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Laten we bel1lsten in hel lul dm jij t'Cruordeeld bent tot handel. zunder rust of
afwis.le/in/::, en ik !'all mijn kanlook t'oortdurend bezig ben met werk dal erg vermoeiend i.I en geestelijk erg inspannend. Owr een jaar huop ik dal je zult beseffen
dat wij met zijn Iweeën iel.~ kUll.\lzinnigs hebben verricht.
Vincent van Gogh. 17 oktober 1888

O \l ER D E VOORSTE LLING I N HET KORT

'T hco & Vince nt' g,lm over de in n ige han d tu ssen de broer s T hco en
Vince nt van Gllgh. en over de bevlogenheid waarmee zij zich met Je sch ilder kunst hel-l-en heziggdllluden .
De twee acte urs cite ren in de Nederlandse Gebare ntaal fragme nte n uit dl'
brieven V,111 .Ie broers, <lfgewissd,l mef korte choreogra fieën . Daarn aast verl-ccldcn ze een aantal schi ldenjen va n Van Gogh in beweging.
Dl'COT en licht weerspiegel en de sch ilde rtec h nie k en het kleurgebruik va n
Van (' ogh.
De voorstel ling wordt simultaan getol kt in he-t gesproken Nederlands.
Dl' to lk speelt tevens dl.' rol van Jo , de vrouw va n Thee .

OVER HET ON TSTAAN VAN DE VO O RSTELLI NG

[ohu van G elde r. die de rol van Vincent speelt, is alt ijd al door Van Gogh
gehoc id geweest. Eerst door zijn schildenjen en later oo k doo r zijn leven sgesch ieden is. Orndnr h ij verwa ntsc hap voelde me t Van Gog h, wilde h ij een
mon oloog aan h em wijden.
Tijdens het onderzoe k naar het leven en het we rk va n Je sch ilder stuitt e hij
(lP de brieven van Vinecru. Op meerdere plantsen geeft Vincen t aan hoc
vcrbon den hij zich vodje me t zijn broer Theo en dat h ij zijn werk
besch ouwde als het result aat va n h un beider i nspan ning.
Tijen on tsto nd het idee om ee n stuk te maken over de hand t ussen de bro ers.
gebasee rd op hu n br tefwissellug. D ie keu ze gaf dramat isch gezien oo k meer
mogeli jkh eden.
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O V ER H ET SCRIPT

'T hco & Vincent' heeft als ondcrtite] een briefwisseling in Nederlandse
Gebaremaa1. En dat is precies wat her is, ee n briefwissel ing. Er zijn geen teksten toegevoegd, gee n spclxinm rics bedach t. We wilden her leven van Van
Gogh n iet dramariseren.
Het stuk be st rij k t de laatste twee jare n va n Vince nts leven, een int eressante periode. Ui t d ie pe riode zijn (lok brieven van T hco bewaa rd gebleven .
Vincen t was ras verh uisd naar het Zuid-Frans e Arl es en ont wikkelde Jaar
ee n andere sclnldcrsrijl en kleurge bruik .
Het dramarische einde van zijn leven is tevens ee n natuurlijk hoogterunt
van h et st uk .
In her stuk worden fragme nte n gebruik t uit de brieven d ie Theo en Vincent
aan elkaar hel-l-en gesch reven en uit de brief di e Thco sch reef aan zijn moe der na de ..b od van Vincent.
Ui t de brieven zijn voora l ci mren ver werkt die gaan over de relatie tussen
de hrocr s, hun persoonlijke ontwikkeling en hun visie op de schilde rkunst.
De chronologische vo lgorde va n de br ieve n is zoveel mogelijk aangchou..lcn .
H et stuk is gesch reven vanuit het pe rspecti ef van Jo . A ls h et stuk begint,
zijn T heo en Vince nt al gestorven . Jo geeft in Je proloog aan waarom ze
hccfr gewacht me t de pul-lteatie van de brieven :

lI et zou een onhillijkheid zijn jegens den Joode belangstelling te wekken voer zijn
pcrxoon, eer het werk waaraan hij zijn leven gaf, erkend werd en gewaardeerd
zuoa!s het \'erJiende. (Voorwoord hij de brieven, januari 19 14)
H et is Jo van G ogh-Bonger geweest die T he o en Vince nt 'stern he eft gegeven' door de brieven uit te geve n. Daarom worde n de broers ook in het stu k
door Jo get olkt.
In he t script zijn bovendien sch ilde rijen van Van Gogh verwerkt . De
act eurs verbeelde n di e sch ilderijen in beweging. G ekozen is voor sch ildeti jen d ie Van Gogh gesc hilderd heeft in de laatste twee jaar van zijn leven
to en hij woo nd e in het gele hui s in Arles, in hel psvchtatrtscb ziekenhuis
Saint-Rémv verbleef en veth uisde naar A uvc rs, een dor pje vlak hij Pari js,
waar hij de laatste twee maa nden van zijn leven doo rbracht .
In d ie twee jaar heeft Van G ogh veel schi lde rijen gemaakt, in Auvers alleen
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a l tachrhz. De schilderijen in de vo orstelling zijn - o p de S terrennacht na a llem aa l in Nederland te zien. Zes l 'r\'H11 h angen in he t Van Go~h Mus eum,
t wee in het Kröllcr-M ûllcr Muscum.

OV ER DE V ERTALI NG

I-kt oors pro n kel ijke script hestaa t uit fragmente n uit de brie ven va n 111eo
en Vincent . Deze moe sren worden ve rtaa ld in de Nede rla ndse Ge barentaal.
Dat is een ingewikkeld e n in tensief pmces dat versc h illende fasen ke n t.
Eerst hel-beu en kele ac te urs va n Hnndrhcarcr d ie ni et in di t stu k spelen een
eerste vertaling ge maakt en d il' op video vastgdegd. Met de ze vidco-opnamen zijn de ac teurs en dl' regiss eur aa n dl' slag geg:l,m. Zij hebben een tweede vcrtaling gc uuutk t. Voo rde d va n de ze we rkwijze is dat de acteurs di e het
st uk spele n een ve rsie in h un eige n taal a ls basis henhe n in plaat s van een

Nederlandse rcksr.
Te n slotte zijn de ge haren te ksre n van dl' ac te urs wee r o mgeze t in een
gesprokcn rolkrokst. Deze versc h ilt van de oorspron kelijke bricffrngmentc n
omdat de gruuuuaticale volgorde van de Nederlandse G e bar entaal ande rs is
dan di l' van het Neder lands.
Enkele aspec te n van het ve rta len va n he t Nederlands naa r de N ederl an dse
l , e hnl"l'n ta,ll willen we nader rocheltren.
NA AM GEBAR EN

