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Spraakwater

voor doven
Spreken metgebaren isde taal der doven. Hun taal staat echter ververheven
boven hetgekkebekkentrekken en amechtig gespartel met handen en voeten
waal'lMe horenden zich inden vreemde verstaanboar plegen te maken. Dove
acteurs brengen gebarenpoëzie, er zijn gebarendialecten en zeHs muziek wordt
'hoorbaar' ingebarentaaL
Over de ongelooflijke nikdom vangebarentaaL
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Foto' s Annemiek Mommers
Het is doods til en donker in het Maastrichtse ves tzaktheatertje. De spots pri emen met hun helwitt e ving ers naa r een
acteur die op het podi um een stacca togedicht van Sirnon Vinkenoog voordraagt.
De .....oorden buitelen over elkaar heen, als
lottoballetjes in een dra aiende tro mmel.
..Aminozuren. amoeben, onge .....ervelden!"... .vreemd en vervree md , er toedoend en niet aflatend".....Wellende w oorden, z.....emmende akkoorden,"
Wellende woorden? Wij hebben nog geen
woord gehoord. En toch zitten hie r in de
zaal sommige bezoekers heerlijk te genieten . 7.oals Maria ten Haaf. . Heel leuk vond
ik hel. Een gewo ne theatervoorstelling
kan ik niet volgen. Dan zit je er maar te
zitten, ~ vert elt ze na afloop in het theatercafé. Een to lk vertaal t haar reactie. Wan t
Maria is doof. Evenals Wim Emmerik van
het Handtheater. de acteur die zojuist op
het podium sto nd.

den ee n bepaal de horizonta le beweging te

maken. In Mokummaakt een dove om
voor de hand liggende redenen een optake len de beweging.
Deze verscheidenheid m aakt alvast één
ding du idelij k: gebaren taal is een natuurlij ke ta al en géén ku nstmatige taal die

door een geleerde met Esperanto-achtige
ambities is geco nstrueerd. .cebarematen
zijn vanzelf gegroeid. ze zijn bij doven
ontstaan uit een diepe menselijke be hoef-

te aan cornmunicatîe". zegt de Amsterdamse taa lwetenschapper Heleen Bos. MIe-

der mens wordt geboren met het 'vermogen taal te gebru iken, doven dus ook. Gebarentaal is de taa l van de dovengemeenschap. Een raai ontwikkelt zich vanz elf
binn en een groep van mensen die veel
contact met elkaar hebben. ~
Gebare ndialecten ontstonden toe n de ver-
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In een raze nd samens pel van han d- en vingerbcwcgtngen. gecombineerd met een
snel wisselende mimiek en soms een
klankstoor. draagt hij de gedichte n voor.
MOPPEN TAPPEN _
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we staan versreld. Hoe vertaal je nou
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schwere WótUr als aminozuren en amoeben
H
ij brengt voor doven geschreven poëzie to t leven in geb are ntaal.

f

in gebarentaal? Wim Emm erik: .Daarvoor
bestaan geen specifieke gebaren. In zo'n
geval ga je als vertaler terug naar de onderliggende betekenis. Aminoz uren zijn
de organische verbi ndingen waa ruit eiwitten zijn opgebouwd, de elementaire bouwstenen van het leven. Ik combineer de
vorm van aminozuren met ee n beweging
voor ' heel klein' en 'leven'. Een a moebe is
een eencellige. Ik heb het gebaa r voor cel
geco mb ineerd met het spasme van eence lligen. Voor begrippen als 'vervreemd', 'ertoe doend' en 'niet aflatend' bestaan gebaren. Dat is dus met de vertaling geen probleem. Als de zin goed wordt vertaald,
komt deze in de Nederlandse Gebarentaal
(KGT,de standaardgebarentaal. red. ) bij
doven net zo goed over als een gesproken
tekst bij horenden. Trouwens, rijmweerden bestaan in gebarentaal ook. Het rijm
is dan niet auditief, - in klank-, maar visueel: in een bandvorm of in een beweging. ~
Gebarentaal is toegerust voor vrijwe l elke
situatie. Een dove kan vloeken en schelden , liederlijke taal uitslaan, moppen tappen (Maria ten Haafvertelt ons een grap
over een gezelschap Belgen in een neerstortend vliegtuig), iemand hartstochtelijk
de liefde verklaren en gebarenspelingen
maken, net zoals hore nden woordspelingen maken. Alle woorden en namen zijn
te gebaren, desnoods met he t handalfabe t .
waarin voor elke letter een bepa alde vingereo de wordt gebru ikt. Er zijn vre selijk
saaie 'spreke rs' en er zij n gebo ren 'verbalenvertellers'. dove n die over een uitgebreid mimiek- repe rto ire beschikke n. Met
gebarentaal kan een dove op inform ele
too n klessebessen , bijvoorbeeld t hu is of in
de kroeg. Of als een beschaafde bobo converseren in tormeet vergaderjargon.
Kortom , gebarentaal heeft niets te maken
met het armzalige toneelstukje dat een
toerist in de kas hba van Caïro met zijn
handen en voeten opvoert om te pingelen.
Gebarentaal is geen pantomime. want dan
zou iedereen het begrijpen. Wie een videoopname van een gebarende dove probeert
te volgen , staat met de mond vol tanden.
ook als die in ultra-slowmotion draait.
Trouwens, een dove zal zich met de Nederlandse gebarentaal in den vreemde na uwelijks verstaanbaar kunnen maken. Elk
lan d heeft im mers zijn eigen gebar enta al
en zijn eigen gebarendialecten. Een dove
Nederlander zal het woord 'verhuize n'
mees tal uitdrukken door m et beide han-

