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Wat leuk dat je interesse hebt in het artistiek onderzoek dat Inèz 

Derksen, artistiek leider van Het Laagland, in het voorjaar van 2016 

is begonnen samen met theatermakers Kiki van Aubel en Mayke 

Roels. Het onderzoek heeft als thema ‘Productieve Grenzen’. Het werd 

mogelijk gemaakt door ITEM, het Institute for Transnational and 

Euregional cross border cooperation and Mobility van Maastricht 

University en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 

Kunsten van Zuyd Hogeschool. Hier leggen we uit hoe we in dat 

onderzoeksproces te werk zijn gegaan. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk 

waarom we je aanspreken met ‘lieve buur’. 

Kiki en Mayke hebben hun werkproces uitgetekend als tijdlijn. Deze 

tijdlijnen vormen een leidraad die bedoeld is als toelichting op het 

artistieke onderzoeksproces. De theatermakers omschrijven dit zelf 

als ‘een soort van scriptie’ die ze opleveren. Ze benadrukken dat dit 

níet de essentie is van hun artistieke onderzoek. Die essentie zit 

‘m in de ervaring van het ontmoeten. In het zélf aan de slag gaan 

met het handvat dat zij aanreiken voor het dóen en beleven van 

een ontmoeting. Voordat je verder leest, willen we je dan ook vragen 

om stil te staan bij de volgende opdracht. Kijk eens of je hem kunt 

uitvoeren voor je doorgaat met lezen. 
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Je gaat ontmoeten.

Ont-móeten. Er moet niks.

En alles mag.

Nu ja... álles?
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In het theater gaan we uit van de 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer, 

waarom. En dan misschien nog hóe. 

Nu. Zo ‘simpel’ is het ook. 

Om te beginnen denk je na over wat jou bezig houdt. Waar worstel 

jíj mee? En wat zou je willen toetsen bij een ander? [...] Wat wil jij 

weten van een ander? Of wat wil je delen met een ander? Probeer 

hierover een open vraag te formuleren. Dit is je startvraag.

Vervolgens denk je na over wíe je wilt ontmoeten. Kan dat zomaar 

iedereen zijn? Of is het iemand die heel dicht bij je staat? Of 

misschien zelfs wel een wildvreemde? Of iemand van wie je denkt: 

‘oeh... spannend! Durf ik dat wel?’ Ja. Ga die grens maar over. Dat 

durf je.

De locatie. Heel belangrijk. Een ruimte waar je elkaar ongestoord 

kunt ontmoeten en vrijuit kunt spreken. Waar weinig afleiding of 

‘ruis’ is. Waar de temperatuur aangenaam is, je comfortabel zit en 

koffie, thee of water binnen handbereik staat. Alles om ervoor te 

zorgen dat je connectie niet onnodig verbroken wordt.

Handig als je allebei de tijd kunt nemen. Of in ieder geval jíj. Als 

de ander een bepaalde afbakening van tijd wenst, zorg dan dat je 

een wekker zet. Weet dat de mooiste momenten vaak ontstaan ‘na 

afloop’. In het weglopen, het afronden. Durf de tijd te nemen die 

het nodig heeft. Ook in het zetten van een punt.
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En dan is het zover. 

Moment, plek, persoon en 

je startvraag zijn er. Haal 

adem. Neem éven een 

momentje. Ook jíj ‘moet’ 

niks. Luister. Vertel. 

Luister nog wat meer. 

En hoor maar wat er wil 

bestaan.
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Productieve grenzen

In de opdracht vanuit ITEM en Zuyd kregen we het thema ‘Productie-

ve Grenzen’ mee. Ons onderzoek verhoudt zich tot dat thema. Het is 

een onderzoek naar "het alledaagse leven met grenzen in de Euregio," 

zoals geformuleerd in de oorspronkelijke projectbeschrijving. Diezelf-

de projectbeschrijving nodigt uit om te kijken "naar alledaagse gren-

spraktijken: de manier waarop grenzen en manieren van leven elkaar 

co-constitueren. Welke vaardigheden zijn daarmee verbonden? Welke 

grenspraktijken komen er tot stand?" We kregen de vrijheid om dit 

thema zelf te interpreteren en naar onze hand te zetten. Zo lieten we 

ons inspireren door het thema ‘grenzen’.

Inèz nam naar aanleiding van dit thema het initiatief om onze ‘nieuwe 

buren’ te leren kennen. Met ‘nieuwe buren’ bedoelde ze vluchtelingen, 

die vanuit conflictgebieden een veilig heenkomen zoeken in Neder-

land. ‘De vluchtelingenproblematiek’ was volop in het nieuws en ie-

dereen leek er een mening over te hebben: over wie die vluchtelingen 

zijn, waar ze vandaan komen, waarom ze komen, hoe ze worden ont-

vangen en hoe ‘gewenst’ ze zijn als nieuwe buren. Een thema, kortom, 

met een hoge urgentie en dat tot de verbeelding spreekt. Zodoende 

startte het onderzoek met als doel deze ‘nieuwe buren’ te leren ken-

nen. Dit werd een zoektocht naar de mensen achter de vluchtelin-

gen. Een onderzoek met een idealistische ondertoon en affirmatieve 

agenda. Zoals Joost, ons ‘kritische geweten’ binnen Het Laagland, 

het formuleerde: "de vluchteling had het slecht, daar moest iets aan 

gedaan worden. De boze buurman was de dader. Die moest meer be-

grip hebben voor de nieuwkomer". Er werd gepraat met vluchtelingen, 

en mensen die zich bekommeren om vluchtelingen. Plekken waar 

vluchtelingen zijn, werden bezocht. En er werd theater gemaakt met 

en voor vluchtelingen. Het probleem werd van verschillende kanten 

bekeken, en dus werd – na een aanvankelijke aarzeling – ook de ‘boze 
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buurman’ bevraagd. Deze ontmoeting, waarin Kiki het gesprek aan-

gaat met een politicus met een overtuiging waar ze het vurig oneens 

mee is, werd een kantelpunt in het onderzoek. Ze beschrijft dit tref-

fend in een van haar columns: 

"Veel later besef ik dat ik een vurige, boze man had verwacht. Die 

heb ik niet gezien. Ik heb een man gezien die naar eer en geweten de 

dingen doet die hij doet. Hij staat ergens voor en wil een beter Neder-

land. En willen we dat niet allemaal? Deze man staat ervoor open de 

dialoog aan te gaan. [...] Ook ben ik een klein beetje in de war. Want 

als deze man niet boos is, op wie moet ik dan mijn boosheid projec-

teren?"

Kiki beschrijft hoe ze zich door het gesprek bewust wordt van haar 

verwachtingen en aannames over de ‘boze buurman’. En hoe ze zich 

realiseert hoe deze verwachtingen en aannames al die tijd haar den-

ken hebben beïnvloed. Door het gesprek gaat ze haar aannames 

kritisch heroverwegen. Zo is Kiki’s ontmoeting met de politicus een 

mooi voorbeeld van het doorbreken van wat Rutger Bregman in zijn 

artikel in De Correspondent1 ‘de psychologie van de bubbel’ noemt. 

De begrenzing van ‘de nieuwe’ en ‘de boze’ buur – in veel media en 

ook in ons onderzoek zo veelvuldig (normatief) gehanteerd – blijkt 

niet ‘productief’. Want, zoals ook Bregman betoogt, wat als uiteinde-

lijk iedereen meer op elkaar lijkt dan gedacht en strijdt voor dezelfde 

idealen? Dit inzicht leidt tot een nieuw perspectief op grenzen; een 

bewustwording van andere, meer ‘verborgen’ grenzen. Grenzen tus-

sen ‘bubbels’ die het doen en denken van mensen (ongemerkt) beïn-

vloeden. Zo verschuift de focus van het onderzoek, weg van de min of 

meer zichtbare grenzen tussen helder te definiëren groepen mensen 

naar onzichtbare grenzen die veelal ten grondslag lijken te liggen aan 

1  Zie Bregman, R. (2018). Waarom mensen wegzetten als racist (of terrorist, of fascist)  
zo slecht werkt. De Correspondent, 10 april 2018 
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het benaderen van ‘de ander’: onzichtbare grenzen als persoonlijke 

(voor-)oordelen, aannames en idealen. "It’s easier to split an atom 

than a prejudice," schijnt Einstein gezegd te hebben2. Om de werking 

van dit soort complexe grenzen te begrijpen moest het onderzoek bij 

de ander vandaan en voorbij bubbels naar een focus op menselijke 

verhalen van jezelf en álle buren, ongeacht hun afkomst. Wat zijn ver-

halen die belangrijk voor iemand zijn? En hoe zorg je ervoor dat die 

verhalen gedeeld kunnen worden? Dit bracht ons op ‘de ontmoeting’ 

als grens(overschrijdende) praktijk. Immers, "er is solide wetenschap-

pelijk bewijs dat radicalisering het best bestreden kan worden met 

een kop thee en een goed gesprek," aldus Bregman3. Kim Putters, 

directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, refereerde er in zijn 

speech tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 2018 ook aan: 

"Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden, 

moeten we willen weten hoe het echt met de ander gaat [...] Laten we 

een hand reiken, laten we ons openstellen voor de ander, laten we vra-

gen stellen. En in gesprek gaan [...]4"

2  Zie Dervin, F. (2012). Cultural identity, representation and othering. In J. Jackson [ed.] 
2012. The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication. Chapt. 11. 

3 Ibid. Bregman (2018)
4 Zie Putters, K. (2018). Nationale Herdenking 2018. Toespraak op de Dam. 
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Ontmoeten

Dat is dus waar het in ons artistiek onderzoek uiteindelijk om draait. 

Deze (schijnbaar!) simpele en alledaagse praktijk tussen twee (of 

meer) mensen. Onze ontmoetingen hebben als doel om ‘in het mo-

ment’ te zijn, ‘in het hier en nu’. In een situatie die geborgenheid biedt. 

Een veilige omgeving waarin ieder zijn of haar nieuwsgierigheid naar 

de ander de vrije loop kan laten en die uitnodigt en aanmoedigt tot 

oprechte wederzijdse interesse in elkaars verhalen. Dit moment mag 

– net als bij theater – vluchtig zijn. Het bestaat enkel in het moment 

zelf en tussen degenen die ontmoeten.

Als theatermaker word je getraind om ‘in het moment te zijn’. Om op 

zoek te gaan naar wat jíj als persoon nodig hebt om te kunnen focus-

sen op ‘het hier en nu’. Naar wat er nodig is om ‘je zintuigen open te 

zetten’ en te ervaren wat er op dat moment wil bestaan. Je ontwikkelt 

hier als theatermaker een taal voor, of zelfs een ‘tweede natuur’, zo-

als Mayke het noemt. Je wordt getraind om je eigen grenzen te ver-

kennen, en om daarop te reflecteren. Ons artistiek onderzoek heeft 

ons hier bewust van gemaakt. Het onderzoek heeft ons gewezen op 

onze eigen grenzen, (voor)oordelen en aannames. Zodoende is wat 

we aanvankelijk intuïtief omarmden als onze ‘onderzoeksmethode’ 

gaandeweg het proces uitgegroeid tot onderwerp én argument in ons 

onderzoek; namelijk onze belangstelling voor en nieuwsgierigheid 

naar menselijke verhalen. En onze praktijk van het ‘ontmoeten’ van 

en luisteren naar de ander. Geen luisteren om te antwoorden of in dis-

cussie te gaan, maar luisteren om te begrijpen en om dóór te vragen, 

op zoek naar verhalen achter de verhalen.

De instructie hierboven geeft een algemeen beeld van wat volgens 

ons essentieel is voor zo’n ontmoeting: een startvraag, die een be-

paalde nieuwsgierigheid naar een ander in zich draagt, een veilige 
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en geborgen locatie, een comfortabele setting, tijd en aandacht. Ons 

onderzoek heeft echter uitgewezen dat de precieze invulling van een 

dergelijke setting persoonlijk is en voor iedereen anders. De een voelt 

zich op z’n gemak in een luie stoel met veel kussens en thee. Voor de 

ander moet er snoep zijn, koffie of nog weer iets anders. En voor weer 

een ander volstaat een bankje in het park. Het is dan ook belangrijk 

dat ieder die wil ontmoeten op zoek gaat naar zijn éigen invulling.

Denk na over waar je nieuwsgierig naar bent en experimenteer met 

wat voor jou geborgenheid biedt. Dit ontdekken behoeft experiment. 

Dat heeft ons onderzoek uitgewezen.

Waar het ons om gaat, is dat er wordt ontmoet. Niet alleen in het 

theater, maar ook (en juist!) daarbuiten. Niet alleen door of met the-

atermakers, maar juist door iedereen. Als theatermakers gebruiken 

we onze vaardigheden en ervaring met het ontwikkelen van een ‘be-

wustzijn in het hier en nu’ om een eerste aanzet te geven. In onze 

ontmoetingen en de voorbereiding en reflectie daarop geven we deze 

vaardigheden dóór. Onze werkwijze zoals hier samengevat is daar een 

stille getuige van. Op deze manier brengen we een dialoog tot stand 

en (hopelijk) een olievlek waardoor er op grotere schaal ontmoet kan 

worden. We benadrukken bewust dat onze instructies persoonlijk 

zijn. Er moet mee gewerkt worden, volgens ieders eigen behoeften en 

verbeelding.

Waar het ons om gaat is dat er wordt ontmoet. Want ons onderzoek 

heeft uitgewezen dat dit nodig is. Nee, urgent. En lang niet zo simpel 

als het lijkt. 

Sittard en Maastricht, Juni 2018

Kiki van Aubel, Mayke Roels, Joost Milde en Inge Römgens
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Voordat je op de volgende pagina’s verder kunt lezen over wat er 

allemaal gebeurd is tijdens ons onderzoek naar Productieve 

Grenzen en naar Buren en Bagage, introduceert projectaanjager 

en initiatiefnemer Ruth Benschop hier graag de mensen en 

instituten die betrokken waren bij dit project:

Wie is wie?

Ik ben Ruth Benschop en ben lector van het Lectoraat Autonomie en 

Openbaarheid in de Kunsten, aan de Faculteit van de Kunsten (Zuyd 

Hogeschool). Ik ben geïnteresseerd in het rijke gebied tussen weten-

schappelijke en artistieke praktijken en heb een grote affiniteit met 

de innovatieve methodische en exploratieve kanten van kwalitatief 

onderzoek. Als lector maak ik me sterk voor de ontwikkeling van on-

derzoeksateliers in en buiten het kunstonderwijs, projecten waarin 

maken en onderzoek worden gecombineerd. Ik doe dit vanuit een an-

tropologische grondhouding die funderend is voor het lectoraat en 

voor de relevante vormen van artistiek onderzoek die het lectoraat 

ontwikkelt. Ik was het die in 2016 een plan schreef voor een project 

dat ik Productieve Grenzen noemde. Ik schreef onder andere dit:

"The project has two aims: 1) artistic research of everyday border conduct and 

2) practical experimentation of cultural institutions with over-the-border col-

laborations. (The researchers/artists, RB) will cooperate over a variety of (hard 

and soft, national and cultural) borders and thus gain insights in practice 

into such collaborations. At the same time, artistic research will be conduc-

ted about the issue of borders. (...) The project is practice-based action-rese-

arch in which artistic research is developed in situ and the local specificity of 

knowledge is taken seriously. It does not presuppose positive results of cultu-

Wie is wie?

WIE ONTMOET JE HIER?
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ral activities, but rather takes the question what relevant roles cultural actors 

might develop within the Euregion as a starting point. The research will be 

accompanied by workshops, conferences, courses and other forms of trans-

fer and dissemination. These activities will be specifically listed in the project 

plan." (Summary Productive Borders, 2016)

Ergens in het eerste jaar van Productieve Grenzen, nam Inèz een kof-

fer mee. Die koffer kwam uit een tweedehands winkel en paste naad-

loos in de verzameling oude koffers die Inèz al heeft. Koffers waren 

oorspronkelijk het startpunt van ons project. We dachten namelijk 

dat we een toneelstuk als uitgangspunt zouden nemen dat Koffers 

Op Reis heet. Het Laagland wilde dit stuk hernemen en de thematiek 

leek op het eerste gezicht goed aan te sluiten bij Productieve Grenzen. 

We lazen het stuk en zeiden eigenlijk heel snel: nee. We voelden ons 

bekneld door het stuk, maar vooral ook door de automatische struc-

tuur die we ermee het project binnen zouden loodsen. Door een stuk 

te hernemen, zaten we meteen vast aan een repetitieproces, een pre-

mière, een decor, een dramaturgie, enzovoorts. In plaats van open te 

gooien hoe we artistiek onderzoek konden en wilden doen, zouden we 

het theaterstramien voor lief nemen. Dat deden we niet.

Inèz gaf die koffer aan mij. Aan het handvat zat een labeltje bevestigd 

met een naam. 

Op de achterkant van het kaartje staat:

MIA SAENGER

FROM: ALBANY - NY        TO: SAN FRANCISCO

VOGEL VAN & STORAGE, INC.

700 SOUTH PEARL STREET
ALBANY NEW YORK  /  518 - 436-4881
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Het labeltje intrigeerde me en in ging op onderzoek uit. Bescheiden 

google onderzoek. Mijn zoektocht voerde me naar een Maastrichts 

geschiedenis forum, waar ik dagboekaantekeningen vond van de 

laatste dagen van de bezetting van Maastricht in 1944. En een foto 

met bijschrift "Promotie Mia (dat is de middelste dame)." (Een Mia 

Ceha (zie het briefje dat op de koffer was geplakt (languit Maria M. Th. 

Ceha) die vrijwilliger was bij de EHBO. (http://forum.mestreechonline.

nl) Later stuitte ik op het adres van Mia Saenger en kwam Gerhart 

Saenger tegen, die, voor zover ik kon zien, als psycholoog onderzoek 

deed naar transculturaliteit, antisemitisme en vooroordelen. Hij 

schreef o.a. (in 1941) dit boek: ‘Today’s refugees, tomorrow’s citizens; a 

story of Americanization.’ Eerder bleek hij in het Duits te hebben ge-

publiceerd. Wie was hij? Een duits-joodse filosoof, of psycholoog mis-

schien die het gelukt is naar Amerika te vluchten? De koffer van Inèz 

voerde me steeds verder weg, maar gek genoeg ook steeds dichter bij 

het thema waar het project steeds meer over gaat: vluchten, grenzen, 

onveiligheid. Serendipiteit: een kenmerk van elk onderzoek, maar ze-

ker van artistiek onderzoek.

Het onderzoeksteam (van Het Laagland)

Inèz Derksen is theaterregisseur, artistiek directeur en sinds 2001 

medeoprichter van Het Laagland. In 1993 studeerde ze af aan de Regie 

Opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Sinds-

dien ontwikkelt en regisseert ze in Nederland èn Duitsland uiteenlo-

pende theatervoorstellingen die altijd tot de verbeelding spreken van 

kinderen én volwassenen samen. Haar hart gaat uit naar het maken 

van familievoorstellingen voor 8 tot 108 jaar, waarin verbeeldings-

kracht, (spel)energie en de essentie van groeien steevast een grote 

rol spelen. Theater is voor haar dé plek om onszelf en elkaar te ont-

moeten. En om steeds een klein stukje van de grote wereld te onder-

zoeken en te bevatten. Daarnaast biedt ze vanuit Het Laagland ook 

Het onderzoeksteam (van Het Laagland)
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ruimte voor nieuw theatertalent om zich te ontplooien en te ontwik-

kelen en coacht ze jaarlijks jonge talentvolle makers, vaak in samen-

werking met Talentmakelaar VIA ZUID en bijvoorbeeld Toneelacade-

mie Maastricht. 

In de twee jaren dat Het Laagland dit onderzoeksproject vormgaf en zich eigen 

maakte, organiseerden we verschillende workshops. Tijdens een van deze work-

shops vertelde Inèz Derksen over iets dat ze al zoekend naar kennis over de manier 

waarop nieuwkomers buren worden tegen was gekomen. Er worden bijeenkomsten 

georganiseerd voor nieuwkomers om het participatiecontract te bespreken en te 

tekenen, die de Nederlandse overheid rond 2013 had ingesteld. Inèz vertelde ons dat 

ze zo’n bijeenkomst nu met ons wilde uitvoeren of oefenen. Ze nam het woord als 

leider van een dergelijke bijeenkomst en wij bevonden ons daardoor ineens in de 

situatie dat wij zelf moesten nadenken over de betekenis van dit participatiecon-

tract voor onszelf. En of we het wilden tekenen. Ik vond dat een ongelofelijk krachtig 

moment. Door ons in de situatie te plaatsen, konden we ons niet meer de luxe van 

twijfel of afstand "over" deze kwestie veroorloven. We kregen een kijkje van binnen-

uit, waardoor in ieder geval mijn voorstellingsvermogen van hoe het zou kunnen 

zijn om je echt in die situatie te bevinden enorm werd opgerekt en geïntensiveerd. 

Terugkijkend denk ik ook dat juist deze manier van werken de waarde uitmaakt van 

theatraal artistiek onderzoek.

Mayke Roels is in 2016 afgestudeerd als theatermaker/docent aan de 

toneelschool te Arnhem (ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten). Tijdens 

haar stage bij Het Laagland werkte ze mee als regieassistente bij de 

voorstellingen ‘Expeditie Peter Pan’ en ‘Zujerleech’, maar ook als do-

cente bij Jong Laagland. Tegenwoordig is ze nog steeds betrokken bij 

het Laagland: Jong Laagland, het ontwikkelen van educatieprojecten. 

