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INLEIDING
Voo r u lig[ de hand leid ing van OOGgetuigen.
OOGgetuige n is een serie discussiebijeenkomsten in de vorm van een rech tszitring.
De rechte r leidt de discussie. de ope nhare aankl ager valt aan en de advocaat voert
de verdediging. Het pu bliek rreedr op als ge[Uige-de.~ kund ige en als jury.

Inmid dels heb hen vijf rechtszini ngen plaatsgevo nden. Van iedere bijeenkomst is
een integraal verslag verschenen. In Woord & Gebaar is een impressie van iedere
hijeenkomst gep laatst. De bijeenkomsten zijn tevens vastgelegd in een fotoser ie.
Aan OOGgetuigen hehhen tot nu wc 295 mensen deelge nomen, o nde r w ie 150
m ensen van hu iren Amsterdam.
W e laren enkele 'getuigen-deskundig en' uit OOGgetuigen aan het woord.

Over de Ned erland se Gebar enta al
In d~ N~d"!4nth~ taal zijn ook alkrlri woorden voor 'tb moeder VIln j~ moeder': oma,

opoe, gr(}()tm(l~d~r. AI di~ uoorden staan in hn woordtnbo~k. Dit umorden hebbm ren
flf'rrchil/entb kleur. Ik vind h~t niet gord als kinderen maar IIn gebaar voor .'t/r moeder
van j e mordrr ' leren. [uist die vrrJchillrnde grharen maken d~ taal rijk. Als UIt! gaan
voor IIn gehaar voor 'de moeder van je moeder' maken U~ tb Nederlandse
G~barentllJlI arm . Tony Bloem

ki~un

G~harentaal is VIln tb doven. H~t is hun na tuurlijk~ taal. D~ g~mumchap bepaalt hoe
nüuwe g~hart:1l morten worden gnnaakt. Zo zijn er ook al/rmaal nieuue gebaren voor
blormm ontstaan rn vllor vkes(warm). Het IJ aan tb tWvm om tb nieuue geharm u
hedmkm. Ma nie Koolhof

Het gaat niet ailrm om taal. mllJlr (/(Ik om id~ntitrit en Ukntificati~. Als dow kinderen
In krijgm Vdn em borende. kunnen u zich niet iden tifiuren. Henk Lengers

Over hor end en in de do venw ereld
Ik vind dat dov~ merurn de maatschappij kunnen laten zien dat j~ niet puftct ho~ft Ir
zijn. Dat mmsm al/~maal verrchi/lrnd kunnen zijn. Down kunnen andere mmsm
ht:lpen om dat te acCt:purm. jacquel ine Renscri
VrolX" was iedereen die een hdangrijk~ .fUnctie had, borend: De dokt" was horend. de
tandarts u/as horend, de onderwijurr warm horend. Er UJa! niemand met wie jej e kon
idmtifiurm. Ik heb dat vroeg" hul erggl'mirt. Jan van de r Ga rde
Doven kun nen op basis van gelijkwaardigheid met borenden werken. Samenwerking is
ook nfJ(1dzakl'lijk. want de hrmndl' m4atJChappij is groot. Ah- ux om vijandig gedragen.
brbhen tk bnrmdm een stok om dl' hond re slaan. Als we hereid zij·'l om met de barendt:n samm ft: wrrkm, krijgrn tor " spret. joni Oyserman
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Over dove ouders en horende kinderen
Ik h~b ruee horrmk lánt:krrn~" ik Jw m uit un bormdefami/~. Ik bm g~trou wd mrt
t1I hij komt uit ~t'n Mvt' familit'. Ik vind dr dimmir u wánig gt'nwt n.
uml. H rt gaat niet om doofofhorrnd. INt gaat om tb prnoon. Sommig~ dow ouJrn
lubbm strun nodig, lommig~ horrnde oudiTJ ook . TiJm ik mijn ~iTJU kind krr~ lub ik
ovn/rgd met mijn t uner: Ha ~iTJU kind is a/lijd mo~i/ijk. voor iederren. Bij kl twr~tk
kind ueerj~ hot' h~t gaat. Dat iJ un Jtuk ~makkaijkn: jeanrine I anse
~m dow man

D~ maa llChappij wal vro~~r hul brtuttdmd ugm dOl/~ ouden: Ik werd t'rop aangt'lla/.
lm dat ik grbarm maaku m et dl' kindrrm m mijn JUm niet grb ruiku.
z~ zeidm dal dat ~gojjliJch van m~ UJIlS. Zo konden d~ kindam toch nier leren praten,
zeiden u . V Ulging ik maar met u zingm: een, twu . dril'. vit T, houJjt van papür!

Elly Muller
Ik llf/t l mr thuis in dr homulr W(7?/d èn in tk dovemoereld. Ik hrb puzirr in britk
u't't'rldm. Ik wn/t ah toUt met dow ki"tir"n. Ik ga ook om ma borrnde vrienden . Dus
ik bt'wu g me in bdtk Wt'rt/dm. Da t is uxl in t'Vt'nwicht. Angelique Kat
Als horl'nd kind IItlrlát' ik viUlk un bryaliu ilsronfliet. Ik ben ah horrntU v441t afgt'UJnLn
dMr dl' Jo w nult'1Tld. Dan u/arm" al1rmaa/ down bij t'/kaa r. 'Ben je horrnd?' vro~m
u dan . "ja. ' u i ik . Dan uxruûkn u zich lIdn mr af u is horend. dUI niet interreent.
H rt was rm l ubtü k afwijzing. Corrie van Tijsseling

Over homo's en lesbo's in de dovenw ereld
Dal homoi altijd vrouWt'/ijk zijn m UJboi a/tijd m4 nnr/ijk is stnTotiep. Zo pratm
h{/rmdm (1(1k 0 1/1'1' d(IIJm. ZL uggm dat down dom zijn. usantrnuusend m " cht/ijnig.
Dat IJi fldm duwn toch ot/k vervel'end a/s " zo (lfxr hen gepraat UJ(,rdt? H arenden
kenn en tir dovm nirt. Daarom pratm u vanuit v ooroordelen over down. Hruroi
kmnen Ix/moi flirt rn pratm vanuit voomordrlen over bomos. Erika Zeegers
Torn ik op scbool zat, wil t ik niets van /l'lbilch zijn. Er werd Wt'/ informatir g~t'vm
OV" IKtnT) zijn. Ik beb dus hul Wt / tijd vn-/nrm. Nu wnlr ik ulfin k t dwm (mtkrwijl mik wrul tir lurlingm dat ik u lbiuh ben. u l'r/ingm lu ik" mij wd vragm
die ik ManIW(/(/rd. Ik vind hrl j a mm« dat ik vrr/~t'r nier Z(I un docmu lub gt'had
Annemieke van Brand enburg

Over jongeren en oud eren in de dovenwereld
Dl' outU" n IIiln nu zijn dr j ongt'ITn van vro~tT. Ha zijn ik jongrrrn ve n vroeg"
gt'lJKt'Jt dir hl'bMn gt'Wchtm v(JOr lJ(I(1rzimingm ah twt't'talig OntirrWijl. to/km . nit'UWJ
voor down rn luchthormdm. orubrtiu /ing. N u zijn wij oud rn moam dl'jongrrrn hrt
overnemen. Rudi Hieehrink
Taen ik vrrl~tr op dr dtJwrIlch(}(}/ zat, zaten j ongc rn (luda~ /ur/ingm bij t'lkaar. Dl'
kkirurl' kim/am leerden van dl'gm!«t'. Er wal vul onda ling contact. ~ lpu/dm
Mmrn huitrn. Uil' lurdrn grhartn van hm. W(. kekm trgm hrn op.
Ma nr 1111. hij dl' nir uUlI' Ammam chmd. zijn dr jongrrt m (ludrrc /urlingm gl'l chridm.

