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VOORWOORD

Op 26 november 1999 kwamen In Theater 't OOG bijna honderd mensen

bijeen om de resultaten van de enquête In ogenschouw te nemen, te kijken

naar de lezingen, met elkaar te discussiëren en te komen 10t een pakket van

eisen. Het was een inspirerende en hartverwarmende bijeenkomst.

Nu - vier maanden later - Is het verslag af, bijna tweehonderd bladzijden over

dovencultuur. De voortrekkers van de dovengemeenschap aan het woord.
Wat moet Ik daar nu nog aan toevoegen?

Behalve dat het een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse doven
cultuur Is. Op naar de volgende miJlpaal!

Namens Hand1heater,

Mleke Julien
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SYMPOSIUM
DOVENCULTUUR IN 't OOG
re s u I ta ten



INLEIDING

Toen ik nog studeerde, belde er een student bij me aan. Hij vroeg of hij me een enquête

mocht afnemen over het gebruik van toiletpapier. Ik zei ja. Ik was nieuwsgierig hoe een

vragenlijst over toiletpapier eruit zou zien. Bovendien had ik medelijden met die jongen

die op deze manier een centje wilde bijverdienen.

Een van de vragen was hoeveel velletjes wc-papier Ik gemiddeld gebruikte.

Nou, riep ik zelfverzekerd, gemiddeld 3 à 4\

Hij vulde keurig mijn antwoord op het formulier In.

Hij ging weg en ik ging naar het toilet . Na mijn bezoek aan het toilet wist ik zeker dat ik

veel meer velletjes gebruikte dan 3 of 41

En zo gaat het vaker met vragenlijsten: mensen beantwoorden de vragen . De vragen

brengen een bewustwording op gang, maar dan is de vragenlijst al weg.

Het is daarom de vraag hoe betrouwbaar antwoorden op een vragenlijst zijn.

DOElSTElli NG

De doelstelling van de vragenli jst over dovencultuur Is:

. door vragen te stellen een bewustmaking op gang brengen

- stimuleren van discussie en uitwisseling van gedachten

- presentatie naar bulten

- Inventarisatie van menIngen en keuzes van mensen die actief ziln

op het gebied van dovencuttuur.

MANIER VAN WERKEN

Opstellen van de vragenlijst

De vragenliist is opgesteld aan de hand van literatuur over dovencultuur en praktijker

varingen. Het begrip 'cultuur' komt zowel In brede zin (manier van 'omgaan) als in enge

zin (cultuuruitingen in de Nederlandse Gebarentaal) In de vragenlijst aan de orde.

Controleren van de vragenlijst

Een aantal mensen uit de dovengemeenschap heeft het eerste ontwerp van de vragen

lijst gelezen en kritiek gegeven. Aan de hond van hun opmerkingen Is de vragenlijst bijge

steld.

Verzenden van de vragenlijst

De vragenlijst is verstuurd aan 140 mensen en organisaties die actief zijn op het gebied

van dovencultuur.
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Vertalen van de vragenlijst In de Nederlandse Gebarentaal

De we rkgroep Symposium wilde graag de vragenlijst vertalen in de Nederlandse Geba
rentaal en opnemen op video. Dit kon niet doorgaan. bij gebrek aan tiJd en geld.

Een aantal dove mensen vond het moeilijk om de vragenlijst in het Nederlands te lezen

en te beantwoorden. Voor hen zijn de vragen door medewerkers van het symposium in

NGT verteoio .

RESULTATEN

Alle vragenlijsten hebben een nummer gekregen. Die nummers vindt u terug In de ver

werking van de antwoorden .
De antwoorden op de vragen zijngeteld . Overigens heeft niet iedereen alle vragen inge
vuld. Opmerkingen die mensen bij de vragen hebben geschreven, ziJn In het verslag op
genomen.

Respondenten

Er zijn 87 vragenlijsten teruggestuurd. De vragenlijst is door 90 mensen ingevuld . Sommi
gen hebben de lijst samen ingevuld. Eén vragenlijst is niet verwerkt, omdat de helft van

de vragen niet was beantwoord.

Sommige antwoorden zijn niet duidelijk. Daarom hebben we een aantal mensen ge

vraagd wat ze precies bedoeld hebben .
De formulering van enkele vragen leidde tot verwarring. Die vragen zijn in de verwerking

niet meegeteld .

Alle respondenten zijnactief In de dovengemeenschap op het gebied van dovencultuur
en/ot In het onderwijs aan doven. Sommigen hebben op persoonlijke titel meegedaan,

anderen zlln namens een organisatie of Instelling gekomen.
De groep respondenten Is volgens de criteria doof/horend, sekse, leeftijd en beroep/

functie als volgt samengesteld.

Doven 74
Horenden 16

Vrouwen 60
Mannen 30

Tot 30 Jaar 16
30 tot 50 jaar 42

50 Jaar en ouder 20

Onbekend 12
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Acteur 3
Archivaris 2

A~ 1

Auteur 1
Beeldend kunstenaar 3
Beleidsmedewerker 4

Bestuursder 8
Bureaumanager 1

8ureaumedewerker 1
Concierge 1

Coördinator 1

Directeur 2
Docent 24

Filmregisseur 1
Grafisch vormgever 2
Internetspecialist 1

Jurist 1
Klasse-assistent 1

Laborant 1

Manager 1
Onderdirecteur 1

Onderzoeker 1

Peuterleider 1
Psychotherapeut 1

Student 8

Taalwetenschapper 1

Theatermaker 1

Tolk 3
Voorlichter 1

Voorzitter 2
Vormingsleider 4

Onbekend 6

WORKSHOPS

Er was veel belangstelling voor de workshop Onderwijs en Opvoeding . Vandaar dat er

drie workshops Onderwijs en Opvoeding zijn samengesteld.
De overige workshops waren : Letteren, Media, Audiovisuele projecten, Beeldende Kunst

en Podiumkunsten, Onderzoek en Wetenschap. De workshop Sport is vanwege gebrek

aan belangstelling vervallen .
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ALGEMEEN

DOVEN ZIJN EEN CULTURELE MINDERHEID

Ja 68

Nee 6

Anders 4

Totaal 78

41 Officieel, theoretisch (gezien de aantallen) zijn doven een culturele minderheid.

Maar ik voel met niet zo. Niemand Is minder.

2 DOVENCULTUUR IS VERGELIJKBAAR MET DE CULTUUR VAN BUITENLANDERS IN NEDERLAND

Ja 38

Nee 31

Ande~ 9

Totaal 78

9 Marokkanen, Turken enzovoort zijn geografisch met elkaar verbonden.

13 Doven gaan heel anders om met communiceren, lichamelijk contact. Ze zijn sterk

visueel. Dus isde dovencultuur niet te vergelijken met de cultuur van buitenlanders.

40 Er Is geen biologische continuïteit, omdat maar weinig dove kinderen dove ouders

hebben.

41 Er wordt zo gemakkelijk gecategoriseerd en gegeneraliseerd. Dovencultuur kun je

niet vergelijken, er Is een enorm verschil In taal en sociale omgang.

43 De dovencultuur is ongeveer te vergelijken met de cultuur van buitenlanders.

Hierover moet nog worden nagedacht.

82 Het hangt ervan af waar de buitenlanders vandaan komen.

3 DOVENCULTUUR IS GOED VOOR DE INTEGRATIE IN DE HORENDE MAATSCHAPPIJ

Ja 50
Nee 11

Anders 10

Totaal 71

2 Geen Integratie maar corncioonei

8 Het moet van belde kanten komen, van doven en van horenden .

12 Dovencultuur is goed voor de Integratie... Dat zou kunnen , maar het blijft een

utopie.

16 Integratie vervangen door veelkleurigheid.

26 Doven kunnen mijns inziens niet integreren in de horende cultuur/maatschappij.

AI zijn er (misschien) wel uitzonderingen. Ikzelt spreek liever van participatie.
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31 Jo en nee.

37 Jo en nee.

41 Geen Integratie, moor participatie. Volledige integratie Is onmogelijk.

43 Het kon misschien wel, het hangt af van de samenleving van de horenden.

79 Het hangt van de persoon of en van de positie van de dovencultuur in de horende

wereld .

4 DOVENCULTUUR IS SLECHT VOOR DE INTEGRATIE IN DE HORENDE MAATSCHAPPIJ

Jo B
Nee 55
Ande~ 6

Totaal 69

26 Dovencultuur kon slecht zijn voor de participatie. Bijvoorbeeld geen Inzicht ontwik

kelen in de horende cultuur; geen behoefte hebben aan contact met horenden.

Anderzijds : van andere doven krijg je veel informatie wat de toegang tot de

horende maatschappij bevordert.

30 Wat is slecht? Voor wie Is de dovencultuur slecht? Wie heeft lost van de doven

cultuur? Dovencultuur iserg belangrijk voor het zichtbaar maken van de doven

gemeenschap.

31 Ja en nee.

41 Geen integratie, maar participatie. Volledige Integratie isonmogelijk.

79 Het hangt van de persoon af en van de positie van de dovencultuur In de horende

wereld.

5 DOVENCULTUUR HEEFT ALTIJD BESTAAN

Jo 72
Nee 4
Andeffi 2
Totaal 78

6 Alleen op dichtbevolkte plaatsen of met veel erfelijk doven.

40 Meer ontstaan als reactie op jaren van onderdrukking en uitsluiting.

6 DOVENCULTUUR BESTAAT PAS TIEN JAAR

Ja 3

Nee 72

Andeffi 1

Totaal 76

71 De dovencultuur bestaat al heel lang, maar wel onbewust. Bewust Is de doven

cultuur zo' n tien jaar actief.
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7 DOVENCULTUUR IS EEN ONDERDRUKTE CULTUUR

Ja 47
Nee 24

Ande~ 9
Totaal 80

11 Dovencultuur was vroeger een onderdrukte cultuur in het onderwijs.

12 Dovencultuur isonderdrukt, toen wel, maar nu de NGT steeds verder ontwikkelt, is
de onderdrukking afgenomen.

35 Dovencultuur is niet onderdrukt. maar niet bewust geweest.

51 Dovencultuur Is niet onderdrukt, maar onbekend. Gevolg isonwetendheid.
82 Nu niet meerl Toen wel, heel lang.

8 HORENDEN HOREN NIET BIJ DE DOVENCULTUUR

Deze vraag heeft verwarring gewekt. omdat in de stelling het woordje 'niet' staat. Dus
wat betekent het antwoord 'nee'? 'Nee, ze horen er niet bij'? Of 'nee, dat klopt niet. Ze
horen er wel bij'? We hebben de Indruk dat de meesten vinden dat horenden niet bij de

dovencultuur horen, uitzonderingen daar gelaten.

6 In geval ze intensief contact met doven hebben wel, zoals kinderen van dove ouders.

8 Mits ze opgegroeid zijn met de doven.
9 Alleen horende kinderen van dove ouders die de gebarentaal beheersen.

11 Horenden horen niet bij de dovencultuur, behalve CODA's (Chîldren of Deaf Adults).

12 Horenden horen niet biJ de dovencultuur, tenzij ze goed In de dovenwereld leven.
16 Ik vind deze stelling discriminerend. Laten we niet discrimineren, omdat wij zelf ook

gediscrimineerd worden. Geen oog om oog, tand om tandl

19 Jo en nee.
27 CODA's wel.

31 Ja en nee.

34 Zeldzaam.
40 Het heeft meer te ma ken met Je motivatie om erbij te horen. Identificeer je je als

horende met de doven? Horenden kunnen echter niet de kernleden van de doven

cultuur ziJn.
41 Horenden met dove ouders kan je niet uitsluiten.

43 CODA's kunnen zich in NGT uiten en gebruiken aspecten van de dovencultuur.
45 Als horenden zelf echt betrokken zijn bij doven, kan het wel.

48 Dit ligt genuanceerder. Dit is te zwart -wit.
51 Het hangt erven af hoe de horenden zijn. Of ze echt hart hebben voor de dovencultuur.

Of degenen die tweetalig opgevoed ziJn, bijvoorbeeld een horend kindvan dove ouders.
80 Voor veel horende kinderen van dove ouders isde dovencultuur de eerste cultuur.
81 Horenden kunnen wel bij de dovencultuur horen, als ze weten hoe doven in elkaar

zitten . Bijvoorbeeld een horende heeft een doof gezinslid of familielid.
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9 HORENDEN KUNNEN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE DOVENCULTUUR

Ja 65

Nee 7
Ande~ 5
Totaal 77

2 We hebben de horende cultuur nodig om de dovencultuur mee te kunnen vergelijken.

9 Dovencultuur kon alleen uit de doven zelf komen , Vroeger werd alles aan mij

opgelegd door de horende leerkrochten op de dovenschool.
19 Jo en nee.
34 Zeldzaam.
76 Soms wel.

10 DOVENCULTUUR KAN ALLEEN IN SAMENWERKING MET HORENDEN ONTWIKKELD WORDEN

Jo 20

Nee 41

Anders 14

Totaal 75

2 Doven en horenden hebben elkaar nodig. Ze leveren belden bijdragen aan de
dovencultuur. We kunnen horenden niet uitsluiten.

40 Ja, omdat Ik hoop dot het zo zal zijn. Nee. omdat juist de dovencultuur de doven
de mogelijkheid geeft om even weg te zijn van de horende wereld.

41 Nee, het Is geen voorwaarde.

48 In principe nee. (Wordt er bedoeld dot horenden kunnen bijdragen bij de verdere

ontwikkeling?) Dovencultuur ontstaat vanzelf als er doven bij elkaar zijn. In de

praktijk zijn er (nog) weinig mensen die doof zlln en organisatorische en artistieke
kwaliteiten en opleidingen hebben en/ot hun kwaliteiten In dienst willen stellen van

de dovencultuur. Samenwerking met horenden is dus (voorlopig) noodzakelijk,
51 Horenden zijn nodig om de dovencultuur meer bekend te maken. Doven kunnen

het wel zelf, maar we hebben horenden nodig en andersom ook.
71 Onder strikte voorwaarden en op gelijkwaardig niveau.

79 In samenwerking met en in verhouding tot.
80 Voor de Interne ontwikkeling: nee. Voor de externe ontwIkkeling: niet noodzakelijk

moor het kon wel versnellend werken.

81 Dovencultuur isvan doven zelf; horenden kunnen alleen informatie leveren.

11 DOVENCULTUUR IS EEN SUBCULTUUR

Jo 47
Nee 23
Ande~ 7

Totaal 77
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11 Dovencultuur Is een microcultuur, geen subcultuur.

34 Subcultuur iseen moeilijk woord.

37 Geen subcultuur, maar microcultuur.

12 DOVENCULTUUR IS GEEN VOLWAARDIGE CULTUUR OMDAT DOVEN GEEN EIGEN GODSDIENST,

KLEDERDRACHT, GERECHTEN ENZOVOORT, HEBBEN

Ook deze stelling roept verwarring op. Want betekent het antwoord nee 'Nee dit klopt niet,

dovencultuur Iswel volwaardig'? Of 'Nee Inderdaad, dovencultuur isniet volwaardig'?

Er zUn te weinig opmerkingen bij deze vraag gemaakt om te kunnen weten wat er wordt

bedoeld. Daarom zijn de antwoorden op deze vraag niet geteld.

48 Wat is volwaardig? Klinkt als waardeoordeel. Ik denk volwaardige subcultuur misschien?

Ik heb zen geen geloof, klederdracht of speciale gerechten en voel me toch lid van

een volwaardige cultuur. Niet te dogmatisch zijn. Ook al willen sociologen misschien
nette hokjes.

76 Nee, dat klopt niet, want we hebben een andere taal.

13 DOVENCULTUUR KAN EEN WAARDEVOLLE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE (NEDERLANDSE)

SAMENLEVING

Ja 78

Nee

Ande~ 3
Totaal 81

34 Dovencultuur kon wel een waardevolle bijdrage leveren, maar veel horende

mensen kennen de dovencultuur niet.

48 Behalve bijzondere toneelstukken verwacht ik geen merkbare invloed op de

Nederlandse samenleving.

76 Ik heb geen icee:

14 DOVENCULTU UR IS INTERNATIONAAL

Ja 63
Nee 14

Anders 5

Totaal 82

12 Er zijn wel veel overeenkomsten, maar nationaliteit speelt ook mee. .

38 Als Je praat over de dovencultuur van elk land, heb Je de culturele invloed van het

land zelf erin. Maar dovencultuur is opgebouwd uit dezelfde elementen. Gebaren

toot, dovenmoppen, onderdrukkingsverleden.
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'5 DOVENCULTUUR IS EEN ONDERONTWIKKELDE CULTUUR

Jo 32
Nee 34
Anders 11

Totaal 77

23 Een cultuur is nooit onderontwikkeld, maar altijd In ontwikkeling. Dat gaat bij
dovencultuur nu erg snel.

34 Dovencultuur is onderontwikkeld door weinig informatie.

37 Op dit moment nog wel.
43 Ja, zolang er geen erkenning van de NGT is.

48 Alleen in die zin dot cultuuruitingen beperkt zijn door het ontbreken van subsidies,

ontoegankelijkheid van culturele opleidingen en door het tekort aan professionele

ondersteuning/coördinatie.

71 Dovencultuur Is wél riJk, moor kan nog verder ontwikkeld worden.
75 In sommige landen.

16 ZONDER GEBARENTAAL GEEN DOVENCULTUUR

Ja 66

Nee 10

Ande~ 6
Totaal 82

32 Ik geloof dat orale doven ook dovencultuur in zich hebben.

51 Afhankelijk. Sommige doven kennen geen gebarentaal, maar hebben toch
mimiek, gevoel van saamhorigheid, normen en waarden.

17 DOVENCULTUUR IS EEN VERTELCULTU UR (verhalen worden van qeoetatle op genefatle doorverteld)

Ja 53
Nee 21

Ande~ 3

Totaal 77

Bij deze stelling is het de vraag of iedereen heeft begrepen wat met vertelcultuur wordt

bedoeld. Vooral de mensen die 'nee' hebben geantwoord. Verderop in de enquête wordt
namelijk gevraagd hoe belangrijk mensen vertelfestivals en wedstrijden vinden en dat vin
den de meesten belangrijk tot heel belangrijk.

79 Ja, maar veel te weinig.

80 Traditioneel waarschijnlijk we l, met de clubhuizen en verenigingen als 'doorgeef

mechanisme' . Meer onderzoek en bevordering isnodig.
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, 8 DOVEN KU NNEN DE DOV ENC UlTU UR BESTUDEREN OMDAT ZE ERI N ZIJNOPGEGROEID

Jo 65

Nee 7
Anders 10
Totaal 82

12 In feite kon iedereen de dovencultuur bestuderen.

15 Het is geen stud iel We maken geen huiswerkI Het Is gewoon een gave die doven in

zich hebben.

40 Dot kunnen horenden net zo goed als ze toegang krijgen to t de dovencultuur.

61 Voor beide groepen geldt hetzelfde: ze moeten belden zowel objectief als subjec

tief de dovencultuur kunnen ervaren en bestuderen; en het verschil tussen subjec

tief en objectief waarnemen goed weten.

62 Ook niet -doven kunnen de dovencultuur bestuderen. Er zitten twee konten aan

zowel aan het insider als aan het outsider zijn.

19 HORENDEN KUNNEN DE DOVENCULTUUR BESTUDEREN OMDAT ZE ER OP AFSTAND NAAR

KUNNEN KIJKEN

Ja 51

Nee 14

Ande~ 17

Totaal 82

12 In feite kan iedereen de dovencultuur bestuderen .

35 Afhankelijk van de opvatting van de betreffende horenden.

40 Doven kunnen natuurlijk ook objectief aankijken tegen hun eigen cultuur.

51 Wat bedoel je precies? Dat horenden zich met de dovencultuur gaan bemoeien

of oordelen? Of gewoon bestuderen? Het is afhankelijk van wat het doel Is.
61 Voor belde groepen geldt hetzelfde: ze moeten beiden zowel objectief als sublee

tief de dovencultuur kunnen ervaren en bestuderen; en het verschil tussen subjec

tief en objectief waarnemen goed weten.

62 Ook niet-doven kunnen de dovencultuur bestuderen. Er zitten twee konten aan

zowel aan het insider als aan hef outsider zijn.

87 Ja en nee.

20 TWEETALIG ONDERWIJS IS EEN VOORWAARDE VOOR DOVENCULTUUR

Ja 50

Nee 23

Ande~ 9

Totaal 82
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6 Tweetalig onderwijs Is stimulerend voor de dovencultuur en geen voorwaarde.
39 Geen voorwaarde, maar wel een pré .

40 Het is geen voorwaarde voor dovencultuur, want in die cultuur Is NGT de taal, maar de
dovencultuur maakt deel uit van de horende samenleving; er is wederZijdse afhankelijk

heid. vandaar het belang van tweetaligheid .

41 Niet een voorwaarde, maar wel zinvol.

48 Ook in een orale onderwijscultuur kan dovencultuur zich ontwikkelen.

Belangrijk: dove kinderen moeten kunnen opgroeien met andere dove kinderen (en

volwasseneni). En de gelegenheid krijgen hun eigen dove identiteit te ontwikkelen.
Dus veel meer dan alleen tweetaligheid.

79 Tweetalig onderwijs iseen voorwaarde voor de emancipatie en ontwikkeling van de
dovencultuur.

85 Ja en nee.

21 COCHLEAIRE IMPLANTATEN (Cl) ZIJN EEN BEDREIGING VOOR DE DOVENCULTUUR

Ja 32
Nee 28
Anders 21

Totaal 81

8 In de Jaren vllftig werden de gehoorapparaten op de markt gebracht en de doven

cultuur is daar niet door bedreigd. Met Cl zou ik het niet weten.
9 Dovencultuur kan je niet vernietigen .

12 Zolang mensen met Cl hun Identiteit als dove behouden, vormt Cl geen bedreiging

voor de dovencultuur.

32 Cl hoeft geen bedreiging te zijn, mitshet aanbod van dovencultuur gehandhaafd blijft.

34 Cl isvoor slechthorenden oké, maar niet voor doven. Ikben tegen. Het moet verboden
worden.

39 Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Voor mij blijf je doof. ook al heb Je een Cl.
40 Technische uitvindingen houd je niet tegen. Door Cl als bedreiging te zien, sluit Je Je

of voor wat er in de wereld gaande Is. Beter is het eerlijke en open informatie te

verschaffen aan ouders die de keuze van Cl voor hun kind maken. Het wordt er niet
horend door, anno 1999 tenminste nog niet.

41 Ik weet het niet. Het is een onbekend fenomeen. maar kan wel nadelige gevolgen
hebben voor de dovencultuur. Zoalsde gehoorapparaten van kinderen op scholen
in de prullenbak gegooid worden, dat kan ook met Cl gebeuren in de toekomst.

45 Alsdoven met Cl met doven blijven omgaan. Is Cl geen bedreiging.
47 Iedere dove heeft zijn eigen mening over Cl. De een vindt het bedreigend, terw ijl

de ander dat niet vindt. Een vriendin van me isop haar elfde jaar doof geworden en

heeft een Cl. Toch wil zij ook een bijdrage leveren aan de dovencultuur en voelt zij

zich ook thuis in de dovenwereld. Het gaat erom wie je bent, het maakt toch niet uit

of je een Cl hebt of niet. Met een Cl word je nooit net zoals een horende. Je maakt

zelf een keuze of je het wilt of niet. Zelf blijf ik liever doof zonder Cl.
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51 Alsdoven met Cl alleen leren praten. zonder aanbod van dovencultuur. is het een
bedreiging voor hun identiteit .

62 Dit hoeft niet zo te zijn.

77 Hoeft niet per se. Mijns Inziens is Cl een 'veredeld' hoortoestel.

78 Het Is nog maar het begin.
79 Cl zijn een bedreiging voor de emancipatie en ontwikkeling van de dovencultuur.
80 Niet on slch. tenslotte isonwetendheid over het dove bewustzijn van olie tijden. Wel

als dovencultuur ermee als onwenselijker wordt weergegeven.

82 Hangt van de persoon zelf afl
83 Als dove mensen met Cl tweetalig zijn, don ishet niet bedreigend.
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GROEPERINGEN
(overheid, wellllnsstlchlingen, scholen, Dovenschap, doven Individueel)

22 DE NEDERLANDSE REGERING MOET GELD RESERVEREN VOOR DE DOVENCULTUUR

Ja 80
Nee
Ande~ 1
Totaal 81

23 DE WELZIJNSSTICHTINGEN VAN DOVEN BESTEDEN TE WEINIG AANDACHT AAN DOVENCULTUUR

Ja 49
Nee 19

Ande~ 8
Totaal 76

26 Welzijnsstichtingen met ontmoetingsruimte bieden biJ uitstek een plek om doven

cultuur te laten bloeien. Als het echter gaat om doven zich bewust te laten zijn van

hun cultuur, doen de welzijnsstichtingen daar te weinig aan.

35 Welzijnsstichtingen moeten meer gestimuleerd worden.

41 Welzijnsstichtingen zijn de broeikassen van de dovencuttuur.

51 Welzijnsstichtingen hebben wel dovencultuur in zich, maar zijn er zich te weinig van bewust.
7S Weet ik niet. te algemeen.

80 De welzijnsstichtingen zijn een uiting en een onderdeel van de dovencultuur. Meer

aandacht voor dovenCultuur is wel wenselijk. Het aanbod moet zich dan wel kunnen
ontwikkelen.

24 OP DE SCHOLEN VOOR DOVEN MOET DOVENCULTUUR EEN VERPLICHT SCHOOLVAK ZIJN

Ja 77

Nee 2
Ande~ 3
Totaal 82

25 DOVE KINDEREN MOETEN (BIJ VOORKEUR) LES KRIJGEN VAN DOVE lEERKRACHTEN

Ja 61

Nee 8

Anders 11

Totaal 80

11 Betreft het hier het vak dovencultuur?

26 Doofheid mag niet de enige voorwaarde zijn om leerkracht te worden voor dove
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kinderen. Didactische kwaliteit bilitt het belangrijkst.
Rolmodellen zijn echter welkom. Hoe meer hoe liever (identificatie).

28 Voor het vak dovencultuur/NGT of in het algemeen?
32 Voor spraakontwikkeling zullen altijd horende leerkrachten nodig zijn.
34 Dove leerkrachten oké, moor wel belangrijk goede kwaliteit.
47 En ook deels van horende leerkrachten.
59 Zowel van dove als horende leerkrachten.

62 Van leerkrachten die de NGT goed beheersen.
68 Zowel van dove als van horende leerkrachten.

75 Doot + horend.

78 Horenden mogen ook lesgeven.

79 Van allebei ( horende en dove leerkrachten).

26 DOVENSCHAP GEEFT TE WEI NIG AA NDACHT AAN DOVENC ULTU UR

Jo 45
Nee 14

Anders 12

Totaal 71

2 Dovenschop heeft gekozen om nu aandacht aan de overheid te besteden om geld

binnen te halen. Op deze manier wordt aandacht besteed. Geld speelt nu eenmaal
een roll En de geloofwaardigheid ookl

9 De laatste tijd is Dovenschap wel meer actief op het gebied van dovencultuur.

26 De vraag is echter: Is dot de taak van Dovenschap?

35 Dovenschap moet meer gestimuleerd worden.
41 Dovenschop geeft wel aandacht aan dovencultuur op politiek niveau.

27 DOVEN ZIJN NIETGEïNTERESSEERD IN DOVENCULTUUR

Jo 14

Nee 34
Anders 31

Totaal 79

Hoewel ook In deze vraag het woordje 'niet' stoot, hebben we toch de indruk dat de

vraag goed is begrepen. Dat blijkt onder andere uit de opmerkingen die zijn gemaakt.

En uit het feit dot veel mensen 'anders ' hebben aangegeven.

2 Zonder geld komen we ook niet zo'n eind verder om doven te Interesseren voor hun
cultuur. Destijds was het geen vak en hebben we geen lesgekregen Jn dovencultuur

op schoot
9 Veel doven zijn zich nog onbewust. Als ze zich bewust worden van hun eigen cultuur,

krijgen ze wel belangstelling. Dat Is bij mij ook gebeurd.
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11 Sommige doven zijn niet geïnteresseerd in dovencultuur.

13 Heel veel doven zijr\zich echt niet bewust van de dovencultuur: en ze weten boven

dien niet hoe ze kunnen omgaan met de dovencultuur. Dus blijft het nog steeds

onbekend voor veet doven door te weinig informatie op dovenscholen enzovoort.

En doordat doven vaak horende ouders hebben.

18 Doven weten niet precies wat dovencultuur Is. Of ze weten niet dat dovencultuur bestaat.

26 Dovencultuur wordt als vanzelfsprekend ervaren. Vanzelfsprekendheden worden

moeilijk onder belangstelling gebracht. Ik bedoel : het is moeilijk voor insiders om

echt geïnteresseerd te zijn.

28 Interesse moet gewekt worden. Weinig cultureel aanbod, dus ook weinig vraag. Het

is niet zo, dot doven niet geïnteresseerd ziJn.

32 Dit is sterkwisselend, afhankelijk van de actualiteit van de dovencultuur. Rondom Wereld-

dovendag is er wat meer opleving don bijvoorbeeld in de zomer alsalles dicht is.

34 Sommige doven zijn geïnteresseerd in dovencultuur.

35 Doven zijn niet gewend aan dovencultuur, dus meer aandacht aan besteden.

37 Dit geldt niet voor Iedereen.

38 Doven zijn niet bewust genoeg van dovencultuur of hebben er te weinig kennis over.

59 Doven zijn zich niet bewust van de eigen cultuur.

60 Doven hebben dovencultuur in zich, of ze nu wel of geen interesse hebben.

77 Interesse moet gekweekt worden. Het duurt tientallen jaren voordat de brede laag

binnen de dovengemeenschap zich bewust wordt van dovencuttuur.

79 Doven vinden dovencultuur te abstract en te vaag.

82 Doven zijn zich niet genoeg bewust.

83 Dove kinderen en pubers beseffen nog niet wat dovencultuur is. Ze zijn niet geïnteres

seerd door gebrek aan informatie en ondernemingslust.

84 Omdat ze onbewust zijn.

28 DOVENCULTUUR IS ALLEEN GESCHIKT VOOR DOVEN MET EEN HOGERE OPLEIDING

Ja 1

Nee 78

AndeB 3

Totaal 82

73 Het moet nog ontwikkeld worden voor Iedereen.

77 Dovencultuur is nu nog abstract, waardoor nu nog alleen doven met een hogere

opleiding interesse hebben.

81 Alledoven moeten de gelegenheid krijgen om over dovencultuur geïnformeerd te worden.
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29 WERELDDOVENDAG MOET ELK JAAR GEORGANISEERD WORDEN

Jo 71
Nee 4
Ande~ 6

Totaal 81

11 Werelddovendog moet jaarlijks worden georganiseerd als er animo voor is.

34 Werelddovendag moet wel elk jaar georganiseerd worden, maar don wel meer

nieuwe ontwikkelingen. 8ljzonder.

35 Moet? Nee, mag.

40 Ook daar bereik je natuurlijk moor een beperkte groep.
78 Wel verstandig.

79 Alleen als het een succes is en op steeds meer plekken wordt gevierdl
80 Waarom geen werelddoven~vol lokale, regionale en (Inter)nationale activiteiten?
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MANIER VAN OMGAAN

30 IN DE DOVENGEMEENSCHAP (-WERELD) WORDT MEER GERODDELD

Ja 33

Nee 43
Ande~ 1

Totaal 77

6 Hoe kan je dat nou vergelijken als je de horenden niet hoort roddelen?1

16 Men kent elkaar, daarom. Denk aan dorpl

48 In de stad wordt door horenden minder geroddeld don in een dorp.

31 DOVEN RAKEN ELKAAR MEER AAN DAN HORENDE MENSEN

Jo 80
Nee 2
Anders

Totaal 82

32 DOVE VROUWEN ZIJN MEER GEËMANCIPEERD DAN HORENDE VROUWEN

Jo 8
Nee 49
Ande~ 4
Totaal 61

Veel mensen wisten niet hoe ze op deze vraog moesten antwoorden . Er stonden veel

vraagtekens bij.