schillende doven gem eensch appe n in en
rond de vijf internaten in ons land weinig
cont act me t e lkaa r hadde n en elk hun eigen 'st re ekta al' bezigden. De doven scholen zagen lange tijd gee n heil in het e nderwijzen van gebare ntaal die ze zelfs verboden of onde rd ru kten , Orale opvoeding,
- lere n spreken en spr aakafzien -, sto nd
vooro p, Zo kwam he t dat de pupillen hu n
'illegale' taa l alleen onder ling in praktijk
bra ch ten , . Dc kinderen leerden van elkaar
nieuwe geba ren, Dat ging na tuu rlijk niet
echt gestructu reerd , zodat er in de loop
van jare n veel variatie is on tstaan". vertelt
directrice Corline Koolhofvan het Nederlandse Oebare ncenrru m. een inst itu ut dat
leermiddelen ontwikkelt in de Nederlandse Gebarentaal.
Variatie ni et alleen in dialecten. maar ook
in seksegebonden gebaren. In de gescheiden internaten voor jongens en meisjes
onts tonden vroeger verschillende gebaren
voor dezelfde begrippen. Zoals 'dokter'. Bij
de meisjes liep een andere do kter visite
dan bij de jongens en beide groepen gaven
hun arts ee n naamgebaar dat naar zijn uiterlijk verwees. Van lieverlede werd dit
hèt gebaar voor 'dokter '. Koolhofvat verschillend e geba ren met dezelfde betekenis
op als syno niemen, Net zoals een horende
beurtelings over ee n dokter of een arts
kan spreken.

D
e Neder lands e Gebarentaal die tegenwoord ig op de scholen wordt
onderwe zen, beru st op een lexicon van
voorkeurs gebaren d ie in gebarenboeken
worden vastgelegd en sinds kon ook op
cd-roms. Overigens zijn alle dove ninstituten bez ig tweetalig onderwijs in te voeren.
NGf en gesproken/ge schreven Nederlands.
Gebarentaal is gebouwd op een stevig skelet van grammaticale regels. Taalwetenschappers bestuderen al tie ntallen jaren
de ogenschij nlijk warrige stroom gebaren
waarachte r ech ter een duidelijke systematiek schuil gaat. Doven gebruiken hulpwerkwoorde n, vervoegen werkwoorden
en kennen een vragende, ontkennende of
bevestigende vorrn. Ze besch ikken over
een systeem van pe rsoonlijke voornaamwoorden of pe rsoonlijke verwij zingen:
een dove spreker wijstjantj e en Pietje, in-

dien die afwezig zijn, ee n denkbeeldige,
vaste plek in de ru imte om zich heen toe .
Zodra de sprek er iets over Jantje of Pietje
opmerkt , wijst hij naar dat vaste punt.
Gaat het om een kennis die doof is, dan
zal hij uiteraa rd diens naa mgebaar doe n.
Ouders van een doof kind zijn er de laatste
jaren op gebrand hem of haar snel een
naamgebaar te geven. Koolhof: .Dat was
tie n jaar geleden nog niet zo. Kinderen gaven op de scholen elkaar een naamgebaar,
dat vaak verwees naar het uiterlijk. ~ Kinderen ku nnen dan gena deloos zijn: sproet.
dikke, rooi e, flapoor. kleine. schele. ~ Nu
kiezen oud ers in overleg met dove vol.....assenen voor ee n naamgebaar dat heel mooi
is om te zien."