Ze heeft samen met Nina Willems de voorstelling: ‘In het Zuiden ligt 

alles anders’ gemaakt. Als jonge theatermaker maakt ze voorname-

lijk producties met en voor jongeren. Ze houdt ervan om verhalen 

die mensen met zich meedragen te vertalen naar het theater. Daarbij 
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maakt ze graag gebruik van beweging, muzikaliteit en persoonlijke 

input van de acteurs. Ze is freelance regisseur en steeds meer ook 

aan de uitvoerende kant te vinden. 

Mayke bedacht voor een workshop die we organiseerden een prachtige opdracht. 

We herhaalden deze opdracht nog een keer tijdens een presentatie aan ITEM-on-

derzoekers in de rechtenfaculteit in 2017. We waren als onderzoeksgroep geïnteres-

seerd geraakt in het fenomeen van het paspoort. Mijn sociaalwetenschappelijke 

impuls zou me dan onmiddellijk richting een bibliotheek hebben gestuurd of naar 

digitale informatie vanuit de overheid of de gemeente. Wanneer is het paspoort 

historisch ontstaan? Hoeveel kost een paspoort? Waarom ziet het er zo uit als het 

eruit ziet? Mayke deed iets anders. Ze had donkerrode A4tjes meegenomen die ze 

dubbel had gevouwen. Deze deelde ze uit en ze vroeg de aanwezigen om zich voor te 

stellen dat dit ons eigen, persoonlijke, zelfgemaakte paspoort zou zijn. En ze vroeg 

ons: wat moet er dan volgens jou in jouw paspoort staan? Nadat iedereen iets in 

zijn of haar eigen paspoort had geschreven, vroeg Mayke ons een voor een om te 

vertellen wat we hadden geschreven. Als vanzelf ontstond er toen ook een gesprek 

over het waarom van onze keuzes. In dat gesprek ging het onmiddellijk over grotere 

vragen rond identiteit en ieders associaties en gevoeligheden. En het ging ook over 

wat het betekent om grenzen te bewaken en te slechten op grond van een formeel 

document. Dit gesprek was inhoudelijk, maar ook persoonlijk en kwetsbaar. Ook tij-

dens ons bezoek aan het ITEM-instituut, voornamelijk omringd door juristen in de 

statige raadskamer van de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Je moet 

het maar kunnen.

Kiki van Aubel is in 2002 afgestudeerd aan de Academie voor Drama 

in Eindhoven. Ze richtte, na enige jaren als toneeldocent en regis-

seur werkzaam te zijn geweest, Jeugdtheaterschool LuidZuid op bij 

het Centrum voor de Kunsten in Roermond. Ze is 7 Jaar lang werk-

zaam geweest als theaterprogrammeur bij het CK theater/ECI Cul-

tuurfabriek in Roermond. Daarnaast is Kiki immer uitvoerend bezig 

geweest, o.a. als presentatrice voor de lokale televisie. Sinds 3 jaar is 
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ze werkzaam als actrice bij Het Laagland. En oh ja, ze is een enorme 

snoepkont.

Zoals je kunt zien, was Kiki al veelzijdig. Het was mooi om te zien hoe ze binnen het 

onderzoeksproject nog weer een nieuwe kant van zichzelf ontwikkelde: de schrijver. 

Tijdens het project probeerden we samen een goede manier van documenteren 

te ontwikkelen, zodat onze stappen, vooruitgang, zwarte gaten, problemen steeds 

traceerbaar en bediscussieerbaar bleven. In artistiek onderzoek is documentatie 

belangrijk en het wordt gezien als een inhoudelijk onderzoeksmiddel in plaats van 

een administratieve en procesmatige klus. Toch was het voor iedereen in ons pro-

ject soms strijden om dat voor ogen te houden. Er is veel geëxperimenteerd met 

stijlen van documentatie. Kiki vond tijdens dat zoeken de vorm van de column. Een 

korte geschreven reflectie, vaak naar aanleiding van een onderzoeksactiviteit. In 

deze columns benoemt ze prachtig de dilemma’s die ze tegen kwam.

Joost Milde is in 2000 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amster-

dam, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), na een afgebro-

ken studie Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In de 

twee jaar daarna was hij als één van de initiatiefnemers betrokken bij 

de oprichting en eerste uitvoeringen van de Museumnacht in Amster-

dam. Sinds 2003 woont hij in Limburg en werkt Joost bij Het Laag-

land als directie assistent. Daarnaast is hij scènefotograaf bij diverse 

professionele- en amateurgezelschappen in verschillende disciplines. 

Hij beschrijft zichzelf als een generalist met zeer brede interesse, 

vooral op het gebied van sociaal/cultureel maatschappelijke ontwik-

kelingen, waar de achtergrond in geschiedenis en de sociale acade-

mie mooi samenkomen. 

Joost is relatief laat in het onderzoeksproces actief betrokken geraakt bij Produc-

tieve Grenzen. Maar hij was al lang een kritisch en betrokken luisterend oor naar 

wat hij over het project hoorde binnen Het Laagland. Terwijl de rest van de groep 

gretig speurde en nadacht en meebewoog met waar het heen ging, waar het ken-



19

nelijk heen moest, zei Joost steeds "ja maar, wacht even..." Willen we dit echt? Wat 

bedoelen we daarmee? Welke aannames hebben we dan? Hij dwong de onder-

zoeksgroep daarmee op een heel algemene maar ook heel systematische en hard-

nekkige manier tot diepgang en grondvesting. Hij vertegenwoordigde eigenlijk bij 

uitstek, zou je kunnen zeggen, de reflexieve beweging die het project als geheel ook 

kenmerkt: Elke vraag over de grens, de nieuwkomer, de oudblijver, de boze buur-

man werd eerst een vraag aan de groep zelf. Zelfonderzoek als grensonderzoek. Een 

soort extreme auto-etnografie waarbij persoonlijke ervaringskennis een enorme 

bron bleek te zijn. Joost zorgde ervoor dat de onderzoekers streng bleven in dat 

zelfonderzoek. Op een krachtige en gevoelige manier streng en kritisch en relevant.

Inge Römgens is docent aan het University College Maastricht (UCM). 

In 2017, startte zij haar promotieonderzoek naar praktijken van sa-

menwerking tussen kunstenaars en wetenschappers onder begelei-

ding van Prof. dr. Teun Dekker, dr. Christoph Rausch, dr. Nora Vaage en 

dr. Ruth Benschop. In haar onderzoek bestudeert Inge de (mogelijke) 

rol(len) van de kunsten in de hedendaagse universiteit. Onder de 

werktitel ‘Waarom de moderne universiteit de kunsten nodig heeft’, 

bevraagt ze de bestaande grenzen tussen ‘artistieke’ en ‘academi-

sche’ praktijken, met als doel te onderzoeken hoe de kunsten een 

plaats (kunnen) hebben in het onderzoek en onderwijs. 

Vanwege haar grote interesse in de werkwijze van theatermakers kwam ze bij ‘Bu-

ren en Bagage’ terecht. Om deze casus te onderzoeken, deed Inge participerende 

observaties en werd ze lid van het onderzoeksteam. Er ontstond een sterk verbond 

tussen de vier musketiers Kiki, Joost, Mayke en Inge. Inge schrijft verderop in dit 

document uitgebreid over wat ze leerde tijdens deze periode. Mooi daarin is dat ze 

niet alleen leerde over het onderzoek dat Het Laagland uitvoerde, maar ook over 

haar eigen onderzoek.
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Verder waren betrokken bij dit onderzoek

Christophe Aussems is theatermaker en gedeeld artistiek leider van 

Het Nieuwstedelijk (Leuven, Hasselt, Genk). Hij studeerde aan de ac-

teursopleiding van Toneelacademie Maastricht. Aussems is één van de 

oprichters van theatermakershuis de Queeste, dat hij jarenlang leidde. 

Daar investeerde hij in het ensceneren van nieuw geschreven theater-

teksten en vertaalde hij verschillende toneelstukken. Hij maakt voor-

stellingen gebaseerd op diepte-interviews waarin vaak traumatische 

gebeurtenissen in een gemeenschap het uitgangspunt zijn. 

Tijdens Buren en Bagage was Christophe vaak bij workshops en overleggen. Hij 

dacht daarin kritisch met ons mee, en tegen. Daarnaast leerde Het Laagland team 

veel van de jarenlange ervaring van Christophe met het maken van voorstellingen 

vanuit een maatschappelijk gegeven of complexe sociale gebeurtenis. Christophe 

gaf ons bijvoorbeeld in het eerste jaar van het project tijdens een workshop een 

kijkje in zijn keuken. Hij nam ons mee in de interviewmethode die hij bij zijn eerde-

re gezelschap De Queeste had ontwikkeld, die sterk geïnformeerd is door de traditie 

van oral history. De grote zorgvuldigheid, aandacht en diepgang van deze methode 

was een belangrijke inspiratiebron en spiegel voor de gesprekken die Het Laagland 

onderzoeksteam had met hun buren.

Barbara Beckers is hoofdbibliothecaris aan het Sociaal Historisch 

Centrum voor Limburg. Ze publiceerde over literatuurwetenschap, oral 

history en Limburgse cultuurgeschiedenis. Ze werkt aan een proef-

schrift aan de Universiteit Maastricht over het herdenken van de Twee-

de Wereldoorlog in de Duits-Nederlandse grensstreek. Hiernaast begon 

ze in de zomer van 2011 met dichten en is er niet meer mee opgehou-

den. Haar gedichten verschenen op Meander en in Het Liegend Konijn. 

Met haar gedichten betrad ze diverse podia, waaronder DichtSlamRap 

Boxtel en stond ze in de halve finale van het NK Poetry Slam 2012. 

Verder waren betrokken bij dit onderzoek
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Barbara was in het begin van ons project betrokken als een soort embedded we-

tenschapper/journalist. Ze documenteerde onze dwaalwegen en bevindingen. Door 

deze met ons te delen, hield ze ons scherp. Ze hielp ons om te begrijpen wat we aan 

het doen waren. Ze hield tijdens een workshop daarnaast een prachtige lezing over 

de verschillende manieren waarop er wetenschappelijk gedacht wordt over grenzen. 

Wat is een grens en hoe kun je daar onderzoek naar doen? Daarmee maakte ze een 

vanzelfsprekend woord "grens" voor het onderzoeksteam open, rijk, mysterieus en 

razend interessant.

Ludo Costongs studeerde cultuurwetenschappen aan de Universiteit 

Maastricht en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Als 

dramaturg is hij sindsdien werkzaam bij Toneelgroep Maastricht en 

Het Laagland. Als dramaturgiedocent is hij vast verbonden aan de To-

neelacademie Maastricht. Een dramaturg zoals Ludo werkt normaal 

gesproken rond en voor een voorstelling. 

Steeds vaker denk ik dat het zinvol kan zijn om na te denken over wat het betekent 

om een dramaturg te hebben bij artistiek onderzoek. Wat zou die dramaturg dan 

doen? En wat zou het uitmaken voor het proces van het onderzoek? En voor het 

resultaat? Ludo gaf ons met zijn bijdragen en vragen tijdens ons onderzoeksproces 

een mooi doorkijkje in wat dat zou kunnen betekenen. Hoe het zou kunnen werken. 

Hij was steeds geïnteresseerd in het project en bevroeg ons op onze consistentie. 

Daarnaast was hij geregeld oprecht geïrriteerd door wat hij te politiek correct, te 

sentimenteel en soft of gewoon ondoordacht vond. Een sprekend geweten.

Ties van der Werff is onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en 

Openbaarheid in de Kunsten, en postdoc onderzoeker aan de Facul-

teit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit 

Maastricht. 

Ties onderzoekt de ethische vragen rondom maatschappelijk engagement in de 

kunsten en in de wetenschappen. Ties bekende ooit dat theater niet altijd zijn ding 
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is. Hij zei het niet zo, maar ik denk dat hij het intermenselijke van theater soms een 

beetje te veel van het goede vindt. Ik moet daarom glimlachen, omdat Ties in zijn 

bijdrage aan Productieve Grenzen juist zo ongelofelijk goed de juiste toon bleek te 

kunnen treffen in ons onderzoeksgezelschapje. Ties is filosoof, maar speelt ook bas 

in een soort reggae-ska bandje. Hij is academicus, maar werkte in Eindhoven ook 

bij een sociaal artistiek initiatief om kunstenaars in Woensel-West te ondersteu-

nen. Serieus en aanstekelijk. Grondig en geestig. Hij nam maar even deel aan ons 

onderzoeksteam, maar die dubbele kwaliteiten werden zeer gewaardeerd.

Bastiaan Zuijderland is in 1991 afgestudeerd aan de Regieopleiding 

van de AHK. In datzelfde jaar richt hij met Arie de Mol (e.a.) Els thea-

terkollektief op waaraan hij tot 1998 verbonden is. Van 1999 tot 2016 

is hij deel van de artistieke kern van het Laagland waar hij voorstel-

lingen regisseert, theaterteksten schrijft en decors ontwerpt. Als 

zoon van een beeldend kunstenaar heeft Bastiaan altijd getekend en 

geschilderd naast zijn werkzame bestaan als theatermaker. De nood-

zaak om te schilderen werd zo onmiskenbaar dat hij in 2016 gestopt 

is als theatermaker om voltijds te kunnen schilderen. Het medium 

is veranderd maar de manier van werken: het kijken naar de wereld, 

deze ontrafelen, uit elkaar halen, en vervolgens weer in elkaar probe-

ren te zetten, is nog steeds hetzelfde. 

Bas was vaak aanwezig tijdens de workshops die we in ons project organiseerden. 

Tijdens deze bijeenkomsten zochten we naar geschikte methoden van onderzoek, 

maar ook naar aanscherping van onze thematiek en gaandeweg ook naar vormen 

van publiek maken. Wilden we een voorstelling maken, of helemaal niet? En zo ja, 

waarom en hoe? Het Laagland team gaf steeds opnieuw aan dat de meerwaarde 

van het artistieke onderzoek ook bestond uit het kunnen uitstellen van de vraag 

naar de voorstelling. Het theater is zo gedomineerd door de deadline van de premi-

ère dat het wegvallen van die deadline enorm veel ruimte creëert. En onzekerheid. 

Bas bleef daarin ongelofelijk nuchter. Bij elke abstracte of conceptuele vraag die we 

stelden - over grenzen, over vluchten, over theater, over onderzoek – bracht Bas een 



23

concreet beeld in. Het werd meteen een decor, een installatie, een performance, een 

werk. Bas hield ons bij de les. De les dat mooie ideeën ook vormgegeven moeten 

worden. Maar ook de les dat elk idee een fantasie en een verbeelding verdienen.

Simone Mager is sinds 2015 algemeen directeur van Het Laagland. 

Simone studeerde journalistiek in Tilburg met televisie als afstudeer-

richting. Aan de Universiteit Utrecht studeerde zij vervolgens Theater- 

en Filmwetenschappen en Kunstbeleid en –management. Ze werkte 

als marketeer bij Chassé Theater Breda en was, voor haar komst naar 

Het Laagland, als theaterprogrammeur langdurig verbonden aan 

Theaters Tilburg.

Simone was net bij Het Laagland gestart toen wij plannen begonnen te maken voor 

Productieve Grenzen. Een spannend project voor een theatergezelschap als Het 

Laagland. Is het wel een jeugd -of familievoorstelling? Wordt het überhaupt een 

voorstelling en wie komt er dan kijken? Hoe past dit onderzoek in de wens van Het 

Laagland om zich meer te verbinden met de regio waar het gezelschap zich be-

vindt? En hoe past het binnen de wens van theatergezelschappen in het algemeen 

om hun werkwijze opnieuw te ijken? Simone vond en vindt de openheid van het 

project en de thematiek van grenzen en buren interessant en belangrijk voor de 

artistieke ontwikkeling van Het Laagland.

Wat is wat

ITEM is de afkorting voor het "Institute for Transnational and Eure-

gional cross border cooperation and Mobility." Op de website van dit 

instituut staat te lezen: "Expertisecentrum ITEM is de spil van onder-

zoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent 

grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen 

waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globa-

lisering van de economie en internationalisering van de samenleving 

nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een in-

vindt? En hoe past het binnen de wens van theatergezelschappen in het algemeen 
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terdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in 

samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, 

de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn." (https://www.

maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/institute-transnational-and-eu-

regional-cross-border-cooperation-and-mobility-item) Het project 

Productieve Grenzen is een van de twee projecten die binnen ITEM 

aan Zuyd Hogeschool worden uitgevoerd. www.maastrichtuniversity.

nl/item

Het Laagland - Theater waar je van groeit- is dé jeugdtheatervoor-

ziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en 

(inter-)nationale podia een breed publiek verrijkt met eigenzinnig 

kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en 

volwassenen ontroert. Het Laagland vervult in Limburg, Nederland én 

daarbuiten een belangrijke rol als aanbieder van nieuw theaterreper-

toire voor alle leeftijden. De makers van Het Laagland zijn experts in 

het origineel en betekenisvol nieuw leven inblazen van collectieve ver-

halen. Publiek, programmeurs, docenten en pers waarderen de grote, 

gelaagde verhalen met titels die tot ieders verbeelding spreken. Het is 

die constante kwaliteit waarmee Het Laagland zich onderscheidt. Ook 

in het buitenland vallen hun voorstellingen op, juist door die mix van 

energieke speelstijl, kernachtige vormgeving en hun aanstekelijk ta-

lent voor het vertellen van verhalen. www.hetlaagland.nl

Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) is 

een centrum voor onderzoek, ingebed in de kunstopleidingen van de 

Faculteit van de Kunsten (Zuyd Hogeschool). Met haar onderzoeksac-

tiviteiten draagt het lectoraat bij aan de versterking van het kunston-

derwijs en de kunstpraktijk. Onderzoek van het lectoraat richt zich op 

twee actuele kernthema’s: artistiek onderzoek en engagement in de 

kunsten. Hoe wordt kunst relevant? En wat betekent het als we zeg-

gen dat kunstenaars kennis maken? Het lectoraat onderzoekt deze 
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vragen vanuit een antropologische en praktisch-filosofische grond-

houding. Door te kijken naar concrete kunstpraktijken, stimuleert het 

lectoraat werk dat de rijkdom laat zien die verborgen ligt tussen op-

positionele clichés over kunst, samenleving, politiek, wetenschap en 

onderzoek. www.lectoraataok.nl

Het Nieuwstedelijk is een theaterhuis, geboren uit de fusie van de 

Queeste en Braakland/ZheBilding. Het is het stadstheater van Leuven, 

Hasselt en Genk. Het is een artist-run theaterhuis dat mee vorm geeft 

aan de stad en de samenleving van morgen. Het Nieuwstedelijk ver-

telt verhalen over het leven hier en nu. Ze geven er klank aan en gaan 

erover in gesprek. Vanuit de stad richten ze ons op de rest van de 

wereld. Tekst, theater, muziek, audio & debat vormen de kern van het 

artistieke werk. Dat geven ze vorm door nieuwe creaties rond heden-

daagse en maatschappelijke thema’s, community based projecten, 

de evenwaardige combi van gesproken tekst & live muziek, de duur-

zame opbouw van eigen repertoire, het ondersteunen van jong talent 

en het uitbouwen van een community met hun publiek. Het Nieuw-

stedelijk werkt op de as Leuven, Hasselt & Genk met 3 verschillende 

realiteiten en publieken. Tijdens ons project, was Het Nieuwstedelijk 

betrokken als adviserende en meedenkende partner.  

www.nieuwstedelijk.be
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DATUM

APRIL 
2016 INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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WAT
NEEM
JE MEE
ALS JE
NU MOET  
VLUCHTEN?



28

WELK ITEM 
DEFINIEERT 
JOU?



29

Als je denkt aan vluchtelingen; waar denk je 
dan aan?
Welk beeld heb je erbij?

Hieruit volgen de A3 vellen met ieders eigen 
blik op de oude en de nieuwe bewoners.

En vervolgens, na het bekijken van ieders 
eerste aanzet:

Waar raakt het aan jou?
Wat verlamt je, als je hieraan denkt?
Waar heb je het meest ontzag voor?
Wat lijkt je het ergst?

Angst - waarvoor?
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ZELFONDERZOEK MAYKE

BUREN & BAGAGE
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ZELFONDERZOEK INÈZ

BUREN & BAGAGE
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ZELFONDERZOEK KIKI

BUREN & BAGAGE
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ZELFONDERZOEKEN
OOGST VAN DE
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HOE 
TOLERANT 
ZIJN WIJ ZELF?
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DATUM

MEI
2016 INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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2 mei 2016

A.
Schrijf een brief aan de gevluchte, nieuwe buurman of 
buurvrouw.
Schrijf een brief aan de norse, oude bewoner.

We nemen 20 minuten.
5 minuten pauze
Wederom 20 minuten schrijven 
Ieder bepaalt zelf de volgorde.

Mayke schrijft eerst aan de oude bewoner, dan de nieuwe bewoner.
Inèz & Kiki schrijven eerst een brief aan de nieuwe bewoner, 
dan de oude bewoner.

B.
Zie de brieven

C.
Eenieder krijgt een aanwijzing en schrijft (thuis) opnieuw.

Mayke: Schrijf een brief aan een leeftijdsgenoot, nog meer 
vanuit het hart.

Inèz: 
Zonder censuur aan de oude bewoner: Doe je je haren onder je 
helm en wees een ridder!
 en t.a.v. de nieuwe bewoner: schrijf al je vragen op.

Kiki: Kan de brief aan de nieuwe bewoner ook voor de oude 
bewoner (antwoord: JA) en voor jezelf (minder).
Zonder in te houden een brief aan de oude bewoner.