73 Daar kon ik nog niet over oordelen.

33 JONG EN OUD GAAN IN DE DOVENWERELD MEERMET ELKAAR OM DAN IN DE HORENDE WERELD

Ja 48
Nee 24

Andeffi 1

Totaal 73

9 De oudere generatie oraal opgevoede doven heeft moeite met de jongere generatie. Ze

begrijpen de dovencultuur niet. In Oost-Europa is de verhouding tussen jOngen oud beter.

82 Moeilij ke vraag hoorl
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34 WERK EN PRiVÉ LOPEN IN DE DOVENWERELD MEER DOOR ELKAAR

Ja 55

Nee 16

Ande~ 1

Iotoot , 72

82 Hang1 van de persoon zelf afl

35 HOMO'S WORDEN IN DE DOVENWERELD MINDER GEDISCRIMINEERD DAN IN DE HORENDE WERELD

Ja 33
Nee 27
Ande~ 4
Totaal 64

6 Amsterdam Is niet met andere plaatsen te vergeliJken.

36 (DOVE) BUITENLANDERS WORDEN IN DE DOVENWERELD MINDER GEDISCRIMINEERD DAN IN

DE HORENDE WERELD

Ja 45
Nee 35
Ande~ 2
Totaal 82

37 DE DOVENGEMEENSCHAP IS EEN HECHTE GEMEENSCHAP

Ja 69

Nee 10
Ande~ 1

Totaal 80

6 Ja, maar minder dan vroeger.
34 Vroeger meer, nu iets minder. Nu zqn sommige doven meer arrogant door hogere

opleiding.
48 Dit hangt af van Je definitie. Solidair door dik en dun? Nee. Graag bij elkaar? Ja .

Onderlinge dienstverlening (reparaties, verhuizingen enzovoort)? Ja.
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38 MENSEN ZIJN IN DE EERSTE PLAATS DOOF EN PAS IN DE TWEEDE PLAATS MAN OF VROUW,

OUD OF JONG, HOMO OF HETERO, NEDERLANDER OF BUITENLANDER

Ja 56
Nee 21

Ande~ 1

Totaal 78

11 Mensen zijn In de eerste plaats doof... wisselt per individu.

39 Rare vraag.

43 Mensen zijn in de eerste plaats MENSI

39 DOVEN ZIJN ' VREEM DELING ' IN EIGEN LAND

Jo 54
Nee 22

Andeffi 1
Totaal 77

48 Tot op zekere hoogte waar.

73 Dot geldt niet voor iedereen.

40 DOVEN VOELEN ZICH MEER VERBONDEN MET DOVEN UIT ANDERE LANDEN DAN MET HUN

EIGEN HORENDE LANDGENOTEN

Ja 67

Nee 9

Andeffi 2
Totaal 78

11 Sommigen misschien.

82 Moeilijke vraag hoorl

41 DOVEN VORMEN EEN WERELDDORP

Ja 61

Nee 14

Andeffi 1

Totaal 76
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42 DOVEN VRIJEN ANDERS DAN HORENDEN

Ja 20

Nee 35

Anders 8
Totaal 63

Deze vraag roept veel op. Er zijn veel vraagtekens biJ de vraag geschreven.

18 Alleen in het donker wet.

36 Vast weil Hol

39 Idiote vraag.

41 Lampen aan? Handalfabet in het donker?

48 Doven doen het stilletjes?

49 Hihihi. Geen ervaring meel

73 Geen idee.

76 ONZINI

78 Dan moet ik het eerst zien.

82 Hoe kan Ik een antwoord geven als ik met één groep nooit heb gevreeën .

83 Pftt, geen ideel

84 Hol Alleen In het donker wel.

43 DOVEN ZIJN VISUELER INGESTELD DAN HORENDEN

Ja 80
Nee

Anders

Totaal 80

6 Het lijkt wel zo. maar je komt voor verrassingen te staan.

76 Het is waarl

44 DOVEN GAAN L1CHAMELlJI<ER MET ELKAAR OM DAN HORENDEN

Jo 66
. Nee 14

Ande~ 1

Totaal 81
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45 DOVEN ZIEN ZICHZELF NIET ALS GEHANDICAPT ALS ZE BIJ ELKAAR ZIJN

Jo 74
Nee 3

Anders

Totaal 77

Hoewel er 'niet' in de vraag staat. hebben we de indruk dat de vraag toch goed Is

begrepen.

46 DOVEN ERVAREN HUN DOOFHEID ALLEEN ALS HANDICAP IN DECOMMUNICATIE MET HORENDEN

DIE DE NGT NIET BEHEERSEN

Jo 65
Nee 11

Ande~ 2

Totaal 78
48 Doven ervaren hun doofheid ook in andere situaties,zoalshet moeilijker kunnen volgen

van onderwijs, moeil ijker vinden van een boon en minder promotiekansen. Verder

missen ze ornroeoberlcrrten Intercom, wachtkamerbelletjes en achteropkomende

brommers die erop rekenen dat je met je flets naar rechts gaat.

75 AIIetweel

80 De ontoegankelijkheid van de media/de samenleving gaat dieper/verder don dit.
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LETTEREN

47 UITGAVE VAN BOEKEN OVER DOVENCULTUUR

Heel belangrijk 61

Belangrijk 22

Niet zo belangri jk

Onbelangrijk

Totaal 83

48 VERTALINGEN VAN BUITENLANDSE BOEKEN OVER DOVENCULTUUR

Heel belangrijk 47

Belangrijk 36

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Totaal 83

49 ROMANS WAARIN DOVEN EEN ROL SPELEN

Heel belangrijk 28

Belangrijk 47
Niet zo belangrijk 8

Onbelangrijk

Totaal 83

26 Romans zijn belangrijk mits er een reëel beeld van de doven wordt gegeven. Geen

zielig gedoe dus.

50 UITGAVE VAN BOEKEN DIE DOOR DOVEN ZIJN GESCHREVEN

Heel belangrijk 45

Belangrijk 36

Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk

Totaal 82

53 Dan niet In mooi Nederlands, maar gewoon met taalfouten erin. Nou enl Dat Irriteert

me vaak aan Woord & Gebaar, dat er zo keurig Nederlands wordt gebruikt.

78 Dat zou geweldig mooi zijn.
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51 VERTALINGEN VAN BUITENLANDSE BOEKEN DIE DOOR DOVEN ZIJN GESCHREVEN

Heel belangrijk 40

Belangrijk 41
Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk

Totaal 82

52 LEXICON ('GEBARENSCHAT') NGT

Heel belangrijk 68

Belangrijk 14

Niet zo belangrijk 1
Onbelangriik

Totaal 83

Op papier

Op video

Op CD-rom

29
53
63
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PODIUMKUNSTEN

53 THEATERVOORSTELLINGEN IN NGT

Heel belangrijk 53

Belangrijk 29
Niet zo belangrijk 1
Onbelangrijk

Totaal 83

Met tolk
Zonder tolk

43

38

6 90%met tolk; 10%zonder tolk.

9 Een sternton Is voor doven niet belongriik.

32 Of er getolkt moet worden, is afhankelijk van de voorstelling.

34 De tolk moet wel ervaring hebben als theatertolk.
47 Een tolk voor wie? Voor horenden?

51 Met tolk voor horenden, broers, zussen, familie, vrienden enzovoort.

54 Tolk isbelangrijk voor betrokkenheid broertjes en zusjes.

55 Met of zonder tolk isafhankelijk van het publiek.

64 Geen tolk: voor doven.

54 KINDERTHEATERVOORSTElLINGEN IN NGT

Heel belangrijk 52

Belangrijk 29

Niet zo belangrijk 1
Onbelangrijk

Totaal 82

Met tolk

Zonder tolk

Opmerkingen zie vraag 53.

39
39
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55 POËZIE IN NGT

Heel belangrijk 47
Belangrijk 34
Niet zo belangrijk 2
oooeiongrijk

Totaal 83

Met tolk 32
Zonder tolk 42

56 CABARET IN NGT

Heel belangrijk 46

8etangriîk 26

Niet zo belangrijk 6

Onbelangrijk

Totaal 78

Met tolk 32

Zonder tolk 31

57 VOORSTELLINGEN VAN BUITENLANDSE THEATERGROEPEN VAN DOVEN

Heel belangrijk 41

Belangrijk 39

Niet zo belangrijk 2

Onbelangrijk

Totaal 82

58 DANSVOORSTELlINGEN DOOR DOVEN

Heel belangrijk 21

Belangrijk 34

Niet zo belangrijk 23

Onbelangrijk 1

Totaal 79

43 Doven hebben geen gevoel voor muziek.

48 In elk geval geen verplichte schoolvoorstellingen door dove kinderen voor horenden.

58 Met geluid. muziek? Dan vraag ik me af of het dovencultuur is.
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59 DANSVOORSTELLlNGEN VOOR DOVEN

Heel belangrijk 14

Belangrijk 26

Niet zo belangrijk 35

Onbelangrijk 5

Totaal 80

60 (PANTO)MIME VOORSTELLINGEN DOOR DOVEN

Heel belangrijk 33

Belangrijk 37

Niet zo belangrijk 10

Onbelangrijk

Totaal 80

9 Pantomime Islichaamstaal weerven je alle aspecten kan volgen zoalsbij Café Dansant.

Iedereen kan erven genieten. Theater in NGT isvoor mij moeilijker te volgen.

61 (PANTO)MIME VOORSTELLINGEN VOOR DOVEN

Heel belangrijk 21

Belangrijk 34

Niet za belangrijk 23

Onbelangrijk 1

T01aal 79

62 THEATERVOORSTELLINGEN VAN HORENDE GEZELSCHAPPEN GETOLKT IN NGT

Heel belangrijk 27

Belangrijk 34

Niet zo belangrijk 21

Onbelangrijk

Totaal 82

63 POPCONCERTEN GETOLKT IN NGT

Heelbe~ng~k 16
Belangrijk 22

Niet zo belangrijk 32

Onbelangrijk 13

Totaal 83

41 Voor de jongeren wel, voor mij onbelangrijk, geen interesse.
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64 VERTELWEDSTRIJD VOOR DOVE VOLWASSENEN

Heel belangrijk 34

Belangrijk 38

Niet zo belangrijk 11

Onbelangrijk

Totaal 83

6S VERTElWEDSTRIJD VOOR DOVE KINDEREN EN JONGEREN

Heel belangrijk 57

Belangrijk 23

Niet zo belangrijk 3

Onbelangrijk

Totaal 83

66 VERTELFESTIVAL VAN DOVEN

Heel belangrijk 43

Belangrijk 36

Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk 1

Totaal 81
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AUDIOVISUELE PROJECTEN

67 SPEELFILMS WAARIN DOVEN EEN ROL SPELEN

Heel belangrijk 40

Belangrijk 40

Niet zo belangrijk 3

ooberongrljk

Totaal 83

26 Mits er een reëel beeld wordt geschapen. Geen zielig gedoe dus.

68 SPEelFILMS GEMAAKT DOOR DOVEN

Heel belangrijk 44

Belangrijk 32

Niet zo belangrijk 6

Onbelangrijk

Totaal 82

69 SPEELFILMS WAARIN DE DOVENWERELD EEN ROL SPEELT

Heel belangrijk 48

Belangrijk 34

Niet zo belangrijk 1

Onbetengrljk

Totaal 83

26 Mits er een reëel beeld wordt geschapen. Geen zielig gedoe dus.

70 DOCUMENTAIRES OVER DE DOVENCULTUUR EN/OF DE DOVENGEMEENSCHAP

Heel belangrijk 63

Belangrijk 20

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Totaal 83
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BEELDENDE KUNST

71 EXPOSITIERUIMTE VOOR DOVE KUNSTENAARS

Heel belangrijk 30

8elangrljk 39

Niet zo belangrijk 12

Onbelangrijk 1

Totaal 82

48 Ik hou niet zo van dove. blinde en rolstoelerskunst. ook niet van vrouwenkunst.

Kunst is kunst of hef is het niet .

72 EXPOSITIES VAN DOVE KUNSTENAARS

Heel belangrijk 44

Belangrijk 35

Niet zo belangrijk 3

Onbelangrijk 1

Tofaal 83

73 TOLKEN NGT IN MUSEA

Heel belangrijk 45

Belangrijk 32

Niet zo belangrijk 5

Onbelangrijk

Tofaal 82
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OPVOEDING EN ONDERWIJS

74 ONDERWIJS- EN CURSUSMATERIAAL NGT VOOR DOVE KINDEREN EN JONGEREN

Heel belangrijk 71

Belangrijk 13

Niet zo belangri jk

Onbelangrijk

Totaal 84

75 ONDERWIJS- EN CURSUSMATERIAAL NGT VOOR DOVE VOLWASSENEN

Heel belangrijk 64

Belangrijk 16

Niet zo belangrijk 2

Onbelangrijk

Totaal 82

9 Onderwijs- en cursusmateriaal is niet zo belangrijk, beter voor de jongere generatie.

76 ONDERWIJS- EN CURSUSMATERIAAL NGT VOOR HORENDEN

Heel belangrijk 39

Belangrijk 36

Niet zo belangriik 4

Onbe~ng~k 2

Totaal 81

32 Voor welke horenden? Toekomstige tolken?

77 SPEELFIlMS VOOR KINDEREN, VERTAALD IN NGT DOOR NGT TOLK

Heel belangrijk 33

Belangrijk 41

Niet zo belangrijk 8

Onbelangrijk

Totaal 82

43 Voor integratie heel belangrijk.
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78 SPEELFILMS VOOR KINDEREN, VERTAALD IN NGT DOOR DOVE ACTEUR

Heel belangrijk 57

Belangrijk 22

Niet zo belangrijk 2

Onbelangrijk

Totaal 81

18 Hoe dan?

41 De dove acteur is afhankelijk van de tolk, maar kwalitatief Is de NGT veel beter en mooier.

48 Moeilijker en duurder. Uit Signing sooks onderzoek blijkt: het maakt niet veel uit wie

gebaart, als het maar goed is.

79 KINDERLIEDJES IN NGT

Heel belangrijk 52

Belangrijk 25

Niet zo belangrijk 5

Onbelangrijk 1

Totaal 83

41 Voor kinderen wel, voor mij niet. Geen interesse.

80 VERTALINGEN VAN NEDERLANDSE KINDERLIEDJES EN RIJMPJES IN NGT

Heel belangrijk 50

Belangrijk 24

Niet zo belangrijk 9

Onbelangrljk

Totaal 83

41 Voor kinderen wel, voor mij niet. Geen interesse.

81 VOORLEES VERTEL-WEDSTRIJD VOOR DOVE KINDEREN

Heel belangrijk 57

Belangrijk 23

Niet zo belangrijk 3

Onbelangrijk

Totaal 83
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82 EXTRA TEKEN- EN SCHILDERONDERWIJS VOOR DOVE KINDEREN EN JONGEREN

Heel belangrijk 34

Belangrijk 29

Niet 20 belangrijk 18

Onbelangrijk

Totaal 81

51 Afhankelijk van de lessen van leerlingen.

82 Lastige vraag rioort

83 EXTRA LESSEN HANDVAARDIGHEID VOOR DOVE KINDEREN

Heel belangrijk 24

Belangrijk 29

Niet zo belangrijk 29

Onbelongrijk

Totaal 82

17 Wordt hier bedoeld kunstzinnIge vorming? Kuns1zinnige vorming voor dove jongeren in

de beeldende kunst is heel belangrijk. Ze kunnen kennismaken met de architectuur,

binnenhuisarchitectuur, ontwerpen, bouwkunst, kunstgeschiedenis enzovoort. Zodat zij

hun keuze kunnen maken voor hun verdere studie . Juist in die vakken zitten grote mo

geliJkheden voor dove jongeren in de toekomst.

51 Afhankelijk van de Interesse van leerlingen.

82 Lastige vraag noori

84 DRAMALESSEN VOOR DOVE KINDEREN EN JONGEREN

Heel belangrijk 42

Belangrijk 37

Niet zo belangrijk 3

Onbelangrijk 1

Totaal 83

82 Lastige vraag hoorI

85 FOTOGRAFIE- EN VIDEO-ONDERWIJS VOOR DOVE KINDEREN EN JONGEREN

Heel belangrijk 29

Belangrijk 42

Niet zo belangrijk 11

Onbelangrljk

Totaal 82
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86 INTERNETCURSUSSEN VOOR DOVE KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN

Heel belangrijk 52

Belangrijk 28

Niet zo belangrijk 3

onbelongrijk

Totaal 83

87 COMPUTERCURSUSSEN VOOR DOVE KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN

Heel belangrijk 53

Belangrijk 26

Niet zo belangrijk 4

Onbelangrijk

Totaal 83

88 THEATEROPLEIDING EN -CURSUSSEN VOOR DOVE VOLWASSENEN

Heel belangrijk 31

Belangrijk 43

Niet zo belangrijk 9

Onbelangrijk

Totaal 83

89 OPLEIDING TOT THEATERTOLK

Heel belangrijk 38

Belangrijk 35

Niet zo belangrijk 9

Onbelangrijk

Totaal 82

De vraag was niet duidelijk. Daarom weten we niet wat er met de antwoorden wordt

bedoeld: theatertolken die horende acteurs vertalen in de NGT voor doven of theater

tolken die gebarende acteurs vertalen In gesproken Nederlands voor horenden?

51 Tolken moeten specialiseren, theater, rechtszaak, onderwijs HBO enzovoort.
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90 ONDERWIJS- EN SPELMATERIAAL OVER DOVENCULTUUR VOOR DOVEN

Heel belangrijk 57

Belangrijk 23

Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk

Totaal 81

91 ONDERWIJS- EN SPElMATERJAAl OVER DOVEN CULTUUR VOOR HORENDEN

Heelbe~ng~k 37
Belangrijk 39

Niet zo belangrijk 6

Onbelangrijk 1

Totaal 83

51 Om meer begrip te kweken bij de horenden.



SPORT

92 SPORTVERENIGINGEN VOOR DOVEN

Heel belangrijk 37

Belangrijk 37

Niet zo belangrijk 6

Onbelangrijk

Totaal 80

16 Kijken naar mogelijkheden tot gemeenschappelijke sport, waarbij communicatie zon

der moeite en misverstanden mogelijk Îs. Alshet lukt. uitwerken naar andere disciplines,

zoals theater en film.

41 Zelf heb Ik niet zozeer interesse in de sportwereld, maar voor sommige dove fanatie

kelingen, die gun ik het . Sociale contacten, gezelligheid en dergelijke .

93 SPORTCOMPETITIES VOOR DOVEN

Heel belangrîjk 32

Belangrijk 38

Niet zo belangrijk 10

Onbelangrijk

Totaal 80

94 INTERNATIONALE SPORTIOERNOOIEN VOOR DOVEN

Heel belangrijk 35

Belangrijk 40

Niet zo belangrijk 4

Onbelangrijk

Totaal 79
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MEDIA

95 ONDERTITELING VAN NEDERLANDSTALIGE TELEVISIEPROGRAMMA'S

Heel belangrijk 76

Belangrijk 6

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Totaal 82

84 Meer actualiteitenprogramma's.

96 TELEVISIEPROGRAMMA VOOR DOVEN

Heel belangrijk 72

BelangrIjk 10

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Totaal 82

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

36

36
3

16 Eventueel tegen het weekend aan of op zondag, alsIedereen de tijd heeft om te kijken.

51 Dagelijks, inclusief nieuws,

84 Een dagelijks programma ismoeilijk, omdat de groep doven klein Is.

97 DAGBLAD VOOR DOVEN

Heel belangrijk 24

Belangrijk 10

Niet zo belangrijk 40

Onb~ang~k 6

Totaal 80

84 Dagblad via internet ishet goedkoopst.
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98 MAANDBLAD VOOR DOVEN

Heel belangrijk 48

Belangrijk 32

Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk

Totaal 81

48 Maar dan wel echt voor doven .

99 VIDEOMAGAZINE VOOR DOVEN

Heel belangrijk 53

Belangrijk 27

Niet zo belangrijk 4

Onbelangrijk

Totaal 84

16 Maar ook een versie op papier, zoals video bij Woord & Gebaar.

100 E-MAGAZINE VOOR DOVEN (= 'TIJDSCHRIFT' OP INTERNET)

Heel belangrijk 48

Belangrijk 27

Niet zo belangrijk 7

Onbelangrijk

Totaal 82

48 Mits interessant voor doorsnee-doven.
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ONDERZOEK EN WETENSCHAP

101 BIBllOTHEEK, DOCUM ENTAT1ECENTR UM DOVENC UlTU UR MET UITLEENM OGElIJ KHEID

Heel belangrijk 61

Belangrijk 18

Niet zo belangrijk 1

Onbelangrijk

Totaal 80

102 STUDIE NEDERLANDSE GEBARENTAALVOOR DOVEN (AAN UNIVERSITEIT OF HBO)

Heel belangrijk 65

Belangrijk 16

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Totaal 81

11 Studie NGT voor doven combineren met de studie dovencultuur.

34 Veel doven hebben geen informatie over NGT en dovencultuur. Heel zondeI

Horenden weten al veel meer over NGT.

103 STUDIE NEDERLANDSE GEBARENTAAL VOOR HORENDEN (AAN UNIVERSITEIT OF HBO)

Heel belangrijk 35

Belangrijk 41

Niet zo belangrijk 4

Onbelangrijk

Totaal 80

20 Wat is doel?

51 Het heeft mijn voorkeur als een dove docent lesgeeft in NGTof Dovencultuur als vak.

104 STUDIE DOVENCULTUUR VOOR DOVEN (AAN UNIVERSITEIT OF HBO)

Heel belangrijk 61

Belangrijk 17

Niet zo belangrijk 2

Onbelangrijk

Totaal 80
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105 STUDIE DOVENCULTUUR VOOR HORENDEN (AAN UNIVERSITEIT OF HBO)

Heel belangrijk 33

Belangrijk 39

Niet zo belangrijk 9
Onbelangrijk

Totaal 81

9 Ik vind dat horenden geen wezenlijke bijdrage aan de dovencultuur kunnen leveren.
maar zij moeten wel met de dovencultuur kunnen kennismaken. Dat is drempelverlagend.

11 Studie NGT combineren met studie dovencultuur.
20 Wat isdoel?

51 Het heeft mijn voorkeur als een dove docent lesgeeft In NGT/Dovencultuur als vak.
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106 WAARAAN MOET DE DOVEN GEMEENSCHAP EN DE OVERHEID
ALS EERSTE AANDACHT BESTEDEN?

COMMUNICATIE

31 Teksttelefoon- en faxnummers moeten vermeld worden op alle brieven.

31 De informatie via 0900 is slecht voor ons.

44 Bereikbaarheid van instellingen via Teletekstof Visicom.

59 Internet voor alle doven verplicht. ook kinderen.

70 Verbetering van voorzieningen waaronder een draagbare teksttelefoon .

DOVEN ORGAN ISATIES

14 Dovenschap moet zichtbaarder zijn. Zij verstopt zich.

36 Toegankelijkheid van de dovengemeenschap voor doven en horenden.
48 Vorm een werkg roep cultuur (doven en horenden) aangehangen aan een be

staande instelling of organisatie (Universiteit van Amsterdam) en probeer een

betaalde coördinator te krijgen (half-time).
48 Zet een soort infrastructuur op en maak die goed bekend; plannen voor culturele

uitingen in te dienen volgens eenvoudige richtlijnen : coördinator helpt bij de

projectbeschrijving als dat nodig is.
67 Alle organisaties die te maken hebben met doven moeten bij elkaar in één

gebouw. Dot maakt sterker.

77 Voor de dovengemeenschap is het belangrijk eerst te werken aan een harmonieuze

samenwerking van verschillende organisaties. zodat krachten en knowhow goed
gebundeld zijn, omdat de overheid zich nu terugtrekt en veel aan het maatschap

pelijk krachtenveld overlaat.

80 Internationale uitwisseling en samenwerking.

81 De samenleving van doven loopt uit elkaar. Dat isvreselijk jammer. Dat kon het
gevolg zijn van verwaarlozing van sociale contacten tussen doven, dus zijn sport

verenigingen en clubhuizen belangrijk voor de ontwikkelingen.

83 Versterking van de positie van doven.

83 Actie ondernemen voor een gelijkwaardige behandeling.
87 Werken aan emancipatie.

ERKENNING NEDERLANDSE GEBARENTAAL EN DOVENCULTUUR

1; 2: 15; 21; 28;29: 30; 32;37: 38;41: 44;45;46; 50;55;68; 70;84; 87

Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal.
64 Erkenning NGT en dovencultuur.

80 Het versterken van de faciliteiten voor uitingen van dovencultuur.
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82 Erkenning NGT en dovencuttuut de rest komt vanzelf.
84 Erkenning dovencultuur.

85 Dot de dovencultuur in stond kon blijven en erkend wordt.

86 Dot de dovencultuur mag blijven bestaan.

GEZONDHEIDSZORG EN DIENSTVERLENING

17 Verpleging en thuishulpen van oudere doven moeten NGT leren .
17 In ziekenhuizen en universiteiten drempelvrees voor doven wegnemen.

20 Mensen die op medisch gebied werken moeten meer van dovencultuur weten en
gebarentaal beheersen.

31 NS-Ioketten moeten blijven bestaan.
31 Treintaxi's zijn niet geschikt voor doven.

IDENTITEIT EN BEWUSTWORDING

2; 8 Zelfbewustzijn en eenheid .

12 Bevorderen bewustzijn dovencuttuur.
14 Doven moeten leren demonstreren. We ziln te passief.

17 Niet blindstoren op de dovencuttuut blik verruimen, elkaar accepteren als mens.
29 Bewustwording van het belang van opkomen voor jezelf (voor veel doven nog steeds

erg moeilijk).
40 De dove mens moet zlch loten zienen don de kans krijgen als iemand met kwaliteiten.
47 We zeggen vaak dot doven een eigen taal en cultuur hebben. Dat Is zo, moor ik

was me niet echt bewust van de dovencultuur totdat een docent me vroeg wat

de verschillen zijn tussen de dovencultuur en die van de horenden. Ik zou meer
informatie geven over wat de dovencultuur inhoudt. niet alleen aan doven. maar

ook aan horenden. Eigenlijk zou er een boek moeten komen over de dovencultuur

en de gebarentaal. Dat mis ik.

48 Inventariseren van behoeften op het gebied van dovencultuur op basis van deze

enquête.Iemand een praatje loten houden en een discussie voeren bijwelzijnsstichtingen.
52 Ontwikkeling van dove kinderen. ontplooiing van eigen identiteit.

83 Verbreding van de identiteit; ontploolïnçskonsen vergroten.

KUNSTEN

64 Theater van en voor doven.
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MEDIA

2; 30: 33: 44 Eigen zendtijd .

3; 13: 29; 30 Meer ondertiteling.

29 SIRE: hoe horende mensen begrip kunnen tonen voor dove medeburgers.
30 Eenmaal per dag een journaal in de NGT.

39 Eigen televisieprogramma met veel discussie onder andere hoe om te gaan met

kinderen met Cl, want die groep wordt steeds groter.
41 Postbus 51 voorlichting over doven.
43 Voorlichting over doof zijnvoor een horend publiek op tv, in kranten en tijdschriften.

44 Televisie-reclame ondertiteld.
50 Eigen zendtijd en een gebarenpostzegel.
54 100%tv-ondertiteling (OOk van de commerc iële zenders).
64 Tv-programma van en voor doven.
67 Eigen tv-programma.

70 Tolk of postzegel bij bijvoorbeeld journaal; dagel ijks tv-programma; meer
ondertiteling.

80 Eigen tv-programma in NGT.

81 Honderd procent ondertiteling. daar moet echt nodig aan gewerkt worden.

83 Integratie doven en horenden verbeteren door toegang tot informatie.

84 Betere informatie over dovencultuur.

ONDERZOEK EN WETENSCHAPPEN

12 Historisch onderzoek van de dovencultuur.
12 Ontwikkelen van het begrip 'dovencultuur' en literatuur daarover.

12 Opzetten lexicografisch Instituut.

36 Het vastleggen van de dovencultuurj-historie en uitdragen van die cultuur.

38 Standaardisatie van de NGT.
42 Aandacht voor 'o roi hlstorv' .

OPVOEDING EN ONDERWIJS

2 Les- en voorlichtingsmateriaal dovencultuur.
6; 13 Tweetaligheid en aandacht voor goede lees- en schrijfvaardigheid.

13 Dovencultuur als schoolvok.

14 Onderwijs voor doven op het gebied van kunst en cultuur. Het gevoel voor kunst
bij doven is onderontwikkeld ,

18 Aandacht voor onderwijs en opvoeding.
24 Aandacht voor ouders van dove kinderen. Dat iserg belangrijk omdat ze heel

erg weinig weten van dovencultuur.
27; 41 De kwaliteit van het dovenonderwijs moet verbeterd worden .
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27 Verplicht stellen van het vak dovencultuur.
39 Ontwikkelen van lessen NGT.

39 Ontwikkelen van liedjes in NGT.
48 Ouders moeten zo vroeg mogelijk op een positieve manier kunnen kennismaken met

dovencultuur.
50 Toegankelijkheid van alle opleidingen voor doven.
50 Doven moeten meteen een tolk krijgen en niet hoeven te wachten op toestem

ming (Cadans, GAK enzovoort).

54 Gratis informatievoorzieningen zoals internet en educatieve bladen.

58 Definiëren wat dovencultuur precies Is zodat het als vak op de scholen en ook op
de HBO-opleiding inhoud kan gaan krijgen.

59 Dovencultuur: verplicht va k In het onderwijs.

67 Materialen over dovencultuur en NGT.
87 Coaching van horende ouders, waardoor zijeen positief beeld krijgen en Cl minder

nodig Is.

ORGANISATIE

12 Een netwerk dovencultuur opzetten.

12 Jaarlijks festival dovencultuur.

55 Samenwerking met andere groepen.

OVERHEID

8; 10; 41 Meer geld.

10 WIJ betalen zoveel belasting en krijgen weinig terug. Er wordt zoveel geld uitgege
ven (Uitmarkt, 5 mei). Wij willen graag een deel van het geld voor verbetering van

de dovencultuur. De overheid moet niet zeggen dat dat te duur voor zo'n kleine
wereld. Wij hebben ook recht op het genieten van het leven en welzijn.

14 De overheid moet zich meer bewust zijn van de belangen van doven.
14 Een dove politicus kan een brug slaan.
15 De overheid moet meer met de dovengemeenschap omgaan.

16 Een doof parlementslid.

20 Meer aandacht voor dovencurtuuc doventheater en -kunst.

20 Meer gebouwen voor de dovencultuur.
20 Meer studiemogelijkheden voor doven.

30 Meer subsidievoor culturele manifestatiesvan dove mensen voor doven en horenden.
31 Alarm voor doven?

36 Toegankelijk maken van alle aspecten van de samenleving.
45 Subsidie van ontwikkeling van materialen op het gebied van dovencultuur.

46 Structurele subsidie voor de ontwikkeling VOrt de covencuttuur.
48 Neem dovencultuur op In de volgende cultuurnota .
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52 Meer geld voor dovenonderwijs.

52 Dovencultuur moet gezien worden als een onderdeel van de verschillende cultu
ren In Nederland.

54 Alle musea voorzien van een tolk NGT.

PU BliCITEIT

15 Meer bekendheid geven aan de dovengemeenschap en -cultuur in diverseInslellingen.
23 Zichtbaar maken van gebarentaal op televisie, op school enzovoort.
33 Meer producten in NGT.

40 Positieve presentatie van doven als culturele minderheidsgroep.
45; 51 Informatie over doven aan horenden.

46 Meer bekendmaken over de dovencultuur.

53 Voorlichting en een commercial over gebarentaal en davencultuur.

53 Billboards met 'Dovenc ultuur onderdrukt, maar prachtig' enzovoort.

59 Dovencultuur in beeld brengen voor iedereen in de vorm van een boek of video.

62 Profilering van de dovengemeenschap in alle media. Hoe meer Informatie en

zichtbaarheid, des te meer begrip.

