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Verslag van het ontmoetings-project ‘Gebarenvaart’ door 

de Haagse grachten op zaterdag 15 oktober 2016 door

Stichting Vi-taal en het Platform Oudergroep dove kinderen.

Gebarenvaart – Gebaar en vaar je me?

De Nederlandse Gebarentaal voor eenieder toegangkelijk 

maken was de inzet voor het project ‘Gebarenvaart door de  

Haagse grachten’. Het moest een gelegenheid zijn voor 

ontmoeting tussen mensen die doof zijn en mensen die niet 

doof zijn met als bedoeling gebarentaal op een positieve en 

speelse manier onder de aandacht te brengen. De aanleiding 

was het ‘openen’ van de website  www.haagsekunstgrepen.nl. 

Haagse Kunstgrepen

Haagse Kunstgrepen bevat een schat aan materiaal in 

gebarentaal en de presentatie van deze nieuw bijeengebrachte 

verzameling was op ludieke ‘Haagse’ wijze vormgegeven.

Een ‘Sleutel van de schatkamer van de Gebarentaal’ werd 

meegenomen op de vaart en door de GebarenPiraat afgeleverd 

op de Pier als symbolische opening van de website. 

De Vaart

De zes ‘Gebarenboten’ vormden een levendige slinger, elke 

boot was voorzien van grote ‘wapper’ handen met daarop de 

thema’s:  

–  De GebarenPiratenboot met de acteur Jean Couprie.

–  De KapiteinTonyboot uit de serie ‘Alle hens aan dek’ met  

Tony Bloem.
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–  Isabelle van den Heiligenberg vertelde in de GebarenLees 

&Vertelboot.

–  Leontine Koenders droeg gedichten voor in de Gebaren-

Poëzieboot.

–  De Gebarencursusboot met Margreet Poel en Marcella 

Hagendijk, gebarentaaldocenten van Stichting Wezijn  

Doven Zoetermeer.

–  Heinke Nederlof, auteur van ‘Kinderen die horen’ en  

studenten Hogeschool Utrecht  in de Erken-de-Gebarenboot.

Ooievaart / Willemsvaart

De afvaart in de open boten was aan de Bierkade en ondanks 

de vrees dat de mensen zouden afhaken door de regen waren 

de zes boten, zoals gepland, toch vol. Wij waren blij met deze 

enthousiaste opkomst en er was een evenwichtige verdeling 

van doof en horend, jong en oud publiek! Bij de start waren de 

mensen nog gehuld in plastic poncho’s maar gaandeweg was 

dit niet meer nodig. Onder begeleiding van de gidsen werd het 

bukken voor de lage bruggen hilarisch en de verdere uitleg 

tijdens de vaart werd vertolkt door tolken. De hoofdfiguren 

per themaboot verzorgden elk de invulling van een ad-hoc 

gebarenprogrammaatje. Dit gaf de nodige stof tot discussie 

over gebarentaal.

Als eindpunt was het festival MuteSounds op de Pier in 

Scheveningen gekozen waar de opening opgeluisterd werd door 
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onze reuze handen. Helaas verliep de ontvangst bij MuteSounds 

niet helemaal goed.  Jean Couprie (de Piraat) en het meisje 

Isabelle waren teleurgesteld omdat zij de sleutel niet op het 

moment van de opening van het Festival konden aanbieden.

Op de Pier was wel een plaats ingeruimd om de website  met 

www.haagsekunstgrepen.nl de hele dag te bekijken.

PR

Voor de bekendmaking van de vaart werd gezorgd door:

–  de verspreiding van de flyer. 

–  de lokale pers gaf aandacht met artikelen:  AD, Den Haag 

Direct, Haagspraak, DenHaag.com, De Posthoorn, wtftv.nl,  

social media en op de website van MuteSounds.

–  verdere aankondigen op RTV Discus, Omroep Scheveningen 

en Radio West.

Er was een spontaan gebaar van het Hilton hotel om bij het hotel 
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aan te meren en alle meevarenden op warme chocolademelk te 

trakteren. Het aanbod moest helaas afgeslagen worden vanwege 

de aansluiting op de opening van het MuteSounds Festival.

 

Conclusie

Ondanks de verschuiving van de datum door de organisatie van 

het MuteSounds Festival van 3 september naar 15 oktober en 

het slechte weer bij de start van de Gebarenvaart zijn we zeer 

tevreden over de opkomst en het verloop van de tocht. 

Het was een geslaagde vaart en eens te meer is duidelijk dat de 

Nederlandse Gebarentaal een actuele en levende taal is.

Dat het nog steeds nodig is om Gebarentaal extra onder de 

aandacht brengen laat de actualiteit zien. Op 3 oktober 2016 

werd door Roelof van Laar (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU) een 

wetsvoorstel ingediend voor erkenning van de Nederlandse 

Gebarentaal. Naar aanleiding van het wetsvoorstel schrijft 

Annemiek Hammer (Hogeschool Utrecht) een mooi opiniestuk 
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in de Volkskrant (11-10-2016) met de titel ‘Erken doventaal 

juridisch’. Niet toevallig een dikke week later gevolgd door 

een ander artikel in de Volkskrant (22-10-2016),  ‘Een ander 

geluid’, een artikel uit de hoek van Kentalis, waarin het cochleair 

implantaat, kortweg de CI, centraal staat, en er opmerkelijk 

genoeg, niet over erkenning van Gebarentaal gesproken wordt.

Cochleaire implantatie is een mooie ontwikkeling en Neder-

landse Gebarentaal is een levende taal. Zaken die je moeilijk met 

elkaar kunt vergelijken, maar met respect moet behandelen.

Al in april hebben wij Tweede Kamerlid Roelof van Laar uitge-

nodigd om in de Erken-de-Gebarenboot te stappen, maar helaas 

was de heer van Laar niet in de gelegenheid mee te varen.
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