D. 
Nieuwe brieven

36
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3939 TED talk van Taiye Selasi
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WE’RE LOCAL WHERE WE EXPERIENCE OUR RITUALS 
AND RELATIONSHIPS, BUT HOW WE EXPERIENCE 
OUR LOCALITY DEPENDS ON OUR RESTRICTIONS.
WHERE ARE WE ABLE TO LIVE?
WHERE ARE YOU KNOWN?

Taiye Selasi

40
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N.a.v. de TED talk van Taiye Selasi maken we zelf een tijdlijn van onze eigen 

Relaties, Rituelen & Restricties.

"Als iemand je vraagt waar je vandaan komt... weet je dan soms niet wat te antwoorden? 

Schrijfster Taiye Selasi spreekt uit naam van 'multifocale' mensen, die zich thuisvoelen in 

het land waarin ze zijn opgegroeid, de stad waarin ze nu wonen en misschien nog een paar 

plaatsen. "Hoe kan ik uit een land komen?" vraagt ze. "Hoe kan een mens uit een concept 

voortkomen?"

INÈZ

KIKI

MAYKE
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TUSSENTIJDSE
OOGST

WE WILLEN RUIMTE|ADEM|LUCHT CREËREN, 
ZODAT DE SCHERPE KANTJES IN ONZE OMGEVING 

ZACHT(ER) WORDEN. OM ZO RUIMTE TE 
MAKEN VOOR IEDEREEN. DUS OOK (EN VOORAL) 

VOOR DE NIEUWE BUREN. 

MET OPEN VIZIER NAAR DE BUREN.
OP DE MAN|VROUW AF.

DE ONTMOETING STAAT CENTRAAL.
GEEN GEVENDE|ONTVANGENDE PARTIJ

RELATIES, RITUELEN & RESTRICTIES INZETTEN?

INSTRUMENTEN (OPDRACHTEN) UITSCHRIJVEN 
EN GEBRUIKEN VOOR DE ONTMOETING.
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DATUM

JUNI
2016 INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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De maand waarin we mensen 

ontmoetten in vorm van 

interviews. 

We begonnen bij de Gemeente 

Sittard-Geleen, want we waren 

benieuwd hoe er door onze lokale 

overheid werd omgegaan met 

nieuwkomers.

Welke spilfiguren zijn er in deze 

gemeente?

Met wie moeten we in gesprek?

We interviewden o.a. beleids-

medewerkers, coördinatoren van 

verschillende organisaties die te 

maken hebben met nieuwkomers. 



45

DATUM

JULI
2016 INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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Met het materiaal vanuit de interviews zijn we twee dagen naar een hutje op de 

hei gegaan. Op een later moment analyseren we de interviews (zie pagina 74).

Vervolgens hebben we ons eigen talent onder de loep genomen om als ingang te 

gebruiken bij het bepalen van mogelijke vervolgstappen. 
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DATUM

AUGUSTUS
2016

INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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Verbindingen aangaan vanuit zachte eigenheid brengt me terug 

bij de kracht van het midden.

Ik bevind me op de deurmat van de ontmoeting met de buren, 

klaar om ze recht in de ogen aan te kijken en ze aan alle kanten 

te beluisteren.

Met rechte rug en open, zachte blik het geschreeuw beluisteren 

en actief bevragen en verbinden.

In de zomer waarin we elkaar niet zien, laten we alles eens bezinken. 

Op 10 augustus hebben we contact.

Wat ervaart elk van ons in deze fase van ons onderzoek, als meest in het oog 

springende oogst. In één zin, misschien wel samengevat in 1 of 2 woorden. 

Benoemen wat nu, op dit moment, het meest nieuwe opvallende is dat je hierin 

tot nu toe hebt ontdekt. 

TUSSENSTAND INÈZ

BUREN & BAGAGE

TUSSENSTAND KIKI

BUREN & BAGAGE

TUSSENSTAND MAYKE

BUREN & BAGAGE

51
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DATUM

SEPTEMBER
2016 INHOUD

BUREN &
BAGAGE
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Kiki’s Column #1

Kiki’s worstelingKiki’s worsteling

Ik kocht een t-shirt.

Het duurde een paar maanden voor het er was en bij terugkomst 

van vakantie lag het op me te wachten. Het vergeten t-shirt.

Een niet lekker zittend, te wijd shirt dat ik niet snel uit een rek 

zou halen. Maar er staat WELKOM op. Denk ik. En dat wil ik toch 

zeggen? Maar tegen wie dan? En ga ik daar dan de hele tijd mee 

rondlopen?

Het zit echt niet lekker. Weet je wat? Ik knip de mouwen eraf.

Kan dat wel? Blote schouders? Kan ik het wel zomaar innemen? 

Een strak shirt is misschien niet zo’n goed idee.

En ik vind het zo stom dat mensen zo hard schreeuwen.

Schreeuw ik hiermee ook?

En waarom maar in 1 taal?

Er zijn toch veel meer mensen tegen wie ik welkom wil zeggen?

Wat roept dit op bij de oude buren, de mensen met wie ik OOK in 

gesprek wil?

Is een shirt met deze tekst dan wel zo handig?

Kortom - ik heb een shirt.

Verder ben ik nog niet.

54
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Kiki’s Column #2

Bianca in de buurt: een serie voor en over alle buren

Bianca in de buurt:

Het derde seizoen van een 4-delige (internet) serie, waarin 

hoofdpersonage Bianca allerlei maatschappelijke thema’s aan de 

orde stelt. De serie is bedoeld om vervolgens met mensen ‘in de 

buurt’ in gesprek te gaan. Maastricht is voorloper, andere steden 

in Nederland zullen volgen. 

Ik weet dat de serie gemaakt wordt en spreek met iemand over de 

inhoud van de afleveringen en hoe het omgaan met de nieuwe buren 

centraal staat in één van de afleveringen. Het spreekt me meteen 

aan dat dit de aanleiding kan zijn voor gesprekken met álle 

buren. 

Een week later word ik gebeld met de vraag of ik mee wil 

doen. Weer een week later zie ik het script en mijn aandeel: de 

bozige buurvrouw die niet zoveel zin heeft in aanpassen, maar 

uiteindelijk bijdraait. 

Weer een week later sta ik op locatie in een buurthuis in 

Maastricht met actrices die verhalen hebben over hoe er 

naar hen gekeken wordt. Dat ze vaak gevraagd worden voor 

de ongespecificeerde rol van ‘allochtoon’ en dat dit hun neus 

1/2

Bianca in de buurt: een serie voor en over alle buren

56



57

uitkomt. Maar ze nemen de rol wél aan! En als ze dan voor een rol 

bijvoorbeeld spelen met  een hoofddoek , verandert er voor hen 

niets, maar voor de omgeving wel. Er wordt op ze neergekeken en ze 

ervaren meer afstand van dezelfde mensen waar ze eerder die dag 

anders mee zijn omgegaan. Bizar. 

De figuranten zijn Maastrichtse dames. Een dame uit Marokko, 

een dame uit Syrië, die de Nederlandse taal nog niet machtig is 

en drie Maastrichtse dames die graag spelen (en ons welgemeende 

adviezen geven over hoe je het beste kunt spelen). 

De Syrische dame blijkt een dochter van 4 te hebben die bij mijn 

dochter op school zit. We spreken (met handen en voeten) af dat we 

snel eens koffie gaan drinken. Het is nu een week geleden en ik 

heb haar nog niet gezien op school...

Al met al is het een bijzondere ervaring, met name omdat ik ook de 

pet op blijf houden van ons onderzoek Het acteerwerk van mij is 

niet zo goed, ik was zó bezig met andere dingen dat ik soms vergat 

wat ik er eigenlijk kwam doen... 
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Kiki’s Column #3

Docfest

In de aanloop naar het festival kijk ik iedere avond 1 of meerdere 

documentaires, omdat ik verwacht als festivalregisseur, tijdens 

het festival niets te zien. Iedere editie heeft een ander subthema, 

maar grenzen en migratie blijven de essentie van dit festival en 

dus ook van de documentaires.

Er zijn films waarbij ik blij ben dat ik ze in m’n eigen huiskamer 

kan zien, ik word geraakt en ik laat mijn tranen de vrije loop. Ik 

realiseer me dat we met dit festival iets moois in handen hebben, 

maar ook dat veel mensen hun ogen sluiten voor deze verhalen/

documentaires.

Lange dagen in de gloeiend hete najaarszon. Er wordt hard 

gewerkt. Met siësta’s en veel waterpauzes bouwen de mannen in 

een razend tempo het festivalterrein op. Zweetdruppels staan op 

de hoofden en ik zorg voor de innerlijke mens; zowel qua eten 

& drinken als de aandacht voor ieders verhaal. N, een Syrische 

jongen die ik vorige editie heb leren kennen, omhelst me en 

bedankt me dat hij me weer mee mag helpen. Ik ben overvallen, 

want voel exact hetzelfde! Dat hij, samen met zijn opgetrommelde 

vrienden, in de hitte (vrijwillig) bergen verzet vind ik bijzonder. 
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Op de eerste avond, met een vol festivalterrein, breekt het 

noodweer los. Tijd om te evacueren. Lachend komt N op me af en 

hikkend van de lach vertelt hij me dat er vrijwilligers zijn die 

zich zorgen maken over wat het onweer voor een vluchteling kan 

oproepen. “Jullie hebben geen idee! We hebben bommen zien vallen, 

de meest gruwelijke dingen gezien en jullie denken dat wij onder 

de indruk zijn van een paar druppels en lichtflitsen?!” Ik leg 

hem uit dat mensen dit zeggen uit zorg, dat we ze graag zien en 

dat we iets willen betekenen, maar vaak niet weten hóe. Hij weet 

zich geen raad met deze opmerking en maakt zich uit de voeten. Hij 

gaat iets opruimen. Ik laat hem.

De volgende dag vraag ik hem wanneer hij komt eten. Hij draait 

het meteen om: hij wil Syrisch koken voor me. We komen tot een 

gulden middenweg: we spreken af snel sámen te gaan koken. Een 

datum prikken we niet, de cultuurverschillen maken duidelijk dat 

we hier allebei anders over denken. Ik wil alvast vooruit plannen, 

voor hem is dat niet noodzakelijk. Ik neem me voor hem af en toe 

een berichtje te sturen met de vraag hoe het met hem gaat. 

De Syrische jongens vragen me om een bezem. Ik heb geen bezem, 

maar weet dat er in de vrijwilligerstent eentje moet staan. 

“Vraag het even aan MV!” roep ik. “Who is MV” roepen ze terug. “The 

blond one!” roep ik weer. (Want: MV is vrijwel witblond). Waarop ze 

onbedaarlijk moeten lachen. “EVERYONE in Holland is blond, Kiki!” 

Dus....

onbedaarlijk moeten lachen. “EVERYONE in Holland is blond, Kiki!” 

59



60

Docfest. Een festival waarbij ik allerlei grenzen ben 

tegengekomen. Mijn eigen (want; veel te lange dagen), de grenzen 

van anderen (bijvoorbeeld een donkere dame die aangesproken werd 

op iets wat ze anders zou kunnen aanpakken en dat onmiddellijk 

op haar huidskleur betrok, daar dit vaker het geval was bij haar) 

en letterlijke grenzen. Een festival dat relevant is. En op dit 

moment naadloos aansluit bij hetgeen mij persoonlijk bezig houd 

in m’n leven. 
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Kiki’s Column #4

Open dag AZC

Het is burendag. Het COA heeft besloten die dag, dat moment aan 

te grijpen om open dag in de meeste AZC’s te houden. Inèz & ik 

spreken af in Maastricht te starten en dan naar Sweikhuizen te 

gaan, Mayke is druk met ander werk die dag. 

Gek genoeg denk ik ‘s morgens al aan hetgeen ik ga aantrekken. 

Het is warm, dus aanvankelijk trek ik een jurkje aan waarvan 

ik direct al voel; te open, te bloot. Is het raar dat ik hiermee 

bezig ben? Geen blote schouder maar. Ook maar geen blote benen. 

Eigenlijk weet ik niet of ik hier überhaupt zo mee bezig moet zijn 

en al helemaal niet of ik dit op durf te schrijven. Ik besluit dat 

ik in dit onderzoek alleen maar eerlijk ga zijn. 

Het AZC zit in de oude gevangenis van Maastricht. Een immens 

gebouw, donker & deprimerend aan de rand van Maastricht op 

een industrieterrein. Hoge muren, omheining, een sloot het is er 

allemaal nog. 

Bij binnenkomst is het een bonte verzameling tekeningen, 

springkussens, kraampjes en meer van dat. We besluiten een 

rondleiding te nemen en ontvangen bij inschrijving een blauw 

gehaakt polsbandje. 
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Dan ontmoeten we de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (in 

Sittard-Geleen de AMA’s genaamd). Vreemdeling. Met handen en voeten 

vertelt een jongen, pas 6 maanden in Nederland, zijn verhaal. 

Opeens raakt me dit diep - hij is helemaal alleen naar Nederland 

gekomen. Ik ben blij dat de zon fel schijnt en ik m’n zonnebril 

op heb. Hij hoort vast mijn licht onstabiele stem, maar ik wil me 

niet laten kennen. Ga ik weer een beetje geëmotioneerd staan doen 

hier… Kan echt niet. Vind ik. De taalbarrière zorgt ervoor dat we 

op enig moment uitgepraat zijn. 

Als we verzamelen voor de rondleiding, valt het me op hoeveel 

mensen naar deze plek zijn gekomen. Wat is hun achtergrond? 

Waarom zijn ze hier? Wat willen ze zien/doen/horen? Zou de boze 

buurman ook gekomen zijn vandaag? Ik betrap me erop dat ik bij 

sommige figuren een aanname maak. Ik leg mezelf op vooral niet 

te oordelen. 

Een algemeen praatje over het asielbeleid en aantallen die 

van toepassing zijn op de plek waar we nu zijn. Dan worden we 

in groepjes verdeeld en neemt een vrijwilliger ons mee op een 

sjeestocht door het gebouw. De tijdsdruk is voelbaar; we mogen 

vooral niet te lang stilstaan bij dingen, laat staan dieper op 

bepaalde zaken ingaan. Onze vraag hoe de nieuwkomers reageren 

op het gebouw en zijn voormalige functie wordt niet echt 

beantwoord. Want “er zitten nu houten deuren in, dus dat voelt 

heel
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huiselijk” en “mensen kunnen vrij in- en uitlopen, dus…” Ik merk 

dat ik weerstand heb en bevestigd wil worden in mijn aanname 

- dat mensen dit helemaal niet als prettig ervaren, met de hoge 

muren en afgesloten van de stad. Maar wat heb ik eraan?

In de lift zegt een Maastrichtenaar tegen een nieuwe buurman 

dat “Mestreechs” nog wel volgt op het Nederlands. Want ja, “je bent 

nu toch hier…” Ik krijg jeuk en wil de man op zijn tenen trappen, 

maar in plaats daarvan luister ik met open mond en reageer 

niet. Een andere man die reageert hoe ‘gezellig’ het kamertje van 

onze mede-gids M is, verrast me door in de lift naar beneden te 

vragen of er behoefte is aan mensen die komen voorlezen of de 

taal oefenen. Dit keer reageer ik wel: Dat klinkt als een aanbod! 

Later vraag ik hem wat hij hier komt doen, maar het gesprek wordt 

onderbroken en ik kan hem erna niet meer vinden. Hij was er voor 

de 4e keer en bood zichzelf (per ongeluk?) aan als vrijwilliger. 

Als je hier bent, moet je Nederlands leren, aldus onze gids. En 

het merendeel van de mensen dat meeloopt, knikt instemmend. Wat 

vind ik hiervan? Volgens mij vind ik het niet zo eenvoudig als 

hij het doet voorkomen. Ja, natuurlijk helpt het als men de taal 

leert. Later die dag hoor ik op het nieuws dat een groot deel van 

de nieuwkomers enkel wacht op een Nederlands paspoort en dan het 

land weer verlaat. Ergens klopt iets niet…
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Ik wil toch antwoord op onze eerdere vraag hoe men dit gebouw 

ervaart en als onze gids even alleen is, vraag ik het opnieuw. 

Hij zegt dat mensen blij zijn, want vanuit de situatie waaruit ze 

komen, is alles beter. Ik vraag hem of dit zijn mening is, of de 

mening van de mensen die hij gesproken heeft. Hij hakkelt dat er 

onderzoeken zijn, maar als ik vraag of die inzichtelijk zijn voor 

een buitenstaander heeft hij opeens weer haast. Toch krijg ik 

bij het naar buiten gaan zijn gegevens en zegt hij dat we altijd 

welkom zijn om weer eens terug te komen. 

Overigens vond dit gesprek plaats vlakbij de kleine familiekamer 

waar een Chinese moslim - politiek vluchteling -  met zijn 

gezin van 5 woont. Al 2 jaar en 7 maanden, zonder uitzicht op 

een einddatum. Hij beantwoordt m’n vraag - zo fijn is het niet. 

En natuurlijk geeft dit zo gezochte antwoord absoluut geen 

voldoening. Integendeel. Ik ben me er wederom van bewust dat 

wij, dat ik, in een bevoorrechte positie leef. En dat het niet 

vanzelfsprekend is dat dit de rest van mijn leven zo zal zijn. 

Ik weet nog niet wat de oogst van de dag is. Nu ik weet dat er 

417 buren zijn die in deze omstandigheden leven, zo kort bij mijn 

eigen voordeur, weet ik niet hoe me ertoe te verhouden. Het heeft 

een enigszins verlammende werking. 
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Update:

4 dagen na ons bezoek aan het AZC ontvang ik een Facebook 

messenger bericht van M:

we hebben elkaar gesproken op de open dag van het AZC. Graag wil 

ik met je verder praten over het verblijf in een AZC groet M

Na een onhandig gesprek waarbij de taal overduidelijk in de weg 

zit, spreken we op woensdag 5 oktober af.

Een nieuwe column volgt ongetwijfeld. 
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Kiki’s Column #5

M

Als M me een bericht stuurt, wil ik hem toevoegen als 

Facebookvriend. Als ik zijn naam typ, kan ik hem niet vinden. De 

naam van M is blijkbaar een even gewone naam in Syrië als ‘Jan de 

Vries’ in Nederland. Pas een week later, bedenk ik dat ik ‘gewoon’ 

naar dezelfde foto op zoek moet gaan en valt me pas op dat ik de 

‘h’ in zijn achternaam vergeten ben. Maar ook nu zijn er 11 mensen 

met dezelfde naam. Gelukkig herken ik zijn foto. 

De taal is een spannend onderdeel - ik ben benieuwd of we elkaar 

kunnen begrijpen.

Zou hij Engels spreken? Of komen we in een andere taal een stukje 

verder?

Ik heb besloten dat ik hem op ga halen bij het AZC en naar een 

mooie plek in Maastricht ga om daar een hapje te eten of koffie 

te drinken. Ik neem me voor te betalen, maar vraag me af of hij 

al dusdanig is ingevoerd in Nederland en weet dat dit hier heel 

normaal is. Waarom neem ik nu dan toch aan dat dit voor hem 

niet zo zal zijn? Ben ik zenuwachtig? En waarvoor dan? Los van 

het feit dat we elkaar niet kennen, ik van alles wil weten en hij 

graag wil delen is er niet zoveel aan de hand. 
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Tijdens de rondleiding in het AZC was er een moment waarop ik 

achter M liep. Ik dacht te zien dat hij hier nerveus van werd en 

bij navraag bleek ook Inèz dat gedacht te hebben. Bij het rinkelen 

van een sleutelbos was er ook een fysieke reactie. 

Inmiddels hoeft hij zijn kamer in het AZC niet meer te delen met 

een ander. Belachelijk ook trouwens; de enige overeenkomst die 

de kamergenoten hadden, was dat ze uit hetzelfde land komen. 

Zijn kamergenoot had nogal wilde en nare dromen, vertelde onze 

gids me even tussen neus en lippen door. Ook vertelde hij dat M 

daardoor een tijd niet goed sliep en heeft gevraagd om alleen op 

een kamer te slapen. 

Wat heeft deze jongen allemaal meegemaakt? Wil ik dat echt weten? 

En… wat kan ik doen? Kan ik iets doen, anders dan luisteren?
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Kiki’s column #7

De andere kant van het verhaal?

Als we onze enorme verzameling bevindingen sorteren om 

vervolgens aan de muren van de schouwburg te hangen, zie ik 

weer (opnieuw) hoe vol van aannames we hieraan zijn begonnen. 

Hoe interessant de ‘boze buurman’, de ‘hardwerkende Nederlander’, 

me leek en ook hoe lang het duurde voordat ik deze daadwerkelijk 

te spreken zou krijgen. Vastbesloten was ik: ik moest en zou 

iemand die lijnrecht tegenover me zou staan interviewen. Alleen… 

het duurde maar liefst 8 maanden voordat ik zelf enige actie 

ondernam.

Het duurde een aantal weken voor er een afspraak tot stand kwam. 

