
Schitterend optredenHandtheater
besluit feestweek De Gelderhorst
(door Henk de Rooy)

EDE - Met ecn schitterend optre-
.,den van de Stichting "Het Hand

theater" is maandagavond in cut
tureellcentrum De Reehorst cen
feestweek van de twin tig-jarige
" Gelderhorst" afge sloten. Direc
teur J. Tem pelaar heette een ieder
welkom, speciaal oud-voorzitter
burgemeester W. Blanken en m e
vro uw Koolhof, die namens de do
.vcnraad aanwezig was. Uit de irtlei
c ene e 'woorden van de directeur
viel op te maken dat. hoewel de
organisatie van de feestweek ge
heel berustte bij eigen mensen en
personeel, het ook voor "De Gel
derhorst" ondoenlijk was het jubi
leum te 'o rqanlseren zonder de me
dewerki ng van de nodige spon
sors. ,

Burgemeester Blanken operKle de ei·
gen lijke avond: "Voor de bewoners van
" De Gelderttorst" js het een bijzondere
dag. Het jubileum begon mei een leest en
eindigt daar ook mee . Van de organisatie
was het een uitste kend idee om de jubi~

leumweek Ie openen met ccn tentoonstel-
. fing van dove kunstenaars. Deze kennis

making met doven heef t in de gemeente
Ede een ander beeld gevormd van De
Getderhorst. Het is een lehu is wat leder- .
een in Edo "zo langzamerhand begint Ie
kenne n. en zo hoort hel ook. Do Gelder- .
horst is een fantastisch tehui s, waar doven
en horenden in de Edese samenleving met
elkaar leren omgaan en communiceren'.',
aldus de burgerv ader.

Directe ur Tempelaar was deze rnaen- "
dag avond een gelukkig man. ..De gehele
jubileumwook Is geoeganiseerd en vee- ,
zorçd door de eoorme inzet van onze ei·
gen mensen. AJsik nu terugkijk verbaasik
me erover dat het zo gegaan is. het is ech t
grandioos geweest. Heel prollig vind ik hel
dat de heer Koolhot morgen (dinsdag 21
januari) begint met communicalie lesse n
aan onze medewerkers. Men moet welen
dat alleen dove-docenten hierin les mogen
geven . Eigenlijk zijn zij de enigen die wa
len wal het is doo l te zijn en kunnen vanuit
hun eigen beleving de -.ae er' beier ever
brengen op horenden. Ik moe l zeggen, dat
het heel pret tig werken is in De Ge tder
hors t. na bijna drie jaar kan Ik me eige nlijk
geen bel ere plek wensen " , aldus een
meer dan tevreden directeur. Ook uil de
opmerkingen van de aanwezigen viel op te
mak en, dat -de achlerliggen de feestweek
zeer goed in de smaak is gevallen. Ook de
alsluilende toneelootrede ns van de beide
acteurs van Hel Handtheater zijn dan ook
zonder vie len bijzonder in de smaak.

Hel oplreden van ..Hel Handthealer"
best end uit twee tcooeelstokken. mcncto
gen van John van Gelder en Gart Ja n de
Kleer. De stichting ..Het Handtheater' is
cen collectief van dove acteurs, die moa
tervoorst eumçen verzo rgl in hel gehele
land \'OOr doven en horende mensen . Oe
gebarentaal van de acteurs wordt preltig
en hekler vertaald voor de horende een
weziQen..
. In De Reeborst verzorgde Joho van Gel-

der een schi ll erende vertolking van een
zworver in Amsterdam. In een monoloog
mei een etalagepop verteld hij zjjn levens
verhaal . Als een gevierde en hard werken
de afdelingschel raakte hij na z'n ontslag

" van de wal in de sloot, om uiteindelijk met
een nes 'jajem' in de goa t Ie belanden. Een
deur en een raam me i daarachter de etala
gepop. wal plastic, bladeren en "twee vuil
nisbakken waarui l do zwerver zijn dage
lijks maal bijeenschraap te, vorm den hel
decor. Zoals een zwerver met gcwend is
aan gekuisde laai. la bracht·"John "van
Gelder op een schitterende manier hel
verhaal van do zwangere lesbienne en
ontfe rmde hij zich op het laats t ove r een
hcrcin onoerue.

Na de pauze-voerde Gert Jande Kleer
de aanwezigen terug naar hel vencue van
een paar eeuwen geleden. Hel decor be-

stond uit een schilderi j van do plaats in zijn
glorietijd. een stoe i, een talel mei een
kaars en een schaal mei fruit en een kleine
peel. Hel verhaa l ging over een mooie
blonde edelv rouw, een dwe rg, liefde en
dood . Het verhaal was prachtig in zijn een
voud. Aan beden door vele bewonderaars
werd de vrou w op do verkeerde ve rliefd en
nadat de hond van do dwerg bewusl werd
verdronken nam de dwerg wraak op de
geliefde van de vrouwe. Met een beker .
wijn neemt hij wraa k door de geÎiefde te
vergilligen, eenter daarmee ook zichz elf.
Op het toneel veranderde Gort Jan de
Klee r in ee n dwe rg: houding en oocerda
nigheid werden zeer treffend uitgebeeld.

Beide acteurs, John van Gelder en Gert
Jan de Kleer wisten met een eenvoudig
decor do zaal twee m aal vijfenveertig mi 
nulen Ie boeien.