5

U f/ntwiklu/m i~dn hun ágm grbarrn. u/m'n niet mUT van r/Jrllar. Ik vind d4t
sucht. Ilt vind d4 t de situatir van vrt1t'grr lUu r trrug mort lmmm. John van Geld er
Dolt dnwjongrrm vor/m vrrbondmbrid mrt tb downuxuld, maer u horwn nirt
meer u ht bij rl1tllllT u lmmm . ETzijn vul mrrr u chnischr mfIKr/ijlthrdrn. ViII Ixt
Intrmet bij voorbuld zijn nu ooit wrl conraam. Pascal Ursinus
Ilt "UMIt mr zorgrn 01It'T dl' solidllriuit. DnOT dl' individU4list'Tingis rr minder solidttriu it . Neem bijvtJoTbrrld tb grbllrrnpostugrl. E, is nia gmMg actie voo, grvorrd rn nu
hebben wt' gun gtbarrnpostugrl. Doorn moam zich bcwust worden van wat rr in de
maatschappij ~bt'UTt rn lam f/m demonstraties u organisrrt'n. Doven hrbhm gun
slruu lposilit's. Johan We.~e m ann

OOGgctuigen is nnrsraan vanuit de constatering van joh n van Geld er (oprich ter
van Theater 't OOG) dat doven tijdens co ngres.~en en andere inh oudel ijke bijeenkomsten vaak niet aan de d iscussie meedoen omdat daar Nederlands de voertaal is
en zij de discussie alleen via een tolk kunnen volgen en voeren. Door de Ned erlandse Gebarentaal als voertaal te nemen voor OOGgetuigen kunnen doven
reeherreeks. in hun eigen raal aan de d iscussie deelnemen.
OOGgc(Uigen is een ininarief van Theater 't OOG en wordt uitgevoerd d oor
Handtheater in samenwerking met Woord & Geb.ur.
Handtheater Is een theaterg roep die voorstellingen brengt in de Nederlandse
Geba rentaal. Theater 't cx:x; is een theater annex cultu reel centrum voor dovencultuur en gebarentaal in Amsterdam. Woord & Gebaar is een landelijk maandblad
binnen de dovenwereld.
De serie OOGgemigen in Theater 'r OOG fungeert als proeft uin. Op basis van
deze serie is d eze handleid ing gc.~c h teve n, waarin de spelregels van OOCge(Uigen
worden aangegeven en toegelicht zodat instellingen zelf OOGgc(Uigen ku nne n
organiseren voor hun doelgroep. Inmid dels heeft H andrh earer op verzoek van de
jongerencommissie en de welzijnsstichting Rotterd am een d iscussie in de vorm van
een recheaining georganiseerd.
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1. UITGANGSPUNTEN
Doelstelling
De doels telling van OOGgetu ige n is doven een platform te: bieden wurop zij in
hu n eigen taal. de Nederlandse Ge baren taal, hun meningen kun ne n uiten en
aan sch erp en , en met elkaar van gedac hte n ku nnen w issele n ove r thema's d ie hen

direct a.angaan.

Doelgroep
OOGg et uigen rich t zich o p de dovengemeensch ap en op groepen daarbinn en .

Organisaties binnen de dovengemeenschap . zoals wehijnssrichringen, kunnen
OOGgetuigen gebruiken o m een d iscussie bin nen hun organlsarie te voeren over
thema's die zij va n belang achten .
Horend en zijn w elko m , m aar kunnen alleen aan d e d iscussie deel nemen als zij de

Ned erlandse Gebarenual op een redelijk niveau beheersen. OOGgetu igen wordt
namelijk ni et getol kt.

Methode
Er is gekozen voor ee n discussie in de vorm van een rech tszitt in g.
Voor deze keuze is een aanral :argumenren :
- De meeare m ensen hehben tespeCt voor de rechtbank. Een d iscussie in de vorm
van ee n rech tszitring roe pt een sfeer van respect o p. waa rdoor het o nd erwerp van
de d iscussie en de mensen die aan de discus sie deelnem en serieuze aandacht kr ijgen .
De roga's en de aan kleding van de zaal zijn daarom heel bela ngr ijk .
- Een di scussie wordt m eesral door één persoon geleid. De d iscussie in de vorm van
een rechtszi tring heeft vier discussieleiders: de recht er. de griffier. de openhare
aanklager en de ad voc aat. De rech ter stelr zich neutraal op en heeft tor ruk de
discus sie te leiden. daar bij geholpen door de griffier. D e open bare aanklager en de
advoc aat srirnu leren de discussie en lok ken h er publ iek u it doo r uitgesp rok en en
tegengestelde m eninge n te verded igen.
- H et publiek wordt aan gemoedigd lenerlijk en figuurli jk een standpunt in te
nemen . Als iem and het eens is mer de advocaat gaat hij of zij bij de advocaat
staan . Is iem and het eens m et de openhare aank lager. dan gaa t hij of zij hij de
ope nhare aankl ager st aan .
De voertaal van OOGgetuigen is de Nederlandse G ebarentaal. Er is uitdrukkelijk
voor gekozen om d e rechrszhdnge n ni et te tolken. Veel doven passe n hun
comm unicatievorm aan als e r horend en aanwezig zij n di e de Nederlandse G eba rentaal niet beh eersen. M en gaat ste m gebrui ken . waardoor de kwaliteit van de ge barenraai - en daarmee va n de d iscussie - achte rui t gaat.

•

2. ROLVERDELING
Tijdens OOGgetuigen zijn er zes verschillende rollen:
~ rechter
- openbare aa nklage r of officier van justitie
- verdediger of advocaat

- griffier
- geruigen-deskcndigen
- ju ry.

De rollen van rechter, advocaat en griffi er worden ahijd gespeeld door dove menSen. De rol van openbare aanklage r wo rdt soms gespeeld door een ho rende.
Degenen di e d e ro l van rech ter, openb are aa nklager en ad vocaat spelen. moeten aan
een aantal eisen voldoen:
- Ze moeren bekendheid hebben in de groep voor wie u OOGgetuigen organiseert.
- Ze moete n gewend zijn in her o penbaar op te tred en .
- Zt: moeten de N ed erlandse Gebarentaal goed beheersen.
De rech ter moet en ige ervar ing hebhen in h et leiden van discuss ies.
D e advocaat en de openbare 32nklager moeten en ige kennis van en erva ring m et

het thema hebben .

Rechter
Bij een echte rechtssirring i.s de recht er onafhankelijk en staat hoven de stri jdende
partijen .
De rechter bemoeit zich niet met de inho ud van de discussie. H ij is neutraal, geeft
dus niet zijn eigen me ning.
Bij OOGgetuige n heeft de rechter de volgende take n:
- vert ellen war OOGgetu igen is
• vertellen wat het thema is
- zichzelf. de openbare aanklager. advocaat en gr iffier voorsrellen
- vertellen war de rol van de rechter is. namens w ie de openbare aanklager optreedt,
welke grocp er door de advocaat wo rdt verdedigd
- benadrukken dar de openbare aa nklage r e n advocaat een rol spelen en dus niet
alt ijd hu n eigen mening zegge n
- de gang van zaken toeli chten:
de rechter noemt de stelling
de openbare aan klager gee ft z ijn me ni ng
de ad vocaat gee ft zijn m ening
het publiek rC3geert : 301$ iemand het eens is met de ad vocaat gaat hij aan de
kam van de advocaat staan ; als iemand he t eens is met de openbare aanklager .
gaat hij aan de kant van de openbare aanklager staa n: als iemand het met
beiden eens of oneens is. gaar h ij b ij de rechter staa n
de gr iffier let op wie cr aan de beun i...
na elke stelling wordt et gestemd door handopsteken
• het gesprek leid en
op de ti jd lenen
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de discussie stimuleren
mensen uit het publiek uitnod igen om iets te zeggC'n
oplette n dar mensen nier van her onderwerp afdwalen
ingrijpen als mensen elkaar beledigen
- de discussie samenvattC'n
- het stemmen (door handopsteken) begeleiden.

