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In het vorige nummer van Woord en Gebaar werden de naamgebaren van een aantal bekende
schaatsers gepresenteerd. Een van de tekeningen klopt niet helemaal. In de beschrijving van het
naamgebaar van Carl Verheyen staat als handvorm genoteerd een V-klauwhand. Een V-klauw is een
V-hand (wijsvinger en middelvinger uitgestoken) waarvan de vingers gekromd zijn. In de bijbehorende
tekening zie je een andere handvorm, namelijk de 5-klauwhand (een vlakke hand waarbij de vingers
gespreid en gekromd zijn). Dit had dus een V-klauw moeten zijn.
Het bekende Stabol-project van het Gebarencentrum waarin basisgebaren worden gestandaardiseerd
heeft een vervolg gekregen in het verzamelen en vastleggen van gebaren die binnen het onderwijs
gebruikt worden.
Inmiddels zijn er al weer 10 bijeenkomsten geweest waarin gebaren werden besproken voor
schoolvakken. Deze gebaren zullen in het najaar verschijnen op een cd-rom.
Een van de schoolvakken is biologie en aangezien de lente is begonnen, vonden we het wel aardig om
een aantal gebaren voor bloemen te laten zien.

Paardebloem
De Nederlandse naam is een samenstelling van de woorden ‘paard’ en ‘bloem’. De plant dankt deze
naam aan het feit dat paarden dol zijn op deze plant. In het Spaans en in het Duits heeft deze plant
leeuwentand, een naam die verwijst naar de getande bladeren.
Het gebaar PAARDEBLOEM op de tekening is geen samenstelling van de gebaren PAARD en BLOEM.
Het gebaar is gerelateerd aan het visuele beeld van de pluisjes op de uitgebloeide paardebloem. Wist je
dat je wens mag doen als je pluisjes wegblaast?
Plaats: neutrale ruimte LH (linkerhand) onder en RH (rechterhand) bovenop de LH
Handvorm: LH S-hand, RH 5-hand
Palmrichting: LH links, RH naar beneden
Vingerrichting als de vingers uitgestrekt worden: LH naar voren, RH schuin naar links en naar voren
Beweging: LH beweegt niet, RH maakt een kleine cirkelbeweging naar rechts vlak boven de LH terwijl
de vingers wiebelen
Klaproos
De Nederlandse naam voor de papaver, een plant met prachtig gekleurde bloembladen. De
Nederlandse naam Klaproos is waarschijnlijk afgeleid van het geluid in de vruchtdoos bij bewegen van
de fijne zaadjes.
Het gebaar KLAPROOS verwijst naar het visuele beeld van de bloemknop die openknapt en de bloem
die zich dan openvouwt.
Plaats: neutrale ruimte, LH en RH zijn naast elkaar geplaatst toppen van de vingers raken elkaar en de
muizen van de handen raken elkaar
Handvorm: O-handen
Palmrichting: naar elkaar toe
Vingerrichting: schuin naar voren
Beweging: kleine draaibeweging vanuit de onderarm waardoor de handen draaien (palmen wijzen nu
naar boven) en de vingers spreiden zich. De hand gaat dus open zoals de bloem openklapt.
Tulp
De tulp: ons nationaal symbool, maar oorspronkelijk komt deze bloem uit Turkije en Perzië. De Turkse
naam is tulbend, omdat de bloem lijkt op een tulband als die open is. Het woord tulp is hiervan afgeleid.
Het gebaar TULP verwijst niet naar de geopende bloem maar juist naar de vorm van de dichte bloem.
Plaats: neutrale ruimte, LH en RH zijn naast elkaar geplaatst toppen van de vingers raken elkaar en de
muizen van de handen raken elkaar
Handvorm: ontspannen B-handen (vlakke handen met een knik in de knokkels)
Palmrichting: naar elkaar toe
Vingerrichting: naar boven
Beweging: de vingertoppen en muizen tikken een paar keer tegen elkaar

Hyacint
De naam Hyacint komt van Hyacinthus, Griekse god uit Sparta, bemind door Apollo. Toen Apollo hem
door een ongelukkige discusworp doodde, liet hij uit zijn bloed de hyacint opbloeien.
Het gebaar is afgeleid van de vorm van de tros bloemen.
Plaats: neutrale ruimte, LH en RH zijn op polshoogte gekruist, de zijkanten van de polsen raken elkaar
Handvorm: Cspreid-handen
Palmrichting: LH naar rechts en RH naar links
Vingerrichting: naar boven
Beweging: rechte beweging naar boven terwijl de vingers wiebelen.