E
venals elke levende taa l is
gebarentaal permanent aan verandering
onderhevig. De geb arenschat dijt elke dag
uit en ke nt voort du rend mutaties. Een
commissie van dove NGf-docenten buigt
zich hier regelm ati g over om un iform iteit
te bereiken. Corline Koolhof: "De SovjetUnie werd vroeger met een geba lde vui st
uitgedrukt. maar dit gebaar is tegen woordig achterhaald en is door een ander Vervangen. Gabberhouse? Een jongere heeft
een gebaar hiervoor voorgesteld, maar dat
moet nog in de com missie ."
De NGf neemt ook leengebaren uit vreemde talen over. Uit de Ame rikaa nse gebarentaal komen veel computertermen. Is er
da n
baar"VObt"'tnbn,lt"(? ;Ja ;;.;.;...boor". zegt Koolhof En cd-mms? Ze maa kt
een gebaar waarin ze de vorm van het
schij fje uitdrukt. Maar hoe gebaar je dan
een gewone audio-cd. vraagt de verslaggever hardnekkig doch ietwat onnozel door.
Een lachje: ~Kijk eens, een cd is niet iets
waar doven het vaak over hebben. ~
Toch kunnen doven dankzij gebarentaal
muziek 'bel uistere n'. Corline Koolhofis
a ls gebarentolk lid van de band Silho uet.
Bij optredens voor doven zet ze de nu mmers om in gebarentaal. "Ik probeer muziek visueel te maken , niet alleen door de
te kst te geba re n, maar oo k do or de em oties in de muziek, de in te nsit eit en het rit me over te brengen, Bij een b luesnummer
trek ik bijvoorbeeld een gepijnigd gezicht.
Ik pro bee r du s een visueel aantrekk elijke
vorm te vinden. Er zijn dove n d ie de mu ziek harts ti kke leuk vinden. Ze kennen bepaal de nummers die ze oo k ku nn en meegebaren."

-

Gebarentaal hee ft het tij mee . Zo is de
overheid van plan de NGTofficiee l als taal
te erkennen, net zoals dat me t de Friese
taal is gebeurd. Erkenning is er ook van
het Nederlands Genootschap van Verta lers
dat vorig jaar de Hiêro nymus-prijs aan
Corline Koolhof toekende voor haar werk
als tolkfvertaler. Ze heeft van alles in de
NGTvertaald. Films, boe ke n. de troonredes op de televis ie. Een lastige klus: probeer maar eens a mbtelijk abracadabra als
'fra nchise ' en 'wiebeltax' , waa rvoor gee n
gebaar bestaat. voor doven te vertal en. "Je
probeert dan zo' n begrip uit te leggen ,
maar dat moe t beknopt, and ers is de koningin alweer tien zinnen verder."
Haar ouders zijn doof, red en waa rom ze
gebarentaa l met de paplepel ingegot ...n
heeft ge krege n. Zeging al als kind mee
naar de do kter, notaris of gemee nteh uis
om te tolk en. Of naar de ouderavond,
waar ze de waarh eid over haar schoo lprestalies naar haar eigen han d kon zett en. zoals ze lache nd constateert. Dan serieus: . Jk
was a ls kind altijd bezie om bruggen te
bouwen tuss en mijn ouders en de horenden. We kreg en th uis telefoon toen ik drie
jaa r was. Als uk van drie voerde je dan
voor je ouders telefoongesprekken." Leuk
natuurlijk, maar daartegenover stond het
gaandeweg groeiend bes ef dat de buitenwereld haar ouders niet voor vol aanzag.
..Voor een kind is dat ee n eno rme belasting. Stel je voor: m ijn vader kreeg bij de
slager in het dorp waar we vroeger woo nden telkens na het afre kenen ee n plakje
worst. Gelukkig kom t er nu stee ds meer
begrip voor doven en respect voor ge ba-

rcntaal."

Acteurs va n het Handtheater in Maastricht beelden de rijkdo m van ge ba rentaa l uit,
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