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VOORGESCHIEDENIS

De Amenkaanse schrijfsier en journaliste Eve Ensler interviewde meer dan tweehonderd
vrouwen, vooral in de Verenigde Staten, over hun vagina en alles wat daarmee te maken heeft.
Ze sprak met vrouwen van allerlei achtergronden. Deze vraaggesprekken vormden de basis
voor de toneeltekst De Vagina Monologen.

De Vagina Monologen zijn op vele plaatsen in de wereld opgevoerd met verschillende
bezetting. EveEnsler is begonnen De Vagina Monologen zelf voor te dragen, maar daarna zijn
er versies geweest met twee, drie of meer vrouwen.
De Vagina Monologen zijn te zien geweest in Londen, Parijs, New York, Berlijn, Barcelona en
op vele andere plaatsen in Europa en de Verenigde Staten.
Ook in Nederland en België zijn De Vagina Monologen opgevoerd door steeds drie vrouwen uit
een groep van dertig vrouwen die bekend zijn van de film, televisie, uit het theater of de sport.

Hoewel er op De Vagina Monologen als journalistiek product heel wat is aan te merken" is
de tekst toch belangwekkend, omdat er nog maar weinig toneelteksten zijn waarin vrouwen
zich over dit gevoehge en beladen onderwerp Uitspreken.

Enkele dove vrouwen namen het ini tiatief om een van de monologen in de Nederlandse
Gebarentaal te brengen op het Open Podium, dat enkele malen per jaar door Handtheater
wordt georganiseerd in het eigen theater. Op het Open Podium kunnen doven een verhaal
vertellen, een korre act doen, een gedicht brengen, mime spelen enz. De reacties van het
publiek op de monoloog waren enthousiast.

In diezelfde periode was The Anglo American Thearregroup (AATG) in Den Haag bezig met de

repetities van The Vagina Monologues onder regie van Scott Ripley. Toen deze hoorde van de
monoloog in de Nederlandse Gebarentaal, vroeg hij Hand theater om aan zijn voorstelling mee
te werken. Na overleg werd besloten om de monoloog Mijn vagina, mijn dorp als opening van de
voorstelling te brengen in de Nederlandse Gebarentaal. De dove actr ices Perwin Schol en Felice
van Luijk werkten mee aan drie voorstellingen die in het Thea ter aan het Spui in Den Haag van
27 tOt en met 29 juni 2002 werden gegeven voor een publiek dat voornamelijk bestond uit
horende Amerikanen. De stille opening in gebarentaal werd door het publiek als bijzonder
indrukwekkend ervaren . In totaal werden deze voorstellingen door 841 mensen bezocht.
Gestimuleerd door deze ervaring, besloot Handtheater De Vagina Monologen in een

tweetalige versie te brengen, in de Nederlandse Gebarentaal en het gesproken Nederlands.

Vanuit de dovenwereld kwam de vraag of een of meer voorstellingen van De Vagina
Monologen door een tolk Nederlandse Gebarentaal zouden kunnen worden vertolkt. Bos
Theaterproducties, de producent van De Vagina Monologen in Nederland, heeft aan die vraag
gehoor gegeven . Op 15 en 29 Juni 2003 zijn in het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam
twee middagvoorstellingen vertaald door een tolk Nederlandse Gebarentaai. die als vierde
vrouw op het podium aanwezig was .

Met producent Hans Nass van Bos Theaterproducties is een gesprek gevoerd over het plan
De Vagina Monologen in een eigen versie uit te brengen. Bos Theaterproducties reageerde
positief. Van de Amerikaanse producent kregen we toestemming om De Vagina Monologen
in de Nederlandse Gebarentaal en het gesproken Nederlands re brengen .
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Hoewel Eve Ensler vrouwen van verschillende leeftijd, etnische achtergrond en seksuele
voorkeur heeft geïnterviewd, heeft zij niet met dove vrouwen gesproken . Omdat Handtheater
het belangrijk vond dat ook ervaringen van dove vrouwen in de monologen zouden
voorkomen, heeft Mieke Julien Eve Ensler roestemming gevraagd voor de vervanging van
enkele oorspronkelijke monologen door monologen op basis van interviews met dove
vrouwen. Eve Ensler heeft die toestemming gegeven onder voorwaarde dat de nieuwe
monologen, in het Engels vertaald, aan haar zouden worden toegestuurd .

I Zie ook Bijlage 1
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UITGANGSPUNTEN

In dit hoofdstuk worden de oorspronkelijke uitgangspunten van Vagina Verhalen beschreven.
In hoofdstuk 9 passeren deze uitgangspunten opnieuw de revue, maar dan voorzien van
commentaar.

"TWeetaligheid in duo-rollen

De meesce voorstellingen van Handtheater zijn tweetalig, in de Nederlandse Gebarentaal en
het gesproken Nederlands, en zijn daardoor toegankelijk voor zowel een doof als een horend
publiek. In het verleden werden voorstellingen gespeeld door een of meerdere dove acteurs of
actrices, die werden stemgegeven. getolkt, door een of meerdere tolken die voor hel podium
op de eerste rij zaten . Bij de kindervoorstelling Kan jij een ei? gaven twee tolken, een man
en een vrouw, ieder stem aan drie acteurs , maar speelden tevens op het podium een kleine
bijrol. Bij de voorstelling Vagina Verhalen zijn we een stap verder gegaan. Zestien vrouwen,
van wie acht doof en acht horend, spelen in duo's een rol, waarbij de dove vrouw de tekst in
de Nederlandse Gebaremaal brengt en de horende vrouw in het gesproken Nederlands. De
visuele en auditieve taal moeten een organisch geheel vormen.

MeertaIigheid

Naast de Nederlandse Gebarentaal en het gesproken Nederlands - de hoofdralen van de
voorstelling - zijn ook andere talen te zien en te horen. Welke (gebarenjtalen dat zijn, wordt
bepaald door de afkomst van de vrouwen die meedoen . De bedoeling van de meertaligheid IS

om uit te drukken dat de monologen het verhaal vertellen van vrouwen over de hele wereld.

Opening in de Nederlandse Gebarentaal

De voorstelling opent met de monoloog ;'vNn vagina, mijn dorp in de Nederlandse Gebarentaal.
De monoloog wordt niet getolkt in het Nederlands. Daarvoor is gekozen omdat Handtheater
vanuit de dovengemeenschap is ontstaan . Voor horenden die de Nederlandse Gebarentaal
niet beheersen is bet een ongewone ervaring om minutenlang naar een actrice te kijken die een
monoloog houdt in gebarentaal. Verderop in het stuk wordt dezelfde monoloog overigens
herhaald, maar dan wel getolkt.

Veel vrouwen

In de Verenigde Staten heeft de schrijfster van De Vagina Monologen, Eve Ensler, deze
aanvankelijk als solo voorgedragen . In de Nederlandse versie speelden steeds drie bekende
vrouwen samen . In de versie van Scott Ripley van The Anglo American Thearregroup (AAl) in
Den Haag, werd gewerkt met zeventien vrouwen. Iane Norman, de dove regisseuse van The
Vagina Monologues in de American Sign Language, heeft met negentien vrouwen gewerkt
Ook Handtheater heeft gekozen voor een bezetting bestaande uit veel vrouwen die soms
alleen , soms met zijn twee ën, drieën, vieren of meer een monoloog brengen. Ze zijn altijd
allemaal op het podium aanwezig.
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Door te werken met veel vrouwen wordt het mogelijk om de verschillen tussen vrouwen
in leeftijd, etnische achtergrond en uiterlijk te laten zien. De veelh eid benadrukt ook de
universaliteit van de ervaringen.

Verhalen van dove vrouwen

Eve Ensler he eft voor de oorspronkelijke Vagina Monologues geen dove vrouwen geïnter
viewd. Omdat Vagina Verhalen gespeeld gaat worden voor een gemengd publiek van doven
en horenden, vindt Handtheater het belangr ijk dat de ervaringen van dove vrouwen op het

gebied van seksualiteit in de brede zin in de voorstelling verwerkt worden .
Seksualiteit wordt door dove vrouwen anders beleefd dan door horende vrouwen. Doof zijn
brengt met zich mee dat andere zintuigen een extra dimensie krijgen : zien, proeven, ruiken
en voelen .
Bovendien wordt er in de dovenwereld openlijker over seksualireit gecommuniceerd. Dat
komt omdat de meeste dove mensen (vijfennegentig percent) zijn opgegro eid bij horende
ouders die de Nederlandse Gebarentaal niet of nauwelijks beheersten en niet konden
controleren waar hun kind het met vriendjes en vriendinnetjes over had . Kinderen konden
dus onderling vrijelijk over seksualiteit gebaren zonder letterlijk en figuurlijk op de vingers
gekeken te worden . Daarbij komt dat veel dove kinderen in internaten zijn opgegroeid
waar ze voortdurend in gezelschap van leeftijdsgenoten waren. Er werd en wordt druk
geëxperimenteerd.

Het opgroeien in internaten heeft overigens ook negatieve aspecten . De laatste tijd komen
verhalen over misbruik op de instituten voor doven in de openbaarheid. Daarbij gaat het zowel
om misbruik door dove leeftijdsgenoten als door horende verzorgers . Door de beslotenheid
van het internaat lopen dove kinderen eerder het riS ICO slachtoffer te worden van seksuele
intimidatie of misbruik. Ook in de horende wereld is de kans op seksu eel misbruik groter,
omdat de horende daders ervan uitgaan dar hun slachtoffer zich niet goed in de gesproken taal
kan uiten. De daders veronderstellen dat hun pakkans daardoor kleiner IS.

Anderzijds zien sommige dove meisjes met name seksualiteit als een middel om contact te
hebben met horende leefdjdsgenoten: als er niet gepraat kan worden, dan maar gevrijd .
De andere taal en cultuur van doven brengt dus een grotere vrijheid maar ook een grotere
kwetsbaarheid met zich mee . Zoals hoofdpersoon Sarah in het toneelstuk en in de gelijknamige
film Kinderen vaneen Mindere God zegt:

Horende jongens. Nall.Jur/ijk deden ze geen moeite OIIJ mijn taal Ie leren. Nee, dal vonden ze Ie
I//oeifij·k. Ik moestmaat miin mond opendoen.[amnta, maar ik praal niet! Ik doenooit iel5 voaann
ik niet goed ben. De jongens die nog een poging deden 0111 metmij' Ie communiceren, kwamen nia

verder dan: Hoe gaal hel meje? Mei mij gaat helgoed.
In hel begin liet ik ze hun gang St/an, omdat ze me wilden . Seks was iets waarin ik horende
meisjes kon evenaren. Ik was erzelfs beterin!Op een gegeven momentkw/am her zoverdatals
ik thuislewant, ik de wadulijst a/Ir1ukte die mijn zus voor me bijhield.
De meeste jongens namen niet eens de moeite OIIJ me een colaatje aan Ie bieden. Geen poespas.
\'(Ie gingen meteen naar een donker hoekje en deden he: JV]flar ik hield van die vorm van
communicaue. fk konerniet genoeg van knïgen.

Children cl a Less er Cod, Mark Medoff. blz. 29 en 30



Geen decor

Er is geen decor. De vrouwen vormen in verschillende formaties het decor. Degenen die de
monoloog houden, worden omgeven door de overigevrouwen in steeds andere opstellingen.
De bewegingen van de vrouwen worden gechoreografeerd.

Geen theaterkleding

Er wordt geen speciale kleding ontworpen voor deze productie, om uniformiteit te vermijden
en juist de pluriformiteit tot haar recht te laten komen.
De vrouwen die meedoen wordt gevraagd om kleding uit te kiezen waarin ze zich prettig
voelen en waarin ze zich gemakkelijk kunnen bewegen. Dat kan zowel een mooie avondjurk
als een sportieve broek zijn.
De styliste let erop dat de individuele keuzes van de vrouwen leiden tot een harmonisch en
veelzijdig geheel.

Natuurlijk spel

Er is voor gekozen om de teksten zo natuurlijk mogelijk te brengen, dat wil zeggen zo min
mogelijk te 'spelen'. Dat berekent dat actrices zich de tekst eigen moeten maken, zodat het
lijktalsof de monoloog gebaseerd is op de eigen ervaringen van de vrouw.

Co-regie

De horende regisseur, MiekeJulien, heeft contact gezocht met de dove Amerikaanse regisseur
Iane Norman. die verbonden is aan de enige universiteit voor doven ter wereld, Callauder
University in Washington De. Iane Norman heeft een versie van The Vagina Monologues
geregisseerd in AmericanSign Language en gesproken Engels .
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TEKSTEN EN VERTALINGEN

VOO( de tweetalige voorstelling Vagina Verhalen heeft een ingewikkelde vertaalslag plaats
gevonden:
> Her oorsp ronkelijke Amerikaanse boek is vertaald van het Engels naar her Nederlands.
> Er zijn interviews gehouden met dove vrouwen. Deze interviews zijn gehouden in de

Nederlandse Gebarentaal, op video opgenomen en vertaald naar het Nederlands.
> Her nieuwe script, gebaseerd op de Nederlandse vertaling van de Vagina Monologues en de

interviews mer dove vrouwen, is vertaald naar de Nederlandse Gebarentaal.
> De tekst in de Nederlandse Gebaremaal is weer terugvertaald naar het gesproken Nederlands.

Vertaling Engels/Nederlands van het oorspronkelijke script

Voorde Nederlandseversievan De Vagina Monologen heen Barbars van Kooten een selectieuic
de oorspronkelijkeVagina Monologues vertaaldnaar het Nederlands. Omdat enkele monologen
die de regisseur. Mieke Julien, van belang achtte voor de tweetalige versie, ontbraken, is zij
begonnen deze te vertalen.
Al snel bleek dat de door haar gehanteerde stijl niet paste bij de stijl van Barbara van Komen.
Barbara van Koeten heeft gekozen voor een vlotte en vrije vertaling, die af en toe neigt naar
het populistische en platte. Waarschijnlijk door de haast waarmee de vertaling moest worden
gemaakt, is de vertaling hier en daar slordig:
> Sommige woorden en zinnen (en zelfs alinea's) zijn weggelaten.
> Er zijn woord en toegevoegd.
>Sommige zinnen en woorden zijn onnodig anders vertaald of fout vertaald.
) Sommige tekstfragmenten zijn plat of populistisch vertaald.

Om enkele voorbeelden te noemen: Het is een verarming als ti 5ilk kimono vertaald wordt door
kimono. En waarom zou a pink boa in het Nederlands moeten veranderen in teil paarse boa, en
de aanmoediging lick me vertaald moeten worden door sla me maarte
Onbegrijpelijk is het dat ti big serving platc with a kind of Devonshite paltem wordt aangezien
voor een groo! dienblad met een slagroomtaanie erop in plaats van een grole dienschaal mei een
bloemetjesdessin.
Sommige vertalingen zijn te vrij: ... and things are caug/ll lhae, Iittle animals and Ihings wordt dan
eenvoudigweg; ... en er Slaat rotzooi in plaats van ... soms raken diertjes en zo erin verzeild en die
kunnen erniet meer uil.
Soms zijn teksten grover dan in de oorspronkelijke tekst Dan wordt Thls exdted him Daarwerd hij
geil van.
Ronduit fout is de vertaling van Our sel[-htltred is onlv the intemalized repressionand hatred oi the
patnarehal Ct/I/ure door 011ze u l[haal I:" niets anders dan de aangeprate verdrmging en IWlII leBen de
patnanhale cultuur in plaats van Onze zelihaa! is niets anders dan de onderdrukking en haal van de
patriarchale culiuur die IVC ons hebben eigengemaakt.

Andere voorbeelden zijn opgeno men in de lijst in Bijlage 2. In de hnkerkolorn smal: de
brontekst van Eve Ensler, in de middelste kolom de Nederlandse vertaling van Barbara van
Koeten en in de reehierkolom de vertaling van Handtheater.
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Interviews met dove vrouwen

Omdat we het belangrijk vonden dat oo k de ervaringen van dove vrouwen in het stuk zouden
worden verwerkt, hebben we elf dove vrouwen in de leefujd van 18 tot 70 Jaar geïnterviewd.
De interviews zijn gehouden 10 de Nederlandse Gebarentaal, op video opgenomen en vertaald
naar het Nederlands . Bij de voorstelling is een boek verschenen waarin een bewerking van de
interviews is opgenomen.

De interviews zijn gehouden aan de hand van onderwerpkaarten waaruit de geïnterviewde
een keuze kon maken . Op de kaartjes stonden onderwerpen als: CWR, SCHANv'1HAAR, MOOI,

VERDR1EllG, MN'J, KIJKEN, TROTS, AANKOMEN, PIJN ~N VING ERS.

Deze manier van werken is goed bevallen . Vrouwen vonden het een uitdaging om een selectie
uit de kaartjes te maken en over de door hen gekozen onderwerpen iets te vertellen. Vaak
maakten zij daarna opnieuw een keuze uit de overgebleven kaartjes .

Op basis van de interviews schreef Mieke Julien drie nieuwe monologen: Mijn eerste liefde, MIjn
lichaam is van I/lij' en MIjn vagina, haarvagina. Bovendien combineerde zij de antwoorden van
alle geïnterviewde dove vrouwen op enkele vragen tot groepsteksten .

Samenstelling van het nieuwe script

In het script zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de brontekst.
) Sommige monologen worden in plaats van door één vrouw door meerdere vrouwen

gebracht.
) In een aantal monologen wordt gebruikgemaakt van een koor, zoals in de Griekse tragedie.
) De volgorde van de monologen is niet hetzelfde als in de brontekst. Die heeft te maken met

de afwisseling in vorm (één vrouw aan het woord ten opzichte van alle vrouwen aan het
woord), sfeer (beladen en ontspannen) en tempo (adagio of allegro) .

) Sommige monologen, zoals Afsje vagina zich zou kleden... en Ik was12, zijn ingekort.
) De Lange introductieteksten die Eve Ensler bij sommige monologen heeft geschreven, zijn

niet gebruikt.
) De Vaginafeiten zijn geschrapt.
) De monoloog 1\111/11 vagina, III1/n dorp komt tweernaal voor, als opening van de voorstelling in

de Nederlandse Gebarentaal, maar niet getolkt en verderop in de voorstelling, wel getolkt,
in het Nederlands en Papiaments.

) De monologen De overstroming en De vulvadub worden vervangen door monologen
gebaseerd op Interview s met dove vrouwen .

