook graag doven
regisseren uit eigenbelang, omdat zij mogelijkheden zien om via het
gebarentheater te werken aan hun carrière.
Een oplossing is om met meerdere adviseurs te werken, maar het nadeel is dat
hun adviezen vaak zo tegenstrijdig zijn. Een andere mogelijkheid is om met een
duo te werken, waarbij een horende de spelregie doet, en een dove de gebaren
regie.
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Zolang er echter in Nederland geen opleiding is waar doven tot regisseur van
gebarentheater kunnen worden opgeleid, kan het vraagstuk van de regie niet
bevredigend worden opgelost Handtheater overweegt om met buitenlandse
dove regisseurs, zoals de Amerikaanse Bruce Hlibok, te gaan samenwerken,
zolang er geen Nederlandse dove regisseur is.

KLEINE Of (MIDDEL) GROTE THEATERS?

Handtheater heeft in allerlei zalen en zaalties gespeeld met een capaciteit van
ongeveer 50 plaatsen tot in de Martinihal in Groningen voor een publiek van
500 mensen.
De ervaring leert dat een zaal niet te groot moet zijn (maximaa1150 plaatsen)
en dat het publiek het beste in een halve cirkel rondom het podium in een
oplopende stoelenrij kan zitten. Waarom?
In een grote zaal zitten de doven vaak op een te grote afstand van de spelers om
de expressie te kunnen zien en de gebaren te kunnen begrijpen. Bij ge tolkte
toneelstukken hebben horenden dan weliswaar de ondersteuning van de
tolk (en) , maar zij krijgen de stemmen versterkt te horen. Dat betekent dat het
geluid dichterbij komt dan het visuele van het gebarentheater. Er ontstaat dan
een omkering: in plaats van dat het geluid het beeld ondertitelt, wordt het
beeld een illustratie bij het geluid.
In een kleine(re) zaal is er een directer contact tussen spelers en publiek,
waardoor het visuele karakter van gebarentheater meer tot zijn recht komt
In een zaal waarin het publiek in een halve cirkel rondom het podium zit, zitten
er meer mensen dichtbij de speelvloer.

ALLEEN DOVE ACTEURS?

Het is nog steeds een discussiepunt of gebarentheater alleen door doven
gespeeld zou moeten worden. Er zijn namelijk wel horenden die voldoende
gebarentaal beheersen om mee te kunnen spelen. In dit stadium lijkt dat nog
niet raadzaam. Het is van belang eerst de eigenheid van gebaren theater te
ontdekken voordat er met anderen kan worden samengewerkt
Samenwerking met horende acteurs zou echter wel een verruiming kunnen
betekenen. In de toekomst moet worden onderzocht onder welke voorwaarden
dat mogelijk is. Eén voorwaarde is in ieder geval dat de horende meedoet in
een 'horende' rol en niet de rol van dove speelt, zoals bij de theatervertolking
van 'Kinderen van een Mindere God' gebeurd is. De horendeJosine van
Dalsum speelde de dove Sarah. In Frankrijk en Amerika werd deze rol door een

dove vrouw gespeeld.

ZIJN DE REGELS VOOR HOREND TIIEATER EN DOVENTHEATER HETZELFDE ?
Iedereen die bij gebarentheater is betrokken, ervaart dat de regels niet
hetzelfde zijn. Maar wat de verschillen precies zijn is nog niet te benoemen.
Voor de hand liggen wel enkele regels:
- Er kan moeilijk in het donker worden gespeeld, omdat de acteurs elkaar dan

niet kunnen 'verstaan', het dove publiek het stuk dan niet meer kan volgen en
de tolken niet voor de horenden kunnen tolken.
Er moet meer licht worden gebruikt dan bij horend theater.

- Spelers kunnen niet met hun rug naar het publiek toe gebaren en ook niet
met de rug naar elkaar. EIkaar niet zien betekent voor doven geen commu
nicatie.
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Door een aantal mensen werd 'Wie is bang voor Virginia Woolf' in Nederlandse
Gebarentaal als vrij statisch ervaren. Omdat dit een echt 'praatstuk' is, moesten
de spelers elkaar voortdurend aankijken en werden daardoor in hun
bewegingsvrijheid beperkt Onderzocht moet worden hoe dat statische kan
worden doorbroken.
Decor en verlichting zouden andere elementen moeten hebben. Hoewel doven
sterk visueel zijn ingesteld, hebben de toneelstukken tot nu toe niet
uitgeblonken door een exclusief decor oflichtplan. Oorzaak daarvan is niet dat
er geen ideeën zijn maar dat de voorwaarden daarvoor niet aanwezig waren.

WEL OF GEEN GELUID OF MUZIEK?

Een steeds weerkerend discussiepunt is het gebmik van muziek of ander geluid
tijdens voorstellingen. Sommige horenden ervaren de stilte bij gebarentheater
als benauwend. Andere vinden dat nu juist een van de aantrekkelijke kanten.
Het gebmik van geluid is echter wel een probleem. Een Belgische theatergroep
van dove acteurs gebmikte muziek tijdens hun voorstelling en danste daarop.
Om in het ritme te kunnen blijven, kregen zij visuele signalen.

Sommige spelers van het Handtheater zijn volledig tegen het gebmik van
muziek. Zij zijn van mening dat het niet goed is als de spelers de muziek niet
kunnen horen, tenvijl het horende publiek dat wel kan. Muziek maakt sfeer,
kleurt een voorstelling en beïnvloedt de waarneming van het publiek.
Dove acteurs kunnen nooit waarnemen welke sfeer de muziek oproept
Muziek zou nog wel acceptabel zijn als deze de bewegingen van de dove spelers
volgt Dan wordt het ritme, de emotie, de vorm aangegeven door de spelers en
onderstreept de muziek wat zij doen. Een andere mogelijkheid zou zijn muziek
te vertalen in licht
Met geluid heeft het Handtheater nog niet geëxperimenteerd.
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TOEKOMSTPIANNEN
VERDER ONDERZOEK

Er is een aantal vragen me in de komende periode beantwoord moeten gaan
worden. De antwoorden vormen samen het antwoord op de voornaamste vraag:

wat is gebaren theater ?
Enkele van die vragen zijn:
- Kan er een programmering worden bedacht me voor zowel horenden als

doven aantrekkelijk is ?
- Wanneer moet er gebruik worden gemaakt van tolken en op welke wijzen

kunnen die worden ingezet als stemtolk buiten zicht, als medespeler op het
podium, Kan er selectief gebruik worden gemaakt van tolken: sommige scènes
wel, andere niet Of moet de oplossing worden gezocht in: sommige voorstel
lingen wel en andere voorstellingen niet?

- Hoe moeten bestaande stukken worden vertaald en door wie?
- Kan er worden samengewerkt met horende acteurs en regisseurs en zo ja
onder welke voorwaarden?

- Hoe kunnen de visuele kwaliteiten van doven leiden tot 'dove' lichtplannen
en decors?

- Kan er muziek en geluid worden gebruikt? Wanneer wel en wanneer niet?
- Wat zijn de regels voor gebaren theater en waarin verschillen deze van de

regels van het 'horende' theater?
- Hoe kunnen nieuwe dove acteurs worden opgeleid?

CONCRETE TOEKOMSTPLANNEN

PRODUKTIES

Jaarlijks komen er minstens één voorstelling voor volwassenen en een voor
kinderen uit

WORKSHOPS

Er worden workshops in Nederlandse Gebarentaal ontwikkeld voor:
- horende kinderen,
- horende volwassenen,
- dove kinderen,
- dove volwassenen.
Voor deze workshops wordt (spellrnateriaal gemaakt
Voor dove kinderen en volwassenen komen er workshops in drama en spel.

ONDERSTEUNING VAN AMATEURGROEPEN

Vanuit het Handtheater kunnen groepen dove mensen die voor hun plezier
toneel willen spelen, ondersteuning krijgen.

CONTACTEN MET DOVE ACTEURS IN HET BUITENLAND

Handtheater gaat de contacten met buitenlandse groepen uitbreiden om
ervaringen uit te wisselen en gebruik te kunnen maken van elkaars
vaardigheden.
De mogelijkheden worden onderzocht om regelmatig een internationaal

theaterfestival te laten plaatsvinden.
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VOORWAARDEN

Om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en antwoord te krijgen op de
vraag naar het wezen van gebaren theater, moet aan een aantal voorwaarden
zijn voldaan.
In de eerste plaats moeten de financiële voorwaarden aanwezig zijn.
Tot nu toe heeft het I1andtheater enkele projectsubsidies ontvangen van
fondsen en eenmaal een kleine subsidie van het ministerie van WVc.
Structurele subsidie heeft het Handtheater nooit gekregen. Het Handtheater
heeft geen kantoor en sinds kort geen repetitieruimte meer. De produktie, die
wordt gedaan door twee vrijwilligsters, nam aanvankelijk niet meer dan een
paar uur per week in beslag en is uitgegroeid tot een volledige werkweek,
waarin alleen het hoognodige kan worden gedaan.
Onder de huidige voorwaarden is het voortbestaan van het Handtheater binnen
afzienbare tijd niet meer te garanderen.

Handtheater vraagt daarom met klem om ondersteuning voor het volgende
standpunt
- Doven moeten in de eerste plaats gezien worden als een culturele minderheid.
- Nederlandse Gebarentaal is een volwaardige taal die door de Nederlandse

overheid in navolging van het Europese Parlement, als zodanig zou moeten
worden erkend.

- Theater in Nederlandse Gebarentaal zou een vast onderdeel moeten zijn van
het totale theateraanbod.