Het begon al met mentale voorbereiding van mezelf ten opzichte 

van dit gesprek en deze meneer. Een bezoekje aan de site van 

zijn partij zorgde ervoor dat ik op m’n achterste poten stond en 

een mail met zorgvuldig gekozen woorden enkele dagen heb laten 

rusten. Ging ik dit echt doen? Wat wilde ik dan? En wist ik dat 

zeker? Maar ook - waar ben je nu in godsnaam zo bang voor, Van 

Aubel?! En voor ik het wist had ik de mail verzonden en stroomde 

adrenaline door mijn lijf. Waarom is me achteraf een raadsel.
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En toen was het stil. Dagenlang was het stil. Dagen waarin ik 

mezelf ervan overtuigde dat deze meneer geen enkele behoefte 

had met mij te praten over hetgeen hem bezighield. Nadat Inèz 

me aanspoorde het vooral nog eens te proberen, heb ik me erin 

vastgebeten en hem om de paar dagen telkens dezelfde mail 

gestuurd met de vraag of mijn vraag wellicht aan zijn aandacht 

was ontsnapt en of hij me iets wilde laten weten indien hij 

er niet voor voelde. Uiteindelijk kreeg ik antwoord en in 

mailwisseling die telkens aansporing nodig had en waarin de 

aanhef consequent ‘geachte mevrouw Van Aubel’ bleef stond er dan 

eindelijk een datum en tijd. 

De avond voor onze ontmoeting google ik zijn naam en lees alles 

wat ik kan vinden. Van sommige foto’s met een nogal uitgesproken 

politicus schrik ik. Waarom schrik ik hiervan? Dit zijn mensen 

die overtuigd zijn van het goede van hun werk. Hun mening staat 

alleen lijnrecht tegenover de mijne. Hoewel… is dat zo? Als ik 

met die aanname dit gesprek in ga, dan komen we waarschijnlijk 

nergens. Als ik écht naar de andere kant van het verhaal wil 

luisteren dan is dat wat ik ook mag gaan doen: luisteren. Na 

een grove lijn van vragen te hebben doorgenomen voor mezelf en 

achtergrondinformatie te hebben gezocht, klap ik de computer 

dicht en ga even zwemmen. Loslaten nu. 
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Op de afgesproken dag vertrek ik ruim tevoren naar de schouwburg 

om een van de kleedkamers in gereedheid te brengen. Voldoende 

koffie, thee, water, een opgeladen telefoon (zou hij het toestaan 

dat ik alles wilde opnemen?) en alvast de positie bepalend. 

De beste plek voor deze man - laten we hopen dat we in goede 

omstandigheden een goed gesprek kunnen voeren. Met enige 

verbazing constateer ik dat er geen zenuwen zijn, nauwelijks 

verwachting en vooral een stoot energie. 

10.05. Hij is te laat. Dit spreekt niet voor hem. Op het moment dat 

ik hem een berichtje wil sturen over de juiste ingang van de 

schouwburg, blijkt hij bij de hoofdingang te staan. In een zwarte 

hoody en een spijkerbroek. Licht gespannen. Afwachtend. Het 

contrast lijkt groot - met mijn gele jurk, hakken, geföhnde haren 

en… Ho wacht. Ik interpreteer. ONTMOET, Van Aubel! ont-moet.

Direct als we gaan zitten, steekt hij al van wal. In de eerste 

paar zinnen komen er een aantal privé zaken voorbij die hij niet 

hoeft te delen met een vreemde. Hij doet het toch. Hij ontspant. Ik 

vraag hem of ik het mag opnemen (en verbaas me over de snelheid 

waarmee hij dit toestaat) en leg uit wat we doen en waarom.

En dan volgt er een gesprek tussen twee mensen die naar elkaar 

luisteren. Waarin er veel tijd wordt genomen dingen uit te leggen, 

toe te lichten, door te vragen en te laten bestaan. Als ik niet 

weet hoe ik op iets moet reageren, bijvoorbeeld omdat ik nadenk 
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wat ik vind van hetgeen hij zegt, trek ik enkel m’n wenkbrauw op. 

Het spoort hem aan door te praten en ik merk dat mijn mening er 

totaal niet toe doet op dit moment. Ik wil alleen maar kunnen 

snappen wat hij zegt. Wat ik daar dan daadwerkelijk van kan 

vinden, komt later wel. 

Veel later besef ik dat ik een vurige, boze man had verwacht. Die 

heb ik niet gezien. Ik heb een man gezien die naar eer en geweten 

de dingen doet die hij doet. Hij staat ergens voor en wil een beter 

Nederland. En willen we dat niet allemaal? Deze man staat ervoor 

open de dialoog aan te gaan. We hebben elkaar niet overtuigd van 

ons gelijk. Geloof ik. Daarvoor zou ik het nog eens terug moeten 

luisteren. 

Ook ben ik een klein beetje in de war. Want als deze man niet 

boos is, op wie moet ik dan mijn boosheid projecteren? Is het dan 

terecht dat over zijn schutting te gooien? Hoeveel makkelijker 

zou het zijn als hij een vreselijke vent zou zijn, waar je gewoon 

lekker boos op kan zijn?! Als ik luister naar zijn vertaling 

van het programma van zijn partij, lijkt het allemaal nog net 

iets genuanceerder dan ze het vertellen aan de stemmer. Ben 

dan ook benieuwd of de kiezer straks teleurgesteld gaat zijn in 

de uitkomst van alle beloften. Tegelijkertijd trapt ‘ie allerlei 

open deuren in en verklaart een hoop algemeenheden die niet zo 

eenvoudig zijn op te lossen. Was politiek maar zo simpel. 
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Er zijn momenten dat ik mezelf erop betrap het met hem eens te 

zijn. Wat een onzin eigenlijk, dat ik me op zo’n moment betrapt 

voel?! De wil het oneens te zijn met hem, wint het bij vlagen van 

hetgeen hij zegt. Raar eigenlijk, bij iemand die dezelfde politieke 

voorkeuren heeft als ik doe ik dit niet. Terwijl iemand dan ook 

best rare dingen kan zeggen.

Wordt vervolgd - deze column en dit gesprek moeten nog echt even 

rijpen!
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Tijdens een workshopdag met ons artistiek onderzoeksteam 

(Ruth van het lectoraat en enkele betrokkenen van het Laagland) 

ont-moeten we elkaar. 
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE

De wereld is in beweging en theatergezelschap Het 
Laagland beweegt mee. In onze huidige maatschappij 
zijn vertrouwde opvattingen of bestaande waarden niet 
langer meer vanzelfsprekend. 
Vanuit Sittard-Geleen verkent Het Laagland grenzen 
en onderzoekt haar verbinding met de mens in deze 
veranderende wereld en de universele behoefte om 
gezien en gehoord te worden. 
Binnen een theatrale setting nodigen we uit tot 
ontmoetingen met jezelf, met ons en de ander. Wellicht 
diepen we verhalen op waarbij het perspectief van het 
kind van nu of vroeger de ruimte krijgt. We starten 
bij de buren. Nieuwsgierigheid is ons vertrekpunt. De 
gemeenschappelijke deler is de bagage die ieder mens 
tijdens zijn levensreis meedraagt. 

"Ik ga op reis en ik neem mee..."
Vanaf het moment waarop we onze ogen open doen,
zijn we op zoek naar dingen die er toe doen. 
We maken een reis naar zingeving. 
We kunnen elkaar gezelschap houden op deze tijdloze 
reis, maar hij eindigt nooit. 
Hij is grenzeloos, eeuwigdurend. 
We komen nergens aan- we groeien."

Mark Nepo 
Uit: Word jezelf

WE FORMULEREN VOOR DE BUITENWERELD 
WAT WE ZIJN AAN HET DOEN:

BUREN & BAGGAGE
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PARCOURS: JE KRIJGT EEN KOFFER MEE MET EEN ADRES 
Per vijftal allemaal een koffer. Aanwijzingen (met een volgend 
adres) in de koffer.

Er wordt iets achtergelaten op dat adres. In de volgende koffer zit 
de volgende aanwijzing. 4 plekken en de 5e leidt je terug naar het 
beginpunt. Hoe zou je voor goede uitwisseling zorgen? Wat er op 
dat adres te vinden of te doen is, alsof je ook moet samenwerken 
(zoals een escape room). Gezamenlijk levert het een ervaring op 
die je nog niet eerder hebt gehad. Mobieltjes uit, je hebt 1 hulplijn. 
Niet belerend. Laat allemaal 1 ding uit je koffer achter. Wat als dat 
je eigen koffer zou zijn, wat zou je dan doen? Het gesprek met 
elkaar (iemand die dit aanzwengelt). 
Interviewen van je (groot)ouders. Allemaal vanuit het 
kinderperspectief. Start bij Het Laagland en dwars door de 
binnenstad. Lege winkelpanden. 
Geïnspireerd op de vlucht van een familie? 
Eventueel de twee routes verbinden? 
Het individu zou het vijftal kunnen zoeken/vinden en omgekeerd. 

ROUTE MET NIEUWE IDENTITEIT:Met een nieuw paspoort van een bestaand 
persoon
Persoonlijk. Individueel. Verschillende personen: 
Nieuwkomer die zijn/haar weg vindt. Hoogopgeleide 
witte boze buurman. Laagopgeleide verongelijkte 
buurman. Een theatermaker. Een ambitieus kind. Een 
dromend kind. Een poule aan routes. Vergelijkbaar 
met ‘puberruil’, waarbij je in een heuse werkelijkheid 
stapt. Geur als aanvulling. Koffer met bagage. Dromen van vroeger en nu komen 

aan bod. Aan het einde ruimte voor je eigen ik. 
BURENRUIL

Potentiële projecten:

"Op welke manieren maken we buiten de theatermuren bij ons, 

bij Het Laagland, passende verwonderruimte voor het universele 

verlangen van elke mens om gehoord en gezien te worden?"

PARCOURS: JE KRIJGT EEN KOFFER MEE MET EEN ADRES 
Per vijftal allemaal een koffer. Aanwijzingen (met een volgend 
adres) in de koffer.

Er wordt iets achtergelaten op dat adres. In de volgende koffer zit 
de volgende aanwijzing. 4 plekken en de 5e leidt je terug naar het 
beginpunt. Hoe zou je voor goede uitwisseling zorgen? Wat er op 
dat adres te vinden of te doen is, alsof je ook moet samenwerken 
(zoals een escape room). Gezamenlijk levert het een ervaring op 
die je nog niet eerder hebt gehad. Mobieltjes uit, je hebt 1 hulplijn. 
Niet belerend. Laat allemaal 1 ding uit je koffer achter. Wat als dat 
je eigen koffer zou zijn, wat zou je dan doen? Het gesprek met 
elkaar (iemand die dit aanzwengelt). 
Interviewen van je (groot)ouders. Allemaal vanuit het 
kinderperspectief. Start bij Het Laagland en dwars door de 
binnenstad. Lege winkelpanden. 
Geïnspireerd op de vlucht van een familie? 
Eventueel de twee routes verbinden? 
Het individu zou het vijftal kunnen zoeken/vinden en omgekeerd. 

ROUTE MET NIEUWE IDENTITEIT:Met een nieuw paspoort van een bestaand 

ONTWIKKELING PASPOORT

"Paspoort wel nodig"

Tastbaar

Co creatie - vragen die uitnodigen om erover na te denken

Ieder een uniek paspoort - door het ontwikkelen van een uniek 

paspoort, zou er een universeel paspoort kunnen ontstaan. 

Aan de hand van voorbeelden. Onderzoek wat de voor- en 

nadelen zijn van een paspoort. Het kan je redding of je 

ondergang zijn. Samenwerkingen met beeldende opleidingen 

of kunstenaars. Internationale scholen. Hoeveel verschillende 

paspoorten zijn er in Sittard-Geleen? Foto’s verzamelen? 

Paspoort om stempels verzamelen bij de partners of projecten 

die verbonden zijn aan dit project. Als je ze allemaal hebt, heb 

je een gedicht of een complete afbeelding. Je hebt dan met ons 

een reis afgemaakt. Limburg paspoort (Het Geluk/Gelijk van 

Limburg). Onderzoek naar vervalsing van paspoorten. Wat hoort 

bij mij? Wat hoort bij mijn cultuur/mijn land? Wat hoort bij het 

gastland/buren? Wat is universeel?
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FOODTRUCK
Voedsel voor de ziel. Balsem voor de ziel. Multi en altijd 

inzetbaar mobiel. Sterk format dat ook los van ons kan 

bestaan. Geen letterlijk voedsel, geïnspireerd op het food-

truck concept. Zorgvuldig nadenken over gevoeligheden. 

Zintuigen. Palet afgestemd op de wensen & behoeften van 

de bezoeker(s). Je mag halen en brengen. Bestelruimte & 

afhaalruimte. Gekoppeld aan Bas qua vormgeving. Je mag 

iets achterlaten, je mag iets meenemen. Wisselwerking. 

Individueel & grotere groepen. Wat is voedsel voor de ziel 

en wanneer heb je dat het meest nodig in deze tijdsgeest? 

Onderzoeken welke voedingsstoffen je nodig hebt. Bestaat 

er ongezond voedsel voor de ziel? Slowfood voor de ziel? 

Vega? Superboost voor de ziel? Allergenen vrij voedsel voor 

de ziel. No nonsense food? Fastfood voor de ziel? Tussen-

doortje? Quick fix? ERVARING

iets achterlaten, je mag iets meenemen. Wisselwerking. 

Individueel & grotere groepen. Wat is voedsel voor de ziel 

en wanneer heb je dat het meest nodig in deze tijdsgeest? 

Onderzoeken welke voedingsstoffen je nodig hebt. Bestaat 

er ongezond voedsel voor de ziel? Slowfood voor de ziel? 

Vega? Superboost voor de ziel? Allergenen vrij voedsel voor 

de ziel. No nonsense food? Fastfood voor de ziel? Tussen-

doortje? Quick fix? ERVARING

LOKET VAN LIEFDE & LEEFBAARHEID (MET DE ‘L’-EN VAN 

LAAGLAND)

Los loket. Vergelijking met gratis buurtbiebs op straat of 

boerenproducten langs de wegkant met geldpotjes erbij. Wat is 

er verkrijgbaar? Loket, dat bemand/bevrouwd is en waar je met 

vragen over verdraagzaamheid en samenleven terecht kunt. 

Extra balie bij het gemeentehuis. Of op festivalterreinen naast 

de muntjesverkoop? Naast de foodtruck? Zachtaardige, ludieke, 

wonderlijke vragen retour hebben of suggesties. Of alleen een 

luisterend oor. Bij dit loket kun je een nieuw paspoort aanvragen/

ontvangen. Plek waar we het onderzoek levendig kunnen houden. 

Iets registreren of inschrijven. Wij brengen niets, maar we halen 

op - we verzamelen. Je dient aanvragen in bij dit loket. Plek waar je 

mensen aan elkaar kunt verbinden. Wat heb je uit te wisselen? Je 

talent laten registreren. Wat bied je aan? 

Gelofte afleggen (participatieverklaring). Ontdekken wat je hoogste 

waarden zijn. Klaagmuur. Plek waar je even mag klagen. Zonder 

geluid (met briefjes). De plek waar je even je hart mag luchten. 
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GALERIJ CHOREOGRAFIE

i.s.m. Project Sally? Vanaf de parkeerplaats als toeschouwers 

zicht hebben op de galerij van verschillende verdiepingen 

van een flat waarbij een half uur de bijzonderheid of de 

schoonheid van het dagelijks leven, de bedrijvigheid van 

de buren, zichtbaar wordt gemaakt en wordt uitvergroot. 

Plaatje van Mayke, van een flat met allemaal verschillende 

kleuren. Tribune. Verrekijkers. Koptelefoons met de verhalen 

van die buren. Gedachten. Verder kijken dan je neus lang is. 

Verrassing in een plotwending waardoor een aanname van hoe 

iemand zich gedraagt ander licht op de zaak werpt. Hoe we 

elkaar tekort (kunnen) doen door aannames. (Peter de Graef - 

voorstelling waarin hij Rudi speelt). Het onzichtbare zichtbaar 

maken. 

Wat als sommige mensen een koptelefoon met informatie 

hebben anderen niet. Later wisselt dat. Ofwel een leegstaand 

gebouw, ofwel je hebt een geheel flatgebouw.

MIDDAGJE MET EEN KLAPSTOELTJE ZITTEN EN KIJKEN?

PARTICIPATIE WORKSHOP
Associaties met stellingen, zoals bij de klassen voorstellingen. 
Met hoge energie, waarin het je bijna duizelt. Passend als vorm tegenover de discutabelheid van de inhoud. ProDemos en de gemeente zouden bijna jaloers mogen zijn op de manier waarop dit gebracht wordt. 90 minuten. Zonder teveel context, zonder dat je weet waar dit voor gebruikt wordt. Het gaat om de participatieverklaring. Doel is wel om die verklaring te tekenen. 

Voor wie? Aangepast aan de doelgroep. 
Voor Inèz vooral interessant voor Nederlanders. 

Koppeling met het loket van liefde & leefbaarheid?Een eigen verklaring, zoals we ook een eigen paspoort maken. 
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ONTMOETING IN EEN RUIMTE ZONDER WOORDENPersoonlijk voor Inèz. Als onderdeel van een ander project? Stenen als vorm voor de woorden. Op zoek naar de essentie. Mogen we direct tot de kern? Behoefte aan veiligheid. 1 op 1. 

"Mag het dan heel teder en heel troostrijk worden?Heel persoonlijk, zinnelijk/zintuiglijk en intiem/interactief met het publiek? Een ontmoeting, een wisselwerking, een gedeelde ervaring."

DE MOEDMAKERS

Er wil ontmoet worden in liefde en daarbij mag het gaan over angst.Atmosfeer moet voor zich spreken.
Baexem doorpakken?
Missie van de ridder in de liefde

Het gaat over verstilling, ontmoeten, grens verleggen (qua intimiteit/dichtbij laten komen) 
en ballast afwerpen.
Gaat over de kern van ons mens zijn. 

*Verhalen ophalen(opdiepen) - op welke manieren?  Waarbij het perspectief van het kind van nu of vroeger de ruimte krijgt?-  Zelf met een koffertje komen, kan een uitnodiging zijn zelf iets te vertellen- Je eigen gecreëerde paspoort toelichten
- Interviews
- Vanuit format van loket of foodtruck
- Ontmoeting zonder woorden? 
-  Alert zijn op hetgeen wij losmaken achteraf en daar ruimte voor maken/inbouwen. Het is het effect van hetgeen wij bewerkstelligen.
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Kiki’s column #8

Jaar 1 

Ongeveer 8 maanden na de eerste bijeenkomst, is het tijd de balans 

op te maken. 

Niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst.

Toen Inèz me vroeg samen te werken in dit project, heb ik ‘ja’ 

gezegd zonder precies te weten wat de vraag nu eigenlijk was. 

Zonder echt te snappen wat we zouden gaan doen, laat staan waar 

dit ons zou brengen. Om nog maar helemaal niet te spreken van wat 

dit mij persoonlijk zou brengen. Want dat is veel. Heel veel.

Die allereerste dag waarop we in deze samenstelling samen 

kwamen, nam ik een sieraad mee. Een zilveren, piepklein, leeg 

medaillon, gevuld met herinneringen, dat ik alleen draag op 

dagen waarop ik een soort van steun zoek. En hoewel er meerdere 

spannende dagen zijn geweest in de afgelopen 8 maanden, heb 

ik dit medaillon geen enkele keer meer gedragen. Want als er 

iets in de afgelopen maanden als winst of opbrengst mag worden 

beschouwd, is het wel het vertrouwen. Vertrouwen dat al wat er is, 

goed is. Dat het niet erg is om bang te zijn, iets niet te weten, 

iets niet te snappen. En dat als je, als ik, daar eerlijk over ben(t), 

er mooie dingen gebeuren.
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2/3

Als ik op dit moment zou moeten vluchten, zou ik dit sieraad dan 

nog steeds meenemen? Ik weet het niet... Voor alle zekerheid draag 

ik het toch maar bij me vandaag. Dicht bij mijn hart. Precies zoals 

dit onderzoek - dicht bij ons hart.

 

Hoe ver stond ik van hetgeen we gingen onderzoeken af toen we 

startten? Hoe boos was ik, op de schreeuwende (maar misschien 

doodsbange) buurman? Hoe onwetend & naïef? In hoeverre was ik me 

bewust van m’n white privileges? Maar vooral, hoeveel aannames 

had ik? En waarom vond ik dat iedereen die niet hetzelfde vond 

als ik automatisch dom was en fout zat? 

 

Langzaam zijn in 8 maanden tijd m’n al dan niet bewust opgezette 

oogkleppen af aan het gaan. Durf ik links én (hoewel voorzichtig) 

ook rechts te kijken. Achterom maar ook vooruit. En kijk ik naar 

hetgeen ik aanvankelijk niet wilde zien. Waar ik niet naar durfde 

te kijken. Kijk ik naar al waar ik bang voor was. Probeer ik te 

luisteren zonder oordeel. Probeer ik niet direct te verbinden, 

de ander te redden, maar alleen te zíjn en dan maar te zien wat 

er komt. Daar waar er in de wereld soms weinig ruimte lijkt te 

zijn voor de nuance, probeer ik deze toch altijd op te zoeken. En 

probeer ik meerdere kanten van een verhaal te belichten, hoewel 

ik in alle eerlijkheid nog steeds niet gesproken heb met de boze 

buurman... 
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Als ik ooit echt voor de keuze zou staan huis & haard te verlaten 

en man & kind zijn veilig, wat neem ik dan mee? De wetenschap 

dat de mens veerkrachtig is. En dat er overal ter wereld mensen 

met open armen je opwachten. Dat er overal ter wereld mensen 

schreeuwen. Dat deze twee groepen mensen vaak niet meer naar 

elkaar luisteren. 

Inmiddels weet ik dat ik een verbinder ben, maar dat het niet 

mijn verantwoordelijkheid is dat déze mensen verbonden worden. 

Tenslotte staat niet iedereen open voor verandering en wil niet 

iedereen verbonden worden. Dat is oké.