In he t st uk ko men name n va n pe rsonen voor, zoa ls T heo, Vince n t, Jo en
Ga ugu in. De ze na men kun ne n na tu urli jk wor den ge speld in he t
Nnle rlanJse hand-alfabet , maar dat is saa i en bovendten van ee n afstand
moeilijk af te leze n.
Do ven hedenke n gewoo nl ijk na a mgeb are n voor perso nen . Naamgebaren
ku nnen gcl-escc rd zijn op een achternaam . Ie mand d ie Bakker heet, kri jgt
a ls nanmgcbaar her gehaa r voo r 'ha kke r', eve ntueel met een toevoegi ng
wals l'en gcspelde letter, o m verw a rring te voorko me n over wel ke Bakk er
wordt bedoe ld. Een uite rli jk kenme rk kan oo k de inspiratiebron zijn voo r
een naamgenaar (G met het Kuil tje in h aar Wan g; de Lange Du nne). Verde r
ka n een naamgc hnar ge basee rd zijn o p ee n o pva llend gedrag, ee n ho bb y of
l'en be roep.
Voo r Van Gogh bestaa t in veel landen a l een naamge baar. n arnel ijk Oor
Afs n ijde n . Maar er is gee n ap art naamgeba ar voo r Vincent e n T hco . Dat
moesten wc dus bed enk en . Vinc ent werd de Sc hi lderende V e n Theo de
Spaarzame T. G nuguin wordt in hel stu k aang egeven als de Hoogh art ige G
met het Punt ige Baardje en Jo is J Echtge no te .
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WOO ROEN WAAR VOO R WE HET GEBA AR NI ET KENDE N

In dl' br ie ve n va n Vinc e nt en T he o kom e n woorden voor waarvoor we het
gel-aar niet kende n . Vakte rme n a ls 'prep are re n ' (va n schiklcrdockeu}, 'complemcnrairc kle ure n' en ' impressio n isme' . I\lomsoort~' n d tc niet van nature
in Nederland voorkomen, zoals 'acne!n' en 'oleander'. Begrippen als 'neemddi ng<.'nk'giu<.' n' en 'co mponist'. In zo'n geva l vraag je eerst in dl' dov cnge me en schap na of ic uuuu] her geh, mr voor die woo rde n kent. Somm ige woorden hel-l-en wc voorgelegd aa n een dove sch ilde r en ac teur in Fran kr ijk.
Toe n da t onderzoek n iet s opl everde, zijn we te ruggegaan naa r de esse nt ie
van de l-cgrippcu. Een llle t'h. ...Ie die a l is beschreven door de dov e Fransma n
Pier re Desloges, boekbinder, l",-,ha nge r en re vol utio na ir, in he t Parijs va n
voor de Franse revo lutie. In 1779 schreef hij :

In de natuur is er niets , ah.wlwH

nicf.~

dm mer zijn ci,t{cn [{chaar in zich drQQf{t.

( .. .) Zo rs er llier.\, in u'elke [{e.\Jlw kcll t'crhlllldding d m ook, dat niCl in [{ebarenwal uü[{cdrukt kan u~!rdell. (Ol'mc rkinr:~'n van een dove & stomme, blz. 29)

VIlllr sommige heg rip pen kan h et l-:ehaar ec h te r alle en door analyse duidelijk worden .

Wcmnel'T ik hijwJlJrh.:dd wil .\Jlreken over een Amba.\.\adeur, kan ik voor die
I-;edachre niet (Jl1lnülJellijk een natuurlijk [{ebaar dnden; maar wanneer ik terugga
COL de hijkom.'.!il-;e I-;edo.chren, t'ind ik I-;ctmren eoor 'een KonÎIIK die een Heer naar
een andere K!lllilll:' zendt , om belanwijke zaken te behandelen', (Bla. 49)

Een leuk VI l\lrhe dd van rcruggann nanr de essentie zijn de moderne gebaren
voor appelmoes, appelstroop en appelsap. ln de Nederlandse Ge barentaa l is
ap pelmoes: app el di e Je me t ee n lepel eet
ap pelstroop: app el die je smeer t
appelsa p: appel d ie Je dr in kt.
' Prepareren' werd vertaald doo r de h andeli ng aan Ie geven, na me lijk het
insme ren va n het doek me t ee n soort gron dv erf
'Comple me ntaire kleure n' werd ' kle ure n die el kaa r aanv ullen, hij el kaa r
passen'.
' Impress ionisme' werd 'Indruk d ie de o mgcv ing (lP je maa kt en die je vanu it
je gevoel op het doek vastleg t'. Dm i., in het Nederlands een mo nd vol, maar
in lle Nederlandse Gc barent;lal is he t éé n vloeie nde b~·\\' cg i ng.
De acac ia we rd aangege ven als 'boom me t vee rach t tee bloemen' en J e olca nde r a ls 'h\J(1111 met kle ine, fijne blocm erjes in lic h rc kleure n'.
'Vreemdelingen legioen' we rd <limgedlliJ me t de uirruonste rfn g van de
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legi,ll1;lirs: de kap legen de he te zon, he t gewee r voor de norsl en de locatieaan du idin g, namelijk A frika. Zo werd de com ponis t tcruggcb mc h r rot
'bedenke r van munck'.
Overigens is het versc h ijnsel van het teruggaan tot de essentie door een
IIlllsdnijving IC geven niet alll'l'n tYl'l' w nd voor geba rellw k n . Ook in een
taal als he t Ch inees - met meer ,hm ee n miljard sprekers de mees t gesproken taal Ier wereld - komt dat voo r, STOmen is in hc r Chtnccs 'droog wassen', een ta xi is ee n 'hure n <lUW' en telefone ren is 'aa nt ikken ele kt risch
woord',
AND ERE VO LGORDE

G ebarentalen zijn visue le talen d ie zich af-pelen in de zogenaa mde gcbarcn ruimre, de driedi mensiona le ruimte voor he l bovenlicha.uu. Die ruimte
wordt ordeli jk ingedeeld. Dieren, d ingen en men sen kr ijgen er een plaat s,
maar bijvoorbee ld oo k stromingen in dl' schildcrkuus r (impression isme versus cxp rcs-aontsmc), theorieën (Mar x ve rsus Frcud ). Zo worden Je on derlinge rclnrics duid el ijk en kan me n er ee n gesprek over voe ren .
Omdat de taal zo ruim tel ijk is, is de vo lgorde in sommigc fragm enten ve randcrd. In een van zijn brieven verl eit Vinc ent over het gele hu is in Art es.
l lij hegi nt met een l-csch rtjving van de buitenk ant , schrijft vervolgeu s dat
de mu ren vnn binnen wit zijn en de vloe i geregeld. dat de hemel bo ve n het
hui s blauw is, geelt da n ee n besch rijving van J e kam ers bo ven en ei ndigt
met de h un ers ben ede n .
In de ver tilling zijn wc begonnen me t de buite nkant , gaan ve rvo lgens naar
binnen, besch rijven eers t de kamers bcucdc u , gaa n de trap op en eind igen
me t l'en beschri jving van de kamers ho ven.
Vaak vereist de gram mat icale str uc tuur van de Nederlandse G cbarcnrnul dat
zin nen of zinsdelen wo rden omgekeerd . In het l\'ederlands begint men vaak
met een bijnn, te rwijl in de Ne de rla ndse Geharc nrnal de hoofdan voo ropstaat. I'\eem het fragment uit een brief die Vincent schre ef vanuit de psvchin rrische inric h ring in Sa tnt- Rémv:

Hoewel hier enkele zeer em~ tifZe zieken zijn, is deallf,;!\t, de afKhuw die ik vroeger
had t!Oor de WMnzin, al sterk afgenomen. En hoewel je hier roorrdnrend vU_lelijk
fZeschreeuw en fZekrij.\ hoort aL~ van beesten in een dierellwin, ke1lnell Je mensen
dkililr hier ondanks dat heel fZveJ en hel/lell ze elkaar alj ze een aanml krijgen.
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Dar werd in Je gcbarentc kst :

VrlIl.'Rl'T uc s ik hing en l'Oelde ik u{5chllu' l'()Or gekken. N u ik in ~I gekkenhuis
heil , isdie angsl sterkafRe"IIJlTk'n . Ik mensen hieT ~jn Rek . Ze s(:hreeuu't'Jl en krij~
.k'll aL1 dil'Tl.'ll in ('0."11 dicr('l1l1ûn . Ti.l("h /.:ronrn ~ij elknar. Als ik ('ffl gek u'OTm .
heijll dl.' CIl'lI.kT, Als de and..'T gek ln JTdr. heq.,r ik een,
TA ALGEBRU IK

l\.· l-rieven van Thco cn Vincen t Lijn gesch reven in het Ne....lerianJs van een
eeuw 1.'I.:"...[en . llclaa.. wete n In' uict precies hoe doven toen ~d'llar.I,·n. De
kcnni...laarover is ffilgllll'ntarisch , omd at er geen visuele opnamen uil die
lijd bestaan. Wel .....eten we dar ook in gebarentalen 'ouderwetse' geba ren
be-t aan d ie door mo derne gebare n worden verva ngen en d.« er ook steeds
nieuwe ~d,,'re n bijkomen. :oals voor f,IX , co mpute r en printer.
0 11I .11.' l ijd aan Ie geven, ukken dOVl'1) tegen w cI('rd ig 0r h un pols. de plaats
wuur her p olshorloge zit. Omdu r er in .Ie tijd van T IJen en Vincent nog geen
polshorloge s hestolll1cn. likken de acteurs in het stuk np een ,k'n khec1d ig
Vl·sIZilkho rlogc. We weten nier zeker of &11 gehaar toe n ook werd geh ruik!,
ma.tr Ill'l ligl wel voo r de lum.l.
h'n:,' lfde probleem kwamen we tegen hij he t ton eelstuk ' De man , J e stad
en her hoek' dar zich afspeelde in 1789. Tegenwoo rdig wordt Par ijs aangc,luid , lOO f 111, '[ wijs- en mi,kld vinl:er van heide handen de Eiffe!w ren aan Ie
,Iuid,'n. r..laar die h,.»;fll1ld in 1789 n, ~ niet. Anaillog aan d it moderne
gd':lar hebben we een achll i,'n,le ecu ....~ I.",haa r bedacht voor Parijs, n amelijk met vier vingers van beide handen ,Ic acht toren s van .Ic Basnlle aangeven.

OVER DANS EN BEW EGING

De choreografe Ma xi Hili gaat uil van mogelijkheden en e ;~e nhClJe n van Je
men sen met wie ze werkt, Ze is begon nen met een training, waarin ze on derzocht welke hcwegin~sm(lJ,:dij kh eden J e spelers he bben en wat hu n persoonlijke slijl is.
In hc1 scripr is een aan ral be\\'egingen lll'J,:enülllen, drie duetten en vier so li.
De duetten Haan V(1I1rdl' on nu ,1ct inge n 1,.' 11 11c hand tussen dl,' broe rs, de soli
\'(1I1r ven drama t ische zebcurt cnis in hun leven.
In .Ic laatst e twee jaar van Vincents leven hebben de broer s elkaar viermaal
ourtnoct, Drie van deze on nuoe tin gen zijn vertaald naa r e...-n duet .
Thco is meteen per trein naar Zui,1Frank rijk vertrokken . toe n h ij htl(lr,le
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dat Vince nt in het zieke nh uis was opgeno men .
Na zijn verblij f in Je psych i,ltrische inric h ting Saint-Rémç besloo t Vincen t
om nanr hl'( noord en te vcrh ulzen . Hi j reisd e eerst naa r Parijs, waar h ij
enk ele clagcn hij Jo en Thco vcrbleef Parijs was hem te druk en re chaorisch. Du.tnuu g-ing hi j naar het d,)rp Auvers, toe n al bekend om dl' schil,lers die er hu n roe vluc h t hadde n gezoch t.
Nad.rr Thco hem l'en wan hopige brief had gesch reven . reisde Vincent naar
Parijs . O ver di e ontmoeting staat wcinig in dl' br ieven, maar tu ssen dl' regels
door wor dt wel duidel ijk h O L' spnnn iugsvo l d ie ontmoeting is geweest,

Ook ande re dramarische gebeurtenissen d ie plaatsvonden tussen de brieven
dpor en waar in dl' brieven gewag van wor dt ge maa kt, zijn vertaa ld in dans
en beweging, Z(l,11s Vince n ts vc rblijf in het zieke nh uis nadat h ij zijn oor had
,lgesneden , zijn geva nge ns.:Il<l1' in dl' dolcel en zijn wane n . T heo's onr ust
,IJ..; h ij weer een period e I,lll g niets van zijn bron hoorde , is oo k in een solo
vertaald.
Maxi HillHer dl' ac teurs zoeken naar eigen beweginge n d ie zij selec teerde
en samen voegde tot een choreografie.

OVER DECO R, KL EDING EN LICHT

[ac quc s Kriek h ccfr gekozen voor ee n dec or dat een twee-ee n heid is. De spelers heb ben iede r een e igen locat ie, te rwijl deze toc h ee n geheel vormen.
T hco cn Vincent bevonde n zich t ijde ns hu n hrtcfwissclin g namelijk oo k 0l'
h un eigen locatie, maar waren wel in co n tac t met elkaar,
Tl-co's locatie wordt gesymbo lisee rd door een schoors tee n. De vor mgev ing
geeft aan dat T heo ee n man was van zijn tijd , e ind n egen de nde eeuw.
Vin cent was als schi lder echte r zijn t ijJ ver vooruit. Zijn loc atie is J ,lH oo k
moderne r en mee r geabstra heerd, en kan daardoor staan voor meerdere
(lmgevi ngen .
De elementen van her decor zijn o m staan van uit de form ele aspecten van
he t schil de ren , zoals hor izont aal-vert icaal, pla t-d iep, lich t-donket cnrovoort .
De spele rs zijn ee n deel van de tijd op hun eigen plaats , maar begeven zich
au nu en dan in elkaars ru imte. In het eers te geva l wenden ze zich tot het
publick alsof dat hun broer is, in het laat ste geva l zijn ze dire ct met elkaar
in gesprek.
john Neufe ld gaa r uil va n he t decor als basis om met lich t een impressie te
geven van Vince nts gehruik van kleuren , licht en schad uw
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Teja Vus..sen heeft in her on twerp van Je kleding oo k gl-:llCh t naar J~ regenstellingen tussen de broers in beroeps- en privéleve n. en persoon lnkhcid.
Th eeo is klas..sick gekleed in wol en njde, al!' een hl-er van stand met een
represenrartef beroe p. Voor Vincent heeft ce gekozen voor grof en fijn linne n in felle kleuren d ie slaall voor zijn uitgc.sproke n hc ld, zijn opstandigheid
en zijn \ JJ)~l<mge r; ls l hl'i d .