- Er zou een opleiding moeten komen, waar doven een studie kunnen volgen
tot acteur, regisseur of dramadocent

- Het Handtheater zou structurele subsidie moeten ontvangen om theater in
Nederlandse Gebarentaal te kunnen produceren, nieuwe acteurs te kunnen
werven en workshops te kunnen verzorgen voor doven en horenden.
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STICHTING
HANDTHEATER

POSTADRES

(TEKST)TELEFOON

BESTUURSLEDEN

STICHTINGSRAAD
(TEVt:NS SPELERS)

ANDERE SPELERS

AANGESLOTEN GROEPEN

STATUTAIRE DOELSTELLING

ACTIVITEITEN

PRODUKTIE

GRAFISCHE VORMGEVING

THEATERTOLKEN
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p/aJohn van Gelder
Zeeburgerdijk 13
1093 SKAmsterdarn

MiekeJulien,
020 - 6125335

Rudi Hietbrink, voorzitter
Jan Backer
Sarah Muller

Marja Bönker

Jean Couprie (DB)
John van Gelder (DB)
Cert-Ian de Kleer

Wim Emmerik
Rina Hietbrink
Matjanne Romkema

kindertheater Wapper
kindertheater Klaproos
Waterteater

Het bevorderen van en geven van
bekendheid aan dovencultuur, meer
in het bijzonder op het gebied van
gebarentheater en non-verbale
expressie.

voorstellingen in Nederlandse
Gebarentaal, workshops gebaren
theater en non verbale expressie,
vertalen van 'horende' theaterstukken
in Nederlandse Gebarentaal,
ontwikkelen van produkties in
Nederlandse Gebarentaal.

Teja Vossen, Mieke Julien

Hilde Salverda

MiekeJulien, Gerdinand Wagenaar



INFORMATIE OVER
DE ACTEURS
UDEN VAN DE STIcmtNGSRAAD

OVERIGE SPEUJlS

Marja Bönker 1961,

wonende te Zaandam. studente
Hogeschool voor de Kunsten,
Utrecht, afdeling theater en drama,
speelde Andrea in Woyzeck', en
speelde mee in 'Prentenboek' van
kindertheater Klaproos. Begeleidde
toneelweken voor dove kinderen in
de Volkshogeschool Allardsoog.

Jean Couprie 1943,
wonende te Oud-Loosdrecht, volgde
de Hogeschool voor de Kunsten,
afdeling theater en drama, oprichter
van kindertheater Klaproos,
regisseerde 'Woyzeck' in een gemeng
de dove en horende bezetting, is
mimespeler,vertolkt de rol van
George in 'Wie is bang voor Virginia
Wooif, speelt de psychiater in 'Het
Koekoeksnest', is organisator van de
toneelweken voor dove kinderen en
jongeren in de Volkshogeschool
Allardsoog, deelnemer van de cyclus
'Poëzie in spreek- en gebarentaal'.

WlID Emmerik 1940,
wonende te Amsterdam, volgde de
Nel Roos academie, is gebarendocent,
is werkzaam bij het onderzoek naar
de Nederlandse Gebarentaal, dat
door het Instituut voor Algemene
Taalwetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam wordt
uitgevoerd, speelt de rol van Tim in
'Wie is bang voor Virginia Woolf',
speelt een vertaling van 'De Zwarte
Kat' van Edgar Allan Poe in
Nederlandse Gebarentaal, speelt de
Indiaan in het stuk 'De Ontmoeting',
vertolkt de rol van Chief in 'Het
Koekoeksnest', speelt 'De Speelman'
uit Mistero Buffo van Dario Fo is
deelnemer aan de cyclus 'Poëzie in
spreek- en gebarentaal'.
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JoOO van Gelder 1946,
wonende te Amsterdam, is gebaren
docent en fotograaf, richtte het
Waterteater op, speelde de rol van

Woyzeck in het gelijknamige stuk,
ontwikkelde het stuk 'Dagdromen,
Zeedromen' door improvisatie, speelt
de rol van de blanke in het stuk 'De
Ontmoeting', vertolkt de rol van Nick
in 'Wie is bang voor Virginia Woolf',
speelt McMurphy in 'Het
koekoeksnest', ontwikkelde het stuk
'De Zwerver' door improvisatie, is
deelnemer aan de cyclus 'Poëzie in
spreek- en gebarentaal'.

Gert-Jan de Kleer 1944,
wonende te Amsterdam, is illustrator,
ontwerper van de Gebarentram die
sinds december 1990 door
Amsterdam rijdt, is speler van
kindertheater Wapper, speelt 'De
Dwerg' van Hermann Hesse, is
deelnemer aan de cyclus 'Poëzie in
spreek- en gebarentaal'.

Rina Hietbrink
wonende te Leidschendam, speelt
Martha in Wie is bang voor Virginia
Woolf', speelt Lia in 'Het Hemelbed'.

Marjanne Romkema
wonende te Nijmegen, studeerde aan
de Mikojel-opleiding te Nijmegen af
als drama-therapeute, vormt samen
met Gert:Jan de Kleer kindertheater
Wapper.
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Strcntinq Nederlanase
Dovenraad

Postbus 19
3500 AA Utrecht

(Tekst-) telefoon
030 - 31 6487
Fax 030 - 315317

Postba nkreken ing nummer
706280

Bezoekadres
Tra ns 1 - Utrecht
(vlakbij de Domtoren)

Datum: 26 juni 1991

Beste John,

Aan het bestuur van de
stichting Handtheater
p/a John van Gelder
Zeeburgerdijk 13
1093 SK Amsterdam

Ons kenmerk:91-533/be

Graag wil ik namens het bestuur van de stichting
Nederlandse Dovenraad mijn warme steun betuigen aan
de activiteiten van de stichting Handtheater.

De Dovengemeenschap in ons land is de afgelopen tien
á vi jftien jaar sterk veranderd en heeft er toe
geleid dat de groep doven zich steeds meer profi
leert als een culturele- en taalminderheid die
zichzelf Doof met een hoofdletter D noemt.
De op 17 juni 1988 door het Europees Parlement
unaniem aangenomen resolutie betreffende erkenning
van de nationale Gebarentalen, vormt daarbij een
stevige steun in de rug van de Dovengemeenschap.

Dankzij enkele belangrijke voorzieningen die de
afgelopen tien jaar tot stand zijn gekomen, zoals de
teksttelefoon, de doventolkvoorziening en de onder
titeling via Teletekst, zijn er veel meer mogelijk
heden gekomen om onze belangenbehartiging ter hand
te nemen.

In de li jn van deze ontwikkelingen is het logisch
dat er nu ook meer aandacht is voor culturele ui
tingsvormen van doven zoals theater en poëzie.
Gesteld mag worden, dat de Nederlandse Dovengemeen
schap enkele jaren geleden nog last had van 'cultu
rele bloedarmoede'. De activiteiten van het Handthe
ater vormen een gezonde injectie.

Voor de Nederlandse Dovengemeenschap is het van
belang:
- dat Doven de mogelijkheid geboden worden deel te
nemen aan allerlei culturele activiteiten;
- dat de Dovencultuur op een positieve manier naar
de horende wereld toe gepresenteerd wordt.
Het Handtheater heeft de laatste jaren reeds bewezen
op dit gebied een uitstekende voortrekkersfunctie te
kunnen vervullen.

De Dovenraad treedt opals overleg- en samenwerkingsorgaan van de welzijnsorganisaties vandoven
en behartigt de belangen van volwassen doven in Nederland. Aangesloten bij de Gehandicaptenraad
~_ -1_ \A/~_I....J r- ...... ..J __ ..,. .. : .! ...1- .... n ......... -!



-vervolg brief 91-533/be-

Wij vinden het daarom van groot belang dat
Handtheater structureel gesubsidieerd wordt door
overheid zodat jullie activiteiten gecontinueerd
uitgebouwd kunnen worden.
Wij wensen jullie hierbij veel succes.

het
de
en



MADIJj]O
Handtheater
p/a dhr. J. van Gelder
Zeeburgerdijk 13
1093 SK AMSTERDfu~

stichting maatschappelijke dienstverlening aan doven
postbus b9b. 35()U ar u t rccht , slachtstraat 12 - -l , ut recht , postbank +891209

tddoon: U3U - 310421 (u ), [axnurnrncr: U:Hl - 34 lY '22

datum

ons kenmerk

uw kenmerk

Utrecht, 26 juni 1991
CA/JBW/edg/910121

Geachte heer Van Gelder,

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven (Madido)
ondersteunt volledig het streven van het Gebarentheater naar een
eigen kunstvorm als manifestatie naar de samenleving toe.

Madido onderstreept in dit verband dat er sprake is van een
minderheidscultuur van doven in de Nederlandse samenleving.
Deze kunstvorm bevordert zeer zeker het bewustwordingsproces bij
doven ter vergroting van hun zelfvertrouwen en hun daarmee
samenhangende positie in de samenleving.

Het Handtheater draagt zeker bij aan een beter begrip tussen doven
en horenden.

Wij hopen dat de overheid en de politiek het belang en de noodzaak
hiervan ziet en aan dit initiatief structurele subsidie zal
verstrekken.

Dienstverlening aan Doven

B. Wesemann
gemeen Directeur



~ KONINKLIJKE AMMANSTICHTI~JG

RUDOLF MEES INSTITUUT
INSTITUUT VOOR DOVE KINDEREN

AMMANPLEIN 2-4 - 3031 BA ROnERDAM - TELEFOON 010 - 4132280
DEPENDANCE: CORNELIS DANCKERTSSTRAAT 32 - 3067 XG ROnERDAM - TELEFOON 010 - 455 24 17

Rotterdom, 13 juni 1991.

betreft: Handtheater
ons kenmerk: fl

L.S.

Enkele redenen die voor mij gelden om er zeer voor tepleiten dat Handtheater struc
tureel ensubstantieel wordtgesubsidieerd door de overheid zijn:

nj;~ Handtheater speelt eenorunisbare voortrekkersrol in deuitgroei van deNeder
landstalige dovencultuur.

lIff Handtheater is zeer belangrijk als visite-kaartje naarhet buitenland.

1Cf}-'" Handtheater kan aanvullende deskundigheid bieden aan hetonderwijs.

IU? Handtheater biedt dovekinderen schitterende identificatie-mogelijkheden.

([J:r' Handtheater is een perfect initiatief meteen weldadig aandoende brede blik,
ooknaar de horende cultuur. De filosofie is cultuur-verrijkend enniet
cultuur-beperkend.

[ff Handtheater kan een breed gebied nieuwe en doeltreffende impulsen geven
(opleidingen. vertalingen.kunst & cultuur, vermaak, ontwikkeling Neder
landse Gebarentaalschat.Dovenhumor)

[ff=' Handtheater lijkt een (vanuit het even-boven-u-punt) uitstekende kosten
baten analyse op tafel te kunnen brengen.

Watmij betreft, geef Handtheater eenveelvrijere (financiële) hand!

