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De voedende tolk (feeden) 
 
 
Muziek voeden richting de slechthorende/dove signdancer. 
De rol van voedende tolk (feeder) wordt regelmatig onderschat. Zomaar op je 
eigen manier een liedje laten zien aan de dove of slechthorende signdancer is 
meestal niet voldoende. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren: 
-        de signdancer kan de muziek niet voldoende horen. 
-       het gaat om live muziek en dat kan onverwachts anders lopen.       
-  de signdancer heeft nog niet voldoende ervaring opgedaan in het werken 

met een feeder.     
      
Overigens kan het ook zijn dat de feeder nog niet voldoende ervaring heeft en 
daarnaast is een goede muziektolk nog niet altijd een goede feeder. 
 
Ik ben de afgelopen jaren in mijn zoektocht van het feeden tegen verschillende 
dingen aangelopen. Het kostte veel tijd en energie omdat verwachtingen over en 
weer niet duidelijk waren. Dit zorgt er ook voor dat ik het niet zo graag doe als ik 
ook nog zelf wordt ingezet als muziektolk. Dan wil ik graag mijn focus bij mijn 
eigen liedjes houden, mijn “harde schijf” en voorbereiding daarvoor inzetten. 
Mijn focus moeten verdelen op zo’n avond werkt voor mij persoonlijk dus niet. 
 
Er zijn weinig tolken die dit doen, feeden. De situatie van Tom & André is 
prachtig, maar vergeet niet dat zij volledig op elkaar zijn ingespeeld, er samen 
voor gaan zitten en met elkaar oefenen. Wellicht dus de meest ideale situatie.  
 
Praktijk. 
Zoals gezegd loop ik in de praktijk tegen wat dingen aan. Zaken waar ik zelf 
(vooraf) niet voldoende over heb nagedacht, maar ook zaken waar de andere 
partij, de signdancer, niet bij stil heeft gestaan. Gezamenlijke voorbereiding is 
zeker belangrijk, maar ik verwacht van een signdancer ook een bepaalde 
zelfstandigheid. Ik ga dus geen kant en klare vertaling maken van je nummer, 
maar kan wel uit de losse pols laten zien hoe het nummer muzikaal in elkaar 
steekt. De tekst neem ik daar wel in mee, maar is geen doordachte vertaling.  
 
Wijze van voeden. 
“Hoe wil je dat ik je ga voeden?”, is een vraag die dan al snel wordt gesteld door 
de feeder. Sommige signdancers hebben hier zelf geen idee over en dan moet je 
aangeven welke opties er zijn. Soms wordt er direct een keuze gemaakt, maar 
blijkt vervolgens dat deze keuze niet passend is. Het is ook zoeken met elkaar 
om daarin de juiste weg te vinden. Dat kost tijd en het zou er dus positief aan 
bijdrage als je vaker zou kunnen samenwerken. Beide krijgen dan de tijd om het 
feeden en het gefeed worden, te verfijnen en daarmee kun je de samenwerking 
optimaliseren. Dit zal tevens de kwaliteit van de signdancer kunnen vergroten. 
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Opties. 
De verschillende manieren om te feeden zijn:      
● in NmG, de Nederlandse grammatica wordt gevolgd door de feeder. De 

signdancer doet zijn/haar eigen vertaling in de door hem/haar gekozen 
modaliteit. 

● de feeder maakt exact dezelfde gebaren als de vertaling van de signdancer. 
● alleen muzikale elementen en “keys” in de muziek worden door de feeder 

weergegeven. Denk hierbij aan het ritme, specifieke instrumenten, zoals een 
gitaarsolo, een knik (of ander teken) wanneer de tekst wordt ingezet e.d.  

● overige manieren? Wellicht zijn er nog meer opties, maar bovenstaande zijn 
vormen die ik ben tegengekomen in de praktijk. 

