WIE VAN DE DRIE
- een spel ter gelegenheid van het afscheid van Johan Wesemann vrijdag 6 november 1992

Vanavond een bijzondere uitzending van het televisieprogramma
WIE VAN DE DRIE
We ontvingen deze brief:
"Ik ben 48 jaar, vader van drie kinderen en al jaren actief in de
dovenwereld. Ik heb belangstelling voor dovencultuur, gebarentaal en
politiek. Ik was voorzitter van de Stichting Nederlandse Dovenraad en
daarna van de MADIDO. Nu werk ik in Brussel als directeur van de
Europese afdeling van de Wereld Federatie van Doven."
Was getekend: Johan Wesemann.
(De drie Johans komen binnen. Nummer 1 Jean Couprie, nummer 2 GertJan de Kleer, nummer 3 John van Gelder. Ze zetten de koffers met de
nummers neer en gaan zitten.)
Nummer 1 (Jean): Ik ben Johan Wesemann.
Nummer 2 (Gert-Jan): Ik ben Johan Wesemann.
Nummer 3 (John): Ik ben Johan Wesemann.
Presentatrice: Wat is uw naamgebaar?
Nummer 1 (Jean): Johan W (bril).
Nummer 2 (Gert-Jan): Johan Baard.
Nummer 3 (John): Bril.
Presentatrice: Wat is Gebarentaal?
Nummer 2 (Gert-Jan): Spel op televisie, bij RTL4
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Nummer 1 (Jean): Dat is de natuurlijke taal van dove mensen.
Presentatrice: Wanneer was het congres in Milaan en wat gebeurde daar?
Nummer 3 (John): Het congres in Milaan was in 1880. Horende
onderwijzers van dovenscholen uit heel Europa kwamen bij elkaar. Ze
besloten dat gebaren in het onderwijs niet goed is en stemden voor oraal
onderwijs.
Presentatrice: U ging vroeger altijd op vakantie met een oud
vervoermiddel. Kunt u daarvan een voorbeeld noemen?
Nummer 1 (Jean): een oude Mercedes.
Nummer 2 (Gert-Jan): een oude scooter.
Nummer 3: (John): een oude motor.
Presentatrice: En wat heeft u, nummer 2, met die scooter gedaan.
Nummer 2 (Gert-Jan): Alles ging kapot, de koppeling, de rem. Toen ik
terug kwam in Nederland heb ik de scooter naar de sloop gebracht.
Presentatrice: Als klein jongetje was u al een echte zakenman. Wat was uw
eerste handeltje?
Nummer 1 (Jean): Ik heb een stapel sponsen gekocht en met winst door
verkocht!
Presentatrice: Wat betekent Madido?
Nummer 3 (John): Maandag, dinsdag, donderdag.
Nummer 2 (Gert-Jan): Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven.
Presentatrice: Vroeger heeft u een demonstratie georganiseerd. Wat was u
vergeten?
Nummer 2 (Gert-Jan): Ik was vergeten een vergunning aan te vragen.
2

Presentatrice: U hebt gestudeerd voor maatschappelijk werk, maar wat
heeft u daarvoor voor beroep gehad?
Nummer 1 (Jean): ik was tekenaar bij Rijkswaterstaat.
Presentatrice: U was voorzitter van de Nederlandse Dovenraad. Wat heb je
daarvoor nodig?
Nummer 3 (John): Veel geduld.
Nummer 2 (Gert-Jan): Een voorzittershamer.
Nummer 1 (Jean): Goede politieke contacten.
Presentatrice: Wat betekent TT?
Nummer 2 (Gert-Jan): Teksttelefoon.
Nummer 1 (Jean): Teletekst.
Presentatrice: Vertelt u mij iets over 'oraal'.
Nummer 2 (Gert-Jan): Het is beter dat ik zwijg!
Nummer 3 (John): ik wil u wel vertellen, maar onder vier ogen.
Presentatrice: Wat spaart uw moeder?
Nummer 1 (Jean): Eierdoppen.
Presentatrice: U hebt goede contacten met Erica Terpstra. Hoe komt dat?
Nummer 2 (Gert-Jan): Wij gingen elke week samen zwemmen.
Nummer 1 (Jean): Ja, dat klopt, maar zij was sneller dan ik.
Presentatrice: Waarom is de WFD belangrijk?
Nummer 3 (John): Doven moeten internationaal samenwerken.
3

Nummer 1 (Jean): Doven zijn een culturele minderheidsgroep.
Nummer 2 (Gert-Jan): Gebarentalen moeten worden erkend.
(Presentatrice moet een keuze maken: wie is de echte Johan Wesemann?
Ze denkt en zegt u bent niet Johan Wesemann en u ook niet en u ook niet.
De drie Johans staan op en zeggen:)
Nummer 1 (Jean): Ik ben niet Johan Wesemann.
Nummer 2 (Gert-Jan) Ik ben niet Johan Wesemann.
Nummer 3 (John): Ik ben niet Johan Wesemann.
(Ze wijzen alle drie tegelijk naar de echte Johan Wesemann.)
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