OV ER DE N EDERLAN DSE GEBA RENTAA L

Gebarentalen hL":'!a,II\ 011:0 lang als er dove mensen zijn. omdat overal waar
do ven s ame nko men, vanz elf een gebarentaa l onts taat. Hel zijn visuele talen
me t ee n eigen gcharc nsc hat en grarnrnancale structuur,
T lj dcn s een con gres in 1880. in Milaan. besloo t Je meerderheid van J e aanWL':igL' horende ondcrwijec rs van dove nscho len Jat het gebruik van gl.:h:..ITen
mo est worden tegl'ngL'!.suut. Gebaren zouden Je ont wikkeling van hel spreken in de weg srunn. Bo vend ien zouden gebaren talen geen volwaardige
talen zijn, maar pmnu tcve gesticulatie. O ndanks deze onderdrukk ing bleVL'n dl' I1Il'l":''': dove n gebaren. De laatste jaren is hel respect voor geborentalen weer h'flll'iendl'. mede dankzij taalwetenschappelijk onder;•.oek da r
aantoollt.le dar gebarentale n volw aardige talen zijn. Op voorspraak van de
c..lmll1i ,,~Îl' Nederlandse Gebarentaal - ingesteld door de staatssec reta rissen
TeTf'SIr.1 en Net elenhos - hee f dl' rej:.'Cring wezenlijke slappen gc:el or de
weg naar de officiële erken ning van de Nede rlandse G ebaremaal.
GEBA RENTA A L 15 NIET INTERNATIONAAL

Et.'11 veelvoorkomen d misversrand is dat geborcntuul int ernationaal is, O ver
he l algl'lllecn aijn gcharent'licn landstalen, terwijl iedere land staal oo k zijn
dialeeren kent . Er besraar d us een Fra nse. Spaanse, Zweedse. Amerikaanse,
j upanse Gebaren mal enzovoort. Toch kunnen dove mensen uit verschill enJe landen vrij gem.\kl c1 ijk een weliswaar niet IC d iepgaand gesprek met
elkaar voeren. Ûrammat icale ~e1s van gebarentale n lijken namel ijk op
elkaar, Bovend ren he bben alle gebaremale n bee lde nde (icon ische) en nie rbeeldende [arbitraire ] gd-a ren. In inte rnanonalc contac ten laten Je doven
de arbitraire gebaren zon-e l mogelijk acht erwege en gebruiken zij voo ral
beeldende gel-aren. Bij iconische gebaren is et een relati e lussen (een deel
van) een vonrwcrr, J e fxo weging ervan en het gebuur. Bij he t gebuur voor
'bal' maak je een bal met je handen in de luch t. Bij het gebaar voor 'fiets'
d.'IC je dl' beweging van de trappers na. Overigens maken iconisch... gebaren
maar een derde deel van het lexicon uit en zijn niet alle iconische gebare n
metee n begrijpel uk.

DE NED ERLAN DSE GEBA RENTAAL KENT VIJF DIA LECTEN

Er zijn in Nederland vijf gebarend ialecren J ie rondo m de scholen en insutu ten voor doven zijn oo rsraa n : in de regill A mste rdam, Rotterdam ,
Gron ingen, Voor hurg en Eindhoven. Zo komen er voor het woord 'schoon'
vier ver., dül k'llcle l.:CbarCll in cIc rcgio\ voo r, maar is h l'! gebaar voor 'terug'
in alle regio's herzelfde. Overigens is het merendeel van de gebaren in alle
regio's gelijk.
O p 26 juni 1998 is ee n convenant ondertekend door vertege nwoordige rs
van de scholen voor doven. dl' helangenveren igin g van dov en en die van
oude rs van dove kinde ren, en de rocnmalipc sr.iarssccre rans van onde rwijs
Nctclcubos . Dit convcuaur heeft ee n aantal belenkvoornemens vastgelegd,
waa rvan de l-clanenj kstc zijn de standaardisatie van de Ned erland se
Ge barentaa l en de invoering van tweetuligheicl in her onde rwijs aa n doven.
Dat laarsrc be teke nt n iet alleen dat de Xederlandsc Ge bare nta al als voertaal in he t onderwijs wordt ingevoerd, maa r oo k als schoolvak.
GEBA RENTA LEN ZIJN LEVEND E TA LEN

Ne t als bij de gcsproken ralcri verdwij nen er oude ucbarcn en komen er
onder inv loed van maat schappelijke ontwikkeli nge n n ieuwe gebaren bij ,
:o .lls het gd',la r voo r A ids, the rapeut, ilIega'll en fax.
S in.ls er stee ds meer doven ee n hogere (heroep';)0l'le idi ng volgen , wordt de
geha rensc hat ook met l-cunppen uit die studies verrijkt.
GEBA RENTAL EN ZIJN NIET GEM A KKELIJK TE LEREN

Gebaren talen zijn visucel-rnunuclc ta len d ie gebruik maken van de ruimt e,
Er wordt dus nogul war van de hcginnende gebaarder verwacht: ee n goccle
en fijn e mot or tek, ee n aan trek kelijke en duide lijke genc h rsex pressie , ee n
visuele instelling en oug voo r det ail.
ln NecIerland is gest iculercn nie r ne tjes en wijzen mag n iet. Je hoort de handen in de schoor te [men rusten en geen gekke hekken te Hekken.
\Veerman Erwin Krol! is erg popu lair bij de .100'en omda t hi j veel met :i jn
handen wap pert. Rij h em zie je de wolken ove rdrijven, J e win,l waaien en
de regendruppels vallen. Het lijkt ero p da t hi j n u probeert zijn handen in
bed wang te houden, to t grote teleurstelling van Je doven .
Onze Nederlandse st ijfhei d staar ons in dl' \\'ql om ee ns l'e n gebaar te
maken . Bovendien staaf er nog wei n ig ove r gebar en talen op papier.
Er is nog geen uitgebreid gebarenwoordenbock en grammatica van de
;\'ede rbndse Geba rentaal.
Ten slotte is h el oefenen in de prakt ijk - ucr als bij andere vreeinde talen he el belangrijk. Men leert sneller Frans door een jaar in Frankrijk te wonen,
dan uit een bock.
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GEBA RENTA LEN ZIJN NIET EENV OUDI G