 
Onverwachts. 
Denk eraan dat: 
● er vooraf, tussendoor en achteraf iets gezegd kan worden. 
● teksten sneller of langzamer gezongen kunnen worden. 
● coupletten kunnen worden omgedraaid door de artiest. 
● de tekst kan afwijken. 
● een nummer mogelijk met een instrumentaal intro wordt gestart, vooraf aan 

het originele nummer.  
● er een ander nummer kan worden ingezet dan op de setlist wordt 

aangegeven en dat hierdoor alsnog snel gewisseld moet worden met een 
collega signdancer/muziektolk. 
 

Spreek samen dus duidelijk af wat je in deze situaties als feeder doet. Is de 
signdancer ervaren genoeg om te dealen met deze verandering wanneer je dit 
gewoon tolkt, of is er meer nodig?  
 
Wat is wie zijn verantwoordelijkheid? 
Ik vind dat de vertaling van het nummer de verantwoordelijkheid is van de 
signdancer. Het sparren met elkaar over een stukje in de tekst en de vertaling 
ervan vind ik persoonlijk geen probleem. Maar het is niet de bedoeling dat het 
nummer van A tot Z met elkaar moet worden doorgespit. Graag ontvang ik 
vooraf duidelijk knelpunten in het nummer om daar dan samen naar te kijken.  
 
Is de vertaling klaar dan ontvang ik graag een videobestand zodat ik zelf kan 
oefenen, zeker als de signdancer wil dat ik de exacte vertaling laat zien. Meestal 
neem ik GLOSSEN en tekst mee op papier (of IPAD) om erbij te houden zodat ik 
zeker geen fouten maak. De opname wil ik dan ook tijdig ontvangen, het is goed 
om daar duidelijk afspraken over te maken en een deadline af te spreken. 
 
Het onthouden van de gemaakte vertaling is ook de verantwoordelijkheid van de 
signdancer zelf. Als hij of zij het kwijt is, kan er wel naar mij gekeken worden 
natuurlijk. Want dan kan de signdancer het vanaf daar weer oppakken. Maar dat 
iemand het kwijt raakt, dat is uiteindelijk niet mijn verantwoordelijkheid, al 
wordt dat soms wel als zodanig bij de feeder neergelegd. 
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Samen doornemen. 
Face tot face samen doornemen is eigenlijk wel noodzakelijk. Je kunt hiervoor 
natuurlijk een keer vooraf afspreken. Nadeel is wel dat je vaak ver uit elkaar 
woont en het dus extra tijd kost waardoor het echt een investering is. Je kunt 
ook op de dag zelf eerder afspreken. Maar weet wel dat het vaak chaotisch is 
omdat er van alles moet gebeuren en de feeder wellicht ook andere activiteiten 
heeft die dag. Bijvoorbeeld wanneer de feeder ook als (muziek)tolk werkzaam is 
op het evenement. Dus spreek duidelijk af, hoe en wanneer, je dit gaat doen. 
Geen last minute geregel dus, zorg dat je op elkaar ingespeeld raakt en je feeder 
ook de tijd heeft om dit op zich in te laten werken. Je voelt je als feeder toch 
verantwoordelijk, omdat je echt niet wilt dat een performance door jou toedoen 
misloopt.  
 
Als laatste belangrijke tip voor als je een feeder wilt inzetten. Regel dit op tijd en 
regel dit zelf. Verwacht niet dat de organisatie dit voor je regelt. En kies op tijd 
je liedjes als deze beschikbaar zijn, zodat er op tijd kan worden begonnen door 
zowel de signdancer zelf, als door de feeder. Je kan namelijk niet in de planning 
(agenda) van je feeder kijken. 
 
In het kort. 
Denk goed aan de volgende factoren: 
● Factor tijd (voorbereiding). 
● Factor improvisatie 
● Factor oogcontact maken. 
● Factor zichtbaarheid feeder. 
● Factor samenwerking. 
● Factor betaling (wie betaald de tolk/feeder). 
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