Openbare aanklager
lijd cm C'C'n echte rech rszini ng rreedr de openh are aanklager op namens de stut.
Bij OOGgC'tuigC'n vertegenwoo rdigt de openbare aanklager de meerderheid of de
groep met de meeste macht.
DC' ope nhare aanklager beefi de volgeod e raken:
- de meerderheid of de groep met de meeste macht vertegenwoor digen
- de discussie stimule ren door reacties u it te lokken van het pu bliek
- de advocaat aanvallen.

Advocaat
Ti jdens een echte rechtsnning verdedigt de advocaat de aangeklaagde. Bij
OOGgetu igC'n verdedigt de advocaat d e belangen van de minderheid of de groep
met de minste mach t.
D e advocaat heeft de volgende taken:
- de mind erheid of de groep met de minste macht venegenwcordlgen
- de discussie stimule ren doo r reacties uit re lokken van het publiek
- de open bare aank lager aanvallen.

Griffier
De griffier is de secretaris van de rechtbank. De griffier bemoeit zich niet met de
discussie en stelt zich neutraal op, net als de rechter.
Bij OOGgC'tuigen heeft de griffier de volgende taken:
• de rechter a..ssisteren
- opletten wie er iets wil zeggen
- opletten wie er aan de beurt is
- de namen not eren van de getuigen-deskundigen
- de sternmen tellen.

Getuigen-deskundigen
Ge tuigen-desku ndigen kunnen J Ont de openbare aanklager of de advocaat wor den
opgeroep en om h un mening te geven vanuit hun desku ndigheid .
Bij OOGgetuigen zijn de mensen in het publiek de getuigen-desku ndigen. Als
iemand in her publiek zijn mening wil geven. steekt h ij zijn hand op. De griffier let
op wie er aan de beurt is.
A1.~ Je getuige-deskundige het eens is met de advocaat, gaat hij bij de advocaat
staan en geeft zijn mening. Is de getuige-deskundige het eens met de openbare
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unklagc=r. dan gur hij aan de kam van de openbare aanklager staan. Naruurlijk is
her ook mogelijk dar de getuige-desku ndige het met geen van beiden eens is. Da n
gaat hij naast de recht er staan.

Jury
In Nederland hebben we geen jury bij een rechtszaak, zoals in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld. In de jury zitten gewone burgers die uiteindelijk moeten besluiten of
een aangeklaagde schuldig of onschuldig is.
Bij OOGgc=ruigen kun nen de mensen in het publiek aangeven met wie ze het eens
zijn: met de advocaat, met de ope nbare aanklager of met geen van beiden.
Ze geven hun mening d oor hu n hand op te steken.
De griffier relt de sternmen voor en tegen.

Gang va n zaken
De rechter gebaan iedere stelling duidelijk. H ij of zij zet de groor uirgeprinre
stelling op een stand aard die voor de rafel stut, zodat her publ iek de stelling ook
kan lezen (zie hijlage S).
Vervolgens geeft de recht er her woord aan d e openbare aanklager die zijn of haar
mening over de stelling geeft. D aarna is d e advocaat aan de beun.
De rechter nod igt ten slotte het publiek uit om te rC2gerc=n.
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3. THEMA'S
In Theater 'r OOG hebben vijfO<X;gclu igc:n plaatsgevonden met de volgende
o nd erwe rpen :

13 juni 1997
3 oktober 1997
20 maan 1998
8 mei 199 8
10 juli 1998

Nederlan dse Gebarent aal
Horenden in Je dovenwe reld
D ove oud ers e n ho rend e kinderen
Homo's en lesbo's in de dovenwereld
Ouderen en jon geren in de dovenw ereld

H iero nder hebben we een aant al on de rwerpen geïnvent ar iseerd waarover

ooGgctuigen zou kunnen gaan.
Achter iede r onderwerp staa r namens w ie de openhare aanklager en Je advocaat
op treden .
D e openbare aanklager treed t op namens de meerderheid enlof namens de groep
met de meeste macht. De advocaat treedt op namens de minderheid en/of de groep
met de minste macht. Soms is het twijfelachtig welke groep aU minderheid moet
worden gezien of als groep mer de minste macht. Neem bijvoo rbeeld het thema
'kinderen van dove ouders' . H ebben de dove ouders de meeste macht ofhun
ho rende kinderen? Wij hebben ervoor gekozen om de openbare aanklager te late n
optreden namens de ho rende ki nderen. In gezin.nerband zijn ho rende kinderen
namel ijk wel ond ergeschikt aan hun dove oude rs, maa r maatschappelijk gezien
staa n horend e ki nde ren over het algemeen ste rker dan hun dove ouders.
In de opsomming komt so ms de tweedeling 'doven en Doven' voor. O nde r Doven
(met een hoofdlett er) verstaan wc dove mensen d ie trots zijn op hun eigen taal en
cultuur, hun ident ite it als dove willen behou den , wel willen meedoe n aan de
sa me nleving (pa rticipe ren), maar zich niet volledig willen aanpa.~s en (assimileren}.
H oe een onde rwerp kan worden voorbereid staat in het volgend e hoofd stuk.

Groepen binnen de dovenwereld

- ouderen en jongeren
- mannen en vrouwen
- buitenlandse dov en
- doven mer/zonder opl eiding
- ho renden in de dovenwereld
• homo's en lesho's
- doven en slech tho renden
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Openbare aanklager

Advocut

namens

namens

ouderen
ma nnen
Nederlanders
hoog opgel eide n
horenden
hetero's
doven

jongeren
vrouwen
buitenlanders
laag opgeleiden
doven
homo's
slechthor end en

Opvoeding

namens

Advocaat
namens

kinderen
horen de ouders
horende broers/zussen

dove ouders
dove kinderen
do ve kinderen

Openbare aanklager
namens

Advocaat
namens

do ven
dove n
spo rrers
voo rsranders
van mu ziek

D oven
D oven
niet sporters
tegenstand ers
van muziek

doven
doven
horende doce nten

D oven
D oven
dove docenten

Openbare aanklager
namens

Advocaat
namens

voorst anders
horend e leerkrachten
tegenst anders
horende leerkrachten

tege nsta nders
dove leerkrachten
voo rstande rs
dove leerkra chten

Openbare aanklager
namens

Advocaat
namens

doven
horende collega's

D oven
doven

Openhare aanklager

- kinde ren van dove ouders
- horende oude rs en dove kinderen
- do ve kin deren en hun hore nde
broers en zussen

Taal en cu ltu u r

-

Nederla ndse Ge barent aal
dove ncu ltuu r
plaats van de spo rt
doven en mu ziek

- het beeld van doven
in de fil rn.Hreraruur enz.
- th eater in NGT
- do centen NGT: doo f of horend ?