F.R. V.Landsbergen
directeur



Prof. Dr. Bernard T, Tervoort
Prins Hendriklaan 7
I4D4 AR Bussum
Tel. 02159-45134

26 februari, 1991

AAN IEDER DIE HET AANGAAT:

Het is nog slechts enkele tientallen jaren geleden dat de taal

wetenschap en de psycholinguïstiek zich gingen interesseren voor

de eigen communicatievorm van dove medemensen en al snel tot de

ontdekking kwamen dat zij met een volwaardige, natuurlijke taal

te doen hadden die buitengewoon boeiende en tot dusverre onbe

kende mogelijkheden tot theoretische analyse mogelijk maakte.

Deze wetenschappelijke ontwikkeling heeft bijgedragen aan de

groei naar het vinden van de eigen identiteit van een unieke

minderheidsgroepering, namelijk die van prelinguaal dove, ge

barentaal gebruikende medeburgers, Het is een verheugend ver-

. schijnsel dat de doven die zich steeds bereid getoond hebben om

door het leren van spreken en spraakafzien zoveel mogelijk het

proces van integratie in de horende maatschappij te verwerkelijken

nu door diezelfde maatschappij ook in hun eigen identiteit, mede

in hun eigen taal en cultuur, erkend worden. Bij die erkenning hoort

ongetwijfeld het door de verantwoordelijke overheid mogelijk maken

van de groei en bevordering van die cultuur. Een van de meest re-

cente ontwikkelingen daarbinnen is het ontstaan van het Gebarentheater

in Nederland. Ik juich die ontwikkeling van harte toe, en beveel met

klem de ondersteuning van overheidswege daarvan aan.

Prof.Dr. Bernard T.Tervoort



h

Postbank 36738

N.M.B. bank 69.31.62.376

RABO bank 38.22.23.500

Telefax 070·3998770

Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Jullana

91/0902/DIR
GSc/MK

Betreft: aanbevelinG.

Geëlchte heer Vëln Gel~er.

C H RIS TEL IJ KIN S T I T U U T VOO R D 0 VEN

Postbus 997 - 2270 AZ Voorburg - Tel. 070 - 3992021

llaud t he a ~ p r
n/ël (lp he e r ,1 van r;e] der
leehurqerdi ik 11
109] SK AMSTERDAM

VOORBllRr;. 27 mp i 1991

o
o
co

Ef I a tha onde r s ch r ii Lt het· s tanrlpnn t d a r doven in de !,'orstr' o l a a ts CTP7ien
moeten worden a l s een ('111 t ur e l e mi nde r ho i .l ,
wi'j onde r s chri iven dan ook hel recht van doven OIJ peil eiqi"n vorm van
t he a t e r . The a t.e r in Nede r laud se Gehilrentaal zou f'en oltc1erdepl most en
z i i n van het: to r al e t he a t.e r aanbnd .
Het. s oree k t vanz e l I d a t 8111l1,i.r1ip van ovprh..,i(lswPCTP V00r het Hand t he a t e r
op rlezf'lfcle '" ii z e ve r s t rekt moe t on worden ,111; \'001' .lllflere t he a t e r ac t i v i
teiten.

Wi.i hopen .l a t een politieke bo s l i s s i no in d0ze zal l e i rle n tot een
s t ruc t u re l e ollr1 er1,tf'11ninq va n hel Hand t he a t e r .

HOOCTilcll1 end.

L(?d'~
G. s aa r t
algemeen directeur

Instituut Voorburg - EffathaJaan 31 - 2275 TH Voorburg - Tel. 070- 3992021 (Ieerllngsn tot ± 13 Jaar)

Instituut Zoatermeer - Zalkerbos 330 - 2716 KB Zoetermeer - Tel. 079 - 51 1151 (leerlingen boven 13 Jaar)
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NOORD-HOLLAND

StichtingRegionale Instelling Nascholing en Opleiding.

ref.: yp/yp RINü 91228

datum: 27 februari 1991

betreft: handtheater

Geachte heer van Celder.

Hand thea ter

p / a Dhr. J. van Gelder

Zeeburgerdijk 13

1093 SK Ams terdam

Zoals u bekend is is de RINü NH een instelling die opleidingen en

nascholingskursussen verzorgt op het gebied van de geestelijke

gezondheidszorg. Vanaf 1988 verzorgde de RINü NH twee keer een

uitgebreide kursus "Psychische Hulpverlening aan Prelinguaal Doven". In

deze kursussen werd ruim aandacht besteed aan Dovenkultuur om

hulpverleners enig inzicht te geven in de achtergrond van hun dove

kliënten. Zonder kennis en begrip van kulturele bijzonderheden is het niet

mogelijk om als hulpverlener je werk goed te doen.

Het spijt mij als koördinator van deze kursussen zeer om te vernemen dat

een belangrijk onderdeel van de Dovenkultuur. het Handtheater. in haar

voortbestaan wordt bedreigd. Hoe rijker een kultuur is hoe meer positieve

ontplooiingsmogelijkheden voor de leden van die kultuur! Theater is een

van de oudste kultuurvormen op aarde! het kan dan ook niet zo zijn dat juist

déze kultuuruiting binnen de Dovenkultuur zou moeten ophouden te

bestaan bij gebrek aan middelen.

De RINü NH ondersteunt daarom met kracht het Handtheater bij haar

pogingen te overleven.

Hoogachtend!

r' as! klinisch psycholoog.

Secretariaat: Leidseplein 5, 1017 PH. Amsterdam. Tel.: 020-250803.
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NEDERLANDSE FEDERATIE VAN ORGANISATIES VAN OUDERS VAN DOVE KINDEREN
POSTBUS 754 - 3500 AT UTRECHT

TELEFOON030 - 3211 92
FAX 030-367227

Handtheater
p/a John van Gelder,
Zeeburgerdijk 13,
1093 SK Amsterdam.

Utrecht, 25 februari 1991
Ref.nr. 91-19

Beste John,

Je vroeg laatst naar onze mening over het voortbestaan van het Handtheater. Op
18 februari vergaderde het bestuur van de FOOOK en toen is dit onderwerp aan de
orde geweest.

Sinds jaar en dag verzorgt de FOOOK een deel van de fondsenwerving voor de
theaterweken voor dove kinderen in Bakkeveen.
Voor dove kinderen zijn minder mogelijkheden dan voor horende om hun fantasie
te ontwikkelen, deel te nemen aan cultuur en creatief bezig te zijn. Boeken blijven
voor de meeste dove kinderen gesloten, omdat hun Nederlandse-taal-ontwikkeling
zo anders verloopt dan bij horende kinderen. Speciale boeken voor dove kinderen
zijn er nog niet zo veel. Veel televisieprogramma's zijn voor hen niet toegankelijk.
Muziek/ballet blijft grotendeels buiten hun ervaringswereld. Op tekenJboetseer
clubjes e.d. van horende kinderen blijven dove kinderen meestal geïsoleerd.
Maar, tijdens de theaterweken voor dove kinderen kunnen zij op een voor hen heel
geschikte en fantasievolle manier, met andere dove kinderen en volwassenen I,

passief en aktief een culturele ervaring opdoen.

De FOOOK heeft kort geleden haar ondersteuning uitgesproken voor professionele
theatervoorstellingen voor dove kinderen. Dat vloeit logisch voort uit onze ideeën
over de theaterweken.

In het verlengde hiervan liggen de activiteiten van het Handtheater voor volwassen
doven. Dezelfde argumenten gaan hiervoor op als voor het belang van de
theaterweken, hoewel de nadruk hier meer op een passieve dan een aktieve
deelname ligt. Het zou wel heel armoedig zijn als er theaterweken en theater
voorstellingen voor dove kinderen zouden zijn, maar niets voor volwassenen.
Nederland heeft op cultureel gebied zoveel te bieden aan horenden, dat niet
toegankelijk is voor doven. Het Handtheater, dat in de afgelopen jaren zijn waarde
heeft bewezen, kan deze situatie in ieder geval gedeeltelijk rechttrekken.

In de hoop dat het Handtheater nog een lang en aktief leven beschoren zal zijn,
met vriendelijke groet,

Is van der Zee
/ beleidsmedewerkster.



IPlatform Psychische Hulpverlening aan Doven
I LEI DSEPLEI N 5 . 10 17 PRAM ST ERDAM . TEL. 020 - 25 08 03

ref.: yp/yp Platform 9122

datum: 27 februari 1991

betreft: hand theater

Geachte heer van Gelder,

Hand theater

p / a Dhr. J. van Gelder

Zeeburgerdijk 13

1093 SK Amsterdam

Het bericht dat het Handthenter \Vl'i2;t'115 gebrek aan financiele middelen in nood is

gekomen en daardoor misschien niet zou kunnen voortbestaan verontrust ons zeer.

Men kan zich natuurlijk afvragen wat de relatie is tussen Psychische Hulpverlening

en theater en waarom het Platform Psychische Hulpverlening het een trieste zaak

zou vinden als het Handtheater zou verdwijnen. Onderstaand geven wij daarom

een korte ui tleg.

Naar mening van het Platform heeft het Handtheater een belangrijke kulturele

funktie zowel voor doven als voor horenden en voor de relatie tussen beide

kulturen, de dovenkultuur en de kultuur van horenden. Theater biedt een

verruiming van normaal beschikbare identificatiemogelijkheden voor de

toeschouwer, wat een verrijking van het psychisch funktioneren kan betekenen.

Zelfs in het oude Griekenland maakte men al gebruik van de positieve effekten van

theater bij de behandeling van zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen.

Zowel voor kinderen als voor volwassenen kan theater een positieve bijdrage

leveren aan de psychische qntwikkeling.

Met klem willen wij daarom hel Haudtl.ea ter ondersteunen bij haar akties om

nieuwe bestaansmiddelen te zoeken. Vooral omdat het Handtheater voor de meeste

doven de enige mogelijkheid is om te genieten van de positieve effekten van

theater. Wij wensen u veel sukses bij u IV akties en hopen nog lange tijd te mogen

genieten van de produkties die het Handtheater verzorgt.