In gel-arcmalen kan je ove r van alles van gedac hten wisselen: wetenschap,
kunst , God, polit iek, filosofie, theorieë n .
So ms de n ken mensen dilt je in gebarentalen alleen ove r con cr ete dingen
kWH comuum fccrcn. Dat kornr omdat ze als ee rste de algemee n he kend e en
iconisc he gehlren herkennen . Alnc rueen hekende echarcn worde n ook dON
horenden gel-ruikt. Bijvno rht'cld : 'gek' (wijsvinger op voorhoofd], 'lekker '
(met de hand schud den naa st het hoofd ) of 'geld' (mei de du im over de
wij.w ingt'r wrijve n ).
Bij iconis ch e gebaren bestaat er l'en duid el ijk verband tussen het vllorwerp
of de handel ing, en het gehaa r. Bijvoorbe eld 'mel k' (alsof je een koe mel kt)
of '<lUW' (a lsl,f je een sruur vasthoud t) . De betekenis van icon ische gebaren
is, ccnmnal toegel ich t , voo r horende mensen gemakk eli jk te onth oude n.
Veel gel-aren zijn echter nie t algemeen bekend en ook niet icon isch .
Bovendien zijn er gebaren d ie door de expressie en de lich aamshoudiug
steeds ee n ande re betekenis hebben. Bijvoorbeeld Je gebaren voor 'geï rritee rd', 'kwaad' en 'woedend ' lijken op elkaa r. l ier vcrsch il zit in J e expressie, en de groot te en felhe id van het gebaar.
ER BESTA AT NIET VOOR IEDER WOORD EEN GEBAAR EN VIC E V ERSA

So mm ige woord-oorren komen in de gebarentalen n iet voor. Er wor de n hijvoorl-ccld gt't'n lidwoorden gebruikt. In so mmige gesproke n ta len zoals h et
Ch inees overigens nok nie r.
I kt werkwoo rd 'zijn' komt niet voor en het hul pwerkwoord 'hebben ' wordt
niet gebruik t. We rkwonr den worde n anders vervoegd J an in een gespro ken
taal. 'Gisteren heb ik gewerkt' wordt in gebarentaal 'Gistere n ik werken '.
Her woord 'heel' in de zin van 'heelhef bestaat ook n iet. Het versch il tussen 'lief' en 'heellief' wordt uitgedrukt door J e expressie. Met an dere woutde n hl'[ woord 'heel' word t geïncorpofl'erJ in het gebaa r.
So ms word t ee n gehaa r he rha ald om de intensiteit weer te geven . Zo hoo pt
T hco hartgrond ig dat her met Vince nt het er gaar. 'Hartgrondig ho r en'
wordt ncr als in her Ch inees vertaald door 'hopen-hopen'.
So ms besman er voor één woord, zoals 'o p' of 'uit' verschi llende geba ren .
'Uit' wordt in Je zin 'He t hoe k is uit' anders gebaa rd dein in de zin 'He t is uit
tussen ons' of 'Doe he t lich t uit'.
GEBARENTA LEN ZIJN U ITEI NDELIJK EV EN SNEL A LS GESPROKE N TA LEN

G ebare ntalen zijn n iet sneller maar (10k nie t langeamor dan gesproken
talen. l iet kost gerr uddckl mee r rijJ om een gel-aar re maken dim om een
woord uit te spreken. Ge barentalen hebben echte r de mogel ijkheid V,lII
simultaneïteit, da r wil zeggen: verschi llen de stukjes info rmatie kunnen
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t(.'gcl ijh ' rt ijJ worden gegeven. De zin ' Ik hen n ier nek ' besraat uil vier woor-

\k n die na elkaar moe ren worden uitgesproken. In de Nederlandse
G ehlR·ntaal word t ee rst her geh lar voo r 'ik' gemaakt , he l werkwoord :i jn
ix"!'> raat n iet. daarna wordt het gebaar VI ..'t 'ne k' gemaakt. Ierwijl J:c1 ijktijJig
[suu ult aan] ' nee' word t ecsch nd,
nu~ hoe wel ""'m~ de gL"irrnh'n t:1;I1 sne lle r is, dan weer J e gebare nta al . is e r
J:emiJ..IelJ gL'C O versc hil .
VING ERS PEl l EN IS IETS AND ERS DAN GEBAREN

VinJ.:ers['l'lIen is leners rnaken met de vin gers. Zo kun nen J e 26 leners van
A lo l en nu-t Z worden ucspcldI n Nederland word t hel t'L-JerlanJ..-e hand .
alfar..:r J.:cl-ruikt . Handalfabenen zijn n iet over de helt' wereld beuelfde. In
Ëngcl.uul bijvoorhcclcl word en de letters me t twee h ande n J.:c:.pcIJ, te rwijl
er in Ne de rland één hand wordt gel-ruikt.
VinglT.'I'\:llell is nic t herzelfde ,lIs gebaren maken, He t woord 'koffie' kan je
«pellen met de ha nd doo r achter elkaar de zes letters te spellen. Voo r het
woord 'koffie' besraat ech ter ' I<" k een gehaar.
Vin gl'fsl'l' lling wordt gebruikr voor:
- eigennamen,

• voor woorde n waarvoor je hel geNl,l( nier voo r ken t,
- voo r srrnnma nw n en plaar-rnuncn .
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'Le pon t de Lau glois', bntg te Ar lcs, l 888
Kröller-Müllcr Museum, O ncrlo

De oogst 'La emu', Arles 1888
Van Gogh Museu m, A msterda m

Bloei~nd~

boomgaard, Arlcs 1888
Van Gogh Museum, Amsterdam

, Arlc s 1888
De zaaie r,
Amsterda m
Van Gogh Museum,
.

De rnauier. Saün-Rémv 1889
Van G ogh Museum, A lll'lc r"l;ml

De wcg met de cipres en de ster, Auvcrs-sue-Otse 1890
Krölter.Mûllcr Museum , O ncrlo

PiCI.fJ , Satnr-Rénw 1889
Van Oug h Museum, Amsterdam

Korenveld mei kraaien. Auvers-sur-O tse 1890

Van Gogh Museum, Am sterdam

OVER HET LEVEN VA N THEO EN V INCENT

T hee en Vincenr kwam en uit hl'[ gezin van Thco en A nn a van Gogh .
Zij bnddcn acs kinderen: Vince nt (1853 ), A nna (1855), Thco (1 857),
Lies ( 1859), W il ( 1862) en eor ( 1867). Vader T h ell wax do m inee.

30 maart 185 2
Oe eerste Vincour word t d, ......lgd l(ltl'n.

30 maart 18 53
Vincent wordt gehorl' n in Zun dert (B ml'enr }.
I mei 18 57
T hco wordt gel-oren in Zunde rt.
186 1,1 864
Vincen t bezoekt de durpssc bool in Zundert .

1864
Vinc ent gaa t naar kost school in Zeven be rgen .

1866- 1868
Vin cent vo lgTde !lRS in Ti lhurl-:. H ij woon t in een kos thuis.