) De monoloog Eerherstel voor de kut associeert op de le tters van het woord kut. In plaats
daarvan is een lied geschreven en gecomponeerd dat bestaat uit gebaren met een B·
handvorm uit het handalfabet.

) De monoloog Als lesbische wordt vervangen door een tekst gebaseerd op een vraaggesprek
met een dove, lesbische vrouw.



Vertaling van het nieuwe script naar de Nederlandse Gebarentaal

De tolk-vertaalster Mindy Brown hee ft in samenwerking met Perw in Schol en Inge Vink, voor
wie de Nederlandse Gebarentaal de eers te taal is, een eerste vertalinggemaakt en die op video
opg enomen. Deze vertaling betrof In eerste instantie alleen nog de selectie van de bestaande
monologen.

Bij de monologen die gebaseerd zijn op de interviews met dove vrouwen is bij de vertaling
uitgegaan van de interviews zoals deze op video zijn vastgelegd. Mieke Julien heeft op basis
van deze videobanden een tekst in de Nederlandse Geb arentaal gemaakt,

De vertaling is met de groep actrices bekeken en besproken . Naar aanleiding van het
commentaar van de actrices is de vertaling bijgesteld. Ieder duo (van een horende en een dove

actrice) kreeg een videoband met de eigen monoloog erop.

Nieuwe gebaren
Er is een aantal gebaren - waarvoor in de Nederlandse Gebarentaal geen gebaar bestond of
een gebaar dat niet voldeed - bedacht.
In de oorspronkelijke Amerikaanse tekst wordt steeds gesproken over de vagina, terwijl
in vele gevallen de vulva wordt bedoeld, namelijk het zichtbare deel van het vrouwelijk

geslachtsdeel.
Voor het begrip vagina (dat zo nu en dan ook staat voor vIi/va) is gekozen voor het gebaar uit
de American Sign Language. Dat is een ander gebaar dan het Nederlandse gebaar voor kUl.

Het Amerikaanse gebaar voor vagina verwijst vooral naar het zichtbare deel van het vrouwelijk
geslachtsdeel en is minder grof dat het Nederlandse gebaar voor klif, dat qua vorm meer doet
denken aan platvloersere woorden als spleet, kier en gleuf, en eerder verwijst naar de sched e.

Voor schaamhaarwordt in de Nederlandse Gebarentaal van oudsher het gebaar gemaakt voor
schamen en haar. Na overleg he bben we gekozen voor een combinatie van vulva en haar op
vulva.

Een ander voorbeeld: in het Nederlands bestaat het woord bevredigen, maar in de Nederlandse
Gebarentaal - voor zover wij w eten - niet. Om tot een goede vertaling te komen, zijn we
nagegaan wat bevredigen, in dit geval van een man door een vrouw, concreet betekent. In de
monoloog is een combinatie gebruikt van aftrekken en pijpen.

Voor het w oord daori: hebben we - bij gebrek aan beter - twee Amerikaanse gebaren gebruikt,
een basisgebaar en een locatief gebaar, waarbij de plaats van de clitoris in de vulva wordt
aangegeven.
Sinds kort is er een website www.weetal.nl waarop aan seks gerelateerde gebaren staan.
Onder andere ook voor clitoris. Ook dat is een locatief gebaar.
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Geen dubbele ontkenning
De monoloog Schaamhaar begint met de zin:
Je kan niet van een vagll1a houden, als je ntes van schaamhaar houdt.

Tekst van het duo:
Als je van vagina's houdt, dan houdje ook vanschaamhaar.

Toelichting:
In de Nederlandse Gebarentaal wordt bij voorkeur geen dubbele ontkenning gebruikt.

Geen passieve vorm
In de monoloog Vaginaworkshop staat:
In de ''<Jorleshop werd ons gevraagd om onze vagina te bt:klïken met behulp vaneen handspiegel.

Tekst van het duo:
De vrot/\'(! van tie workshop dee rde handspiegds uil. Ze zei (rolnernen): en dan voi! ik iullie tilt vfagell
om jullie vagina Ie bebjken.

Toelichting:
In de Nederlandse Gebarentaal wordt de passieve vorm niet gebruike. We zijn dus nagegaan
wie in de zin in de workshop werd ons gevraagd... de vraagsteller is. Uit de context blijktdat dat
alleen de begeleidster van de workshop kan zijn geweest. Vanuit de vertellersrol (frontaal)
wordt de begeleidster geïntroduceerd en de handeling die ze verricht (namelijk het uitdelen
van handspiegels). Vervolgens nemen de amices rol door de houding en gezichtsexpressie
van de begeleidsteraan te nemen, als het ware in haar huid te kruipen. In die rol stellen ze de
vraag: En dan IVll ik jullie nu vragen om Jullie vagina Ie bekijken.

Visuele verwijzingen in plaats van auditieve
In de monoloog Schaamhaar wordt de huwelijkstherapeute gekarakteriseerd:
De therapeute had een zwaar Duits accent.

Tekst van het duo:
Die therapeute was zo'n titcfl/ige Deutsche. Strenge bri! op he: hoofd, hethaarin een knoei.

Toelichting:
De verwijzing naar een auditief kenmerk komt in de Nederlandse Gebarentaal minder vaak
voor, omdat geluid een ondergeschikte rol speelt. Vandaar dat er gezocht is naar een visueel
equivalent.
Zo wordt in de monoloog kltïll vagina, IlIIjn dorp de zin Mlïn vagina babbelde maardoorvertaald
door Mijn vagina gebaarde aan een stuk door.

In de monoloog Omdat/llï ergraag naar keek wordt Bobgetypeerd als een saaie man die onder
andere niet van heet eten houdt, noch van sexy lingerie of van Prodigv. Prodigy is een Engelse
Rave/punkband. In plaats van de naam van de band te spellen, hebben we gekozen voor een
omschrijving vailde; mmische muziek.



Vertaling van het script in de Nederlandse Gebarentaal naar de gesproken tekst

De teksten in de Ned erlandse Gebarentaal zi jn terugvertaald naar de gesproken tekst. De

gesproken tekst w ijkt op meerdere plaatsen af van de oorspronkelijke geschreven tekst, omdat

de verhaalopbouw en de grammaticale volgord e van de Nederlandse Gebarentaal afwijken
van het geschreven Nederlands. Om de gesproken tekst zoveel mogelijk synchroon te laten

lopen met de tekst in de Nederland se Gebarentaal, zijn de verhaalopbouw en de grammaticale

volgorde van de Nederlandse Gebarentaal aangehouden . Enkele voorbeelden:

De monoloog D e Vaginaworkshop begint als vo lgt:

Mijn vagina is een schelp, een roze, ronde, tere schelp die open- en dichtgaa; open en dicht. Mij'n vagina
i~ een bloem, UIl bijzondere wIp meieen gevoelig en diep hart, een heer/ijke geuren zachte, maarsievige
blaadjes.
Dal \\"IiSI ik vroeger niet. Dal heb ik geleerd inde wlgint/workshop. ik hebhelgeleerd van de VroUI '(I die de
vaginaworkshop leidde..

En verderop s taal:enkele malen:
... liggend op onzeglimmende blauwe matjes, meide spiegelin onze hand.

Endaarlagen \I'le dan met zijn al/en op onze rug op onze matjes",

.. , opglimmende blauwe maljes

Tekst van het duo:

Weel je nog, hel is alweer U il lijd geleden, dal we samen naar die vaginawork.shop zijngell'leesJ?
Wc lagtn in een halve cirkelop van die glimmende bIC/uwe matjes.
,\reel je nog? Ik vergeel het nooit meer.
De vrouw! vande workshop begon Ie verlellen over de vagina,
Ze zei: "De vagina is et/I schelp, een roze, ronde, ICIe schelp die open- en didllgtlat, open en diclu.
De vagina kan je ook vergelijkw ma een bloem. Een bloem die heer/lik ruik! mei zachte, maar STevige
blaadjes."

Toelichting:

In de Ned erlandse Gebarentaal wordt eerst aangegeven wanneer wat heeft plaatsgevonden.

De situatie wordt in grote lijnen geschetst.

Wanneer: Hel is alweer enige Tijd geleden ...
Wat: vaginaworkshop.
De situatie: We lagel1 in een halve cirkel op van die glimmende blauwe matjes.
Dan wordt de vrouw die de worksbop begel eidde, geïntroduceerd: De vrouw van de voorleshop
begon Ie venellas over de vagina. Ze zei: ...
Vervolgens gaan de actrices ' ro lnemen', dat betekent dat zij door een ve randering in

lichaamshouding en gezichtsexpressie de rol spelen van de workshopbegeleid ster. In die rol

spreken ze vervolgens de tekst: De vagltta is een schelp, een rou , ronde, tere 5chel11 die open- en
diehlgelal, open en dicltt. Oe vagina kan jeook vergelijken met een bloem. Een bloemdte heerlijk rUlkl mei
zachte, maar sievige blaadjes.
De gebeurtenis wordt dus als het ware herbeleefd. een levendige en aan sprekend e verteltrant,
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Een ander voorbeeld: de monoloog Omdat hij ergraag naar keek begint met de zin:
Ik hebvan mijn vagina leren houden, omdat hii ergraag naar keek.
Pas verderop in de tekst staat: Toen levaam ik Bob legen. Die mededeling wordt gevolgd door een
beschrijving van het uiterlijk van Bob (lang en mager) en zijn karakter.

Tekst van het duo:
lk heb nooit vanmiin vagina gehouden, totdat ikeen man On/moelie. Zijn naam \vas Bob enzijn naamgebaat
was zo (beide actrices maken het naamgebaart omdat hij zo rang en mager \vas.

Toelichting:
In de Nederlandse Gebaremaal worden gebeurtenissen chronologisch beschreven. De vrouw
hield niet van haar vagina, dat was de status quo. Daar kwam verandering in toen zij een
man tegenkwam, Die man moet een naam krijgen, deze wordt gespeld met behulp van het
handalfabet. BOB. Daarna volgt meteen het naamgebaar. in dit geval 'lange magere'. En Bob
krijgt een plaats in de ruimte, in du geval links van de actrice. Daarna kan zij steeds naar die
plaats wijzen om aan te geven dat zij het over Bob heeft.
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INFORMATIEBIJEENKOMST, AUDITIES EN SELECTIE

Informatiebijeenkomst

In Woord & Gebaar, het enige onafhankelijke dovenblad in Nederland, en op de webs ite
Doof.nl zijn advertenties geplaatst waarin dove en horende vrouwen worden opgeroepen
om mee te doen aan vagin« Verhalen. Voor de ruim zeventig belangstellende vrouwen heeft
Handtheater op 8 november 2002 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De vrouwen zijn

afkomstig uit alle delen van het land en lopen in leeftijd uiteen van 18 tot en met 65 jaar. Er
zijn ongeveer evenveel horende als dove vrouwen aanwezig.

Van de makers zijn aanwezig:

Mieke Julien
[ohn van Gelder
Hilde Salverda
Beppie Blanken
Teja Vossen
Perwin Schol
Elianne van Dorp
Roos van Kooij
Syll Schaap
Mindy Brown
Reiria Drewes

regie
regleassistentie
regieassistentie en vormgeving
choreografie
productie
producueassistentie

styling
Iiehtontwerp
fotografie
vertaling Nederlands-NGT
verkoop

Voor de belangstelleoden is een informatietafel ingericht met:
) The Vagina Monologu es van Eve Ensler
) de Nederlandse vertaling van Barbara van KOOIen
>een map met de curricula vitae van alle medewerksters
> projectverslagen van eerdere projecten van Handtheater
> recensies van de huidige Vagina Monologen.

Alle aanwezigen krijgen informatie op papier over de voorstelling Vagina Vaiiak» , de audities)
het voortraject, de repetitieperiode en het tournee.

De bijeenkomst wordt geleid door Mieke Julien en het programma ziet er als volgt uit:

19.30 - 20.00 uur

20.00 - 20 .10 uur

20.10 - 20.25 uur

inloop, koffie/thee

welkom , introductie van de medewerksters

inleiding door Mîeke Julien
Wat zijn De VaginaMonologen? Hoe zijn deze omstaan ?
Wat zijn de goede en slechte kanten van De Vagina Monolo gen?
Waarom gaat Handtheater De Vagina Monologen brengen?
Wat zijn de verschillen tussen de tekst die Handtheater harneen en de
oorspronkelijke tekst?
Wat zijn de artistieke uitgangspunten?
Wie gaan De Vagina Monolog en spelen?

I V3gln8IJe(helr.·" I 20



20.25 - 20.35 uur

20.35 - 20.45 uur

20.45 - 20 .55 uur

20.55- 21.10uur

21.10 - 21.20 uur

21.20- 21.40 uur

WaèJ.r gaat Handtheater De Vagina Monologen spelen en hoe vaak?
Hoe worden De Vagina Monologen vertaald?

Hoe verloopt de communicatie tijdens de cursus, de repetities en de

speelperiode?

TIjdpad
stand van zaken

auditie

cursus
repetities

speelperiode

Auditie
Wanneer zijn de audities?

Hoe lang duurt een auditie?

Welke opdrachten moeten er worden uitgevoerd?
Wat zijn de selectiecmeria?

Wie is verantwoordelijk voor de selectie?

Cursus
Wanneer vindt de cursus plaats?

Waar vindt de cursus plaats?
Wat is de inhoud van de cursus?
Wie zijn de docenten?

Repetitieperiod e
Wanneer vinden de repetities plaats?

Waar vinden de repetities plaats?

Wie begeleiden de repetities?

Financiële aspecten
vrijwilligersvergoeding

reiskos ten vergoeding

catering

Mogelijkheid tot vragen stellen

21.40- 22.00 uur e.v, Borrel

Het is een geanimeerde bijeenkomst; er worden veel vragen gesteld naar aanleiding van de

informatie die wordt gegeven . Na afloop geeft een aantal vrouwen zich al op voor de auditie;
andere vrouwen willen er nog even over nad enken.
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Audities

De audities worden gehouden op zaterdag 30 november en maandag 9 december 2002 in
Theater 't OOG . Mieke Julien en Beppie Blankert leiden de audiue. Verder zijn aanwezig:
Perwin Schol, Reiria Drewes, TeiaVossen, Hilde Salverda en John van Celder. Een tolk draagt
zorg voor de communicatie tussen doven eo horenden.

Voor de audities hebben zich uiteindelijk 42 vrouwen opgegeven, van wie 22 horende
en 20 dove vrouwen. De vrouwen lopen in leeftijd uiteen van 11 COt en met 65. Ze zijn
afkomstig uit heel Nederland. Sommigen hebben een professionele scholing op het gebied
van de podiumkunsten gevolgd. Van de horende vrouwen is slechts een deel bekend met de
Nederlandse Gebarentaal.
De vrouwen die zich voor de auditie hebben opgegeven, zijn ingedeeld in groepjes van 4 tOt
5. Ieder groepje bestaat uit zowel dove als horende vrouwen.
De auditie duurt een uur. Alle vrouwen hebben van te voren een opdracht gekregen. De
opdrachten zijn deels hetzelfde en deels verschillend voor dove en horende vrouwen.
Aan alle vrouwen wordt gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat ze associëren met de
Vagina Monologen.
Aan de dove vrouwen wordt gevraagd om een Nederlandse tekst uit De Vagina Monologen
te vertalen naar de Nederlandse Gebarentaal en die gebarentekst uit het hoofd te leren. De
horende vrouwen leren de Nederlandse tekst uit hun hoofd:

Mijn vagina iç kI'(Iaad. Zekerwae». Ze is pissig. NlJjn vagina is woedend en ze moet erover pralen.
Neem nou tampons, wat moes dal in hemelsnaam voorstelleni Een droge dot lelotenleatocn. Wtlarom
verzinnen ze geen lampon mei een <ubtie! glijmiddel? Zodra mijn vagina een I/J.mpon ziel, raakt ze
til in shock. Vergeet '1 maar, zegt ze, C11 sluit Zich Cl{ Je moel meide vagina samenwerken, haar laten
kennismaken metdil/gen, de weg voor haar banen. Dal is \l'laar tut bIl voorspel om gaCli . Je moel mijn
vagina overtuigen, ham verleiden, haar ver/rouwen zien Ie winnen. En dat doe je niet meteen droge dal
klounkafOeJ1.

Mijnvagina hoe(i niei t: worden opgefrist. Dieruilet allekker van zichzel]. En dmisniet naarrozenblaadjes.
Je hoefi haarniet mooier temaken dan ze is. En gefoo(hem maar niet als IlIlzegtdmze naarrozenblaadjes
ruikI, /CNJIP ze naar zichzel(moet ruiken. Daarzijn ze dus mee bezig, ze proberen haarop Ie (rissen, haar
Ie laten ruiken ais WC ver(rissu o( ten tuin. Al die intiemsprays - bloemetjes, bessen, regen. Ik \'i.iil niet
dat mijn poesje naarregen ruik I. Helentaal schoongemaae; alsoï ]« een vis gaal vaassen nadat je die hebt
klaargel1laak/. Ik \'i.iil de vis proeven. Daarom heb ik vis bestetd.

De horende vrouwen krijgen tevens als opdracht een lied voor te bereiden. Dat mag een
ballade zijn, een popsong, maar ook een kinderliedje of slaapliedje.
De auditie wordt op video opgenomen . Van iedere deelneemster worden een portret en een
totaalfoto gemaakt.

De auditie begint met een kennismakingsronde waarbij vrouwen zichzelf introduceren aan
de hand van het meegebrachte voorwerp. Er worden de meest uiteenlopende voorwerpen
meegenomen, zoals een roos, een makreel in een krant gewikkeld, een fluwelen lint, een
postelastiek, een kaars, een spiegel, een natuurspons en een schelp. Eén vrouw heeft een
voudigweg haar eigen handen meegenomen!
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Hierna geeft Beppie Blanken een warming up en enkele bewegingsopdrachten. Vervolgens
brengt iedere vrouw de ingestudeerde tekst, in het gesproken Nederlands of in de Nederlandse
Gebarentaal.
Tenslotte zingen de horende vrouwen het lied dat ze hebben voorbereid.