I Platform Psychische Hulpverlening aan Dovtn
LEIDSEPLEIN 5 . 1017 PR AMSTERDAM . TEL. 020 - 25 08 03

Deelnemers vergaderingen

Mw. KB. Bruning - de Bruyn FOOOI< voorzitter

Dhr. M.M.L Carpay RIAGG Veluwe Vallei lid

Dhr. J.J.M. van Eijndhoven Instituut voor Doven, namens lid
d ir ek teurcnoverlcg

Dhr. B. Elferink St.Nederlandse Dovenraad lid

Dhr. J.M. v.d. Klaa uw Ministerie van WVC, geh.bel. lid

Dhr. A.S. Oostra I<ün.Inst.v.Doven'H.D.Guyot, lid
namens direkteurenoverleg

Dhr. F. Otte NZB. lid

Mw. Y.M. van der Pas Pla tform Psychische koördina tor
Hulpverlening aan Doven

Dhr. H.J.C Ras RINO NI-I adviseur

Mw. Cl Sleeboom - v. Raaij RFleury Stichting lid
'Schakenbosch'

Dhr. Y.H. Tso CURIUM lid

Dhr. A.C Voogt Ministerie van WVC, GHIGV lid

Dhr. J. Wesemann MAOIOO lid

Mw. E. van der Zee FODOI< notulist



I]GALLAUDET UNIVERSITY

PUBLIC RELATIONS

(202) 65~-5505

Mr. ]ohn van Gelder
HanclThea.tre
Zeeburgerkijk 13
1093 sx Amsterdam
The Netherlands

Dear ]ohn:

3 October 1990

KENDALL GREEN
800 flORIDA AVENUE, N.E.
WASHINGTON, D.e. 20002

People here at Gallaudet University are still talklag about how impressive your
performance here la the Gallauder community was last month. The talent you and Wim
displayed and the depth of your artjstic vork was so admirable and tourhing. The high
school studente at the Model Secondary School for the Deaf enjoyed your
Iecture/demonstration and Clayton Valli in Iinguistics found your work to be a great
inspiration to him.

I have worked in professional deaf theatre for more than ten years now: rarely
have I seen a performance as excellent as yours. I do hope you will have the
opportunity la come back to Washington, D.C. again. There is a tremendous need Ior
more deaf artists Iike yourself gifted with poetic abillties in sign language.

Thank you again for vour generous contribution.

Most sincerely.

~O-e~~Á
Robert Daalels
Media Reletiens

cc: Muriel H. Strasster. Director
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waarmee zij zichverstaanbaar maken. waarmee zij ook emolies en gevoelens uitdrukken. Eenlaai uMmale qesctnkt voorIheater. Innovember was

Gebarenpoëzie en Handtheater

Sleek je middelvinger omhoog eniedereen begnjplwal je bedoeling is. Baleenvuistenje hebtruzie.

MI:,'I IJlhlllll,llht ll~l~r til" 11,1fJIIIlll'1111:1 tlq
Mlekt~ Juli!~n· 020 12~JJJJ.

gels. Ze kunnen Zich niet nätuurüjk uilen. Ze
worden gedresseerd, vlant ze moelen leren
pralen. In de pauze zijn ze vn] en beginnen
ze Ie qebaren,nel als vogels wegvliegen als
ze vrll worden gelaten. Ik heb er een gedlchl
over qescnrevnn:

D1epin mqn hart zijn vogels.
hun vleugels wapperen,
opgevangen In een hok,
ze moeten leren lopen en wippen.
als hel hok. opengaat.
vliegen ze \Inf.
maar de b.J,ls LIl" dat ze terugk.omen

Wat is het verse/lil tussen qeberenüwster
en (mme?
Blijkbaar een stomme vraag. want Jean
reaqeert he/Bg: 'Het IS totaal iets anders.
mime kan iedereen beqnpen. terwijl je ge
barentaal eerst moet leren om te weten
waar het over gaat. In gebaren theater is de
gebarenlaai verschnkxesjk belanqrqk, Oe
Belgische groep had een horende regisseur.
Dat kon je duidehjk zien. Oe akteurs waren
heel goed, maar er was weinig aandacht
besteed aan de qebarentaaf die was ster.
diq en lelijk. Stel dal Ik een horende groep
zou regisseren, dan zou vJeinig aandacht
besteed worden aan het spreken, omdat
dal voor rnqae!l niet belangrijk is. De spraak
zou slordig zijn. Zoals bij juHietheater nuan
ces gelegd kunnen worden met de stem,
doen wij dat met gebarentaal:
Komt er nog een gevolg op het festival?
"Er zijn plannen om over twee jaar weer een
tesuvat te houden. Maar de doven kultuur
zou over ce hele wereld gestimuleerd moe
len worden. In de zomer IS in de Verenigde
Staten Tile International Oeaf Cuüura! Arts
Academvopgericht, die Zich daarvoor In wil
zetten. Dat IS een groep dove akteurs uit
verschillende landen waann ik ook zit. Hel
I.D.C.A.A. was ook aanwezig op het Icsu
val en heelt daar zijn plannen verder UItge
werkt. Het is de bedoeling dal een interna
tionale diskussie opgang koml in de doven.
wereld en dat dove theatergroepen. die al
op een hoog niveau zuten. andere groepen
gaan stimuleren, bijvoorbeeld door hel hou
den van workshops. Er zijn trouwens ook
plannen voor een Europese ooventneetcr ,
school. Voor doven ISaltijd alles door ande
ren geregeld. daarom ts hel belangrijk dat
een school komt waar wij zelf kunnen bepa
len wat er gebeurt. In de V.S. bestaat een
universitert voor doven, Gallaudel ge
naamd. waar ook een theateropleiding is.
ZOIets moet In Europa ook komen. Oe plan
nen van het IO.G.A.A. zijn nog niet kon.
kreet. Het eerste probleem dat we op moe
ten lossen. is do linancrennqvan onze plan
nen."
'We Willen ons <lIs Handtheater voorlopig
toeleggen op het reeereren. Ons volgende
stuk wordt: ·Who's afraid ol Virglnia
WooJl?' van Edward Albea. Dal stuk is
bekend bij de meeste horenden. We hopen
dal zii er ook in qemtereseerdzullen zijn. In
het stuk komen veel konlukten voor. En veel
woorden. maar we Willen laten zien dal le
met gebarentaal ook erg çoeo ruzie kunt
maken. We hopen In september de prermé
re Ie kunnen houden. maar zeker is dat nog
nip! I!N 11 nnqI oneer andero al V;1I1 (10
JII)lllHt'IIIIIJ V.lll IJll'; SIII;sIlJUWllIlt)ck -

loosdrechlse Plassen

borenden als doven aanweztq In d!~ pauzes
vutoen de nasale klanken de vier Arnster
darnse theaters en werden in heltlge qeba
ren de voorstellingen besproken. Voor de
horenden was bij een aantal optredens een
tolk aanwezig. homsen was dat daardoor
de optredens van buuerüandsa groepen
voor de horenden beter te volgen waren
dan voor doven. De tolken waren door alle
horenden Ie verstaan. Oe buuentanusn qe
barentaal Vlas voor de doven slechts ge
deellelijk te volgen.

Door het testival was mijn nieuwsgierigheid
naar de doven kultuur gewekt. Na de voor.
stelling ben Ik met Jean Couprie gaan pra
len. Lid van tlet Handtheater en een van de
drrivende krachten achter hel festival.
Een tanqa busreis overbrugt de toch niet
vreselijk grote alstand tussen Amsterdam
en de loosdrechtse Plélssen. Het is er bij
zonder stil. al is dat waarschlinlijk niet de
reden dat Jean er is gaan wonen. Wel de
schillerende natuur. Hel water, de vogels.
Jeans huis ligt aan hel water. Hij ziet me aJ
aankomen en doel de deur voor me open. Jn
de deuropening staat een lange. rijzige man
mei Jichtelijk droeve ogen in een beminneliik
qezrcht. cpqesrerd door een grijze hang _
snor.Het gesprek kostte at en roe wal moei
te, vooral van mijn kant, maar mei duidelijk
anikuieren en pen en papier kwamen v.e er
wel UIl.

Was je tevreden over hef tesuvet?
"Ja. het gal horenden en doven een breed
overzicht van wal te koop is aan qeoaren
tnearer. de verschillende genres en ook het
verschil in niveau. Oe Amerikaanse groep
vond ik erg goed. Zij gaven een beeld van de
kommunieatle in de dovenwereld. De eroti
sche komedie uit Noorwegen was weer
puur amusement. maar in zijn genre ook erg
goed. Behalve gebarenlaai was trouwens
ook gebarenpoezie te zien.
Gcberenooeue?
-Ja. technisch gezien IS het te vergelijken
met jullie poezie. Je kunt In gebarentaal ook
hel element van ntme aanbrengen en door
de zinnen steeds op helzel!de gebaar Ie
laten eindigen kun je hel ook lillen rqrnen.Ik
geloof dat hel heel helanqnjk is dove kmde
ren kennis te la ten maken met qebarenpoe
zie. Horende kinderen leren zingen: zo krlj.
gen ze gevoel voor ritme en leren ze kreatief
omgaan met taal. Dove kinderen kunnen
echter niet zingen, in plaats daarvan mee
ten ze in aanraking gebracht worden met
qcbarenooez.e.