Als ik echt ooit huis & haard zou moeten verlaten, neem ik mijn 

herinneringen en ervaringen mee. Hier. In mijn hart. En in dit 

medaillon.  
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Inèz was geïnspireerd door de participatie workshop. Nieuwe buren 

krijgen een workshop over wat de normen en waarden van hun 

nieuwe land zijn. Zij vroeg zich af of Nederlanders deze normen 

en waarden zelf in de praktijk brengen. Of er überhaupt van op de 

hoogte zijn. 

Als onderzoeksteam hebben we zelf de proef op de som genomen. 



87

DATUM

MEI
2017 INHOUD

BUREN &
BAGAGE

DATUM



88

Van Interviews naar Ontmoeting

Op onze reis zijn we al vele mensen tegengekomen. Uiteindelijk zijn 

we in drie stappen gekomen van ons onderzoeksinstrument – het 

interviewen – naar ons resultaat – de ontmoeting. We onderzochten 

de situatie met betrekking tot de vluchtelingen in Sittard-Geleen. 

Daarom interviewden we allerlei mensen in de stad die op een of 

andere manier betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen. De 

interviews waren gericht op het ophalen van informatie en zodoende 

vraag-gestuurd. We hebben de interviews integraal opgenomen 

en volledig uitgeschreven. Later hebben we dit materiaal samen 

teruggeluisterd en geanalyseerd. We hebben hier ruimschoots de 

tijd en de ruimte voor genomen. Dit omdat we nog even gespeeld 

hebben met het idee om de teksten te gebruiken op theatrale wijze 

(bijvoorbeeld als script of input voor een voorstelling). We hadden 

duidelijk onze theaterbril op. 

Tijdens het terugluisteren kwamen we erachter dat het ons niet te 

doen was om de inhoud van het gesprek (wat wel de aanvankelijke 

insteek was), maar om ‘de mens achter de functie’. Bij het 

terugluisteren viel ons op waar een gesprek ging stromen, waar het 

voor ons écht interessant werd. En dat was daar waar we voorbij 

de formele praatjes gingen en konden inzoomen op wat iemand 

persoonlijk bezig houdt. Zo kun je bijvoorbeeld in gesprek met een 

beleidsmedewerker vragen naar het beleid in de stad. In plaats 

daarvan vonden wij het echter interessanter om erachter te komen 

wie de persoon is die het beleid maakt. En wat de persoonlijke 

drijfveren zijn. Waarom maakt iemand beleid op de manier zoals ze 

doet? Zo gingen we van interviews naar gesprekken, die weliswaar 

nog steeds vraag-gestuurd waren en gericht op één persoon, maar al 

opener waren dan de interviews.
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Naar aanleiding van het terugluisteren van de interviews hebben 

we er nadrukkelijk niet voor gekozen om interviewteksten op 

theatrale wijze te gebruiken. Dit omdat a) we mensen niet hadden 

geïnformeerd over eventueel gebruik van ‘hun’ woorden en we het 

niet vonden kunnen om gedeelde informatie zonder medeweten van 

de geïnterviewden verder te delen en b) we erachter kwamen dat 

het ons ging om de ervaring van de ontmoeting in plaats van om de 

inhoud. Die ervaring zit ‘m in het samenzitten met iemand die je niet 

(goed) kent en op een open wijze de tijd voor elkaar neemt. Openheid 

is belangrijk. Zonder aan te sturen op een uitkomst.

Zo zijn we uitgekomen bij de ontmoeting, die we zien als een open 

gesprek dat heen en weer gaat tussen beide deelnemers.
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Kiki’s column #9

AZC Sweikhuizen

Op de eerste dag dat we elkaar weer ontmoeten na de zomer, hebben 

we afgesproken bij een mentor van het AZC. Ontspannen en met een 

fris en gebruind hoofd rijden we het bos in bij Sweikhuizen en 

lijkt het werkzame leven nog ver weg te liggen. Zo geordend, open 

en gezellig als het bezoek aan het AZC in Maastricht was op de 

burendag, zo anders is deze ontvangst.

Voor de ingang kijken een paar mensen vriendelijk naar ons op en 

groeten in hun beste Nederlands, maar de AMA’s die op de bovenste 

verdieping wonen, lijken geen boodschap aan ons te hebben. Luide 

muziek schalt uit de draagbare boxen als we in de weg blijken 

te staan. Een enkeling groet, maar de meesten lijken boos en 

ongeïnteresseerd.

Misschien simpelweg het gedrag van iedere puber, 

waar ter wereld ook.

Of misschien is dit geen pubergedrag, maar gewoon verklaarbaar.

Velen van hen moeten immers terug ‘naar het land van herkomst’.

En dan?

Marokko, Eritrea… landen die je niet meer erkennen als je weer 

terug komt.

Dan zegt de overheid ‘gewoon’ dat ze je niet kennen. 

Daar sta je dan.

1/4
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Als deze (veelal) jongens 18 zijn, móeten ze Nederland verlaten.

En dat brengt me terug naar toen ik zelf 18 was en een jaar 

lang in Topeka, KS (USA) ging wonen. Nadat de eerste twee weken 

een verre van ideale start waren geweest, zijn ze in geen geval 

vergelijkbaar met de heftigheid die deze jongeren voor hun kiezen 

zullen hebben gehad.

 

Ik wilde zélf naar Amerika. Zat – heel veilig – bij een gezin, waar 

alle ruimte was voor heimwee. Waar m’n ouders op vakantie kwamen, 

halverwege het jaar. In meerdere opzichten is dit een bepalend 

jaar geweest voor me. Hoe is dat voor deze jongeren, waarbij de 

omstandigheden minder rooskleurig zijn? Hoe kijken zij op hun 

veertigste terug? Waarschijnlijk kom ik daar niet achter…

 

Hoewel… Mijn goede vriendin B zal ergens in de veertig zijn en 

met haar heb ik het de laatste tijd geregeld over haar begintijd 

in Nederland. Ook B is op haar zeventiende (?) aangekomen in dit 

AZC en heeft er 7 maanden gewoond. In de laatste gesprekken wordt 

me steeds duidelijker dat dit een bepalende tijd is geweest voor 

haar. Dat ze – moederziel alleen en de taal niet machtig – dacht 

dat ze in een gevangenis terecht was gekomen. Om me heen kijkend 

snap ik dat. De ramen zijn vergrendeld en kunnen slechts op een 

kiertje open.
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Afhankelijk van hoe oud je was toen je binnenkwam, zit je hier dus 

wel een tijdje.

Moet je naar school en een taal leren waar je wellicht nooit meer 

iets mee doet.  

Je aanpassen in een andere cultuur, die misschien wel mijlenver 

afstaat van hoe je bent opgegroeid. Kun je punten verdienen met 

schoonmaken. En die punten weer inzetten voor een treinkaartje. 

Oordoppen. En bon van Decathlon.

Daar zit je dan. Was dit wat je ervan verwachtte?

Was het je eigen keuze om te gaan of ben je vooruit gestuurd door 

je familie?

 

Deze jongeren hebben weinig ruimte voor zichzelf. Delen een kamer 

met een beetje geluk enkel met één ander, veelal met meerderen. 

In m’n tijd in Los Angeles, deelde ik een ‘dorm’ met een maf Zweeds 

meisje. We waren bij elkaar gezet, want allebei blond en Europees. 

Daar hield alle vergelijking wel op, we hadden niet heel veel 

gemeen met elkaar. Op eenzelfde manier wordt er hier ook een 

kamerindeling gemaakt; op een soort vak gok. En hoewel het 

hartstikke goed is dat we in Nederland mensen opvangen, vraag ik 

me even af of we dit op de juiste manier doen. Maar hoe dan? Geen 

idee.

 

Tussen de 15 en 18 jaar zijn deze jongeren. Hartstikke jong dus…

Hoe veerkrachtig zou ik zelf zijn geweest, op m’n 15e?
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Op die leeftijd probeerde ik hartstochtelijk om erbij te horen. 

Als Limburger die naar de Randstad was verhuisd en weer 

teruggekomen was en een ondefinieerbaar accent had. Geen zuiver 

dialect sprak. En dus raar was. Klein en onzeker. Ontdekte hoe 

fijn toneelspelen was. En dat ik daar goed in was. En niet raar.

 

Terwijl de mentor in alle rust duidelijk probeert te maken wat 

haar drijft en dat zij haar werk niet mee naar huis neemt, dwaal 

ik telkens af naar mezelf op m’n 15e, 18e.

Fluitende vogeltjes en het groene bos staan in schril contrast met 

de heftigheid van de verhalen van deze pubers. Binnen ontneemt 

het gebouw je de zuurstof die buiten zo overtollig aanwezig is. 

Is het de warmte van de dag of is er iets anders dat ervoor zorgt 

dat dit bezoek zo ontzettend binnenkomt? Iedere ontmoeting die we 

hebben, blijkt (hoe clichématig ook) telkens weer een ontmoeting 

met mezelf.

 

Buiten stuiteren we nog na tussen de bomen op de vredige 

oprijlaan, alwaar in alle rust bewoners langsfietsen en ons 

groeten. Maar als ik in de auto zit kan ik niet direct weer naar 

huis en het leven van alledag. Wat zijn we toch bevoorrecht. Wat 

ben ik bevoorrecht. Ben blij dat ik niet met een zilveren lepel in 

m’n mond geboren ben, maar hoe luxe is het om op te groeien in het 

veilige Limburg….
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ONT-MOET HET 
LAAGLAND OP 
DOCFEST
Tussen de knusse leuningen 
van een reuzenstoel nodigen 
we iedereen uit voor een 
ontmoeting met jezelf, met 
ons en elkaar. 

ZA 23 SEPT & ZO 24 SEPT OP 
DOCFEST IN MAASTRICHT

Docfest zet de documentairefilmindustrie en daarmee Limburg én 

haar cross-border euregio op de kaart. Niet alleen door het vertonen 

van grensoverschrijdende documentaires, maar ook door mensen 

met elkaar in contact te brengen en van documentaires kijken een 

echte beleving te maken. Bij Docfest ontmoeten filmmakers elkaar en 

hun publiek en wordt het gesprek gevoerd 

over actuele maatschappelijke onderwerpen. Met de documentaire 

als verbinder.

Dit festival is dan ook de uitgelezen plek om de ont-moetingen te 

onderzoeken, testen en verfijnen.
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WAT WIL 
JIJ WETEN 
VAN EEN 
ANDER?

Ingang voor de ont-moeting is een startvraag. 

Bij het afscheid kwam de uitnodiging zelf een startvraag te formuleren.
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DATUM

Joost is het kritisch geweten 

binnen het Laagland. Zijn 

uitnodiging niet enkel naar 

links te kijken, maar ook de 

andere kant te belichten heeft 

op eerdere momenten al gezorgd 

voor verruimen van onze blik.

Vanuit het lectoraat is Inge 

gevraagd om ondersteuning 

te bieden bij de documentatie 

van het onderzoeksproject. Ook 

Inge bracht ons weer op nieuwe 

ideeën en sporen.

Er was direct een goede klik, vulden elkaar perfect aan. 

We bleken een gouden kwartet.
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Kiki’s column #10

Tijd om te oogsten

Jaar 2 is bijna klaar. 

Het einde is in zicht. 

Langzaamaan wordt me duidelijk dat we al veel verzameld hebben. 

De vraag is niet langer wat we nog allemaal moeten doen, de 

vraag is wat we doen met hetgeen we verzameld hebben. De oogst 

mag binnen worden gehaald.

“Ben je geworden wie je wilde zijn?”

Deze vraag stel ik tegenwoordig te pas en te onpas aan mensen.

Indirect heb ik ‘m al vanaf het begin gesteld, aan alle mensen die 

we interviewden. 

Waar komt die vraag vandaan? En heb ik ‘m wel eens aan mezelf 

gesteld?

Echt gesteld? En de tijd genomen om naar mezelf te luisteren?

Ben ik geworden wie ik wilde zijn?

Ja.

Sinds kort. 

Een deel daarvan is werk. Als kind wilde ik acteur worden. 
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Waarschijnlijk omdat ik niet eens wist welke beroepen er nog meer 

bestonden in het theatervak. Want dat het iets met theater moest 

zijn, was al vroeg duidelijk. En wat dat precies was, wat me zo 

greep, kan ik nog steeds niet goed duiden. 

En dan loopt het zoals het voor mij moest lopen. Na 1 jaar 

Toneelacademie Maastricht moest ik weg. Een drama op dat moment, 

achteraf het beste wat me kon overkomen. In mijn tot dan toe 

beschermde leventje moest ik een keer een tegenslag verwerken. 

In Eindhoven bleek ik veel beter op m’n plek en ontdekte ik dat 

lesgeven en regisseren me enorm veel energie gaven. Zette een 

jeugdtheaterschool op, werd programmeur, presenteerde voor de 

lokale televisie en deed van alles een beetje. Durfde niet goed 

toe te geven dat ik ook wilde spelen. Hoorde soms de stem van m’n 

ouders in m’n achterhoofd, die dat theatervak maar lastig vonden. 

Nu ik zelf moeder ben, snap ik pas de wens om het beste te willen 

voor je kinderen. 

En hoe hard het ook moge klinken, pas toen ik het overlijden van 

mijn moeder (in 2005) een plekje had gegeven, voelde ik me bevrijd. 

Zij had me niet aan banden gelegd. Dat deed ik zelf! Ik wilde 

voldoen aan een plaatje dat ik zelf had gecreëerd. Ik wilde alles 

kunnen en overal goed in zijn. Vaak ten koste van mezelf. Zo wilde 

ik niet zijn. 

Maar wie wil ik dan zijn? Wat heb ik die vraag vaak aan mezelf 
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gesteld. En wat heb ik weinig naar mezelf geluisterd. Waarom niet? 

Waar was of ben ik bang voor?

Wat heb ik deze vraag vaak beantwoord met werk gerelateerde 

zaken. 

Het voelt alsof met ‘Zujerleech’ het roer is omgegooid. De 

voorstelling in het door mij verguisde en verdrongen Geleanse 

dialect heeft me door m’n eigen grenzen doen breken. Ik kom nu 

eenmaal uit Geleen. En is dat nu echt zo erg? Vroeger dacht ik dat 

ik in Amerika zou wonen ‘als ik later groot zou zijn’. Ik woon al 

bijna 20 jaar op 17 km van het huis waar ik geboren ben. Ben ik 

dan mislukt? Nee! Ik moet er niet aan denken om te wonen in het 

land waar Trump aan de macht is. En hoewel ik er twee keer met 

bijzonder veel plezier een tijd gewoond heb, is het niet de plek 

waar ik m’n kind wil laten opgroeien. Ik ben thuis.

En daar waar ik erachter ben gekomen dat ik veel meer ben dan 

mijn werk, kijk ik met een glimlach naar het antwoord in de 

eerste alinea. Want het werk dat ik doe, brengt me veel. Ik mag 

mezelf ont-moeten. Keer op keer tegen mijn eigen grens aanlopen. 

Door anderen te ontmoeten (voor dit onderzoek, maar ook erbuiten) 

ontmoet ik ook iedere keer weer mezelf. Mede door dit onderzoek, 

ontdek ik dat alles wat er is mag bestaan. Dat ik kan & mag 

vertrouwen op wat er komt. Dat ik niet hoef te voldoen aan een 

(zelf gecreëerd) beeld van ‘een artistiek onderzoek’. Ik hoef niet 
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alles te kunnen en mag uit het raam staren, zodat hetgeen we 

verzamelen, kan bezinken. 

Iedere column die ik schrijf, is geschreven met een brok in mijn 

keel.

Iedere keer moest er iets uit, soms terwijl de tranen over mijn 

gezicht liepen.

Het raakt me. Het raakt aan mij. Als het letterlijk stroomt, dan 

volgen de woorden vanzelf.

Door de jaren heen heb ik geleerd dat dit bij mij hoort. En terwijl 

ik dit schrijf, de toetsen van het toetsenbord vindend op de tast 

(want m’n zicht is troebel) weet ik dat ook dit weer een column 

is die eruit moest. En blijkbaar kan ik dat niet afdwingen en is 

er geen regelmaat in te ontdekken qua tijd. Sommige onderwerpen 

willen eruit. Moeten bestaan. En andere mogen echt alleen van mij 

zijn. En dat is oké.
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Mayke vertelt

We begonnen bij grenzen. Wat heeft Het Laagland met grenzen?

Vervolgens gingen we vrij snel naar vluchtelingen toe. Waarom 

doen wij niets met deze specifieke groep mensen? Waarom nemen wij 

geen verantwoordelijkheid? 

Al snel kwamen we bij het idee dat ieder mens ertoe doet. Kijk eens 

om je heen. Kijk echt eens naar degene die naast je staat. Wat weet 

je eigenlijk van hem? Ga eens in gesprek.

Soms vond ik dat doodeng. Maar iedere keer viel het enorm mee en 

kwam er rijkdom.

We hebben onze eigen grenzen verlegt. 

Ik, bijvoorbeeld, liep hard tegen mijn eigen aannames aan, mijn 

zwart-wit denken waarmee ik groot gebracht ben ooit door mijn 

moeder. 

Iedere ontmoeting op de stoel verraste me. Ik had alleen mijn 

eigen vraag om me achter te verschuilen. Maar daar waar ik als 

regisseur of soms als theaterdocent gewend ben om te sturen, werd 

ik overvallen door het feit dat ook ik geraakt werd, of met nieuwe 

ogen naar ieder mens ging kijken. Mijn regie verviel waardoor ik 

verrast werd.

Dit onderzoek ben ik enkele grenzen over gegaan bij mezelf.

Mijn eigen land waar ik mijn paspoort al lang van ken.
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In mijn paspoort zou staan: 

Het meisje dat altijd kind wil zijn.

Waarom? 

Omdat dat mijn redding altijd geweest is. Door mijn sterke 

fantasie ontsnap ik aan alle narigheid in de wereld, kan ik me 

loskoppelen. 

Omdat ik me er ongelofelijk fijn bij voel, gun ik iedereen dat. 

Door de ontmoetingen ben ik erachter gekomen dat het ‘kind-zijn’ 

mijn ding is. En door mijn startvraag ben ik erachter gekomen 

hoe andere mensen ontsnappen aan hun eigen werkelijkheid. Door 

de werkelijkheid te schetsen, hun korte levensloop en dan ook te 

vragen naar hun ontsnapping.

Door heel even in hun land te mogen kijken.

Het paspoort heeft een formaliteit, dit definieert wie JIJ bent. Ik 

ben het er niet mee eens dat JOUW persoonlijkheid gekoppeld is 

aan 9 cijfers. Dit ben JIJ niet.

De mensen/de landen die ik bezocht heb zijn anders, veel rijker.

Cijfers doen ze te kort.

Ik heb stempels verzameld uit deze mooie landen. Ze hebben me 

nieuwe blikken gegeven. Dingen die ik met jullie wil delen. 

Ik wil jullie deze mooie mensen laten zien, die mij met andere 

ogen hebben laten kijken.

Heel privé mocht ik even in hun land zijn en aan het einde kreeg 

ik van hen een stempel.

Een stempel in mijn eigen geheugen.
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Kiki’s column #11

M - deel 2

“EINDELIJK...” verzucht M met de inmiddels bekende pretogen als 

we over de galerij van zijn flat in Beek richting uitgang lopen. 

“Is nog moeilijk! Als jij wilt huis inleveren.” En zo is het. In de 

afgelopen drie weken ben ik hier een paar keer geweest; eerst 

als de opzichter de vooropname komt doen en laat weten dat er 

overal kroonsteentjes (een woord dat in de Arabische taal niet 

voor blijkt te komen) in moeten op de plekken waar lampen hangen. 

Dan als hij daadwerkelijk de sleutels moet inleveren en de deur 

van zijn eerste Nederlandse huis voorgoed achter zich dichttrekt. 

De sloten zijn al vervangen, de vloer is eruit, alles is klaar 

voor een volgende bewoner. Aan niets is te zien dat dit het huis 

was, waar M een dik jaar geleden zo naar uitkeek. En nu is hij 

opgelucht dat ook dit hoofdstuk uit zijn boek voorbij is.

Vanaf het moment dat ik hem heb leren kennen, wist hij al dat 

hij een huis kreeg, maar was er telkens een reden voor uitstel. 

Hij wilde weg uit het AZC, zijn leven weer oppakken, maar de 

bureaucratie hield dat tegen. 

Toen Inèz, Mayke en ik voor het eerst bij M ‘op de thee’ kwamen, was 

ik me overbewust van alles. Moest ik hem een hand geven of drie 
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kussen? Hadden we onze schoenen uit moeten doen? Ook nadat hij 

zei dat het niet hoefde, voelden we aan alles dat dit misschien 

wel zo netjes was geweest. We namen bloemen mee. En vazen. Want 

ja… iemand die met niets gekomen is, heeft misschien niet als 

eerste een vaas aangeschaft. Alle drie hadden we nagedacht over 

onze kleding. Geen diepe v-hals of korte rok. Alle drie hadden we 

een afspraak, later die avond. Maar M bleek ‘thee’ te hebben opgevat 

als een etentje en had Syrische gerechten voorbereid. Samen met 

zijn Turkse vriend uit het AZC. Met paprika (waar ik allergisch 

voor ben) en vlees. Als Mayke en Inèz aangeven dat ze geen vlees 

eten, antwoordt M met een twinkeling in zijn ogen; “vandaag eet 

je alles”. En dat doen we. We eten braaf het heerlijke eten en 

vertrekken om beurten enigszins bezwaard naar onze afspraken. 