Ond erw ijs

- rugzakje
- positie van dove medewerkers
- tweetaligheid
- ide ntificatie

Werk

- doven en werk
- relatie met ho rende collega's
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Hulp-

en dienstverlening

- cochleaire implantaren
- tolken
- psychische hulpverlen ing

Openbare aanklager
namens

Ad'VOcaat
namens

voo rstanders
hulpverleners

tegenstanders
doven
doven

Openbare aanklager
namens

namens

rolken

Relaties

- dove/ horend e part ners

doven met horende
pan ner

rner dove partner

Openbare aanklager
namens

Advocaat
namens

gelovigen

niet gelovigen

Openbare aanklager
naDleDS

Advocaat
namens

voorstanders
horenden
overhe id

tegenstanders
doven
doven met klachten
doven

Godsdienst

- religie en handicap

Samenleving

-

integratie
disc rimi rune
relatie met de overheid
ond erti teling e n telerekst

NOS
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4. VOORBEREIDING
In bijlage 1 vindt u een stap penplan. D aarin staat war u mo et doen, stap voo r stap ,
o m een OOGgetuige n voo r te bereiden.

Materi aal bestellen
D e rechter, openbare aanklager en advocaat d ragen een toga en een hef. D e griffier
d raagt do nkere kledi ng (zwart of donkerblauw).
Bij H and rhearer kan een koffer met d rie toga's en d rie heffen wo rden gehuurd. In
deze koffer zinco ook andere benodigdheden voor OOGgetuigen (zie bijlage 6).

Inst ellen van d e voorbereidingsgroep
U vor m t een voorbereidi ngsgroep van dr ie perso nen.
D e voo rbereidingsgroep is vcran cwoordelijk voo r de voorbereiding van

OOGgetuigen.
De leden van de voorbereidingsgroep lezen de handleiding en de verslagen van
OOGgeruigc n 1 ror en met 5, d ie in T heat er 'e O OG hebben plaatsgevond en.

Begroting opstellen
De voorbereidingsgroep kan een financi ële bijd rage vragen aan een particulier
fond s. Bedenk wel dat de meeste fond sen er lang over doen om een be..~l issi n g over
een aanv raag te nemen.
Het is ook mogelijk om het pub liek een toegangsprijs te lat en betalen om de
onk osten te dekken. zoals de huur van de koffer met materialen , de reiskosten van
deskundi gen . de rech ter. openbare aank lager, advocaat en griffier.
M aak een overzicht van de on kosten en een sch atting van de inkomsten. Bepaal op
ba.~i.~ d aarvan een toegan gsprijs.

Thema ki ezen
De voorbereidi ngsgroep kiest het thema voo r O O G getuigen.
De keuze van het thema hangt af van de groep waarvoo r u OOGgeruige n organ isee rt.

Inschakelen van deskundigen
D e voo rbereidingsgroep gaat na welke organisaties en/of pe rsone n deskundi gh eid
of erva ring hebhen op het gebied van het o nderwerp.
O m een paar voo rbeelde n te noem en:
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THEMA

ORGANISATIE

homo's en lesbo's
jongeren en ouderen

H er Roze G ebaar
Jongerencom missie
Landel ijke Organisatie Dove O uderen

kinderen van dove ouders
horend e ouders en dove kinderen

CODA
FODOK

In hijlage 3 vindt u een lijst met name n en adressen van organ isaties per th ema.
De voorbereidingsgroep neemt cont act op met de org anisatie en vraagt of J e
organ isarie wil meewerken aan de voorb ereiding van OOGgetuigen.

Thema uitwerken
De voorhereidingsgroep nod igt verregenwoc rdigers van de organi satie uit en
ond erzoekt same n met hen het thema. Als voorbeeld nem en we her onde rwerp
'ouderen en jongeren in de dovenwereld'.
Ieder sch rijft op welke men ingen jongeren hebhen over ouderen , en welke meningen ouderen hebb en over jo ngeren.
Verzamel wat iedereen heeft opgesch reven en maak een lijst.
Welk e meningen hebben jongeren over ouderen? Bijvoo rbeeld:
- Oud eren hebb en geen brede visie. Ze Staan n iet open.
- De activiteiten die ouderen organiseren voor jongeren zijn ouderwets, n iet

aantrekkelij k.
- Oud eren
- O uderen
- Oud eren
- Oud eren

hebben een lage ople id ing en weten weinig van de horend e wereld .
geven jongeren te weinig veranrwoordel ijkheid .
praten altijd over vroeger.
weren alles beter.

Welk e men inge n hebben de ouderen over de jon geren ? Bijvoorbeel d:
- Jon geren zijn veel minder solidai r met de dovenwereld dan vroeger.
- Jongeren doen bijna geen vrijwilligerswerk of besruurswerk.
- Jongeren maken gebru ik van voorzieningen, maa r wie hebben voor de voorzi eningen gevochten? De ouderen!
- Jongeren zijn alleen geïnteresseerd in sport en de disco.
- Jongeren heb ben een hoge re opleid ing en kijken neer op oudere doven.
-Jongeren komen niet meer naar de dovenc lubs.
Kies sam en vijf stellingen en één reservestelling uit.
Bepaal de volgorde . Wissel d e stellingen af: een mening van de jongeren, dan een
menin g van de ouderen, dan weer een men ing van de jonge ren enz.
Print de stellingen uit op groo t formaat . De rechter zet de stelling die bespreken
gaat worden. op een standaard voor d e tafel, zodat het publiek d e stelling kan lezen.
(Z ie bijlage 5.)
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Rollen verdelen

De voorbereidingsgroep maakt een lijstje van mensen die de rol van rechter, openbare aanklager, advocaat en griffier kun nen spelen.
De rol van rechter, advocaat en griffier worden altijd door dove mensen gespeeld.
De openbare aanklager is meesral ook doof. Soms is het nodig d ar een horend e de
rol van openbare aanklager speelt. Dat is afhankelijk van het onderwerp.
Neem bijvoor beeld het onderwerp: dove ouders en horende kinde ren. De openba re
aanklager die namens de horende kinderen van dove oud ers op treed t. kan dan
horend zijn. Tijdens de OOGgetuigen in Theater 'r OOG is Lud van der Ga rde
(tolk en wo n van dove ouders) als openbare aanklager opge treden.
Voorwaarde is Jat de horenden die meedoe n de Nederlandse Gebarentaal goed
beheersen.
De voorbereidingsgrocp vraagt de mensen d ie op her lijstje staan of zij de rol van
rechter. openbare aanklager, advocaat of griffier willen spelen. Zij worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om OOGgetuigen voor te bereiden.

Thema bespreken
De voc rbereidingsgroep stuurt de stellinge n per post of fax naar de mensen die de
rol van rechte r, openbare aanklager, advocaat en griffier gaan spelen.
Tijdens de voorbereidingsbijeenko rnse bespreekt Je voorbereidingsgroep met hen
de stellingen en worden deze eventueel nog veranderd.
De voorbereidingsgroep bespreekt met hen welke taken zij hebben.

Recl ame maken
De voorhereidingsgwep maakt reclame voor OOGgetuigen:
- via Teletekst
- via een brief
- via een meded eling op het prikbord.
Leg uit wat OOGgetuigen is: een discussie in de vorm van een rechtszaak .
Vermeld:
- thema
- datum
- plaats
- tijd
- naam rechter
- naam openbare aanklager
- naam advocaat
- naam griffier
- eventueel toeganglO prijs.
Zie het voorbeeld in bijlage 4.
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Zaal inricht en
De rech ter, open hare aanklager en advocaat moeten vanuit de zul goed te zien zijn.
Het is aan te raden om hen op een verhog ing te zenen.
De rechte r zit in het midden . de advocaat vanui t het publiek gezien links, de
openhare aanklager rechts. De griffier zit naast de rech ter. Zo rg voor een rustige
achte rgrond en voldoende licht.
D e rechter, ope nbare aanklager en advocaat hebben ieder een eigen tafel. Ove r de
rafelligt een zwart kleed. Deze kleden ku nnen ook via Handth eater worden
gehuurd. (Zie bijlage 6.)
Op de rafels staan een waterka n en een glas.
De griffier heeft een blocnote en pen. De rechter heeft een hamer.
H et publi ek zit in de vorm van een halve maan, in maximaal vier rijen achter
elkaar. Zorg VOl.H 'gangetjes' zod at mensen gemakkelijk naar voren kunn en komen.
Ga uit van minimaal zeu ig en maximaal rach rig mensen. Als het publie k uit meer
dan tacht ig mensen bestaat, krijgen te weinig mensen een kans om iets te zeggen.
(Zie hijlage 7.)