Je geeft ook drama usctve votmmq op een
aovcnscnoon
•Ja. ma ar butten les tijd. Oe SC/lOoI Wiler niet
aan om hel in het lespakket op Ie nemen
Hiuuiek wordt wel gegeven. maar dal IS
leveel gericht op gelUid. Het moel meer
visueel Het neert geen zin om dove kinde
ren te laten wl?rketl filet munek. Dat IS
hellrIlde als blinde k'rl(Jer(~fl laten wcrkt'u
rru'l ktnur en Dil !Ir' 111)Vl'rl~rtHtlrl' VJIJllll

11I111··Il1P(h IlIvl'''IIIIIIII'IWtl'l U"lJilVI'11 v;IIIIJlI

do t 11111'IHrt~ Itullllill I k Ihlvlt k1I1dt~~ t!1\. ll'l~ Ik

1Il~ op dO'll'Il:;r..:fI()Ii':fl. lljll ah qekoUllll! 1/~1·

Gekooide vogels

testrvalgeorganiseerd waar

TEKS T RUTGEn ~IEAnINGA

akleurvanhel Handtheater.

na afloopmei JeanCouprie,

in Amslerdam werdeenthealer

verzeildensprak-onderde indruk-

inlernationale dovenkulluur:

groepenuil de helewereldoptraden,

Nedeltll1devenhel cenlrum vande

tIel tnentcrtesnvar voor en door doven. dat
in november werd gellouden. Het tesuval
verliep trouwens wisselvallig. Scmrrnqe
groepen waren slecht en omaieunsuscn.
ancere speelde de sterren van de hernel.Bij
een Belgisthe groep was de zaal nog VOOf
geen derde gevuld. De voorsteuinqen van
een Noorse en een Amerikaanse groep wa
ren weken van te voren Uitverkocht. Blijk.
baar smaken verre vruchten hel best. Ot
misschien had het erouscne lintje dat aan
de Noorse voorstelling kteetoe wat mei de
WOle belangstelling Ie maken. Achteraf ge
zien had het pubhek gelijk want deze twee
voorstellingen renoorden tot (Je booçte.
punten van tll'l II";llval
l:ml nrllttH IlIlnqlullIltlt Wl'lrl UlIVIJl"lfl dllll(
du Ijplll:lh:rl~1 Vdn '\1:1 I tdfltJllll~dlt:1 !lIl du
voorstellingen VJ<lt~tI onqeveer evenvCt:1

FOTO JOH'I VAN GELDER

Rutgerraakteer loevallig

Eendeelvanonzekornmunicalie verlé'PI viagebaren. Voordovenis hel hunlaai,

Handlheater

Maar de onlwlllkeling van het do
ventoneet staat nog In cc Io.ln(1ersr.hoeJlP,n
Zeknr In Nnümlantl Er IS een qloP.p uove
:lI;If"!IJlS tl),~ nel I Vln/,llll~lrl hf~1\1l Ollcll!1 tlo

vl~l(' 'J.III hIJI IlillllJlJltt,llirt \'''IlJm :qll ch)vn

rlludll:rUJIJI:pt:11 'Jl.!t It~ lIJt:~lm

~..lln {)f rnc~r loe'{all,rl raakle Ik tJe!(okkf!11 Ilil

zijn de gebaren weer anders. Bij een qe
sprek tussen twee doven vheqen .... aak ue
vonken om de ogen. Onnavolqbaar voor
hen die de taal niel verslaan. maar prachtig
om 10zien. Een konstante stroom van ener
qre waarbij epumaal geDrulk wordl qe
maakt van ruimte en qez.cntsexpressrc
Daarmee rs deze 'taal' zeer geschIkt voor
theater.

ST

ven vaak ook een hekel aan geluid. Voor
hen is het synoniem aan onbeqnp. Hel doet
hen denken aan de nimmer anateoce ijver
om de doven Ie bekeren lol dg wereld van
de spraak. En aan de piin en moeite die het
leren spreken en liplezen hen kostte. Terwijl
hel verspuda moeite is. doven hebben im
mers hun eigen laai?
De gebaren. die voor ons van onderqa.
schikt belang zijn, vormen voor dovende
woorden van hun taal. Een dove spreekt
met zun handen en luisten met zijn ogen.
Gebarenlaai is geen vmqersoenrnq, maar
een volwaardige taal. Op spontane wllze
omslaan Bhjkbaar ISdu mensnhjku oenoer.
I~ lrd kOfllrnlJrur,f!rnn Ofllrrnt/.wr (J/lt);JftJfl
l.l.11 ',1.1.111,,'; 'JtlfliLr)l th!lllillollllh.llm!ft Iljll

t:11}l;IIIJ(Jtl(d'~(1t:(L lllri el~'I:(1 qlJllllfli:lllkiJ Irl

I 'f~(H:rI3nd zIJn at vIJl d\a)e~.len en In Belqle

VA
ffi4L2'?=!P-RiiMW&Rii4#t@

HET GE

Al maken horenden veel gebruik van qeba
ren; meestal worden ZIJoverspoelt door een
zee van geiu1d. Omons heen weeft ZIcheen
web van woorden en geluiden waaruit wIj
de Informatie plukken die we nodiq hebben.
Maar hoe ZIt dat dan met doven? Als je
vanaf de dag dal je geboren ben: geen
mens nebt horen pralen, nog noou het wa
ter van de douche neet horen ktetteren, het
qeunovan de deur die achter Iedichtstaat je
volledig vreemd is?
OOlIverkocht Ik eenmaand lang kaartjes in
hel Doven Ontmoennqs Centrum. Rondom
mij werd heilig gebaärd en Ik verslond er
niks van Gebarentaal zal niet In mqn Mld·
dr.'ItliJ/{.! 'Jr::rl(JoJpaklot.e! Hr~t wa,; dl:! f)rllq~

~C;:l1fdll IHlf~hl lum 'JIII'; IK !;<JIJ IJI:t1.111Ilihlfl

Ic. IJOfJf riorrl'lrJ,;n IS Ill~1 rlthl 10 !Jt:qrJIPIII1
wal dool llJI1 InhoUd! Daarom hr:bhen do-
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Doventheater: wij
spreken voortdurend.i,
DE dovencultuur is arm in Neder

land. Tot op de dag van van
daag zijn er meningsverschil

len over het gebruik van gebaren
taal. Van de vijf bestaande dovenin
stituten in Nederland toont St. Mi
chielsgestel zich het meest
uitgesproken om vast te houden aan
een orale traditie. Dove kinderen
moet geleerd worden te spreken.
Anderen breken een lans voor ge
sproken tekst met gebarentaal. Een
:ierde groep pleit voor comrnunica
;ie door enkel gebruik van gebaren.

"Waarom zou ik proberen te spre
Ken. Ik hoor helemaal niets. Het is
toch onzin om dat te ontkennen,"
zegt John van Gelder, terwijl zijn
vingers vliegensvlug de woorden
vormen, Een tolk is de trait d'union
tussen twee werelden. Van Gelder is
een van de initiatiefnemers van het
Handtheater, een gezelschap dat
sinds een jaar gebarentheater
maakt voor volwassenen en kinde
ren. "Ik vind dat je de theatervorm
zuiver moet houden. Ik weet dat er
verschillende visies bestaan, maar
ook binnen het gesproken theater is
niet iedereen het met elkaar eens.
Dat moet ook maar zo blijven, dat
helpt alleen maar om verder te ko
men:' vertellen zijn handen.

"Gebarentheater is een theater
vorm net als opera; ballet, muziek,
toneel of mime. Want gebarenthea
ter is niet hetzelfde als mime. Rob
van Reijn speelt mime. Dat is meer
de traditionele manier. Bij mime

wordt niet gesproken. Wij spreken
voortdurend .... met onze handen.
Het is een rijke, _gecomprimeerde
taal. We gebruiken geen tussenvoeg
sels of lidwoorden waardoor wij in
korte tijd veel kunnen zeggen. Na
tuurlijk kunnen wij onze gebaren
ook kleuren. Zoals een' sprekende
zijn stem intoneert, zo staan ons
expressie, handen, lichaamshou
ding en licht ten dienst om gevoe
lens uit te drukken en aan te scher
pen. Ik geloof niet dat ik beperkin
gen ken in vergelijking met het spre
kende toneel. Het is gewoon een an
dere cultuur."

John van Gelder (43) is sinds twee
jaar actief met theater bezig. Vijfen
twintig jaar was hij glasinstrument
maker op de Universiteit van Am
sterdam. Een ambachtelijk vak, zo
als de meeste doven van zijn genera
tie. Dat doven doorstuderen is een'
ontwikkeling die zich pas enkele ja
ren geleden inzette. Op zijn werk
leefde Van Gelder in een isolement.
Met hard werken en perfect glas
blaaswerk wist hij zijn collega's te
imponeren, maar van enige commu
nicatie was geen sprake. Verder dan
.'Hallo' en 'Dag' kwam het dikwijls
niet. Dat was veel lijden. Vijfentwin-
tig jaar lang. '

"Op televisie en in het theater zag
ik voorstellingen. Ik begreep er dik
wijls niets van omdat ik niets ver
stond, maar was geboeid door de
decors, licht en expressie. Toen ik
eunrnuul huslol.un had om te stop-

pen bij de universiteit werd daar
geschrokken op gereageerd, maar
sindsdien is er een wereld voor me
opengegaan. Ik geef nu les in geba
rentaal, ik fotografeer, speel toneel
en stimuleer de dovencultuur in Ne
derland. Ik heb veel in te halen."

Vanuit zijn nieuwe functie heeft
bij in juli het internationale doven
congres "I'he DeafWay' in Washing
ton bezocht. Dove theatergroepen
uit heel de wereld presenteerden
zich en veel lezingen boden verschil
lende visies op de dovencultuur.
"Die zesduizend mensen waren als
een grote familie bijeen. Dat was
fantastisch. Maar toen iedereen na
afloop wegging, was er niemand
meer die gebarentaal sprak. Toen
kreeg ik hot ijskoud en liepen de

rillingen over mijn rug. Ik heb ge
sproken met Marlee Matlin, die de
hoofdrol speelde in de film 'Kinde
ren van een mindere God'. Het is
jammer dat in de montage van de
film veel gebaren buiten beeld zijn
gevallen. Daardoor is zo'n film voor
doven al weer niet meer te volgen."
In Nederland wordt onregelmatig
initiatief genomen om begrip te
kweken voor de dovencultuur. In
een tv-spot van SIRE Iichtte Willem
Nijholt enkele 'vuistregels' toe in de
omgang met doven en slechthoren- .
den. Het toneelstuk 'Kinderen van
een mindere God' werd tot twee
maal toe opgevoerd, eerst met Wil
lem Nijholt en later met Jules Ha
mei in de hoofdrol. Maar blijven dit
geen incidenten en in hoeverre dru-

Regisseur John
van Gelder
(rechts) tijdens
repetities met
het Handtheater
in de Brakke
Grond.

FOTO

ADRIE MOUTHAAN

gen deze initiatieven daadwerkelijk
bij tot integratie van de dovencul
tuur in onze maatschappij? "Alles
helpt," zeggen Van Gelders gespier
de vingers. Hij pleit voor een eiger.
theaterruimte in Amsterdam, des
noods gedeeld met andere theater·
groepen. Hij is zich bewust van de
lange weg die nog te gaan is. Maal
binnen twee jaar moet er wel wal
gebeurd zijn. De subsidieverzoeker
liggen bij de Gemeente en WVC. DE
communicatie verloopt, stroef
Vooralsnog hebben de overheidsin
stanties zich doof gehouden.