In de maanden erna hielden we sporadisch contact. Staat hij 

ook een keer met een bos bloemen bij mij voor de deur als hij op 

de thee komt. En sjeest dan na het eerste kopje direct weer weg; 

precies zoals het in de inburgeringsboeken beschreven staat. Ook 

is hij juist degene die oer-hollandse stroopwafels meeneemt. Voor 

m’n dochter. We willen hem graag helpen, maar het is een slimme, 

zelfstandige man met een droom en een toekomst die hij najaagt. 

Die graag ‘Jip & Janneke’ leent, om zijn taal te verbeteren.

Inmiddels zien we elkaar af en toe. App ik vaak als eerste met 

de vraag hoe het gaat en is dat totaal los komen te staan van 
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ons onderzoek. M is geen onderzoeksmateriaal, geen ‘vluchteling’, 

M is een leuk mens. Twee maanden geleden ontmoet ik zijn vrouw, 

die - nadat ze 3 jaar van elkaar gescheiden zijn geweest - weer 

bij hem woont. Ze maakt thee, snapt inmiddels van M dat die gekke 

Nederlanders daar geen suiker in doen en biedt me fruit en 

paraaza (Syrische koekjes) aan. We verstaan elkaar totaal niet 

en kunnen alleen met behulp van M (als tolk) luchtig met elkaar 

babbelen. 

En dan - voor het eerst - stelt M me vragen over dingen die hij 

niet snapt. Waar hij hulp bij kan gebruiken. 

Inmiddels is het huis leeg. Het huis waar de deur altijd open 

stond, maar de verwarming loeide. Waar er een enorme hoekbank 

stond en een eenpersoonsmatras in een dubbel bed lag. Waar hij 

in een gebouw woonde met volgens M teveel mensen die Arabisch 

spreken, waardoor hij de Nederlands taal alsnog niet machtig 

werd. Vliegt hij uit naar Eindhoven. Daar waar de Technische 

Universiteit lonkt, zijn nieuwe leven - samen met vrouw - kan 

worden opgebouwd. Het vinden van de juiste kaart om mensen geluk 

te wensen in hun nieuwe woning, blijkt overigens nog niet zo 

makkelijk. 

Ook voor mij voelt het als een punt. Een laatste column over hem. 

Immers… over andere vrienden schrijf ik ook niet. 

Ik kijk naar de selfie die M en ik namen op 5 oktober 2016, toen we 
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voor het eerst samen gingen wandelen op de Sint Pietersberg en 

hij me zijn levensverhaal vertelde. 

Zijn woorden zet ik af tegen de woorden van de politicus, die het 

had over weerbare mannen die in eigen land mee zouden moeten 

helpen opbouwen. 

Was het maar zo simpel….

Ik zou willen dat ze naar elkaar zouden luisteren, zoals ik dat 

de afgelopen maanden heb mogen doen. En dan valt me pas op wat 

er op de trui van M staat.

Inhale the future

Exhale the past
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Mayke vertelt

Beste Paspoort,

Jij en ik hebben een probleem…

Ik heb je nodig, maar ik vind je enorm lastig. Wist je dat?

Ik wou eigenlijk dat je niet nodig was.

Maar waar ik het meest last van heb, is dat jij mij zegt wie ik 

ben.

Dat ik jou aan een ander laat zien en dat ik pas besta nadat die 

ander jou heeft gezien. 

Dat is niet waar. Jij vertelt niet aan de ander wie ik ben.

Misschien begrijpen we elkaar verkeerd…

Wie ben jij eigenlijk? Ik google je.

Volgens mijn zoekactie ben jij dit:

Definitie paspoort:

Een paspoort is een officieel document dat de houder ervan 

identificeert als burger van een bepaald land en geldig is in 

alle landen van de wereld. Het reisdocument is binnen Nederland 

ook geldig als legitimatiebewijs. In Nederland kan iedereen van 18 

jaar en ouder een paspoort aanvragen bij de gemeente.

Het identificeert wie ik als burger ben… Nee, dat doe je niet.

Dit klopt niet…Er moet iets anders komen. Ik wil je vernieuwen 
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omdat ik het niet eens met je ben: een nieuw paspoort.

Als ik mag kiezen: wat wil ik dan dat er in mijn paspoort komt?

Naam… Mayke Roels.

Eigenlijk heb ik volgens mijn paspoort drie voorletters… drie 

namen maar die gebruik ik niet.

Ja, ik heet Mayke maar eigenlijk word ik meer May genoemd.

Ja, ik heb nog meer namen maar die gebruik ik nooit.

Roels zegt niets, want ik ken niemand anders die Roels heet en 

precieze kenmerken met mij deelt. Ik behoor niet tot de ‘Roels 

groep’ volgens jou. Nee, echt niet!

Geboortedatum: Ja, je weet nu hoe oud ik ben… Proficiat. En nu..?

Bijna 28, bijna neem ik afscheid van de club van 27, waar ik 

overigens nog niet aan mee deed/doe. De datum, 12 juni. Een 

zomerkind… dezelfde geboortedag als Anne Frank. Ik herken mezelf 

niet in haar en zij waarschijnlijk ook niet in mij. Als ik heel 

lang zoek en graaf en het kloppend probeer te maken zal ik 

altijd iets vinden maar toch kan ik niets anders dan een stom 

toeval vinden.

Zegt dit iets over mij? --> Nee!!!

Sofinummer: Ja, er staan drie zessen in? Ben ik dan een 

duivelsaanbidder? O ja, er staat 45 in en die zessen net als mijn 
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telefoonnummer. Stom toeval. Zegt dit dan iets over mij  --> Nee, weer 

niets.

Identiteit: Nederlandse…Ja, dat ben ik ook. Heel kinderachtig, maar 

60% (misschien wel meer) van mijn eigen woorden zijn niet eens 

Nederlands. Ze zijn Limburgs. Toch zou ik dat ook niet in mijn 

paspoort willen hebben. Dat chauvinistisch geneuzel. Ik kan me 

immers ook uitdrukken in het Engels en het Duits…

Mijn vader is zelfs in Duitsland geboren, maar dat maakt me nog 

geen Duitser?

Identiteit is voor mij een ander begrip. Wie ik ben, misschien wel 

hoe een ander me ziet is iets waar ik inmiddels al 27, bijna 28, 

jaar over doe om te ontwikkelen. En jij vangt dit in slechts één 

woord? Dat kan toch niet!

Geboorteplaats: De stad waar ik woon en steeds naar terugkeer. 

Misschien vertelt dit toch iets over mij…betrapt…

Het terugkeren. Misschien draagt Roermond veel geheimen van 

en over mij. Meer dan je denkt. Maar het is niet zo dat, als je 

een willekeurige Roermondenaar naar mij vraagt, men allemaal 

weet wie ik ben. Het vertelt ook niet dat ik een tijdje in Arnhem 

gewoond heb. Het vertelt alleen mijn restrictie, maar dan nog niet 

eens zo precies.

Geslacht: Vrouw. Dit ben ik en ik vind het niet erg dat je dat 
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duidt. Maar er zijn mensen die dit verschrikkelijk vinden en het 

als belemmering zien. Mijn vraag aan jou... als mensen hier last 

van hebben...is het dan daadwerkelijk zo belangrijk om dit te 

duiden? Je ziet mij toch als persoon?

Lengte: 1.63. Dit heb ik nou werkelijk nooit begrepen. Waarom zou 

dit belangrijk moeten zijn? Dat je ziet dat ik het wel echt ben? 

Alsof die 3 centimeter het verschil uitmaken. Serieus? Wat een 

onzin. Zou het uitmaken of ik klein of lang ben?

Geldig tot: waarom verloop je…? Ik ga dood ooit, maar je verloopt. 

Waarom? Ik moet je misschien wel verlengen terwijl ik nog niet 

eens dood ben. Wat wil jij hiermee zeggen?

Foto: Hierop heb ik toevallig lang haar, maar laatst knipte 

ik het af en nu heb ik kort haar. Wat is het nut ervan om dit 

te weten? Behalve dat het misschien tot een leuk gesprek kan 

leiden met iemand over mijn haar, waarom het nu kort is. Of als 

je een jongere foto hebt dat het een ‘aaaah wat lief moment’ kan 

opleveren. Of als je dikker of smaller was een misschien wel 

gênant gesprek.

Visum: Cambodja, stempels…

Ja, ik hou van reizen maar dat zegt niets over mijn kennis. Of dat 

ik iedere vakantie weg ga. Ik vergeet ook weleens op vakantie te 
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gaan. Wat vertelt dit over mij als persoon? Nog steeds niets.

En tenslotte de handtekening….

Ja, ik heb er een gezet maar nu ik het allemaal eens onder de loep 

neem... Ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met je. Jij beweert 

dat je mij kan weergeven, mij kan vertegenwoordigen.

Jij vertegenwoordigt helemaal niets van mij. Je laat niet zien 

wie ik écht ben. Jij stopt mij in een regelmaat, iets waar ik al 

helemaal niet van hou.

Ik wil jou eens in de war schoppen, niet omdat ik je zo graag in 

de war wil brengen. Nee, ik wil je nieuw maken omdat je onvolledig 

bent. Ik wil iedereen uitnodigen een eigen versie te maken. Zelf te 

mogen nadenken over hoe ze het liefst weergegeven worden.

En als men je veranderen wil, wil ik dat dat ieder moment kan.
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Mayke vertelt

 het met de ander…

Wat voor verhaal draagt een ander met zich mee? Wat weet je niet 

van de ander?

Heb je misschien wel overeenkomsten of gelijkenissen, waardoor je 

elkaar ergens in het midden ontmoet?

Ik begon met de ander en kwam bij mezelf uit.

Een theatermaker maakt vanuit een noodzaak. Al een tijdje was 

mijn maak-noodzaak een beetje zoek. Ik merkte dat theater steeds 

verder van me af was komen te staan. Een sprookje of verhaaltje 

waar ik tegenaan keek, waarbij de makers en acteurs zich 

voor mijn gevoel achter iets verschuilen. Voorbij gaan aan het 

wezenlijke voorbij gaan. Dit raakte me niet. Ik kon er niet goed 

meer naar kijken. Wat me wél raakt, zijn momenten waar een acteur 

iets van zichzelf in stopt; in de buurt van een echtheid komt. 

Daar was ik naar op zoek, naar wat voor mij echtheid heeft.

Zo ging het in het onderzoek ineens over ons: onze visie en onze 

kijk op de dingen. Daar waar we de ander gingen belichten, namen 

we ook onszelf onder de loep. Dat voelde heel vreemd. ‘Wat is het 

verhaal achter ieder mens?’ kun je niet bevragen als je dat zelf 
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niet vertellen kan. In de twee onderzoeksdagen van Ruth durfde 

ik heel voorzichtig mijn verhaal op tafel te leggen. Iets wat 

misschien wel te privé is om te delen.

Ik deelde mijn verhaal over mijn vader, omdat ik er van overtuigd 

ben dat er een universeel thema in schuilt. De zeeman die vader 

was, aan land kwam en ineens geen vader meer kon zijn, omdat 

hij een stukje identiteit opgeofferd had. Hoe ik opgroeide met een 

afwezige vader. Hierover theater maken... dat kon toch niet? Echter, 

als ik íets geleerd heb van dit onderzoek, door het nieuwstedelijk, 

door te kijken naar de ander en je zelf, dan is het de kracht van 

ieder verhaal. Verhalen waarin de waarheid verscholen zit, en 

waarin universaliteit en emotie voelbaar in echtheid zijn.

De thematiek ‘opgroeien zonder een van je ouders’ keert steeds bij 

mij terug. Wanneer Kiki mij de vraag stelt ‘ben je geworden wie 

je wilde zijn?’ kan ik voor het eerst volmondig ‘ja’ antwoorden. 

Natuurlijk ben ik een mens dat in ontwikkeling is en nog veel in 

het leven wil bereiken. Maar daar waar ik ben, zonder mijn vader, 

zonder zijn invloed. Daar waar ik ben, ben ik trots op. 

Misschien wil ik kinderen van nu vertellen dat dit hen ook lukt. 

Misschien is dat ambitieus. Maar als kind heb ik me soms wat 

verloren gevoeld omdat hij er niet was. Ik had gewild dat iemand 

met mij een verhaal deelde waarin ik me herkende. Mijn redding is 

altijd het ontsnappen aan de werkelijkheid geweest. Het kinderlijk 
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verdwalen in alles en niets. In mijn eigen vraag ‘Wanneer heb 

je je voor het laatst kind gevoeld?’ zit mijn koestering van mijn 

kindertijd. Het vast willen houden aan een onbezonnenheid.

Het aanwakkeren van het idee voor mijn voorstelling. En de 

zoektocht naar de combinatie van jeugdtheater en documentaire-

theater. Dit heeft het onderzoek mij gebracht en dat was voor mij 

onverwacht.
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Lieve Inge,

Je gaat ontmoeten.

Ont-móeten. Er moet niks.

En alles mag.

Nu ja.. álles?

In het theater gaan we uit van de 5 w’s: wie, wat, waar, 

wanneer, waarom. En dan misschien nog hóe.

Nu. Zo ‘simpel’ is het ook.

Om te beginnen denk je na over wat jou bezig houdt. 

Waar worstel jíj mee? En wat zou je willen toetsen bij 

een ander? Het formuleren van die vraag kunnen we ook 

samen doen (als dat fijn voelt). Wat wil jij weten van 

een ander? Of wat wil je delen met een ander?

Vervolgens denk je na over wíe je wilt ontmoeten. Kan 

dat zomaar iedereen zijn? 

Of is het iemand die heel dicht bij je staat? Of 

misschien zelfs wel een wildvreemde? 

Of iemand van wie je denkt: ‘Oeh... spannend!  

Durf ik dat wel?’

Ja. Ga die grens maar over. Dat durf je.
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De locatie. Heel belangrijk. Een ruimte waar je elkaar 

ongestoord kunt ontmoeten en vrijuit kunt spreken. 

Waar weinig afleiding of ‘ruis’ is. Waar de temperatuur 

aangenaam is, je comfortabel zit en koffie, thee of 

water binnen handbereik staat. Alles om ervoor te 

zorgen dat je connectie niet onnodig verbroken wordt.

Handig als je allebei de tijd kunt nemen. Of in ieder 

geval jíj. Als de ander een bepaalde afbakening van 

tijd wenst, zorg dan dat je een wekker zet. Weet dat 

de mooiste momenten vaak ontstaan ‘na afloop’. In het 

weglopen, het afronden. Durf de tijd te nemen die het 

nodig heeft. Ook in het zetten van een punt.

En dan is het zover. Moment, plek, persoon en je 

startvraag is er. Haal adem. Neem éven een momentje. Ook 

jíj ‘moet’ niks. Luister. Vertel. Luister nog wat meer. En 

hoor maar wat er wil bestaan.

Je hoeft nergens anders te zijn, niets anders te doen. 

Wees hier. In het moment. 

En ont-moet.
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Lieve Joost,

Je gaat ontmoeten.

Nog eens, want je hebt het al eens gedaan. 

Welke vraag zou je deze keer als uitgangspunt willen nemen?

Wat zou je misschien wel willen toetsen bij een ander? 

Wat wil jij weten van een ander? Of wat wil je delen met een 

ander?

En… hoe begin je? Iets om vast op te broeden. 

Vervolgens denk je na over wíe je wilt ontmoeten. Kan dat 

zomaar iedereen zijn? 

Of is het iemand die heel dicht bij je staat? Of misschien 

zelfs wel een wildvreemde? 

Of iemand van wie je denkt: ‘Oeh... spannend! Durf ik dat wel?’

Ja. Ga die grens maar over. Dat durf je. ‘Gewoon’ DOEN!

De locatie. Heel belangrijk. Een ruimte waar je elkaar 

ongestoord kunt ontmoeten en vrijuit kunt spreken. Waar 

weinig afleiding of ‘ruis’ is. Waar de temperatuur aangenaam 

is, je comfortabel zit en koffie, thee of water binnen 

handbereik staat. Alles om ervoor te zorgen dat je connectie 

niet onnodig verbroken wordt. 

De tijd. Handig als je allebei de tijd kunt nemen. Of in ieder 

geval jíj. Als de ander een bepaalde afbakening van tijd 
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wenst, zorg dan dat je een wekker zet.

Durf de tijd te nemen die het nodig heeft. Maar durf ook een 

(voorlopig) punt te zetten.

Hoe wil je en ga je de ander loslaten?

In het theater gaan we uit van de 5 w’s: wie, wat, waar, 

wanneer, waarom. En dan misschien nog hóe.

Nu. Zo ‘simpel’ is het ook.

Moment, plek, persoon en je startvraag is er. Haal adem. Neem 

éven een momentje. 

Ook jíj ‘moet’ niks. Luister. Vertel. Luister nog wat meer. En 

hoor maar wat er wil bestaan.

Je hoeft nergens anders te zijn, niets anders te doen. Wees 

hier. In het moment. 

En ont-moet.
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Inge is vanuit de universiteit betrokken bij ‘Buren en Bagage’ om 

ondersteuning te bieden bij de documentatie van het artistieke 

onderzoeksproces. Daarnaast is haar betrokkenheid bij het 

project tevens onderdeel van een promotieonderzoek dat ze doet 

binnen University College Maastricht (UCM) naar praktijken van 

samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers. 

Inge onderzoekt hoe dergelijke samenwerkingen in de praktijk 

in z’n werk gaan en wat wetenschappers en kunstenaars van 

elkaar kunnen leren. Vanwege haar grote interesse in de werkwijze 

van theatermakers kwam ze bij ‘Buren en Bagage’ terecht. In 

onderzoeksjargon wordt de combinatie van ‘meewerken’ en 

‘observeren’, een methode voor kwalitatief onderzoek die Inge in dit 

project toepast, ‘participant observation’ genoemd. 

Het stuk hieronder is een voortgangsessay waarin Inge reflecteert 

op haar ‘oogst’ uit wat voor haar de eerste paar maanden van 

haar veldwerk waren. Inge’s onderzoekswerk is geheel Engelstalig, 

omdat het toegankelijk moet zijn voor een internationaal publiek. 

Daarom schrijft ze in het Engels. Het was nog een hele klus om van 

alle aantekeningen een lopend verhaal in het Engels te maken. Het 

resultaat werd besproken in het ‘Buren en Bagage-team’. Dat leverde 

interessante inzichten op over het artistieke onderzoeksproces.

129



130

CHOCOLATE EASTER EGGS AS A RESEARCH CATALYST

In doing qualitative research, one can distinguish between different types 

of fieldnotes. To remind myself of this and of the need to critically reflect 

on the notes I was taking, I wrote the different types on the cover of my 

field notebook. At the time, I had started my participant observations 

with the group of theatre artists at Het Laagland without any prior 

experience in doing qualitative research. Given my new ‘status’ as a PhD 

student, I felt a bit awkward about this lack of methodological baggage 

and wanted to ensure that my research methods were sound. Hence, 

I took the advices from the textbook that was recommended to me 

very seriously. ‘Make short memo’s / summaries after a period of data 

collection to get an overview of what was collected’ was an advice I added 

to the cover of my notebook as well. A good three months and 80 pages 

of ‘on the fly notes’, ‘thick (and, sometimes less-‘thick’) descriptions’ and 

‘personal reflection notes’ into the project, it was about time to create 

such ‘an overview’. The need for that caught me when on March 13th Kiki 

and Mayke said it would be nice if Joost and I could write a piece about 

our experiences with the research project. More or less simultaneously, 

my supervisor was also reminding me of the need to create an overview 

by repeatedly asking me ‘what actually ís going on in Sittard’. Meanwhile, 

my head had started to feel like a volcano on the verge of eruption, 

as the question ‘what ís actually going on in Sittard’ turned out a lot 

more difficult to answer than I had thought. I had jotted down so many 

thoughts and observations and was struggling with putting them into 

the ‘theoretical framework’ that for academic research seemed essential. 

Inspired by the literature I was reading and doubtlessly also by ‘what 

was going on in Sittard’ ideas kept enforcing themselves on me. Keeping 

1/14
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me enthusiastic, sometimes even excited, for a day or two and then 

desperate for a week. Is this what ‘improvising theory’ (Cerwonka and 

Malkki, 2007) feels like?

So, ‘an overview of what was collected’ is what I’m aiming for. That 

shouldn’t be too difficult. All I need is to summarize my 80 pages of 

fieldnotes and cluster my findings as I had once learned from doing 

Problem Based Learning. Then links to theory could be drawn. It was all 

in my head. After all, I had done a similar exercise at the end of January. 

And the result had been quite satisfying. It contained a more or less clear 

research question (what are practices of doing research in theatre? And 

what are assumptions about these practices?). Moreover, it had yielded 

a clear overview of four themes that were returning in my notes and 

of how these themes connected to the literature I was reading. Quite 

satisfying indeed. For a day or two...  until I realized I wasn’t satisfied 

about this overview at all. It did not ‘do’ what I had planned it to do, which 

was structuring the first plenary meeting with my team of supervisors. 

Furthermore, the more I examined it, the more I started to doubt the 

clarity of the structure I had created. 

Therefore, now I feel like I need a different kind of overview. A different 

way of thinking perhaps. Meanwhile, it was going towards Easter and 

the image of a box of chocolate Easter eggs remained stuck in my head. 

I could not stop thinking about the chocolate eggs as metaphorical 

‘boundary objects’ (Star & Griesemer, 1989) that enable processes of 

interdisciplinary collaboration. Or were the eggs deceiving me as a just 

a seasonal delicacy, which a lot of people apparently like to consume 

around Easter? 
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In short, no clear plan or objective for ‘creating an overview’ this time. 

Instead, let’s see where the chocolate eggs bring me...