Zorgen voor een go ede en serieuze sfe er
ooGgeruigcn is een discussie in de vorm van een rechtszaak. Voor deze vorm is
gekozen, o mdat mensen een recht bank serieus nemen. D e rechter. openbare
aanklage r, advocaat en griffier moeten zich dan ook waardig gedragen.
De griffier waarschuwt het publiek wanneer de zitting gaat begin nen. De rechter
komt als eerste bin nen, gevolgd door de ope nhare aanklager en de advocaat .
Het publiek staat op als zij binnenkomen en gaat zine n als de rechte r zit.
N atuurli jk mag er tijdens OOGgetu igen worden gelachen. De open hare aanklager
en de advocaat mogen hun menin gen aandikken, met als uitd rukkelijk doel het
pu blick u it re lokken h un men ing te geven. De rechter moet echter neutraal zijn en
serieus blijven. De rech ter moet tevens ingrijpen als iemand persoon lijk word t
aangevallen of beledigd.
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Tijd indelen en bewaken
De rech ter en griffier Ierren op de tijd.
Per stelling wo rdt tc n hoogste twintig minuren gediscussieerd. D e reebeer kan de
discussie eerder afronden , bijvoorbeeld . 1 na vijfi ien m inuten.
Vóór de pauze worden dri e stellin gen bespr ok en , ni de pau ze (Wee stellingen. Als er
no g tijd is en her publiek heeft er z in in. kan de reservestelling worden besproken .
De pauze d uurt ook twint ig m inute n.
Als alle stellingen wo rden behandeld, d uu rt de bijeenkomst (Wee uur e n t ien
minuten inclusief pauu.

Tijdschema:
20.0 0 - 20 .10 u ur

inleid ing rechter

20.10 - 20.30 uu r
20.30 - 20.50 uur
20.50 - 21.10 uur

stelling 1
stelli ng 2
stelling 3

2 1.1 0 - 21.30 uu r

pauze

2 1.30 - 2 1.50 uur
21.5 0 - 22 .10 uur

stellin g 4
stelling 5

Verslag maken
Van de disc ussie kan een verslag wo rden ge m aakt. H et notuleren van een discussie
va n (Wee uu r is ver moeie nd. Schakel daarom m eerdere notulisten in. Zij verslaa n
ieder een deel V2 n Je discussie. D e notulisten m oete n zowel de N ed erland se Ge barentaal als het N ede rlands goed beheersen. D e notulist zit ach ter in d e zaal tegen over d e rechter, he r liefsr op ee n verhoging, zodat hij of zij de rechter, openbare
aanklager, advocaat, griffier en de getuigen-deskundigen goed kan zien .
De discussie kan ook op video worden opgcnomen. Het voo rdeel van een videoop name is dar d e discussie in de eigen raai wordt vastgelegd . Bovendien kan de
di scussie acht eraf word en vertaald naar her geschreven Nederlands.
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BIJLAGE 1
STAPPENPLAN
D it stappenp lan hegint tien weken vóór het plaatsvinden van OOGgetuigen.
In het stappenplan is aangegeven wat er moe t wo rde n gedaan en hoeveel weken
van te voren. U kunt zelf invullen door wie de acrivireicen moeten worden gedaan.

TIJD

TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

UIT TE VOEREN DOOR

Week 10

Materiaal bestellen

ini tiat iefnemer

Week 8

H and leiding doorlezen

ini tiatie fneme r

Week 6

Voo rbe reidingsgroep vormen

initiatie fnemer

Begroting m aken

Thema kiezen
Insc hakelen van deskundige n

Week 4

Thema u itwerken
Rollen verdele n

Stellingen versturen naar rechter,
openbare aan klager. advocaat en griffier

Week 2

Thema bespreken met de rech ter,
openbare aanklager, advocaat en griffier
Brief, relereksrbericht opstellen
Reclame m aken
- via Tele tekst
- via een brief
- Vla ee n mededel ing op het p rikhord

OOGgetuigen

Zaal inrichten
Verslag maken
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BIJLAGE 2
STELLINGEN
In da t' hijlage vind t u per thema vijf stellingen als voorbeeld . De volgorde
dwi ngend en kan veranderd worden.

u niet

GROEPEN BINNEN DE DOVENWERELD

Ouderen en jongeren
1. Jongeren zijn te weinig act ief in de dovenwereld . Ze doe n hijna geen vrijw illigerswerk of'bestuu rswerk.
2. Ouderen hebben geen bred e visie. Zt: staan niet open.
3. Jongeren maken geb ruik van voorzieningen, m:1I31 wie hebben voo r de voorzieningen gevoc hte n? De oude ren!
4. De activi teite n die ou deren organise ren voo r jongeren zijn oude rwets, nier

aantrekkelijk.
S. De jongeren zij n veel minder solidair met de dovenwereld dan vroeger.

Mannen en vrouwen
l. Dove mannen hebben liever een horende pannel.
2. In de dovengemeenschap is re weinig aandacht voor de vragen en p roblemen van
vrouwen.
3 . Dove vrouwen word en door de horende samenleving meer onde rdruk t dan dove
mannen .
4. Dove vrouwe n en mannen we rken in de dovenge meenschap als gelijkwaa rdige n
samen.
5. Dove vro uwen hebben liever een dove panner.

Buitenlandse doven
1. Buitenlandse doven worden in de dove ngemeenschap gediscrimineerd.
2. De dove nscholen zijn door de komst van bu itenlandse leerlingen veranderd .
3. Buiten landse doven verrijken de dove neu huur.
4. Buitenlandse doven kunnen beter in hun eigen land blijven .
5. Buitenlan dse doven zijn in de eerste plaan doof. in de tweede plaats buitenla nde r.

Doven meUzonder opleiding
1. Dove n met een hoge re op leid ing kijken op de andere dove n neer.
2. Doven met een hogere opl eiding geven de dovengemeenschap sta tus.
3. In de dove ngemeenschap gaan hoger en lager opgeleiden als gelijkwaardigen m et
elkaar om.
4. Doven met een hoge re opleiding zijn liever in de horend e wereld .
S. Doven met een hogere opleiding zijn meer gefrus tree rd d an doven met een
lagere op leidi ng.
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Horenden in de dovenwereld
I. Dove n ku nne n niet leven zonder horenden.
2. Horenden hebben de dovenwe reld nodig.
3. Doven en ho renden kunnen als gelijkwaardigen samenwerken.
4. H orend en in de dov enwe reld moeten de Nederlandse Gebarentaal beheersen.
5. Horenden in de dovenwereld spelen de baas.

Homo's en lesbo's
1. De do venwereld accept eert homo's en lesbo's n iet.
2. Dove homo's en lesbo's zijn in de eerste plaats doo f.
3. Dove homo's en lesbo's zonderen zich van de dovenwereld af.
4. Dove homo's en lesbo's zijn veel actiever in de dovenwereld dan de herere's.
5. Dove jongeren tnoeten voo rlichti ng krijgen over ho mo zijn.