RECHTEN

3 Gelijke rechten.
3 Recht op Informatie.

16 Gelijke rechten (grondwet) in werk, onderwijs, maatschappelijk leven en politiek.

TOLKEN

2: 3 Meer tolken.

30 De opleiding tot doventolk uitbreiden.

23 Uitbreiden van scholingsmogelijkheden voor tolken en van tolkonderwijs voor

ouders/omgeving van dove kinderen.
41 Meer toegankelijkheid van musea en theaters, doordat zij de mogelijkheid hebben

om een vaste tolk in dienst te nemen.

70 Uitbreiding tolken .

WERK

44 Betere banen voor doven op een hoger niveau,
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107 WELKE VRAGEN MIS JE?

2 Vragen over zelfbewustzijn en -wording.

2 Vragen over verschillen tussen de vorige en de huidige generatie.
10 Vragen over het verschil tussen de regio noord en de regio zuid.

15 Vragen over relaties, bijvoorbeeld kunnen doven beter trouwen met doven of met

horenden? En hebben doven liever dove of horende kinderen?

15 De vraag of je je moet oanpassen aan de dove of aan de horende wereld.
23 Geen. Zeer volledig.

27 Vragen over CODA's.

27 Vragen over het feit dat de meeste dove kinderen horende ouders hebben, dus

dovencultuur, hoe, wat waar?

27 Vragen over subculturen, bijvoorbeeld doofbunden. doven met nevenhondlcops.
28 Vragen over het blauwe lintje: moeten we hiervan gebruikmaken?
29 De vraag: wat betekent dovengemeenschap?

29 De vraag : wat verstaan we onder doofvriendelijkheid?
29 Vragen over de positie van dove medewerkers op dovenscholen.

30 Vragen over de verantwoordelijkheid van dove mensen voor huidig en toekomstig
beleid van de dovenbeweging.

30 Vragen over de visie van doven op de toekomst, betreffende een sterk veroude

rende (vergrijzende) maatschappij .

37 Vragen over dovengeschiedenis.

62 Vragen over:
- vroegtijdige onderkenning van doofheid bij risicogroepen

- gezinsbegeleiding: dove of horende maatschappelijk werkers e.d.
. CODA's: horen die bij de dovenwereld?

- plaats van de tolken binnen de gemeenschap en hun invloed op de gemeenschap.
70 Vragen over de rol van de dovencultuur in de hulpverlening. Doven ten opzichte

van dove of horende hulpverlening.

74 Vragen over humor.

75 Vraag: Wanneer (bij welke zaken) Is de scheiding tussendoof en slechthorend nood
zakelijk en wanneer (bij wel ke zaken) Issamenwerking mogelijk en in het voordeel

van beide groepen?

77 Ik weet in feite niet voldoende over de dovencuttuut dus weet ik niet wat ik mis in

deze vragenlijst.

80 Vragen over het belang van belangenbehartiging.
81 Vragen over behoeften van doven, integratie.
82 Wat betekent dovencultuur voor jou persoonlijk?

84 Geen Idee, door talloze vragen, pfffi
85 Weet Ik niet , Het duizelt me nu van al die vele vragen,

86 OP dit moment komt 't bij mij niet op, mijn hoofd zit te vol met deze vragenlijst.

87 Dovencultuur: teamwork of individueel?

87 CODA's: dove en horende kinderen van dove ouders.
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De opsteller van de enquête mist zelf bovendien de volgende vragen:

- vragen over de positie van horende ouders

- vragen over subgroeperingen. zoals plots- en laatdoven

- vragen over opvoeding.
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DOVENCULTUUR: VERSCHEIDENHEID EN EENHEID
Dr Paddy ladd

Theater 't OOG, Amsterdam 26 november 1999

(Deze lezing werd eerder gehouden voor de WFD in Brisbone. 1999)

Paddy Ladd is filosoof, tooIkundige en cultureel antropoloog. HIJ was als gasthoogleraar
verbonden aan conoooe: Unlversify. HIJ werkte vele jaren voor de televisie, onder andere
voor het programma See Hear van de BBC.

Paddy Ladd isol sinds jaar en dag een bekend activist op het gebied van dovencultuur.

1. INLEIDING

Tien jaar geleden werd er voor het eerst op een wereldcongres van Doven een lezing

gehouden over Dovencultuur, namelijk op de Deaf Way in de Verenigde Stoten.

Nu, tien jaar later zijn we weer bijeen. In onze Dovenwereld isveel veranderd. Er isvooruit

gang geboekt, niet alleen in Europa en in de Verenigde Staten maar overal ter wereld, Er

zijn ook negatieve ontwikkelingen, ingezet door onze oude vijanden, de medici, bijvoor

beeld de toename van coctueene implantaten, de dreiging van het genetisch onder

zoek enzovoort.

2. OORLOG EN VREDE

Misschien kunnen we beter begrijpen wat Dovencultuur is als we denken in termen van

oorlogstijd en vredestijd.

Met 'oo rlogstijd ' bedoel ik de gevechten die we voeren met de horende wereld, de

gevechten voor de basisrechten van Dove kinderen en volwassenen. Veel van die ge·

vechten hebben we nog steeds niet gewonnen. In veel londen vechten Doven nog steeds

voor het recht op werk , op onderwijs, het recht om auto te rijden of zelfs voor het recht

om met elkaar te trouwen.

Misschien leidt het tot een beter begrip als je die oorlogstijd ziet als een strijd tegen kolo

nialisme of een onafhankelijkheidsstrijd . Waarom? Omdat je don de overeenkomsten ziet

met de politiek in de horende wereld .

Bezig zijn met Dovencultuur, met Dovengeschiedenis en gebarentalen heb ik altiid gezien

als kenmerkend voor de 'vredestijd ', Daarbij gaat het om activiteiten die vooral binnen

de Dovengemeenschap plaatsvinden. Vroeger dacht ik dot als we de oorlog gewonnen

hadden, we ons zouden kunnen richten op onze eigen cultuur. geschiedenis en taal.

Want het leek een overbodige luxe om je in oorlogstijd bezig te houden met cultuur. Nu

weten we inmiddels wel wat de strijdpunten zijn; die zijn scherp omlijnd en glashelder.
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Maar we hebben een veel minder helder beeld van onze Interne kwesties en onze
toekomstvisie. Maar zonder een toekomstvisie weten we nlet waarover we van gedach
ten moeten wisselen en in welke richting we moeten gaan.

Er zijn kwesties die zowel In oorlogstijd als in vredestijd spelen. Neem bijvoorbeeld het
Dovenonderwijs. Als we niet weten wat we willen met het oovenoncerwts, welk systeem
we het best vinden en welke plaats de Dovencultuur in het onderwijs moet innemen,

kunnen we ook In landen waar de oorlog isgewonnen geen helder plan presenteren en

zullen de kolonialisten die nu de macht hebben de inhoud en kwaliteit van het vernieuwde

Dovenonderwijs blijven bepalen. Datzelfde geldt voor de gezondheidszorg, de welzljns

voorzieningen, de televisieprogramma's voor Doven en de Dovenorganisaties.

Er moet dekolonialisatle plaatsvinden. Om dat te kunnen bereiken moeten we onszelf
beter leren begrijpen. Wie zijn wij? Wat hebben we te bieden? En op welke manier? Deze
fase van de onafhankelijkheidsstrijd kan worden gezien als een Culturele Revolutie.

3. OVEREENKOMSTEN MET ANDERE REVOLUTIONAIRE BEWEGINGEN

Atle samenlevingen die zijn gekolonialiseerd, moeten hetzelfde proces doormaken. Het
bereiken van politieke doelen ismaar het halve werk. Daarna moeten ze aandacht be

steden aan cultuur. zelfonderzoek doen, nagaan welke beschadigingen het kolonialisme
teweeg heeft gebracht en hoe die schade kan worden hersteld.

Eén manier is om eerst aan de macht te komen en dan pas te werken aan oplossingen

op cultureel gebied. zoals dat is gebeurd In Cuba, China en in een aantal andere lan

den. Maar, zoals jullie weten, isdat voor ons niet mogelijk.

Een andere manier Is om al tijdens het proces van dekolonloäsotte culturele kwesties aan

de orde te stellen. Goede voorbeelden hiervan zün wat Fanon heeft gedaan In Algerije,
Freire in Brazilië, Blko In Zuid-Afrika. de beweging van zwarte mensen, indianen en
Aboriginals in de Verenigde Staten en Australië.
Als je het zo bekijkt, zijnÓe pogingen die we doen om erachter te komen wie we zijn en

wat Dovencultuur is geen luxe, maar een noodzakelijk onderdeel van het proces van
oekolonloüsotle.

4. DOVENCULTUUR EN DE VIJAND ONDER ONS

AlS we niet aan zelfonderzoek doen, lopen we het rlsico dat de plaats van de horende

kolonialisten wordt ingenomen door Dove leiders die zich horend gedragen, weinig res
pect hebben voor gewone Dove mensen en vooral geïnteresseerd zijn in macht. Als we
nagaan wie we zijn en wat de 'Oeor Way' is, kunnen we dergelijk gedrag herkennen en

dat soort Doven ontmaskeren. Dan pas kunnen we werken aan het totstandbrengen van
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een Dovengemeenschap op basis van gelijkwaardigheid .
Zoals Jullie misschien weten, hebben de Europese landen hun koloniën uiteindelijk onaf

honkenlknetd gegeven. Maar tegelijkertijd hebben ze een nieuwe vorm van kolonialisme

gecreëerd, door op financieel gebied de touwtjes in handen te houden en Inheemse

leiders aan te stellen die zich als marionetten gedragen . Dot zou ons ook kunnen overko
men, tenzij we een helder beeld hebben van Dovencuttuur.

5. DOVENCULTUUR OP ZICH

Het isboeiend dat het begrip 'Dovencultuur' de afgelopen tien jaar meer en meer wordt
gebruikt. terwijl de meeste mensen niet precies weten wat het betekent. Blijkbaar heb
ben zowel Doven als horenden de Intensieve behoefte om bepaalde gedachten en

gevoelens een naam te geven, ook o: vinden ze het moeilijk om uit te leggen in woorden

of geboren wat Dovencultuur precies betekent.

Er is nu geen tijd om op alle aspecten daarvan In te gaan. Maar we kunnen wel

beargumenteren waarom we menen dat Dove mensen een eigen cultuur hebben.

Laten we allereerst het begrip cultuur definiëren: 'de verschillende manieren waarop een

groep mensen leven' . Let op het gebruikte meervoud. Dot meervoud Is erg belangrijk,
zoals we loter zullen zien: dus 'manieren '. niet 'manier'.

Sommige minderheidsgroepen hebben eigen levenswijzen, maar niet een eigen taal. Dit

noemen we subculturen. Moor omgekeerd zijner geen voorbeelden van een groep die

een eigen taal heeft maar geen eigen cultuurl

We kijken naar de wereld om ons heen en proberen deze te begrijpen door met elkaar in
onze eigen taal te communiceren. Dot betekent dot Iedere taalgroepering de wereld

anders ziet en zich een eigen wereld en een eigen cultuur schept, gebaseerd op die
andere zienswijze. Taal iseen soort bril. Zet de bril op en de wereld ziet er anders uit.
Een eenvoudig voorbeeld: de Engelsen hebben maar één woord voor sneeuw. Als ze

naar de Noordpool gaan, zien ze sneeuwen nog eens sneeuw. Moor de mensen die op
de Noordpool leven hebben meerdere woorden om de verschillende toestanden van

sneeuw te beschrijven. Alsze die woorden aan de Engelsen uitleggen, kunnen de Engel

sen die verschillen ook opeens zien. Vandaar dot taal te vergelijken volt met een bril. Als
je de bril opzet, zie je andere dingen.

Daarom weten we ook dot Dovencultuur bestaat. Onze taal beschrijft een andere kijkop

de wereld dan de gesproken talen. En uit de gebarentalen ontwikkelt zich de 'Deaf Mind'

(Dove Zienswijze).
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6. ONDERZOEK NAAR DOVENCULTUUR

Het probleem is dat we nog steeds niet voldoende tijd hebben besteed aan het onder
zoeken van de wereld zoals wij die zien, omdat we in oorlog waren en het kolonialisme
bestreden.
We hebben pas de eerste stappen gezet om in kaart te brengen 'wat Doven doen' in
vergelijking met 'wat horenden doen' , We zijn begonnen de Dove vertelkunst, folklore en

kunst te bestuderen. Moor we hebben nog niet de volgende stap gezet. namelijk bestu
deren wat Doven doen als ze onder elkaar ziJn. Doven gedragen zich dan anders. hante
ren andere normen en waarden.

Dat we zo weinig onderzoek hebben gedaan, wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het

feit dat we onze cultuur als vanzelfsprekend beschouwen, net als iedere andere groep.

Pas als onze eigen cultuur geconfronteerd wordt met een eneere cultuur. zien we de
verschillen. Of als een van ons 'de regels overtreedt' en we hem of haar als 'fout' be
stempelen,

Pasop het moment dot we meer onderzoek doen noor onze gemeenschap, kunnen we

de culturele kenmerken helder omschrijven. Don zullen we ook ontdekken dat de Doven

cultuur niet een ondeelbaar geheel Is, maar dat ieder land zijneigen Dovenculturen heeft.

Als we iedere Dovencultuur hebben onderzocht, kunnen we vaststellen welke kenmer

ken Dove mensen over de hele wereld met elkaar gemeenschappelijk hebben.

7. EENHEID VAN DOVEN OP WERELDNIVEAU

Zoals Jullie weten, hebben Dovenculturen overal ter wereld een aantol gemeenschap
pelijke kenmerken, Dot is ook het bijzondere van onze culturen: heel diep van binnen zijn
we ervan overtuigd dot we een Internationaal Doof Zelf hebben. Ik noem dot onze Dove

Natuur.

Er is nog een oorzaak van die eenheid. De meeste gebarentalen lijken grammaticaal

veel meer op elkaar dan gesproken talen. Dat betekent dat we op een basaal niveau de

wereld op eenzelfde manier Interpreteren.

Bovendien hebben we allemaal te maken met dezelfde vormen van onderdrukking en
dot leidt Ooktot eenheid. Wanneer een EngelseDove een Thaise, Ugandese of Argentijnse

Dove ontmoet, hebben ze belden te maken gehad met orollsrne. onderdrukking door

ouders en door de maatschappij. Dat legt een stevige basis voor wederzijds begrip.

Twee eeuwen geleden waren Dove mensen trots op dit werelderfgoed. In de tijd van de

grote feestmalen In Parijs rond 1830schrijven de Doven vol bezieling . Hun geschriften loten
zien op welke manier we als mensen in vrede en eensgezindheid kunnen samenleven.
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8. VERSCHEIDENHEID ONDER DOVEN

Maar we zijn er nog niet, want we hebben - zoals jullie weten - nog met andere proble

men te maken. En een van de grootste problemen isdat we ons de normen en waarden
van de horende samenleving waarvan we deel uitmaken, hebben eigengemaakt.
Dus als de horende samenleving aan ons overbrengt dat blanken zwarten moeten ha
ten, protestanten een hekel moeten hebben aan katholieken, mannen beter zijn dan

vrouwen, hetero's homo's moeten haten, dan hebben we er moeite mee om die patro

nen niet over te nemen, vooral als op onze scholen jongens en meisjes, blanken en zwar

ten gescheiden onderwijs krijgen .

Als we een sterk Doof zelf hadden behouden, zouden we beter in stoot zijnom te zeggen:
'Dat zijn de waarden van de (horende) maatschappij waar wij niets mee kunnen. We

geloven dat ieder Doof individu van gelijke waarde is:

in de negentiende eeuw waren we bezig ons zo op te stellen . Maar toen kwam het

crossusene kolonialisme en werden Dove onderwijzers, mentoren en leiders van hun posi

tie beroofd. Oronsrne heeft dus meer schade veroorzaakt dan we dachten. Oralisme

heeft de Dove tradities vernietigd die hadden kunnen leiden tot een sterke Dove Identi
teit die bestand is tegen de negatieve normen en waarden in de maatschappij. In de

afgelopen honderd jaar of meer zijn we onze Dove Natuur kwijtgeraakt. In die honderd

jaar waren onze Dove leiders marionetten van de kolonialisten en werden sterke Doven
uitgemaakt voor onruststokers.

9. DOOF 'NATIONALISME'

In de afgelopen twintig jaar Is er sprake van herstel. In die periode is een ander patroon

ontstaan waarbij we veel van wat we geleerd hebben verwerpen als 'de horende ma

nier' waar 'de Dove manier' voor in de plaats wordt gesteld.
Dat kan een waardevolle eerste stap zijn, maar het isook niet meer dan een eerste stap.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat mensen elkaar aanvallen door te zeggen 'dat is geen

doof gedrag' of 'je denkt als een horende'. Het iseen manier om de ander te choqueren

waardoor deze zich bewust wordt van het feit woorden van de (horende) meerderheid
te hebben overgenomen, waarden die de Dovengemeenschap kunnen schaden.

Maar we moeten ook onder ogen zien dat het vaak een spel is dat door sommige Doven

wordt gespeeld om wraak te nemen op horende mensen, vooral op ouders, of op Doven

die op hen hebben neergekeken In de oralistische perlooe. Uiteigen ervaring weet ik dat
veel mensen die dat spel spelen helemaal niet opkomen voor het welzijn van alle Dove

mensen, maar alleen maar voor zichzelf een betere positie willen verwerven. Ik noem dat

'Doof Nationalisme' en dat isgevaariijk. Kijk maar naar andere çekorontojseeroe landen.
Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die aan de macht zijngekomen door overal te
verkondigen dat ze ' tegen de blanken ' zijn. Dat lijkt radicaal, maar op het moment dat

ze macht en geld hebben, houden ze dof alleen voor zichzelf en hun vrienden.
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Een van de interessantste uitkomsten van mijn onderzoek isdat het in de tijd voorafgaande
aan het oralisme niet uitmaakte of je al dan niet kon spreken of lezen. Alseen Dove deze

vaardigheden beheerste, werden deze eenvoudigweg gezien als werktuigen en wapens
waar de rest van de gemeenschap van gebruik kon maken. Na het oralisme verander

den deze vaardigheden In wapens die de Doven onderling verdeelden, waarbij de Do

ven die konden spreken en lezen de baas konden spelen over de anderen. Het isdus niet
verwonderlijk dat de Dove nationalisten neerkijken op spreekvaardigheid of beweren

dot je je als een horende gedraagt als je naar de universiteit gaat of probeert een oplei

ding te volgen. Ze associëren dat met de onderdrukking in het verleden.

Tegenwoordig zijn nog moor twee groepen tegen het volgen van een opleiding:
- de ouderwetse Dove leiders die zelf het onderwerp van kritiek zijn, of

- de Doven die op een horende school hebben gezeten en de complexiteit van de Doven-
cultuur niet volledig begrijpen.

In plaats van tot verscheidenheid zou dat kunnen leiden tot verdeeldheid. Wat betekent
verscheidenheid in de Dovenwereld?

10. VERSCHEIDENHEID IN DE DOVENWERElD

De Dovengemeenschap kent subgroepen . Het Is belangrijk om op te merken dat dat
tevens geldt voor veel andere culturen, in het bijzonder de minderheidsculturen, waartoe

de Dovencultuur behoort.

Ikdefinieer minderheidsculturen als culturen die worden omringd door een rneerderhelos

cultuur en van oudsher vaak door deze meerderheidscultuur worden onderdrukt.

De minderheidscultuur iseen combinatie van de eigen cultuur, en van normen en woor

den die uit de meerderheidscultuur zijn overgenomen. Deze twee elementen strijden met

elkaar, in ieder individu en binnen de cultuur. Het leidt tot een constante druk om na te

gaan wat bij de Dove Identiteit hoort en wat niet. welk gedrag Doof is en welk gedrag
niet,

Op deze manier bekeken heeft de Dovencultuur meer overeenkomsten met de Atro

Amerikaanse cultuur dan met de Amerikaanse of Engelse cultuur. En ook meer overeen
komsten met de cultuur van de Aboriginals dan met de Australische cultuur enzovoort.

In deze rrunderheloscutturen zijnopvallende ontwikkelingen gaande. Zwarte vrouwen bij
voorbeeld hebben de manier waarop zwarte mannen het zwart zijn omschrijven ter dis
cussie gesteld. Ze hebben ook de manier waarop blanke vrouwen het vrouw zijn

omschrijven ter discussie gesteld.
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tets dergelijks isook aan het gebeuren in de Dovenwereld. Twee voorbeelden:
Een Schotse vriend omschreef zichzelf als volgt. Kijk maar:

[Ik Doof zelf, Schots zelf, heen en weer springen]

Dit voorbeeld geeft aan hoe we ons niet oueen kunnen omschrijven als Doof versus ho

rend, maar ook als Doof en Schots. Dat is een stap vooruit.
Een jonge Dove vriendin omschreef zichzelf als volgt. Kijk maar:

[Ik Doof, vrouw, Afrikaans, Brits, lesbisch]

Dat is al weer een stap verder. Toch is het nog een simplificatie, want ze heeft het niet
over de klasse waartoe ze behoort of de maatschappelijke status die ze heeft. En mis
schien weten Jullie nog meer 'zelven' te bedenken die in de omschrijving thuishoren .

Bovendien is het een simplificatie omdat de verschillende identiteiten elkaar overlappen.

In de Dovencultuur doet dat zich ook voor. Verschillende aspecten van de horende cul
tuur zijn al zo lang door Doven overgenomen dat ze een onderdeel van de Dove identi

teit lijken te zijn. Toch ondersteunen ze de zaak van Dove mensen niet echt, maar zijn

ermee in tegenspraak. In Dovenorganisaties waar voorheen horenden de leiding had

den, gedroegen de Doven die de leiding overnamen zich als horenden. No verloop van

tijd gingen die gedragingen onderdeel uitmaken van de Dove traditie .

11 . VERSCHEIDENHEID ONDER DOVEN EN DE TOEKOMST

Het belangrijkste dat we van deze voorbeelden kunnen leren Is dat we moeten ophou
den te denken in dualistische termen, zoals 'Doof versus horend' en dat we moeten gaan
nadenken over wie we zijn, wat we met elkaar delen. welke waarden van levensbelang

zijn en welke waarden we moeten veranderen of loslaten.

De voorbeelden helpen ons ook om simpele 'Doof-horend ' modellen los te laten en in te
zien dot 'horend' niet één kant heeft, moor meerdere kanten. Van daaruit kunnen we de
wereld ingaan en uitvinden met welke horende mensen we dingen gemeenschappelijk

hebben en met welke horende mensen niet . En van daaruit samenwerken aan wat je
een 'Regenboog Verbond' zou kunnen noemen van alle mensen die onderdrukt zijn, of

ze nou doof zijn of horend.

Want weet je, een van de meest opwindende aspecten van de Dovenwereld is het feit

dat er zowel verscheidenheid is als eenheid .

Op het Wereldcongres van Doven zijn 5000 mensen uit de hele wereld t)iJeengekomen,

met allerlei huidskleuren, van verschillende leeftijden, met verschillende godsdiensten,

mannen en vrouwen, hetero's en homo's. AI die verscheidenheid onder de vlag van
'Doof' . Wat een uniek voorbeeld om de Verenigde Naties voor te leggen. om te laten
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zien aan de rest van de oioneen We zijn in de gelukkige omstandigheid dot we elkaar
kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen onderzoeken wat het betekent om zwart, blonk,
Hindoe. Boeddhist. Moslim of Christen te zijn .

En hoe doen we dot? We maken gebruik van de overeenkomsten tussen onze gebarenta

len. fundamentele Dove ervaringen en onze Dove natuur. Nationale grenzen hebben voor
ons geen betekenis en we gaan don ook regelmatig de grens over.

Zoals jullie weten. moet je proberen in internationale contacten je 'nationale zelf' opzij te

zetten. Anders werkt het niet . Je moet op zoek gaan noor het meer zuivere Dove zelf. We

hebben tijd nodig om onderzoek noor dot 'Dove zelf' te kunnen doen, noor wat het
betekent en hoe het werkt. Maar jullie weten diep van binnen waarover ik het heb.

Dot is eenheid in verscheidenheid. Moor als we blijven vasthouden aan ons nationale zelf
en onze nationale cultuur. als we de onderlinge verschillen bekritiseren, wat hebben we

don? Geen verscheidenheid. moor verdeelenelot

Dushet wordt tijd om eens goed naar onszelf te kijken, noor wie we zijnen noor hoe we zo

geworden zijn. Het Is tijd om onderzoek te doen en door verslag van te doen.

Op het Wereldcongres van Doven zijnspeciale belangengroeperingen aan bod geko

men, dot is ook een goed voorbeeld. Het is de eerste keer dot de WFD die belangengroe
peringen in het programma heeft opgenomen. En het is tijd om ons te richten op onze

Internationale Dove Gemeenschap en deze te huldigen, tijd om werkelijk samen te wer·

ken en de wereld voorbeelden te loten zien van de schoonheid van de regenboog die
we te bieden hebben.

Want. laat er geen misverstond over bestaan, het zal niet long meer duren ot de Euro

pese en Amer ikaanse wetenschap zal opnieuw proberen om de Dove mensen te vernie

tigen. En we zullen worden gedwongen om ons recht om geboren te worden te
verdedigen. Loten we niet tot het laatste moment wachten en don In paniek handelen.

Loten we nu alvast aan de Verenigde Noties en aan de wereld laten zien hoe mooi de

Dove verscheidenheid en eenheid isl

Donk ui
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LEZING PADDY LADD



'HET GAAT IN DE EERSTE PLAATS OM HET UITHANGBORD.'
• VRAGEN EN OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE LEZING VAN PADDY LADD •

Jan Boeker:

Twintig Jaar geleden was ik me helemaal niet bewust van dovencultuur. Toch ben Ik uit

mezelf het gevecht aangegaan. Ongeveer vijftien jaar geleden heb Ik met andere do

ven in Voorburg een dovenclub opgericht. Overdag praatte ik met de horende collega's

op mijn werk en 's avonds maakte ik heerlijk gebaren met de doven in de dovenclub.

Maar we hadden ook het idee om doven en horenden samen te brengen, zodat horen

den ook konden leren gebaren. In het begin van de avond ging dat nog wel goed, maar

naarmate de avond vorderde, verwaterde de communicatie en splitsten we toch weer

op In twee groepen : doven en horenden. Wat is daarvan de oorzaak?

Paddy Ladd:

Het ismoeilijk om die vraag te beantwoorden. Wij zien in Engeland dezelfde scheiding als

die je net beschreven hebt. Veel dove mensen denken als er horenden in de dovenclub

komen: 0, Ik wou dat die horenden weggingen I We willen ze aan de ene kant welkom

heten en aan de andere kant hopen we dot ze weggaan. De horenden doen wel hun

best , maar de communicatie verloopt moeizaam. En de doven hebben al de he le dag

moeten praten.

IIse Jobse:

Wordt de dovencultuur door Cl vernietigd?

Paddy Ladd:

Sommige kinderen hebben een Cl, maar blijven toch tot de dovencultuur behoren en

leren gebarentaal. Ze hebben een dove identltel1. Als ze ouder worden en niet meer

onder het gezag van hun ouders vallen. kunnen ze beslissen om het Cl te laten verwijde

ren.

Hetzelfde geldt voor het oralisme : kinderen wordt verboden te gebaren. maar als ze vol

wassen zijn, maken ze hun eigen keus.

Ik zal jullie iets vertellen: op een gegeven moment ging ik op bezoek bij vrienden en we

zaten te gebaren. Opeens had Ik kriebel op mijn rug en Ik krabde. Toen vond Ik een los

draadje waar een Cl aan vast zat , De volgende dag vroeg Ik aan mijn vrienden: van wie

is dit Cl? Ze dachten na en zeiden: 0 ja er zijn twee kinderen op bezoek geweest van vijf

en zesJaar met een Cl. Die kinderen proberen met man en macht hun Cl kwijt te raken en

een van hen had zün Cl tussen de kussens van de bank gestoptl

Maar er is nog noop voor die kinderen. want ook ol hebben ze een CL hun dove Identiteit

kunnen ze hen niet afpakken.

Rutger-Jan Savelkoul:

Vroeger werden doven onderdrukt door mensen zoals 8ell en Edison. Hebben doven nu

meer kans om de horende maatschappij te weerstaan. te overwinnen?
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PerwIn Schol :

In de dovenwereld zijn enkelen actief. maar de overgrote meerderheid van de doven
denkt. ieder voor zich elî God voor ons allen . Hoe kunnen we doven overhalen om meer
actief te worden? Want anno 1999zijn er maar weinigen actief.

Hannle Bloed:

Volgens mij bestaat er nog geen dovencultuur in Nederland. We zijn nog aan het naden

ken over wat dovencultuur eigenlijk is. Ik wik graag weten hoe het staat met de doven
cultuur in Engeland en met het onderzoek daarnaar.

Paddy ladd:

In de verre toekomst zal er een dag komen dot we wakker worden. Er is nu al een groot

verschil met de situatie van bijvoorbeeld twintig jaar geleden. We hebben vooruitgang
geboekt. Het probleem isalleen dat als we een stop voorwaarts doen, we meteen weer

een stop achteruit worden gedrongen. Daarom moeten we meerdere stappen voor

waarts doen, zodat we tenminste vooruiteomen. ook al worden we teruggeduwd. En het

antwoord op de vraag hoe dat kan gebeuren, moeten we bij onszelf zoeken. Zolang als

we ons van binnen onzeker voelen en negatief denken over ons doof zijn, kunnen onde

ren ons overheersen.
Dit jaar werd er in Engeland een demonstratie gehouden voor de Britse Gebarentaal.

Voor de eerste keer. Vierduizend dove mensen marcheerden voor hun recht . En hopelijk

gebeurt het volgend Jaar weer.
We moeten ons verenigen, macht ontwikkelen en die loten zien. De regering zal ons heus

niet helpen. De enige manier Is om op te komen voor onze rechten.

Carolyn Denmark:

Ik wil hier nog wat aan toevoegen. Vroeger waren de horenden de baas in de doven
wereld. Maar er zijn steeds meer dove mensen die een hoge positie innemen, bijvoor

beeld op de televisie, in de medio. Moor het probleem isdat die dove mensen op hun
beurt vaak ook weer onderdrukkend zijn. Ze behandelen andere doven als minderwaar

dig, grijpen de kans voor zichzelf en zeggen: sorry hoor, moor ik kom nu even op voor

mezelfI Ze gedragen zich als horenden. En willen een goede indruk maken op hun ho 

rende collega 's, omdat ze bang zijn dat ze er anders uitvliegen. Dus zij likken de hielen

van de horenden en onderdrukken andere doven. Ik weet nog niet hoe we dat kunnen

veranderen.

Marljke Scheffener:

We hebben in Amsterdam een werkgroep Dovengeschiedenis. Die werkgroep bestaat
alleen uit doven. Het doel van de werkgroep Is om onderzoek te doen naar de geschie

denis van Amsterdamse doven door geschriften te bestuderen en interviews met doven
te houden. Je zegt in je lezing dat we moeten zoeken naar ons oleoere.zerr. Heb je tips

voor ons hoe we dat moeten doen?
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Paddy ladd:

Hartelijk gefeliciteerd met het werk dat jullie doen. Het is iets dat Ik ol jaren heb willen

doen, onderzoek doen. oude dove mensen Interviewen over wat ze In het verleden heb

ben meegemaakt. Endat op video op te nemen zodat we die ervaringen later aan onze

kinderen kunnen loten zien.
Moor het probleem is: wie bepaalt waar het onderzoeksgeld naartoe gaat?

Als je een aanvraag indient bij de regering, zal de regering kijken naar wie er voordeel

heeft van het voorgestelde onderzoek: horenden of alleen doven? Dus goot het geld
vaak naar communicatiecursussen voor horende ouders van dove kinderen bijvoorbeeld.
Klop je bij de regering aan voor geborentaalonderzoek, dan krijg je In de meeste geval

len een afwijzIng.