Selectie

De uiteindelijke selectie is gemaakt door een team van vijf vrouwen: Mieke Julien (regie),
Beppie Blankert (choreografie), Hilde Salverda (regieassisteotie) , Te]3 Vossen (productie) en
Perwin Schol (productieassisrentie) . Bij de beoordeling van he t nrveau van de teksten in

gebarentaal is advies gevraagd aan de dove acteur Joho van Celder.
Het team heeft de videobanden van de audities bekeken en de auditerende vrouwen beoordeeld
op presentatie en motivatie, dictie en intonatie, lichaamsbewusrzijn en ruimtegebruik. Daarna
heeft het team de oordelen naast elkaar gelegd. Over de meeste vrouwen waren de oordelen
unaniem. Beppie Blankert had uit bewegingsoogpunt enkele voor keuren die niet unaniem
door de anderen werd en gedeeld . Na overleg is een definiti eve selectie gemaakt waarin het
hele team zich kon vinden .
Van de zestien geselecteerde vrouwen zijn aan de hand van de foto 's en persoonlijke gegevens
duo's gevormd. Zeven duo's zijn geformeerd op basis van overeenkomst in leeftijd, één duo
op basis van verschil in leeftijd .
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VOORTRAJECT

Inleiding

Vande zestien vrouwen die voor de voorstelhng zijngeselecteerd,hebben slechts viervrouwen
een professionele achtergrond op het gebied van de podiumkunsten. Drie horende vrouwen
hebben werkervaring als zangeres, clown of danseres. Eén dove vrouw heeft als vaste actrice
van Handtheater in eerdere producties gespeeld. Alle overige vrouwen zijn niet professioneel
geschoold op het gebied van de podiumkunsten en zijn in andere sectoren werkzaam, in de
administratieve sector als datatypiste, als wik Nederlandse Gebarentaal, als verpleegkundige
in het ziekenhuis, als laborante bij de universiteitenz.

Vijf vrouwen zijn afkomstig uit Amsterdam, de overige vrouwen komen uit Amstelveen,
De Steeg (Gelderland), Gouda, Landsmeer, Leiden, Limmen, Lopik, Purmerend, Rosmalen,
Utrecht en Zwolle.

Omdat de groep geacht wordt in het reguliere theatercircuiteen professionelevoorstellingneer
te zetten, heeft Handtheater de vrouwen een interne scholing van een half jaar aangeboden .
In dit halljaar hebben de vrouwen gezamenlijk lessen gevolgd in dans en beweging, en
drama. Daarnaast volgden de horende vrouwen lessen in stemvorming en zingen, en de dove
vrouwen een aantal lessen theatraal gebaren.
De lessen vonden plaats op vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur. In totaal hebben de vrouwen 22 lessen gehad op verschillende locaties) in
Theater 't OOG waar Handtheater domicilie houdt, in de dansstudio van BeppieBlanken en
in Productiehuis De Liefde.

Dans en beweging

De lessen dans en beweging zijn gegevendoor choreografeBeppieBlankere en danstherapeute
LotZwaaI.Beppieheeft zich daarbij vooralgerichtop de bewustwording van het eigen lichaam
in de ruimte, ten opzichte van de anderen, en het vrijelijk gebruikmaken van de ruimte. Tevens
heeft zij tijdens de lessen gewerkt aan eenvoud ige bewegingssequensen waarvan een aantal
in de choreografie is verwerkt.
Lot heeft gewerkt aan het opbouwen van een algemene conditie, het bewegen vanuit het
centrum van het lichaam, het bekken en de buik, en het leren opheffen van spanningen in de
spieren.
Door de ver uiteenlopende leeftijden- de jongste vrouw was aan het begin van het voortraject
19 jaaren de oudste vrouw 65 jaar- hebben beide docenten werk op maat geleverd en zijn zij
uitgegaan van de bewegingsmogelijkheden en -kwaliteiren van iedere individuele vrouw.
Toen is ook het idee ontstaan om de oudste vrouw een uitzonderlijke rol te geven als
'spreekstalmeester', 'ceremoniemeester' of 'dingent', zodat haar volkomen eigen manier van
bewegen tor haar recht zou komen.
De lessen clans en beweging werden door alle vrouwen als zeer positief ervaren.



Drama

Anner Malherbe heeft de lessen drama verzorgd en MiekeJulien is een aantal keren voor haar
ingevallen. Annet heeft gewerkt met Improvisatieopdrachten waarbij het vooral ging om het
zichzelf durven presenteren en het zoeken naar een bij de eigen persoonlijkheid passende
stijl.
Zij gaf improvisarieopdrachtenals:

Je bent schoonntaalester in Theater Carré. Op een gegeven moment ben je bezig hel podium in degrOle
zaal te dweilen. Eris niemand aanwezig. Je maakt van de gelegenheId gebruik 0111 een aa op Ie vaam
voor een denkbeeldig publiek.

De opdracht werd op verschillende manieren ingevuld. Vrouwen zongen een lied, hielden een
toespraak, maakten een dans, namen een ovatie in ontvangst, maakten een buigingenz.
Annet besteedde tevens veel aandacht aan het over het voerlicht krijgen van een emotie.
Vrouwen kregen bijvoorbeeld de opdracht om iets te doen met een krant, vanuit een emotie.
Met ingehouden woede proppen maken, lethargisch op de krant zitten, dromerig de krant
lezen, nerveus de kram in kleine stukjes scheuren enz.
Ook de duo's voerden opdrachten uit, waarbij het ging om het op elkaar ingespeeld raken.
Mieke Julien heeft een aantal keren gewerkt met zwart-wit faro's. Vrouwen - in (Wee-, drie
of meertallen - bekeken een van de foto's en beeldden de daarop vastgelegde scène uit. De
overigevrouwen - die de foto niet hadden gezien - keken toe. Belangrijk bij deze opdracht is
om de op de foto vastgelegde scène te analyseren in lagen en de uitbeelding ervan zo op te
bouwen dat de foto overkomt bij de toeschouwers.

Stemvorming en zang

De lessen stemvormmg en zang zijn gegeven door Cora van der Voort.
Iedere les begon met ademhalingsoefeningen onder leiding van Reina Drewes vanuit haar
achtergrondals logopediste.
Daarna besteedde Cara aandacht aan het oefenen van toonladders.
Voor Cora was het heel belangrijk dat de vrouwen zich vrij voelden; zij benadrukte vaker het
pleziervan het durven zingen, het samen zingen. Iedereenzong af en toe ook een stukje alleen
of met z'n tweeën.
Aan de hand hiervan verdeelde zij de vrouwen in sopraan, alt en tenor.
leder groepje oefende de eigen partij, voordat het lied met de hele groep werd gezongen.
De lessen waren heel geanimeerd. Vrouwen die in het begin hun stem niet durfden te
gebruiken, kwamen uiteindelijk los en durfden uit volle borst te zingen.

Marielle Tromp heeft een compositie gemaakt voor het lied Basis van het AI, dat door de
horende vrouwen wordt gezongen en simultaan door de dove vrouwen 10 de Nederlandse
Gebarentaal wordt gebracht. Zij heeft tevens het lied met de horende vrouwen ingestudeerd.
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Theatraal gebaren

De dove vrouwen zijn onder leidingvan Mindy Brown bezig geweest met theatraal gebaren.
Mindy heeft aandacht besteed aan de volgende aspecten:
> het verschil tussen gebarentaal in de alledaagse communicatie en op het podium
>rol nemen, dat wil zeggen de mogelijkheid vangebarentalen om een verhaal te vertellen door

in de huid van de verschiUende personages te kruipen en de houding, gezichtsexpressie en
verteltrant van de personages over te nemen

> vertalen van een geschreven tekst naar gebarentaal
> gelijktijdig gebaren, als in een koor
>na elkaargebaren, als in een estafette
> grammaticale Structuur van de Nederlandse Gebarentaal en gebarentalen in het algemeen;

aspecten daaruit zoals lokaliseren, dat wil zeggen het plaatsen van mensen, dieren, dingen,
meningen enz. in de denkbeeldige gebarenruimte voor het bovenlichaam

> verhalen vertellen in de Nederlandse Gebarentaal, opbouw, spanningsboog, andante en
allegro gebaren, ritme, dictie en intonatie

> bewustwording van de mogelijkheden en de beperkingenvan gebarentaal als podiumtaal.
Mindy heeft tijdens haar lessen verschillende videobanden van (dove) acteurs en
verhalenvertellers laten zien en deze met de vrouwen besproken.

Voorlichting

TIjdens de cursusperiode wilden we de vrouwen in staat stellen om vragen over hun eigen
vagina (in de brede zin) te stellen aan een seksuologe en een vrouwelijke arts. Vrouwen
zijn vaak onvoldoende over het vrouwelijk geslachtsdeel en de vrouwelijke seksualiteit
geïnformeerd. Juist omdat de teksten van Vagina Verhalen hierovergaan, is het van belang dat
vrouwen weten van de hoed en de rand. Bovendien achtten we de kans grom dat een aantal
vrouwen in hun leven te maken heeft gehad met lichtere of zwaardere vormen van seksueel
misbruik.
Marij Rossmark, seksuologe, en Ineke Kardolus. arts, beiden werkzaam voor MR 70, hebben
informatie gegevenoverhet vrouwelijkgeslachtsdeelen de vrouwelijke seksualiteit.Zij hebben
aandacht besteed aan de bouw, de werking en de beleving van het vrouwelijkgeslachtsdeel.
Aan de orde kwamen onderwerpen als :
> het verschil tussen vagina en vulva
> het vrouwelijkorgasme, elitoraal en vaginaal
) de vrouwelijke ejaculatie
> menstruatie
> menopauze
) voorbehoedmiddelen
> ziekten
> seksueel misbruik.

Vrouwen werden in staat gesteld om vragen te stellen. Daarvan werd volop'gebrulkgemaakt.
Inderdaad bleek dat een aantal aspeccen bijde meeste vrouwen onbekend was.
Marij en Ineke zorgden voor inlormane op papier die vrouwen thuis nog eens in alle rust
konden overlezen.
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Tijdens de repetitieperiode bleek dat - zoals verwacht - een aantal vrouwen met seksueel
misbruik in aanraking is geweest. Door het thema van de voorstelling werden deze ervaringen
opgeroepen. Voor de betrokken vrouwen was het de eerste keer dat zij openlijk over hun
ervaringen vertelden. Dat riep zowel bij de betrokken vrouwen als bij de overige vrouwen
heftige emotionele reacties op " Dank zij de voorbereiding konden deze emoties in goede
banen worden geleid "Daarbij was steeds het uitgangspunt dat de vrouwen in deeerste plaats
bij elkaar waren om een theatervoorstelling te maken. De ervaringen van een van de dove
vrouwen zijn verwerkt in de monoloog j lifij"n lichaam is van IJJlï, die overigens door een andere
actrice wordt gehouden .

Gezamenlijk bezoek aan de Vagina Monologen

Ter afsluiting van de cursus hebben alle actrices en medewerksters een voorstelling van
De Vagina Monologen bezocht. Voor deze gelegenheid werd de voorstelling getolkt door
Nel Soererman, de mik die zowel bij de cursus, de repetities als bij het tournee aanwezig is
geweest.
Actrices en medewerksters hebben de voorstelling met grote belangstelling bekeken. Men
keek vooral naar de wijze waarop de bekende teksten door deze actrices werden gebracht, de
enscenering, het licht en het podiumgebruik.
Opvallend was dat het horende publiek - dat onverwachts mee een tolk Nederlandse
Gebarentaal op het podium werd geconfronteerd - hiervan zo genoot. Dat werd door de
actrices en medewerksters als heel stimulerend ervaren. Horenden die niets van de Nederlandse
Gebarentaal wisten, bleken immers graag te kijken naar de teksten in gebarentaal.





REPETITIES

Tijd en plaats

De repetities hebben plaatsgevonden in vier weken, van 30 juni tot en met 13 juli en van 18
tot en met 31 augustu s 2003.

De eerste week is gerepeteerd In het eigen theater, Theater 't OOG aan de Bilderdijkkade
in Amsterdam, de tweede en derde week in Productiehuis De Liefde aan de Da Costakade in
Amsterdam en de vierde week in Theater Kampins in Amsterdam-Noord.

In de eerste repetitieweek hebben de duo's hun eigen monoloog geoefend . Enkele monologen,
die gebaseerd zijn op de interviews met dove vrouwen, moesten nog worden vertaald.
lil de tweede repetitieweek is het stuk grof gezet en is met name aandacht besteed aan de
gemeenschappelijke stukken en de bewegingsovergangen russen de scènes . Aan het einde van
die week is een try-out gehouden voor medewerkers van Hand theater en enkele genod igden
uit de theaterwereld.
In de derde week werden elke dag twee doorlopen gehouden. De overige tijd werd besteed
aan de vervolmaking van de monologen, de bewegingsovergangen en de gemeenschappelijke
stukken.
In deze week was ook de lichtontwerper aanwezig om een eerste schets te maken van het
lichtplan. De stylisre kwam regelmatig langs met kleding en sieraden op zicht. Aan het einde
van de repetitiedag werd de kleding gepast en waar nodig afgespeld.
In de vierde week werden elke dag twee doorlopen gehouden, met kleding en licht. Aan het
einde van deze week IS een tweede try-out gehouden voor een publiek van genodigden .

Voertaal repetities

Omdat niet alle horende actrices en medewerksters de Nederlandse Gebarentaal beheersen ,
was er gedurende de hele repetitieperiode een tolk aanwezig .
De horende regisseur, Meke Julien, bediende zich tijdens de repetities van het gesproken
Nederlands dat simultaan door een tolk voor de dove actrices in de Nederlandse Gebarentaal
werd vertaald. Hoewel Mieke Julien de Nederlandse Gebarentaal zodanig beheerst dat zij
de regie in die taal zou kunnen doen , was dat toch geen optie. De tolk had haar dan in het
gesproken Nederlands moeten vertalen voor de horende actrices. Voor een horende die zich
bedient van de Nederlandse Gebarentaal is het uitermate storend om simultaan de vertaling
van de tolk te horen in het gesproken Nederlands.

Nadeel van het gesproken Nederland s als voertaal is dat de afstand russen de regisseur en de
dove actrices wordt vergroot. De dove actrices krijgen de regieaanwijzingen in een vertaling
van de tolk aangereikt en niet direct van de regisseur. Om dit te doorbr eken heeft de regisseur
enkele malen met de dove vrouwen alleen gewerkt, zodat zij zich kon bedienen van de
Nederlandse Gebarentaal en er geen tolk nodig was .

Er is gekozen voor een vaste tolk tijdens de repetitieperiode en het tournee. Voordeel is dat de
tolk betrokken raakt bij het werkproc es. De tolk heeft ook meegeholpen met het maken van
vertalingen, Het nadeel dat de tolk zo nu en dan haar professionele neutralitelt uit het oog
verloor, werd door iedereen op de koop toe genomen.
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Zetten van het stuk

Duo-rollen
In de repetitieperiode is veel tijd besteed aan het op elkaar afstemmen van de duo's, van de
Nederlandse Gebarentaal en het gesproken Nederlands. Een aantal horende actrices voelde
zich - zeker in het begin - beperkt in hun vrijheid. Dat is het gevolg van her feit darde horende
actrices de gebarentaal van de dove actrices we! kunnen zien, terwijl de dove actrices de
gesproken taal van de horende actrices niet kunnen horen. De horende actrices moeten - zo
lang de tekst nog niet is eigengemaakt - naar de dove actrices kijken, hun tempo aanpassen
aan de dove actrices en met hun gesproken tekst gelijk opgaan met of iets achterblijven bij,
in ieder geval niet vooruitlopen op de tekst in de gebarentaal. In het laatste geval worden de
gebaren namelijk een beeld bij hel geluid. Binnen deze beperkingen is het niet eenvoudig om
iets eigens neer te zetten.
Een van de actrices verwoordde het als volgt:

Ik vond helgebruik vanduo-rol/en (al1lt/slist/l, uniek en heel mooi. Er is weisteeds een onzeeen
[actor. omdat ik voormezelfeen bepaald ritme in mijn monotoog gevonden heb; maarik he: ritme
steeds moet aanpassenaandal vanmijn partner. Daardoor luetha me mei 0111 nl/ïn eigencadans
vast Ie houden.

Die horende vrouwen die zich in het begin vooral dienstbaar hebben opgesteld naar hun dove
partner, groeiden het meest naar een eenheid met hun dove partner en naar eigenheid in de
eigen presentatie. Zij oefenden altijd met zijn twee ën, waarbij de horende vrouw voortdurend
naar de gebaren van haar dove partner keek.
Andere horende vrouwen repeteerden hun tekst voor zichzelf, soms zelfs met de ogen dicht.
Zij namen daarbi] de tekst in het scnpt als uitgangspunt. Omdat gebarentaal een andere
grammaticale structuur heeft, is de tekst in het gesproken Nederlands niet altijd hetzelfde als de
gesch.reven Nederlandse tekst in het script. Als de horende vrouwen niet naar hun dove partners
keken, werd het moeilijk voor hen om tot simultaneïteit te komen.
Bij die duo's bij wie de inhoudelijke lading hetzelfde is, is sprake van eenheid. Als de dove
actrice een ingehouden stijl van gebaren heeft, moet ook de horende vrouw een ingehouden
stijl hanteren .
Professionele ervaring op het gebied van de podiumkunsten bleek geen garantie te zijn voor
het komen tot goed samenspel, in een duo-rol.

Spel
Vagina Verhalen is geen toneelstuk in de gangbare zin van het woord, gebaseerd op een fictief
verhaal met bedachte personages. Net als De Vagina Monologen is Vagina Verhalen gebaseerd
op interviews met (dove) vrouwen en kan de voorstelling beter getypeerd worden als
documentair theater en dan nog in de vorm van monologen, dan als toneelstuk.
Uitgangspunt voor de regie was dat er zo min mogelijk 'toneelgespeeld' zou worden . Het was
niet voor alle vrouwen duidelijk wat daarmee werd bedoeld . Sommige vrouwen wilden graag
regieaanwijzingen hebben voor het type dat ze dachten re moeren spelen. De regieaanwijzing

dat ze zich de tekst zo eigen moesten maken dat het zou lijken of hun monoloog gebaseerd
was op hun eigen leven, werd door een aantal vrouwen niet of met moeite opgepakt. Aan het
overbrengen van de bedoeling, namelijk de lekst zo natuurlijk mog elijk over het voetli cht te
krijgen. is veel ujd besteed .
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Choreografie
In Vagina Verhale!1 is geen sprake van een choreografie in de zin van het ontwerpen van een
ballet. De dansbewegingen in de voorstelling zijn veeleer bedoeld als overgangen russen
de monologen en de gemeenschappelijke scènes, dan als op zichzelf staande dans. De
dansbewegingen zijn ook bedoeld als een vervanging van het decor. Tijdens de monoloog
van een duo vormden de overige vrouwen het levende decor.
Vandaar dat Beppie Blanken pas tijdens de tweede repetitieweek - na de tekstrepetities - is
begonnen om de choreografie te zetten.
Over de positionering van de duo's op het podium tijdens hun monoloog is ook discussie
geweesc. De regisseur heeft voor afwisseling gekozen. Soms stonden de dove en horende
vrouw naast elkaar, soms waren zij uit elkaargeplaatst en soms stond de horende vrouw zelfs
met de rug naar het publiek. Met name dat laatste riep in aanvang weerstand op.

