
Beknopte teksten van het interview: 
 

|In het begin van de video legde begeleidde onze secretaris Nicolas 
Madame Dresse door de expo waarna hij dan de vragen stelde.  
 
| Nicolas: wie ben jij? 
 
| Madame le Maire 
 
| Nicolas: ben jij de dochter van? 
 
| Ik ben de dochter van Antoine Dresse, kleindochter van Robert Dresse en 
achterkleindochter van Armand Dresse 
 
| En ik heb toen de vereniging voor ouders van dove kinderen opgericht 
omdat artsen vroeger niet van gebarentaal hielden, ze zeiden dat het 
gesproken woord de gebarentaal zal vernietigen. Wij, de ouders, zeiden 
'NEE'.  De dokters namen daarna afscheid van ons en op weg naar huis 
waren we aan het praten. 
 
| Wij ouders van dove kinderen ontvingen daarna om 17.00 uur onze 
kinderen. Hoe te communiceren, hoe hem te vertellen: "Ik hou van jou", 
hoe, hoe…. 
 
| Daarna brachten we psychologen samen, professoren die het met ons 
eens waren. Je moet spreken... ja, maar je hebt snel gebarentaal nodig. 
Snel zoals "ik hou van je", "jij bent mijn kind", dat moet je zeggen! Alstublieft 
enzovoort.  
 
| Deze vereniging werkte erg goed….. 
 
| Bernard le Maire (zoon van Madam le Maire-Dresse): jij hebt de 
vereniging "L'Epée" opgericht! 
 
| Ik kom uit Luik en in Luik hadden we al "L'Epée" gecreëerd ter 
nagedachtenis aan de Abbé de l'Epée. Deze sociale dienst, al het 
personeel, directeur, maatschappelijk werker, logopedist, wisten allemaal 
dat gebarentaal kennen belangrijk is. Dove mensen die een probleem 
hadden met een papier dat ze niet begrijpen, bellen aan bij "L'Epée" en 
krijgen antwoord in gebarentaal op professioneel niveau.  
 
| Anders vroegen de jonge doven en dove kinderen die het niet verstonden 
aan een horende broer of zus en als die het ook niet wist gingen ze bij 
"L'Epée" waar het professioneel en in gebarentaal uitgelegd werd. 
 



| Bernard: jij hebt ook Atelier Monceau gecreëerd! 
 
| Oh, ik ben het niet alleen. Met vrienden hebben we een houtwerkplaats 
voor dove arbeiders gemaakt.  
 
| We zijn daarmee begonnen, en nu bouwen ze houten huizen en alle dove 
werknemers spreken in gebarentaal. De horende directeur is zelf zoon van 
dove ouders en kent gebarentaal heel goed. We hebben het samen 
opgericht, ja. 
 
| Als ik door de werkplaats liep communiceerden we in gebarentaal met 
elkaar zoals: Alles goed met u?, is het hout OK?  Maar voornaamste was 
hoe gelukkig de arbeiders waren!  
 
| Bernard: Ter info: de directeur noemt Alain Klinkenberg 
 