Toch isde tijd nu rijp. De regering is zich nu meer bewust van de dovencultuur. Richt dus

nu een Nationaal Centrum voor Dovengeschiedenis op of een Doof Historisch Museum,

net zoals de joden dat hebben gedaan. Het gaat In de eerste plaats om het uithang

bord. niet eens om de inhoudI Dat komt vanzelf wel. En werf dan geld voor onderzoek,
voor het opzetten van een videotheek met bonden met interviews. En zorg ook voor een
studio waar dove mensen kunnen komen om te worden gefilmd. Dusmijn voorstel iseen
Doof Historisch Museum annex Cultureel Centrum. En als je dan moor 2000 gulden subsi

die kriJgt, kan Je zeggen: he, de tijden zijnveranderdl Kijk maar noor ons uithangbordI We
willen een bedrog met meer nullenl We moeten ook een slagzin hebben of een voor

man, zo iemand als Ruud Gullitt bijvoorbeeld. Die kan ervoor zorgen dot mensen denken:
wow, gebarentaal dat lijkt me pas leuk. We moeten ook niet om geld bedelen, maar
laten zien dat het iets bijzonders is.

Organiseer workshops. Verzamel informatie. Zoek mensen die bereid zijnom naar andere

londen te reizen om interviews af te nemen op video.

Het gaat niet om voorzieningen als flitsbellen enzovoort, het goot om de dovencultuur.

Het probleem isdat de dovenscholen beweren dat er op school gebarentaal wordt ge
bruikt, maar wij weten beter. Alleen de regering weet het niet . Dus we moeten argumen

ten verzamelen en die aan de regering aanbieden waarom het belangrijk isdot we geld
krijgen voor de ontwikkeling van onze cultuur.
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TELEVISIE EN DOVENCULTUUR
lezing van Carolyn Denmark

cototvn Denmark werkt bij HTV Westals presentatrice van het lokale nieuws voor doven.
In het verleden werkte ze bij het programma Sign On van Channel Four en het populaire
programma See Hear van de BBC.
Daarnaast presenteerde ze vele informatieve video 's van de overheid.

cototvo Denmark studeerde af als docent Britse Gebarentaal aan de Durham University
in 7990 en studeerde oeot Studies aan de ënsto: Urûvetsitv.

Ikzal de lezing houden in internationale gebarentaal en Gerdinand Wagenaar zal de lezing

vertalen in de Nederlandse Gebarentaal zodat jullie de keuze hebben naar wie jullie kijken.

Mijn naam Is Carolyn Denmark en mijn naamgebaar is [elegant çeooor met belde handen,

T-hand].

Mijn oma is Nederlands. dus ik heb ook Nederlands bloedl

Mijn lezing heeft als onderwerp televisie en dovencultuur. En ik hoop dat jullie door deze
lezing een helderder beeld krijgen van wat dovencultuur is.

Ik werk bij de televisie voor een programma voor doven en hier op de flopover heb ik alle

aspecten opgeschreven die daarmee te maken hebben.
In de eerste plaats heb je de producer en die is de boos. De producer Is vaak horend .

Producers weten vaak niets van de dovencultuur. Sommigen kunnen aardig gebaren en
daar heb Ik respect voor, maar ze begrijpen niet voor honderd procent wat het is om
doof te zijn. Het isde verantwoordelijkheid van de producer om het script te bewaken.
Bevat het script elementen van de dovencultuur? Dat is afhankelijk van wie het heeft

geschreven. Het zijn meestal horenden die het script hebben geschreven . BIJ de inhoud

van het script goa1 he1om wat het doel isvan het programma, wie word1 er door bereikt.

Is het een programma voor kinderen of voor oude mensen?

Wie Is de presentator? Ishet een dove presentator die presenteert in gebarentaal? Of is

het een horende presentator die gebruik maakt van een tolk gebarentaal? Wat voor

training of opleiding hebben de presentatoren gehad?

Neem eens een kijkje in de geschiedenis. Er ziJn programma's voor b ijvoorbeeld homo's

en programma's voor zwarte mensen. Bevatten die programma's 'gay culture' of 'bleek
culture'? Dat zou wel moeten, maar wij zijnniet degenen die de beslissingen nemen. En Is

de presentator van dat programma zelf homo of zwart? Dat is nog maar de vraag. Het

zou goed ziJn voor de identificatie. En dat geldt ook voor programma's voor doven.

In televisieprog ramma's is humor erg belangriJk. Maar het gaat dan altijd om horende
humor die dove mensen niet aanspreekt. Het isbelangrijk dat er in een programma voor

doven dove humor zit. Die bestaat wel! Moor zit er dove humor in een programma voor
doven, gemaakt door horenden? 001 Is de vraag.
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Een ander punt isof mijn eigen taal, de gebarentaal, de voertaal van het programma is

en of mijn eigen cultuur, de dovencultuur, en mijn eigen geschiedenis, de doven

geschiedenis, in het programma aan bod komen.

Ikwerk bij de televisievanaf 1992. In Engeland zijn verschillende televisiezenders en Ikwerkte

bij Channel Four. Het programmo heette 51gn On. Ikwerkte met een team van olleen maar
doven. Het was een sterk en gemotiveerd team. De producers waren beiden horend maar

ze konden goed gebaren. Een van hen had een dove partner en de ander kon ook goed

gebaren en ik respecteer hen daarvoor. Het programma gaf informatie, behandelde aller
lei onderzoek en aspecten van de dovencultuur. Er werden interviews met allerlei mensen

gehouden, moor het programma bracht bijvoorbeeld ook reportages over vakantie
landen. Het werd gemonteerd en don later uitgezonden.

Je moet je realiseren dat op de televisie vele culturen te zien zijn en dat wij als doven
daartussen een plaats moeten verwerven met een eigen programma. Dot is moeilijk te

bereiken. Want je krijgt moor dertig minuten en de producers bepalen hoe die dertig

minuten moeten worden ingevuld. De mensen die de besllsslngen nemen, weten vaak
niets van dovencultuur.

Als een programma voor zwarte mensen gemaakt wordt door blonken, is het dan nog
een zwart televisieprogramma? Datzelfde geldt voor een programma voor doven. Als

dat gemaakt wordt door horenden, Is het don nog een programma van doven? Horen

den oefenen dan invloed uit op miJn zelfbeeld. Het isdon geen dovenprogramma moor
een programma van hoe horenden doven zien.

Een dovenprogramma op de televisie is heel belangrijk en het Is ook heel belangrijk dot
bij het maken ervan dove mensen zijn betrokken.

In 1980 was er maar weinig Britse Gebarentaal (BSL) op de televisie te zien. Het doven

onderwijs was In die tijd erg slecht. Doven hadden weinig zelfrespect en trots. Toen kwam

See Hear in de Britse Gebarentaal en konden we ons eindelijk identificeren.

Hoe krijgen horende mensen hun Informatie? Op hun werk, in gesprekken met anderen.

Horende mensen horen de hele dag door informatie zonder zich te hoeven inspannen. Ze

gaan naar lezingen enz. Zezijn goed geïnformeerd. Voor dove mensen geldt dat helemaal
niet.

Als horende heb je de radio als een soort venster op de wereld. Je weet wat er overal In
de wereld gebeurt. Dove mensen missen die informatie en de televisie is voor hen niet
toegankelijk.

Stel dat horenden geen radio en televisie en geen telefoon hadden, dan zouden ze in

dezelfde positie zIJn als de doven. Don zouden ze alleen nog maar boeken hebben ter
informatie.

Natuurlijk kunnen doven boeken lezen, maar door de onderdrukking in het onderwijs heb
ben ze de vaardigheid in lezen en schrijven niet goed ontwikkeld. Pos als informatie gege

ven wordt in gebarentaal, hebben de doven evenveel toegang tot de informatie als
horenden.
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Door de onderdrukking op de dovenscholen. ishet somsmoeilijk voor doven om te lezen,

Het iseen muur waar we tegen op lopen. De vraag ishoe we door de muur heen kunnen
bre ken en ervoor kunnen zorgen dat er gebarentaal in de media wordt gebruikt.

Ik wil nog iets zeggen over hef programma Sign On. In het begin was het hele team doof.

Er waren verschillende onderwerpen. zoals theater door doven en kunst; dove mensen

zijn dol op kunst. Er werd informatie gegeven over Cl en Aids. Om de twee weken werd er
ook nieuws behandeld in gebarentaal. Soms waren er ook discussies. Andere keren gin·
gen dove reporters naar bepaalde evenementen, lezingen. De lezingen werden op vi
deo opgenomen en er werden interviews gehouden die dan werden uitgezonden.
Gedurende vijf jaar waren er jaarlijks zesentwintig uitzendingen. Het wos- zoals Paddy al

zel- een manier voor doven om zichzelf te presenteren. De dove mensen waren heel blij
met het programma. Toch was het programma niet echt doof. Er werden veel horende

mensen geïnterviewd. Elke week discussieerden we binnen het dove team hoe we het

programma konden verbeteren en daarna hielden we discussies met de horende produ
cers, want zij waren de baas. Zij hadden het geld en wie het geld heeft, heeft de macht.

Wij hadden de macht niet om hen te weerstaan.

De dove mensen keken naar de televisie en zagen elke keer weer dat er een horende

werd geïnterviewd. Dusze ervoeren het niet als hun eigen programma. We brachten de
klachten wel over aan de horende producenten, maar zij bleven toch de baas. Alsje niet

tevreden bent, zeiden ze, dan schrijf je toch een brief?1 Want jo, helaas, de inhoud van
het programma ligt al vast.

Maar dove mensen willen simpelweg dove informatie in hun programma . Punt uit. Ons

team wilde dat bereiken maar het lag niet in onze macht.

Na viJf jaar zei het bestuur - tot onze grote schrik- dat het programma was afgelopen. want
vijf Jaar vonden ze wel genoeg. Ze bedachten iets nieuws: een kinderprogramma maar
niet alleen voor dove kinderen, maar ook voor horende kinderen, zogenaamd om de Inte

gratie te bevorderen. De naam van het programma was VIB van vlbrations (trillingen).
De dovengemeenschap was woedendl Jullie kunnen niet zomaar een programma dat
we in vijf jaar hebben opgebouwd vervangen door een kinderprogrammal Dus dove

mensen kwamen bijeen en vormden de oeor Media Group en startten een lobby. Maar

de horende producers wilden niet luisteren en sloten de deur. Maar ze moesten lulsterent

Of niet soms? De dove mensen verzamelden argumenten en de Deaf Media Group legde
die argumenten voor. Maar ze werden genegeerd en geëtiketteerd als zeurende kinde

ren. Maar via via kwam de Deaf Media Group bij hoogste baas van Channel Four en via
die man bij de producers van de BBC. De Deaf Medio Group legde aan de producers
van de BBC uit dot Channel Four besloten had om het programma voor doven te stop

pen. Onder druk van de BBC besloot toen Chonnel Four om het dovenprogramma te

laten bestaan, moor met slechts zesuitzendingen per Jaar. Moor wat gebeurde er na de

uitzending van die zes programma's? Weer hetzelfde als daarvoor! De horende produ

cers gaven de opdracht om willekeurige dove mensen die op stroat liepen te gebaren,
te filmen. Maar dat willen we helemaal niet, zeiden wij. Niemand van de doven kan vol

gen wat ze tegen elkaar zeggenl Als het van zover en met een bewegende camera
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wordt gefilmdl En je kunt ze niet zomaar van dichtbij filmen, want dan vliegen hun han

den uit beeld en kunnen we het ook niet volgen.
We hadden het ene na het andere conflict maar ze hadden er werkelijk geen enkel

benul van wat we bedoelden, van wat onze filosofie was.
De producers zeiden: als jUllie niet filmen zoals wij het willen. geven we jullie de volgende
keer gewoon geen geld meer. Er gaat veel te veel tijd verloren door al dat gezeur. In de

horende wereld zeuren horenden ook niet zo.

Kijk, ik vind wel dat er een balans moet zijn. Een programma voor doven met een ho
rende inhoud, dat kon niet . Maar een programma puur over dovencu\tuur kon ook niet.

Er moet een evenwicht zijn.

In 1994 waren er nog zes uitzendingen, in 1995 nog drie en in 1996 helemaal niets meer.

De horende producers hadden genoeg van alle klachten en vonden het programma te
duur. DusSign On stopte.

Gelukkig had de BBC sinds 1985 het programma See Hear. In het team van See Hear

zaten veel horenden en maar een enkele dove, zoals een dove producer en een dove

onderzoeker. ZIJ werkten heel nauw samen . Er kwam nog een jonge dove presentator bij,

maar die kreeg geen en kele opleiding of training. De dove kijkers klaagden over het
niveau van de gebarentaal, maar daar kon hij niets aan doen. Hij kreeg helemaal geen

hulp om zijngebarentaal te oefenen. We kregen ingewikkelde scripts voorgeschoteld en
hadden geen tijd om die te vertalen in de gebarentaal.

Bovenenen zaten er elementen in het programma die vreemd zijn aan de dovencuttuur.
loot me een voorbeeld geven . Er werd bijvoorbeeld een doof iemand geïnterviewd en
dan gebaarde de interviewer: 8edankt JOHN voor het interview ot bedankt JOHN voor je

komst. Moor dat is toch geen dovencultuurl Je gaat toch niet iemands naam in zijn ge
zicht zitten vingerspellenl

Dat is een voorbeeld van hoe culturen kunnen verschillen en hoe er culturele misverston
den kunnen ontstaan.

Neem bijvoorbeeld het vertellen van een verhaal. De dove programmamedewerkers
overlegden met elkaar hoe ze het verhaal het best In gebarentaal konden presenteren

en hoe ze ervoor konden zorgen dot ook horenden zouden kunnen meegenieten . Maar

dan zeiden de horende medewerkers in het team: nee , geen discusslei Het script ligt al

vast en zo moet het gebeurenl De doven hadden geen enkele macht.

Neem bijvoorbeeld een programma voor kinderen waarin verholen worden verteld, bij

voorbeeld Roodkapje. Jullie kennen dat sprookje vast wel over de wolf die zich verkleedt
als de grootmoeder en doet alsof hij ziek is. Roodkapje gaat op weg door het bos naar

haar oma. Hoe moet je in zo'n verhaal de dovencultuur verwerken?
De dove grootmoeder hoort natuurlij k niet de telefoon rinkelen, moor ziet de flits . En het
dove Roodkapje hoort de wolt niet huilen, moor ziet een schaduw .

Nog een voorbeeld: Assepoester. Weet je wel. van dot meisje dot een schoentje verliesten
de prins die op zoek goot naar het meisje die de schoen past . Dat element in het verhaal
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kon worden veranderd door Assepoester hoor oorhanger te laten verliezen , En de prins
gaat op zoek naar het meisje dot de oorhanger post. Maar als we dat soort ideeën voor

stelden, zei de producer altijd dat het script niet meer veranderd kon worden.
Is humor voor doven toegankelijk? Jo natuurlijk ishumor toegankelijk. Ik heb een video bij

me die Deaf Humour heet. Het is een band om kippevel van te krijgen. Bedacht door

dove mensen, geschreven door dove mensen en gefilmd door dove mensen. Maar het

probleem was de financiering . Overal kregen we nul op rekest. Ze wilden hun geld niet

geven aan zo'n kleine doelgroep. En een Assepoester met een oorhanger zagen ze niet
zitten. In de eerste plaats, zeiden ze, was Assepoester al op televisie vertoond en in de

tweede plaats zou de meerderheid niet begrijpen waarom Assepoester een oorhanger

moest dragen. Het geld goot altiid naar de meerderheid.

Volgens mij moeten we in de toekomst streven naar een eigen televisiestation van do
ven. Waar doven de scripts schrijven, de humor bedenken, de camera bedienen enz.

enz. Programma's waarvoor onderzoek wordt gedaan noor onze eigen cultuur, program
ma's in onze eigen taal. En ik weet zeker dat we dat kunnen bereikenl

Bedankt.
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'IK STEL VOOR DAT WE KIJK- EN LUISTERGELD GAAN BETALEN,
DAN HEBBEN WE MEER MACHT.'
- VRAGEN EN OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE LEZING VAN CAROLYN DEN MARK -

Johan Wesemann:

Ik wil u danken voor de lezing en voor de waardevolle informatie.

Pas hebben de omroepen de beslissing genomen om bij het journaal te gaan werken
met een gebarenpostzegel zonder met de doven te overleggen. Ik vind dat onvoorstel

baar dat ze zomaar dat besluit hebben genomen. Want ikzelf wil helemaal geen gebaren
postzegel. Nou ja, het mag van mij wel, maar ik wil in de eerste plaats een programma

van een half uur, speciaal voor doven. Het verbaast me dat niemand in Nederland in

verzet isgekomen. Het is een gevaarlijke ontwikkeling. Dus verzoek ik de doven met klem
om te demonstreren.

Carolyn Denmark:

De omroepen hebben besloten om het journaal te voorzien van een gebarenpostzegel.

En de doven willen een eigen programma. In alle landen speelt hetzelfde probleem. De
omroepen denken dat ze iets voor doven doen als ze bij een programma gewoon een
geborentolk neerzetten.

Zorg ervoor dat je de mensen ontmoet die de macht hebben en benader hen op een
positieve manier. Zeg niet: wij willen geen geborentolk bij het nieuws. Maar zeg: prima,

een gebarentolk bij het nieuws, maar wij willen ook nog iets anders, namelijk een eigen

programma. Misschien iser ook de mogelijkheid dat doven zelf het nieuws tolken. Want
doven zullen zich gesterkt voelen en meer zelfvertrouwen krijgen, als ze zien dat andere

doven In stoot zijn om op de televisie het nieuws te tolken. Het is belangrijk om een posi
tieve houding uit te stralen, mee te bewegen. Laat je niet verleiden tot negativiteit: dàt

willen we niet en dàt willen we niet en dàt is foutl

Dlck Kerkhoven:

Ik heb over beide lezingen een vraag. De eerste lezing von Paddy, Hij spreekt over oorlogs
tijd en vredestijd. Daarbij gaat het over de oorlog die doven voeren tegen de horenden.

Maar eerlijk gezegd is het onder doven ook niet altijd pais en vree. En alswe zouden samen

werken zouden de ontwikkelingen veel sneller gaan.

En over de lezing van Carolyn heb ik een vraag over financiën. We zijn al jaren bezig met

subsidie te vragen en dat levert weinig tot niets op. AI die subsidieaanvragen kosten veel

tijd. En de meeste doven hebben overdag een baan, dus die hebben de tijd niet om daar
mee bezig te zijn. Er zijn wel een paar beroepskrachten, maar het ontbreekt ons nog steeds

aan mankracht. Ik vind dat doven zelf ook actiever moeten meewerken. En dan wat het
weinig geld betreft... Hoeveel doven zijn er in Nederland? Tienduizend? Waarom zamelen

we geen geld in? Zodat we een pot met geld hebben en niet zo afhankelijk zijn van de
overheid? Alswe dan een afwijzing krijgen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een eigen
televisieprogramma, kunnen we zeggen: dat geld hebben we zelf weil Dan staan we ster

ker. Laten we het aanpakken zoalsde blIndenorganisaties het hebben aangepakt.
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Carolyn Denmark:

Het isjammer dat Nederland geen wet heeft zoals de Disability Act, want daardoor kun

nen horenden denken dot ze doven dus mogen discrimineren.
Wat te doen? We moeten niet onderlinge strijd aangaan, want dan denken ze: 0, dat is
gemakkelijk die doven maken elkaar wel af. Wemoeten niet als Individuen maar als groep
met positieve ideeën komen, waardoor ze niet om ons heen kunnen en zien hoe machtig

de dovengemeenschap is.

Jacquellne Rensen:

Ik kijk alt ijd naar het programma See Hear in Engeland. Nu zag Ik laatst op de Neder
landse televisie een programma over Indische humor. Hoe kan het nou dat zij wel heb

ben bereikt dot ze een eigen programma hebben en dat het ons niet is gelukt?

Carolyn Denmark:

Hebben jullie een Deor Awareness Week in Holland? In Engeland er is elk jaar een week

waarin doven bijeenkomen om het bewustzijn van eigen taal en cultuur te vieren. In die

week presenteren de doven zich aan de horende gemeenschap, laten hun gebarentaal

zien enz. waardoor horenden zich bewust worden van de dovengemeenschap. Het gaat
dan niet om de toegankelijkheid van de horende wereld voor doven, maar andersom: de
horenden zijn in die week van harte welkom In de dovenwereld. Zorg ervoor dat je tijdens

die week een petitie laat rondgaan en mensen hun handtekening eronder laat zetten,
zodat je kon loten zien hoeveel mensen een eigen programma voor doven willen hebben.

Ikheb nog een vraag aan de vragenstelster: zijn er veel Indonesische mensen in Nederland?

Jacqueline Rensen:

Ja , Indonesië iseen kolonie van Nederland geweest. Vandaar dat er zovee l Ind onesisc he

mensen naar Nederland ziJn gekomen.

Pascal Urslnus:

Voor televisie isde opbrengst van de reclame heel belangrijk . Doven en slechthorenden
vormen samen een groep van een miljoen mensen . Mijn voorstel isdat we een dag wei

geren om televisie te kijken en bedrijven die op de televisie reclame maken zoals Heine

ken, la ten weten dot we niet kijken omdat we het niet kunnen volgen. Misschien dat hen

dan de schrik in de benen sloot ,

Carolyn Denmark:

We moeten ons Inderdaad alsgroep sterkmaken. De media zijn altijd op zoek naar nieuws.
Dusmoeten we de aandacht trekken. Bijvoorbeeld een demonstratie houden met span

doeken waarop stoot wat we willen. In Engeland marcheren we naar de overheids
gebouwen. Dat trekt cameraploegen aan. In London hebben we op een podium een
grote televisie neergezet met het geluid uit . Sorry, kapotl We gingen opvallend gekleed

als clowns enz. En dot alleen om de aandacht te trekken . De journalisten vonden het te

gekl We werden van alle konten gefotografeerd. En het gaf ons de publiciteit die we
wilden, we verschenen in alle kranten . Dot Is één manier. En een andere manier Isom een
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week te organiseren, dus geen Werelddovendog, maar een Werelddovenweek . Een

Dovenbewustmakingsw eek.

Moeten Jullie kiJk- en luistergeld betalen? Nee? 0, dot is een probleeml Want als doven

wel kijk- en luistergeld betalen. kan een percentage in verhouding gebruikt worden voor

programmering voor doven. Dan kan Dovenschap zeggen: dit geld hebben we te beste

den. Maar als je geen geld betaalt, kun je ook geen eisen stellen.

Benny Elferlnk:

In Amerika zijn de doven naar MacDonalds gegaan en hebben gezegd: er isop de kabel

geen ondertiteling. Toen heeft MacDonalds besloten om de reclame voor MacDonalds

van de kabeltelevisie of te halen.

Corolyn Denmark:

Let wel: in Amerika isniet één programma met gebarentaal. Iedereen denkt dat Amerika

zo ver is. moar ze hebben niet één gebarentaal-programma. Ze hebben god weet hoe

veel kanalen. en niet één programma waarin gebarentaal wordt gebruikt. Er is wel

ondertiteling. En de Amerikaanse doven zijn zo arrogant om te denken dat ze aan

ondertiteling genoeg hebben.

Abdulveysl Vlldlrlm:

Voor de Nederlandse omroepen is een kleine groep commercieel niet interessant . Daarom

moeten we laten zien dat we met een miljoen mensen zijn. En dat het de moeite loont

om daarin te investeren,

Er is een verschil tussen de Nederlandse omroepen en de BBC. De BBC is niet afhankelijk

van kijkcijfers en van hun leden. Veel leden maakt een omroep groot. De situaties tussen

de tonden zijn dus verschillend.

Moor we hebben één miljoen doven en slechthorenden en we kunnen dus een eigen

omroep beginnen met eigen leden. Zoals BNN pos Is opgericht. Hoe groter je bent als

omroep hoe meer zendtijd je krijgt.

EnIk heb nog een vraag: als dove programmamakers ontevreden waren over de produ

cent, waarom hebben ze zich dan niet tot de d irectie van de BBC gewend?

ccrotvn Denmark:

De omroepen willen altijd weten hoeveel mensen er naar de programma's kijken. Maar

er is een groot verschil tussen de situatie in Engeland en in Nederland, want de Neder

landse doven betalen geen kijk- en luistergeld.

Er zijn wel één miljoen doven en slechthorenden, maar de slechthorenden willen waar

schijnlijk ondertiteling en hoeveel mensen blijven er dan over d ie een programma in ge

barentaal willen?

En wat betreft ons gevecht in Engeland, dot was niet met de BBC maar met Channel

Four. Zij verzorgden programma's voor allerlei minderheidsgroepen en een daarvan was

voor doven.

Gerdlen Krlellaars:

Ik stel voor dot we kijk- en luistergeld gaan betalen, dan hebben we meer macht.
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WORKSHOP LETTEREN
- VRAAGSTELLINGEN·

• Veel doven houden niet van lezen en schrijven. De wortels doorven liggen in de orool

georiënteerde dovenscholen in het verleden.

Hoe kan je dove kinderen stimuleren tot lezen? Enschrijven?

Begin je bij het geschreven Nederlands en maok je don een vertaling naar de NGT.

Of: begin je in de NGT en maak je don een vertaling naar het Nederlands?

• Zou werken met video geen verplicht vak moeten zijnop dovenschoten. omdat door

mee de NGT kon worden vastgelegd en je met kinderen de bonden kon terugkijken

en vertalen in het Nederlands?

Alle dove kinderen een eenvoudige videocamera?

• In het buitenland is een aantal boeken uitgegeven door doven 'geschreven'.

Zij hebben hun vernooi verteld in de çeborentoot waarmee ze zijnopgegroeid en die

'tekst' Isvertoald in de geschreven tooi van hun land.

Voorbeeld :

Lessen In lachen de levensgeschIedenis van een dove acteur
Bernord Brogg zoals In geboren verteld aan Eugene Bergman

Isdit een goed Idee voor Nederland?

• In Nederland zijn nog geen erkende vertalers Nederlands I Nederlandse Gebarentaal.

Het probleem is dat doven wel hun eigen taal beheersen, maar het Nederlands niet

voldoende. Terwijl ho renden het Nederlands beheersen, moor de NGTniet voldoende.

Hoe kom je toch tot een goede vertaling?

• Er zijn maar weinig boeken over dovencultuur. In Nederland iser nog geen boek over

verschenen. Wel enkele scripties . In boeken over Nederlandse GebOfentaaI, onder

wijs aan doven enz. wordt soms aandacht aan dovencultuur besteed.

In het buitenland zijn wel enkele boeken over dovencultuur verschenen, vooral In de

Verenigde Staten en in Engeland.

Uit d ie boeken kan een keuze worden gemaakt om te vertalen in het Nederlands.

Wie maakt de keuze? WoOf kunnen we geld krijgen voor de vertaling?

• Er Iseen verschil tussen het landelijke blad Woord & Gebaar en de bladen van de

welzijnsstichtingen voor doven. Woord & Gebaar isgeschreven In 'netjes Nederlands' .

De bladen van de welzijnsstichtingen zijn meer in 'doventoor geschreven.

Wat vinden jullie van de schrijfstijl in Woord & Gebaar?

Moet de schrijver rekening houden met de beperkte woordenschat van veel doven?

Moeten stukken van doven worden nagekeken? Of moet de 'doventaal' blijven

staan?
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• Is de CD rom een goed medium? Omdat het mogelijk isgeschreven taal en gebaren
taal te combineren. Bovendien kan het een drager zijn van filmpjes en plaatjes.

De overgrote meerderheid vindt een lexicon in de NGT heel belangrijk, vooral op

video en CD-Rom . Nadeel van video isdot je de band heen en weer moet spoelen .

Nadeel van CD-rom isdat je een computer moet hebben. Nadeel van papier Is dat

de beweging van het gebaar moeilijk op papier kan worden gezet.

• BIJ romans waar een dove persoon of de dovenwereld in voorkomt, wordt aangege
ven dot het belangrijk is hoe die persoon is beschreven. Iemand zegt: wel een reëel

beeld. geen zielig gedoeI
Een voorbeeld uit een kinderboek 'De Stomme van Kampen' van tneo Beckman. Zij

beschrijtt hoe de dove Hendrick Avercamp kijkt naar zijn ruzie makende ouders: 'Ze
happen lucht'. Dat denkt geen doof klndl leder kind begrijpt dot de ouders met

elkaar communiceren, ook al verstaat het niet precies wat er wordt gezegd.
Wat doe je aan beeldvorming?

• Opvallend veel mensen vinden een videomagazine of een e-magazlne ('tijdschrift'
op internet) heel belangrijk. Toch vinden ze ook een maandblad voor doven belang
rijk. Wat vinden jullie daarvan?

Wat kan de rol van een maandblad zijn, wat de rol van een video-magazine of een

emogazine?

• Veel doven zeggen een hekel te hebben aan lezen.
Veel doven zeggen dat doven visueel zijn Ingesteld.
Toch blijkt uit de vragenlijst dat doven boeken door doven geschreven even belang

rijk vinden als films door doven gemaakt. Hoe komt dat?
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WORKSHOP LETTEREN
VERSLAG: HENK BUTER

Veel doven houden niet van lezen.
We hebben erover gediscussieerd hoe dat komt. Misschien komt het omdat er in ge

schreven teksten veel woorden staan die met geluid te maken hebben en moeilijke woor
den die doven niet begrijpen. Misschien is het beter om wat er staat visueel te maken en

te illustreren aan de hand van concrete dingen .

Ook is de Nederlandse taal bij veel doven slecht ontwikkeld. Kinderen leren taal aan de

hand van concrete zaken, pas later leren ze abstracties. Dove kinderen zouden eerst de

Nederlandse Gebarentaal moeten krijgenaangeboden en dan pas het Nederlands. Maar
de tout van het orale onderwijs is geweest dat kinderen de gesproken taal kregen aange
boden en die niet of nauwelijks konden aflezen. Neem een woord als 'ziek'. Dat Is moeilijk
af te lezen, maar met het gebaar voor ziek erbij gaat het veel gemakkelijker.

In Engeland hebben ze boeken speciaal om Engels te leren. De serie begint met gemak
keliJke boeken met driehonderd basiswoorden. Van die driehonderd woorden worden
gemakkelijk leesbare verhaaltjes gemaakt met leuke tekeningen erbij . De volgende stap

isdan een boek met vijfhonderd woorden of zeshonderd woorden. En de daaropvolgende
stap is een boek met duizend woorden. Kinderen leren zo stap voor stap lezen en hebben

minder leesproblemen. Dat soort boekjes moet hier ook gemaakt worden. Dat gaat het
best met de computer. Omdat het moeilijk isom zelt die woorden te selecteren.

We vinden de vertaling van buitenlandse boeken over dovencultuur erg belangrijk, maar

we vragen ons af ot doven die boeken zouden kopen.Veel doven kunnen niet goed

lezen. Een oplossing zou kunnen zijnom de moeilijke woorden in een boek te merken met

een punt bijvoorbeeld. Die gemerkte woorden kan je dan opzoeken in een losse bijlage
waarin het woord wordt uitgelegd. Dat gaat sneller en geeft minder problemen dan het

woordenboek. Want in een woordenboek staan zoveel woorden dan het veel tijd kost

om het woord te vinden.
Wij hebben er recht op dat moeilijke woorden en uitdrukkingen worden uitgelegd.

Veel doven hebben ook moeite met het blad Woord & Gebaar. Daaraan zou ook een
losse pagina kunnen worden toegevoegd met de uitleg van moeilijke woorden.



WORKSHOP ONDERZOEK EN WETENSCHAP
- VRAAGSTELLINGEN -

• Wat voor onderzoek zou er moeten plaatsvinden? Welke aspecten van de doven
cultuur moeten worden onderzocht?

• Kunnen horenden de dovencultuur onderzoeken?
Ja? Waarom?
Nee? Waarom niet?

• Kunnen doven de dovencultuur onderzoeken?
Ja? Waarom?

Nee? Waarom niet?