Licht en geluid
De lichrontwerper, Roos van Kooy, is tijdens de eerste repetitieweken regelmatig komen
kijken om zich een beeld te vormen van de monologen. Haar uitgangspunt was dat iedere
monoloog een eigen belichting moest hebben die paste bij de inhoud ervan. Verder maakte
ze gebruik van een horizondoek, waarop kleuren werden geprojecteerd, en hier en daar de
silhouetten van de vrouwen.

Kleding
De styliste, Elianne van Dorp, is Uitgegaan van bestaande kleding en in enkele gevallen
heeft zij kleding [aten maken. Uitgangspunt was dat de vrouwen zich prettig zouden voelen
in de kleding en er gemakkelijk in zouden kunnen bewegen. Diversiteit in vorm was een
tweede richtlijn. Eliarme is op zoek gegaan naar kledingstukken in verschillende stijlen, een
cocktailjurk, een lange rok, een broek met grote zakken, een colbertje enz. Daarbij is ze
uitgegaan van overeenkomst in kleur, rood, roodoranje, paars en aubergine.
Voor sommige vrouwen was al snel kleding gevonden die bij hen paste en waarmee ze
heel tevreden waren. Bij andere vrouwen is de zoektocht zelfs nog na de repetitieperiode
voortgezet.





TOURNEE

Verkoop

Handtheater heeft geen medewerker verkoop in loondienst . Voor de verkoop van Vagina
Verhalen is Reiria Drewes gecontracteerd. Reiria heeft die theaters benaderd waarmee
Handtheater in de loop der jaren goede contacten heeft opgebouwd, zoals Stadstheater
Zoetermeer, Theater aan de Parade in Den Bosch, Theater De Brakke Grond in Amsterdam
en Theater Kumulus 10 Maastricht. Zij heeft echter ook andere theaters bereid gevonden om
de voorstelling te programmeren. Sommige programmeurs wilden de voorstelling niet in hun
theater programmeren, omdat De Vagina Monologen al m hun theater was gespeeld. Tijdens
het tweede seizoen speelde bovendien de Gesluierde Monologen van Adelheld Roossen .
Omdat de meeste actrices een baan hebben, een opleiding volgen of verantwoordelijk
zijn voor een gezin, is getracht voorstellingen zoveel mogelijk in de weekenden te laten
plaatsvinden, het liefst gespreid in de tijd.

Speelplaatsen en bezoekersaantallen

Speelplaatsen
Vagina Verhafen is in toraal36 keer gespeeld, waarvan 8 keer in Amsterdam en 28 keer buiten
Amsterdam, in vrijwel alle provincies. In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de theaters
waar de voorstelling te zien is geweest.
Omdat de Nederlandse Gebarentaal een visuele raai is, zijn de zichtlijnen heel belangrijk. Het
(dove) publiek moet niet te ver van her podium af zitten . Gekozen is daarom voor kleine en
middelgrote zalen, het liefst met een vlakkevloer. Door een van de tourneebegeleiders die zelf
doof is, werd ervoor gezorgd dat het dove publiek vooraan kwam te zitten. In sommige zalen
waar met plaatsnummers wordt gewerkt, was dat helaas niet mogelijk.

Bezoekersaantallen
De voorstelling is door 5141 mensen bezocht, van wie 1043 doven en 4098 horenden. Dat
komt neer op een percentage van respectievelijk twintig en tachtig procent. Bij sommige
voorstellingen - met name in regio's waar weinig doven wonen - waren slechts enkele doven
aanwezig.
Gemiddeld is het aantal bezoekers per voorstelling 142. De meeste voorstellingen waren
(nagenoeg) uitverkocht.
In regenstelling tot De Vagina Monologen en de Gesluierde Monologen is Vagina Verhalen
door opvallend veel mannen bezocht. Eenverklaringhiervoor zou kunnen zijn dat het aanbod
op het gebied van theater voor doven zo gering is, dat dove mannen naar deze voorstelling
zijn gaan kijken, ook al sprak het onderwerp hen in eerste instantie misschien niet aan.

Organisatie

De productie tijdens het tournee is vanuit Hand theater verzorgd door Teja Vossen. Het tournee
werd ook door haar begeleid, samen met de dove acteur Iohn van Celder. .
Logistiek gezien kwam er nogal wat bij kijken om 16 actrices en 5 à 6 medewerkers te laten
reizen.
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Vervoer en catering
Actrices en medewerksters reisden zoveel mogelijk samen in personenauto's. Kleding en
catering werd getransponeerd met de theaterbus. Soms reisden actrices en medewerksters per
trein, afhankelijk van de woonplaats en de plaats waar gespeeld werd .

De carering werd voor de voorstelling bij de cateraar in Amsterdam opgehaald. Handtheater
heeft gezorgd voor drank, magnetrons. borden, glazen en bestek. De tourneebegeleiders
zorgden voor het eten . Het menu voor een aantal maanden werd van te voren doorgesproken,
waarbij rekening werd gehouden met de wensen van actrices en medewerkers, met name van

vegetariërs.

Vrijwilligersvergoeding
Actrices hebben vanaf de repetitieperiode tot en met het einde van het tournee een vrijwilligers
vergoeding per maand ontvangen. Daarvoor waren twee redenen. In de eerste plaats was geen
van de actrices werkzaam als professioneel actrice en in de tweede plaats had Handtheater
onvoldoende financiële middelen om iedereen een gage te kunnen betalen .
De cursus van een half jaar die aan de repetitieperiode voorafging is door Handtheater aan de
actrices aangeboden .

Invallen en vervangen

Omdat alle actrices een volledige baan hadden, een dag- of avondopleiding volgden én/of een
gezinstaak moesten vervullen, was het tournee een zware belasting . Enkele vrouwen hebben
in de loop van de tijd aangegeven helaas niet meer te kunnen meedoen. Zij moesten dus
worden vervangen. Het zoeken en inwerken van vervangers heeft veel ujd gekost, maar heeft
uiteindelijk goed uitgepakt. Het was zelfs boeiend om mee te maken hoe een monoloog door
een andere vrouw weer op geheel eigen wijze werd gebracht.
De kans dat een van de vrouwen een voorstelling moest afzeggen door ziekte. was bij dit
spelersaanral ook groot. Hoewel het van het begin af aan de bedoeling is geweest dat vrouwen
een reserverol zouden instuderen, is dat pas in het tweede tournee geëffectueerd.
Ook dat leverde verrassende resultaten op .
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REACTIES VAN PUBLIEK EN MEDIA

In bijlage 4 zijn publicksreacties opgenomen. Bijlage 5 bevat recensies uit krantenen tijdschriften .

Reacties van het dove publiek

Helaas zijn erweinig schriftelijke reactiesvan het dove publiek. Dat komt omdat het geschreven
Nederlands vo or veel doven niet de eerste taal is en zij zich daardoor niet gemakkelijk daarin
uitdrukken. Onderstaande reactieszijn dan ook gebaseerd op opmerkingen, in de Nederlandse
Gebarentaal, die na afloop van de voorstelling zijn gemaakt.

Negatieve reacties
De negatieve reacties van het dove publiek hadden vrijwel uitsluitend te maken met de
verstaanbaarheid:
> In het begin van het tournee zijn sommige scènes wat te donker.
) Erworden nieuwe gebaren gebruikt die men niet kent, zoals voor schaamhaar.
> Sommige actricesgebruiken gebaren uit een dialect, zoals het Gronings.
>Soms gebaren dove actrices te snel, te klein of te slordig.
) Sommige gebaren worden gemaakt tijdens een beweging en zijn daardoor moeilijker af te

lezen.
Ook vonden veel dove mensen de voorstelling, die een uur duurt, te kort.

Positieve reacties
Het dove publiek heeft voornamelijk positief gereageerd op de voorstelling. Men waardeerde
met name de inhoud van de monologen, de afwisseling tussen lichtere en zwaardere
monologen, de bewegingssequensen, de kleding en het licht.

Boven mijn verwachtingen. Ben diepgcraakt dool' de verschillende verhalen: p,rappigc, trieste,
omroerende verhalen. 1khad meer willen zien.

Frouk Me insma

Ook was er veel waardering voor de tntegrane van dove en horende actrices, juist omdat
doven beseffen hoe belangrijk het is dat ook een horend publiek met deze voorstelling wordt
bereikt en kan kennismaken met de raai en cultuur van doven.

De koppels doof/horend zijn zeer verrassend neergezet. Handtheater is volledig in zijn oyzet
geslaagd hel publiek Ie bereiken.

[oni Oysermann

Verder is er ook lof voor de veelheid en de verscheidenheid van de vrouwen.

MooieJ1 boeiend, voorafomdat hel zoveel versdJiflende vrouwen zijn.
Bea Bouwmeester
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Reacties van het horende publiek

Negatieve reacties
Het horende publiek heeft meer inhoudelijke kritiekpunten :
) Bepaalde onderwerpen worden gemist, zoals de menopauze en de bevalling .
> Sommigen vinden de voorscelltng te 'lesbisch'. Een opvallend gegeven , gezien het feit dat

slechts een van de monologen gaat over de ervaringen van een lesbische vrouw en er verder
nog drie korte fragmenten uit een lesbisch perspectief word en verteld. In totaa l beslaan de
monoloog en de korte fragmenten in tijd slechts een tiend e van de voorstelling.

) De eerste monoloog Mifn vagina, mijn dorp - waarmee de voorstelling begint - wordt niet
getolkt in het gesproken Nederlands . Bij vrijwel alle voorstellingen wordt een aantal
horende mensen in de zaal hoorbaar onrustig. Er word t gep raat, gesch uifeld, gezucht en
gegiecheld. Waarschijnlijk zijn deze mensen bang dat ook de rest van de voorstelling niet
wordt getolkt. Dezelfde monoloog wordt overigens verder op in de voorstelling herhaald
en dan wel getolkt. Telken s valt er dan zo'n diepe suite in de zaal dat je een speld kan horen
vallen.

> Een aantal men sen vindt het jammer dat een deel van de monoloog Mijn vagina, I1l1jn dorp
door de horende actrice , afkom stig uit Curaçao, in het Papiaments wordt uitgesproken ,
waardoor zij het niet kunnen verstaan.

Een aantal mensen vindt de bewegingssequensen niet sterk genoeg.
Ook voor het horende publiek geld t dat ze de voorstelli ng vaak te kort vind en.

Vl1I1 mij" hadde voorstelling tweemaalzolang mogen duren. Mooie vorm ook, die duo-roden.
Tonnie Vossen

Positieve reacties
Ook bij het horende publiek overh eersen de positieve reactie s. Opvallend is dat veel horende
mensen nog nooit in aanraking zijn geweest met gebarentaal en diep onder de indruk zijn van
de visuele en emotionele kracht daarvan. Enkele voorbeeld en:

Ook voor een goedhorende toeschouwer Il7aS 'I een pracluvoorsulling. Ik wad er 511/ van.

Ans Clij nk

\Vat zijn wcals horendensaai; diearmen hangen ermaar Waf 17Ij' en van onsgezicht val: niets ar
Ie lezen. \V'm een liehamehike zeggingskracht heeli iemand metzijn lultaam.

Lenie Bosma

Degebarentaal garthe.atrale. meerwaarde.
Jan

IVat een expressie! Zo zou toneel moetenzijn: her raala en brengt je ineen andere dimensie.
Herman

De combinatie van gebarentaal en wraak gee~ een mooie dubbele beleving. vootal ook bijdeze
rvsieke vahalcn.

Saranna Maureau
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Ook het samengaan van horende en dove actrices we rd hogelijk gewaardeerd.

De perfe ctie van he: samenspel IU!>SCI1 degebarende en sprekende vrouwen tro]ons bijzonder.
Hutb en Anneke Pieters

Ik vondhel samenspel tussen horenden en doven [antastisch. f en wereld die niet echt bekend is,
gll1g open.

Ingrid

Nooit gewae« dal gebarentaal zo mooi kan ZI1'I1. Combinatie mei horenden lvas zeerspeciaal.
Mooie, soms voëtisdu: teesie» als basis. Qua vormgeving, licht e.d. prachtig. En '/ ondawerp.
Ook mannenhoren deze vooTS/el/ing Ie zien.

Jacques Verheyen, Hellevoetse Post

Meerd ere malen is het ontbreken van een decor als pos itief punt genoemd.

Keuze omgeen decor Ie gebruiken, af/een belichting: mooi!
Zonder naam

Opvallend is dat veel horende mensen blijkbaar De Vagina Monologen ook hebben gezien en
deze vergelijken met de tweetalige versie van Handtheater. Unaniem zijn ze in hun oorde el.

Vee!dynamischer dan de Vagina Monologen, de 'horende' zus van deze versie.
Malouscb Köhler

Heel anders, maar vee! aantrekkelijker dan de Mouofogen. Door de duo-presentatie en de
bewegendegroep.

Kees e.n Marion

Ik heb deandere vaginamonologen ook gezien en ik Irofeen avond methele goede acteurs, maar
deze voorstelling was veelontroerenderen mooier0111 te zien.

Hanneke Leeuwerink
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Reacties van de media

Hoewel er in kranten, op radio en televisie redelijk veel aandacht is geweest voo r Vagina
Verhalel1 zijn er weinig recensies verschenen . De meeste stukken die in kranten zijn geplaatst ,
bevatten interviews met een of meerdere actrices, en met de producent of de regisseur.
De reacties van de media waren over het algemeen positief te noemen, hoewel er wel door
sommige journalisten enkele krinsche kanttekeningen werden geplaatst.

Negatieve reacties
De negati eve reacties in de pers richtten zich op verschillende aspecten van de voorstelling.
>Een journaliste vond de teksten gebaseerd op de interviews met dove vrouwen minder sterk
dan de oorspronkelijke monologen.
) Een journalist noemde het oubollig vorrningstoneel van huppelkutjes. zoals hij het
uitdrukte .

Positieve reacties
Radio Televisie Noord-Holland en AT5 maakten een kon Item over de voorstelling. Daarvoor
nam en zij de voorstelling integraal op en interviewden bov endien enkele actrices . De beide
filmploegen lieten weten bijzonder onder de indruk te zijn van de voorstelling en - als ze
van te voren hadd en geweten wat deze inhield - een langere uitzending over de voorstelling
hadden w illen maken .
De actrices zijn allen te gast geweest in het programma Papa ui, maar dat draaide meer om
Papaul zelf dan om de voorstelling.
Op de radio is meerdere malen aandacht besteed aan de voorstelling maar dan in de vorm van
een vooraankondiging.
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CONCLUSIE

Keuze voor Vagina Verhalen

Achteraf heeft de keuze voor een tweetalige versie van De Vagina Monologen zowel negatieve
als positi eve aspecten met zich mee gebracht.
Doo rdat Vagina Verhalen gemaakt is in het kielzog van de Nederlandse versie van De Vagina
Mono logen en in he t tweede seizoen ook de voorstelling Gesluierde Monologen ten tone le
werd gevoerd, on tstond er bij programmeurs, pu bliek en de media een zekere 'vaginarnoeheid '.
Daardoor wilden sommige programmeurs Vagina Verhalen nier programmeren, dacht een deel
van het publi ek 'het' al gezien te hebben en was er vanu it de media minder belangstelling voor
deze voo rstelling van Handtheater dan voor vorige voorstellingen .
Aan de andere kant is een deel van het publi ek juist komen kijken aangemoedigd door de faam
van De Vagina Monologen en door het onderwerp van de voorstelling.

Uitgangspunten

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten val) Vagintl Verhalen beschreven. Hoe hebben deze uit
gangspunten in de praktijk uitgepakt?

Tweetaligheid in duo-rollen
Voor de eerste maal heeft Handtheater op zo' n grote schaal met tweetaligheid op het podium
gewerkt, waarbij dove en horende actrices in duo's de tekst brachten in de Nederlandse
Gebarentaal en gelijktijdig in het gesproken Nederland s.
Hoewel her uiteindelijke resultaat tot tevredenheid stemt, is het proces niet gladjes verlopen.
Daarvoor zijn enkele redenen aan te geven :
> De twee talen die in de voorstelling worden gebruikt, hebben maatschappelijk genen geen

gelijkwaardige positie . Het Nederlands is de taal van een culturele meerderheid, een taal
die zich sinds eeuwen heeft kunnen ontwikkelen . Het Nederlands kent woordenboeken
en grammatica's, en wordt al sinds lange tijd aan scholen en universiteiten onderwezen.
De Nederlandse Gebarentaal is de taal van een culturele minderheid en werd tot voor kort
ond erdrukt. Ondanks intensieve pogingen is het tot nu toe niet gelukt om de overheid zover
te krijgen de Ned erlandse Gebarentaal (C erkennen. Het ond erzoek naar de grammaticale
structuur van de Nederlandse Gebarentaal is pas twe e decennia oud en het vastleggen van

het lexicon en de grammatica staat nog in de kinderschoenen .
>Tussen dove en horende actrices bestaat een essentieel verschil waarvoor geen oplossing te

vinden is: horende vrouwen kunnen de gebarentaal van hun dove partner (leren) aflezen,
terwijl dove vrouwen de gesproken taal van hun hor end e partner nooit kunnen hor en .
Alleen als die ongelijkheid niet gezien wordt als ongelijkwaardigheid is dat voor beiden
overkomelijk. Bij sommige duo's ontbrak in aanvang een basis van vertrouwen en een
acceptatie van dit onoplosbare verschil.