Doven en slechthorenden
1. Slechthorend en kijken op doven neer.
2. Dove n ho uden te wei nig rekening met slec hthorenden.
3. Slechthorend en huren niet thuis in de dovengemeenschap.
4 . Tussen doven en slechthorenden is geen essentieel verschil.
5. De taal van slechthorenden is het Ned erlands , niet de Nederlandse Gebarentaal.

OPVOEDING
Kinderen van dove ouders
1. Dove ouders maken misbruik van hun kindere n.
2. Kinderen maken misbruik van hun dove ouders.
3. Dove ouders hebben begeleiding nodig bij de opvoeding.
4. Dove ouders hebben liever dove kinderen.
5. Horende kinderen van dove ouders huren thuis in de dovenwereld .

Horende ouders en dove kinderen
1. Horende ouders he bben liever ho rende kinderen.
2. Horende oude rs en dove kinderen behoren tot twee verschillende werelden.
3. Horende ouders moeren de Nederlandse Cebarenraalleren.
4. Horende ouders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie
van doven.
5. Dove kinderen kun nen beter dove ouders heb ben .

Dove kinderen en hun horende broers en zussen
1. Horende kin deren mer een dove broer of zus kr ijgen te weinig aandacht van hun
ouders.
2. Horende kin dere n moeren hun dove broe r of zus helpen.
3. Een do of kind in een gezin is een verrijking.
4. Hel he bben va.'. een dove broer of zus is een zware last voo r kinderen .
5. Horende kinde ren hebben juist een sterke band met hu n dove broer of zus .
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TAAL EN CULTUUR
Ned erlandse Gebarentaal
1. Nederlandse Gebarentaal is een volwaa rdige taal.
2. De Nede rlandse Geb;;arenu.aI moer gestandaardiseerd worden.
3. Nieuwe geba ren moeten door een speciaal cen trum worden bedacht. zoals her
Nederlands Gebarencentrum .
4. Docent en Nederlandse G ebarentaal moeten zelf doof zijn.

S. De dialecten in Nederland moeren blijven bestaan.
Dov encultuur
I. Dove ncu ltuur bestaat nier.

2.
3.
4.
5.

Doveneuhuur is een subcultuur.
De gebarentaal is het belangrijkste aspect van de dovenculruur,
Dovencultuur is een de rdewereldcultuu r
Dovencultu ur verdwi jnt als de dove n hete r zijn opgeleid .

Plaats van de sport
1. Sport is een uiarekend middel om te integ reren.
2. De aandacht voo r sport gut ren koste van andere vorme n V4n cultuu r. zoals ftIm
en theater.
3 . Door sport ku nnen dove n intern at ion ale cont acten maken.
4. Doven zijn mind er goed in ~ pOH dan horend en.
S. Bij de dovenspo n is ont moe ting belan grijke r dan wi nnen.

Dov en en muziek
1. H et is erg voo r doven dat ze: geen muziek ku nnen horen.
2. Horenden d ringe n muziek op aan de doven.
3 . Muz iek ka n niet zichtbaar worden gemaakt.
4 . O p J e dovenscho len moet m uzieko nderwijs word en gegeven.
5. Doven kunnen mu ziek ma ken .

Het beeld van doven in de film, literatuur enz.
I. Het beeld van dov en in de film en de literatuu r is onjuist .
2. Er worden te weinig films gemaakt en hoeken geschreven door doven .
3 . Een film als 'Kind eren van een mindere god ' is belangrijk voor de dovengemeenschap.
4. Er moeten meer doven voork omen in film en literatuur.
5. De rol van een doof persoon kan ook door een horend e word en gespeel d.

Theater in Nederlandse Gebarentaal
1. Theater in Nederlandse Geba remaal is alleen voo r doven.
2. Dove personages moeten .a.ltijd door dove acteurs worde n gespeeld .
3 . De r~ i'Ç.~ eur moet doof zijn .
4 . To neelstukken in Nede rlandse Gebarentaal moe ten altijd getolkt wo rden in het
Nede rlands.
5. Er moet een theateropleiding komen voor doven.
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Oocenten NGT: doof of horend?
1. Docenten Nederland se Gebarentaal moet en zelf doof zijn.
2. Doven hebben meer moeite met de opleiding tor docen t Nede rlandse Geb arentaal d an horenden.
3. H orend en die docent NGTworden, pakken het werk van de doven af.
4. Horende n kun nen wel lesgeven in de N GT, maar noo it overbrengen wat het
betekent o m doo f re zijn.
5. Er zijn te wein ig doven die docent willen worde n.

ONDERWIJS

Rugzakj e
1. Do ve kind eren rot en met 12 jaar moeten op de dovenschool blijven.

2. Dove kindere n leren ervan als ze een of meerdere dagen per week op een horend e
school zijn.
3. Het is belangrijk voo r horen de kinderen om een d ove klasgenoot te hebben .
4. Horend e kinderen d ie een dove k!;l,sgenoOl hebben, moeten les krijgen in de
Nede rlandse Gebarentaal.
5. He t rugzakje is de eerste stap naar her op heffen van het dovenonderwijs.

Positie van dove medewerkers op school
I , Dove mede werkers op school zijn onmis baar voo r J e ident ificatie.
2. Dove medewe rkers op de dovenscho len hebb en een o ndergeschikte positie.
3. Dove medewerke rs verzuimen vaker da n horende medewerkers.
4. H orende medewerkers houden te weinig rekening met hun dove collega's.
S. Overal op schoo l moeten gebaren worde n gemaakt, ook in de doce nten kame r.

Tweetaligh eid
1. Dove kinderen moeten eerst de Nede rlandse Gebarentaal leren en dan pa.~ het
(geschreven) Nederlands.
2. Er moer niet zoveel aand ach t en energie worden besreed aan het leren spreken.
3. Nederlandse Gebarent aal moet een apart schoo lvak worde n.
4. Alle lessen moete n in de Nede rlandse Gebarent aal worden gegeven.
S. O p school mogen geen dialecten worden geb ruikt.

Identi ficatie
I . He t meren deel van de leerkrachten moe r doof zijn.
2. Op de dovenscholen moeren vaak dove volwassenen worden uitgenod igd.
3. Doveneehuu r en dovengeschiedenis moeten een apart schoolvak worden .
4. Dove leerlinge n moeten stage lopen bij dove volwassenen.
5. Jo ngere en oudere leerlingen moeten in één gebouw gehui.~ves t worden.

WERK

Doven en w erk
I . (Bijna) alle beroepe n zijn voor d oven geschikt.
2. Horenden krijgen eerder promotie dan doven.
3. Dove n kunnen geen chef of d irecteu r word en.
4. Dove n hebben een herere concentratie da n horende n.
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5_ Veel bedrijven hebben geen of te weinig voorzieningen voor dove n (reksrtelefoo n . visueel brandalarm. wik).

Relatie met horende collega's
1. Horende n hebben te weinig begtip voor hu n dove collega.
2. Hor enden mer een dove collega moeten een cursus Nederlandse Gebarentaal
volgen .
3_ H orend en d iscrim ineren hun dove collega.
4. Een bedrijf'zou meer doven regelijk moeren aanne men.
5. Doven isoleren zich (ze gaan niet naar vergad eringen . borrels en gaan in de pauze
alleen zitte n).

HULP· EN DIENSTVERLENING

Cochleaire implanta te n
1. Ccchleai re impla nt aten moge n alleen wo rde n aangebracht hij volwas...en doven
d ie daarvoor hebben gekozen, nier hij kinderen.
2. Cocbleai re implantaten moeten ju ist h ij kindeten worden aangebracht .
3 . Cocbleaire implantaren zijn de dood voo r de dovencultuur.
4. Met cochleaire implantaten proheren de ho renden van de dove een horende re
maken.
5. Her coch leaire implantaat is een fanrasris che uitvinding.