• Hoe komen we erachter wat de leden van de dovengemeenschap onderzocht
zouden willen zien?

• Tot nu toe zijn er meer horende onderzoekers van de dovencultuur en gebarentaal
dan dove onderzoekers. Wat kunnen we daaraan doen?

• Veel doven vinden een studie NGT of Dovencultuur aan een universiteit of hogeschool
voor doven even belangrijk alsvoor horenden. Wat is daarvan de oorzaak? Wat vinden
jullie?

• Moet de studie NGTgecombineerd worden met de studie Dovencultuur? Of moet
de studie Dovencultuur bij de sociale wetenschappen worden ondergebracht?

• De dovencultuur iseen vertelcultuur. Eigenlijk moet er historisch onderzoek worden
gedaan. Vooral veel verhalen van doven opnemen op video. Voor deze vorm van

onderzoek (naam: oral history) is moeilijk geld te krijgen. Wat Is Jullie mening?

• Veel dove studenten aan HBO en universiteiten lijden onder een tekort aan tolken en
vooral een tekort aan wetenschappelijk onderlegde tolken. Hoe moet dot worden
opgelost?
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WORKSHOP ONDERZOEK EN WETENSCHAP
VERSLAG: JONI OVSERMAN

Onze eerste vraag was; wie moet het onderzoek naar dovencultuur doen? En ons ant
woord is: de doven zelf. We zijn er geen voorstander van dat horenden onderzoek gaan

doen noor de dovencultuur.
Maar het probleem is dot doven geen opleidingen op HBO-niveau hebben.

Scholen moeten geld geven voor onderzoek noor dovencultuur om lessen te kunnen
maken over dovencultuur voor dove kinderen.

Het vak dovencultuur moet ook door doven worden gegeven.

Ook wat er moet worden onderzocht (de opdracht) en waar het geld naartoe goot

moet door dove mensen worden beslist. De verwerking van de onderzoeksresultaten bij
voorbeeld In boeken moet ook in handen zijnvan doven en de resultaten van het onder

zoek moeten worden teruggekoppeld naar de dovengemeenschap.

Het isook belangrijk dat er een coördinatie-commissie komt die de onderzoeken coördi

neert. zodat niet iedereen voor zich bezig is, maar er wordt samengewerkt. Zo'n commis
sie kan beter onafhankelijk zijn en niet aangehaakt worden aan Dovenschap, want die

hebben ol genoeg te doen.

Er moet niet alleen in Nederland worden samengewerkt maar ook op Internationaal ni
veau . Het Isbelangrijk om onderzoeksresultaten op internationaal niveau uit te wisselen.

De vraag naar welke aspecten van dovencultuur onderzoek moet worden gedaan, kon

door ons moeilijk worden beantwoord. Het Is nodig dat Dovenschop daaraan verder
goot werken. Dat hoop ik van harte.
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WORKSHOP MEDIA
- VRAAGSTELLINGEN -

• Moet er een programma voor doven komen?
Zo ja . waar moet het over gaan?

Moet het programma dagelijks (Journaal), wekelijks. tweewekelijks of maandelijks

worden uitgezonden?

• In Amerika is een boek verschenen over de rol van doven in films. Ishet een idee

om een filmclub op te richten waar films waarin doven een rol spelen, worden

geanalyseerd?

• Ondertiteling vindt vriJwel Iedereen heel belangrijk. Hoe denken jullie over de kwaliteit

van ondertiteling?

Iemand klaagt over de slechte leesbaarheid.

• Iemand wil graag de televisiereclame ondertiteld zien. Wat vinden Jullie daarvan?

• Heeft het zin om een serie spotjes te maken (bijvoorbeeld via Postbus 51) over doof

zijn, de dovengemeenschap, dovencultuur en de NGT?

Of folders verspreiden over doof zijn, de dovengemeenschap, de dovencultuur en

de NGT?

• Wat te doen met Journalisten die blijven schrijven over 'doofstommen'.
Zie de ingezonden e-mail van Corrie TIJseling In de laatste Woord & Gebaar.)

• ErIseen verschil tussen het landelijke blad Woord & Gebaar en de bladen van de

welzijnsstichtingen voor doven. Woord & Gebaar is geschreven in 'netjes Nederlands'.

De bladen van de welzijnsstichtingen zijn meer In 'doventaal' geschreven.

Wat vinden jullie van de schrijfstijl In Woord & Gebaar?

Moet de schrijver rekening houden met de beperkte woordenschat van veel doven?

Moeten stukken van doven worden nagekeken? Of moet de 'doventaal' blijven

staan?

• Internet- en computercursussen worden door de meerderheid heel belangrijk

gevonden.

Wat heeft dit voor gevolgen voor het onderwijs?

Hoe kon de computer en het Internet bijdragen aan de dovencultuur?
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WORKSHOP MEDIA
VERSLAG: JOHAN WESEMANN, HANNIE BLOED

De media moeten de volgende onderwerpen verzorgen :
· algemene Informatie, zoals over de Euroen sociale wetgeving

· ontspanning

· sport

gericht op dove mensen In gebarentaal.

Er moet ondertiteling komen en samenvattingen In gebarentaal.

De kwaliteit van de ondertiteling is nu helaas slecht of matig. We moeten eisen stellen
aan de snelheid, de kwaliteit en de leesbaarheid.

WIJ willen een half uur eigen zendtijd per week.

Het blad voor doven, Woord & Gebaar Is qua Inhoud goed. maar we zouden liever zien

dan de columns van doven in hun eigen taal zijn geschreven.
Misschien moet er ook een speciaal blad komen voor doven die moeilijk kunnen lezen.

De computer en internet hebben zeker invloed op dove mensen.
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WORKSHOP AUDIOVISUELE PROJECTEN
- VRAAGSTELLINGEN -

• Is een videocamera en een videoband een veel beter middel voor doven dan pen
en papier?

Bijvoorbeeld notuleren van vergaderingen, vastleggen van discussies.

• Moeten folders van (semi)overheidsinstellingen worden vertaald in NGT op video?
Postbus 51. folders van GG en GD enz.

• Zou het leren omgaan met videocamera een verplicht vak op de dovenschool
moeten zijn?

• Wat heeft de voorkeur: ondertiteling of gebarenpostzegel? Denk aan de troonrede
van de koningin en de films voor dove kinderen. zoals 'Het zakmes' .

• In de vragenlijst iseen vraag naar gebarentolken bij videofilms. De meesten hebben
liever een dove acteur dan een horende tolk. Wat vinden jullie?
Een dove acteur is namelijk ingewikkelder en duurder.
Iemand schrijft: 'Het maakt niet uit of een dove of een horende het doet, cts er moor

mooie NGT wordt gebruikt.'

Iemand anders schrijft: 'Kwalitatief isde NGT dan veel beter en mooier.'

• Het Iîjkt erop dat het dovenonderwijs niet zoveel doet met visuele va kken, zoals
vldeo- en rotoçrcneonoerwüs. onderwijs In de beeldende kunst. dramalessen. Is dat

zo? Hoe komt dat? Moet dat veranderen?

• ïn Nederland is tot nu toe maar één afgestudeerde van de filmacademie. Hoe komt
dot er zo weinig doven zijn die zich voor de filmacademie opgeven?

• Veel doven zeggen een hekel te hebben aan lezen.
Veel doven zeggen dat doven visueel zijn ingesteld.

Toch blijkt uit de vragenlijst dat doven boeken door doven geschreven even belang

rijk vinden als films door doven gemaakt. Hoe komt dat?
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WORKSHOP AUDIOVISUELE PROJECTEN
VERSLAG : JACQUElINE RENSEN

Op de dovenscholen moeten de kinderen vanaf zes jaar les krijgen in audiovisuele me

dia. Dat isvanzelfsprekend. In het begin nog op speelse manier, bijvoorbeeld in de speel

hoek. Maar dan in de jaren erna. steeds serieuzer. Leren monteren, script schrijven,
regisseren, kortom: alle aspecten van het vak . Dat medium Is heel belangrijk om onze
boodschap te verspreiden onder horenden en doven. Het Is heel belangrijk dat Doven

schap of dove volwassenen invloed uitoefenen op beleid van de dovenscholen. We
moeten ons niet bescheiden opstellen maar gewoon zeggen hoe we het willen hebben.
Maar om ervoor te zorgen dat horende leerkrachten begrijpen wat onze bedoeling Is,

moet er al op de PABO een module worden ingevoerd waarin aandacht wordt besteed
aan de omgang met gehandicapten. En vooral aan wat Is dovencultuur? Door het Rug

zok]e komen er allerlei verschillende gehandicapten op de reguliere sc holen. Daarom is
het zo belangrijk dat horende leerkrachten op de hoogte zijn. En dat ze begrijpen dat het

logisch Is dat dove kinderen leren omgaan met video. En niet pas als leerkrachten ct in
het vak zitten, ermee geconfronteerd worden en In discussiegaan omdat ze niet begrij

pen waarom we dat belangrijk vinden.

We leven in een informatiemaatschappij . Over van alles en nog wat verschijnt schriftelijke
Informatie. Die informatie is vaak moeilijk geschreven, waardoor doven niet begrijpen

wat er wordt bedoeld . Daarom willen we graag dat die informatie wordt vertaaid in

gebarentaal en op video wordt gezet. De overheid zou er op dezelfde manier mee om

moeten gaan als met vertalingen in Turks en Marokkaans. Niet alleen informatie van de
overheid, maar ook van de politie, van banken en verzekeringsmaatschappijen. Wij do
ven zijn ook consumenten. net als alle anderen.

De werkgroepsleden zijn allemaal actieve mensen die vaak aan vergaderingen mee
doen. Don willen we aantekeningen maken, maar dan moeten we steeds naar het pa
pier kijken en missen wat er wordt gezegd. Dat Is zo lastig, Daarom stellen we voor dat er
een video-opname wordt gemaakt van vergaderingen, zodat je thuis rustig de bond kan
bekijken en uitwer ken tot een verslag. De video is een geheugensteuntje. een hulpmiddel.
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WORKSHOP OPVOEDING EN ONDERWIJS
- VRAAGSTELLINGEN·

• Op de Hogeschool Utrecht zitten In het eerste jaar maar drie dove studenten.
Veel doven vinden dat dovencultuur een verplicht vak moet zijn op school.

Veel doven vinden dat dove kinderen van dove leerkrachten moeten les krijgen.
Hoe lossen we dit op?

• Op veel dovenscholen isde dovencultuur niet echt zichtbaar en voelbaar.
In de pauze praten sommige horende collega's met elkaar. zonder gebaren te

maken. Daardoor kunnen dove collega's en de kinderen niet volgen wat er wordt
gezegd.

Hoe kan de sfeer op school doofvriendelijk worden gemaakt? Hoe kan de doven

cultuur op senooi meer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt?
Wat moeten horenden doen en laten?

Wat moeten doven doen en laten?

• Hoe komt het dat zoveel leerlingen van dovenscholen naar een lage vervolgopleiding
gaan?

Ligt dat aan de kinderen? De leerkrachten? De ouders? Wat kunnen we eraan doen?

• Zijn de gebruikte onderwijsmethoden geschikt voor dove kinderen?
Bijvoorbeeld het kleurensysteem om aan te geven wat een werkwoord, een zelfstan

dig naamwoord, een voegwoord enz. Is. Leren dove kinderen op die manier wel
begrijpen hoe taal isopgebouwd?

• De meeste dove kinderen hebben horende ouders. Volwassen doven voelen zicb
vaak verantwoordelijk voor de dove kinderen, terwijl het niet hun eigen kinderen zijn.

Wie zijn verantwoordelijk voor de dove kinderen? De horende ouders of de doven
gemeenschap? Of belden?

• Horende ouders van dove kinderen komen meestal pos na jaren In aanraking met de
dovencultuur. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk op een positieve

manier met de dovengemeenschap en -cultuur kennismaken?

• Er is een toenemend aantal horende leerkrachten die redelijk tot goed kunnen geba
ren. En er Is een toenemend aantal dove klasse-assistenten en leerkrachten op de

dovenscholen werkzaam.

Hoe zorgen we ervoor dot dove kinderen op school weten wie er doof Is en wie horend?

• Op de scholen voor doven iseen toenemend aantal leerlingen met een meervou
dige handicap. En een toenemend aantal leerlingen van buitenlandse afkomst.

Wat heeft dat voor gevolgen?
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• Een toenemend aantal ouders van dove kinderen kiest voor Cl. Wat heeft dat voor
gevolgen voor de dove kinderen, voor de dovengemeenschap en het doven

onderwijs?
Uit de vragenlijst blijkt (voorlopige telling) dat de helft Cl beschouwt als een bedrei
ging voor de dovencultuur en de helf1 niet. Hoe denken jullie daarover?

• Een van de stellingen uit de vragenlijst Is:
Tweetaligheid is een voorwaarde voor dovencultuur.
De meerderheid IS het daarmee eens. Wat heeft dat voor gevolgen voor het onderwIjs?

• In de vragenlijst zijnstellingen over kinderliedjes in NGT en vertalingen van Neder
landse liedjes en rijmpjes in NGT. Bijna evenveel mensen vinden kinderliedjes in NGT

even belangrijk als vertalingen van Nederlandse liedjes In NGT.

Wat vinden Jullie? En waarom?

• Velen klagen over de kwaliteit van het dovenonderwijs. Dat zou te laag zijn.
Wat vinden jullie daarvan? Is het zo? En zo ja, hoe komt dat? Wat moet eraan
gedaan worden?
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WORKSHOP OPVOEDING EN ONDERWIJS 1
VERSLAG: RUDI HIETBRINK

Cl heeft geen grote gevolgen voor de dovencultuur. Welals een doof kind met Cl op een
horende school wordt geplaatst, maar niet als het op een dovenschool zit. Ouders moe

ten niet alleen medische Informatie krijgen maar ook informatie over dovencultuur.

Er zitten weinig studenten op de HBO in Utrecht. Drie in het eerste jaar en in totaal maar

twintig. De oorzaak is misschien dat ze er zo ver voor moeten retzen.En misschien ishet ook

beter dat ze eerst de PABO volgen en don neer de HBOIn Utrecht gaan. En verder iser te
weinig Informatie. Er moet meer aan publiciteit worden gedaan.

WORKSHOP OPVOEDING EN ONDERWIJS 2
VERSLAG: MARJAN STUIFZAND

In onze workshop hebben we over twee thema's gesproken:

dovencultuur in het onderwijs

dovenonderwijs meer zichtbaar maken.

En over de kwaliteit van het dovenonderwijs, of die laag, hoog of matig is.
Daarbij hebben we drie punten:

De onderwijzers in het dovenonderwijs moeten hun houding in de basis veranderen.

Er moet In het onderwijs worden uitgegaan van een culturele benadering van dove

mensen. Alsdoven de school binnenkomen, moet de dovencultuur daar vanzelfspre

kend aanwezig zijn. Het moet niet zo zijn dat ze om zich heen kijken van: waar is de
dovencultuur? En de leiding van de school moet de verantwoordelijkheid op zich

nemen dat de dovencultuur op school zichtbaar en voelbaar is.
Leerkrachten en andere medewerkers moeten, voordat ze op school komen werken,
vloeiend leren gebaren en kennis hebben van de dovencultuur. Het moet niet zo zijn

dat ze pas als ze op school komen het gebaren nog moeten leren en met twee linker
handen op school staani
Vanuit het dovenonderwijs moet op een beleidsmatig niveau al een aanbod worden

gedaan op het gebied van het vak dovencultuur en dit vak moet in delen worden
ingevoerd . Het moet dus niet zo zün dat de invulling van het vak dovencultuur wordt
overgelaten aan de werkers aan de basis. Als er vanuit het management geen on

dersteuning is, ishet voor het de werkers aan de basis niet te doen.
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WORKSHOP OPVOEDING EN ONDERWIJS J
VERSLAG: SARAH MULLER

Er moet betere pr komen. Dertig jaar geleden was die op een hoger niveau dan nu.
We moeten er opnieuw voor zorgen dot de publiciteit beter wordt. En hoe, dot moe

ten we nog met elkaar bespreken.
De dovengemeenschap moet ook van houding veranderen. Niet mensen buitenslui
ten, maar zich openstellen en loten zien dat de gemeenschap veel positiefs te bieden

heeft.
Wat de hogeschool betreft - er isal eerder over gesproken - hebben WIJ opgemerkt
dot doven weinig betrokken ziJn bij het onderwijs op de hogeschool. Doven denken

dat de opleiding te hoog gegrepen isen kunnen zich ook geen voorstelling maken
van hun toekomstige beroep na de hogeschool. Ze vrezen dat er te weinig arbeids

plaatsen zijn. We zouden er veel meer uit kunnen halen maar dan moet er meer aan

publiciteit worden gedaan. We willen graag dot Dovenschap dit punt meeneemt.
Morjon Stuifzand zal wel denken: pm nog meer werkl

We hebben vijf stellingen besproken.

Gerdlen Krlellaars:

De eerste stelling Is: Hoe komt het dat er op de Hogeschool in Utrecht steeds minder dove

studenten komen. In het eerste jaar waren er nog twaalf studenten, nu zijn het er nog

moor drie. Hoe komt dat? En hoe moeten we dat oplossen?

Om doven te betrekken moet de Hogeschool een duidelijk aanbod hebben. Op de open
dag waren maar heel weinig doven. Dat betekent dat de hogeschool te weinig contact

heeM met de dovengemeenschap. De school moet meer contact zoeken met de coven
wereld.

Tony Bloem:

Het feit doet zich voor dot er steeds meer horenden op de dovenscholen werken die

goed kunnen gebaren. De vraag ls of de horenden de kinderen moeten ve rtellen dot ze
horend zijn of niet. We hebben erover gediscussieerd . Sommigen vinden dot een ho

rende altijd erbij moet zeggen dot hij horend Is. Anderen zeggen dot dot niet nodig is.

Hoofdzaak isdat iemand goed kon geboren.

Klka Meereboer:
Op dovenscholen hebben ze verschillende systemen om taal aan te leren, zoals het

kleurensysteem.
We hebben erover gepraat of dat soort systemen wel goed zijn. Maar we vinden: de

gebarentaal Is de moedertaal van de kinderen. Het lijkt ons het best als kinderen via de

Nederlandse Gebarentaal het Nederlands leren . De onderwijzer moet onderzoeken hoe.

Dan heb je die systemen niet meer nodig.
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Diana WIthagen:

Wie is er verantwoordelijk voor de dove kinderen: hun horende ouders of de doven

gemeenschap?

Na enige discussie zijn we tot de slotsom gekomen dat de horende ouders het eerst ver
antwoordelijk zijn en de dovengemeenschap in de tweede plaats.

Bea Visser:

Horende ouders van dove kinderen komen vaak pas veel later in aanraking met de doven

cultuur. Wat kunnen we eraan doen om horende ouders zo snelmogelijk goede Informatie

te geven? We hebben erover gediscussieerd. Horende ouders gaan vaak als eerste naar

een Audiologisch Centrum of een KNO-arts. Daar krijgen ze informatie over Cl. Dat moeten

we eigenlijk voorkomen. We moeten goede publiciteit doen. Ouders vertellen over de

dovensenoren. de dovencultuur en de dovengemeenschap. Dus goede pr is belangrijk.

Sarah Muller:

Jullie hebben hiervoor een samenvalling gezien van wat er uit de discussie over de stel
Iîngen in onze workshop Is gekomen. We hadden graag nog meer stellingen besproken,

maar er was tijd tekort.
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WORKSHOP BEELDENDE KUNST EN PODIUMKUNSTEN
• VRAAGSTELLINGEN·

• Hoe komt het dot veel doven klagen over de toegangsprijzen van voorstellingen van
Handtheater? Hoe kunnen we dot veranderen?

• Op de dovenscholen isnauwelijks extra aandacht voor beeldende kunst. in de zin
van kunstgeschiedenis, lessen in tekenen, schilderen, beeldhouwen enz.

Hoe komt dat? Is extra beeldende kunst onderwijs nodig? Zo ja, waarom?

• Is het doof zijn voor beeldend kunstenaars bepalend?

• Er zijn in verhouding zo weinig beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars. Hoe
komt dat? Wat kan je eraan doen?

• Is het nodig dat dove beeldend kunstenaars zich verenigen? Gezamenlijke tentoon
stellingen hebben? Een eigen expositieruimte.

Iemand schreef: 'Ik hou niet zo van dove. blinde en rolstoelers-kunst. Ook niet van
vrouwenkunst. Kunst Is kunst, of het Is het ntet!'

• In de vragenlijst staan vragen over tolken (voor horenden) bij voorstellingen.
De helft vindt dat niet nodig, de andere helft wel.
De argumenten zijn:

- Tolken zijn voor doven niet nodig, dus daarom niet belangrijk.

- Tolken ziJn belangrijk voor het horende publiek.

Wat vinden jullie?

• Over tolken van popconcerten: de meerderheid vindt dot niet zo belangrijk of
onbelangrijk.

Wat vinden Jullie?

Hoort het tolken van popconcerten bij de dovencultuur?

• Met de stelling 'Dovencultuur iseen vertereutour zijn in de voorlopige telling 34 men
sen het eens en 13 oneens.
Opvallend isdat de meerderheid toch vindt dat vertelwedstrijden voor dove kinde

ren en vertelfestival voor doven heel belangrijk zijn.

Wat vinden jullie?

• Als theatervoorstellingen van horenden worden getolkt in NGT door een gebarentolk.
moet het dove publiek van de tolk naar de acteurs kijken. Kan dat? Is het een prettige

manier om een horende theatervoorstelling te bekijken? Denk aan de Klokkenluider en

Stellaluno.
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• Dansvoorsfellingen voor doven vindt de helft niet belangrijk. Een-derde vindt dans
voorstellingen door doven niet belangrijk. Een paar mensen zeggen waarom.

Iemand schrijft: 'Doven hebben geen gevoel voor muziek,'

Iemand anders heeft een akelige herinnering aan verplichte dansvoorste\lingen door
dove leerlingen op muziek, vroeger op de (orale) covenscnoten.
Waf vinden jullie?

• Panfomimevoorstellingen, voorol door doven, wordt door de meerderheid belangrijk
of heel belongrijk gevonden. Hoort pantomime bij de dovencultuur? Waarom?
Waarom niet?

• Tolken in musea wordt door bijna iedereen heel belangrijk of belangrijk gevonden.
Iemand schrijft zelfs: in alle musea I

Hoe moet dat worden geregeld?
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WORKSHOP BEELDENDE KUNSTEN EN PODIUMKUNSTEN
VERSLAG: DICK KERKHOVEN

Dove beeldende kunstenaars willengraag samen een expositieruimte, in plaats van ieder voor
zichop verschillende plaatseninhet land te moeten exposeren.Daarbijgoot het om een expositîe

ruimte speciaal voor dovencultuur, dus geen kunst van rolstoelers en blinden bijvoorbeeld.

Er zijn in verhouding weinig dove beeldend kunstenaars en theatermensen . Hoe komt

dot? Dot ligt aan de gebrekkige creatieve ontwikkeling op scholen. No school hebben

doven Ook weinig creatieve ontwikkeling door gebrek aan professionele ondersteuning.
Er is wel een toneelgroep op amateurnlveau in Groningen, maar we willen meer. In de
professionele opleidingen op het gebied van de podiumkunsten en de beeldende kun

sten Is de communicatie met de horenden voor doven heel moeilijk .

Dove kunstenaars zouden graag meer willen verkopen, maar ze verkopen weinig en waar

moeten ze don van leven? Ze hebben geen zekere toekomst, dus kiezen ze noodge
dwongen voor een ander beroep.

Dovencultuur iseen vertelcultuur. Dot Is heel belangrijk. Vooral voor dove kinderen iseen

vertelwedstrijd heel belangrijk. Dot ze leren om uit zichzelf verhalen te bedenken In hun
eigen taal, Is belangrijk voor hun latere creatieve ontwikkeling. En dat ze zich bewust

worden van de gebarentaal die ze In zich hebben. Dat isbelangrijk voor hun identiteit.

Doven klagen ook vaak over de hoogte van de toegangsprijzen van Handtheater. 8ij

voorbeeld van OOGgetuigen en Versteend Verdriet. Wijvinden de prijzen normaal. Hand

theater moet gewoon aan het publiek uitleggen waarom de prijs zo hoog is. En ook als
de prijs wordt verhoogd, dat gewoon toelichten.

We moeten wel de mogelijkheid onderzoeken om mensen met AOW of een andere uit
kering korting te geven.

Dovenscholen In Nederland hebben heel weinig aandacht voor de kunsten, zoals schn

deren, tekenen en beeldhouwen, en theater. De aandacht gaat vooral uit noor taal,
gebarentaal. rekenen, logopedie of gymnastiek en nauwelijks naar de creatieve ontwik

keling. We willen de scholen dringend verzoeken om aandacht te geven aan de crea

tieve ontwikkeling want dat Is erg belangrijk voor de toekomst van de kinderen.

We vinden het ook belangrijk dat er bij horend theater een tolk aanwezig Is die het ge

sproken woord in gebarentaal vertaald. Het enige vervelende Is dat je dan van de tolk

noor de toneelspelers moet kijken. Daarom vinden we het beter als een tolk als toneel
speler meespeelt, zoals bij het National Theatre of the Deaf in Amerika. .

Er moet ook een stemtolk aanwezig zijn bij toneelstukken die door doven worden ge

speeld. Het horende publiek heeft vanzelfsprekend ook het recht om het toneelstuk te

kunnen volgen.
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Het is ook belangrijk dat er tolken ziJn die muziek kunnen tolken in de disco of zoals dat
gebeurde bij de Gay Games in de Arena.

Verder vinden we tolken van popconcerten heel belangrijk. Vooral voor de jongeren om
hun een idee te geven wat allerlei muziekstijlen Inhouden. Voor ouderen is dat minder
belangrijk maar voor jongeren wel. Maar doventolken bij popconcerten Is geen onder

deel van de dovencuttuur. Het Is hooguit een aonvulling.

We willen ook tolken in musea . Horenden kunnen gebruikmaken van een audiotour en
krijgen via de audiocassette informatie over de schilderijen. Doven krijgen helemaal geen

informatie en daarom zou het vanzelfsprekend moeten zijndat er een tolk aanwezig is. En
hoe dat geregeld moet worden? Dat zoeken ze maar uitl

We vinden pantomimevoorstellingen door doven voor doven ook belangrijk. Net alshoren

den kunnen doven pantomime spelen. Maar we menen dat pantomime niet tot de doven

cultuur behoort. Het gaat om lichaamstaal en heeft niets met gebarentaal te maken.

Wij vinden allemaal dansvoorstellingen door horenden prettig om te zien of het nu om
ballet, tango of discodans gaat.

Ook dansvoorstellingen door doven vinden we prima, moor er moet wel een vernoot in
de voorstelling zitten, zoals bij de voorstelling Café Dansant.
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DOVENCULTUUR IS
- geen tijd kennen; biJ het einde van de visite. blijft

Iedereen In de gong verder kletsen
- elkaar recht In de ogen kijken
- blijven hangen als het feest allang isafgelopen
- gemeenschappelijke herinneringen aan de periode op

de dovenscholen
- kleurrijk.

DOVENCULTUUR IS
- een minderheid van gebarentaalgebruikers
- biJ het autorijden ook met tegenlîggers kunnen

communiceren In gebarentaal
- soms een erg kleine wereld
- voor mensen die zich niet met geluid verstaanbaar

maken. maar met geboren
- geluidloos gebaren maken van doven in bus of tram.
Ineens een bulderend gelach. Oe horenden In de tram
schrikken zich tam.

DOVENCULTUUR IS
- clubhuis
-levendig
- tijdloos
- Iemand op de schouder tikkenalsje ietswiltzeggen/roepen
- cultuur van de doven. Geen Doven Geen Dovencultuur.

DOVENCULTUUR IS
- met de handen 'fladderen' of stampen op de vloer om
Iemand te roepen

- warmte
- een soort familie
- een dynamische beweging met een eigen geschiedenis
- veranderd: vroeger was Iedereen gelijk, nu zlln er

intellectuelen en klassen.

DOVENCULTUUR IS ...
- waor Ik mezelf ben
- eigen moppen over doof zijn
- verbondenheid
- zonder stem met elkoor praten
- zo eigen. zo zuiver en niet begrepen door de horende

wereld .
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DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

- niet gemaakt. moor diep uit het hort van een mens
zonder gehoor voortgekomen

- niet stil, maar levendig
- (onbeschaamd) noor dingen en/or personen wijzen
- gezelligheid, anders don in de horende wereld
- weinigcontrolehebben overlawaai (biJv. afwassen/opruimen).

- beter en sneller zien dan horenden
-lotsverbondenheid
- veel oogcontact
- om trots op te zijn
- angst voor horenden door onbekendheid.

- belangstelling voor elkaar
· ritme
- mijn keuze
- lichaamstaal
· recht hebben op een eigen programma op televisie.

- een bloeitijd van emancipatie
· niet groot
- een eigen bejaardentehuis
- geen subcuttuurt
- levendig: drukte maken. wapperen met handen.
stampen op de grond. zwaaien naar anderen,
flitsende lichten.

- vitaal
- erkenning krijgen
· gebarentaal
- bi) ruzie snel en fel gebaren en veel mim iek gebruiken
- kunst.
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DOVENCULTUUR IS
. visueel ingesteld zijn
- 'tamtam' dus krant of zo Isniet nodig
- makkelijk contact maken met buitenlandse doven
- de ziel van de doven
- een prachtige cultuur waarvoor horenden helaas
geen begrip hebben.

DOVENCULTUUR IS
- voor je gevoel makkelijker Jezelf kunnen zijn
- gedichten
- Interessant om te zien, om te 'horen' , om mee te doen
- een gemeenschap van doven zonder handicap
- een warme deken.

DOVENCULTUUR IS
- een wereld waarin alle dove mensen met elkaar kunnen
communiceren zonder tolken

- een hulsom In te wonen
- gebarencultuur
- elkaar nodig hebben
- open voor iedereen. zelfsvoor mensen met surdofobie.

DOVENCULTUUR IS ...
- een stille wereld
- eigen dovengeschiedenis
- goudwaarde
- motorische beweging
- het hebben von eigen dove moppen

(zoets toeteren bij dove slaper in de flat).

DOVENCULTUUR IS
- ondertiteling
- noar de t.v. kijken l.p.v, naar muziek luisteren
- verholen
- veel gemakkelijker praten met doven don met horenden
- thuis (huls).
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DOVENCULTUUR IS
- moppen In de gebarentaal, niet te vergelijken met
de moppen in de gesproken taal

- het gebruik van een communicatiemiddel dal geen
stemgeluid hoeft te maken

- eigenwijs
- een grote 'familie' van elkoor
- niet te vinden in de encyclopedie of woordenboek.

Waarom niet?

DOVENCULTUUR IS ...
- zien en voelen
- beweeglijk en sierlijk
- met buitenlandse doven omgaan
- uniek
- begripvol, gemakkelijk onder elkaar, technische

hulpmiddelen, elkaar verstaan.

DOVENCULTUUR IS ...
- heerlijk Doof! mogen zijn
- ook een gebaar naar eigen identiteit
- met Je handen wapperen In de lucht in plaats van klappen
. druk
- met de lichten knipperen In de zaal/ruimte a lsje
iedereen lets wilt vertellen of gedag zeggen enzovoort.

DOVENCULTUUR IS
-Isolement
- sierliJk : mooie gebaren, mimiek, lokalisatie, pantomime
- niet raar or vreemd, maar normaal en boeiend
- sport
- een werelddorp.

DOVENCULTUUR IS
- gelu idloos gebaren terwijl de leraar op hel bord schrijft.

als Ie niet mag praten In de klas
- springlevend
- onderdrukt door de horende maatschappij, door de

mensen die het voor het zeggen hebben
- meer lochen om mimiek; horenden lachen meer om stem
- gezellig in de vergadering (koetjes en kalfjes), nooit
precies op t1ld.
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DOVENCULTUUR IS
- onderwijs
- een cultuur van doven zonder belemmeringen
- steeds In beweging
- een gemeenschap die open stoot voor elkaar
- Internationale contacten hebben.