FRANK KLIJl'

Handtheater speelt in De Brakki
. Grond van 25 Urn 30 september vlj
verschlllende programma's voor kinde
ren en volwussenen. 1111.: 0211-261111111;.
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Gebaren van
haat en liefde

FOTO JOHN SCHAFFER

Scène uit 'Wie is bang voor Virgima Woolf door het Handt hearer

TONEEL
Voorstelling: Wie is bang voor Virgi
nia Woolf- in Nederlandse gebaren
taal. Gespeeld door het Handtheater.
De voorstelling wordt getolkt. Hoofd
rolspelers: Rina Hietbrink, Jean Cou
prie, Wim Emmerik, John van Gelder.
Regie: Mieke Julien. Gezien in de
Brakke Grond, 22 oktober. Voorstel
lingen aldaar l/m 27 oktober

door TIIEODOR HOLMAN

Iloe geef je uitdrukking aan ru
zie? Hoe kwets je de ander het
best'? Het is het eenvoudigst om
tt- schelden. Maar hoe kwets je,
scheldje als je niet kan spreken.
En hoe ervaar je dit soort dingen
als je doof bent'?

Iloe speel je Wie is bang voor
Virginia ~Voo(r in gebarentaal'?

Het Handtheater voor doven
deed dat gisteren in de Nes; ik
ging er heen omdat het volgens
mij onmogelijk was. Het stuk
van Edward Albee heb ik al ver
scheidene keren gezien. Niet al
leen op het toneel, ook op het
celluloid en in een sterke bezet
ting, Dat is altijd een nadeel: de
groten kijken over je schouder
heen. En als je dan ook nog in je
dramatische mogelijkheden be
perkt bent, is het helemaal
moeilijk, Leek me.

Maar het stuk her-ft een ijzer
',I('r\«('\«'rlJ: Ill't 1"'1'11:1;11 ""111111

wr-Iij k van tWI'(' 1I1l'1I',('Jl w.i.uiu
"Insl il~ d(' sl,"'\ I,il: 1IIl'II 11;1,11

elkaar. maar men heeft elkaar
ook nodig. George en Martha
spelen dan ook spelletjes; ze
treiteren elkaar, ze treiteren en
pesten anderen en ze verzinnen
van alles; als ze elkaar maar pijn
kunnen doen - om werkelijk
pijn te doen en tegelijkertijd
juist om hun genegenheid te la
ten blijken. De vernedering
geeft hun beider leven inhoud.

Het paar, dat zelf geen kinde
ren heeft. verzint dan ook een
zoon die als intermediair in hun
gevoelsleven staat.

In Virginia Woolf zien we dat
Martha en George bezoek krij
gen van een ander echtpaar. In
de voorstelling van het handthe
ater kregen ze echter bezoek
van twee mannen. Twee ho
mo's'? Er werd voortdurend naar
gehint, en er werden grappen
over gemaakt, alweer met de be
doeling om te kwetsen.

Het was uitermate boeiend
om te zien hoe het geruzie, de
vernederingen en de kwetsuren
in gebarentaal werden omgezet.
Het moet een uitermate ver
moeiende avond voor de acteurs
zijn geweest. Ik vond het moei
lijk om te beoordelen wat de
dramatische kwaliteiten zijn,
want wat ik aan drama zag, was
misschien inherent aan de geba
rentaal. Als Marta George ver
wijl d;ll hij ('1'11 'slappI' 1111 is ('11

lur-l t ' cl.ui uu-rk j(' .i.u: dl' 14("
1',11'('11 1';\11 dl' slJl'krs vu ;1;111 d('

reactie van het publiek dat dat
zeer sterk overkomt. Evenzo
met de mimiek die gehanteerd
wordt als de ruzie zijn hoogte
punt bereikt. Ik voelde de span
ning bij het publiek. dat voor
het grootste gedeelte ook uit do
ven bestoriel.

lId m.urk t« vl't'l iudruk. Ct'
1.,11"'111,1,11 k.11I ('1'11 lup.i.t h h-
('11101 ir- \'1'1"\"1'1:"11.

Af en toe vond ik het toneel
beeld wat statisch - er werd erg
veel gezeten, maar ik begreep
wel dat de spelers elkaar voort
durend moesten aankijken en
dicht bij elkaar moesten zijn om
elkaars aandacht te kunnen
trekken.

11';111 Co upri« ;11,. C"OI):t' WoIS

1.,"'1 OVI'llllil',"IIl! 1,11 1V"ld dl'

1J1'1,' lijd g"SIl!',l',"1 'TI d ,LI\ hi]

een uitgezakt buikje had, terwijl
hij graad mager was) en kreeg
mooi tegenspC'1 van Rina Hiet
brink als Marthu. Wim Emmerik
als Tim en John van Gelder als
Nick (in het oorspronkelijke
stuk Iloney) waren zeer overtui
gl'nd, bocwel het spel minder
0111 111'11 dl,l.lidt'.

\"Iltll .t l h: d')\'('11 l'l'l} 11 11 L'll ,
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Doven BRelen" Virginia Woolf" in onbekende taal
AMSTERDAM, vrijdag

Het eerste kwartier van
"Wie is bang voor Virginia
Woolf", gespeeld door het
Handtheater. voel je je ietwat
buitengesloten. Nu en dan la
chen mensen hard om de ken
nelijk grappige passages, voor
de rest is het doodstil in de
zaal en op het podium.

De vier acteurs zijn doof.
Ze behoren onmiskenbaar tot
de Nederlandse cultuur,
maar wat ze 'zeggen' is nog
niet te begrijpen. Terugge
worpen naar een nulpunt
komt langzaam de herken
ning van een aantal begrip
pen uit de gebarentaal, zoals
een kind taal leert. Dan pas

besef je opeens de uitdruk
kingmogelijkheden ervan.

"Wie is bang voor Virginia
Woolf" is niet zozeer een in
nemende voorstelling, alswel
een spannende ontmoeting
met een onbekende (theater).
wereld. Niet alleen doven
hoeven ervan te genieten.
Ook al begrijp je nog geen
tiende deel van de letterlijke
betekenis van de gebaren, de
wonderlijke beweeglijkheid
fascineert.

Het is vrij snel te zien dat
de acteurs hun gebarentaal
verschillend 'intoneren' en
dat het ene begrip een mooie
re vertolking krijgt dan het

andere. Als het gesprek in de
voorstelling - en dat gebeurt
nogal eens - over zuipen en
seksuele omgang gaat, ziet
het er banaal alledaags uit.
De opgeheven middelvinger
schiet dan te kort in verbeel
dingskracht.

fijnzinnig
Maar wanneer er com

plexere zaken worden behan
deld, komen opeens wel inte
ressante mimische kwalitei
ten naar voren. Emoties, con
flicten en gedachtengangen
worden fijnzinnig met han
den, armen, gezicht en bo
venlichaam uitgetekend. Op

die momenten stijgt de geba
rentaal uit boven louter com
municatie. De persoonlijk
heid van de acteurs treedt
daarmee op de voorgrond.

Desalniettemin moet het
Handtheater nog heel hard
werken om toe te komen aan
zijn artistieke ambities. Wat
dat betreft heeft de voorstel
ling nog weinig te bieden el)
gaat deze vrijwel geheel voor
bij aan de verworvenheden
van het hedendaagse theater.

In het studium waarin het
Handtheater zich bevindt,
lijkt die artisticiteit nog niet
zo belangrijk en gaat het er

allereerst om de expressiemo
gelijkheden verder te ontwik
kelen: .Men zoekt nog naar
nuances en abstracties, dat
wordt wel duidelijk. Toch ziet
de toekomst er niet somber
uit. De voorstelling heeft mij
ervan overtuigd dat gebaren
taal veranderlijker en. per
soonlijker kan zijn dan ge
sproken taal.

"Wie is bang voor Virginia
Woolf" is vanavond en mor
genavond nog te zien in thea
ter De Brakke Grond. Er is
een tolk aanwezig die de ge
baren weer vertaalt in ge
sproken woord.

EdR



MENSEN OP MAANDAG
bijdrage: arend evenhuls

Emst van Altena, in ~et Kamerrestaurant eet hij zijn dagelijkse portie krant.

vers zeebanket
en dovenpoëzie
Pas sinds drie laar heeft een dove
Nederlander recht op een doven
tolk. Hij loopt daarmee nogal ach
ter op een willekeurige Turkof Ma·
rokkaan, maar ja, die hebben weer
geen toneelgroep die Albee's
woordenvulkaan 'Who 's afraid of
V/rginia Woolf' in gebarentaal uit
voert.

'VirginiaWoolf' zonder één enkel
woord en met louter gebaren .. dat
is alsof de twee hoofdpersonen
opeens kommetjes kamillethee
drinken, in plaats van whisky te
nuttigen alsof een irrigatiesysteem
moet worden beproefd.
Entoch is het mogelijk. AI jaren
probeert de stichting Vi·Taal horen
den aan het verstand te brengen
dat er een groot verschil tussen lip·
leestaal (met of zonder pantomime)
en gebarentaal bestaat. In 1880 beo
sloten horende dovenonderwijzers
om doven te leren liplezen en pra
ten. Dat hadden ze volgens Vi-Taal
nooit moeten doen, want mensen
die vanaf jonge leeftijd doof zijn
communiceren in gebarentaal.

Gebarentaal kent geen lnternatio
naIestandaards, wisselt per land en
waaiert dan nog eens in dialecten
uit. EenRotterdamse dove maakt
een kubusgebaar en zet de doos
vervolgens met z'n handen weg om
aan te geven dat er van een verhui
zing sprake is. Eendove Arnster
dammer trekt aan een denkbeeldig
touw met katrol omdat elk Arnster
dams huisnueenmaal een verhuis
haak bovenin de pui heeft.

