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ERVARINGEN
AVONDJE UIT

H
et stuk gaat over een 
stormachtige liefde, een 
ongeneeslijke ziekte, 
onmogelijke verbindin-

gen en voorbije liefdes. Met seks als 
onoplosbaar probleem. Het verhaal 
over geliefden die elkaar communi-
catief proberen te bereiken, sluit 
mooi aan bij het thema slechtho-
rendheid: hoe zorg je dat je gehoord 
(en gezien) wordt? Gijs Scholten van 
Aschat en Maria Kraakman beheer-
sen de non-verbale communicatie 
perfect. Ze springen, ze trappelen 
en ik zie ze om elkaars lichaam 
heen drentelen, maar meer nog om 
elkaars ziel. Ze bedrijven de liefde 
op verschillende manieren, en toch 
bereiken ze elkaar niet. Veel wordt 
er tussen hun gezegd zonder gezegd 
te worden, vooral in de stiltes. 

Geen ‘ja-knikkers’
We mochten plaatsnemen op het 
balkon, zodat we de boventitels 
goed konden zien die geprojecteerd 
werden op een muur recht tegen-
over het balkon. Hierdoor werd het 
geen ‘ja-knikken’ om zowel de 
boventiteling te kunnen volgen als 
wat er op de toneelvloer plaats-
vond. 

Taal als stoorzender
Het grootste deel van de voorstel-
ling was non-verbaal, met taal af 
en toe als hulpmiddel of juist als 
middel om te verwarren, te drei-
gen of de aandacht van het diepere 
en pijnlijke af te leiden. De dialoog 
als stoorzender. Het was dus een 
prima keuze om voor deze voor-
stelling de boventiteling in te zet-
ten als hulpmiddel voor slechtho-
renden en mensen met andere 
beperkingen van het gehoor, zoals 
in mijn geval tinnitus (oorsuizen). 

Live pianospel
Het live pianospel van Jeroen van 
Veen was een mooie aanvulling op 
het acteerspel, maar kan er voor 
slechthorenden wel voor zorgen 
dat ze de dialogen moeilijker kun-
nen verstaan. Ook de passages 
waar de acteurs door elkaar heen 
praten, zijn via de boventiteling 
lastig te volgen, maar dat geldt ook 
voor horenden. En in veel gevallen 
was de essentie van de boodschap 
juist niet wat ze tegen elkaar zei-
den, maar de emotie die eronder 
lag. Complimenten voor regisseur 
Luk Perceval! 

Recensie
Agnes Jansen, vrijwilliger van Stichting 
Hoormij, heeft tinnitus (oorsuizen). Zij 

bezocht de voorstelling Het jaar van de 
Kreeft van toneelgroep Amsterdam en 

schreef een recensie. 

E
en internationaal theater- of 
operastuk wordt wel vaker 
voorzien van Nederlandse 
boventiteling, maar voor 

Nederlandse stukken is dit niet gebruike-
lijk. Voor de proef kregen twee voorstel-
lingen wel Nederlandse boventitels: De 
Revisor en Het jaar van de kreeft. Bij 
boventiteling wordt de gesproken of 
gezongen tekst boven het podium op een 
scherm geprojecteerd, weergegeven op 
één of meerdere monitoren of aangebo-
den via een lichtkrant. 
Hoormij Magazine-lezeres Merel Laseur, 
initiatiefneemster van het culturele initia-
tief boventitels: “Wij, slechthorenden, zijn 
in dit land inmiddels met 1,5 miljoen. In 
horen zijn we niet goed, maar lezen kun-
nen we als de beste! Daarom zijn onder- 
en boventitels voor ons een zegen.” 

Enthousiaste reacties
Van de winnaars van de vrijkaarten kre-
gen we veel enthousiaste reacties:  
‘Je moet weten dat ik al in geen veertig 
jaar naar een toneelstuk ben geweest, 
tenzij ik van tevoren de tekst had gele-
zen en precies wist wat er gezegd werd’.
‘Heerlijk om mee te kunnen lachen met 
de andere toeschouwers’. 
‘Het was eeuwen geleden dat ik een 
toneelstuk gezien had. Toen, dat is 22 
jaar geleden, kon ik, nadat ik slechtho-
rend geworden was alleen de sloomste 
persoon uit het toneelstuk verstaan. Nu 

kon ik het hele stuk volgen met de 
boventiteling en dat ging prima.’
‘Ik verheug me op de voorstelling met 
deze alternatieve wijze van ‘meeluiste-
ren/meelezen!’’ 
‘Dit keer hoefde ik niet vooraf het boek 
te lezen. Ik heb zeer genoten van de 
boventiteling die mij in staat stelde het 
hele stuk letterlijk te volgen.’ 
‘Boventiteling is op zich een goed idee 
als aanvulling, maar moet wel meters 
lager te lezen zijn. Bij onder- en boventi-
teling blijf je het probleem houden dat je 
niet tegelijk naar de tekst en naar het 
gebeuren op het podium kunt kijken. 
Daarom is het beter als de tekst dichter-
bij het podium is. Een goed initiatief dat 
op sommige punten verbeterd kan wor-
den. Lof voor mevrouw Laseur voor het 
initiatief en voor Van Boxtel voor de 
technische en financiële ondersteuning’.
‘Heerlijk, zonder moeite te doen’. 
‘Interessant, omdat ik normaal ook al tv 
kijk met ondertiteling, als ondersteu-
ning van de woorden die ik mis’.

Stichting Hoormij hoopt dan ook dat 
het initiatief navolging krijgt in vele 
andere theaters, zodat ook 
slechthorenden van een avondje theater 
kunnen genieten. Met dank aan 
Stadsschouwburg Amsterdam, 
Toneelgroep Amsterdam, het Nationale 
Toneel, Koninklijke Schouwburg Den 
Haag en Van Boxtel Hoorwinkels. 

Boventiteling 
theatervoorstelling 

groot succes

Mooi initiatief

Dit voorjaar maakte een proef van  
vier theaters het mogelijk dat een grote 
groep slechthorenden en doven naar 

een theatervoorstelling kon gaan met 
boventiteling. Stichting Hoormij mocht 

vrijkaarten weggeven. Een groot succes!

‘Heerlijk om mee  
te kunnen lachen  
met de andere  
toeschouwers’