1869
Vincent gaa t werk en als leerling-vcrkoper in de kunstwinke l Uoupi l in Den
Haag. Goupil is opge richt door een oom van T hco en Vince nt. Vin cent gaat
vaa k naar he t musc um en lecsr vee l over kun st .

18 7 1
Vader en moed er ver huizen na ar Hel vo irt. T heo ganr n aar school in
O iste rwijk. Daa rvoor kreeg hij th uis [es van een gouve rnante.

I janu ari 1873
T h ee gaa t werken !:Jij G oupi l in Brussel. Vincen t wordt evergeplaatst naar
Goupi l in London . l lij w,... mt in ee n penston en word t H'rlidd op de dochter van de pensionhoudster.
12 nove mber 18 7 :;
Thee gfl<lTwerken !:Jij G<.l\ll'i l in De n Haag.
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Vinc en t heeft zijn onJ.:c1uHiJ.:l· lil·fJ e n.1j;( niet verwerkt. H ij ~aat enkele
weken "I' vakantie hij zijn ol ... Iers en kee n daarna weer reru).: naar L mdon.
D aar woont h ij 1'1' een an de r a.IR.... I lij is ee nzaam, lee...1 veel en ve rtaalt
-tukken uil de bijl-el in Frans. Duir~ en Engels.
O m over zijn liefJesn·r.lriel lll...·n re komen ve rh uist h ij naar Parijs. waar hij
\ ',1Il oktober hll en met ..lee omber werkt hij G oupil. Na enkele maa nden
weer in Londen re hel-l-en f.!ewuund, gaar hi j terug naa r I'ari js.

okt obee 18 75
Va.ler wordt uve rt,::t'plaat "l naar Enen .
18 76
CiulIl' i1 wordt overgenome n ..I.k.lr R..lllSSOJ en Valaden. Vincent vcrwaarloust zijn werk. I lij kan met J':Tll·J opschieten me t zijn nie uwe l-azen en
nee tut on tslag, Hij nee mt een l-aant]c als h ulponde rwijzer aan in Ram -gat e,
een do rpjl' hij Londen . Duur l.:l'l-ft h ij les in Frans, Duits en wiskunde.
Al.s de scho"l vcrhuist naar lslcwonh, gaa l Vinc ent mee.
Uuc itulc lijk vindt hij een ni euw haantje als hu lppred ikan t, Met Kerst m is
g;l;ll h ij naar zijn ouders. Ze zijn l.'rn srig bezor gd over zijn gee ... relljke en
lich.uuclijke roe sta nd.
In D ordrec h t vindt h ij l-e n he rn'Hing als vcrkoper in een boekw inkel.

18 77
Vincent is e~ g:d \w iJ,: en wil J,:ma f.! predikan t worden. Om J at te kunnen
bereiken, f.!aat hij thL'o l\"'I:ie stud eren in A msrcrdam . I li j vmdr on derdak bij
zijn ..xun ],111, die co mmandan t is van J e marinewerf.

187 8
Vince nt gL'eft Je studie or. u mJ,\! h ij de ze re zwaar \'in J r en vertrekt naar
Brussel om daa r een ~1UJ ie IC volge n ror leken predikant. l loc wel h ij n ier
voor deze orlciJ i n~ slaa gt. ~a a r h ij werken in Je Borinagc , ee n mijns treek
in r.. .· h:iL' waa r grot e arme.....-dc heerst . H ij bezoekt J e zieken en leest dl' bij-

hel

\ 'nOT.

18 79
Vin cent woont tussen de mijnwerkers in ee n a nuocdtge hut ronder meubels.
I lij sla,l!,t op stro. I lij verzorg t de mensen d ie ziek zijn van d ~' h" nJ.,'l·r en de
s\;"htl1ffers van ex plosies in dl.' mijnen.
I lij tek ent de nuj nwerk cre.Thco is we ini~ gecha rmeerd van zijn wer k en Je
broers sch rijven el kaa r sporadisch.
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18Hû
Theo wer kt hij Boussod en Valndon in Par ijs. H ij stu urt Vin cen t regelmat ig
geld . A ls Vincent bcsluir om l'e n klillSrople id ing te volgen, moedig t Thco
dat hesluit aan. Vince n t zaat naar Brussel en s..:h riJft zich in hij de kunstacadcmtc.
188 1
Vincent woont hij zijn oude rs in En en . H ij schildert en tekent de omgev ing.
H ij wordt ver liefd op zijn nich t Kcc die pas weduwe is geworden en vraagt
haar te n h uwelijk. O ver zijn annau-k spreekt cle hele famil ie sch ande en oo k
Kcc wil niet s meer van hem weten .
In de maan d november schilden hij in her are]ier van de bekende sch ilder
Mau ve .

IHH2
Vincent vestigt zich in Den Haag en wordt nog steeds door Theo onderh ouden . H ij o nt moet Sicu, een prosti tué e d il' ziek en dronk en langs de straten zwerft. I lij neemt h itar mee naar h uls en ze blijft, same n met haar doch rcrr]c, hij hem wone n . Zij wordt zijn vaste model. De familie is tegen een
officiëlc vcrlviuterus met Sicn, ook T hco. Onda n ks zijn beswaren tegen
Vincents leven swijze st uurt Thco hem verf en doe ken zoda t h ij olie verfschilde rijen kan ruuken.
Vil<.k'r cu moeder verhu izen naar l'\ uenen.

IH83
Ho ewel T h eo zelf een maî tresse heeft ui t ee n lage re stan d . dring t hi j er bij
Vincent op aa n o m Sien te verlaten. O nde r druk van de famil ie gaan
Vincent en Sicn uit el kaar en vertre kt Vincent naar Xieuw-Amsrcrdam in
Drenthe waar hi j hoere n . boerde nje n en landschappen sch ildert.
T hco he eft confl icten met zijn hazen die ee n ande re slllaak heb ben wat de
schi lde rkunst betreft . Hij over weegt om ontslag re nemen .
O mda t Vincen t n iet langer de ee nzaa mheid van het Drentse plattela nd ver druagr, keert hij n aar hu is te rug. Met zijn vader heeft h ij mee rde re aanvaringe n , maa r desonda nks mag h ij ee n werkplaat s inr ichten in h et washok.

IHH4
Moe,kr breekt een heen en word t door Vincent liefde vol verzorgd.
De doc h ter van de buren, Nlargot, die reven jaar ouder is, wordt verliefd op
hem. A ls de fam ilie van Ma rgot dl' alta irl' ontde kt, doet zij een pogin g lo t
reltmoord door gif in te 11l"IlIC tl . Dat in cide n t maa kt l'en einde aa n hun relat ie.
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188 5
Op 26 ru.urrr srcrf vader,
Vin cen t l eke n! bocren families (de Aardappeleters}, maar de pastoor verbiedt de hoeren uiteindel ijk om nog lange r voor Vince nt model te sraau.
In november vert rekt Vincen t naar A ntwe rpen, waar hi j e n ige tijd late r
naar de kuusrncadcnuc ga'lt. Zijn kleurgebruik verande rt, nie t langer he t
l lollandsc pulct van grijzen e n bruin en , maar me er prima ire e n sec un daire
kleu ren.