> Niet alle hor ende actrices beheersten de Nede rlandse Gebarentaal. Zij moesten deze zelfs
nog tijdens het tournee leren aflezen en hielden zich daard oor vast aan hun tekst op papi er.
Omdat het script vertaald is naar de Nederlandse Gebarentaal en deze wal een andere

grammaticale structuur heeft dan het Nederlands, wijkt de op het toneel uitgesproken tekst
af Van het oorspronkelijke script. Bij sommige vrouwen zat de tekst van het script zo vast
in hun hoofd, dat ze moeilijk tot een and ere tekst te bewegen waren die naadloos zo u
samenvallen met de teks t in de Nederlandse Gebarentaal.
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> Een aantal horende vrouwen ervoer het deel uitmaken van een duo als een beperking
van hun vrijheid, omdat zij hun tekst moesten aanpassen aan de gebarentaal en in tempo
afhankelijk waren van hun dove partner. Die vrouwen die dat vanaf het begin hebben
geaccepteerd, hadden het minst moeite met dit gegeven en konden zich eerder van hun
dove partner 'Ioszingen' en - vermoedelijk daardoor - binnen het duo tOt een eigen
'performance' komen.

Meertaligheid
Oorspronkelijkwas het de bedoeling dat er meerdere (gebarenjtalenin de voorstelling zouden
voorkomen, naast het gesproken Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. Uiteindelijk is er
van dat uitgangspunt weinig terecht gekomen. In het begin waren er twee andere gesproken
talen in de voorstelling verwerkt, het Fries en het Papiaments. Omdat de Friese actrice zich
door omstandigheden moest terugtrekken, verviel het Fries en bleef alleen het Papiaments
over en dan nog maar in twee fragmenten, één zin en een iets langer fragment:

No masdespues ku e soldanan ti hinlea nan rifle /argu den mi. Asina (riem"" e loop die rifle leu ti

pone mi kUftlSOI1 SlOp di bati. /vlinosa leu nan tin pensa di tira o(nan fin pensa di hinkefe door
di 1111 menie turdi. Seis homher [uene, doklerll101151WWI1 ku masker tJretu la hineaboter den mi,
palu, paludi basora.

Overdat korte fragment isveel redoen geweest. Zowel onder de actricesals onder het publiek
waren (felle) voor- en tegenstanders, Sommigen vonden het jammer tot onaanvaardbaar dat
'het publiek het niet kon verstaan' en gingen er dus automatisch vanuit dat er zich geen
mensen uit Curaçao onder het publiek zouden bevinden. Anderen meenden dat - ook al
konden ze het fragment niet verstaan - het een emotionele klankkleur had die zij bij de
monoloog vonden passen.
De actrice voor wie Papiaments de moedertaal is, ontleende veel betekenis aan dit fragment.
Als zij deze tekst uitsprak, nam haar stem in kracht en betekenis toe.

Opening in de Nederlandse Gebarentaal
De regisseur heeft ervoor gekozen - als statement - om de voorstelling te laten beginnen in
stilte, met een monoloog inde NederlandseGebarentaaldie niet simultaan werd stemgegeven.
Handtheater is namelijk uit de dovengemeenschap ontstaan en de Nederlandse Gebarentaal
is voor Handtheater de eerste podiumtaal. Dat de meeste voorstellingen van Handtheater
tweetalig zijn, dus ook in het gesproken Nederlands, is een gebaar naar het horende publiek
dat de Nederlandse Gebarentaal niet beheerst.
In vrijwel alle theaters waar de voorstelling werd gespeeld, lokte deze opening in gebarentaal
hoorbare reacties op. Sommige horende mensen begonnen nerveus te kuchen, konden niet
stil blijven zitten, giechelden onderdrukt en kregen zo nu en dan zelfs de slappe lach.
Op het moment dat dezelfde monoloog verder op in de voorstelling werd herhaald, werd
het echter steevast muisstil. Na een aantal voorstellingen hebben we mensen die moesten
giechelen of lachen gevraagd naar de achterliggende reden. Die mensen gaven enigszins
beschaamd aan dat de schrikhen om het hart was geslagen bij het idee dat de hele voorstelling
alleen U1gebarentaal zou zijn en zijhet dus niet zouden kunnen volgen. Sominigengaven ook
aan geschrokken te zijn van de heftigheid van de gebaren; de monoloog is namelijkhet relaas
van een Bosnischevrouw die vertelt hoe zij in de oorlog door een groep soldaten is gemarteld
en verkracht. Wanneer de monoloog werd herhaald maar dan met de vertaling in het



Nederlands, werd de inhoud voor horenden die de Nederlandse Gebaremaal niet beheersen,
pas begrijpelijk en schaamde men zich des te meer voor de hilarische reactie.

Veel vrouwen
De keuze voor veel vrouwen die tegelijkertijd op het podium zijn, heeft het verwachte effect
gesorteerd .
Het moment dat - na de opening door een van de dove vrouwen - de vijftien overige vrouwen
het podium opkomen, was iedere keer weer een verrassing. Vooral de verschillen in leeftijd,
uiterlijk en postuur drukten uit dat Vagina Verhalen de verhalen van vele vrouwen zijn.

Verhalen van dove vrouwen
Over het algemeen werden de monologen en de gemeenschappelijke scènes die gebaseerd
waren op de interviews met dove vrouwen gewaardeerd. Vooral de monoloog Haar vagina,
mijn vagina van de oudste actrice gebaseerd op haar eigen ervaringen met haar coming out als
lesbische vrouw, riep ontroering op.

Geen decor
De keuze om geen decor te gebruiken is niet alleen ingegeven door praktische overwegingen
(op de meeste podia zou naast zestien actrices voor decor nauwelijks ruimte zijn geweest)
maar vooral ook door inhoudelijke overwegingen. Ieder decor zou voor deze monologen re
concreet zijn geweest.
Dat deze keuze werd gewaardeerd blijkt onder andere uit de reactie van een decorontwerpster.

De mooiste voorstelling zonder decor die Ik 0011gezie« heb.
Aviva de Groot

De vrouwen vormden in gechoreografeerde bewegingen en formaties voor elkaar het decor.
De choreografie is gemengd omvangen. Sommigen vonden de choreografie te stijf en
gekunsteld, anderen noemden deze juist dynarmsch en wervelend. De bewegingen waren nogal
uiteenlopend van kwaliteit. Sommige bewegingen waren prachtig om te zien en in harmonie
met de tekst, andere bewegingen boeiden niet of hadden geen relatie met de scène .
Het lichtontwerp IS onverdeeld gunstig ontvangen, met als enige aantekening dat het dove
publiek zich in het begin van het tournee af en we heeft beklaagd over de onderbelichting van

bepaalde scènes. De lichtontwerper heeft bet lichtplan toen bijgesteld.

Geen theaterkleding
Ook de keuze om uit te gaan van bestaande kleding in Uiteenlopende stijlen) maar in dezelfde
kleurschakering is positief gewaardeerd, hoewel niet Iedereen over á1le kleding te spreken was.

Natuurlijk spel
Het is vnjwel alle dove amices gelukt om hun monoloog op natuurlijke wijze te brengen,
zo zelfs dat soms ten onrechte werd aangenomen dat bet hun eigen verhaal was . Vooral
de emotioneel geladen monologen maakren indruk door de persoonlijke wijze waarop die
werden verteld.
Een aantal horende actrices had daar meer moeite mee. Sommigen werden gehmderd door een
bepaalde opvatting over wat toneelspelen zou moeren zijn, namelijk het spelen van een rol.Enkelen
voelden zich beperkt in het brengen van de tekst door de koppeling aan hun dove partner.
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Co-regie
Het lag in de bedoeling dat de regisseur zo u samenwerken met de dove Amerikaanse regisseur
Iane Norman, tevens verbonden als professor aan Callauder Universiry, College of Liberal
Arts, Sciences and Technologies.
[ane Norman heeft een tweetalige versie van The Vagina Monologues geregisseerd met 19
actrices, van wie 10 doof, in de American Sign Language en het gesproken Engels.
Hoewel er vergevorderde afspraken waren gemaakt, heeft Iane Norman uiteindehjk besloten
niet te reizen in verband met de verspreiding van de longziekte SARS. Dat besluit hebben we
zeer betreurd , omdat zij als dove regisseur een belangrijke inbreng had kunnen hebben .

Teksten en vertalingen

Hoewel Handtheater bij Vagina vemalen veel eerder dan voorheen is begonnen met de
vertaling, bleek de geplande tijd (Och onvoldoende te zijn. Daarvoor zijn enkele oorzaken aan
te wijzen:
) Achteraf gezien is de hoeveelheid tekst die vertaald moest worden onderschat.
) De vertalers konden - gezien hun andere werkzaamheden - niet Iull time aan de vertaling

werken.
) Mindy Brown die een staat van dienst heelt als tolk van grote cultu rele evenementen, is van

oorsprong Amerikaanse. Het Engels is dus haar moedertaal. Omdat het Nederlandse script
op een groot aantal punten afwijkt van de oorspronkelijke Vagina Mo nologues, kon zij niet
zondermeer de Engelse tekst van Eve Emier als uitgangspunr nemen .

) Mindy is een 'fluent signer' waar het gaat om de American Sigo Language, met de
Nederlandse Gebarentaal is zij pas enkele jaren geleden in aanraking gekomen . Mindy heeft
dit manco trachten op te lossen door te werken met Petwin Schol en loge Vink, twee dove
vrouwen voor wie de Nederlandse Gebarentaal de eerste taal is. Voor Perwin en lnge is het
geschreven Nederlands echter niet de eerste taal.

) De interviews met dove vrouwen zijn pas in een later stadium gehouden en kond en toen
pas worden vertaa ld. Da t betekende dat sommige monologen nog vertaald moesten
worden toen de repetities al waren begonnen .

) Tijdens het zetten van het stuk zijn sommige teksten vervangen of gewijzigd . Voor die
stukken moest ter plekke nog een vertaling worden gemaakt.

) De actrices konden zich in sommige vertalingen niet vinden, maar wa ren niet altijd in staat
om een goed alternatief te bedenken.

Het ontbreken van een volled ige vertaling naar tevredenheid heeft veel irritatie opgeroepen .
Die irritatie werd nog versterkt door het feit dat de dove actrice eerst haar tekst moest
memoreren en zonder haperingen moest kunnen gebaren, voordat haar horende partner aan
haar tekst kon werken. Niet iedere dove actrice lukte het om binnen afzienbare tijd de tekst
onder de knie te krijgen en niet iede re horende actrice was even geduldig.
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Een horende actrice zei tijdens de evaluatie het volgende over de vertaling:

Tijdens de reyetitiepaiod» heefi lIIij het ontzeuende gemis aan een vettaling panen gespeeld.
I-Iel gemis aan een goede verlaling heefi eigenlijk het hele seizoen nog doorgelt/ukl. Ik vind hel
ontzeuend. Dal hel toch nog een goede voorstelling 15 geworden, is een wonder. Maar het had
nog zoveelbelet kunnen zijn, zonder {nistranes. De gebrekkige vertafing hee(r el;;n omzatende
negatieve impact ge!rad.

Een dove actrice merkte op:

Ik vind ook dal her 11J'eL goed is gegaan met de vertaling. maat de vettaling is sowieso een
/iustrere.nd pro(t's Erzijn geen pro(essionele verlalers Nederlands-Nederlandse Celrarentaa!en
ik llïeel zekerdalalsMindygeen vettaling hadgemaale: en IVlj hes zel( hadden moetendoen, hel
ook niet gel11C1kkelijk zouziingeweest. Wé moelen nog groeien in dat proces.

De conclusie is dar er m.eer tijd voor de vertaling moet zijn en meer tijd tussen het afleveren
van de vertaling en het begin van de repeuneperiode . Ook tijdens de repetitieperiode zouden
vertalers aanwezig moeten zijn.

Informatiebijeenkomst, audities en selectie

Over de informanebijeenkomst, de audities en de selectie kunnen we kon zijn. Iedereen was
tevreden over de grondigheid waarmee deze zijn aangepakt. De informatieve bijeenkomst
is uitstekend bezocht en de. verstrekte informatie voldeed qua inhoud en vorm aan de
verwachringen.
De audities werden door de deelnemende vrouwen als plezierig ervaren.

Het team van vijfvrouwen dat de selectie heeftged aan. heeft in goede harmonie samengewerkt
en kwam zonder veel moeite tot een unaniem oordeel.

Voortraject

Ook al duurde het voortraject een half jaar, toch vond iedereen dat te kort. De. algemene opinie
was dat de cursus getypeerd kon worden als 'van alles een beetje en van niets genoeg'.
Handth eater werkt meestal met dove acteurs en actrices voor wie de opleidingen op het
gebied van de podiumkunsten niet toegankelijk zijn en tracht in dit hiaat te voorzien door in
eigen buis een opleiding te verzorgen. Een opleiding van een half jaar van een halve of hele
dag in de week kan uiteraard niet worden vergeleken met een dagopleiding van vier jaar.
Reden te meer om meer inspanningen te verrichten een theateropleiding voor doven van de
grond te krijgen. In dit licht gezien is het te betreuren dat de Raad voor Cultuur te kennen
heeft gegeven geen prioriteit aan een dergelijke opleiding te geven.
Het vooreaj eer is wel alom gewaardeerd omdat het de zestien vrouwen 10 staat heeft gesteld
elkaar te leren kennen en een hechte groep te vormen.
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Repetities

Omdat alle actrices een druk bestaan hebben, een dag- of avondopleiding volgen, werken
en in een aantal gevallen ook nog gezinstaken vervullen, was het niet gemakkelijk om een
aaneengesloten repetiueperiode van tenminste zes weken te plannen. Uiteindelijkzijn er twee
repetitieperiodes van ieder twee weken geweest. Vier weken is te weinig, met als gevolg dar
ook in het begin van het tournee nog hard aan de voorstelling moest worden gewerkt.
Dat de repetities noodgedwongen in twee periodes hebben plaatsgevonden, bleek achteraf
heel vruchtbaar te zijn. Van de tijd tussen de twee periodes in konden de meeste actrices
gebruikmaken om hun tekst te memoreren en uit te werken.
In de repetitieperiode kwamen drie vrouwen - voor velen onverwacht - met een persoonlijk
verhaal over seksueel misbruik. Dat legde op dat moment een zware druk op de actrices en
de medewerksters. Toch heeft dat gegevener ook toe geleid dat allen nog meer dan voorheen
gemotiveerd waren om verhalen van vrouwen op een theatrale wijze ten tonele te voeren.

Tournee

Het tournee is in alle opzichten goed verlopen.
> In vrijwel alle provincies van Nederland zijn voorstellingengespeeld.
> Zalen waren goed gevuld tot uitverkocht.
> Contacten met theaters waren over het algemeen uitstekend te noemen.
> De voorstellingen zijn door LWl\10g procent doven en tachtig procent horenden bezocht.
) Catering en vervoer zijn - voor zo'n kleine organisatie als Handtheater - uitstekend

geregeld.
) De onderlinge samenwerking en band tussen de actrices, en tussen de actricesen de andere

medewerkster liet vrijwelniets te wensen over.

> Het feit dat in de loop van twee seizoenen vier actrices moesten worden vervangen en dat
andere actrices van monoloog hebben moeten wisselen, heeft niet tot onoverkomelijke
problemen geleid en zelfs een meerwaarde opgeleverd.

> Handtheater heeft het project zonder noemenswaardige tekorten kunnen afsluiten.

Reacties

De reacties waren - op enkele uitzonderingen na - lovend. Voor de reacties verwijzen we
naar bijlage 4 waarin publieksreacties zijn opgenomen en naar bijlage 5 met overdrukken van
artikelen en recensies.
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COMMENTAAR OP OE VAGINA MONOLOGEN VAN EVE ENSlER

Toen ik voor het eerst van De Vagina Monologen hoorde, was ik blij verrast, Dat er een
avondvullende voorstelling gemaakt was over de vagina in de brede zin, vond ik geweldig.
Zeker omdat er op dat gebied weinig tot niets bestaat, een feit dat overigens te denken geeft.

Het plan werd geboren om een van de monologen te vertalen en op het Open Podium te
brengen. Vandaar dat ik de tekst in de Nederlandse vertaling aandachtig las. Hoewel sommige
stukken me aanspraken, had ik al bij eerste lezing een unheimisch gevoel. Het was niet dat
sommige teksten te shockerend waren, maar de ondoorzichtigheid van het journalïsneke
proces stoorde me.
EveEnslerzegt dat ze haar monologen gebaseerd heeft op interviews me/meerdan tweehonderd
vrouwen. Waarom kan ze niet exacter zijn in het aantal? Waarom niet 216 of 283 vrouwen?
Waarom staat er nergens iets over wie die vrouwen zijn, behalve een globale aanwijzing,
zoals oude, jonge, atleenstaande, getrou\vde, blanke, zvaane enz. vrouwen. Waarom niet ergens een
overzicht van de leeftijden van de vrouwen en de aantallen per leeftijdsgroep? Waarom staat er
nergens hoe ze de vrouwen heeft geïnterviewd? Waarom is er geen verwijzing naar de vragen
die ze heeft gesteld? Waarom is niet duidelijk hoe de interviews zijn vastgelegd? Maakte ze
wel of niet aantekeningen? Nam ze de gesprekken al dan niet op cassette op? Hoe heeft ze de
interviews uitgewerkt? Zijn het letterlijke citaten? Of heeft ze alles geparafraseerd?

Ze zegt zelf:
Sommige monologen zi/n vtijwd woordelijk uit de mond vande geïntcrvicwJtle vrouw) opgetekcnd.
Sommige monofagen zijn samengesteld uil meerdere interviews. En soms begon ik met een
imervievo, maar hadik hel vooraf naar m//n zin.

En ...
Ik il1lelvit:\vde vele vrOUIIJeJ1 overmenstruaue. Er ontstond een soort koor,een soort lIJ/M e collectieve
zang. VrOUlIJen echoden elkaar. Ik lie: de slemmen ineleaar bloeden. En ik verfoor mezeliin he!
bloeden.

Het is dus niet te traceren of het bij een monoloog gaat om een vrijwellenerlijke inrerviewreksr,
een samenstelling uit verschillende interviews of dat z.ehet vooral naar haar zin heef! gehad.
Ik heb inmiddels De Vagina Monologen opnieuw uit het Engels naar het Nederlands vertaald,
omdat het bij de bestaande Nederlandse vertaling gaat om een bepaalde selectie en omdat
de vertaalster een bepaalde stijl heeft gehanteerd _Tijdens het vertalen bleek dat alle Engelse
monologen behept zijn met een quasr poëusch taalgebruik, nier kloppende beeldspraken,
onzuivere woordkeuze en dat er in verschillende monologen dezelfde ongewone uitdrukkingen
worden gebruikt (bijvoorbeeld 'politiek incorrect")

Het is echter onwaarschijnlijk dat vrouwen die van elkaar verschillen in leeftijd, opleiding,
sociale achtergrond, woonplaats enz. allen eenzelfde taalgebruik zouden hebben.