As a start they bring me to Kiki’s kitchen table on Monday evening 

March 5th. Or rather, I bring them. For practical reasons – as aligning 

busy calendars can be a challenge – we were meeting that night at Kiki’s 

kitchen table. When planning the meeting, Kiki had promised that there 

would be enough tea and candy available. I had decided to make a small 

contribution by bringing some chocolate Easter eggs, as I knew some 

extra candy would be appreciated. As a matter of fact, the tea and candy 

had become a bit of a ‘thing’ that had struck me during meetings. On 

February 2nd, I had written in my notebook: Random thought about the first 

three meetings: informal atmosphere during meetings. Meetings are structured 

in that it’s clear what needs to be discussed and time is allocated at the start for 

each subject. Other than that they are informal (tea, cookies, chocolate, tissues). 

The place where we meet at Het Laagland is called ‘living room’. This entry 

shows that I interpret the tea and candy as well as the ‘living room’ as 

indicators of an ‘informal’ or ‘personal’ work atmosphere. I elaborated on 

the living room on February 28: The living room has a bit the ‘feel’ of the UCM 

common room, but cleaner. It has big windows on one side with a big table where 

everyone meets for lunch. There are also couches with colorful pillows and two 

Ikea room dividers, one with children’s books and the other – which attracts my 

attention every time – with all kinds of ‘toi’s’ of performances. The latter (in my 

opinion) is a sort of art installation... In the living room there’s always something 

going on. People walk in and out. Sometimes laundry is drying. 
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Figure 1: 
‘art installation’ in the Laagland living room. Behind it is the table where we usually meet.

On March 13th the chocolate Easter eggs appear in my notes again. 

I wrote: Mayke brought chocolate Easter eggs. From ‘Rousseau’. They were 

accompanied by an A5 explanation sheet of which color is which flavor. Candy 

is taken very seriously. Followed by the remark that there is no clear agenda 

for the meeting. Notes like these suggest that I was interpreting the tea 

and candy, as well as the living room and the kitchen table as signs 

of the personal and ‘informal’ atmosphere the artists create when 

they work. This, indeed, nicely fits to one of the ‘themes’ I had already 

identified in my first working document as an assumption about artistic 

research, namely the personal / emotional aspect of the research. These 

observations about the physical work environment nicely substantiate 

that theme. I clearly felt that I was on to something as the assumption 
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that artistic research is a very personal, possibly emotional and – I 

could now add – informal process kept popping up in different ways in 

my notes. I had already commented on it when I had been exploring the 

‘Dropbox’ before meeting Kiki and Mayke in person, resulting in a note on 

January 17th about how I had experienced the way I was welcomed during 

our first meeting as ‘more business-like than I had imagined’. Additionally, 

I could add several notes about the personal and reflexive nature of 

the writings of Kiki and Mayke (such as that they call them ‘personal 

columns’ for example), and how when either Kiki or Mayke read these 

aloud, this led to emotional and sometimes teary moments. Such as on 

March 13th when Mayke shared a personal column in which she reflected 

on a disagreement she had with a colleague about a play she is writing. 

In her column she describes how her experience with the research 

project had helped her to reflect on the argument she had. How it helped 

her to stand more fiercely for her own ideas. Reading the column aloud 

was emotional. For Mayke, and because of that, also for us. I reflected 

on that experience as follows: I find that sometimes difficult to respond to. 

Especially when it becomes emotional. After Mayke had finished reading, nobody 

said anything. Really for quit a long time. I thought ‘I’m not going to be the first 

person who talks, because what should I say?’ I also thought ‘Should I look at 

Mayke? That’s scary! But I noticed that she was seeking eye contact with each 

of us. Eventually she broke the ice herself, telling us that she saw ‘three very 

sweet faces’. On February 27th we explicitly discussed these themes of 

emotionality, self-consciousness and reflection. Kiki and Mayke then 

confirmed that this was something they definitely recognize as ‘something 

theater artists do and learn’. They were referring to both an acceptance of 

the emotionality of things and of crying as ‘ok’ and to using yourself and 

your own personal experiences as a vantage point in a work process. 

Kiki’s response to the letter Mayke had written to her passport (see page 

115) was interesting in this regard: ‘finally, since a long time something that is 
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really yours! This is good!’ We discussed this a bit further and then Mayke 

added: ‘if it’s really personal, you can relate to it as a listener. Wat really comes 

from inside you, is good. We learned at school to start from yourself, from your 

own ‘inner fire’’.

This way, the chocolate Easter eggs lead me to a first answer to 

my research question of how research in theatre is done and what 

assumptions about these practices are. Artistic research in theatre, 

I could say, is personal, emotional and taking place in an informal 

environment. 

In a similar vein I collected more instances that to me stood out as 

characteristic aspects (assumptions, one could say) of an artistic 

(research) process. From quotes such as ‘everything we do is intuitive’ to 

Mayke’s way of writing, on which I commented that it ‘looks like poetry’ 

because of the way her short sentences were centered on the page. In 

fact, the clear, short sentences in both Kiki’s and Mayke’s writing struck 

me as inspiring and refreshing and made me wonder whether this was 

influenced by all the play scripts they had studied. However, as a matter 

of fact, it quickly became clear that both artists wholeheartedly hate 

writing and get very upset at the thought of needing to provide written 

descriptions of what they do. The reading aloud written materials, 

moreover, struck me as ‘performative’. As did the specific vocabulary that 

was used, containing to me entirely new expressions such as ‘Hiervan ga 

ik (niet) aan’, ‘Dit moest eruit’, ‘Dit mag bestaan’, ‘Dat wil bestaan’, ‘Dan gaat het 

stromen’. 

I also captured the ‘artistic way of working’ visually, as the way we were 

working with Kiki’s timeline (which provided the basis for this document) 

on February 27th appeared performative. It even contained a vague echo 

of Jackson Pollock’s action painting as a performative act (see figure 2). 
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Figure 2: Action drawing / Painting

I never actually discussed Pollock with the team as the idea only popped 

up while writing this essay (and is probably a bit far-fetched). However, 

the instance shows how I was interpreting and classifying the artists’ 

practices according to my art historical frame of reference. Another 

example of this are the discussions I had with Kiki, Mayke and Joost on 

the occasion of transferring the concept of the ont-moeting to Joost and 

me as new members of the research team. In addition to a practical 

necessity, the transferring was an exercise in specifying and ‘sharpening’ 

the ‘ont-moeting’ as subject of the artistic research. Two issues stand out 

as examples of how I had interpreted the artists’ practices according to 

my personal frame of reference in ways the artists themselves had not 

thought of. The first is my definition of the ont-moeting as a concept. The 

second is its assumed theatricality. On February 21, when I had indicated 
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to the artists that in my view their ‘ont-moetingen’ are theatrical, I wrote 

about their response: Awareness (for the first time) of the theatricality of the 

ont-moeting. Is it theatrical? Does it have to be or not at all? The chair is theatrical 

– in my opinion (see Figure 3). This makes the ont-moeting theatrical. Joost and 

Kiki indicate that they had not realized this.

Figure 3: chair in which the ‘ont-moetingen’ take place. It used to be a prop in a Laagland 
performance.
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The discussion about the ont-moeting as a concept took place on 

March 13. The occasion was that Kiki and Mayke were upset about a 

request from the Laagland PR team to borrow the chair for doing some 

ontmoetingen (without the artists) during an event in Maastricht. The 

chair would be put at the event so people could meet in it, which would 

generate free publicity for Het Laagland. ‘For, this ‘meeting’ is easy, everyone 

can do that’, the PR colleagues had said. Kiki and Mayke were upset 

because according to them ‘this disregards the whole sensibility and the 

underlying thought of our ont-moeting’. I drew a link to Duchamp’s response 

to the criticism of his readymades and how this had inspired conceptual 

approaches to art and performance art; thus classifying Kiki’s and 

Mayke’s work in the performance art tradition. Kiki and Mayke at first 

looked puzzled, which made me think I had said something wrong. I 

had lost them. Then Mayke mentioned she had seen the documentary 

about ‘The Artist is Present’ by Marina Abramovic and thought this was 

cool. Kiki adds that perhaps that’s why she disliked the idea of writing 

a ‘recipe’ for the ont-moeting, indicating that ‘it is not that simple. There 

always remains something like the secret of the chef. And that you don’t just 

reveal’. The discussion didn’t really continue after that. My categorization 

had probably caused more confusion than clarification and was perhaps 

considered irrelevant. 

Hence, so far my fieldnotes suggest that I was drawn to recording 

what to me stood out as ‘what is artistic’. In this way, I seem stuck in 

exactly the kind of ‘dualistic reasoning’, which the team that I am part of 

researching a ‘Maastricht style’ of artistic research considers ‘typical for 

the developing field of artistic research’ and which we seek to distance 

the Maastricht style from. The pitfall I stepped in is what we define as 

‘a dualistic reasoning in which the worlds of art and academia are seen 

from the start as either fundamentally opposed or to be reconciled’ 
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(Benschop et.al. 2018, internal document, p.11). I had been perceiving 

the worlds of art and academia as opposed. By classifying myself as 

‘academic’ and Kiki, Mayke and Joost as ‘artistic’, I focused on how we 

are different. And on how what the artists did or said corresponds to 

my assumptions about artistic practices and my art historical frame of 

reference. The anecdote of the chocolate Easter eggs for me illustrates 

the naivety of this approach.

A specific instance during my fieldwork had made me aware of this. 

In Joost’s ‘very long letter’ (see page 144) he calls Kiki and Mayke 

representatives of respectively the Enlightenment and Romanticism as 

distinct historical movements (for me a familiar categorization indeed). 

Joost’s characterization of Kiki’s way of working as representative of the 

Enlightenment made me aware for the first time of the blurriness of my 

boundaries. He writes: ‘Kiki to me represents the Enlightenment... In which 

Reason is of key importance. [...] Reason assumes logic, which is necessary to 

comprehend the world. [...] And that’s why discussion, philosophy and analysis 

are crucial. These are your ‘ontmoetingen’, Kiki...’ (see page 158). If Joost is right 

and Kiki’s artistic practice is grounded in reason, logic and analysis, then 

is this not defying ‘artistic practice’, instead echoing what according 

to ‘dualistic reasoning’ would be considered ‘academic’? Consequently, 

I started to think about what I share with Kiki and Mayke, resulting in 

the following note of reflection: ‘the difference between me as an academic 

and Kiki and Mayke as artists seems to be that I tend to research ‘outside in’. 

I seek input for thoughts, ideas and hypotheses in literature, external sources 

and references to other peoples’ work. The artists work ‘inside out’: using 

brainstorming and their own thoughts and feelings as vantage points. Yet, while 

writing this I’m proving my own reasoning wrong, as this idea is not based on 

any literature at all. In my research, I’m apparently looking for opposites [between 

art and academia]. That is an assumption and possibly problematic. Now I seem 



140

11/14

exactly like Kiki and Mayke: thinking as I write. This feels like a pretty intuitive way 

of working’.  

So, from this I get the impression that the Easter eggs had deceived 

me and with their deception made me aware of my dualistic reasoning 

and the stubbornness of my urge to structure and classify information 

according to pre-defined (binary) themes and categories. My idea to 

draft a framework of ‘gifts of the arts’ as I had proposed in my research 

proposal for this PhD project seems similarly stuck in this pitfall. This 

is why I started this piece by saying a different way of thinking may be 

needed. 

And this is where I am now, not sure how the road continues.

My current train of thought is that I have entered what is called a 

research ‘collaboratory’ and I am finding out by experience what the 

complexities and ‘boundaries’ of ‘collaboratory’ work are. With the 

anthropologist Paul Rabinow, collaboratory is defined as follows: ‘A 

collaborative mode proceeds from an interdependent division of labor on shared 

problems. Collaboration [...] entails common definition of problems and shared 

practices of addressing those problems’ (Rabinow & Bennett, 2012, p.62). 

Reflecting on the work-process in the ‘Buren en Bagage project’ using 

this definition, it becomes clear that I am part of a versatile team doing 

research. With our respective backgrounds and approaches Kiki, Mayke, 

Joost and myself each contribute to the work, thus establishing an 

‘interdependent division of labor’. Regarding the common definition of 

(shared) problems, however, immediately several practical issues come 

to mind, which have stood in the way of genuinely defining a shared 

problem as a team. I joined the team only at the end of the two-year 

work-process, so the ‘problem’ had already been defined by that time. 
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Moreover, from the ‘timelines’ of Kiki and Mayke it becomes clear that 

they themselves had not been involved in the definition of the problem. 

For, they had been asked to participate in a research project that had 

been defined and lead by the artistic director of Het Laagland, Inèz. 

Consequently, they had struggled quite a bit with the definition of their 

‘problem space’ as well as with articulating their ‘methodology’ after 

Inèz had left. Part of this struggle could be that the project was defined 

by someone other than the artists as ‘research’ in the first place. As a 

result, the artists felt inexperienced and under-prepared for taking the 

lead in a research project. On January 17th I had noted about this: ‘Kiki and 

Mayke perceive what they are doing as research – interesting. They indicate that 

the process is different from creating a performance. It is less output-oriented, 

more open. They also indicate that they have difficulties explaining exactly what 

they are doing’. So, in the context of the work of the theatre artists, ‘doing 

research’ is perceived as something else than ‘making a performance’. 

Interestingly, this brings about insecurity (recall the ‘black hole and the 

dead end on pages 99/101). Yet, as the start of this essay shows, this 

insecurity about the readiness to do research is not specific for artists, 

as it indeed is something I experienced in my own research as well. Also 

interesting is that this framing of the project as a research project in 

fact enabled my collaboration with Kiki, Mayke and Joost; which may 

bring about synergies not otherwise achieved. So, defining the project 

as research opens the door to a ‘collaboratory’ not otherwise existing. 

Further research should specify the nature of this collaboratory and the 

kinds of synergies it may enable. 

This brings me back to the chocolate eggs for the last time. For, playing 

with the idea of achieving potential synergies in collaboration makes 

me think of the chocolate eggs as metaphorical ‘boundary objects’, 

which is a concept defined by Susan Leigh Star and James Griesemer 
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in 1989 in the context of processes of interdisciplinary collaboration. I 

am certain that the authors had anything but chocolate in mind when 

defining ‘boundary objects’ as: ‘scientific objects which both inhabit several 

intersecting social worlds [...] and satisfy the informational requirements of each 

of them [...] both plastic enough to adapt to local needs [...] yet robust enough to 

maintain a common identity across sites’ (1989, p.393). Evidently, I will not 

argue for chocolate as a ‘scientific object’. Yet, my experience with being 

offered chocolate Easter eggs, not only in the meetings at het Laagland 

but also in meetings at the university, made me think of ‘objects 

inhabiting different worlds’ that contribute to processes of collaboration. 

Objects that can serve as ‘ice breakers’; or as catalysts for brainstorming 

and discussion; or for communicating ideas and insights to different 

‘audiences’.

Hence, this essay is an attempt at creating a boundary object in Star 

and Griesemer’s spirit; an ‘object’ that could inhabit the worlds of both 

Het Laagland ánd UCM. It embodies the influence of ‘what is going on in 

Sittard’ on my work and way of thinking. At the same time, it is inspired 

by an academic way of writing defined by for instance Denielle Elliott 

(2017) as ‘imaginative ethnography’. And, perhaps most importantly, it is 

an exercise in finding a playful, yet rigorous way of communicating about 

research to a wide and diverse audience. 

Since this essay is very much ‘work-in-progress’ any feedback or 

thoughts (either in Dutch or English) are welcome. So, if you feel like 

discussing the topic (for example over some chocolate), feel free to get in 

touch with Inge via email: inge.romgens@maastrichtuniversity.nl. 
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Aan Kiki en aan Mayke,

Deze zin heb ik pas op het laatst toegevoegd, omdat ik Deze zin heb ik pas op het laatst toegevoegd, omdat ik 

middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik 

temeer wat een achtbaan het geweest is. De afgelopen maanden temeer wat een achtbaan het geweest is. De afgelopen maanden 

voor mij (en Inge), de afgelopen jaren voor jullie…voor mij (en Inge), de afgelopen jaren voor jullie…

Bij jullie start heb ik mij enorm geërgerd aan wat jullie Bij jullie start heb ik mij enorm geërgerd aan wat jullie 

deden, hoe jullie het deden… Iets met grenzen… De vluchteling deden, hoe jullie het deden… Iets met grenzen… De vluchteling 

had het slecht, daar moest iets aan gedaan worden. De boze had het slecht, daar moest iets aan gedaan worden. De boze 

buurman was de dader. Die moest meer begrip hebben voor de buurman was de dader. Die moest meer begrip hebben voor de 

nieuwkomer. En dan hadden jullie leuke filmpjes van internet nieuwkomer. En dan hadden jullie leuke filmpjes van internet 

van voorbeeldprojectjes waarin mensen dichter bij elkaar van voorbeeldprojectjes waarin mensen dichter bij elkaar 

kwamen… En dat jullie ook zo graag zoiets innovatiefs en kwamen… En dat jullie ook zo graag zoiets innovatiefs en 

vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? 

Ervoeren de vluchtelingen dat zelf ook? Welke vluchtelingen, Ervoeren de vluchtelingen dat zelf ook? Welke vluchtelingen, 

geldt dat voor iedereen? Was het misschien een aanname, dat geldt dat voor iedereen? Was het misschien een aanname, dat 

hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk 

beter wensen, of uit een soort eigen schuldgevoel? En waarom beter wensen, of uit een soort eigen schuldgevoel? En waarom 

was de boze buurman de dader? Waarom moest die opgevoed was de boze buurman de dader? Waarom moest die opgevoed 

worden? Wie is die boze buurman? Waarom is ‘ie boos? Waarom worden? Wie is die boze buurman? Waarom is ‘ie boos? Waarom 

Groen en geel heb ik me geërgerd. Boos… Had duizend dingen te 

Wat was nou werkelijk het probleem dat jullie voor de 

vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? 

impactrijks wilden doen…

Groen en geel heb ik me geërgerd. Boos… Had duizend dingen te Groen en geel heb ik me geërgerd. Boos… Had duizend dingen te 

zeggen, en tegelijk te vragen…

Wat was nou werkelijk het probleem dat jullie voor de Wat was nou werkelijk het probleem dat jullie voor de 

vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? 

Deze zin heb ik pas op het laatst toegevoegd, omdat ik 

middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik middenin begonnen ben. Nu ik het geschreven heb, besef ik 

temeer wat een achtbaan het geweest is. De afgelopen maanden 

voor mij (en Inge), de afgelopen jaren voor jullie…

Bij jullie start heb ik mij enorm geërgerd aan wat jullie 

deden, hoe jullie het deden… Iets met grenzen… De vluchteling 

had het slecht, daar moest iets aan gedaan worden. De boze 

buurman was de dader. Die moest meer begrip hebben voor de 

nieuwkomer. En dan hadden jullie leuke filmpjes van internet 

van voorbeeldprojectjes waarin mensen dichter bij elkaar 

kwamen… En dat jullie ook zo graag zoiets innovatiefs en 

vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? 

Ervoeren de vluchtelingen dat zelf ook? Welke vluchtelingen, 

geldt dat voor iedereen? Was het misschien een aanname, dat 

hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk hele probleem? En waarom de drang dat op te lossen? Werkelijk 

beter wensen, of uit een soort eigen schuldgevoel? En waarom 

was de boze buurman de dader? Waarom moest die opgevoed 

worden? Wie is die boze buurman? Waarom is ‘ie boos? Waarom 

Groen en geel heb ik me geërgerd. Boos… Had duizend dingen te 

Wat was nou werkelijk het probleem dat jullie voor de 

vluchteling wilden oplossen? Waarom was dat een probleem? 
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zo intensief aan de kant van de vluchteling gaan staan, zo intensief aan de kant van de vluchteling gaan staan, 

letterlijk en figuurlijk, waarom vooral daar informatie letterlijk en figuurlijk, waarom vooral daar informatie 

halen? 

Er was een probleem, zonder heldere uitleg van dat probleem Er was een probleem, zonder heldere uitleg van dat probleem 

en onderzoek daarnaar. Er was een soort oorzaak in de en onderzoek daarnaar. Er was een soort oorzaak in de 

vorm van de boze buurman. En er was een oplossing: de boze vorm van de boze buurman. En er was een oplossing: de boze 

buurman moest nader tot de vluchteling komen, zijn ogen buurman moest nader tot de vluchteling komen, zijn ogen 

geopend, zijn begrip groter! Enter jullie! De makelaars…geopend, zijn begrip groter! Enter jullie! De makelaars…

Mooi streven, daar kan ik niets van zeggen… Ik ben links Mooi streven, daar kan ik niets van zeggen… Ik ben links 

georiënteerd. Uiterst links. Voor mens, maatschappij en natuur. georiënteerd. Uiterst links. Voor mens, maatschappij en natuur. 

De maatschappij mag wat mij betreft nog linkser! En daar past De maatschappij mag wat mij betreft nog linkser! En daar past 

alles wat jullie willen en zien in. Mijn verbondenheid met alles wat jullie willen en zien in. Mijn verbondenheid met 

jullie is daar, ideologisch, volledig… Alleen wat jullie deden, jullie is daar, ideologisch, volledig… Alleen wat jullie deden, 

zeiden, jullie verontwaardiging, paste allemaal te perfect zeiden, jullie verontwaardiging, paste allemaal te perfect 

probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en 

wel even oplost. De door mij zo grondig gehate missionaris!wel even oplost. De door mij zo grondig gehate missionaris!