Tolken
1. De besre rolken zijn kin de ren van dove ouders.
2. Tolken d ie nier met dove n bevriend zijn of zich nooit in de: d ovenwereld
verto nen. kunnen geen goede mik zijn.
3. Tolken houden zich nier alt ijd aan d e zwijgplic ht .
4. Do ven verwachte n re veel van rolken.
5. Tolken hcrunelen d e doven.

Psychische hulpverlening
1. Doven hebben meer psych ische proble men dan horenden .
2 . Dove hulpverleners zijn heter da n horend e hulpverleners.
3. Veel psych ische pr ob lemen zijn eigenlijk comrnunicarieproblernen.
4. Therapeu ten moeren de Nederlandse Gebarenraai beheersen,
5. Therapie via een ruik is on mogelijk.

RELATIES

Dov e/horend e partn ers
1. Doven kunnen bete r een dove partn er hebben.
2. In de relatie russen een dove en een ho rende ijl de horende de baas.
3. Dove mannen hebben liever een ho rende panner.
4 . Dove vrouwen hebb en liever een dove par me r.
S. H orend e parmers moeten de Nede rlandse Ge ba rent aal beheersen.
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GODSDIENS T

Religie en handicap

1. God is doof.
2. Godsdie nsten onderdru kk en mensen met een handicap.
3. Godsdiensten bieden doven troost en steun.
4. Domin ees, pa.~ roors enz. moeten zelf doof zijn.
S. Godsd ienste n praten ouders van kind eren met een hand icap een schu ldgevoel
aan.

SAMENLEVING

Integratie
l. Inregrane is onmogelijk.

2.
3.
4.
5.

Integrat ie is noodzakelijk.
Do ven hebhen de doven wereld hard nodig.
Dove n hebben Je samenleving veel te bieden.
De dovenwereld en de horende wereld blijven altijd gescheid en.

Discriminatie
1. Horende n discri mi neren Je doven.

2. Doven discrimineren zichzelf.
3. Doven discrimineren elkaar.
4. Doven kom en niet voo r zichzelf op .
S. Een sterke dovenbeweging is het enige middel tegen discriminatie.

Relatie met de overheid
1. Doven word en min der serieus gen omen dan andere gehandic ap ten .
2. De overheid moet voo rlicht ingsm arena al maken in d e Nederlandse Gebarentaal.
3. Overhe idsinstellingen moeten hereikbaar zijn via d e tekstt elefoon.
4. Doven betalen net als iedereen belasting, maar krijgen er weinig voor terug.
5. Er moet geld komen voo r do vencul tuur (the ater, poëzie, film . televisieprogramma).

Ondertiteling
1. Er worden te weinig televisiepr ogra m ma's o nde rtiteld.
2 . De commerciële omroepen moeten verplicht word en te gaan ondertitelen.
3. Er moet lett erlijk ondertiteld wor den .
4. H et taalgeb ruik in de on dert iteling moer worden aange pa.q aan de do ven.
5. Alle Nede rlandstalige films moe ten ond erti teld word en.
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BIJLAGE 3
ORGANISATIES
In deze bijlage worden per thema een of mee rde re o rganisaties genoem d d ie u ku nt
benaderen om OOGgetuigen m ee voor re be reiden. Daarna volgt een alfabetische lijst van
o rgan isaties me t hu n adr es, telefoon- en faxn ummer e n overige gegevens. In deze lijst zijn
de landelijke organisaties opgenomen , de welzijnsst icht ingen en d e dovenscholen. Plaatselijke organis aties, zoals jongerenclubs of sportveren iginge n. kunt u opv rage n bij de landelijke organ isaties of de welzijnssrichdngen.

Ouderen en jongeren
- Jo ngeren Com m issie

Oe)

- Landelijke Orga nisatie Dove Ou deren (LODG)
- plaa tselijke organisat ies voor dove ouderen
- plaa tselijke jongerenduhs

Mannen en vrouwen
- plaatselijke vrou wenclubs. zoals de Hortus in Amsterdam

Doven met/zonder opleid ing
- srudcn ren H BO en Un iversiteit

Hom o's en lesbo's
- Landelijke We rkgroep Roze Gebeer
- plaatselijke afdel ingen Roze Geh aar

Doven en slecht hore nden
- Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) landelijk
- plaatselijke afdelingen van de NWS

Kinderen van do ve ouders
- Stichti ng CODA N ederland

Horende oud ers en dove kinderen
- FODOK
- plaatselijke ou de rverenigingen
- dovenscholen

Dove kind eren en hun horende broers en zussen
- Stichti ng CODA Nede rland

- FODOK
- dovenscholen
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Nederlandse Gebarentaal
- Nederlands Geb arc:ncen u urn
• Universiteit van Amsterdam. algemen e taalwetenschappen
- Nederland se Stichting voo r het Dov e en Slechthorende Kind (N SDSK)
• Dovenschap
- welzijnsstichtingen (gebarendocenren)
- A l ardsoog/Hun neschans

Dovencultuur
- H andtheater

- Vi-raal
- Dovensc hap
- welzijnsst ichti ngen
• Woord & Gebaar

Plaats van de sport
- Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporte n (NEBAS)
- plaatselijke sportvereniginge n

Doven en m uziek
- Silho uet (GerJ inanJ Wagenaar en M indy Brown)

Theater in NGT
- Handtheater

Docenten NGT: doof of horend?
- Hogeschool van Urrechr
- welaijessrichringen Igebarendocenren)

Rugzakje
- Dovenschap

- FODOK
- dovenscholen

Positie van dove medewerkers op dovenscholen
- dovenscholen

- VEDON

Tweetaligheid
- Dovenschap

• FODOK
- dovenscholen

Identificatie
• dovens chol en
- wehijnssnchdngen

-MADIDO
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Doven en w erk
• MADIDO
• Dovens chap
- AJlardsoog/Hunne.~ chans

Cochleaire implantaten
· FODOK
• Dovenschap
- welzijnssrichringen

Tolken
- N ederland se Beroepsvereniging Tolken Geba rentaal (NBTG)
- Stichting Tclkencollecrief

Therap euten I psychische problemen
- RIAG G D oventeams
• VIA

Godsdienst
• Nederland se Ch ristelijke Bond voor Doven (NeRD)
- plaatselijke afdelingen van de NCRD
- dominees en pa.~toors die diensren voor doven verzorgen

Integratie I discriminatie I informatie van de overh eid
• Dovens chap
- welzijnssrichringen
- Allardsoog/Hunneschans

Ond ertiteling en t eletekst
- NOS Telerekst
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Alfabetische I ijst
Koninklijk Instiruurvoor Doven H.O. Guyor
Rijkssrraarweg 63
9752 AC Haren
,050 534 39 41

A llardsoog/Hunnesch ans
Jarig van de r WielcnwcÎ 32
9243 SH Bakkeveen

[ 051 6 543 838
f 051 6 543 839
[[ 0516543840
e-mail aoh.~@no o rd. b af[ .n[

Ammanplein 2-4

Dovenschap

303 1 BA Rotterda m
[ 010 413 22 80

Koninklijke Ammanstichting

Postb us 323

3 500 AH Utrecht
tr 030 297 06 00

FODOK

r 030 297 08 00

Post bus 754

f 030 297 00 30

3500 AT Utrecht

e- mail infil@dovenschap.ni

r 030 29 00 360

wwwdovenschap.nl

f 030 29 00 380
bezoek adr es. Churchil1laan 11 Utrecht

Doven schol en

Handth eater

p/aTheater 'r OOG
Bllderdijkkade 60
1053 VN Amsterdam

A.G . Bell Scholenge mee nschap
Burgemeester Eliasst raa t 76
1063 EX Amsterdam
t 020 61311 33/6 11 12 13
Ct 020 613 00 70

rt 020 6 89 56 57

[ 0204123821
f 020 689 56 57
Hogeschool van Utrecht

Joh. C. Ammanschool
Jan Sluyterssrrac r 9

Seminarium voor Orthopedagogiek
Ar chi m edeslaan 16
3584 BA Utrecht
Projectleider:Ton Sriekema
Srcdieleider: Beppie van de Bog aerd e
t 030 254 72 66

