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Omgevingsfactoren

Doel van de omgeving
Er zijn twee omgevingen die meespelen. De opdracht vindt plaats in de slaapkamer 
van een baby. Het doel van die kamer is: ‘slapen’. De kerkelijke omgeving die 
online te zien is, heeft als doel ‘bezinning’. 

Fysieke kenmerken van de ruimte 
De babykamer is zo’n 2 x 2 m2. Er staat een commode, een ledikantje met een 
plank erop, daarop een groot beeldscherm, een kamerscherm, een stoel. 

Het dove echtpaar zit op een bank, waaruit ik concludeer dat het hun 
woonkamer is, maar dat hoeft niet zo te zijn. 

De kerkzaal die we online zien, is de zaal van een oude kerk met stenen 
pilaren en houten banken. Veel plekken in de zaal zijn leeg. De mensen die er zijn 
zitten erg verspreid. Sommigen hebben mondkapjes op. Sommige vrouwen dragen 
een hoed. Zes jonge mensen met zwarte mondkapjes op, komen binnen met de 
kist. De kist is licht van kleur. Er staan bloemen vooraan in de kerk. 

Aanwezigen
In de babyslaapkamer ben ik, de tolk, de enige aanwezige. Het dove echtpaar is 
online aanwezig in hun eigen woonkamer en zichtbaar voor mij. In de online 
omgeving die het echtpaar en ik gezamenlijk (maar wel vanuit onze eigen plek) 
bekijken, zijn uiteindelijk 30 mensen aanwezig waaronder de predikant en de (kist 
van de) overledene. 

Jargon
Het gaat om een begrafenisdienst in een protestantse kerk. Kerkelijk en Bijbels 
jargon, met o.a. formulieren, liederen en gebeden vanuit deze protestantse 
denominatie. 
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Communicatie doelen

Gedachtewerelden
Het dove echtpaar lijkt geen stress te hebben over de techniek. Omdat ik ze langer 
ken, weet ik dat ze vrij introvert zijn, graag observeren en rustig overdenken wat ze 
zien. 

Van de mensen die te zien zijn op de livestream, ken ik niemand. 
Omdat ik de naam van de overledene op internet heb opgezocht, ben ik het e.e.a. 
aan feiten te weten gekomen over hem. Ik weet dat hij sportief was en zich vrijwillig 
erg inzette voor goede doelen, zoals de voedselbank. Hij was -gezien zijn leeftijd- al 
een tijdje met pensioen. Op de rouwkaart stond als plaats van overlijden een 
andere plaats dan waar hij geboren was. Er stonden een hele rits kinderen en 
kleinkinderen bij name genoemd. Ik concludeer dat hij energiek in het leven stond, 
met oog voor anderen. Omdat er een kerkdienst voor hem gehouden wordt, en er 
een Bijbeltekst op de rouwkaart staat, neem ik aan dat hij op een bepaalde manier 
betrokken was bij de kerk. 

Communicatiestijl
De predikant leest voor. Doordat de camera hem niet van dichtbij in beeld brengt, 
zie ik zijn gezicht niet goed. Ik zie wel dat hij zijn hoofd veel naar beneden buigt, en 
af en toe een wit A4 opzij legt. Hij maakt lange zinnen als hij praat. 

Hiërarchie
De overledene kan beschouwd worden als de bepalende persoon in deze situatie, 
aangezien deze setting er is, omdat hij geleefd heeft en op zijn manier betekenis 
heeft gegeven aan zijn leven. Tijdens de overdenking staat de predikant op de 
preekstoel, een hoge, statige houten, ronde preekstoel. Hij staat fysiek een stuk 
hoger dan de mensen die op de houten banken in de kerkzaal zitten. Omdat de 
overledene een weduwe achterlaat, beschouw ik haar als ‘hoogste in de familiaire 
hiërarchie’ en daarna hun (klein)kinderen. 

Emotionele toon of stemming
Ingetogen. Beladen. De meeste mensen zijn waarschijnlijk verdrietig, maar doordat 
ik alleen online zie wat er gebeurt, krijg ik niet veel mee van de emotionele toon/
stemming van de mensen in de kerk. Bij de diverse speeches hoor ik degenen die 
de voordrachten houden snikken. 

Culturele dynamiek
Ik zie allemaal blanke mensen op de livestream, vanuit verschillende generaties.
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De verpakking van de taal (paralinguïstische kenmerken)

Fysieke beperkingen 
Ik tolk deze live stream achteraf. Het dove echtpaar heeft twee schermen en ik ook. 
We proberen de livestream gelijk te starten, maar hebben geen zicht op wat de 
ander wel/niet ziet. 

Cognitief gelimiteerd
(Dit heeft betrekking op mensen die hun taalregister niet kunnen bijstellen omdat ze 
ofwel hyperintelligent zijn, ofwel verstandelijk beperkt. In deze situatie niet van 
toepassing.)

Fysieke positionering
De NGT die ik uit, komt tweedimensionaal binnen bij het dove echtpaar (en niet 3D, 
zoals het geval zou zijn als we in dezelfde ruimte zouden zitten.) 
Idiosyncratisch taalgebruik

Volume
Ik kan het inkomende volume goed regelen op mijn laptop. Van de liederen heb ik 
de teksten paraat, om mee te lezen. Het orgel overstemt de 30 zingende mensen. 
Ik kan de liederen niet verstaan, dus ik kan de liedteksten niet tolken als ik het 
alleen van m’n gehoor moet hebben. 

Snelheid
Niemand praat opvallend snel, of opvallend langzaam. Nu ik erover nadenk, vind ik 
wel dat het algemene tempo trager is dan bij bijvoorbeeld een vergadersituatie. 
Omdat het ingetogen spreektempo en de stiltes die er vallen passend zijn bij de 
situatie, is dat voor mij geen opvallende factor. 

Accent
De mensen die een voordracht houden snikken en huilen af en toe, waardoor delen 
van zinnen onverstaanbaar zijn.  

Intrapersoonlijke factoren

Ik heb last van de weeïge geur die uit de luieremmer komt. Ik voel me lijfelijk 
betrokken bij wat er beneden in de woonkamer van mijn eigen huis gebeurt. Ik merk 
dat ik het onwennig en verwarrend vind om in deze verdrietige gebeurtenis niet van 
binnenuit contact te kunnen maken met de mensen die rouwen. Ik kan tijdens de 
situatie in mijn gevoel niet goed duiden waar dat allemaal mee te maken heeft. Na 
de opdracht voel ik  dat mijn schouders gespannen zijn. Ik voel dat mijn 
inlevingsvermogen belemmerd werd door alle schermen en het online gebeuren. 
De spanning van die belemmering lijkt zich in mijn schouders en nek vastgezet te 
hebben. 
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