IHHó
Vince nt he eft voortd urend ann va nngcn me t zijn lee rmeeste rs die vinde n
d,n hi j ni e t goe d te kent en schildert. H ij worJ t ziel, ee t n iet goed. werk t te
ha rd en molt te vee l.
In rnaart gaat h ij naar Par ijs en nee mt zijn int rek h ij Thco. Daar ont moet
h ij ande re sch ilders zoals Toulousc- Lnutrec, Russel l, Beroerd. Pisar ro e n
(~i l ug ll i n.

In jun i verh uizen T hco en Vince nt naa r een grotere woni ng aa n J e Rue
Lcpic 54. Toc h kri jge n ze steeds vaker ruzie. T hc o is ne rve us en de pressief.
Hij he eft Jo Bongcr on nnocr en overweeg t o m haar ee n aanroe k te doe n
maa r durft nie t.
Vince n t gaa r steeds meer pri ma ire en secu ndai re kleuren gebruiken. Ook
zijn tec hn iek ve rande rt : steeels meer plint en en st repen.
1887
Vin cent schtldcrr sarnou met Ben-ard , G nuguln e n Stgnac. Vaak zijn ze te
vinde n in een café aa n de Boulevar d de Chchv. Met de café ho udster heeft
hi j een lia iso n.
Thco is in slec hte gezond heid. H ij is ma ge r, zwak e n heeft last van ne rvosite it. De spa nn inge n tusse n de broe rs nemen toe.

1888
Vincent besluit naar Zuul-Fran knjk te gaa n en ko mt te rec ht in A tles . H ij is
ve rrukt over de kleure n e n het lich t. In he l begin sch ildert hi j voo ral blo eiende boomgaarden.
Theo mist zijn broer. Hi j is vee l aick en moe t rich onder dokrcrsbchandelin g stellen.
In mei huurt Vince n t het gele huis V(1<)f vijft ien francs pe r maand. H ij kan
nog n iet zijn in tre k in he t h uis nem en , omdat h ij gee n geld heeft o m me uhels re kopen. I lij raa kt bevriend met de postbode Roulm van wie h ij meerde re po rt retten maakt. Ook de serie zon ne bloemen sta mt uit deze pe node .
Op 2J oktober kom t Gaugum bij he m wonen. Vince nt he eft lang naar d iens
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koms t uitge zien , een kam e r voor he m inge ric h t en de wanden versierd met
zijn sc hilderi je n va n zonnebloem en.
Hoc wel Vincent in nan vnn g heel blij is met de ko mst V, 1Il Gauguin, o ntsta an er ;11 sne l wrijvinge n russe n betden met na me ove r hun visie Ol' de
schtldcrkuna . ;-': ;1 een coufhc t me t Guug uin op 23 december sni jd t Vincent
zijn oor ,1(, wikkelt het in doeken en ged t he t a nn de prost ituée Rac he l. De
politic tre ft he m op bed aan , hed l-( bloe de nd en huiten bewustzijn . I l ij
wordt opucnomcn in her zieke nh uis. G auguin waa rschuw t T he o dil' oruniddellijk me t de trein naar At lcs vert re kt.

1889
O p 7 januari wordt Vincent uit het zie ke nh uis ontslagen en gaat weer in he t
gele h uis wo ne n.
Thee vcrloofr zich met Jo Ho nge r.
In februari word t Vincent weer in het zie ken huis opgenomen o mda t h ij last
hccfr va n slal'duosheid en ha lluci na ties.
Als h ij terugkeen in het gde h uis, sch rijven bra ve burge rs in A rles ee n verao cksch nf r dat n- aan de burgemees ter o ve rh and ige n . In de petit ie ple ite n
ze e rvoor d.u die 'fou roux' [ roodharige ge k) in de dolce! van de gevangenis
wordt gcplnarsr . En dat gehe urt , D oor bem iddel ing van T h co ko mt Vin ce nt
weer vrij, maa r hi j wil n ier mee r in he t gele h uis wone n .
In mei laat Vincent zich vrijwi llig op nemen in een zie ke nh uis voor gees teszie ken in Salnt-Rém v-dc -I'rovcncc . Omdat daar de rt ig kame rs leegstaa n
heeft hij de l-cschikk inl-( ove r twee kamertjes, een s laapkame r en een ka mertje dat h ij a ls atel ie r gel'Tll ikt. Hij sch ilde rt olnfb om e n e n cvp ressen, en de
tuin va n de in ric hti ng.
Hoewel hi j hoop t da t de aanvallen voorbij zijn, wordt hij opnieuw kra nk zin n ig, ee r giftil-(e verf en ma g een tijd la ng van Je a rts n ie t sch ilde ren.
In scp remher meld t T hc o hl ij en vol t rots dat de Sterre nnacht en Je Irisse n
in de Salon ha nge n, l'e n teuroousrellingsruim tc van gro te faam in Pa rijs.
Vincen t d urft ni e r naa r buite n te gaa n en vult zijn tij d me t het nasc h ilde ren (o verigens in zijn e igen stijl) van schilderijen va n beroemde sch ilders
nls Rembrandt en Dclacroi x.
In decembe r kr ijgt hi j o pn ieuw een aanva l. O md at hij oo k mi verf d reig t te
eten, mag h ij allecri nog maar teke nen ,