DOVENCULTUUR IS ...
- herkenning
- je geaccepteerd voelen als mens
- prachtig
- meer glazen van de tafel stoten biJ gebaren maken
- vaak aanwijzen; als de dove gebaart, don denkt de

horende dat een dove naar hem wIJst, soms kijkt hij don
wel verbaasd (uit de verte) .

DOVENCULTUUR IS
- voelen via trilling biJ een houten vloer, bijvoorbeeld bij

muziek
- onmisbaar In dovenwereld en bepalend voor

dovenwereld
. wereld wild zichtbaar
- kennis
- een goeie gewoonte.

DOVENCULTUUR IS
- veel lawaai maken biJ afwassen en afdrogen, boem

boem boem
- hetzelfde als ademen
- de welzijnsstichting, de zwemclub, de voetbalclub,

de carnavalsvereniging , de vrouwenclub
- lichaamstaal
- het dagelijks meemaken van onbegrip van onwetende

horenden.

DOVENCULTUUR IS
- waardevol
- moeilijk om te beschrijven
- altijd verre reizen maken, denk aan tijd & kosten
- niet arm moor riJk
- heel goed weten aan wie je je geheimen (niet) verteltl
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DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

- vrij land voor doven
- soms hard
- samen met Ruben (2 jaar) geboren voor het slapen gaan
- manier van roepen: zwaaien met een hand, soms met

een voet, tikken op een bovenste lichaamsdeel, somsop
een bovenbeen, licht af en toe ult- en aandoen, stam
pen op de houten vloer

- verbaasd kijken naar de horenden die aldoor met hun
mobieltje bezig ziJn op straat, op de fiets, in de trein (en
misschien ook op de wc).

- bevrijding
· een eigen theater en theatergroep
- durf te levenl
- niet als herfstblad maar blijft eeuwig
- rijkdom, gebarentaal Is meer dan de vleugelslagen van

de adelaar In de luchtl

· internationaal
- een bijdrage aan de vorming van Je eigen Ik, Ie eigen
dove ik

- verrijkend vaar veel doven
- zien
- vla de ogen communiceren en niet vlo de stem.

· Je honden loten stilvallen in het donker
- niet kunnen horen hoe je eet en hete soep bloost, rare

geluiden 'smok, smak. smok'
- oogcontact
- meeleven
- lang blijven 'plokken' alsfamilieleden met een sterkeband.

- met Je handen een grotere ruimte Innemen
- niet weten of je buren thuiszijn of niet
- eikoer helpen
- lang 'hangen'
- vibraties voelen van muziek en dergelijke.
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DOVENCULTUUR IS ...
- even stil naar binnen, 'beelden' krijgen, rust voor rnlln

ogen, vermoeid op rn' n kussen
- visueel Ingesteld ziîn; kijken 0.0 noor de mond, grote
opmerkzaamheid

- niet vluchten voor de handicap moor trots op doof zijnl
- met een grote c kan 't klein zijn en met een kleine c kan 't

groots zijn
-licht.

DOVENCULTUUR IS
. lang blijven wapperen
- nog maar net in ontwikkeling
- nog onbekend voor veel doven
- genieten. maar kijkmet mate
- Som + Gert·Jan.

DOVENCULTUUR IS
- positieve uitstraling bij een ontmoeting met een andere

dove
- visuele moppen
- op een feest blijven staan en babbelen en niet de
dansvloer opzoeken

- opvallende bekwaamheid in het uitdrukken In NGT
- Hoor ik erbij?

DOVENCULTUUR IS
- zelfbewustzijn
- tasten
- teksttelefoon
- niet voldoende erkend
-In het buitenland een 'vreemde' dove tegenkomen .....

meteen 'thuis' I

DOVENCULTUUR IS
- bewegen met honden, vingers en bovenlichaam, gezicht
en schouders. veel mimiek en expressie

- ook praten met Russische dovenl
- het dorpse gevoel; iedereen kent Iedereen
- ongemerkt geluiden maken, smakken en slurpen
- in de hele wereld!
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DOVENCULTUUR IS ...
- een scheidsrechter met vlag en zonder fluit
- voedingssupplementen (3 x daags Innemen)
· tegen C.1.
• contact mer andere dove mensen via teksttelefoon
· vol met emotie.

DOVENCULTUUR IS
- van Maasstricht naar Groningen, van Winterswijk naar
Amsterdam voor een dovenfeest (slaapzak meel)

-In gevaar door de C.1.
· bezig met emancipatie
- dove mensen uit de hele wereld bij Jethuis te logeren

hebben
- be klemmend.

DOVENCULTUUR IS
· 'Dovencultuur Fm'100.7% kijkgenotl
- handen uit de mouwen steken voor dovengemeenschap
· zelfbewustzijn
· Iedereen biJ binnenkomst persoonlijk goedemorgen wensen
· ' n groot cultuurgoedl BIJ horenden lelden verschillende

talen tot veel misverstanden. vooroordelen en generali
seren.

DOVENCULTUUR IS
· trots ziJn op gebarentaal
· 'dorps' denken en leven
- heel Nederland af rijden om hier en door feesten, bijeen

komsten. voorstellingen. vergaderingen ... bij te wonen
- sociale controle
· flitslamp/trilwekker.

DOVENCULTUUR IS ...
· aanroken
• mooiste cultuur van allemaal
• bijeenkomsten in 'eigen ' clubhuis
• 'OOG' contact
· een cultuur met de rijkdom van een taal als NGT.
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DOVENCULTUUR IS
- voor Iedereen
· arbeidsmarkt voor Doven?
· NGTin dovenonderwlJsl
- contact over de grenzen heen
· roddelen.

DOVENCULTUUR IS
· graag samen met andere doven op vakantie
- natuurlijk en echt
· op 100 meter, 200 meter of 500 meter met elkaar kunnen

communiceren
- visueel
- een blauw lintje dragen.

DOVENCULTUUR IS
- aandacht trekken van horenden
- een houding (bllk van doven)
· doven in Doofpot?
- als een dove een andere kant opkllkt. kijken andere
doven dezelfde kant uit

- stilstaan bij je eigen identiteit.

DOVENCULTUUR IS ...
- verschillende relaties voor het leven opbouwen
- met zijn allen tegen de horenden
- OOGcontact
- een taalcultuur en een gezamenlijke dovengeschiedenis
- een groot fenomeen. een grote familie.

DOVENCULTUUR IS
- sïmuncneüen = tegelijkertijd met het gezicht en de

handen platen en doen
- verhuizen noor Ede als je 65+ bent...
- geweldig
- toneelvoorstelling.
- zonder NGT niet mogelijk.
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DOVENCULTUUR IS
· vaak zwart-wit denken
- verbonden met alle doven uit de hele wereld
- kiJken, kijken en nog eens kijken
- de kunst van dove kunstenaars/theatermakers
- 'dove ' moppen, kort maar krachtig (' horende ' moppen

zijn langdradig en soon ,

DOVENCULTUUR IS
- niet altijd op tijd zijn
- elkaar perfect aanvoelen
· van verre afstond met elkaar gebarenl
· vechten
- internationaal.

DOVENCULTUUR IS
- wein ig d iscriminatie onder doven ten aanzien
van minderheidsgroepen

- eigen identiteit
- de vraag van welke school ben jij. vanaf de dovenschool

tot aan de Gelderhorst
- elkaar beter begrijpen
- Romeo en Juno. Stoplicht, Versteend Verdriet, Man, Stad

en boek. KlngKong. Antlgone: Ik wil meer.

DOVENCULTUUR IS ...
- elkaar -> vragen -> steunen -> opvoeden -> corrigeren

-sconnoleren -sctstroüen
- to be or not to be
- tnternottonote gebarentaal
- dorpscultuur
- dovengeschiedenis.

DOVENCULTUUR IS
- onder elkaar kunnen zijn
-liever te weinig slaap dan te weinig 'gekletst'
- familieband onder de doven
- mijn thuis
- met een 'stolen' gezicht horenden In 't ootje nemen ,
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DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

- Deaf Power
- een cultuur waar ik me 100% thuis voel
- familiegevoel
- manier van leven
-Ievenshoudlnç van doven. meer visueel Ingesteld.

- nieuws heel snel verspreid door heel Nederland
- als je afwijkt van de normen van de groep, lig je eruit
of word je verbannen.

- veel scherven door stoten van gebaren
- herkenning, erkenning
- directere manier van omgaan met elkaar.

- waardevol
. dat Ik met de lichten knipper als Ik wil dat de kinderen In

de klas naar mil kijken
- face to face
- het universele recht op het gebruik van de natuurlijke
moedertaal: gebarentaal

. veel foto-albums en videobanden, maar geen cd's en
cassettes.

- op elke dovenschool eigen gebaren; leuk, don kon Ikzien
waar hij/zij op school heeft gezeten

- aan weinig woorden genoeg hebben
- 3600 zien wat om Je heen gebeurt
- positieve kijkop doof zijn
- veel dove (huwelllks)relaties.

- minder afgeleid worden door lawaai
- vriendschap
- veel in groepen doen en weinig ondernemen als individu
- een druk Dovenontmoetingscentrum zonder geluld
- heel maal, daar zouden doven best trotser op.kunnen

zijn.
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DOVENCULTUUR IS
. bij teamsport regelmatig opletten/kijken naar de
medespelers

- beter reageren op het verkeer
- empowerment
- je handen laten zingen in gebarentaal. vrij en niet

onderdrukt
- muziek en liedjes in gebarentaal.

DOVENCULTUUR IS
- bijna iedereen kennen
- veel buitenlandse dove vrienden
- beter zien door gebaren en mimiek (boos + kwaad +

blij + verdrietig enzovoort)
- niet doof ziJn
- mond tot mond reclame.

DOVENCULTUUR IS ...
- gemengde gevoelens
- je eigen waarde realiseren
- allemaal graaien uit dezelfde pot met geld
- heel lang kunnen blijven staan kletsen, tot je benen
echt moe worden

- dromen In gebarentaal.

DOVENCULTUUR IS ...
- bij noodweer lekker doorslapen
- theater In gebarentaal
- geen last hebben van hard lawaai
- niet serieus genoeg worden genomen door

horende maatschappij
- In hotelkamers 8 uur slaap eerlijk verdelen over alle

aanwezigen, omdat er verhalen te vertellen zijn.

DOVENCULTUUR IS
- niet weg te denken zolang er doven op de wereld leven
- kijkcultuur
- ongehoord (?)

- weerloos; alles van waarde Is weerloos
- doveostlll. goeie stijl.
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DOVENCULTUUR IS
- mag Ik er o.u.b . ook bij horen?
-leuk: laat 'ns wat van Doof zijn zlent

- doof <-> horend grrr...
doof <-> horend samenwerken...

- trots zijn op mijn doof zijn
· een eye-opener.

DOVENCULTUUR IS
· niet kletsen moor doen
· meer don alleen gebarentaal
- geen stll(te)stond
- olln de dovengemeenschap
- niet vreemd voor elkaar.

DOVENCULTUUR /5
-familiair
· alles in huis
- alsof je elkaar kent
- dot je niet op Je tenen hoeft te lopen
- dot je samen vecht voor je doel.

DOVENCULTUUR /5
- dovencultuur: wat ben ik blijmet dot woord, vroeger nooit

beseft, zonde van de tijd
- oronsme verslaan
- dot je jezelf bent
- dat je trots bent
· altijd aanwezig.

DOVENCULTUUR /5 ...
- gedachtendroom in beeld
- thuisgevoel
- heel levendig van nature
- aandelen kopen, 0 nee: naar casino, la prima
-ts de cultuur van een minderheidsgroep: zolang er

horende, kerk-, oncerwerelo-. hoeren-. geleerden-,
snobistische, platte, boeren-. Kaapse , Rotterdamse,
Amsterdamse en doventaal bestaan, bestoer de
dovencultuur net als die van alle andere groepen.
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DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

DOVENCULTUUR IS

- overal ogen, druk, gesprek, overal ogen, druk, druk, druk,
overal ogen, gesprek , ogen overal, gesprek

- 'vraag moor aan een horende (als Je me niet gelooft)'
- Hollandse doven en buitenlandse doven zijn meteen
vrienden

- altijd de occurorno van je auto In goten houden
- iets waar je trots op moet zijn, namelijk DOOF zijni!

. lichamelijke aanrakingen op schouders en armen
- afzuigkap en vaatwasser voorzien van een rood lampje
- solidair zijn met elkaar, ondanks de verschillen tussen
doofheid, slechthorendheid en plotsdoofheid

- Ie klasgenoten + vrienden + exen nooit echt uit het
oog verliezen

- 'een net vol alle soorten vissen'; sommigen terug noor
zee, te klein of niet smakelijk. Zo kon de maatschappij
heel hord zijn, de zee biedt weer vrijheid.

- niet plot te trappen, het blijft allijd hobbelig
- vriendschap voor het leven: Gerl-Jan.
- schrijffobie
- theater
- een boom met veel individuele bladeren.

- duidelijke expressie bij communiceren
- in het donker of in bed lomp aandoen als je wilt kletsen
- bevestigend knikken bij het luisteren
- votop in beweging
- niet geven om kilometers alsje noor een dovenfeest goot.

- trots op de gebarentaal. longe tijd een vloek voor horen-
den, gewoon uil jaloezie omdat ze ook niet alles kunnen

- de 'kunst van Communicatie'
- oo k toegankelijk voor horenden zijn
- toekomstgericht zijn
- op- of aanmerkingen maken over geboren.
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DOVENCULTUUR IS
Vanaf ' t bewust ziJn van de dovencultuur ben ik pas be 
gonnen me als een dove te gedragen dit, nadat ik vijftien
tot twintig jaar steeds heb gepoogd de horende normen/
waarden eigen te maken. Je leert dan te zeggen wat Je
echt denkt, dan doe en zeg je geen dingen om Iemand
anders te 'pteosen' . Je wordt dan je eigen norm .
Dat betekent voor mij een enorme verbetering van de
levenskwalitei1. Je weet langzaam moor zeker wie je bent
en dot geeft 'n enorme innerlijke rustl
Kortom, dovencultuur maakt mij gelukkiger...
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ERSlAG YAN ..HET SYM~OSIUM OYER D.OVENCULIUUR
I'.J I I I,

Op 26 november werd in theater 't OOG een symposium over Dovencultuur gehouden. Speciaal hiervoor

waren de filosoof Paddy Ladd en de tv-presentatrice Caro!yn Denmark uit Engeland overgekomen. In hun

lezingen vroegen zij de doven om op te komen voor een eigen cultuur en een eigen televisie-programma.

Volgens Ladd zijn de doven ernog nauwelijks aan toe gekomen om hun eigen cultuur te ontwikkelen.

We moeten voortdurend strijden tegen onze horende onderdrukker, zegt hij. "Op elke stap die wij zetten

krijgen wij een klap terug."

I



Er zijn volgens ladd twee mogehjkhe

den voor dekolonisatie. We kunnen nel

als Cuba direct de machI overnemen - wat
voor ome situatie niet re êel lijki - of we

kunnen onderzoek plegen naar aspecten

van onze Dovencultuur zodat WIJ onze
eigen kracht ontwikkelen en zo hel proces

van dekolon isatie versnellen. Op deze

laatste manier bevrijdden de Aborginals
zich van het juk van Australi ë.

wijs . lolkenvoorziening en noem maar op.

De strijd van de doven tegen de horende
meerderheid Is te vergelijken mei de

kolonisatie van bijvoorbeeld Afrika door

Europa. Wij moelen ervoor zorgen dal

wij zelf macht kr ijgen , zodat de horende
onderdrukker niet langer voor ons kan

bepalen wat goed voor ons is. Maar

doordat wij voortdurend in oorlog zijn

hebben wij geen lijd gehad om Ie zien

wal Dovencultuur Inhoudt en wal ome
visie is op onze ontwikkeling. Kennen

WIJ dove kunstenaars, zijn wij ons

bewust van Dovengeschledents? Wie

heeft er momenteel de macht in bijvoor

beeld het Dovenonderwljs? Wilt Is de

kwaliteit ervan? Wat kunnen wij als

doven aan de horende wereld bieden?

Allemaal vragen waar wij een antwoord

op moelen vinden.

ladd vergelijkt de ontwikkelingen bin

nen de Dovencultuur met oorlog en vre

destijd . AI hebben wij al veel gewonnen

en bereikt en begint de horende wereld

langzaam oog Ie krijgen voor ons als

unieke culiuurgroep. het Is nog steeds

oorlog. We moelen voortdurend vechten

voor ome rechten . onze taal. ons onder-

zal vandaag gaan om de vraag Wil!

Dovencultuur nu eIgenlijk inhoud t. De

Engelse filosoof Paddy Ladd neemt het
woord over. Hij vindt dal wij sinds de

Dear Way, die 10 Jaar geleden in Amerika
werd gehouden. veel hebben gewonnen

en bereikt. Op de Deaf Way sprak men

voor hel eerst over Doventultuur. sinds

dien spreekt bijna iedereen erover , Maar

wat Is Dovencultuur nu eigenlijk? Daar

gaan we het nu over hebben. We leven In

een lijd waar de medische wer eld grote

ontwikkelingen doormaakt Zo bestaat er

cochleaire implaruatle en is hel mogelijk

via genetisch onderzoek Ie voorkomen dat
een kind doof geboren wordt. Wal vinden

wij doven hiervan? Als wij hier legen zijn.

zullen wij argumenten moeten hebben om

de horend e meerderheid ervan Ie overtui
gen dat doofheid nlet uitgeroeid hoef! te

worden.

Herman Schepers opent de dag, hij ver

teil ons dat dil symposium is georgani

seerd door hel Handtheater en de

Stichting Welzijn Doven Amsterdam. Het

Door Tamara VBn Meer, fOlo's SyH Sch.ap

AL HEBBEN WIJ AL VEEL GEWONNEN EN
BEREIKT, HET IS NOG STEEDS OORLOG.

De muren van theater "l OOG zijn behan

gen met een kunstwerk van kaartjes , Op

de kaartjes hebben de deelnemers hun

ideeën over hel begrip Dovencultuur vorm

gegeven. Een enkeling Is echt creauef Ie

werk gegaan door tekeningen op de kaart 

jes Ie maken of er plaatjes op Ie plakken,

de meesten hebben er wat op geschreven.

Een greep uil de vele: 'Hel dorpse gevoel:

Iedereen kent iedereen', 'Ook praten met

Russische doven', 'Van maastricht naar

Groningen, van Wtnterswljk naar

Amsterdam voor een dovenfeest (slaapzak

meel'. 'Dovencultuur is...kijken , kijken en

nog eens kijken '. Wie wil kan deze dag

meewerken aan de film 'Wapper' over

Dovencultuur. Voor dit doel staat er een

camera voor een grote poppenkast met de
naam Wapper erop. Iedereen die maar

tets wil vertellen of spelen over de

Dovencultuur mag dal in overleg met Jean

Couprie doen. Een kopie van deze video

band Is Ie bestellen bij theater 'lOOG.

'IE.



Waar we volgens Ladd erg voor op

moeten passen is een namaak-vrijheid.

Die omstaat als de vlag van de
Dovencultuur wapper! ierwijl er nog

steeds onderdrukking van doven mogelijk
is, 011 verschijnsel zien we bijvoorbeeld

op Dovenscholen waar men beweert geba
rentaal te gebruiken terwijl er in de prak 

lijk geen respect bi ijkt te zijn voor de

dove kinderen en dove medewerkers. We

moelen er ook voor oppassen dat doven

die de leiding krijgen niet op dezelfde

manier met hun leiderschap omgaan als

de horende onderdrukker en hun macht

alleen gebruiken voor persoonlijk gewin

Om dil Ie voorkomen moelen wij allemaal

goed weten welke normen en waarden wij

- onbewust . hebben overgenomen van de

horende onderdrukker.

Dan Is er nog het gevaar van 'Doof

Nationalisme', dal zich uit in het afwljzen

van doven die Zich zogenaamd 'horend'

gedragen. Het Is begrijpelijk dal de ene

dove de andere dove confronteer! met

uilspraken als 'dat is geen Doof gedrag' of

'jij denkt horend'. Dat is om die andere

dove bewust Ie maken van het fei I dar zij

zich waarden van de horende meerder

heid eigen hebben gemaakt die de

Dovengemeenschap kunnen beschadigen.

Maar vaak Is het ook een machtsspell 

letje van sommige doven om hun frustra

tle Ie uilen jegens horende mensen - mei

name hun horende ouders en opvoeders,

Zij zijn allesbehalve gemteresseerd in hel

welbevinden van alle doven. Als zij de

machI hebben, zullen zij die voor zichzelf

houden en alleen delen met hun eigen

vrienden .

Tenslotte had Ladd het nog over diversi 

teu en eenheid onder doven in heel de
wereld , Dat de ene dove anders is dan de

andere dove, mag geen Slof tot conflict

vormen , We moeten juist kijken wal we in

onszelf aan verschillende waarden en nor

men dragen en waar die vandaan komen .

Niet alleen zeggen: 'ik ben door maar wel
bijvoorbeeld: 'ik ben een vrouw, doof,

Afrikaans, lesbisch en Engels' , We moelen

kijken met welke horende groepen we als
doven dingen gemeen hebben, zoals ande

re horende minderheidsgroepen die
onderdrukt worden Zo ontwikkelen we

als doven een prachtige Dovencultuur

waarbinnen diversiteit mag bestaan. We

kunnen met doven uit heel de wereld van

gedachten wisselen over wal het betekent

om Zwart te zijn, of Wil, Chrtsren, Moslim,
Boeddhtst of wal dan ook.

Ladd: "Zoals Jullie weren moeten jullie

als jullie internationaal communiceren

jullie 'nauonale zelf' aan de kant schui

ven, En dan vinden ju lIie da t pure stukje

'Dove zelf' dat contact kan maken met

alle doven over de hele wereld. Iedereen

begrijpt wel wal ik bedoel als Ik het heb
over dal 'Dove zelf' dal Je diep binnen in

je voelt (hij WIJSlOP een piekje Ier hoog
te van zijn navel). Maar precies onder

woorden brengen wat dil 'Dove zeW
inhoudt kunnen we nog niet, we hebben
hier tijd en onderzoek voor nodig . Dal Is

eenheid in dtversitett onder doven en

dat Is waar we naar moelen streven. Als
we in plaats hi ervan alleen maar willen

bekruiseren en bestrijden wal anders is

lussen ons en de ander dan zullen we

geen diversiteit bereiken maar dan zui

len we al die doven die anders zijn dan

ons van ons alsroten en zo een minder

grote en krachtige eenheid vormen:

Na de Strijdlustige en inspirerende

leztng van Ladd kwam Carolyn Denmark

hel podium op. Zij werkt als presentatri

ce biJ hel Engelse televrsieprogramma
'See Hear' , ZIJ vertelt dat als je een eigen

t.v.-programma voor doven op wilt zet·

ten. je eerst goed moel weten wal Je



HET GROOTSTE PROBLEEM BIJ HET MAKEN
VAN EEN TV PROGRAMMA VOOR DOVEN

15 HET GEBREK AAN GELD.

I

wilt. Het is volgens haar heel belangrijk
een eigen t.v-programma voor doven te
hebben. Doven kunnen immers geen
radio horen en met het lezen van kran

ten of ondertuels hebben velen van hen
moeite. Als zo'n t.v.-programma voor
doven de informatie biedt die de horen 
den ook krijgen, dan krijgen de doven
ook meer mogelijkheden.

In het verleden heeft Denmark met
een aantal andere doven Ilî Engeland
aan hel programma 'Srgn on' gewerkt De
producer die de leiding had over het
programma was horend en wist weinig
van Dovencultuur. Hierdoor had de pro 
ducer vaak geen begrip voor de wensen
van hel team van dove medewerkers en
raakten zij nogal eens in conflict met
elkaar . Er kwamen Ie veel horenden
voor In het programma, vonden de
doven . Er moest meer Dovencultuur in
hel programma komen. De producer
wilde bijvoorbeeld twee doven In beeld
hebben die al gebarend over straat
lopen. De doven vonden dil maar niks.
zij konden niks van hel hele gesprek
volgen . Dal was absoluut geen

Dovencultuur.

Later heeft Denmark meegewerkt aan
het opzenen van 'SeeHear'. In dit pro
gramma is veel aandacht voor
Dovencultuur. 7.0 vertelde Denmark eens

het sprookje van Roodkapje met elemen
ten Uil de Dovencultuur . Als de moeder
van Roodkapje oma belt. gaal de hchtbel
in hel huls af. En Roodkapje net bijvoor

beeld dal hel gras IS platgetrapt, dat zqn
de sporen van de wolf. . Jnde horende
versie hoon Roodkapje de wolf aanko

men. Hel grootste probleem bij hel maken
van een t.v.-programma voor doven is
volgens Denmark hel gebrek aan geld.
Doven zijn geen financieel aantrekkelijke
groep voor producers.

Aan het eind van haar lezing benadruk
Ie Denmark dal hel heel belangrijk is dat
doven zich aIs culturele groep aan de bui
tenwereld presenteren. Zo kwam ze mer
hel idee om in Nederland een 'Deaf
Awareness Week' (Oool-Bewustzjjnsweekï
Ie organiseren: een week waarin de cul
luur van de doven centraal staat en waar
In die cultuur vooral toegankelijk is voor
het horende publiek. De symposiumgan
gers begonnen a1enthousiast te praten
over geen volgende Wereld Doven Dag.

maar een volgende Wereld Doven Week.



PADDYLADD



Is de vooraanstaande Brit Paddy ladd een profeet? Hij heeft er wel

alle kenmerken van, Hij was een van de gastsprekers op hetdrukbe

zochte symposium over dovencultuur in theater 't OOG, Na afloop

sprak Anja Hiddinga methem. "Als je je eigen identiteit reduceert tot

alleen maar 'doof, dan doe je jezelf tekort."

Door AnJa Hlddlnga, [oto's Le~ ....n Rossen

ij is wat je noemt een 'markante

verschijning', MeI zijn gri jzende

piekhaar en slordige puntbaardje

lijkt hij wel een oude hippie, En

dat is precies de reden, zo vertelt

hij me later, waarom lijn naamgebaar

'jezus' IS. Vroeger toen hij als jonge dove

in een voetbalteam speelde . zag hij er ook

al zo uit . Vanwege dal hippie-uiterlijk

werd hij door zijn teamgenoten 'jezus'

genoemd . Hoe meer hij zich er tegen

verzette, hoe meer het gebruikt werd .

Uiteindelijk is het zo gebleven . Nu

beschouwt hij dat naamgebaar ook als

een vorm van acceptatie van zijn rol In de

dovenwereld. Maar het betekent zeker

nlet dat hij de zorgen van de internatio 

nale dovengemeenschap op ziJn nek

genomen heeft , zo verzekert hij me.

Maar wat mij betreft heeft Paddy Ladd wel

de kenmerken van een profeet. Iemand

met een visie op de plaats en de rol die de

dovengemeenschap kan spelen in de

samenleving. En iemand die die visie met

overtuiging uitdraagt. Na afloop van

zijn lezing op het symposium In 't OOG

hebben we een kort gesprek. Gerdinand

Wagenaar tolkt.

"De ac'tivi -rei 'ten die ik in

mijn leven heb ondernomen zou je in drie

fases kunnen indelen, In de eerste fase

was ik actief betrokken bij militante

dovengroepen. Ik deed veel politiek werk

voor de dovenbewegtng. strijd mei de

horende wereld, vooral om erkenning van

basale rechten van dove mensen en kin

deren. Hel recht op onderwijs. hel recht

op werk, hel recht om een rijbewijs Ie

halen. Hel ging erom ons als doven Ie ver

enigen en als poli ueke kracht zich tbaar te

maken , Dat strijden Is een vermoeiende

bezigheid . Ik had daar op een bepaald

moment wel genoeg van. Toen ben ik me

op iets anders gaan richten. In die tweede

fase was Ik vooral bezig met vrdeo- en tv

producties voor doven, Ik heb zelfs een

vldecproductlebedrtjf]e opgericht.

bedoeld om overhetdsmïormaue Ie verta

len voor de dovengemeenschap. De laat

ste Jaren heb Ik me verdiept in de doven

euItuur. Ik heb onderzoek gedaan naar

dovencuhuur en heb hierover nu bijna

mijn proefschrift af :

Da1: is 00I<. hellerrein waarop

Paddy Ladd momenteel werkzaam is. Na

een tijdje in Amerika te hebben gewer kt,

op Gallaudet, Is hij onlangs aangesteld als

docent biJ hel bekende centrum voor

Dovenstudles van de Unlversueit van

Bristol, In Engeland. Hij geeft regenweer

dig over de hele wereld lezingen over

dovencultuur. Zoals onlangs op hel

'Binnen de dovenwereld

groeit de Kloof tussen
noger en lager opgeleiden'

Wereld Doven Congres in Australiè en

zoals nu in 'lOOG. Geen wonder dat

Paddy Ladd een bekende persoon IS. Over

hel onderwerp dovencultuur wordt vaak

gesproken, maar die gesprekken lijken

altijd te draaien om de vraag wal doven

cultuur nou eigenlijk inhoud r, En daar

vind Je toch zelden een inspirerend ant

woord op gegeven.

Bes1:aat: die dovencultuur

eigenlijk wel. vraag ik hem, is hel niel

gewoon een subcultuur van de horende

cultuur? De horende cultuur is zo domi

nant en dove kinderen groeien bijna altijd

op in een horende cultuur met horende

normen en waarden en gewoontes. Is die

dovencultuur niet een beetje een uitvtn

ding van dove volwassenen om hun strijd

voor erkenning van rechten kracht bij te

zetten?

"Zeker nier", vind Ladd. ï k heb ernstige

bezwaren tegen hel woord subcultuur, Dal

kun Je bijvoorbeeld wel gebruiken voor

jongeren of voor homoseksuelen In de

samenleving. Oie groepen hebben eigen

kenmerken, gewoontes, waard en. Maar ze

zijn door de taal loch onderdeel van de_

'hoofdcuhuur'. Dal Is nlet altijd 20_ In de

Nederlandse situatie zou Ik bijvoorbeeld

voor Turkse immigranten niet hel woord

subcultuur willen gebru iken, maar min

derheldscultuur. ZIJ zijn vanwege hel

gebruik van de Turkse taal niet zonder

meer onderdeel van de Nederlandse cul

luur. 20 is hel ook met de dovengemeen

schap Dal IS ook een minderhetdscultuur,

geen subculiuur. Doven hebben ook eigen

talen, de gebaremalen. Zo'n ei!:en taal

brengt een eigen beleving van de wereld

met zich mee. Alsof je een bepaalde bril

op hebt . Denk maar aan Eskimo's die 50

woorden hebben voor het begrip

'sneeuw'. Dat bestaal alleen in Eskimotaal

en WIJ kunnen die sneeuw dan ook niet op

die SO manieren beleven. Taal rs dus een

heel essentieel onderdeel van hel naar de

wereld kljken. in de wereld zijn . Wal dal

speciale inhoudt voor dovengemeen

schappen , moel onderzocht worden. Dal

is van essentieel belang:

Dat mag zo ziJn. Maar Is hel

niet zo dat juist door de str ijd en de

ernancipane van doven het opleidingsni

veau steeds hoger is geworden? Door hun

bekendheid met de horende cultuur en de

spreektea I ziJn 'leiders' van de dovenge

meenschappen steeds succesvoller gewor

den in de horende samenleving. Dat is

loch een enorme prestatie! Is

'Dovenculruur' dan geen achterhaald

begr ip. een zwaktebod, iets voor degenen

die het nlet gemaakt hebben, zich niet

goed kunnen bewegen in de horende

samenlev ing en aangewezen blijven op

gebarentaal? Dreigt daardoor geen twee

deling in de dovengemeenschappen?

