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The Silent Child: een emotioneel verhaal met 
een sterke boodschap
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Aangrijpend voor iedereen
De Oscarwinnende korte film The Silent Child volgt een familie met, in de ogen 
van de ouders, twee perfecte kinderen, en één niet helemaal perfect. Dit is alleen 
omdat Libby niet op dezelfde manier kan communiceren als de rest van haar 
familie. Libby, 4 jaar oud, is namelijk doof geboren. Op het eerste gezicht lijkt het 
dat de familie veel moeite heeft om met haar doofheid om te gaan; bij de drukke 
ochtenden praat iedereen tegen elkaar terwijl Libby afgezonderd aan tafel zit en 
het gesprek als toeschouwer bekijkt. De pogingen van Libby’s moeder om haar te 
leren praten mislukken, waardoor de ouders besluiten maatschappelijk werkster 
Joanne in te huren. 

De onderschatte waarde van gebarentaal
Wanneer Joanne Libby gebarentaal leert, gaat er een wereld van communicatie 
voor haar open. Waar Libby zich eerst geïsoleerd voelde en zich afzonderde van 
anderen, brengt deze film prachtig in beeld hoe het ontdekken van een manier om 
te communiceren haar tot leven brengt. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer Libby 
gaat gebaren. Ze begint zelfs te gebaren naar haar familie. 

En dan is het de moeder van Libby, Sue, die zich geïsoleerd begint te voelen, 
omdat zij Libby’s taal niet begrijpt en naar eigen zeggen geen tijd heeft om het 
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te leren. Tegen het einde van de film besluiten de ouders Joanne weg te sturen 
en te focussen op spraaktherapie en liplezen voor hun dochter. Het einde van de 
film laat je dan ook leeg en onbevredigd achter, als Libby inmiddels op school zit 
zonder begeleiding, volledig afgezonderd van haar leeftijdsgenoten.

Brengt een maatschappelijk probleem aan het licht
De film brengt heel helder het belang van taal naar voren. Het laat duidelijk zien 
dat niet alleen taalbegrip heel belangrijk is, maar dat het sociale aspect -con-
verseren- minstens net zo belangrijk is. Doordat Libby alleen maar kan begrijpen 
wat er wordt gezegd, maar niet kan reageren, is ze vaak een toeschouwer in plaats 
van een onderdeel van het gesprek. Dit heeft als gevolg dat Libby zich onbegre-
pen voelt en in zichzelf keert. Deze film herinnert je eraan dat taal niet slechts een 
systeem is; het sociale aspect moet niet onderschat worden.

Dat de producenten van deze film een passie hebben voor de dove samenleving, 
is duidelijk. Coproducent, schrijver én acteur in de film, Rachel Shenton (Joanne), 
is al jaren activist en pleit voor meer ondersteuning voor dove kinderen op school. 
De treurige feiten aan het einde van deze film maken deze boodschap opnieuw 
erg duidelijk. “Meer dan 78% van de dove kinderen gaat naar een reguliere school 
zonder specialistische begeleiding”. De film brengt scherp in beeld hoe makkelijk 
het is voor dove kinderen om zich eenzaam te voelen - zelfs in hun eigen huis.

The Silent Child is een emotioneel verhaal over de obstakels van het niet kunnen 
horen; zowel voor het kind als voor de rest van de familie. De film brengt deze 
boodschap haarfijn over en brengt eveneens meer bewustzijn over hoe kinderen 
met een beperking in het algemeen worden behandeld. Libby is namelijk een 
normaal kind met een beperking, maar wordt door haar familie behandeld alsof 
ze minder waard is dan hun kinderen zónder beperking.

De film is prachtig geschoten, met vele shots uit vogelperspectief en stiltes die 
luider spreken dan gesproken scènes en het verdient zeker de Oscar die het ge-
wonnen heeft.

Ik zou The Silent Child aanraden aan iedereen die geïnteresseerd is om te zien 
tegen welke obstakels je aan loopt als je doof bent of een nieuwe kijk wil krijgen 
op het belang van taal en communicatie. 

Chris Overton, de regisseur en coproducent van deze film, studeerde aan de Syl-
via Young-theaterschool in Londen en heeft vervolgens 18 jaar als acteur gewerkt. 
Hij is als acteur het meest bekend van zijn rol Liam McAllister in Hollyoaks. Echter, 
hij heeft altijd een passie gehad voor het werk aan de andere kant van de camera. 
Voor zijn debuut als regisseur koos hij voor een onderwerp waar hij en zijn vrouw 
een passie voor hebben; de dove samenleving.
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Zijn vrouw, Rachel Shenton, studeerde Performing Arts aan Stoke-on-Trent College 
en werkt inmiddels al 16 jaar als actrice en is ambassadeur van de National Deaf 
Children’s Society.

De film ontving goede kritieken en heeft 33 onderscheidingen gewonnen, waar-
onder de Oscar voor “Live Action Short Film” in 2018. ■