1890
Jo bev alt van ee n aoon rjc ..lsr na a r Vinc en t wordt ve rnoe md . Vincent sc hil dert voo r zijn naamgenootje De Bloe iende Amandelboom .
De Rod e B{x)mgaa rd wordt verk ocht voor 400 franc s. He t is he t eers te en
e n ige sclulclc rtj J a t tijdens zijn leven vcrkoch t wordt.
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Opn ieuw krijgT Vincent ee n aa nval die twee maa ndcn duurt. H ij wil niet
Iangl'T in h ct zuidcn bli]v cn en hoo pt heter te word en door naar het noorden Tc verh uizen .
In mei bezoek t hij T I1l'(I cu Ju in Parijs. Thco is ziek en hoest voortduren d.
Omdat de Ch,lUS en druk te van Par ijs hem te veel worde n, vcst igt h ij zich in
h....t landelijk.... dorp Auvcrs, op zo'n dcrt ig kilomet er van Parij s. Thco heeft
hem d ie plaats aange raden omdat Vincent J aar onde r de hoede kan ko men
van dokter Gach cr, ee n homeopat h isch arts en sch ilder.
Met Thco g,lilt het inm iddels slec h t. H ij schrijft Vincent een emotionele en
will1hopigl' l-ricf De haby is crn st ig ziek gcwccsr, het hui, is te klein , zijn
haa n hij Boussod en Valadon staat or de toc h t, h ij he d r geldgebrek.
Vin ccur gaat naar Parijs. War zich daa r heef t af~esree kl. i, n iet in de brievcn bcschrcv . . n. \Vc! is uit de br ieven op re maken, tussen de rege ls door,
dat er veel spanningen russen T heo, Jo en Vincent zijn gewees t.
TcruJ.:gckccrd in A\I\'Cf:; is Vincent d"'l'n:s.' ief. Toc h werkt h ij gedreve n aan
d rie gm te schiklcrijcu van korenvclde n, waaronder Korenveld met Kraa ien.
Op n juli sch rijfr h ij Thco zijn laatste brief :--Jiets lijkt te wijzen op het dra man-ch e einde. H ij hestelt zel fs nog verf hij T hco.
Op 27 juli vertrekt Vincent uit de A ubcrgc waar hi j een piepklein kam crtj e
hu urt . Vermoed el ijk vlak bij het kaste el sch iet hi j zichzelf in de borst. N a
enige uren buiten bewustzijn te zijn geweest, strom pelt hij terug n aar de herherg. De hcrbcrJ.:icr waarschuwt de dorpsarts en do kt er Oaeher di e echter
n iets meer voor hem kunne n doe n.
Op 29 jul i ste rft Vince nt op 37-jarige leeftijd in aan wezighc id van Thco.
O p 30 juli ligt Vinc en t opgebaard. omring d door zijn schilderijen en bedel.
ven onde r de blocmen. Hi j wordt in aanw ezighe id van vele kun stenaars in
A uvers l-cgrav cn .
189 1
Theo is l'en gei-roke n ma n . Het enige dat hem nog drijf[, is de wen s om het
werk van zijn br oe r on de r dl' aandach t te brengen. H ij vetw aarlo ost zichzelf,
zijn vrou we n kind , en wordt ernst ig ziek. O mdat h ij zich steeds krankzinn iger gaar gedragen, roept Jo de hulp in van h aar broer, een vriend van
Thco. Zc zorgen ervoor dar Theo in de Wi llem A rn rszhoc ve in U trecht
wordt opgenomen.
Daar sterft h ij op 25 januari, hi j is dan nog gee n .34. In her dokrcrsra pporr
staat gesch reve n dat h ij gestorve n is van verdriet.
1914
Jo laat T hc o h etl-egraven n aast Vinc ent in Auvcrs.
De brieve n va n Vince n t word en do or inspmmi ng van Jo

34

ll i tgq~l' \·e n.

O V ER HANDTH EATER

S tich ti ng IIan drh carcr is \ lp 2 mei 1990 door dove acte urs 'll'ge richt .
Handtheater heeft a ls doe ] het bev o rde ren va n en gev en va n bekendhe id
aa n de clovc nc ulruur, me r name o p he l gebie d van gebarentheate r.
Han dthenter prol-ee rt zijn doel te herei ken door:
voo rsrellinnen en optredens in gena rent aal te bre nge n
do ven in dl' gl'leg l'nhci d ste llen zich te bekwamen or hel gebied van
(gcbarcn uhcarer
toneelst ukke n in gehare nraa l te o mwi kkele n
'horende' to neelstukken in gebarcn raal tc vert a len
wor ksho ps te geven
sarnon te werken met nat ion ale en in te rn at io na le organisati es ,lP het
gebied va n theater in geha ren rnnl

I l.mdrhcatc r is he r hIlisgezelschar va n T hcnrcr 'r OOG, ee n ce nt rum voor
dov encultuur en gcbnrcn roal. In Tbcarcr 'r OOG vind e n voorstellinge n
pluats , worden ex pos ities gehoude n en wo rkshop s gegeven,

O V ERIGE PRODU CTIES 19 9 8 - 199 9

o A mo r Nat u ra!
O Amor Natutul b ee n poëz ie- e n dnnsvoo rsrelhng rondom de erotische
ged ic h te n van de Braailiaan Carlos Drummond de Andrade.
Twaalf ged ichten worden ged eclameerd in Ned erlandse Gcbarcn raal door
twee ma nnen en twee vrouwe n . De gedich ten wor de n afgewisseld me t dans.
T hea te rcu rsu s
De theatercursus WIm do ve n bestaa t uit een basis- en vervolgdeel . Tij de ns
het basisdeel krijge n cu rsiste n les in spel. dans en beweging, lich t, decor,
klcdmg en grime. In he t vcrvolgdeel we rken zij toe naa r ee n voo rste lling .
OOGg etuige n
OOGgetuigen is ee n gedra mat iseerd disc ussiep rogramma in de vor m van
ee n rec ht sraak. OOGgetu igen wil doven l'e n platfor m l-ieden o m in de
eige n taal te kunne n d iscuss ië ren over onde rwe rpen die h un diree r aan gaan.
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PRODUCTEN

Opmerk ingen V'1n ee n dove & stom me
van de dllH' Fransman l'icrre Desloges
Parijs, Am ste rdam 1779
Heruit gegeven in ee n verta ling va n Em sr van Ahena
Ams tcrd.uu 1995

De man , de stad en het bock
teks t van he t gd ijkl1<l migc to neels tuk gebaseerd o p het boek
'Obser vaties van een dove & sto mme'
Mickc Julien
Ams terdam 1995
An- dch tkaa rtcu
Se rie vnn vijf getekende portretten va n Abbé de l'Epëe
Gen -jon de Kb ::r
Amsterdam 1995

Videoband ' De man, dl' stad en het bock '
regist ratie van het gelijknam ige toncelstuk
A msterdam 1997
H et G eb'lren boek
Kleurbock vo or kineieren me t zestig gerekende gebare n
Gcrt-jun de Klccr
Am sterdam 199 1
Ansichtkaarren
zeven zwart-wit foto's van dove ac te urs uit verse lullende lande n
[olm van G elder
Amsterdam 1995
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COLOFON

Tdm

Miekc Julien

);,"1,) oms..lóll:

Ren Nienhuis

HanJcn-.rW1C
F(".,·s binnenwerk

Svll Schaar

Ontwerp

Drukwerk

Vincent van G :'l:h

Iltkk Salverd a
SSr. Amsterdam

WERKE N VA N VI NCENT VAN GOGH

lI .mJ l."mtlll.lll.", Saint -Rémv 1890
1\.0 (1I( ~'St ' La Crau'. Arles 1888
BillCil."n.k h,,"omgaarJ, A.Il."!' 1888
I\.' maaie r, Saim-Rérnv 1889
I\.· :<la ic ' , A rk~ 1888

Pilotà, Saint -R érnv 1889
KOR-m ·lr IJ me kraaiert, Aovc rs-sur-Oee 1890
Am s'l'r.!aln, Van GIlj...n Mu...·um (Vincent van G(-.gh S' ich ling)

'L: rom dc Ltnl.:ll)i!" , l-rul.: te Arlcs, Arlcs 1888
Dl' Wll: 11l1.'1.Ic cipres cn ..I,. ster, Auvers-sur-Oise 1890
Oncrlo, Snchnng Kr öllcr-Mullcr ~ l ll-","um

t:l llan.I.h eatcr, Amst erdam 1998
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