Met dove en horende dichters
houdt Vi·Taal een proef met doven
poëzie. Dedove dichters dragen
vooruit eigenwerk, of uit een
transcriptie van horende dichters.
Dichter / vertaler Ernst van Altena
kreeg videobanden te zien waarin
de dove dichter John van Gelder
zijnpoëzie voordraagt, hij kreeg
een paar steutelwoorden en sloeg
aán het herdichten. VanAltena ver·
gelijlct gebarentaal met Esperanto,
omdat ook die taal geen eigen lile·
ratuur bezit, en met het Chinees
vánwege de iconografie, de sfbeel-
dende taal. .
Hij herkende VanGelders kermegel
'Een wit sterntje kraaloogt in de
weer', en zag VanGelder per video

gebaren hoe een vogel in de stook
olie zit (handen eerst gekruist over
de borst, dan de armen als ortmach
tig klapwiekende vleugelsop en
neer wapperend).
In 'Zeedromen' gebarentaalt Van
Gelder dat een duiker vissen voor
zijn duikbrilglaskrijgt.VanAltena
zette om in:
Visjes tegen mijnduikbrilroit,
hun mondjeshappendalsinkoor...
Ai! Diezeel!gelprikr: als buit
snijikhem dan maarmiddendoor.
Dehele vissenschool zwemt aan,
de schoolblijkr heel goed bijde les,
eet de zeel!gelleeg, komaan,
dit zeebanket is vef! van 't mes.
Horende poëzieliefhebbers die niet
begrijpen dal dit zeebanket is vers
van 'f mes in dovenpoëzie valtom
te zetten, moeten een voordracht
van Van Gelder bijwonen. VanAlte·

na wilde het eerst niet geloven,
maar hij zag dat ook een woord als
'ruilverkaveling' met winkelhaken
en lineaal ogenblikkelijkuitte beel
den is. VanAltena had kunnen dich
ten dat de vissen 'van de zee!!gel
smul/en' of er zich aan 'tegoed de
den', maar dat noemt hijgeen pcë
zie. VanAltena: "Het woord zee
banket zit waarschijnlijkniet in Van
Gelders vocabulaire. Veeldoven
hebben een geringe woordvoor
raad. Een doofgeborene heeft geen
referentiekader, de geschreven taal
is hooguit een hulpmiddel. John
vanGelder zei: ikzie dat het rijmt,
maar hoe het klinkt, dat weet ik
niet."
VanAltena ziet in VanGelder een
'zeer muzisch mens'. Ooit blies Van
Gelder glas ('Je bent glasblazer:
creatief? / Het glas is een taai on-
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gerief. / lopende-band-werk en je
wordt / gevangene in een re-
tort ...'].
VanGelder beeldt zijn 'glazen' qe
vangenis uit, VanAltena herkent
dat vat met vernauwende, ornçe
bogen hals vervolgens doeltreffend
als 'retort'.
Andersom verbeeldt John van Gel
der reeds geschreven poëzie van
Ernst van Altena. Hoe komt dien.
sonnet 'Het Kamerlid'dan in geba·
rentaalterug7
...en inhet Kamerrestaurant
eet hijz'n dagelijkse ponie krant.
VanAltena vouwt z'n handen,
opent ze, strekt z'n armen alsof hij
een krant leest, vouwt z'n krant
dicht, verfrommelt die en brengt in
snel/eregelmaat een gekromde
vuistnaarde mond- zoalswester
lingenoorsterlingen rijstzien eten.

Ineen ander dagelijks leven" V.
Gelder fotograaf en diepz~~,;

Die drie levens wist hij, mees ei
zij VanAJtena's transcriptie. iet
de kernder eenzaamheid·u~ )''3:11

gen.Zien,doorzien, en het inzc
blijvendergensniet bij tel:l.""'"
maarwel moeten horen,ko:r-~
een duiktochtonderwater ao~
30;> de oppervlakte:

Daar ishet licht,de lucht. de ':'Ol

ven, '\ -
daarisweer ademvoor. d~ ,~~
en tniinzeedroom is weer r>e-:ci
onderdelucht·en·water-gr~

(Op 16 mei, half negen, worct .r
het Literairtheater Branoil, M21Î

straat 12 in Den Haag, de la=,
avond dovenpoézie gehouo..... f

. SimonVinkenoogen de dove :ir
tersWim Emmerik, Jaan COlD"l~

Ger t-Jande Kleer.)

potentilla erecta 13
En,IwanSoesanin, ben je noç :<
geworden in de Varamat,nee cc
(de vrije)zaterdag7

..Vandie vraag word ik lan<:lZdT>
, hand even triestalsvandit te-e

weet het niet meer. Heimwee. r
men julliezo'n toestand da= i'
Alleswat ikdeze week zao e- c
werd er door beïnvloed. 0:ewar
langs een dieren"inke!. waar e<'

aapin een te kleinekoo! in 02

warmte zat te kniezen,Voorea,t

enkelewoorden vantroosten
spreken klonkluid en duidei;" u
zijnkooi: 'Nou nou, wat heb", e

: lol'. Het was de stemvan oe W1T

keivrouw op een steeds r""":,,,.
.cassettebandje. Samenmet ' ....'
manmoet zè'dat op een avet"O t
dacht hebben. Enmoeten ze :1.

,'zelfde avond hard en nog Iäro:; 0

: hun vondst gelachen hebben,
':r

'·.later, op een terras,zag ik~~
'.:die een draadloze telefoon ei ZJ

-",hadden. Erwerd voor hen o..:e i

.( waarna een gesprek over aa.-:a::e
. '. op luide toon over het terras se:
.: de. Toen ikdaar iets van der:e
i. zeggen kreeg ik bits terug: "-:"
', man, smelt toch weg!'

·:'Ik ben opgestaan en weggelCOe
:kwaad noch gekwetst. Die:ffi2

lefoneerders waren onbeooe-c •
erg dicht bijmijneigen spi...., c
komen."



Dovenpoëzie: gebarentaal is geen pantomime
Door W. WOLTZ

"DEN IIAAG. 14 maart - Iloe
vertaalt een dove de dichtregel
het schuchtere hert komt naar dl'
bosrund in gebarentaal? En omge
keerd: hoe weet een vertaler die,
geen gebarentaal kent dat een
ernstig gebarende dove dichter
bedoelt te zeggen: zeebanket I'ers
I'all hl'! mes'! Deze vragen kwa
men gisteravond aan de orde door
een uniek cxpcr iment in het
Haagse Brunoul-t hc.ucr.

Twee dove dichters, John van
Gelder en Wim Emrncrik, droe
gen expressief maar overwegend
zwijgend hun gedichten voor.
waarna Ernst van Alicna spre
kend, maar zonder zijn handen te
gebruiken, een vertaling gaf. Na
de pauze werden de rollen min of

.meer omgedraaid. Van Altcna ei
leerde vier van zijn verzen. waar-

, na' de dove collega's hun vertaling
" gaven.

,Het waren vanzelfsprekend
geen simultaanvertalingen. Van
Altena vertelde dat hij een maand
geleden een videoband kreeg met
de voordrachten, plus een lijst
met niet-poëtische woorden.

, .1.

'Pas de laatste tien jaar is men in Nederland de gebarentaal op waarde
gaan schatten' (foto NRC Ilandelshlad/Freddy Rikken)

Daaruit maakte hij zijn vcrtulin- het dove acteurs-collectief Het
gen, die zoals de dove dichters la- Handtheater. Uit een inleiding
ter zeiden in gcb.rrcntual. precies van Tony Bloem van Vi- taal
klopten met wat zij hadden willen bleek dat het niet alleen om de
uitdrukken. poëzie ging. De diepere bedoeling

De avond was mede gcorpnni- was, zo legde hij uit, om begrip te
sccrd door de stichting Vi-Taal en kweken voor de gebarentaal die

/J!2L°-Hó( I~~ ;tji) . paf)' /2!jL/'lSt;~~

..lang onderdrukt IS" Ooit. in
IK~W. besloten (horende) doven
onderwijzers tijdens een interna
tionale vergadering in Milaan om
alle aandacht te concentreren op
het liplezen en hel leren spreken
van dove kinderen, Dal. gebaarde
Bloem, was een kardinale [ou ï ,

want voor mensen die voor hun
derde jaar doof zijn-is geb:lrenlaal
de moedertaal. Alleen dat sys
teem maakt snel contact tussen
ouders. onderwijzers en kinderen
mogelijk. en hel geeft doven een
taalbegrip voordat lij beginnen
met lipioen en spreken, Pas de
laatste tien jaar is men in Neder
land de gebarentaal op waarde
g.umschaucn. '

Bloem demonstreerde ook een
aantal misvcrstanden in de wereld
der horenden: gcbarcntual is wel
expressief maar toch fundamen
teel anders dan pantomime; hel
systeem is niet inter narionaal in
de zin dat er veel talen en zelfs
dialecten zijn. Een Rotterdammer
gebruikt een ander gebaar voor
'verhuizen' dan een Amsterdam
mer, want die beeldt hijsen met
een katrol uil. En nog meer infor
matie: er bestaan gebaren voor
abstracte begrippen.

Die laatste mededeling flep
vragen op, l Ict was duidelijk vuur
de toeschouwers dat de dove
dichters poëzie voordroegen. De
bewegingen waren ritmisch, gcst i
lccrd en vaak svrnrnctrisch, waar
door de suggestie van maal en
rijm ontstond. Maar de gedichten
waren zonder uit zondcr ing vcr h.r
lcrul en concreet, zodat er toc h
twijfel bestond aan de un dr uk
kingsmogchjkhcdcn. Is hel IllllgC
lijk. zo vroeg een toeschouwer.
om de zin 'hel is mooi wccr 1':111

da:lg' up honderd vcrschillende
manic ren te gebaren') ",ell andere
vraag: is de gebarentaal cxprc--rcf
genoeg om twee betekenissen \'~III

één w()urd te gevell. Ol!l irouic en
undcrst.u cmc nt uil te drukken"
De dove dichters vcrzekerden d.u
het allemaal kan, maar hel lal 111

de toekomst nog beter gaan,
Want de gebarentaal is nog in voi
le ontwikkeling, nu het eindelijk
mag van de horenden worden da
gelijks nieuwe begrippen opgeno
men in het hand-vocabulaire.