Ik heb de indruk dat sommige monologen werkelijk gebaseerd zijn op de antwoorden die
vrouwen op vragen van Eve Ensler hebben gegeven. Aannemelijk lijkt me dat de monologen
Als je vagina Zich ZOII kleden... , A/5 je vagl!1û zou kunnen praten.. , , '\laar ruikt een vagina naad en
ik was 12 (over menstruatie) gebaseerd zijn op uitspraken van vrouwen. Het gaat bij deze
monologen om een eenvoudige vraag waarop vrouwen een kort antwoord kunnen geven.
Andere monologen zijn misschien in de vertewel gebaseerd op het verhaal vaneen of meerdere
vrouwen, maar zijn zeker niet letterlijk opgetekend, maar door Ensler geparafraseerd.
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Juist omdat het gaat om een van de weinige keren dat vrouwen zich over een voor hen zo
delicaat onderwerp uiten , verdient het aanbeveling om met hun uitspraken uiterst zorgvuldig
om te gaan, zou gedocumenteerd moeten worden met welke vrouwen, op wel ke momenten ,
waarover, op welke wijze is gesproken . Wie die vrouwen waren, qua leeftijd, beroepsgroep,
woonplaats, seksu ele voorkeur, etnische achtergrond enz. Hun uitspraken zouden bijvoorkeu r
op cassette moeten worden o pgeno men en van elke cassette zou een letterlijke transscriptie
moeten worden gemaakt, zodat je altijd naar de brontekst kan terugkeren .
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VERGELIJKING TUSSEN DE NEDERLANDSE VERTALINGEN



DE VAGINA MONOLOGEN

Engelse brontekst

3. 11 needed a context of ether vagina's 
a community, a culture of vagina 's.

3. There's so much darkness and secrecy
surround ing them.

5. .. . like the Bermuda Triangle. Nobody ever
report s back from there.

5. I'm worried aboul vagina's.

9. Th is exciled him.

10. TM tneraplst had a truck German accent
and gasped between senlences 10show her
empalhy.

10. .. . calamine lotion

10.... questions diluted the process

10 ... he was so happy shaving me

11. ' " his spiky sharpness slicking into me

15. Silk stockings.

15. Mink.

15. A pink boa.

15. A male tuxedo.

15. Jeans.

7-sep-02

Nederlandse vertaling

11. Ze moesten een context krijgen van andere
vagina's - een commune, een vagina-cultuur.

11. Er zit zoveel oulsterrus en geheimzinnig
heid omheen.

11. ... een soort Bermudadriehoek, waar nooit
iemand meer van terugkomt.

13. Daar zaten we mee .. .

17. Daar werd hij geil van.

17. De therapeute had een Duits accenl en hapte
(hap) na elke zin (hap) naar adem om te laten
horen hoezeer ze meeleefde.

17 . .. . babyzalf

17. ... dat al die vragen het proces geen goed deden

18.... als een blije geil bleef hij maar doorscheren

18. .. . alsof hij een cock tailprikker in ... stak

18. Netkousen.

18. Een nertsmof.

19. Een paarse boa .

19. Een srnoklnçstrik.

19. Een spijkerjasje.

Vertaling Handtheater

12. Mijn vagina heeft het nodig om verbonden te zijn
met andere vagina 's, te behoren tot een vagina
gemeenschap, deel uit te maken van een vaginaculIuur.

12. Ze zijn gehuld in diepe duisternis en er hangt zo
veel geheimzinnigheid omheen.

12. t Lijkl wel de Berm udadr iehoek, waarvan niemand
terugkeert om verslag uit te brengen.

16. Ik maak me zorgen over vagina 's.

18. Dat wond hem op.

18. De therapeute had een zwaar Duits accent. Ze
zuchtte meelevend na iedere zin.

18. . ..aner sun

19. Vragen vertragen het proces, zei ze.

19.. .. zo blij was hij dat hij me kon scheren

19. .. . hoe hij zijn steke lige scherpe ding in me stak

20. Zijden kousen.

20. Een bontmantel.

20 . Een roze boa.

20 . Een smoking.

20 . Een spijkerbroek.



16. An evening gown.

16. Sequ ins.

16. See·through black underwear.

16. A taftera bali gown.

16. Purple velvet pajamas.

16. A silk kimono.

16. An sleetrical shock device ...

17. Lace and combat boots.

17. Purple feathers and twigs and shells.

19. Is tnat you?

20. Lick me.

20. Stay home.

20 . Brave enetee.

20. Embrace me.

20. Don't stop.

20. More, more.

20. Rock me.

20 . Let's go .

21. Thank you .

21 . Don't give up.

19. Een strapless avondjurk.

19. Rode pumps.

19. Doorschijnend zwarte voile.

19. Een kokerrok met split.

19. Pyjamajasje.

20. Een kimono.

20. Prikkeldraad.

20. Een topje en legerk istjes.

20. Veren met stras.

34. Jij weer?

35 . Sla me maar!

35 . Thuiswedstrijd?

35. Knappe jongen!

35. Kus me dan.

35. loop maar door.

35 . Nog niet.

36. Schudden voor gebruik.

36. Kom nou.

36 . Je wordt bedankt.

36. Hou vast!

20. Een avondjurk.

20. Lovertjes .

20. Doorschijnend zwart ondergoed.

20. Een baljurk van tafzijde.

21. Een pyjama van paars fluweel.

21. Een zijden kimono.

21. Schr ikdraad.

21. Kant en soldatenkistjes.

21. Paarse veren , takjes en schelpen .

41. Ben jij dal?

41. Lik me .

41. Je hoeft niet meer te komen.

41. Jij durft !

42. Omhels me.

42. Ga door!

42. Meer , meer.

43. Wieg me.

43. We gaan ervoor.

43. Dank je.

43. Hou vol.



25. The flood

25. Down there?

25. li's very damp, clammy.

25 . You'd gel sick.

25 . Suffocaling.

26. ... and things are caught there , little
animals and things

27. It was like this force of pass ion , this river
ot lite jus t f100ded out of me .. .

28 (restaurant) with chandeliers

28. Huge shrimp, fabulous shr imp

29. ... knee-deep

43. ...a round pink lender shell

44. A big serving plate with a kind ol
Devonshire pattem

44. ... atoms that gol lost there
(a black hole in space)

44. I had always thouçru ol my vag ina as an
anatomical vacuum randomly sucking up
pa rtieles and objects from the surrounding
environment.

45. I did nol, lor example, see it as a part of
my body, someth ing between my legs,
attacnso to me.

45.... the early astronomers

22. De zondvloed

22. Van onderen?

22. Het is er heel vochtig, klammig.

22. Je bent meteen ziek.

22. Je slikt er.

23. .. . en er staat rotzooi

23. Het was net alsof er een vurige rivier door me
heen stroomde .. .

24. .. . met enorme kandelaars

24. Enorme, prachtige garnalen .

25. .. . tot zijn middel

27 . . . . een roze ronde zachte schelp

28. Een grool dienblad met een slagroomtaartje
erop

28. ... cellen die daar verzeild waren geraakt
(een zwart gat)

28. Ik had me mijn vagina altijd voorgesteld als een
anatomisch vacuum waar af en toe wat substantie
uil de omgeving In doorsijpelt.

28. Ik zag het bijvoorbeeld niet als iets dal aan mij
vastzat.

29 . . .. de eerste astronauten

22. De overstroming

22. Daarbeneden?

22. Het is er heel vochtig en klam.

22. Je wordt er alleen maar ziek van .

22 . Hel is er om te stikken.

23. Soms raken er diertjes en zo verzeild er die kunnen
er niet meer uit.

23. Het was alsof die onbeheerste lust, die rivier van hel
leven uil me stroomde .. .

24 .. ..met die kroonluchters

24. Enorme, overheerlijke garnalen.

25 . ... lot zijn knieeen

32. ... een roze, geronde, lere schelp

32 . Een grote dienschaal met een bloemetjesdessin

32. . .. atomen die in hel zwarte gal verdwijnen

32. Ik had mijn vagina altijd beschouwd als een vacuum in
mijn lichaam dat willekeurig deeltjes en objecten die in
de buurt komen, opslorpt.

33. Ik zag mijn vagina niet als een onderdeel van mijn
lichaam, iets tussen mijn benen dat bij mij hoorde.

33 . ... de eerste sterrenkundigen



46. 1I was better than the Grand Canyon,
ancient and full of grace

46.... it (vagina) could hide and seek, open
and close

47. They (orgasms) happened a lot in water,
moslly in bath. Once in Cape Cod.

47. They happened on horses, on bicycles , on
the treadmill at the gym.

47. II feit Hollywood. Orgasms by formula.

49.... my gold ring wilh lhe emeralds

49. I watcned myself Iloat above myself.

49.... as I slowly began 10approach myself
and reenter.

50. I came into my own rnusclss ...

50. I was .. . ready and young and alive

50. There was a litt le quivering at first, which
urged me to stay.

50. The quaking broke open into an anctent
horizon of light and silenee, which opened onto
a plane of musie and colers and innocence
and longing.

51. ... anc it is twiee ... twiee '" Iwice me
nurnber in Ihe penis

29. Hel was mooier dan de Grand Canyon,
klassiek en indrukwekkend

29. Ik kon ermee verstoppertje spelen , ik kon het
openmaken en dichtdoen .

30. Ik kreeg ze vaak in water, meestal in bad. Een
keertje aan het strand.

30. Het gebeurde op een paard, op de fiets en op de
bok in de gymzaal.

31. Dat was zo nep.

31.. .. mijn gouden ringetje met steentje

32. Ik voelde me boven mezelf zweven.

32.... dat ik langzaam mezell begon te naderen
en weer iets afwierp.

32. Ik raakte verzeild in mijn eigen spieren .. .

32. Ik werd ... lot alles bereid en bevangen door
frisse energie

32. Het begon meI een lichte trilling, die me dwong
te blijven.

32. De beving werd zwakker en trok weg achter de
horzien . Er was licht en er heerste rust, ik zweefde
in een hemel met zachte muziek en prachtige
kleuren .

34.... en zesmaal hoger dan die in de penis

34. Het was mooier dan de Grand Canyon,
eeuwenoud en in al le opzichten gracieus.

34. Het kon verstoppertje spelen , openen en sluiten .

34. Het overkwam me vooral als ik in het water lag,
meestal in bad. Ook een keer in zee.

34. Het overkwam me als ik op een paard zal, of op de
fiets, of op de loopband in het fitnesscentrum.

34. Het deed me denken aan films uit Hollywood,
clichematig. Orgasmen volgens een bepaalde formule.

35. ... mijn gouden ringetje meI smaragden

36. Ik zag mezelf boven mijzelf zweven.

36.. .. hoe ik langzaam mijzelf naderde en weer bezit
van mijn lichaam nam (of: weer in mijzelf terugkeerde)

36. Ik nam bezit van mijn spieren ...

36. Ik was ... bereidwillig en jong en vitaal.

36. Het begon met een lichte siddering, waardoor ik me
even inhield.

36. Na de aardbeving kwam een eeuwenoude horizon
van licht en stilte tevoorschijn, die een vlakte van muziek
en kleuren en onschuld en verlangen begrensde.

37.... en hel is tweemaal ... tweemaal ... tweemaal
zoveel als in de penis



53. li 's embarrassing, because a's not
politically correct.

53. Dur self-hatred is only Ihe inlernalized
repression and hatred of the patnarehal
culture.

53. I know all of it.

53. If we'd grown up . ..

54. .. . milkshakes and cookies

54.... futons with lighl cotton comforters

54. .. .liIlle velvet settees

54. ... leopard rugs

54. ... quilled potholders

54. . .. place settings

54. Whenever I had sex with a man, I pictured
him inside a mink-lined muffler or a red rose
or a Chinese bowl.

55. He did not have any problems or issues,
and was not even an alcoholic.

57. ... like a great painting or a waterfall

57. He wasn't grossed out.

61. Cow mooiing sun restinç

62. And its throat (of the animal) is slit and it
bleeds through all my summer dresses.

37. Hel is wel genant, want het ging niet zoals het
hoort.

37. Onze zellhaat is niets anders dan aangeprate
verdringing en haat tegen de patriarchale cultuur.

37. Zoiets .

37. Als we leefden ...

38. ' " bier en chocola

38. . ..futons

38. . .. fluwelen kussentjes

38. ... kleedjes met tijgermotief of andere mooie
printjes

38.. .. gewatteerde eiwarmers

38. .. . placemats

38. En als er een man in me kwam, zal hij in een
bontmot. of in een Chinese rijstkom.

38. Hij maakte geen problemen of ruzies, en was
zelfs geen alcoho list.

41. .. . als een schilterend schilderij of een sapp ige
appel

41. En ik vond hem steeds leuker.

44. ...koe loeit zon bijna onder

44. En zijn keel is doorgesneden en hij bloedt door
al mijn zomerjurken heen .

23. Ik schaam me ervoor, omdat hel niet politiek correct
is.

38. Onze zelfhaat is niets anders dan de onderdrukking
en haat van de patriarchale cultuur die we ons hebben
eigengemaakt.

38. Ik weel er alles van .

38. Als we waren opgegroeid ...

38. ... milkshakes en koekjes

3B. ... futons met een licht katoenen dekbed

3B. .. . een fluwelen sofa

38. . .. een panlervel

38. .. . gewatteerde pannenlappen

38.. .. mooi bestek

38. Als ik seks had mei een man, stelde ik me voor dat
hij een want met een bontrandje aantrok , of zijn neus
stak in een rode roos of een in een Chinese kom.

39. Hij had geen problemen en maakte nergens een punt
van. En hij was zelfs niet aan de drank .

40. . .. als een prachtig schilderij of een waterval

40. Hij ging er niet van over zijn nek.

45. ... koe loeit zon slaat slil

45. En zijn keel is doorgesneden en het bloedt door
al mijn zomerjurken heen.



62. My vagina singing all girl songs, all goat
bells ringing songs, all wild autumn lield songs,
vagina songs, vagina home songs .

62. Nol since the soïdiers put a long thick rille
inside me. Sa cotd, Ihe steel rad canceling my
heart.

62. My vagina swimming river water, clean
spilling water over sun-baked stones over
stone cllt, cllt stones over and over.

62. My vagina. A live wet water village.

63. Not since they look turns lor seven days
smelling like reces ano smoked rneat, they left
their dirty sperm inside me.

70. A wad of dry fucKing colton ". Why can't
they lind a way to subtly lubricate the tampon?

70. You naed to work with the vagina.

70. That's what loreplay's all about.

70. ... make it smell Iike a bath room spray or
a garden .

70. Allthose douche sprays - floral, berry, rain.

71. 11 (vagina) shuts down, won't relax.

80. ... she wants 10show me something, and
.. . she kisses me

81. tt's lavender like the lirst sott days of spring .

44. Mijn vagina zingt rneisjeslieojes. alle geitenbellen
rinkelen liedjes, al die ontstuimige herfstige veld
liedjes .

22. Niet meer nadat de soldaten een groot zwaar
geweer in me staken. Zo koud, die stalen loop die
mijn hart omdraait.

45. Mijn vagina zwemI rivierwater, schoon water,
kabbelt van zongebakken rots naar stenenkiezel,
kiezelsteentjes heen en weer.

45. Mijn vagina. Een levendig dorp aan het water.

45. Niet meer nadat ze om de beurt, zeven dagen lang
stinkend naar stront en bedorven vlees hun smerige
sperma in me achterlieten.

47. Een rottige pluk droge katoen ... Waarom ver
zinnen ze geen manier om een tampon heel subtiel
te olien?

48. Je moet een vagina bewerken.

48. Dal heet voorspel.

48.... zorgen dat ze ruikt naar vanille of tuinboeket.

48. AI die vaginale sprays , seringengeur, dennenbos,
lenteregen.

49, Ze wil de deur niet uit. Want dan moet je daar
naar binnen ,

55. ... ze wil me iets laten zien, en .. . ze zoent me

56. De kteur van lavendel, de kleur van viooltjes.

45. Mijn vagina zingt een en al meisjesliedjes, zuivere
tinkelende geiten bellen liedjes, pure wilde herfst velden
liedjes, vagina liedjes , vagina eigen liedjes.

45. Niet meer nadat de soldaten een lang zwaar geweer
in me staken. Zo koud, de stalen loop die mijn hart doet
stilstaan.

45. Mijn vagina zwemt rivier water, schoon water dat
uilstroomlover in de zon gebakken stenen, over stenen
clitoris, over clitoris kiezel telkens weer.

46, Mijn vagina. Een levendig nat water dorp.

46. Niet meer nadat ze zeven dagen lang om beurten
over me heen zijn gegaan, stinkend naar stront en
bedorven vlees en ze hun smerige sperma in me achter
lieten.

49. Een droge dot klotekatoen ... Waarom verzinnen ze
geen tampon met een subtiel glijmiddel?

49. Je moel met de vagina samenwerken.

49. Dal is waar het bij voorspel om gaal.

50.. .. haar laten ruiken als WC verfrissar of een tuin.

50. AI die intiemsprays · bloemetjes, bessen, regen.

50. Ze klapt dicht. Ze kan zich niet ontspannen.

55. .. . ze wil me iets falen voelen , en ... ze kus I me

56. Het heett de kleur van lavendel, van de eerste zachte



81.. .. she genlly ano slowly lays me out on
Ihe bed.

93. Wet garbage

93. Water.

93. Depth.

95. The beginning .

106. ... outrageous outfits

, 06.... they serve qune nicely

106. Moaning was the thing that ultimate ly
seduced me ano got me add icted to making
women happy.

107... . big, outrageous sounds

107. ... my desire to be sexual

107. .. . moans are connected with nol getting
what you want right away

107. . .. moans were best

108 ... people stared at me with contempt

109. .. . unlocking the vagina's mouth

109. .. .they shocked themselves in ..

109. I longed

56. Zachtjes en voorzichtig legt ze me op bed.

59. Naar natte vuilnishoop.

59. Naar wijwater .

59. Een diepe pul.

61. De Schepping.

68. ... krankzinnige outfits

68. ... ze voldoen buitengewoon

6B. Het kreunen was datgene wat me uiteindelijk
verleidde en waar ik vers laafd aan raakte : vrouwen
gelukkig maken.

