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Gebarentaal

TAALCULTUUR
LEONIE CORNIPS

Mijn laatste column in De Limbur-
ger wijd ik graag aan meertalige 
kinderen, die extra zorg in het 
onderwijs nodig hebben.
Dove en slechthorende kinderen, 
net als kinderen met autisme of 
kinderen met een taalontwikke-
lingsstoornis (TOS) communice-
ren op meerdere manieren om hun 
boodschap over te brengen.
Met Anja van Schijndel, docent 
Opleidingscentrum Speciale 
Onderwijszorg, en nog vele andere 
collega’s van Fontys, Campus 
Sittard en LBRT organiseerden 
we begin november een interactie-
ve taal themamiddag. Daar gingen 
we actief in gesprek met ouders, 
kinderen en jongeren zelf, opvoe-
dings- en onderwijsprofessionals, 
studenten en onderzoekers.
Het doel van de workshop was 
ideeën als ‘kinderen met autisme 
hebben geen gevoelens’ of ‘com-
municatie vindt altijd plaats door 
gesproken taal’ de wereld uit te 
helpen. Ook wilden we onderzoe-
kers uitdagen de dagelijkse 
leefwereld van kinderen, die zij 
bestuderen, in te stappen.
Beppie van de Bogaerde, hoogle-
raar Nederlandse Gebarentaal, 
benadrukte dat dove en slechtho-
rende kinderen vaker leerkrachten 
aanraken en dat dit voor hen een 
overlevingsstrategie is.
Met aanraken krijgt een leerling 
de visuele aandacht die noodzake-
lijk is om te kunnen communiceren 
in gebarentaal. Gebarentalen zijn 
net als het Limburgs of Engels 
echte talen met een eigen woor-
denschat en grammatica. Alleen 
zijn bij deze taal ook de handen en 
de stand van het hoofd en de 
gezichtsuitdrukking cruciaal.
95 procent van alle dove kinderen 
is geboren in gezinnen met horen-
de ouders. Dove kinderen komen 
nooit of pas later, vaak na of rond 
de leeftijd van vier in aanraking 
met gebarentaal. Deze kinderen 
zijn dus extra kwetsbaar in hun 
taalontwikkeling omdat zij meestal 
tot hun vierde geen gebarentaal en 
gesproken taal (door hun doof-
heid) goed aangeboden krijgen. 
Ouders kunnen best gebarentaal 
leren maar zij neigen, net als 
professionals, toch naar gesproken 
taal om met dove kinderen te 
communiceren.
Volgens Beppie zijn er 125 tot 135 
gebarentalen in de wereld. Taal is 
een expressie van een gemeen-mmeen

schap en gebarentaal verschilt dus 
ook per gemeenschap.
Meestal ontstaan doven gemeen-
schappen wanneer kinderen 
langere tijd bij elkaar moeten 
verblijven voor hun onderwijs 
zoals in internaten. In Nederland 
zijn er vijf dovenscholen geweest 
waarvan drie internaten in 
Voorburg, Groningen en Sint- 
Michielsgestel en daar is inder-
daad een specifieke gebarentaal-
cultuur ontstaan. In Voorburg 
stond het internaat positief 
tegenover gebarentaal. In Sint- 
Michielsgestel kreeg vooral het 
spreken en liplezen de voorkeur 
terwijl Groningen meer voor een 
meertalige communicatie was.
Gebarentaal is net zo rijk als 
gesproken taal: er bestaan dialec-
ten. Er is onderscheid in formele 
en informele gebarentaal en er is 
jongeren gebarentaal.
Een kind dat met gebarentaal in 
Hong Kong opgegroeid is, moet 
zeker hier de Nederlandse geba-
rentaal leren. De Nederlandse 
gebarentaal kent dialectverschil-
len in woorden en klanken tussen 
Groningen en Amsterdam. Het 
Groningse gebaar voor jarig vindt 
plaats door een gebaar op de 
bovenarm te maken omdat 
kinderen daar vroeger koek 
opgebonden kregen als zij jarig 
waren; elders in Nederland wordt 
het gebaar voor jarig voor de buik 
gemaakt. Alleen in Amsterdam is 
het werkwoord verhuizen uit te 
drukken door een takel beweging 
te maken.
Het wordt tijd dat de Nederlandse 
Gebarentaal ook door de Neder-
landse overheid erkenning krijgt 
onder het Europees Handvest voor
Regionale talen en Minderheidsta-
len (Google: petitie Nederlandse 
Gebarentaal)
In deze laatste column bedank ik 
iedereen die mij de afgelopen jaren 
geschreven, gebeld of gesproken 
heeft om kennis, gevoelens, 
wensen en meningen over dialect 
en meertaligheid in Limburg te 
delen. Ik hoop dat iedereen me 
straks nog kan vinden, of via mijn 
UM e-mailadres, of via mijn 
Nederlandstalige website waar alle
activiteiten die de leerstoel voor 
Limburg organiseert, te vinden 
zijn: www.leoniecornips.com
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