"Dal gevaar Is heel reëel", zegt Ladd en hij

wordt plotseling heel ernstig. "Je ziel het

biJ jongere generaties doven. Die hebben

betere opleidingsmogelijkheden en breken

met tradnies van bijvoorbeeld doven

clubs. Hun gebarenvaardigheid is vaak ook



niet 7.0 goed. Hel opleidingsniveau is delijk. Gebaremalen zijn verwanter aan hier nog ntei zo vee) van gemerkt. De

omhoog gegaan, maar het andere is elkaar dan spreektalen. Er Is sneller com- dovengemeenschap IS tamelijk onzlchr-

omlaag gegaan. De tradtucnele doven- rnunlcatie mogelijk lussen twee doven uil baar gebleven in Nederland . Dal heeft zo
cultuur was vaak ook een hele beperkte verschillende hoeken van de wereld . Ook zijn voordelen: we kunnen nu een paar

cultuur, een defensieve culruur ook, tegen spelen dezel fde soorten issues een rol in slapjes overslaan die elders nodig waren
de horende wereld. Er is inderdaad een al die verschillende dovengemeenschap - om doven op de kaan te zetten . Dat de

J-
l~ groeiende kloof binnen de dovenwereld. pen. onderdrukking door horenden, het suuaue in buitenlandse dovengemeen-
.:>.> En het is onze taak om die kloof te dich- oraltsme, je plaats als dove in een horend schappen (vooral de Amerikaanse) soms

(1 ten en die groepen weer samen Ie bren- gezin. Dat levert veel herkennmgspunten e~ scherp verdeeld is, blijkl uit Ledd's
' ,-.1 gen. Door onderwijs in gebarenlaai en op en schept een basis voor wederzijds lezing: "In hel begin was hel misschien

r" dovencultuur bijvoorbeeld jonge doven begrip. Wal er nog meer gemeenschappe- wel een noodzakelijk patroon: met ziJn

komen vaak heel enthousiast op mij af lijk is moet onderzocht worden. We heb- allen legen de horenden. Dat kan waarde-

eL) na een lezing en zijn Juichend oller de

~....-I
Inhoud. Maar re hebben geen idee van

I
wal vooraf is gegaan In de geschiedenis

-r-e van hun dovengemeenschap. Ik SUl in een

tradure. maar die kennen de jonge doven
1:-' 1 met, Daar moeten we ze over onderwij-

zen. Dal is enorm belangrijk. Als we dat

niet doen. dan zal die kloof lussen hoger

en lager opgeleid blijven groeien , zoals in

Amerika. Daar zle Jedal de doven die

maalschappelijk geslaagd zijn ntets meer

te maken willen hebben met de minder

goed opgeleide doven:

Het is een van de zorgen die

Paddy !.add heeft voor de toekomst. Een

m
tweedeling in de dovengemeenschap. Het

is merkwaardig dat goed onderwijs op

niveau, een van de eisen In de strljd van

de mtematlonale dovengemeenschap

voor gelijke rechten, legelijkertijd een

bedreiging van de gemeenschap betekent.

Het is een problematiek die overeenkom-

sten vertoont met die van andere 'gekolo-

ntseerde' gemeenschappen, zoals

Amerikaanse Indianen en Australische

Aboriginals. Dal zijn groepen waannee

!.add de dovengemeenschap vergelijkt. En

als je naar dat SOOfl sltuaues kijkt. dan

valt er veel re leren over het belang van

de discussie over culturele eigenheid. Als

die niet gevoerd wordt, is hel gellaar

grOOI dal zo'n groep totaal wordt opgeno-

men door de dominante cultuur. Maar de ben ons laten opleggen wie ome leiders vol zijn als eerste stap, maar de mensen

geschiedenis laat zien dat vroeg of laat de mochten zijn. En we hebben onze eigen die dat nu nog roepen moet Je wantrou-
discussie over culturele eigenheid loch identlleil Ie veel laten glippen en kunnen wen. Ze willen een soort wraakacne tegen

weer boven komt , zoals bijvoorbeeld bij die niet zo maar meer terughalen. Maar horende mensen en proberen andere

Indianen en Aboriginals het geval Is. Dat 'mei zijn allen tegen de horenden' is een doven Ie schokken. Maar als je in de

betekent in de eerste plaats dal je je moet veel te simpele en onvruchtbare strategie geschiedenis kijkt, dan zie Je dar hel vroe-
C7'o profileren als groep. Maar de boodschap om die identiteit te hervinden: ger, vóór hel orailsme. helemaal nietC7'o

S2::

.s van Paddy Ladd geen simpel : doof ver- uitmaakte ol Jegoed kon pralen of niet.

J enigt U tegen de horende overheersers! Ladd spreekt: duidelijk Praten was gewoon een middel dat ergens
Geenszins. vanuit een andere siuratte dan de Neder- voor ingezet kon worden. Sinds hel oralis-

~
landse als hij zegt dal in de afgelopen me is 'goed praten' een wapen geworden<'Cl-e= Ladd: "Doven van de hele lwi nllg Jaar lIeel ts aangeschopt legen de om doven Ie verdelen. Geen wonder dusC' :

"'E wereld hebben dingen gemeen. Dal is dut- horende samenleving. Daar hebben we dat sommlgemilitante doven neerkijken<::>

~



op doven die goed kunnen praten of die een oplet

ding genoten hebben, Met simpele rweedelmgen als

doof-horend of wel-ntet-goed-sprekend komen we

niet veel verder . De complexiteit van de doven

gemeenschap vraagt om een veel genuanceerder
benadering."

"Als je je eigen ldenttteu reduceer I tor

alleen maar 'door , dan doe Je jezelf tekort.

Identiteiten zijn toch ntet zo simpel dal ze Uil een

element bestaan? Iemand zou kunnen zeggen: 'ik

ben doof. ik ben vrouw, Ik ben zwart, ik ben laag

opgeleid, ik ben hetero.' Dan krijg je een veel com

plexer beeld. Dat denken in tweedeltngen moet

maar eens afgelopen zijn. Horen is ook niet één

ding, één tdenttrek, maar een heleboel. Doven kun
nen op zoek gaan naar andere doven, maar ook

naar horende mensen met wie ze iets gemeen heb

ben, een slukje overlappende Idenliteit. Er moet

uitgezocht worden wat hel berekent om doof,

zwart, moslim, vrouw , maatschappelijk geslaagd
etcetra te zijn. Dan zal blijken dat de doven

gemeenschapheel divers Is en niet alleen 'Door als
kenmerk heeft. Gaandeweg zal dan de doven

gemeenschap ook uirsplltsen in kleinere groepen,

zoals dat ook met de vrouwenbeweging gebeurd Is.

Maar je moet natuurlijk ergens beginnen en dal kan

hel beste door de dovengemeenschap als groep bij

elkaar te halen. Ook al omdat er over die doven

Identiteit eigenlijk nog heel weinig bekend Is:

"Hoe vve daar dan achter moeten

komen? Door discussiegroepen en workshops van
doven onderling. En ook door wetenschappelijk

onderzoek. Eigenlijk zou het ' t mooiste zijn als er

dove antropologen waren, die dat onderzoek zou

den kunnen ulrvoeren. Maar ik geloof niet dat die

er zijn . Als alternatief kan hel natuurlijk ook gedaan
worden door horende onderzoekers die gebarentaal

beheersen en die met dove medewerkers samen het

onderzoek ui rvoeren.

Ik zou ervoor kiezen om te beginnen met onderzoek
naar allemaal kleine vragen In plaats van In een

keer een heel moeilijke vraag proberen te beant

woorden. Kleine punten als bijvoorbeeld 'hoe gaan
dove mannen en vrouwen met elkaar om?' Dat is

heel uitvoerbaar onderzoek en het levert snel resul

taten op. Kennis die we op die manier verkrijgen.
moel gebruikt worden om vakken als dovencultuur

te verrijken. Het is heel noodzakelijk dat we in de

curricula van de dovenscholen kennis aanbieden

aan kinderen over dovencultuur. Kennis over

geschiedenis van de dovengemeenschappen, kennis
over wat het is om een dove te zijn In de wereld .

Dat moelen ze leren. Daar ligt nu een grote laak

voor de komende jaren: •



Dovencultuur in 't OOG
-. :-. .I t'. . " .

krant



oud-west krant

~
rscho len achter de K1nkerstraat,

A om de boek van waar vroeger de
Hema zat, is een klein maar fijn theater

gevestigd in het gebouw dat oorspronke-
Ujk de paardeustallen van de Stads
reiniging huisvestte. Van heinde en verre
weten enthousiaste bezoekers dit theater
Inmiddels te vinden; de hiernaast geves
tigde Clownsopleiding maakt regelmatig
gebruik van het unieke podium dat de
mensen VBD doventheater Handtheater
' t OOG In korte tijd hebben weten vorm
te geven . Een parel in de kroon van
de monumentale tramremise. Hieronder
een bijdrage VBn Mleke Julien van
het theater met foto's van Syll Schaap.

Achter de blauwe hekken van de
Tollensstraat ligt Theater 'lOOG. Johan van
Gelder toverde de drie oude werkplaatsen
van het GVB om in een aantrekkelijk theater
met een sfeervolle zaal en een gezellige bal
die dien s! doet als foyer. In het kantoor
annex keuken hangen foto's van theater
voorstellingen, expressieve, 'sprekende'
foto's . Toch wordt er op de foto's niet ge
sproken, maargebaard. Theater ' t OOG is
namelijk geen doorsnee-theater. Er worden
voorstellingen gegeven in de Nederlandse
Gebar entaal. Verder zijn er workshops en
cursussen, en hangt er regelmatig beeldende
kunst van dove kunstenaars. Theater 't OOG
is een centrum voor dovencultuur en geba
rentaal. Handtheater. een theatergroep die
voorstellingen geeft in de Nederlandse
Gebarentaal, is hel huisgezelschap van
theater 't OOG.

De Nederlandse Gebarentaal is de voertaal
van doven in Nederl and. Vorig jaar heeft de
Nederlandse regering stappen gezet om de
laai Ie erkennen als officiële vierde iaal in
Nederland nà hel ABN, het Fries en het
Twents.

Over dovencultuur ging het Symposium
Dovencultuur in 't OOG dat op 26 november
in het Theater 't OOG werd gehouden. Zo 'n
honderd mensen uit hel hele land, voorna
melijk doven, kwamen naar het theater om
te kijken naar de lezingen van Paddy Ladd
en Carolyn Denmark uit Engeland. Paddy
Ladd is een dove cultuurfilosoofen Carolyn
Denmark -eveneens doof- maakt een televi
sieprogramma voor doven.
De lezingen werden gegeven in de Britse
Gebarentaal en door een Nederlandse tolk
omgezet in de Nederlandse Gebarentaal.
Gebarentaal is namelijk niet internationaa l
zoals veel mensen denken. De Nederlandse
tolk was tevens Ie zien op een groot scherm,
zodal hel publiek goed kon volgen wat er
werd gezegd, of liever gezegd: gebaard. 's
Middags waren er workshops over verschil-

versteend
verdriet

HANDTHEATER

lende onderwerpen, zoals beeldende kunst,
theater en poëzie in gebarentaal, letteren,
media, audiovisuele projecten en onderwijs.

Theater 't OOG en Handtheater voelen zich
bijzonder thuis in de Kinkerbuurt, een le
vendige buurt met veel middenstand en .
mensen van allerlei pluimage. Ook de be
zoekers van Theater 't OOG komen graag
van Groningen lot Maastricht Daar hel
theater vanwege de sfeer op het voormalige
GVB-terrein en in de buurt .

Hoewel Theater 't OOG een centrum is voor
doveneultuur en gebarentaal, is het niet al
leen bedoeld voor doven. Zestig procent van
het publiek bestaat zelfs uit niet-doven. De
meeste voorstellingen worden simultaan ge
tolkt in het gcsproken Nederlands en zijn
dus ook te volgen door mensen die de
Nederlandse Gebarentaal niel beheersen.

Op 20, 21 en 22 januari zijn er weer voor
stellingen van Versteend Verdriet: Deze
voorstelling gaat over wat mevrouw
Davideon heeft meegemaakt tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen zij met haar
gezin is ondergedoken. Haar verhaal wordt
verteld door haar zoon Eduard die zowel
zichzelf als zijn moeder speelt. •

Voor informatie en reserveringen:
Telefoon: 412 38 21 .
Fax en rcksttelefoon: 6895657
E-mail: info @hantHbeater.DI
Internetsite: www.handrheater.nl
Bezoekadres. ingang Tollensstraat 60
Postadres : Bildcrdijkkade 60
1053 VN Amslerdam
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Doven streven naar gelijkwaardigheid en betere informatievoorziening

t zijn I en tegen h nden'

Doventolk G. Wagenaar gebaart naar een toehoorder vanhet symposium.

NOS-journaal krijgt doventolk

V)n crue ver1.l.2lggeefn.l!:1"
Jutlc H;<)barttadt

AMSTERDAM

Het moel afgelopen zlin met de
önderdrukklng van doven door
horenden. DIt was vrijdag de
boodschap op een symposium
over dovencultuur In Theater
'lOOG, het centrum voordoven
cultuur en Nederlandse Gebaren
1n.1 in ArNterdl>m. De dove spre
ken kregen veel blival van de cir
ca laChlig lUlJlwe2lge doven en ho 
renden, die allemaal .cUer zijn in
de dovengemeenschap.

'Kennis i1macht: hield de dove
BBC·prcscnlatrice C. Denmark
hel publiek voor. In tcgen5temng
(Ol doven hebben horendeo loc
gang lot lal van informauebron
ncn zoals radio en televisie .

' Hel ts een misverstand dat do 
yen gewoon de taant kunnen Ie
l<7L Gebaren 1.",] iJhun eerste taal
en de meesten hebben nooit goed
leren lezen en schrijven: S1elt
Denmark.

In Nederland wonen anderhalf
miljoen mensen bij wic leis aan
hel gehoor mankeert, Van deze
groep .J jn meer don 200 duizend
mensen doof of slechthorend, on
der wie veel ouderen. Viilllendui
zend van hen >.ijn doof geboren of
als klein kind doo! geworden. Dil
zijn de mensen voor wie gebaren
laai de eerste Laai is,

Het applaus \VlIJ dan ook over
wcldlgend teen dlrecteur I.Wese
mann Van hel Nederlands Oeba
reneen tru m voorsteldo doven een
e4;en te\ov\sieprogramrna to ge
ven. Alle aanwezigen strekten hun
armen uit boven hun hoold en
wapperden vol overtuiglng mei
hun handen, op een enkele horen
de die in zjjn handen klapte na.

Uiteen enquête die voorafgAand
Dan bet symposium onder de deel·
nemers is gehouden, blijkt dat al
len een televisieprogramma voor
doven beLangrijk .chlen. Ter ver
geliJking: slechts de helft geeft aan
een dagblad spec ifiek voor een
dove doelgroep belangrijk te vin
den

Een jongeman uit hel publiek
merkte optimistisch op dal cen
programma voor doven net zoveel
kans maakt als de onlangs voor
jongeren opgerichte zender BNN .
'Wc moelen zorgen dAt de cmroe
pen doven als een eornmereieel
lnter=an te groep Den.'

Maar dil ui nlellTtJlkkelijk zijn,
beaamde directeur I!. Zeegers van
de Imdelijk. ~langen~rgaJiliatJe,

üovenschep na afloop van de le
zingen. Omdal doven moeilijk
aan een baan komen, zijn ze fi
nancieel minder draagkrachtJg.
Mlar Zeogers meenl dal dh niet
het enlgc tUtga"ssPUJltvan de om
roepen mag zljo.

Ze kreeg bijval venWesemann
die doveruelevislc tiel alseen INl,

nioromdoven zlchtbeae Ie maken
In de maatscbappi], wol de aeeep
"'tie van dezë 'culturele minder
heidsgroep' kan vergroten. Hl;
denkt dat televisie ook kan bijdra ·
gen ean do verslerking van de
Idenlitoit van doven. Maar hel be
langriikste bUjlt volgens hem de
informatievoorziening.

'Over sommige onderwerpen
hebben doven extra achtergrond
inîermetie nodig . Over wettelijke
regelingen horen we bijvoorbeeld
vaak pas als de nieuwe wel er al
ligt. Den is het te lUIt om nog
invloed uil Ie oefenen ,' aidus Wc·
semann.

He I gebrek aan informatie is
deol van de onderdrultklng van
doven, beloogde de dove filosoof
P. Ladd in de pauze. De lezing van
de nril, die u gepromoveerd op
dovcneulruren, werd 's ocbtcnds

Do NOS wil bJnnen enkoio we
ken hel [oumanl voorzien ven
een doventolk. Oe 'geb~npost·

...gel' zal 10 zïen ziJn In hot bulle
Iin van Degen uur .. oehrends,

De NOS dot hot als laait ven do
puhUake omroepen om program
m"'5 loeganl<ollllt Ie maken voor
allo do .lg;rocp On. SIndJ 1989
YOorzlOI do NOS om dJo redon do
Troonrede van eon tolk. Volgens
een NOS·woordvoerder maken
andero omroepon ,lechts lnel·
deoleol gebruik van een doven
10Ik.

door twee lolken .i mukaan ver
taald naar Nederlandse Gebaren
taal en gesproken J!ngels. 'Horen
den accepteren niet dat doven een
eigen !aal hebben . Ze zien geba
rentaal als een primitieve manier

D. talk zal In leder goval een
laar te zien :tIID.Voor hel proleet
I! '=honderddulxend gulden
nlrgetrekken. Dit geld komt uil
de begroting voor de publieke
omroepen,

'Hl er vechl do dovengemeen
schap al [areu voor', reageert dl
reeteut B. Zeegers VlIO de lande
lllkc bolangenorganl.talle Do·
vense hop. Ze dOl do tolk bil hel
lau maal al. eon gocd bogln van
do dovenemAJlclpallo. '00 vol ·
gendo SlOp Is een telovWepro·
gramme speciaal voor doverL'

van communiceren,maar hel is de
meest natuurlijke manier van
cornmunlcatle.'

Ladd ,preekl van een 'eeuwige
oorlog' die miljoenen doven we
reldwijd VOeren om hun culiuur
geaccepteerd Ie krijgen. Want een
ding moel volge", hem duidelijk
zijn : de dovencultuur i<meer don
alleen gebarentaal 'Het iseen ma
nier van leven.'

Deze <teUJog wordt onder
bouwd door een collage met als
tilel 'Doveneultuur u..:, die tij·
dens het symposiwn de muren
van de zaal In Theater 'lOOG
sierden,

Op honderden kleurig versierde
kaartjes hebben doveninterpreta
tics van hun doo(-2ijn geschreven,
Dlot leksten al> 'Doveneultuur is
springlevend' en 'Je geaeuplecro
voelen .10 mens .' Maar ook ; 'Nog
onbekend VOOr vod do ven• en
'Met zljn allen legen de horen
den'.
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UELOF/' 'OSVEEN
Paul K orenlro ]

L uger uehtig'
De pcrsfotcj ,ij , mag dan een
leugenachtig xluct van de c"·
mem zijn (po ' t , 30 november),
de geschrevcr pe rs is da l ook. Bij
een geschreven pe rsbericht kan
aan all e kan te gemanupileerd en
gelogen worden . Als we op die
manier de Jor' lt lezen, kunnen we
beter stoppen en het n ieuws
voort aan zelf verzinnen,
AMSTERDAM EW(J!d Leuuisho

Pand
l il hd sluk ' i' r cll IV Leven' (de
1/olhskrall !. 2.. lIovcJlI!>cr) woi'dl
;":rm cld dat lef pand ' ;\J rClll'ius '
hl ! o rm CI ,' '1's laal. De afge bee l
dc fnhlic' 'I] mel 'Mcrcur ius '
~ l " all ec hfc r ill de gClllcc,lIc Wor·
Ole !'.

Wü Rrvl'EH I.M a!:

, e z n allen legen de horenden'
stond boven een impressie van het
congres Dovencu1tuur in 't OOG
(deVolkskrant,27 november) . Als
één vlagde lading niet dekt, dan is
het wel 'Met z'n allen tegen de
horenden' , De dove eultuurpsy
choloog dl',Ladd uitEngeland be-:
pleitte juist nadrukkelijk 'het los
laten van simpele doof-versus-ho
rend modeUen~. Hij benadrukte
dat de horende wereld niet één
pot nat is en dat doven moeten
nagaan met welke horenden ze
een gemeenschappelijke ervaring
hebben en met welke niet
AMSTERDAM ,ohnvan Ge/.der
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ToelichtIng

In de Verenigde Staten hebben doven het vaak over Deaf en over Deaf people. met een

hoofdletter. Daarmee bedoelen ze mensen die bewust zijn van hun ooo ïzün. ervoor

uitkomen, gebarentaal gebruiken en belangstelling hebben voor dovencultuur.

Doven die liever spreken omdat ze zich schamen voor gebaren, worden door hen met

kleine letter deaf genoemdl

Albronda, Mildred

Douglas TIJden: Portrait of a Deaf Sculptor

Douglas TIlden, portret van een dove beeldhouwer
IJ . Publishers lnc.. 1980

Het leven en talent van Douglas Tilden, een dove beeldhouwer, geboren in Californië.

Met 59 prachtige toto's en illustraties.

Allen, Bobbie en Maria Hotrok

Classroom Gulde to Suggested Actlvities & Projects

Gids met suggesties voor activiteiten en projecten In de klas
DawnSlgn Press, 1997

Een gids om leerlingen wegwijs te maken bij het begrijpen van toneelstukken. Het boek

bevat Ook een algemeen overzicht voor docenten.

soker-sbenk. Charlotte end Coroi Padden

Amerlcan Sign language: A Look at lts Historv,Structure and Communlty

Amerikaanse Gebarentaal: Een blik op de geschiedenis, grammaticale structuur en ge

meenschap
lJ . Publishers tnc..1978

Het boek beantwoordt basisvragen over de Amerikaanse gebarentaal (ASL). Wat is ASL?

Hoe Is ASL ontstaan? Wat is de dovengemeenscahp? Waarom isASL belangrijk? Wat zijn de

bouwstenen van ASL? Wat isde relolie tussenASL en lichaamstaal? Welke voorbeelden zijn

er van de grammatica van ASL?
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BalIIn, Albert
The deof mute howls

De doofstomme huilt

1998

De eerste druk van dit boek was in 1930. Het boek goot in op de toen geaccepteerde

onderwijspraktijk waarin dove kinderen moesten leren praten en liplezen terwijl het gebruik

van gebarentaal verboden was.
Albert Ballin beschrijft zijnervaringen (en die van anderen) op een school voor dove kinde

ren aan het eind van de negentiende eeuw. En zijn frustratie als volwassene op zoek naar
acceptatie in de horende maatschappij.

Baynton, Douglas

Forbldden Signs

Verboden gebaren

University of Chicago Press. 1996.

Onderzoek van de Amerikaanse cultuur vanaf 1850 tot 1920, met name één opvallende

episode: de campagne van Alexander Graham Bell en anderen tegen het gebruik van
gebarentaal door doven.

senoenev, Beryl Leiff

Dancing without musJe: Deafness In Amerlca
Dansen zonder muziek: Doofheid in Amerika
1990 (eerste druk 1980)

Dit boek gaat over twee brandende kwesties in de Amerikaanse dovengemeenschap:
oraal tegenover gebarentaal. en de rechten van dove mensen in de Verenigde Stoten.
Met wetenschappelijke precisie onderzoekt de auteur doof zijn en de sociale gevolgen

daarvan. en de relatie tussen denken en taal.

Bertling, Tom (redactie)

Amerlcan Slgn language: Shaltering the Myth

Amerikaanse gebarentaal: Het doorbreken van de mythe

Kodiak Media Group, 1998

Een collectie essays van vooraanstaande geleerden duidt het keerpunt aan in de op

voeding en het onderwijs van doven. Met belangrijke bijdragen van DL Larry G. Stewart

en Prof. Frances M. Parsons, allebei vroeger werkzaam bij Gallaudet University, geeft het

boek oenzenen tot nieuwe gedachten. Oo k bijdragen van andere schrijvers geven in
zicht in de kern van de gebarentaal en culturele kwesties. Het boek biedt een kritische kijk
op het dovenonderwijs dot gebaseerd isop ASL.
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Bertling, Tom
A Chlld Sacrlfled to the Deaf Culture

Een kind opgeofferd aan de Dovencultuur

Kodiak Media Group, 1994

Bertling, die vanaf zijntiende jaar zowel op een gewone school alsop een doveninternaat

heeft gezeten. stipt talrijke controversiële onderwerpen aan die met Dovencultuur te ma
ken hebben zoals politieke correctheid, cocrseore implantaten en de voordelen van

gehandicapt zijn.

Bertllng, Tom

No Dignlty for Joshua

Geen waardigheid voor Josnua

koenok Media Group, 1997

De lang verwochte opvolger van het alom geprezen A Child Sacrified to the Deaf Culture

(Een kind opgeofferd aan de Dovenculfuuf). Ditboek geeft indringende Inzichten in kwesties

die de Dovengemeenschap tegenwoordig aangaan. Strijdlustigheid van Doven, cultureel
leiderschap van doven, wantrouwen, censuur, seksueel misbruik biJ doven, opvoeding en
onderwijs, de achteruitgang van dovenscholen met internaat. en het debat over Cl.

Betten,Henk
Levens vol gebaren

Henk Betten, 1998

In deze bundel korte verhalen schetst Henk Betten, zelf doof vanaf zijn geboorte, portretten
van dove mensen door de eeuwen heen .

Biesold, Horst
Crylng Hands

Eugenics and deaf people in Nazi Germany

Hullende handen

Rassen/eer en dove mensen in nazi-Duitsland
1999

Dit boek behandelt een verwaarloosd aspect van de holocaust: het lot van de doven in
nazi-Duitsland. Maar weinig mensen weten dat in de nazitijd mannen, vrouwen en kinde

ren met gehoorstoornissen tegen hun wil werden gesteriliseerd. En er zijn nog minder

mensen die weten dat veel doven zijn vermoord.
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8owe, Frank

Changlng the Rules

Hef veranderen van de regels
T.J . Publishers lnc., 1986

Zoals veel Dove volwassenenging FrankSowe naar een gewone horende SChool Ineen kleine

stad. Het boek is een humoristisch en aangrijpend verslag over de obstakels die hij tegen
kwam en die hem vormden tot een leidende activist voor de rechten van gehandicapten.

8ragg. Bernard
Lessons In laughter

Lessen In lachen
1989

AlS doof kind van dove ouders droomde Bernard Bragg er al van om de schoonheid van de
gebarentaal In het theater te loten schitteren. Hij wos mede-oprichter van het National

Iheotre of the Deat In Amerika, had zijn eigen talkshow en maakte verre reizen om zijn

spelmethode over te dragen. Bernard Bragg isin vaste dienst van de Gallaudet Universiteit

BreindeL Tina Jo (redactie)
Know that...

Quotes trom Deat women tor a positive lite

Weetdaf...

Citaten van dove vrouwen voor een positieve manier van leven
1999

Deze pocket bevat een schat aan citaten van dove vrouwen die de lezer deelgenoot

maken van wat zijontdekt hebben over het leven, de liefde en andere onderwerpen.

Brueggemann, Srenda Jo

Lend me your ear: Rhetorical constructions of deafness

Leen me je oor: De welsprekendheid van doofheid
1999

Bij de retorica (leer van de welsprekendheid) ligt de nadruk op spraak. Volgens deze

Invalshoek kunnen dove mensen dus niet 'welsprekend' zijn. Brueggeman daagt de 2500
jaar oude opvaftingen over retoriek uit. Zij vraagt om na te denken over de welsprekend
heid van de doven en hun gebarentaal.
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Bull, Thomas
On the edge of deaf culture

Hearing children/deaf parents

Op he! randje van dovencuffuur

Horende kinderen/dove ouders
1998

Dit boek Ishet resultaat van een veelomvattend bibliografisch onderzoek naar horende
kinderen van dove ouders. Het is een complete verzameling van alles wat er op dit ge

bied gepubliceerd is.

sutet Henk, Wim Emmerik, John van Gelder. Will Hendriks en Marijke Scheffener
101 vragen over doof zijn

Handtheater, 1990

In herdruk.

eennon. Jack R.

The week the world heard Gallaudet

De week dot de wereld Gal/oude! hoorde

1989

In dit boek wordt een chronologische beschrijving gegeven van deze historische week op

de Gallaudet Universiteit. De zesde rector magnlficus verliet Gallaudet In december 1987.

Begin maart 1988 waren er drie kandidaten voor deze post. twee dove mannen en een

horende vrouw. Toen bekend werd gemaakt dat de horende vrouw benoemd zou wor·
den, organiseerden de dove studenten en de staf - die campagne hadden gevoerd voor
een dove rector magnificus - een bezetting. Dit is een gemustreerdverslag van dag tot dag

over de gebeurtenissen die volgden en de overwinning die daarvan het gevolg was.

conou. Cathryn

Laurent Clerc

The story of his early voors
Laurent Glere
Zijn jonge jaren

1991

Laurent Clerc was een dove onderwijzer die In de negentiende eeuw, samen met

Gallaudet. de eerste dovenscholen oprichtte in Amerika . Dit boek vertelt de fictieve ge
schiedenis van Clercs jonge jaren in Parijs. over de inspiratie die hij opdeed bij zijn dove

onderwijzer Jean Massleu, over de wrede en pijnlilke behandeling van Dr. Itard, en over

Abbé Sicard de 'vader van de doven' die tegen gebarentaal was.
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Corroll. Cathryn en Susan Mother
Mavers & Shakers: Deaf People Who Changed the World

Voorvechters en voortrekkers: Doven die de wereld veranderden
DawnSignPress, 1997

Boeiende verhalen van succesvolle doven die de lezer uitdagen tot meer zelfvertrouwen

en hogere prestaties.

Christiansen, John B. en Shoron N. Barnartt
Deof President Nawl
Ihe 1988 revolution at Gallaudet University

Een dove rector magnIfIcus nu!

De revolutie van J988 op de Gal/oudet UnIversiteit
1996

Het Deaf President Nowl protest wordt wel de 'burgerrechtenbeweging van de doven'

genoemd. Het trok wereldwijd de aandacht. De bezetting duurde zesdagen, de bezetters
konden daarna triomfantelijk melden dat de eerste aanstelling van een dove rector

magnificus sinds 124 jaar een feit was. Dit boek is een serieuze studie van een sociale

beweging en leest als een spannende politieke thriller.

Cleve, John V. van (redactie)
Deof Hlstory Unvelled

Dovengeschiedenis onthuld
1993

Dit boek voert ons van een klooster In het zestlenoe-eeuwse Spanje noor een banket alleen
voor doven In het negentiende-eeuwse Frankrijk. Van de drukpersen van een Amerikaans

actieblad voor dove studenten naar de oprichters van het dovenonderwijs in Rusland om
te eindigen in de huidige tijd. Aanvullend onderzoek toont aan dot de vroegere uitsluiting

van dove mensen op het gebied van onderwijs, werk en socia le structuren heel gewoon
was op het noordelijk halfrond.

cieve. John van en Barry Crouch
A Plees of Thelr Own: Creating the Deaf Community In Ameriea

Een eigen plek: Hef ontstaan van de Dovengemeenschap in Amerika
Gollaudet Unlverslty Press. Washington DC, 1989

Het boek gaat de ontwikkeling van de Amerikaanse Dovengemeenschap na en laat zien

hoe Doven een onderlinge taal en een gemeenschapsgevoel ontwikkelden.
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eonen, teen Hager

Train Go Sorry: lnside a Deaf World

TreIn rijdt sottv: Een blik in de doven wereld

Random House, 1994

'Trein rijdt sorry' is de uitdrukking In ASl voor 'de boot gemist'. Het is een voorbeeld van de

miscommunicatie tussen de dovenwereld en de horende wereld. De schrijver neemt de

lezer mee de dovenwereld in aan de hand van levendige portretten van leerlingen en

leraren op de lexington school voor doven. Ze beschrijft de ontwikkeling van de afgelopen

honderd Jaar vanaf het moment dat haar grootvader een leerling op die school was.