69. ... totaal belachelijke. ongecontroleerde geluiden

69. Ik wilde gewoon alleen maar een beetje sexy
overkomen

69. . .. kreunen te maken heeft met iets dat je niet
meteen krijgt

69. ... dat je het fijnst kon kreunen

70. ... mensen staarden me verbijsterd aan

70. .. . de mond openmaken

70. ... ze schrokken van ...

70. Ik wilde

lentedagen.

56. Zonder haast te maken legt ze me voorzichtig op bed.

59. Naar vochtig vuilnis.

59. Naar water.

59. Naar diepte .

61. Naar de oorsprong.

64. ... extravagante kleding

64.... ze komen aardig van pas

65. Door het gekreun werd ik verleid, raakte ik verslaafd
aan vrouwen gelukkig maken.

65. .. . heftige, uitzinnige. onbeheerste gelu iden

65. .. . mijn verlangen om seksueel te zijn.

65. ... kreunen Ie maken heeft met het niet meteen
krijgen wat je wilt

65. . .. dat gekreun op zijn best is .. .

65... . ze staarden me minachtend aan.

66. .,. de mond van de vagina ontsluilen

66. .. . ze waren geschokt .. .

66. Ik wilde niets liever



109. Sometimes Ilound it over a woman 's jeans 171. Soms zat die bijvoorbeeld in haar spijkerbroek.

122. ... Ihe ctots 174.... bloedvalen

124. The gray flopping arm 176. Hel roze zwaaiende armpje

124. (I) faced her vag ina 176. (Ik) zag haar vagina

124.... mulilaled 176. ... verminkl

124. The heart is able 10 forgive and repair. 176.Het har! is in staat Ie vergeven en kan zich
nerstanen.

125. 11 (Ihe heart) can ... bleed us inlo Ihis . .. 177. (Het kan) bloeden voor ons in deze ... wereld
world

66. Soms vond ik het. lerwijl ze haar spijkerbroek nog
aan had.

70.... de klonters

70. Hel grauwe zwaaiende armpje

70. Ik zag haar vagina onder ogen .

71.... toegetakeld

71. Hel hart is in slaalom Ie vergeven en weer goed
Ie maken.

71. (Hel kan) ons in deze ... wereld bloeden.
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SPEELPLAATS BEZOEKERSAANTALLEN

Datum Theater

2003

Amsterdam Elders Doof Horend Totaal

19-sep De Schakel Heerhugowaard 1 7 398 405

26-sep Vestzaktheater Vlissingen 1 2 116 118

4-okt Theater De Beun Heiloo 1 20 179 199

11-okt Stadstheater Zoetermeer 1 48 148 196

1-nov Univers iteitstheater Groningen 1 75 14 89

21-nov Theater aan de Parade Den Bosch 1 12 148 160

12-dec De Twee Hondjes Hellevoetsluis 1 30 94 124

Subtotaal o 7 194 1097 1291



2004

24-jan Theater De Regentes Den Haag 1 35 197 232

1-feb Plaza Futura Eindhoven 1 50 73 123

s-teb Theater Kumulus Maastricht 1 55 33 88

10-feb Theater De Brakke Grond Amsterdam 1 20 97 117

11-feb Theater De Brakke Grond Amsterdam 1 35 83 118

12-feb Theater De Brakke Grond Amsterdam 1 30 92 122

13-feb Theater De Brakke Grond Amsterdam 1 40 100 140

14-feb Theater De Brakke Grond Amsterdam 1 45 77 122

19-feb Podium Gigant Apeldoorn 1 30 143 173

s-rnrt Munttheater Weert 1 25 109 134

13-mrt Cultureel Centrum De Skans Gorredijk 1 35 238 273

20-mrt Akademietheater Utrecht 1 40 111 151

2-apr Theater De Kolk Assen 1 85 152 237

16-apr De Fransche School Culemborg 1 39 109 148

23-sep Frascati Amsterdam 1 30 132 162

8-okt Stadsschouwburg Eindhoven 1 40 75 115



30-okt Theater Cultura

6-nov Theater Kumulus

12-nov Podium Gigant

20-nov De Lindenberg

10-dec Stadstheater

Subtotaal 6

Ede

Maastricht

Apeldoorn

Nijmegen

Zoetermeer 1

15

25

10

25

10

20

724

37

13

101

45

181

2198

62

23

126

55

201

2922



2005

5-feb Stadsschouwburg Utrecht 1 6 182 188

19-feb RABO Theater Hengelo 1 15 104 119

s-rnrt Meervaart Amsterdam 1 10 228 238

10-mrt Theater Lantarenft Venster Rotterdam 1 15 41 56

19-mrt Theater De Regentes Den Haag 1 20 108 128

8-apr Universiteitstheater Groningen 1 15 42 57

9-apr Universiteitstheater Groningen 1 10 35 45

23-apr Theater 't OOG Amsterdam 1 34 63 97

Subtotaal 2 6 125 803 928



Totaal aantal voorstellingen Amsterdam

Totaal aantal voorstellingen elders

Totaal aantal voorstellingen

Totaal aantal dove bezoekers

Totaal aantal horende bezoekers

Totaal aantal bezoekers

8

28

36

1043

4098

5141



PUBlIEKSREACTIES

De Schakel, Heerhugowaard

Echt een verademing hoe dil taboedoorbreeende /healer~tuk over zo'n delicaat onderwerp, zo
seneus en lucluig de luch! in voord: gebaard in volkomen harmonie met ha gesprokene.

[een van Zuilen

Een bijzondere voorstelling mei ontroerende verhalen en humoristisch« noten.
Sabina

/-iel syaierde! Boeiend, grappig, Ontroerend. Van begin 101 eindhielden ze deaandacht vast.

Lud van der Garde

Ik zil volop na Ie geniaen enga in de loop vcm de maanden nog eens kijken.
Gerdren Krielaars

De koppels doof/horend zlïn zeer verrassend neageze: Handtheater is volledig in zijn Opzei
geslaagd ha publiek Ie bereiken.

Jool Oyserrnann

Ves tzaktheater, Vlissingen

lk vond hel5amcn5IJe/ tussen horenden en doven fa11lasli~ ch. Een wereld die niet echt bekend is,
{/ng open.

lngrid

Ge'l:leldige avond. WIe hebben minstens even 1.71115 na de vooruelling over de voorstelling
gepraal.

[ol and a

Het gebaar voor vagina, maar ook voorgeheim zai ie nie: vergelen.
Nicole Vermorken

Theater De Beun, Heiloo

Zekervooreen ,gezelschap van voornamelqle mannenzeer leerzaam en mooier dangeil.
Hans, Pleuni, Ruud en MeJlijn

Schil/erend dal gebarcntaal to! kunsi wordl/is verheven. Omroerend ook.
M iep Koppes

Veel dynamischer dan de Vagina Monofagen, de 'horende' zus vandeze versie.
Malousch Köhl er

Een prachllge voorstelling! Dedovenwerelden de werek! van horendenedu gnillegreud.
Heidi Moscck
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Stadstheater, Zoetermeer

Prachtig samenspel tussen dove en horende aarces. Graag meer vandit soontoneel.
WjUie Bosch

Heel anders, maar veel aantrekkelijker dan de Mon%gen. Door de duo-prese 11tatie en de
bewegende groep.

Kees en Marion

Cenoten van de taalvan hellichaam. Klein minpuntie: ik heb de menopauze gemi~t .

Carl"

Eigen!Jik leek hel meniks, maarik hebgenoten.
Ans

Universiteitstheater, Groningen

Bedanei voor de prach/ige voors/et/ing.
KarelBaracs

Mooi en boeiend, vooraf omdat hel zoveel verschillende vrouwen Zt]'n.
Bea Bouwmeester

Edllgeweldig.! Wanneer prkverhaa/?
Dirk-Jan Reitsma

Theater aan de Parade, Den Bosch

Zeer prokssioneel. Erg indruksoekeend. Hope/ijk maeen juffie nogveelproducties hierna.
Tineke Kamphors. uit Ams terdam

Nog 1100i/ zoiets indrukwekkends meegemaakt. Heb sprakeloos zitten k1ken. Wat een snelheid,
verhalend, beeldend.

[eanne Evers

Van n1l]' hadde voorstelling tsoeemaal zolang mogen duren. Mooie vorm ook, die duo-rollen.
Tonnie Vossen
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Theater De Twee Hondjes, Hellevoetsluis

Vooral het samenspel tussen prtlfen/zingenengebaren/aal vond ik zeerindrukwekkend.
A. Schuurman

Nooit geweten dal gcbarentatll zo mooi kan zijn. Combinatie met horenden \vas zeer speciaal.
J\1ooie, soms po étische teesten als basis. Qua vormgevil18" licht e.d. prachtig. En 't onderwerp.
Ook mannenhoren deze voorstelling IC zien.

Jacques Verbeyen , Hellevc ets e Post

ik hadgeen (lalJIVJ idee It'al tWï Ie wachte» stond, maar ik ben zeeraangenaam verrast. Zo mooi,
de combinaties horenden/niet horenden. Ik benonder de indruk enzal deze vootstelling niet snel
vergelen.

Herman Derks

De Regentes, Den Haag

Indrukwekkend samenspel van gebaren + taal + lichaam + kleur. Ik zal jullie warm aanbevelen
en zel]ooknog een keer meegaan.

EveUne

De per(ectil'. vanher samenspel tussendegebarende en sprekende vrouwen tro(ons bijzonder.
Hu ib en Anneke Pieters

U'r'm I1l1ï betrefl is er bij horende mensenaan communiceren via expressie van her gezichl en het
lichaam veel verloren gegaan en ha It'as (tjn om dat in deze voorstelling vael te zien.

Mir eille Hallaar

Plaza Futura, Eindhoven

Vol verbazing gekeken. Praduig! Ve te mooie gebaren gezien. Applaus!
MOniqUé Laeycndecker

Een openbaring diegebaren/at/I! Veelmeermimiek. Jndrukrrekkend.
EUen

Dubbel spel: dubbel, needriemaal zo indrukwekkend.
Hcnk



Theater Kumulus, Maastricht

Vanuit het 'verre' België: écht dames, een prachtvoorstelJing!
Zonder naam

Proficim voorhe: Nederlandse Handtheater! Doe zo voon.
Zo nde r naam

Aangrijpende verhalen die mooi, gevoelig en levendig gebracht zijl1.
Zonder naam

Theater De Brakke Grond, Amsterdam (vijf voorstellingen)

Zoveelverschil/ende VrDUI'(/C/1 inaldie schakeringen rood. Mooie toevoegingen aan deal bekende
monologen.

Ellis

De gebaren voegen iets extra's lOC. Ik ben diepgaaa le:
Marie -Ios é

De mooiste voorstelling. zonderdecor die ik ooi:gezien heb.
Aviva de Groot

Gebaren zijn zo 1/I001~ een nieuwe dimensie.
Ieroen

l'(lal een prachJige voorstelling! De ver/ut/en, de choreografie et! de duo's doo{en horend.
Bert]e Leuw

Ik vind helzo mooi dat iwee voetelden santeneomen in een nieuwe wereld die daarvoor geschapen
Itïkt: theater.

Nana Jongerden

\.\'!tll een expressie! Zozou toneel moelen zij·n: hel raakt en brengl je ineen andere dimensie.
Herman

Degebarel1/C1al heefi voor I1l/ï heef veel toegevoegd.
Roos van Ma ns (eld

Ik hebde andere VlJgini/monologen ookgezie» en ik tro]een avond met hele goede acteurs, maar
deze voorstelling \'(liIS vee! ontroerenderen mooierom IC zien.

Hanneke Leeuwerink

Ik vondhel \vukeftïk prachtig, zo puuren expressief
Pieke Hooghoff

I ""9Inavc r~"le" 10 9



ik lviI hel Raamtheaterin Antwerpen voorstdlen juf/ie er Ie laten speten!
Elsje. Uit Antwerpen

Boven n1l111 vavoachtingen. Ben diepgeraakt door de verschillend: verhalen: grappige, uies«,
Ontroerende verhalen. ik had meer lvillen zien.

Frouk Meinsma

He/mulat vanuit ilatiëgeko11Ien! En niet voorniets - hebgenolen 111 10/ mijn 3 dochters.
Emilie Dyer

Hel kijken van acteur naar aaeut. Ik voelde, proefde respect. een minieadooti« voor IHlï als
publiek. Een prachtig liedals likeur/je achtera].

SUZJlme , Uit Mechelen

Ook voor eengoedhorende toeschouwer IVtlS 'I een prachtvoorsicliing. Ik werder stit van.
Ans Clijnk

W1at zijn we als horenden saai, diearmen hangen ermaar \'(!aJ bil en van onsgezicht vat/nielsaf
u lezen. Wa/ u n lichame!Jïke zeggingskracht heeft iemand met zlfn lichaam.

Lenie 80sm3

De Skäns, Oorredijk

De samenspraak van doven en horenden hee(i megeïntngeerd en vooral ontroerd. f-Iopehïk gaan
jullie hiermee door zodat we ervakervan kunnengw ielel1.

Lutske van Veen

De gebarentaal ga(theatrale meerwaarde.
Jan

Heel origineel om beide lr/ere/den samen te talengaan.
Micke Prins

Academietheater, Utrecht

)1100ie kostuums, (raaie kleuren rood, expressief en ontboezemend: teksten. Ontroerend.
[ita

Keuze 0 11/geen decor te gebruiken, alleen belichting: mooi!
Zonder naam

Zogeweldig open venellen. 80ed volgengebaren/aal.
Marlies van de Vis

I vaaln avelooien I70
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D~!:lfbdÏu 21!~~n
beelde Vagi a
Verba en it

APELDOOI~N - Zonder enige
gêne doen zestien dames open
hartig alles uit de doekcn over
hun vagina in de Vagina Ver
halen. De actrices van het
Handtheater zijn op vrtjdag
12 november te bewonderen in
Gigant. En het zijn nict zo
maar actrices; de helft van hen
is doof en zal alles OVCI' hun in
tiemste plekje laten weten aan
de hand van gebarentaal.

Het Handtheater brengt al bijna
vijft ien jaar voorstellingen van
doven, voor zowel doven als ho
renden. En daar is veel vraag
naar weet regisseur van Vagina
Verhalen Mieke Julien : "De
voorstellingen worden goed be
zocht. Maar we kunnen nooit
aan de vraag voldoen. We zijn
maar een klein gezelschap met
zes vaste acteurs. Eens in het
j aar, of in de twee jaar, is er een
nieuwe voorstelling."
Aanleiding voor Vagina Verha
len zijn de bekende Vagina
Monologen van de Amerikaanse
sch rijfster Eve Ensler. Zij inter
viewdc meer dan tweehonderd
vrouwen van verschillende leef
tijden over hun vagina en alles
wat daarmee te maken heeft.
"Dovcn wilden de inhoud van
de Vagina Monologen ook ken
nen", zegt Mieke. .,Een deel van
de monologen komt terug in Va
gina Verhalen. Daaraan zijn
interviews met dove vrouwen
toegevoegd."

Een van de dove actrices is Will
Hendrik s. Met behulp van tolk
Lize Tennissen, die zelf ook een
rol speelt , laat Will weten dat ze
veel lol beleeft aan het toneel 
spelen. " Ik heb er altijd zin in ,
vooral als we niet in ons Theater
't OOG in Amsterdam spelen
maar ook naar andere plaatsen
gaan . Ik wil graag voelen hoc
het podium daar is."

Uniek
Maar wat zie je nu eigenlijk van
uit de zaal? .,Zestien vrouwen
die bijna de hele tijd allemaal te
gelijk op het podium staan , en
van wie er steeds twee aan het
woord zijn", legt de Amsterdam
se Mieke uit. Doordat het 'twee
talig' is, is de voorstelling inte
ressant voor een gemengd pu
bliek..,AI zijn de horenden wel
altijd in de meerderheid ." De ac
trices vormen duo's, de een
spreekt en de ander gebaart.
"Hel gaat echt samen. Een unie
ke combinatie . Best bijzonder",
vindt Will. "Het is leuk om te la
ten zien hoe wc clat doen. En de
inhoud van de tekst is interes
sant." Mieke knikt instemmend.
.,Voor het eerst wordt ook over
intieme belevingen van dove
vrouwen gesproken."

En wat die intieme belevingen
betreft is er wel wat verschil lus
sen dove en horende vrouwen.
.,Horende vrouwen vrijen over
het algemeen liever in het don-

ker en doven liever met het licht
aan ," weet Wijl. "Logisch. Ho
renden kunnen in het donker nog
met elkaar praten en geluid ma
ken. Doven kunnen ook wel ge
luid maken . maar horen elkaa r
niet. Met het licht aan kun je el
kaar in elk geval nog zien ."
., En", gaat ze verder, "Dove
vrouwen hebben een grotere
kans om seksueel misbruikt te
worden. Een horende kan er nog
over praten. Dove vrouwen krij
gen ook weinig informatie over
seksueel misbruik . Er zijn in het
verleden veel dove vrouwensek
sue el misbruikt. In Vagina Vc r
halen laten we deze vervelende
ervaringen ook zien."

Gebaar
Want een vagina heeft met meer
te maken dan seks. Mieke: " Bij
Vagina Verhalen denkt men we l
dat het alleen om seks gaat.
Daarom komt in Christelijke re
gio's maar weinig publiek . Maar
een vrouw heeft ook te maken
met menstruatie, bevallingen en
seksueel misbruik. Maar het is
niet alleen ellende, er wordt ook
gelachen hoor." Al moesten de
actrices. en dan vooral de dove,
wel even over een drempel heen.
Want voor een dove actrice is
het wel wat anders om een vagi
na ui! te beelden dah om alleen



WiJl Hcndriks is een van de dove actrices in Vagina Verhalen. "Horende vrouwen vrijen over het
algemeen liever in het donker en doven liever met het licht aan," zegt ze Will,

het woord te noemen weet W il\.
"Je moet j e er wel even o ve r
heen zetten om al die ge baren te
make n."

Mieke: " Het geba ar van de vagi
na vol gt toch de vo rm en j e
bee ldt het lager uit. Maar ge ba
rentaal gaat maar tot aan de
buik, dus zo laag als in het echt
hoe ft ook wee r niet. Ma ar in de
voorstelling komt bijvoorbeeld
voor dat Bosni sche vrouwen z ij n
verkracht door soldaten . Dan
maak t het verschi l of j e gewoon
zegt dat ze flessen en stokken in
j e stake n. of clat je het lett erlijk
zo ui tbe eldt ," vertelt ze te rw ijl
ze doet o f er iet s in haar buik
wo rd t gesto ke n. " Dan voel je
bij na echt da t glas in j e schede ."