1062 C] A msterdam
r 020 617 8617

Chrisrelijk Insrituur voor Doven Effarha
Effachalaan 31
2275 TH Voorburg
t 070 307 35 00
f 070 307 36 00

Jonge re n Comm issie (JC)

Stichting Belangen Nederlandse Dove
Jongeren
Posebus 19
3500 AA Utrech t
Bezoekadres. Kerkstraat I
nlf 030 688 02 24

Instituut voor Doven
Theerestraar 42

5271 GD Sint Michielsgesrel
[ 073 55 88 I I I
tr

073 55 88 378

f 073 55 12 157
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Nederlandse Christelijk e Bond
voor Doven (NCBO)
W illy Brandtlaan 40
67 16 RK Ed,
[[ 03 18 698 130
t 03 18 698100
f 0318 69 8 120

Landelijke Organisatie Dove
Ouderen (LOOD)
Voorzirrer: Preek Wi jkhu i.~ en
Penn ing rnees rer: vacant
Bestuursleden: Manie Koolhof en
Annemarie Hocgenboom
Medewerker srarur en: Jo Vermeulen
Secretaris: Ria van Hoesel
Van den Bergh van Eysingsplmtsoc n 82
2082 XE Santpoort

Nederlands Gebarencentrum
joh n F. Kennylaan 99
398 1 GB Bunn ik
u 030 65 65 414
r 030 65 65 407
f030 65 65 408

uJf023 538 5938
Landelijke Werkgroep Het Roze
Gebaar
j ola nd a van D am, waarnemend voorriner
Fons Kenkhuis. sec rerariaar
Eduard Leuw, penningmeester
Jo ni Oyserman, tweede penningmeester
Marrijn Kamphuis. jongeren
u / f 020 4 189735

e-ma il gebarencrêcistron.nl

Nederlandse Stichting voor het Dove
en Slechthorende Kind (NSOSK)
Oranje Nassaulaan 49
1075 AK Amsterdam
,0206641151

MAO IOO
Nederlandse Verenig ing voor
Slechthorenden (NWS)
Postbus 9 505
3506 GM Utrecht
t 030 261 76 16
f030 26 1 6689
tt 030 2617677

Postbus 75 1
3430 AT N ieuwegein
bezoekadres. Appelv ink 1

1030 60 51 2 19
rr 030 605 45 40
f030 605 49 {,.j
e-mail def@madido. com

NOS Teletekst
Posrhus 26250
1202 JE Hi lversum

Nederlandse Beroepsvereniging
Tolken Gebarentaal (NBTG)
Posebus 222
3000 AE U trecht
1030276 99 70
f03027128 92
u 030 273 04 59

bezoekad res. Sumatralaan 45

u 035 677 4217
f035 6212 558

Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (NEBAS)
jan Bloemkolk. coördinator Dovenspon

RIAGG Doventeams
RIAGG Doventeam
Keizersgracht 473-479
lOI8 DL Amst erdam

Prnthu5200
3 9 80 C E Bunn ik
n 030 659 73 00

,020 520 97 00 1 5209774
tr 020 5209810
f 020 62346 76

f030 659 73 76

RIACG Dove nteam
Postbus 86
9700 A B Groningen
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Vi-taal I De Gebarenwinkel

RIAG G Doventeam Mid den-Limbu rg
Van Berlosrraar 26-b
600 1 EG Weert

Stationsweg 93
2515 BK Den Haag
( 070 388 20 27
n 070 388 20 62

GOUDT
Postbus 530

[0703882471

6710 BM Ede

e-mail vitaa.l.@denhaag.org

03 186338 12
tr 03 18 62 SS 56

t

Welzijnsstichtingen
Een recente lijn is op te vragen bij Dove n-

[0318625383

schap.

Sil ho uet
Gerdi nand Waj;e-na3r en Mi ndy Brown
Ingenhouszplein 10
2522 RA D en Ha ag
I

070 395 15 88

Stichting CODA Nederland
p/a Mevrouw Nederlof
Weerd~rraa[ 57
7941 XK Meppel
t 0522 260 304

Stichting Tolkencollectief
Boekborseerweg 6
8431 ex Oosrerwolde

[0516513938

Universiteit va n Amsterd am
Alg emene t aalwetensch appen
r.a.v, Prof. dr A. Baker
Spuistraat 210
10 12 vr Amsterdam
,020 52538 53
[0205253021
e- mail: aebakerê'ler.uva.nl

Vereniging te bevordering van onderwijs en opvoeding aan doven in
Ned erland (VEDDN)
p/a Mev rouw Fink jansen
Vlindersnaar 57

5345 EA 0<,

VIA (Robert Fleurystichting)
VC'u rsc.~uaatweg 185
2264 EG Leidsebendam
r en tt 07044413 41

[0704441343
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BIJLAGE 4
VOORBEELDBRIEF
OOGgetuigen
over de Nederland se Gebarentaal
OOGgetuigen is een serie 'rechesziningeo'.
De rech ter leidt de discussie.
De openbare aank lager valt aan.
De advocaat verdedigt,

Het publiek geeft zijn mening en beslist.

O nderwerp
Voe rtaal
Rechter
Openba re aanklager
Advocaat

vrijdagavond 13 juni
20.00 uur
erkenning van de Nede rlandse Ge barentaal
Nederlandse Geha rentaal
H er ma n Scheper
W im Em merik
Joh o van Gelde r

Griffier

Henk Buret

Toegang

f 5.00

Rese rveren

tekstrelefoon en fax 020 689 56 57

Datum

Tijd
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BIJLAGE 5
Ut de stellingen met grote leners op een A4 en vergroot dat naar A3
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BIJLAGE 6
BENODIGDHEDEN
Bij Handtheater kan een koffer worden gehu urd met de volgende attribu ten:

- 3 toga's
- 3 heffen
- 3 zwa rte tafelkleden
~ 4 zwarte mapp en
- 1 voorzinersham er (voo r d e rechte r)
- 1 (muziekls taudaard
- 3 handleidingen
- 3 setjes verslagen van O O Ggetuigen 1 tot en met 5.
D e koffer kan worden gehuurd b ij Handth eater.
Handtheater

p/a T heater't OOG
Bild erdijkkade 60
10 53 VN Amsterdam
r 020 41 2 3 8 2 1

f en (( 020 689 56 57
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BIJLAGE 7

.....J

«
«
N

44

000 0
000 0
000 0
000 0
0 00 0

"e

_t:

-- ."- b
-

~

0 ·-

GANGETJE

" _eO
s:

000 0
000 0
000 0
000 0
0 0 0 0

>

0

.. 3

_e

COLOfON
OOCgcm igen is een initiatief van Theater 'r O OG en wordt uitgevoerd door
Ha nd th eater in samenwerking met Woord & Gebaar.

reksr
fot o's

vormgeving

Mieke Julien
Syll Schaap
Hilde Salverda

OOGgcruig('n is torsrandgekomen dankzi j een financ iële h jjd~e van:
- Fonds Vorm ing en Educa tie van Doven
- juliana Wdzijn Fonds
- Stichti ng Anroo [ergens Fonds
- Na tionaal Revalidatie Fonds
- Stichting het R 'C. Maagdenhuis.
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