Het poezieprojekt heeft nog
twee vcrvolgavonden. op I I april
en 16 mei, met Nccltjc Maria
Min en Sirnon Vinkenoog. t :



Mieke Julien

Gebërdensproch-Theater in den
Niederlanden -- Eine kurze e
schichte des Handtheaters
Erfahrungen und Ansichten van Dorstellern
und Vorstondsrnitqliedern"

Dos Hondtheoter bestehr ersl seitwenigenJohren In dieser kurzen Zeir

spanne hoben die gehörlosen Schauspielerlnnen einige ProdukUonell

erorbeitet, die irn ln-und Ausland erfolgreich CJufgeführt wurden. Die 111

szenierung eigener und fremder Slücke führle oulomolisch zu einer

Auseinandersetzung mil der Frage: Was überhaupt isl Gebörden

sprach-Theater?

._~-----~--~--'

~~ .. _ .. _ .. ~ ~~~~-.1

1. Einleitung

Auch wenn die Geschichte des Gcbär
dcnsprach-Tneuiers in den Nicdcrlundcn
erst einige Jahrc all ist, war das /lulld

theater doch der Meinung, es wäre nun

an der Zeil, zu einer gewissen Bewer
tung zu kommen.

Das Handtheater isl ein Kollektiv
gehörloser Schauspieler. die Produkrio
nen entwickeln und in Gebärdensprachc
reaJisieren. Am 2. Mai 1990 wurde das

* Der Origmaltitel luutet: Gebarentheater
in Nederland - EI'Il korte geschiedenis van
hel H(///(/IIII'(/Ie,.. Amsterdam, Jauuur I IJ IJ I.

DZ 16/91

Handtheater eiuc ollizielle Slirtung.
Hierdureli ergab sich auch die Möglich
keil, das Gchàrdcnsprach-Thcurcr nach
aul.\en hin ZlI präscmicrcn.

Ciber das llandthccucr kaun man
unmöglich sprechcn, ohnc die Gcbär

densprache zu hehandclu. deun sie ist die
Sprache des Handtheeners. Gebarden
sprache wird auch ah die Muuersprache
der Gehörlosen bezcichnet. In den Nie
derlanden gibt es underthalh Miltionen
Menschon mit l lörschädcn. 2()().()()O VOIl

Der Abdruck cincr lcicht gckürzren lussuug
der Broschürc in DAS ZEICI fEN erfolgt mil
freundlicher Genehmigung der Mugtieder

143

diesen sind gchörlos mier schwerhörig,
von ihnen wiederurn sind zwischcn
1LOOO und IS.OO() Menschon prälingual
gchörlos. d.h. sie sind gchörlos geboren
mier vor dcm drillen Lcbcnsjahr crtaubt.
Für die meisten von i1111en ist die Nieder
ländische Gebärdensprache die Muiter
sprache. Diese andere Sprache har auch
eine andere Kultur zur Folge. Gehörlose
betonen denn auch nachdrücklich, daB
sie in erster Linie als eine kulturelle Min
derheit betrachter werden Il1ÜSSCII.

des / l andthcutcrs,
Übcrsetzung aus dcrn Nicderländischcn:
UI'. 111l1l1'1II(Jrie lltibner,



Rna: Frit. Newnzel

goed te volgen. Met wat fan
tasie en een ouder die bereid
is een en ander uit te leggen,
zullen ook zij een uitermate
plezierig uur doorbrengen.

Te zien in Theater Rob van
Reyn op zaterdag 25 mei. Om
14.00 uur "Het Hemelbed" en
om 15.30 uur "Klokslag 12".

Maria Kleine

het blijft stil, handen doen
het werk. De kinderen reage
ren zoals altijd met lawaai
maar als ze iets aan de spelers
duidelijk willen maken ge
beurt dit weer met gebaren,
zoals het applaus. met wappe
rende handjes in de lucht.
Ook voor horende kinderen
zijn beide voorstellingen zeer

Kleer, de prins, heeft een mi
miek die doet denken aan die
van Charly Chaplin in zijn
jonge jaren.

Het rien van beide voor
stellingen is een boeiende en
verwarrende ervaring, ten
minste voor een horend per
soon. Op het toncel spelen
zich hele diuloJ.:cn uf, muur

aantal dames passeert de re
vue, maar geen van hen kan
de prins behagen. De ontkno
ping is op zijn zachtst gezegd
verrassend.

Marjanne Romkema, die
alle prinsessen speelt, zorgde
ook voor de aankleding, waar
bij vooral de prachtige rnas
kers opvullen. Gort-Jun de

111Jean Couptie als de vader en Rina Hietbrink als Lia met haar teddybeer in "Het Hemelbed".

ste dove afgestudeerd aan de
Hoge School der Kunsten in
Utrecht, speelt een hartver
overende vader. Zo eentje die
bij ieder kind op de rand van
het bed mag komen zitten om
een verhaal over een poes en
een muis in gebarentaal te
vertellen.

Luie prins
De tweede voorstelling

"Klokslag 12" door Kinder
theater Wapper is voor kinde
ren vanaf acht jaar bedoeld.
Deze produktie maakte deel
uit van een project over com
municatie, waaraan horende
en dove kinderen deelnemen.
Via spel en spelletjes wordt
geleerd allerlei zaken in geba
rentaal uit te drukken. De
grote experts zijn de dove kin
deren. Ook los van dit project,
houdt "Klokslag 12" zich zeer
goed staande.

Uitgangspunt is wederom
een duidelijke vertelling. Een
geest geeft een nogal lui uit
gevallen prins een paar uur
de tijd een prinses te vinden.
Lukt dit niet, dun zul hij in
een beeld veranderen. Een

~~tÎi, "ijU ~tJ),
"j",,,me ,,"", IJ

Handtheater heeft aan half gebaar voldoende
f

Simpel
"Het Hemelbed" is een

simpel verhaal dat direct aan-'
sluit bij de belevingswereld
van kleuters. De handelingen
van Liu zijn zeer herken
baar en Jean Couprie, als eer-

AMSTERDAM, vrijdag
Theater zonder woorden, dat roept direct associaties

op met pantomime. En dat doet het Handtheater dat
sinds 1989 bestaat nu juist niet. In Nederlandse gebaren
taal maken dove acteurs voorstellingen bedoeld voor
een doof publiek. Voor volwassenen werden onder
andere "Wie is bang voor Virginia Woolf" en "Poëzie in
spreek- en gebarentaal" - een samenwerkingsproject
met Ernst van Altena - uitgebracht. Wonderlijk ge
noeg werden deze produkties grotendeels door horende
mensen bezocht. Wellicht een gevolg van het feit dat
doven van jongs af aan het theater noodgedwongen
mijden.

Vanuit die gedachte is het
dan ook niet verwonderlijk
dat het Handtheater ook twee
jeugdgezelschappen onder
zijn hoede heeft, theater
Klaproos en Wapper. Alleen
op deze manier is het moge
lijk jonge dove mensen te la
ten kennismaken met het
fenomeen theater.

Klaproos speelt voor kleu
ters. In "Het Hemelbed" zien
we het meisje Lia. Zij moet
naar bed en weet haar vader
nog een verhaaltje af te trog
gelen voordat deze de deur
uitgaat. Lia durft best alleen
thuis te blijven, ze is immers
al groot en heeft bovendien
haar teddybeer bij zich. Deze
blijkt haar toch niet zo goed te
beschermen als ze dacht en er
is een tovenaar nodig om haar
en beerlief uit de problemen
te halen.



Foto: j.m Onclin

Na de eerste voorstelling
kwamen drie mensen uit het
publiek vragen waar ze een
cursus gèbarentaal konden
volgen. "Niet omdat ze een
doof familielid hadden, maar
gewoon: omdat ze het mooi
vonden."

Een probleem is het vin
den van een tolk die tijd
heeft. Een dove in Nederland
~ag per jaar 18 uur lang gra
tis over een tolk beschikking.
Van Gelder: "Daar moet je
alles 111 doen, vari een pas
poort halen tot een rechtzaak
voeren. Dat kàn toch niet?

Inlichtingen Handthea
ter: Zeeburgerdijk 13, tel.
uitsl. wo. 10.00-16.00 uur,
6125335.

John van Gelder en Serel: Muller
ven van zien hebben, en van
voelen. "Er is wel eens ge
zegd dat de doven een eigen
wereld hebben, met de om
gang van een dorp," legt ze
uit. "Doven raken mekaar
heel vaak aan. Hun omgang is
dan ook veel hartelijker.
Heel anders dus."

Als zodanig willen zij en
die andere 10.000 door de
overheid erkend worden. Op
straat toneelrnaken is dan
ook een manier van aandacht
vragen.

"Zag je vroeger ooit doyen
op straat met elkaar praten."
vraagt John van Gelder.
"Nee, daar schaamden ze zich
voor. Nou, die tijd is voor
bii "IJ. .

msterdamse liedjes gebracht·
door doven op het Leidseplëin

Van onze stadsredactie
Doven hebben een g~

baar voor de Eiffeltoren.
'Ze laten hun handen in
een omhoog gaande bewe-·
ging bij elkaar komen, in
een slanke punt. Hoe ze
het probleem van "die
'ouwe Wester' hebben op
gelost, moet u gaan bekij
.ken op vrijdag 24 en 31
mei, op het Leidseplein.
Dan brengt het Handthea
ter (uitsluitend dove ac
teurs) liedjes en gedichten
,~verAmsterdam.

"We hebben geen theater
-ruirnte meer," laat John van
'Gelder via een tolk weten.
'Bij die tolk staan inmiddels
'de decorstukken in huis op-

. Igeslagen.. "Een onmogelijke
toestand, We zouden zo graag
regelmatig theater maken, op
'een vaste stek. Veel doven
zijn er zo.gelukkig mee dat er
'eindelijk iets op het toneel
gebracht wordt in hun eigen
taal."

1

Leidseplein
De locatie Leidseplein

komt goed uit, elk uur pas
seert daar de Gebarentram
van het GVB, ontworpen
door Gert-Jan de Kleer, een
ander lid van het Hand-col
lectief.· Nederland telt onge-'
veer' 210.000 slechthorenden
en doven. Zo'n' 10.000 daar
van zijn doof geboren of voor
het derde levensjaar doof ge
worden.

"Een dove leeft anders dan
een horende," aldus Sarah
Muller die het collectief on
dersteunt. "Als je daar oog
voor krijgt zie je ons eerder
als een minderheidsgroepe
ring dan als een verzameling
gehandicapten. Wij zijn àn
ders."
l Sarah moet het in haar le-