Lust
Maar leer zaam is het ook nog,
a ltha ns voor het ande re ges lac ht.

" Mannen komen ook st eeds
meer kijken hoor", zegt Will ,
" Het is gew oon erg lachen. En
mannen kunnen er echt wat van
leren . vooral hoe een vrouw zich
kan voelen." Want een vrouw
beleeft zowel de vaak pijnlijke
menst ru ati e , al s het gen ot van
een orgasme. " En zowe l lust als
lijden is voor een vrouw heel
normaal", legt Mieke ui l. " Da t is
precies wat je in onze show
terugziet: een mengeling van
lu s t, lol en plez ie r tegenover
pijn. misbruik en lijden. En we
lezen niet van papier, zo als bij
de Vagina Monologen ." Ac h, zo
gênant is hel allemaal niet vindt
ze . " Je mo et even ov er de gê ne
heen, maar tj a ui te indelijk is er
toc h ni et s menselijker dan he l
best aan van ee n man en een
vrouw." AI ga at dit enke l over
vrouwen . "Ik w acht no g op de
pe nismono logen", lacht Mieke.

"Maar dan natuurlijk gesp eeld
door mannen."
Tolk Lizc Teunissen speelt zel f
ook mee. Ze is superenthous ias t.
" Leuker dan de gewone mono
logen. We voelen on s echt een
eenhe id , het publiek merkt dat
va st oo k. Er s taan zoveel ver
schillende vro uwen, van 20 tot
67 jaar. Ma ar ze z ij n a lle maal
mooi ." Het is een geme ngd ge
zelschap dat op het podium ver
sc hijnt. " Hete ro, homo, d ik ,
dun , moo i en minder m ooi vo l
gens de norm ," zegt M ieke.
" Maar ee nma al op he t podium
stralen ze en z ij n ze a lle maal
mooi."

De Vag ina Verha len is op vri j 
dag 12 november om 20 .30 uur
te zien in Gigant. Een kaartj e
kost tie n euro en is te reserveren
via G iga nt, tel efoon 055
521 6346 .



Actrice Perwin Schol beeldt
het woord vagina uit in de
Nederlandse gebarentaal.

foto Herry Heuts



I I I Door Meyke Houben

~ eem het woord orgasme. Dat klinkt
toch helemaal niet erotisch? Het i zo ge
woon. zo saai. 'Kunt u mij het orgasme
even aangev n'. zoiets, In gebarentaal
zegje orgasme door je handen rillend
lang je lichaam te laten gaan . Dat bena
dert voor mij veel meer de emoties die
erbij horen." Aan he t woord is Mieke Ju
lien . regi seu r an de Va 'illll Ver/lillen.
Het Hand the ater uit Amst rdam brengt
de voorstelling. die word t gespee ld door
acht dove: en acht horend e actrices, tot
en met april en volgend seizoen door het
hele land.

et succes van de VUh'1lza Mo
nologen van de Amerikaan e schrijf: ter
Eve Ensler lijkt intussen behoorlijk uit
gemolken. Adelheld Roosen bracht de
geslu ierde ver ie met verhalen van isla
mitische vrouwen en tegelijkert ijd roer
de de voorstelli ng van het Handtheater.
in ge proken ederland en in gebaren-
aal. Toch zijn de Vagina Verhalen niet te

vergelijken m t de oeropvoering. meent
Julien. . De Vagi/UI MOlw/ogell werden
-oorgelezen door telkens drie bekende

vrouwen. In onze voorstelling zijn er
acht rollen , gespeeld door zestien actri
ces. Een duo van een dove en een horen
de vrouw neemt telken één rol voor
zijn rekening. Daardoor wordt het echt
een geïntegreerde, twee talige voorstel
ling . Bovendien lezen wij niet voor . maar

zijn beweging en zang hij ons ook be
langrijke elementen."
De Vagina Verhal~'T1 beginne n met een
mo noloog in gebarentaal, die niet wordt
getolkt. .je hOOIt dan in de zaal al wat
gespanne n gegiechel en ziet ommige
mensen denken: 'het zal toch niet waar
zijn, waar ben ik nu terechtgekomen?'
Rij het tweede. gesproken, verhaal zakt
het publ iek zichtbaar opgo 'lucht onder
uit en als de eers te monoloog late r
wordt herhaald. nu wel met een tolk er
bij. dan is de zaal mu isstil Voor horen 
den i dat begin erg onwennig. maar wat
zij zich niet realiseren is dat doven heel
vaak in zo'n situatie verkeren ."
De VUb'ir la Ver/uilen zijn dan ook in de
eerste plaat bedoeld om de voorstell ing
toegankelijk te maken voor doven. Maar
aan de reacties merken de acteurs dat dl'
impact van de gebarentaal ook voor ho
ren den groot is. .Doven gebruiken hu n

I
zintuigen anders dan horenden ', vertelt
de (dove) actrice Pelwin Scho l. .Icmand
roepen is bij ons iemand aanraken, Dat
merk je ook aan de gebarentaal ; die is
heel visueel . en tegelijk heel lijfelijk. Het
is een erg mooie taal om gedachten en
emoties mee uit te dru kk n."
De acteurs in de voorstelling, die via au
ditie uit alle delen van het land werden
geselect erd, variëren in eettijd van 19
tot 67. Schol: .De acte urs hebben een
halfjaar lang cursus gehad in dra ma. be
weging, hoe zich op een podium te pre
senteren, en vervolgen hebben we vier
weken met z'n allen intensiefgerepe
teerd. Voor de ho rende at tr ices was hel

moeilijk dat ze eerst de gebarentaal
moesten leren en pas daarna met de ge
sproken taal aan de gan g konden . Maar
gaandeweg he t proces zag je wel hoe de
band tussen alle vrouwen groeide. Ieder
een nam een eigen rol op zich in d
groep en nu is het een heel gezellige
club."
Scholenjulien interviewden samen elf
dove vrouwen, wier verhalen ze hebben
verweven i de voorstelling. ijfvan de
oorspronkelijke monolog .n gooide Ju
lien eruit . . Vooral omdat ik ze te preuts,
te moralis tisch of niet helemaal zuiver
vond." De erva ringen van doven kwa
men ervoor in de plaat , omdat die an
ders zijn dan die van horenden. I gt
Schol uit. . Doven vrijen zonder uitzon
dering met het li .ht aan. Omdat ze niet
kun nen horen, is oogcontact vreselij .
belangrijk." Muziek tijdens het vrijen is
voor Schol ook tabo e. .Als er muz iek
aan staat. heb ik het gevoel dat ik maar
met een halve persoon vrij, en dat de an
dere helft zich niet op mij. maa r op de
muziek concentreert."

Uit de reacties van het pu
bliek merken de maakst ers dat dove toe
schouwers het waarderen dat er inter
views met doven zijn gebru ikt. Schol en
julicri hebbe n hun gesprekken daarom
ook verwerk t in een boek. dat deze weck
in een beperkte oplage verschijnt.
De maaksters ondervonden ook dat er
bij horenden nog veel misvers tanden be
staan over gebare ntaal. ~Vaak krijg ik te
horen : 'ja . de nuances gaan natuurlijk
verloren". zegt juli en . .Complete onzin.
Alle nua nces kun je ook in gebarentaal
aanbrengen. alleen nie t één op één.
Maar dat is niet anders dan wanneer je
een Neder landse uitd rukk ing in het En
gels vertaalt. 'Een blauwtje lopen' bij
voorbeeld word t toch ook ni t 'to walk a
litt lc blue'? Het grappige bij de Vagina
Verhalen is dat je alleen de scheldw oor
den niet of moeilijk kunt vertale n. 'Lelij
ke' woorden als pik en kut zijn er name
lijk nie t in de Nederlandse gebarentaal."
Maar schelden doven dan nooi t op el
kaar? ~Tuurlijk wel". lach t Schol. . alleen
niet met zo'nuitgebreide woorden
schat."

De Vagin a Verhalen zijn 6 februari te zien in
Theater Kumu lus In Maastrich t en 6 maart In
M untt heater Weert.
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Een driehoek ofeen streepje?
Na de gewone Vagina
monologen en de
Gesluierde
monologen doen nu
ook de Vagina
verhalen Amsterdam
aan. In deze
voorstelling, die in
Nederl andse
gebarentaal en
gesproken Nederlands
wo rdt gespeeld, staat
de Geheime Opening
van de dove vrouw in
de schijnwerpers.

PIETER sors

D E HANDEN vouwen tot
ee n driehoek met de
pu n t naar be neden. Dat

is het Am eri kaanse gebaar voor
vagina . Regisseur Miek e [ ulien
van he t Handtheater vond da t
veel poë tischer dan he t Neder
landse gebaar voor kut. waa rb ij
je een vert ikaal streepje in de
luch t maakt. En dus is die drie
hoek het gebaar dat te lkens te·
rugkomt in de Vagina verhalen.
een voorste lling in Neder lan dse
geb arent aal en gesproke n Ne
derlands.

Ind erdaad . na de Gcsluierde tUu 

nologen wederom een variatie op
de imm en populaire Vagina mo
Ilologen van Eve Ens ler. Al moet
worden vermeld dat de Vagilla
verhalclI al eerder ge maakt zijn
dan he t pr oject van Adelhuid
Roosen over mo slimvro uwen .

"Zelf vond ik de Vagina monolo
gen he lemaa l n iet zo goed: nogal
ee nzijdig , en een beetje geda
tee rd. Maar er was ee n aantal
dove vrouw en dat heelgraag w il
de dat die voorstell ing ook voor
doven te volgen was. Nu wer kt
het abs oluu t nie t als je alleen
maal' een. doventolk op he t to
neel zet. dus heb ben we er ee n
hee l n ieuwe voorste lling van ge
ma akt, waarin acht do ve n ach t
spreke nde vro uwen spelen . Vij f

Scè ne uit de Vaginllverha len.

monologen zij n verv an gen door
monologe n van dove vrou wen
over hun vagina."

Een van die mo nologen is een
aangr ij pende gesch iedenis van
ee n dove vrouw die als kind do or
haal' ou de r ' broer is misbru ikt.
Het was een verhaalda t boven ta
fel kwa m toen Miek e ju lien en
a tri ce Pe rwin Schol met dove
vrouwen over hun vagina praat
ten. lnc ' s t sch ijnt veelvuldig on
der do ve kinderen voor te ko
me n - al dit is een on de rwerp
waaro ver wein ig wo rdt gespro
ken en waaraan hulpverlen ing
nauwelijks aa ndach t besteedt.

Therapeutisch
Maal' het is absoluut nie t de be
doel ing dat de Vaginaverhalen een
therapeut isch doel hebben of de
nad ruk leggen op d proble men
van do ven. ben adru kt Miek e ju
lien.

"We wilde n alle as pecten van
de vagina e n de seksualiteit on
derde aandach t bre ngen en in de
voors telling moesten doven en

ho renden een ge lijkwa ardig
aa nd ee l k rijgen. "

"Het was he el belangrijk dat
de dove en ho ren d actri es een
eenheid vormden. Het mocht
n iet lij ke n alsof de geb arentaal
allee n maa r werd getolkt. Woord
en gebaar mo eten elkaar aanvu l
len. " zegt choreografe Bep pie
Blanke n . die voor deze voors tel
ling is aa ngetro kken.

Perw in ehol is als actr ice zo' n
vier jaar vast verbonden aan het
Handth eater en hield de in ter
views met de dove vrouwen. En
hoewelde me esten aanvankelijk
enigszins beschroomd wa re n,
merkte ze dat de dove vrouw en
uite in de lij k behoor lijk openhar
tig 0 '1 I' hun eige n vagina praat
ten. "Omd at de ouders van do'I C

kinderen vaa k hor en d zijn en de
geba rentaal ze lf niet zo goe d be
heerse n. zijn doven gewend om
on derling gema kkelijk met el
kaa r over se ks pra ten .Ze worden
niet door hun oude rs op de vin
gers getikt."

Perwin chol ver telt dat ze als

FOTO JEAN-PIERREJf,NS

dove actrice op het toneel de ge
bare n heel anders maakt dan in
de dagelijkse conversatie . "Je ge
baren zijn veel expressi ver. je
benadru kt veel meer de ern otio
ne le krach t erv an - ne t zoals
sprekende acteurs dat ook met
hun stem doen ."

josine Kuys is een van de acht
horende actr ices die meedoe n
aa n de Vagina verhalen. Zij heeft
ooit ee n begi nners cursus ge ba
re ntaal geda an. omdat de toe n
malige vri end van haar zus do of
was. In de voorstcll in T spreekt ze
de teksten die J e dove actrices si
mu ltaan in gebarent aal u itdru k
ken. "De Vagina verhalen laten
vooral zien dat de gebaren taal

en mooie taa l is. die heel poë
tisch kan zijn. Die taal hoeft heus
n iet al lee n van pas te komen in
ee n kadertje va n het te levisie
scherm."

De Vagina Verhalen zijn nog rot
en met za t >rdag t zien i n de
Brakke Grond . Ams te rdam : tou r
nee I/m tG/4. lnformarie:
www.hand thea ter. nl .



Scène uit 'De Vagina Verhalen'.

'Vagina Verhalen' in gebaren
Het Handtheater, een in Amsterdam ge- op de planken met een steeds wisselen
worteld to neelgezelschap van doven, de bezetting van bekende Nederlandse
brengt vr ijdagavon d 'De Vagina Verha- vrouwen zoals Adelheid Roosen, Corry
len' in Plaza Futura in Eindhoven. Het Brokken, Nelli Cooman en Olga Zuider
bijzondere aan de voorstelli ng is de hoek. In Ame rika waren het onder an
tweetaligheid. Naast gesproken Neder - deren Op rah W infrey, Jane Fonda en
lands worden de mono logen ook in Ne- M eryl Streep die het praten over de va
derlandse gebaren taal gespeeld. gina pop ulair maak ten. Vrijwel alle as
'De Vagina Verhalen' is gebaseerd op peeten van het vrouwelijk geslacht wor·
'De Vagina M onologen' van Eve Ensler. den besproken . De koo snaampjes, de
De Amerikaanse schrijfster interviewde geur, de vor m, maar ook diverse onge
ruim tw eehon derd vrouwen van ver- makken als menstruat ie, bevallingen en
schillende leeftijden en uit alle lagen van de overgang.
de bevo lking over hun vagina en alles Het Handtheater, dat eerder producties
wat daarmee te maken heeft. Dat vorm - als '0 Amor, de liefde natuurlijk ' (2000)
de de basis voor een ton eeltekst met zo- en 'Brekebeen' (200 1) uitbracht , is de
wel komische, als kritische, opru iende, enige theaterg roep in Nederland die
poëtische en pijnlijke fragme nten. Mie- twee talige voo rstell ing en brengt. In 'De
ke Julien, regisseur en art istiek leider van Vagina Verhalen ', waarin negen van de
Het Handtheater, bewerkte die to t een achttien actrices doof zijn . spelen naast
aantal verhalen van dove vro uwen . woord en gebaar ook beweging en zang
'De Vagina Monologen' kwam al eerder een belangrijk e rol.
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COLOfON

Verslag

Verslaglegging

Vormgeving

Fotografie

Kopieerwerk

Boek

Interviews

Vertaling NGT/Nederlands

Bewerking en eindredactie

Vormgeving

Kopieerwerk

MiekeJulien

Ellen Lennarrz, Voor de vorm

SyllSchaap

Rival, Amsterdam

MiekeJulien
Perwin Schol

Perwin Schol

Mieke Julien

HUde Salverda

Rival, Amsterdam

Het boek is tot stand gekomen dank zij een financiële bijdrage van Mama Cash.

Cursus

Drama

Beweging

Stemvorming en zang

Theatraal gebaren

Voorlichting

Armee Malherbe
MiekeJulien

BeppieBlanken
Lot Zwaai

Cara van der Voort

Reina Drewes

Mindy Brown

Manj Rossmark, seksuologe MR 70
Ineke Kardolus. arts MR 70
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Voorstelling

Spel

Tekst

Vertaling Engels-Nederlands

Vertaling Nederlands-NGT

Script en regie

Regleassis tentie

Choreografie

Lichtontwerp

Styling kleding

Muzikale composiue

Productionele leiding

Merel Bon

Margreet Derks

Iris Diamant (vervangen door Nel Soeterman)

Reina Drewes
Marian Pruschy
Alma Cerritsen

Wilt Hendriks
Gretha Huisjes
[osine Kui]s

Ellen Lennarrz (tweede tournee)

Tessa Lodder (tweede tournee)

Felice van Luijk
Orissa Oldenburger (eerste tournee)

Perwin Schol
Marianne van der Staay(eerste tournee)

LizeTennissen
Nathaly Tweeboom
Bea Visser

Eve Ensler, The Vagina Monologues
Mieke Julien, monologen op basis van de
interviews met dove vrouwen en lied

Mieke Julien

Mindy Brown
MiekeJuJien
Perwin Schol
Inge Vink

MiekeJulien

[ohn van Gelder

Hilde Salverda

Beppie Blanken

Roos van Kooij

Elienne van Dorp

MarielleTromp

Teja Vossen
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Producneassistentie

Tau meebegeleid ing

Acquisitie en verkoop

Theatertech niek

Grafische vormgeving

Theaterfotografie

Videoregistratie

Camera

Montage

Geluidsnabewerking

Tonny van Kleinwee

[ohn van Gelder
Teja Vossen

Reina Drewes

Roos van Kooi]

Hilde Salverda

SyllSchaap

Jean Couprie
Joho van Gelder
Tim de Graaf

MiekeJulien
Elja de Lange

Hugo Dijkstal

Vaginil Verhalen is totstandgekomen dank zij de financiële bijdragen van het Fonds voor
Amateurkunst en Podiumkunsten, het VSB Fonds, de Dienst Maatschappelijke Omwikkeling
van de Gemeeme Amsterdam, het Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie
en Vertalingenfonds, het Fonds Vormingen Educatie van Doven en het Nationaal Revalidatie
Fonds.

HAN DTH EATER
p/a Cultureel Centrum 'c OOG
T 020412 3821
TT 020 689 56 57
F 020 689 56 57
E info@handtheattLnl
www. handtheater.nl

Handtheater wordt structureel gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en de Gemeente
Amsterdam.
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