Commissie Nederlandse Gebarentaal

Meer dan een gebaar

SDU Uitgevers, Den Haag 1997

Rapport van de Commissie Nederlandse Gebarentaal over de status van de Nederlandse

Gebarentaal en de rol die deze speelt In het leven van dove kinderen, jongeren en vol

wassenen. De commissie formuleert zesenzestig aanbevelingen.

oesiooes, PIerre

OpmerkIngen van een Dove &. stomme

over een basisleergang voor de opleiding van doven & stommen

Vertaling Ernstvan Altena

Handtheater, Amsterdam 1995

Het boek 'Opmerkingen van een dove & stomme' van de dove Fransman Plerre Desloges.

verscheen in 1779 en Iseen pleidooi voor de gebarentaal.

Eastman, Gilbert

Sfgn Me Allee &. laurent Clerc: Two Deal Plays

Gebaar voor mij Allee & Laurent Cierc: Twee toneelstukken van Doven

DawnSlgn Press, 1997

Sign Me Alice Is een schokkende komedie en het meest populaire toneelstuk van Gallaudet

University. laurent Clerc Iseen gevoelig stuk over een dove Fransman die zijn persoonlijke

leven opofferde om Amerikos eerste onderwîjzer voor dove kinderen te worden.
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Erikson. Per
The hlstory of deaf peapJe: A souree book

De geschiedenis van dove mensen: Een bronnenboek
1998

Dit is een gedegen bronnenboek over de Dovengeschiedenis van Europa, Amerika en

de rest van de wereld, met honderden illustraties vanuit de hele wereld. Voor iedereen

die geïnteresseerd is in dovenstudte. dovenonderwijs. -cultuur en -geschiedenis.

Erting, C. en R. Jonson (redactie)

The deaf way

The International celebration of the language, culture, history and arts of deaf people

De dove levensstijl

De imemanonoie viering van tooi, cultuur, geschiedenis en kunst vori dove mensen
1994

153 artikelen over allerlei aspecten van het leven van doven wereldwijd. ter gelegenheid van

het vIjfjarig lustrumvan de in 1989 georganiseerde Internationale bijeenkomst In de Gallaudet

UniversiteIt, de 'Deat Way'. Dit boek laat de lezer de sfeer proeven van deze bijeenkomst en

geeft de stand van zaken weer op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Fischer, Renate en Harion Lane (redactie)

Looklng back

TerugbUk

1993

Rijk geillustreerd, met bijdragen uit de hele wereld geeft dit boek een beeld van de ge

schiedenis, de kunst, de cultuur en de taal van dove mensen. Onderwerpen zoals dove

onderwijzers In het negentiende eeuwse Rusland, het ontstaan van de dovenbeweging

in Frankrijk, de Britse dovengemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, geschiedenis

van gebarentalen, de invloed van het Italiaanse orousrne. dove mensen in de Middel

eeuwen in West-Europa, Deense dovencultuur. orale geschiedenis en het erfgoed van doven.
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Fisher. Renate en Thomas vounooer (redactie)
Collage

Works on International deaf history

Collage

Over internationale dovengeschiedenis

1996

Deze collage Is ontstaan naar aanleiding van de tweede internationale conferentie over
dovengeschiedenis. Tijdens deze conferentie werd een concept ontwIkkeld voor een

boek dat een collage moest worden van geschiedenis en ervaringen uit alle tonden. De
inhoud iszeer gevarieerd en prachtig geïllustreerd met honderden oude zwart-wit foto's
en tekeningen, uit archieven en bibliotheken. Deze originele documenten uit een voor

bije tijd vertellen het verhaal van de cultuur van de internationale dovengemeenschap.

Gannon, Jack
Deof Herltage: A Narrative History of Deaf Amerlca

Erfgoed van doven : Een verhalende geschiedenis van doof Amerika
NAD.1981

Deze diepgravende geschiedenis van doof Amerika behandelt in elk hoofdstuk steeds

tien jaren vanaf 1880. Voorzien van prachtige prenten. illustraties. portretten en biogra
fieën . Dovencultuur, dove kunstenaars. dovenhumor, dove atleten enzovoort.

Gregory, Susan en Gllilan Hartley (redactie)
Constructlng deafness

DoofheId ontleed

1991

Dit boek laat doofheid zien vanuit verschillende perspectieven . Het onderzoekt hoe er
noor doofheid en dove mensen gekeken wordt binnen het onderwijs. de taalwetenschap

pen, de politiek, de psychologie en de audiologie. Verder wordt er gekeken hoe doof
heid in films en boeken gepresenteerd wordt . Er wordt gekeken naar de perspectieven

die dove mensen zelf zien. Het laat zien hoe nieuwe ontwikkelingen ideologieën beïn

vloeden en de manier waarop de samenleving omgaat met een gehandicapte
minderheidsgroep.
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Groce, Nora Ellen
Everyone here spoke sign language

Iedereen sprak hier gebarentaal

1985

Dit boek gaat over het eiland Martha's vinevoro in Amerika - in het bijzonder over de steden
West Tisbury en Chllmark - waar twee eeuwen lang veel erfelijke doofheid voorkwam. De
Inwoners ontwikkelden een gebarentaal die door iedereen gebruikt werd, zowel door

horenden als doven.

Henston. Ernest en L1nwood Smith
Bleek end Deaf In Amerlca
Zwarf en doof in Amerika
T.J . Puojshers InC., 1983

Een diepgaande kijk op enkele problemen van de zwarte dovengemeenschap, waaronder

onderontwikkeling en werkloosheid. Interviewsmet vooraanstaande zwarte dove mensen die
hun vreugden, angsten en hoop voor de toekomst delen.

Harvey, Ph. D. Michael

Odyssey of Hearing Loss: Talesof Triumph

De odyssee van het gehoorverlIes: Verholen van overwinning

Dawn Sign Press. 1998

Een betrokken boek over de unieke en universele kwestiesbij gehoorverlies. Odyssey geeft

een kijkje In de levens van tien mensen. Elk verhaal laat zien hoe begrip en het delen van
inzicht mensen verder helpt.

Higgins, Paul C.
Outsiders In a hearing world, o soelology of Deafness

Buitenstaanders In een horende wereld, een sociologie van Doofheid

1980

Paul Higgins heeft zijn ervaringen als horend kind von dove ouders gecombineerd met

zijnberoep als socioloog om deze uitgebreide en informotieve sociologische monografie

te schrijven over een veronachtzaamde groep buitenstaanders in Amerika.
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Hodson. Len
Cartoons and comic strIps
Cartoons en komische strips

1999

Veel Engelse Deaf News lezers kennen deze strips, die nu zijn gebundeld in een boek. In de
strips worden dove onderwerpen en 'dove' situaties op een geestige manier behandeld.

Onderwerpen zijn o .a. dovencuttuut ondertiteling, horende hulpverleners, cochleotre

implantaten, geleidehonden voor doven, tolken, onderwijs enzovoort.

Holcomo. Roy en Samuel Thomas
Deaf Culture, Our Wcy

Dovenculfuur op onze manier

DownSignPress, 1995

Roy en zijn twee zonen bieden studenten een onderhoudende kijk op het leven In de

dovengemeenschap.

Jonkowski, Kather ine
Decf Empowerment: Emergence, Struggle and Rhetorlc

Meer macht voor Doven: Noor buiten treden,strijd en retoriek

Gallaudet Unlverslty Press. Washington De, 1997

Onderzoek van de sociale beweging van doven in de Verenigde Staten vanaf het mid
den van de negentiende eeuw. Jonkowskl vergelijkt de emancipatie van doven met de

burgerrechten- en vrouwenbeweging.

Jenssen. Ruud
Het handalfabet

Bruna, 1986

Dit boek geeft een historisch overzicht van het handalfabet In Nederland. Het alfabet is

overzichtelijk afgebeeld In foto 's en tekeningen. Het Is voorzien van duidelijke beschrijvin

gen en spellingsvoorbeelden.
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kteet Gert-Jan de

De wereld volgens Gert-Jan de Kleer

Woord & Gebaar, Amsterdam 1999

Dichter, theatermaker en illustrator Gert-Jan de Kleer was drie jaar de politiek tekenaar van

het onafhankelijke dovenblad Woord & Gebaar. Dit boekje bevat negentien van zijnmooi

ste, gezichtsbepalende bijdragen. Over de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal,

over cochleaire implantaten en het Rugzakje, over de strijd voor meer ondertiteling, moor

ook over de vermeende politieke lusteloosheid van doven .

Koenen, Liesbeth. Tony Bloem, Ruud Jonssen wn Albert van de Ven

Gebarentaal: De taal van doven in Nederland

Atlas, 1998

Hoe 'praten' doven met elkaar? Wat moet je je voorstellen bij een gedicht of een liefdes

verklaring In gebarentaal? Is 'met volle handen gebaren' net zoiets als 'met volle mond

praten '? De talrijke beelden en teksten in dit boek laten iedereen die meer van taal of

gebarentaal wil weten, zien hoe het zit. In de nieuwe herziene editie is nieuw onderzoek

verwerkt en er wordt onder meer aandacht gegeven aan de erkenning van de Neder

landse Gebarentaal.

Laborit, Emmanuelle

The cry of the gul!

De schreeuw van de meeuw

1998

In haar autobiografie beschrijft de auteur wat gebarentaal voor haar leven betekend

heeft en hoe doofheid een positief deel van hoar identiteit isgeworden. Ondanks proble

men in het verleden met communicatie, ontwikkelde zij zich tot een getalenteerde en

sterke dove volwassene. Alsdove actrice speelde zij de rol van Sarah fnde Franse productie

van 'Kind ere n van een mindere god'.

tone. Harion

The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community

Hef masker van welwillendheid: Het invalideren van de dovengemeenschap
Random HOUse, 1992

Harion Lane verwerpt de gangbare opvatting dat dove mensen 'gehandicapt' zijn. Hij

laat zien dat de dovengemeenschap eerder een taalkundige minderheid is don een

groepering gehandicapten.
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tone. Harion
When the mlnd heors: A history of the deaf

Als je hoort met je geest: Een geschiedenis van doven
1993

Het boek geef1 een levendige beschrijving van de woede en de frustratie van dove mensen

die - beroofd van hun taal- worden beroofd van hun erfgoed.

tone, Harion (redactie en voorwoord)
The deaf Experience: Classics in language and education

De dove ervaring: Klassiekers In taal en educatie
1984

Dit is een collectie belangrijke Franse geschriften uit de periode tussen 1764 en 18LlO, nu
vertaald in het Engels. Ze zijn geschreven in wat sommigen noemen de Gouden Eeuw
van het oovenonderwüs. Het boek bevat geschriften van dove leiders, Intellec tuelen en

onderwijskundigen onder wie Pierre Desloges, Jean Massieu, de I' Epée en stcoro.

t.one. Harten, Robert Hoffmeister en Ben sonon
A Journey into the Deaf World

Reisdoor de dovenwereld

DawnSignPress, 1996

De schrijvers geven een heldere uitleg over de aard en betekenis van de 'Dovenwereld' ,
gebaseerd op de laatste onderzoeksgegevens.

Mlles, Dorothy
Bright memory

Schitterende herinnering
1998

Dorothy Miles. geboren in Noord Walesin 1931, werd opgeleid aan de Royal School ror the

oeor in Manchester, de Mary Hare Grammar senooi en de Gallaudet Universiteit in Was
hington DC. Ze werd bekend door haar geborenpoëzie en ontwikkelde zich tot een van de
belangrijkste vertolkers van haar kunstvorm. Haar tragische dood schokte de dovenwereld
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Deze prachtige collectie van haar geschre

ven werk Is een belangrijke neerslag van hoor bijdrage aan de kunst van doven.
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Mirzoeff, Nicholas
Silent poetry

Deafness, sign, and visual culture In modern France

Stille poëzie
Doofheid, geboren en visuele cultuur in het Frankrijk van nu

1995

Kunst is een vorm van visuele communicatie, net 015 de gebarentaal. De auteur onder

zoekt de interoctle tussen deze twee manieren van visuele communicatie. In het bijzonder
goot hiJ in op de negentiende eeuwse school van dove kunstenaars. Deze kwamen van

het doveninstituut in Parijs dat opgericht was tijdens de Franse Revolutie . De kunstenaars

hadden een spilfunctie in de dovengemeenschap.

Moore. Matthew and linda Levitan
For Hearing People Only

Alleen voor horende mensen
MSM Productions LTD, 1993

Dezebestsellergeeft antwoord op de meest voorkomende vragen over de dovencultuur en

de dovengemeenschap. Het eenvoudIge en onderhoudende vraag-en-antwoord formaat
maakt van dit boek een goede inleiding op doofheid en dovenstudies.

Moore. Matthew en Robert Panara
Great Deaf Americans: The Second Edition

Vooraanstaande dove Amerikanen: De tweede editie

Deaf Life Press. 1996

Korte levensbeschrijvingen van meer dan zeventig vooraanstaande doven, in het verle
den en heden. Van doof tot oraal, van doofgeboren tot doof geworden, van piloot tot

leraar. Elk hoofdstuk isgemustreerd met portretten en foto 's.

Neisser, Arden
The ether slde of Silenee
Sign Language and the Deaf community In America

De andere kant van de stilte

Gebarentaal en de dovengemeenschap In Amerika
1983

Dit boek bevat interviews met doven uit geheel Amerika. Doven vertellen hoe onderwijzers

de gebarentaal onderdrukten en hoe instituten zich aanpasten aan horende begunstigers.

Het boek laat voorts de eigentijdse dovengemeenschap zien.
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Niet In een handomdraai

NBTG.1983

Eeen boek over alle aspecten van het vak tolk Nederlandse Gebarentaal.

Padden. ooroi en Tom Humphries

Deaf In Amerlca: Volces trom a Culture

Doof in Amerika: Stemmen uit een cultuur
Horvord Unlversity Press. 1998

Dit boek geeft buitenstaanders toegang tot de dovencultuur. Het nodigt de lezersuit zich

een wereld van stilte voor te stellen. De dove schrijvers maken ons deelgenoot van vertel

lingen. mythen, volksverhalen, uitvoeringen, nomeviceo's. grappen en herinneringen.

Parasnis, llo (redactie)

Culturel end language dlverslty and the deaf experience

De diversiteit van cultuur en taal, en de beleving van doofheid
1999

De opvatting dat dove mensen in de eerste plaats gezien moeten worden als een culturele

en taalgroep in plaats van als individuen met een audiologische handicap, krijgt steeds

meer aanhang. Het boek geeft een overzicht van het onderzoek naar tweetaligheid en het

leven In twee culturen. Met bijdragen van prominente dove en horende onderzoekers,

opvoedkundigen en leden van de dovengemeenschap.

Preston. Peul

Mother father deat: living between sound and silence

Moeder vader doof: Leven tussengeluid en stilte
1994

Gebaseerd op 150Interviews met volwassen kinderen geeft dit boek een beeld van horende

kinderen van dove ouders die opgroeien tussen twee culturen. Het boek is rijk aan anekdotes

en geeft een warm en persoonlijk beeld van familiegeschiedenissen. herinneringen uit de

kindertijd en de ontwikkeling van de kinderen noor volwassenheid.
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Soeks, Oliver

Seelng Volces: A Journey Into the World of the Deaf

Stemmen zien: Reis in de dovenwereld

<In Nederlandse vertaling verschenen)

HarperCollins, 1989

Dr. Soeks reist door de dovenwereld en ontdekt hoe dove mensen reageren op hun gehoor

verlies en hoe ze tooi ontwikkelen. Het is een zeer leesbaar boek over dovencultuur en ASL

vanuit historische perspectieven.

Schein, Jerome D.

At home among strangers. Explorlng the Deaf Community In the Unlted States

Thuis tussen vreemden. onderzoek van de dovengemeenschap in de Verenigde Staten

1989

De schrijver schetst een indringend beeld van de Amerikaanse dovengemeenschap als

een complex, sociaal netwerk over heel Ameriko . Hij goot gedetailleerd in op de ge

schiedenis, structuur, cultuur en gewoonten van de dovengemeenschap, en op onder

werpen als educatie, economische factoren en integratie in de horende rnootschoppll.

Schermer, T., C. Fartgens, R. Harder en E. de Nobel

De Nederlandse Gebarentaal

Van Irtent Uitgeverij, 1991

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten die onderzoek naar de Nederlandse

Gebarentaal heeft opgeleverd.

Shalt I say akiss?

The courtship letters of a deaf coupIe, 1936-1938

Zal ik je een kus zeggen?

De liefdesbrieven van een doof stel, 1936-1938
1999

Eva en Monis zijn beiden Engels, joods en doof. Eva woont in Engeland, Morris in Amerika.

Het is in de jaren dertig, in de woelige tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Eva schrijft

brieven aan Morris. Haar brieven schetsen een beeld van een jonge dove vrouw die op

het punt staat te gaan trouwen en een nieuw leven te beginnen in een ander land.
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Smith, R.e.
Case about Amy

Een rechtszaak voor Amy

lemple Unlversltv Press. 1996

De ouders van Amy, een expressief doof meisje, moesten vechten voor het recht van hun

kind op een doventolk in het reguliere onderwijs. De zaak komt voor het Hooggerechtshof,
nadat er in Amerika een nieuwe wet isaangenomen. De wet op de rechten van leerlingen

met een handicap in het onderwijs.

Stewart. David A.
Deat sport

Dovensport
1994

Dit boek behandelt alle takken van de atletiek voor doven. De auteur gaat in op de ver
schillen tussen atletiek voor horenden en voor doven, zoals het gebruik van gebarentaal

voor het bijhouden van de scores. Het boek geeft Ook een analyse van beleidsaspecten en
zakelijke aspecten. Het laat tevens zien wat het belang van sport is voor het individu en voor

de dovengemeenschap.

Taylor, G. en Juliet Bishops (redactie)

Being Deaf: The experience of deafness

Doofzijn: Wat het betekent om doof te zijn
1991

In dit boek staan de ervaringen van dove mensen centraal. Het laat zien dat doof zijn

meer Is dan alleen maar çenoorvernes. Veel van de geciteerde mensen zijn actief in de

dovengemeenschap met hoor unieke cultuur en tooI. Anderen Identificeren zich meer
met de horende wereld.

Iucker, Sannie Poitras
The Feelof Silenee

De ervaring van de stilte

temeie Unlverslty Press. 1996

In haar boek goot Sannie PoitrasTucker in op de problemen en frustraties von doof zijnen

hoe zij geleerd heeft doarmee om te gaon.
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Taaie. Darlene

living Legends 2

Levende legenden 2

Butte Publicatlons, 1998

In dit boek worden de levens van zes bijzondere dove mensen beschreven.

Tromp-van der Ree, Karin

Dovencultuur In het onderwijs

Hcnzehoqeschool. Groningen 1997

scriptie

Hoe belangrijk Is dovencultuur als vak voor dove kinderen? Beleidsnota.

Walworth, Morgoret e.o. (redactie)

A Free Hand: Enfranchising the Education of Deaf Children

Een vrije hand: Bevrijding van het onderwijs aan dove kinderen

lJ. Publishers tnc., 1992

Gebaseerd op de stukken van een symposium over gebruik van ASL in het onderwijs rond

1990.

Wapper Gebarenboek

illustraties door Gert-Jan de Kleer

Honotheotet Amsterdam1991

Een gebarenboek voor kinderen met zestig gebaren, een korte inleiding over Nederlandse

Gebarentaal en eenvoudige oefeningen. Tevens kleurboek.

Wilcox. Shermon (redactie)

Amerlcan Deaf Culture: on anthology

Amerikaanse dovencuttuur. een bloemlezing
1989

In dit boek staan artikelen van zestien dove en horende auteurs over culturele waarden.

Amerikaanse Gebarentaal. sociale Interactie in de dovengemeenschap, opvoeding,

onderwijs, folklore en andere onderwerpen.
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Winzer. Morgoret
The hlstory of special educatlon
From isolation to integration

De geschiedenis van het bijzonder onderwijs

Van isototie noot Integratie
1993

In dit boek wordt beschreven hoe er in de verschillende periodes (vanaf de zestiende

eeuw) tegen handicaps isaangekeken.

Woodword, James
How You Gonna Get to Heaven If You Can 't Talk Wlth Jesus:

On Depathologizing Deafness

Hoe je naar de hemel kunt gaan als je niet met Jezus kunt praten:
over het uit de gehandicaptensteer holen van doofheid.

T.J. Publishers Inc ., 1982

Een verzameling artikelen die de dovencultuur onderzoeken in relatie tot de horende

samenleving. Het boek goot uit van een sociologische en antropologische visie op de

dovengemeenschap en -cultuur.

Wrlgley, Owen
The polities of deafness

De politiek van doofheid
1996

Owen Wrlgley valt de conventionele opvattingen over doofheid als fysiek tekort aan.
Wrigley behandelt dovencultuur alsgekoloniseerd door de dominante horende cultuur, en
valt vooroordelen, gewoontes en praktijken aan die hier het gevolg van zijn. lijn analyses

gaan verder in op de hedendaagse literatuur over doofheid. Ten slotte bespreekt hij de

populaire opvatting dat doven een eigen cultuur hebben.
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AbeltJe

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1999

video met simultaanvertaling In gebarentaal

Nederlandse jeugdfIlm.

Alle hens aan dek

De Gebarenwinke!. 1994

Drie videobanden, 50 min (met stemtolk)

Kinderliteratuur vertaald in de Nederlandse Gebarentaal.

ATW Universiteit van Amsterdam

Nederlandse Gebarentaal In beeld 1 t/m 6

Memo. 1991

video

ATW Universiteit van Amsterdam

Nederlandse Gebarentaal In beeld 7 tlm 12

Memo, 1991

video

Breebaarf, Piet en Joeri

Als Je dood bent, word Je nooIt meer beter

Instituut voor doven H.D. Guyot, Groningen

video

Een ontroerend verhaal van Piet Breebaart en zijn vijfjarige zoon Joert naar aanleiding

van het plotselinge overlijden van Joeti's tweejarige broertje Remi.

Nederlandse Gebarentaal (Groningen) . Geschikt voor gebruik in heel Nederland.

Corrou, Cathryn en Susan Mafher

Student Billngual Workbook & Teacher's Guide

Tweetalig werkboek voor de student & Gids voor de docent
DawnSign Press, 1992

Video met werkboek

Oefeningenboek over Dovencultuur, ASl en Engels voor de student plus gids voor de

docent. Met video,
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Compaan, Piet
De wonderen van Elisa

Stichting Dit Koningskind. 1996

video en boek

Compaan, Piet
Het geheim van Luther

Stichting Dit Koningskind, 1996

video en boek

Compaan, Piet

Prins Daniël

Stichting Dit Koningskind, 1996

video en boek

Dat Is geen kIp, maar een pauw

cursusmateriaal
Koninklijk Instituut voor Doven H. D. Guyot, 1995

video

povie. Cameron (regie)
Passport without a country

Paspoort zonder land

1992

video, 47 mln.

Deze Australische videodocumentaire laat een Intiem beeld zien van het leven van zeven
Coda vanaf hun eerste herinneringen als klein kind tot nu. Er zijn veel gelukkige herinnerin

gen maar ook erg pijnlijke. We leren geleidelijk de dilemma's kennen van de Coda die op

zoek ziJn noor hun eigen identiteit. Zoals iemand zegt 'het is alsof je een paspoort hebt dat

niet geaccepteerd wordt In het land waar je bent geboren'.

Deaf humour

Dovenhumor

Video

Deze video laat de hilarische hoogtepunten zien van een cabaret van de Britse dove

komieken Bobby Benson, Hol Oroper Jerrv Hanifin en Maureen Reed.
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Deef Netlen Symposium 1997

Symposium van de wereldwijde dovengemeenschap

Zesvideotapes, 12 he 17 min.

Het Deat Nation Symposium vond plaats in juli 1997 op de universiteit van Centra! Lancas

ter. Sleutelfiguren uit de dovengemeenschappen In binnen- en buitenland presenteer

den en discussieerden over diverse belangrijke onderwerpen . De video's doen verslag

van het symposium en de workshops. ZIJ ziJn interessant voor iedereen die betrokken is bij

de dovencultuur en de davengemeenschap.

Deaf Natlen Symposium 1999

Symposium van de wereldwijde dovengemeenschap

Zesvideotapes, 12 hr, 30 min.

Devenschap Videol<rant

Dovenschop

Nieuwsbrief In gebarentaal. Vijt afleveringen per jaar.

Emmerik, Wim

Poëzie In gebarentaal

Het kornoiex. 1995

video, 30 min met boek

Vijftien gedichten van Wim Emmerik in de Nederlandse Gebarentaal.

Gevoelens (gebarenlexicon)

AV Dienst Effatha, 1994

video

Griezelverhalen

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1995

video (met stemtolk)

Vijf griezelverhalen in Nederlandse Gebarentaal tegen een decor van tekeningen.
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Handen vouwen, ogen open

gebaren rondom geloven

Koninklijk Instituut voor Doven H. D. Guyot, 1995

video

Het eerste kersfeest

gebaren rondom geloven

Koninklijk Instituut voor Doven H. D. Guyot. 1995

video

Jenselts der Stille

De stille wereld

Homescreen

video met ondertiteling

Jenserts der Stille iseen Duitse film over een dochter ven dove ouders.

Julien, Mieke (tekst en regie)

De man, de stad en het boek

Handtheater, 1997

video, 60 min . en toneeltekst

Videofilm van het gelijknamige toneelstuk. :De man, de stad en het boek' iseen monoloog

voor drie mannen, gebaseerd op het boek 'Opmerkingen van een dove & stomme' van de

dove Fransman PIerre Desloges. Het boek verscheen in 1779 en is een pleidooi voor de

gebarentaal.

Het verhaal van Pierre Desloges wordt door drie mannen verteld die ieder een aspect van

hem vertegenwoordigen: zijn jeugd (de man), zijn leven in Parijs en zijn beroep (de stad) en

zijn visie op gebarentaal (het boek).

Kennismaken met gebaren

AV Dienst Eftatha , 1994

video

Kerk en geloot (gebarenlexicon)

AV Dienst Effatha, 1994

video
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Klein mannetje helpt een vrlend

Instituut voor doven H.D. Guyot, Groningen

video

Nederlandse Gebarentooi (Groningen), geen stemtolk. Geschikt voor gebruik In heel

Nederland.

Krassen In het tafelblad

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1999

video met simultaanvertaling in Nederlandse Gebarentaal

Nederlandse jeugdfilm over Madelief.

lang leve de konIngin

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1998

video, 90 min. met simultaanvertaling in Nederlandse Gebarentaal

Nederlandse jeugdfilm

Méér dan een gebaar

Vi-Taal, 1997

video, 45 mln. met stemtolk

Samenvatting in NGT van het rapport van de Commissie Nederlandse Gebarentaal

Madelief

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1999

video met simultaanvertaling in Nederlandse Gebarentaal

Verhaaltjes van Madelief. eerder uitgezonden op zondagochtend door de VPRO .

McCann, Clore (presentatie)

Living heritage of the deaf communlty

Het levend erfgoed van de dovengemeenschap

1994

video, 30 min.

Eenserie ontroerende en geestige interviews met oudere dove mensen over het opgroeien

in oorlogstijd. Gebarentaal met voice over.
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Nobel, Arnold

BIJ uil thuis

Instituut voor doven H.D.Guyot

video

Nederlandse Gebarentaal (Groningen), geen sterntolk. Gesch\kt voor gebruik in heel

Nederland.

Onno het 'varkentJe'

Instituut voor doven H.O. Guyot, Groningen 1995

Video, 32 mln. in Groningse Gebarentaal

Zes verhaaltjes over het varkentje Onno geschikt voor kindere n vanaf 4 jaar.

Deze video isgemaakt naar het boek 'Onno het varkentje' van H. de Beer en B. van Ede,

Uitgeverij Oberon.

Rekentaal (gebarenlexicon)

AV Dienst Effatha, 1994

video

Seksualiteit (gebarenlexicon)

AV Dienst Effatha, 1994

video

shckespeore. Wllliam

The tempest

Brltish Sign Language wlth vetee-over by Philip Bowen

De storm

BSL met va/ce-over van Philip Bowen

video, 2 uur 40 mln. met tekst, 1998

De Storm Is een professionele productie waarin de verschrikking, de humor en de roman

tiek tot leven worden gebracht door de beste dove acteurs uit Engeland. De vertaling

noor BSL ispoëtisch. Voor de eerste keer iseen van 's werelds grootste drama's voor doven

toegankelijk gemaakt.
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snokesoeore. WIlllam

Mldsummer nlght's dream

British Sign Language

Mldzomernachfdroom

aSL
video/paperback, 1999

Dit Is waarschijnlijk het meest geliefde stuk van Shakespeore, barstensvol magie, humor,

betovering, levenslust, verloren en hervonden liefdes.

Soldaat van Oranje. De

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1998

video, 150 min. met simultaanvertaling in gebarentaal

Nederlandse speelfilm.

Sprookjes voor dove kinderen

Serie 1

FODOK,1990

video (met sterntolk) en boek

Vier sprookjes, twee in Nederlandse Gebarentaal (met stemtolk), twee in Nederlands met

ondersteunende gebaren.

Sprookjes voor dove kinderen

Serie 2

FODOK,1995

video (met stemtolk) en boek

Vier sprookjes in Nederlandse Gebarentaal.

tcsjesdlet De

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1996

video met simultaanvertaling in gebarentaal

Nederlandse Jeugdfilm.
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Thema's rond puberfljd

cursusmaterlao:

Koninklijk Instituut voor Doven H. D. GuyOl, 1995

video

WipWap

NSOSK,1997
video

Vierentwintig gebarentaalrijmpjes bedoeld voor peuters en jonge kleuters.

Woord & Gebaar

Februarinummer 1999
Woord & Gebaar, Amsterdam 1999

Het februarinummer verscheen experimenteel als Video Magazine, met o .o. interviews

en een gedicht van Wim Emmerik . Niet los verkriJgbaar.

Zakmes, Het

Vereniging Ouders van Dove Kinderen, Amsterdam 1995

video met simultaanvertaling In gebarentaal

Nederlandse jeugdfIlm.
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GLOS, deel 1

Koninklijk Instituut H. D. Guyot

Gebarenleer- en oefensysteem gericht op het leren von de NGT als vreemde taal.
Deze CD-Rom heelt een woordenboekfunctie en een beperkte oefenfunctie.

Nederlandse Gebarentaal op CD·Rom, deel 1

Communiceren met dove kinderen thuis en op school
NSDSK,1996

Dit gebarenwoordenboek op CD-Rom bevat ongeveer 1000gebaren uit de Nederlandse
Gebarentaal en de vertaling van deze gebaren In het Nederlands aangevuld met Infor
matie over het gebruik van het gebaar in zinnen.
Behalve rnovies (filmfragmenten van gebaren zijn er ook voorbeeldzinnen en korte ver

haaltjes opgenomen waarin het gebaar te zien is.

Nederlandse Gebarentaal op CD-Rom, deel 2

Communiceren met dove kinderen thuis en op school
NSDSK,1997

Dit geborenwoordenboek op CD-Rom bevat ongeveer 1000geboren uit de Nederlandse
Gebarentaal en de vertaling van deze gebaren In het Nederlands aangevuld met infor

matie over het gebruik van het gebaar in zinnen.
In dit tweede deel zijn nieuwe thema's Ie vinden zoals: klokkijken, taalkundige termen,

tenden. sport en werelddelen .

Nederlandse Gebarentaal op CD-Rom. deel 3

Communiceren met dove kinderen thuis en op school
NSDSK, 1999

Dit gebarenwoordenboek op CD-Rom bevat ongeveer 1000geboren uit de Nederlandse
Gebarentaal en de vertaling van deze gebaren in het Nederlands aangevuld met infor

matie over het gebruik van het gebaar In zinnen.
In dit derde deel zijn nieuwe thema's te vinden zoals: geld, politiek, moten en gewichten.

Daarnaast is er een GeborenQuiz, die gebruikt kan worden in combinatie met alle drie

de CD-Roms.
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Nederlandse Gebarentaal op CD-Rom: natuur en milieu

Cornrnunlceren met dove kinderen thuis en op school

NSDSK, 1998

Deze CD-Rombevat gebaren op het gebied van Natuur en milieu.
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