Je ziet, dat raakt me, negatief… Niets mis met problemen en Je ziet, dat raakt me, negatief… Niets mis met problemen en 

misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten 

over oplossingen. Wijsheid in pacht, en zo…over oplossingen. Wijsheid in pacht, en zo…

Juist omdat ik me al jaren erger aan die bubbels, aan mensen Juist omdat ik me al jaren erger aan die bubbels, aan mensen 

die hun gelijk op een ander willen leggen. Die uiteindelijk die hun gelijk op een ander willen leggen. Die uiteindelijk 

in die grote linkse politieke bubbel. Komt dagelijks terug in 

de linkse retoriek, het zelfgelijk van de beterweters… Een 

probleem zien in de maatschappij, de oorzaak denken te weten, 

terwijl je jezelf niet als onderdeel beschouwt, noch van 

probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en 

in die grote linkse politieke bubbel. Komt dagelijks terug in in die grote linkse politieke bubbel. Komt dagelijks terug in 

de linkse retoriek, het zelfgelijk van de beterweters… Een de linkse retoriek, het zelfgelijk van de beterweters… Een 

probleem zien in de maatschappij, de oorzaak denken te weten, probleem zien in de maatschappij, de oorzaak denken te weten, 

terwijl je jezelf niet als onderdeel beschouwt, noch van terwijl je jezelf niet als onderdeel beschouwt, noch van 

probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en 

zo intensief aan de kant van de vluchteling gaan staan, 

letterlijk en figuurlijk, waarom vooral daar informatie 

Er was een probleem, zonder heldere uitleg van dat probleem 

en onderzoek daarnaar. Er was een soort oorzaak in de 

vorm van de boze buurman. En er was een oplossing: de boze 

buurman moest nader tot de vluchteling komen, zijn ogen 

geopend, zijn begrip groter! Enter jullie! De makelaars…

Mooi streven, daar kan ik niets van zeggen… Ik ben links 

georiënteerd. Uiterst links. Voor mens, maatschappij en natuur. 

De maatschappij mag wat mij betreft nog linkser! En daar past 

alles wat jullie willen en zien in. Mijn verbondenheid met 

jullie is daar, ideologisch, volledig… Alleen wat jullie deden, 

zeiden, jullie verontwaardiging, paste allemaal te perfect 

probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en 

wel even oplost. De door mij zo grondig gehate missionaris!

Je ziet, dat raakt me, negatief… Niets mis met problemen en 

misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten misstanden zien! Maar wel met vaak kortzichtige gedachten 

over oplossingen. Wijsheid in pacht, en zo…

Juist omdat ik me al jaren erger aan die bubbels, aan mensen 

die hun gelijk op een ander willen leggen. Die uiteindelijk 

in die grote linkse politieke bubbel. Komt dagelijks terug in 

de linkse retoriek, het zelfgelijk van de beterweters… Een 

probleem zien in de maatschappij, de oorzaak denken te weten, 

terwijl je jezelf niet als onderdeel beschouwt, noch van 

probleem noch van oorzaak. De buitenstaander die het ziet en 
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net zo hard oordelen als de mensen die ze betichten van net zo hard oordelen als de mensen die ze betichten van 

vooroordelen. De Facebookers die schande roepen, maar wel vooroordelen. De Facebookers die schande roepen, maar wel 

voor eigen (Facebook)parochie van gelijkgestemden… En daar voor eigen (Facebook)parochie van gelijkgestemden… En daar 

komen ook al die mooi bedoelde filmpjes en voorbeeldprojecten komen ook al die mooi bedoelde filmpjes en voorbeeldprojecten 

vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… 

Filmpjes van TED talks, van sociale experimenten en Filmpjes van TED talks, van sociale experimenten en 

projecten. Waarin mensen, die nog niet weten hoe tegengesteld projecten. Waarin mensen, die nog niet weten hoe tegengesteld 

ze zijn, moeten samenwerken aan een opdracht, en dan die ze zijn, moeten samenwerken aan een opdracht, en dan die 

tegenstelling ontdekken en dan over hun vooroordelen heen tegenstelling ontdekken en dan over hun vooroordelen heen 

stappen… Groepen die op uiterlijk bij elkaar geplaatst werden, stappen… Groepen die op uiterlijk bij elkaar geplaatst werden, 

en naar aanleiding van vragen ineens gegroepeerd werden met en naar aanleiding van vragen ineens gegroepeerd werden met 

mensen waarvan dat niet in de lijn der verwachting van de mensen waarvan dat niet in de lijn der verwachting van de 

kijker (of henzelf) ligt, omdat de tegenstelling zo groot leek… kijker (of henzelf) ligt, omdat de tegenstelling zo groot leek… 

Oeh… Ah… Ach… Wee… Wat mooi…

Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de 

achtergrond niet ken… Wie zijn de makers? Waarom maakten ze achtergrond niet ken… Wie zijn de makers? Waarom maakten ze 

dit? Wat zijn hun gedachten, ideologieën en motivaties? Door dit? Wat zijn hun gedachten, ideologieën en motivaties? Door 

welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? 

Wie zijn die mensen in beeld? Wie heeft ze uitgezocht? Wie zijn die mensen in beeld? Wie heeft ze uitgezocht? 

Hoeveel weten die mensen van tevoren? Is het überhaupt echt? Hoeveel weten die mensen van tevoren? Is het überhaupt echt? 

Reageren ze oprecht, of juist niet omdat er camera’s op hen Reageren ze oprecht, of juist niet omdat er camera’s op hen 

Goed gefilmde documentaire achtige filmpjes. Mooi gemonteerd 

om onze emoties op te roepen. Mooie muziek eronder om er extra 

emotioneel schepje op te doen… Ik zag alle collega’s knikken 

Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de 

Goed gefilmde documentaire achtige filmpjes. Mooi gemonteerd Goed gefilmde documentaire achtige filmpjes. Mooi gemonteerd 

om onze emoties op te roepen. Mooie muziek eronder om er extra om onze emoties op te roepen. Mooie muziek eronder om er extra 

emotioneel schepje op te doen… Ik zag alle collega’s knikken emotioneel schepje op te doen… Ik zag alle collega’s knikken 

en bijna traantjes wegpinken.

Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de 

net zo hard oordelen als de mensen die ze betichten van 

vooroordelen. De Facebookers die schande roepen, maar wel 

voor eigen (Facebook)parochie van gelijkgestemden… En daar 

komen ook al die mooi bedoelde filmpjes en voorbeeldprojecten 

vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… vandaan, van diezelfde veilige parochie, hetzelfde klapvee… 

Filmpjes van TED talks, van sociale experimenten en 

projecten. Waarin mensen, die nog niet weten hoe tegengesteld 

ze zijn, moeten samenwerken aan een opdracht, en dan die 

tegenstelling ontdekken en dan over hun vooroordelen heen 

stappen… Groepen die op uiterlijk bij elkaar geplaatst werden, 

en naar aanleiding van vragen ineens gegroepeerd werden met 

mensen waarvan dat niet in de lijn der verwachting van de 

kijker (of henzelf) ligt, omdat de tegenstelling zo groot leek… 

Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de 

achtergrond niet ken… Wie zijn de makers? Waarom maakten ze 

dit? Wat zijn hun gedachten, ideologieën en motivaties? Door 

welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? welke kleur bril kijken ze en waar komt die kleur vandaan? 

Wie zijn die mensen in beeld? Wie heeft ze uitgezocht? 

Hoeveel weten die mensen van tevoren? Is het überhaupt echt? 

Reageren ze oprecht, of juist niet omdat er camera’s op hen 

Goed gefilmde documentaire achtige filmpjes. Mooi gemonteerd 

om onze emoties op te roepen. Mooie muziek eronder om er extra 

emotioneel schepje op te doen… Ik zag alle collega’s knikken 

Ik zag daar alleen maar voorgekookte beelden, waarvan ik de 
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gericht staan? We zien alleen de mooie verbroedering bij gericht staan? We zien alleen de mooie verbroedering bij 

enkele projecten, maar hoeveel niet-gelukte ontmoetingen enkele projecten, maar hoeveel niet-gelukte ontmoetingen 

hebben ze ondertussen weggemonteerd? Beelden gemaakt door hebben ze ondertussen weggemonteerd? Beelden gemaakt door 

linkse mensen met linkse ideeën die het linkse gelijk tonen. linkse mensen met linkse ideeën die het linkse gelijk tonen. 

Manipulatie. Indoctrinatie. En zonder context misschien wel Manipulatie. Indoctrinatie. En zonder context misschien wel 

bijna propagandistisch…

Dat gaat ver… Maar ik voel me daar genept… Natuurlijk, elk Dat gaat ver… Maar ik voel me daar genept… Natuurlijk, elk 

mens heeft meer met elkaar overeen dan men zich bewust is. mens heeft meer met elkaar overeen dan men zich bewust is. 

Dat is mooi. Maar de verschillen worden niet benoemd, onder Dat is mooi. Maar de verschillen worden niet benoemd, onder 

tafel geveegd, en daarmee niet erkend. Terwijl die verschillen tafel geveegd, en daarmee niet erkend. Terwijl die verschillen 

naar mijn idee juist de problemen veroorzaken tussen mensen naar mijn idee juist de problemen veroorzaken tussen mensen 

(en dus ook groepen mensen). Verschillen die soms niet eens (en dus ook groepen mensen). Verschillen die soms niet eens 

echt een verschil blijken te zijn… Die verschillen moet net zo echt een verschil blijken te zijn… Die verschillen moet net zo 

goed een plek krijgen als de overeenkomsten! Een oplossing goed een plek krijgen als de overeenkomsten! Een oplossing 

is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak 

zijn oorzaken eigenlijk het gevolg van andere problemen met zijn oorzaken eigenlijk het gevolg van andere problemen met 

weer andere oorzaken… Een oorzaak mag daardoor ook niet weer andere oorzaken… Een oorzaak mag daardoor ook niet 

beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet 

begrepen worden en erkend worden, omdat er altijd een kern begrepen worden en erkend worden, omdat er altijd een kern 

van logica aan ten grondslag ligt. En altijd, altijd, altijd van logica aan ten grondslag ligt. En altijd, altijd, altijd 

moet het eigen aandeel daarin onderzocht worden. Hoe moeilijk moet het eigen aandeel daarin onderzocht worden. Hoe moeilijk 

bieden zonder het probleem te snappen en te erkennen is 

kortzichtig. Zeker als dat probleem zonder heldere argumenten, 

definities en onderzoek geduid wordt. De oorzaak van een 

probleem is nooit zwart wit. Iedere oorzaak, ieder probleem 

is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak 

bieden zonder het probleem te snappen en te erkennen is bieden zonder het probleem te snappen en te erkennen is 

kortzichtig. Zeker als dat probleem zonder heldere argumenten, kortzichtig. Zeker als dat probleem zonder heldere argumenten, 

definities en onderzoek geduid wordt. De oorzaak van een definities en onderzoek geduid wordt. De oorzaak van een 

probleem is nooit zwart wit. Iedere oorzaak, ieder probleem probleem is nooit zwart wit. Iedere oorzaak, ieder probleem 

is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak 

gericht staan? We zien alleen de mooie verbroedering bij 

enkele projecten, maar hoeveel niet-gelukte ontmoetingen 

hebben ze ondertussen weggemonteerd? Beelden gemaakt door 

linkse mensen met linkse ideeën die het linkse gelijk tonen. 

Manipulatie. Indoctrinatie. En zonder context misschien wel 

Dat gaat ver… Maar ik voel me daar genept… Natuurlijk, elk 

mens heeft meer met elkaar overeen dan men zich bewust is. 

Dat is mooi. Maar de verschillen worden niet benoemd, onder 

tafel geveegd, en daarmee niet erkend. Terwijl die verschillen 

naar mijn idee juist de problemen veroorzaken tussen mensen 

(en dus ook groepen mensen). Verschillen die soms niet eens 

echt een verschil blijken te zijn… Die verschillen moet net zo 

goed een plek krijgen als de overeenkomsten! Een oplossing 

is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak 

zijn oorzaken eigenlijk het gevolg van andere problemen met 

weer andere oorzaken… Een oorzaak mag daardoor ook niet 

beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet beoordeeld of veroordeeld worden. Een mens ook niet. Het moet 

begrepen worden en erkend worden, omdat er altijd een kern 

van logica aan ten grondslag ligt. En altijd, altijd, altijd 

moet het eigen aandeel daarin onderzocht worden. Hoe moeilijk 

bieden zonder het probleem te snappen en te erkennen is 

kortzichtig. Zeker als dat probleem zonder heldere argumenten, 

definities en onderzoek geduid wordt. De oorzaak van een 

probleem is nooit zwart wit. Iedere oorzaak, ieder probleem 

is een samenloop van zoveel factoren, omstandigheden… Vaak 
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en pijnlijk dat ook kan zijn. Nee, is.en pijnlijk dat ook kan zijn. Nee, is.

Dus ik was boos… En heb gefulmineerd… En flink… Een paar Dus ik was boos… En heb gefulmineerd… En flink… Een paar 

keer… Ik weet ook niet meer precies op welke momenten in keer… Ik weet ook niet meer precies op welke momenten in 

jullie onderzoek dat geweest is. Kiki, jij was daar niet bij… jullie onderzoek dat geweest is. Kiki, jij was daar niet bij… 

Wat ik, zeker achteraf, jammer v ind. Mayke en Inèz wel, beide Wat ik, zeker achteraf, jammer v ind. Mayke en Inèz wel, beide 

keren volgens mij, en ik heb geloof ik ook tussendoor nog keren volgens mij, en ik heb geloof ik ook tussendoor nog 

wel wat geroepen naar Inèz. Ik weet niet of Mayke en Inèz wel wat geroepen naar Inèz. Ik weet niet of Mayke en Inèz 

mijn boosheid werkelijk als zodanig gezien hebben, maar ik mijn boosheid werkelijk als zodanig gezien hebben, maar ik 

vermoed dat mijn passie wel over is gekomen…vermoed dat mijn passie wel over is gekomen…

Ik zocht naar de motivatie van jullie om dit te doen. Het Ik zocht naar de motivatie van jullie om dit te doen. Het 

doel van het project. De meerwaarde van de uitkomst van het doel van het project. De meerwaarde van de uitkomst van het 

project. De meerwaarde die jullie er zelf aan wilden ontlenen. project. De meerwaarde die jullie er zelf aan wilden ontlenen. 

Wilde jullie wijzen op de hiaten die ik dacht te zien in Wilde jullie wijzen op de hiaten die ik dacht te zien in 

jullie denken. En ik was gefrustreerd, omdat ik aan de zijlijn jullie denken. En ik was gefrustreerd, omdat ik aan de zijlijn 

deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…

Dus ik heb bovenstaande in nog veel meer woorden op tafel Dus ik heb bovenstaande in nog veel meer woorden op tafel 

gelegd… En eigenlijk niet met een verwachting. Ik moest het gelegd… En eigenlijk niet met een verwachting. Ik moest het 

kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een 

probleem kan oplossen, zeker niet zo’n groot maatschappelijk probleem kan oplossen, zeker niet zo’n groot maatschappelijk 

probleem. Verandering van zo’n ingewikkelde maatschappelijke probleem. Verandering van zo’n ingewikkelde maatschappelijke 

kwestie is een proces van jaren en vindt meestal zelfs plaats kwestie is een proces van jaren en vindt meestal zelfs plaats 

stond! Dat geef ik grif toe… Heel moeilijk om interessante 

mensen bezig te zien zijn met iets wat mij zo aan het hart 

gaat… En zag jullie met alle goede intenties van de wereld 

proberen jullie hart en ziel en zaligheid te geven aan dat 

deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…

stond! Dat geef ik grif toe… Heel moeilijk om interessante stond! Dat geef ik grif toe… Heel moeilijk om interessante 

mensen bezig te zien zijn met iets wat mij zo aan het hart mensen bezig te zien zijn met iets wat mij zo aan het hart 

gaat… En zag jullie met alle goede intenties van de wereld gaat… En zag jullie met alle goede intenties van de wereld 

proberen jullie hart en ziel en zaligheid te geven aan dat proberen jullie hart en ziel en zaligheid te geven aan dat 

deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…

en pijnlijk dat ook kan zijn. Nee, is.

Dus ik was boos… En heb gefulmineerd… En flink… Een paar 

keer… Ik weet ook niet meer precies op welke momenten in 

jullie onderzoek dat geweest is. Kiki, jij was daar niet bij… 

Wat ik, zeker achteraf, jammer v ind. Mayke en Inèz wel, beide 

keren volgens mij, en ik heb geloof ik ook tussendoor nog 

wel wat geroepen naar Inèz. Ik weet niet of Mayke en Inèz 

mijn boosheid werkelijk als zodanig gezien hebben, maar ik 

vermoed dat mijn passie wel over is gekomen…

Ik zocht naar de motivatie van jullie om dit te doen. Het 

doel van het project. De meerwaarde van de uitkomst van het 

project. De meerwaarde die jullie er zelf aan wilden ontlenen. 

Wilde jullie wijzen op de hiaten die ik dacht te zien in 

jullie denken. En ik was gefrustreerd, omdat ik aan de zijlijn 

deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…

Dus ik heb bovenstaande in nog veel meer woorden op tafel 

gelegd… En eigenlijk niet met een verwachting. Ik moest het 

kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een kwijt… Vooral ook omdat ik niet de illusie heb dat ik het/een 

probleem kan oplossen, zeker niet zo’n groot maatschappelijk 

probleem. Verandering van zo’n ingewikkelde maatschappelijke 

kwestie is een proces van jaren en vindt meestal zelfs plaats 

stond! Dat geef ik grif toe… Heel moeilijk om interessante 

mensen bezig te zien zijn met iets wat mij zo aan het hart 

gaat… En zag jullie met alle goede intenties van de wereld 

proberen jullie hart en ziel en zaligheid te geven aan dat 

deel van de maatschappij dat je zoveel beters wenst en gunt…
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in onzichtbaarheid… Mijn medeleven en steunbetuigingen zijn in onzichtbaarheid… Mijn medeleven en steunbetuigingen zijn 

een pleister op een wonde, hoe welkom ook… Daarin frustreert een pleister op een wonde, hoe welkom ook… Daarin frustreert 

de tegenstelling tussen mijn ambitie en mijn vermogen mij de tegenstelling tussen mijn ambitie en mijn vermogen mij 

enorm, al heel erg lang… Daarom was jullie onderzoek ook enorm, al heel erg lang… Daarom was jullie onderzoek ook 

zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van 

mezelf daarin heb, dan mag ik ze ook niet van anderen hebben, mezelf daarin heb, dan mag ik ze ook niet van anderen hebben, 

dus ook niet van jullie. Als jullie zouden begrijpen waar mijn dus ook niet van jullie. Als jullie zouden begrijpen waar mijn 

boosheid en frustratie vandaan kwamen, dan was dat al meer boosheid en frustratie vandaan kwamen, dan was dat al meer 

dan genoeg geweest…

En, bovendien, ben ik met mijn geschreeuw en boosheid En, bovendien, ben ik met mijn geschreeuw en boosheid 

eigenlijk niet hetzelfde aan het doen als die schreeuwers die eigenlijk niet hetzelfde aan het doen als die schreeuwers die 

ik hier zojuist heb verafschuwd? Laat ik me hier niet leiden ik hier zojuist heb verafschuwd? Laat ik me hier niet leiden 

door mijn eigen aannames, die ik zo verfoei? Ben ik zo niet door mijn eigen aannames, die ik zo verfoei? Ben ik zo niet 

die boze buurman en de linkse bubbelschreeuwer tegelijk? die boze buurman en de linkse bubbelschreeuwer tegelijk? 

had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter 

zake, bovendien vond ik dat ook niet aan mij. Maar het ging zake, bovendien vond ik dat ook niet aan mij. Maar het ging 

verder…

Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.

Ineens hoorde ik dat jullie heel erg bezig waren met de Ineens hoorde ik dat jullie heel erg bezig waren met de 

andere kant, om het zo te zeggen… Met de boze buurman… In de andere kant, om het zo te zeggen… Met de boze buurman… In de 

persoon van de PVV. Of jullie daar contact mee zouden moeten persoon van de PVV. Of jullie daar contact mee zouden moeten 

Moet ik niet mijn eigen blinde vlekken onder de loep nemen? 

Dat was dus in een notendop mijn haat/liefde verhouding met 

jullie project/onderzoek. Inhoudelijk, want organisatorisch 

had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter 

Moet ik niet mijn eigen blinde vlekken onder de loep nemen? Moet ik niet mijn eigen blinde vlekken onder de loep nemen? 

Absoluut… Dus hup, terug in mijn schulp!Absoluut… Dus hup, terug in mijn schulp!

Dat was dus in een notendop mijn haat/liefde verhouding met Dat was dus in een notendop mijn haat/liefde verhouding met 

jullie project/onderzoek. Inhoudelijk, want organisatorisch jullie project/onderzoek. Inhoudelijk, want organisatorisch 

had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter 

in onzichtbaarheid… Mijn medeleven en steunbetuigingen zijn 

een pleister op een wonde, hoe welkom ook… Daarin frustreert 

de tegenstelling tussen mijn ambitie en mijn vermogen mij 

enorm, al heel erg lang… Daarom was jullie onderzoek ook 

zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van zo interessant voor mij. Maar als ik geen verwachtingen van 

mezelf daarin heb, dan mag ik ze ook niet van anderen hebben, 

dus ook niet van jullie. Als jullie zouden begrijpen waar mijn 

boosheid en frustratie vandaan kwamen, dan was dat al meer 

En, bovendien, ben ik met mijn geschreeuw en boosheid 

eigenlijk niet hetzelfde aan het doen als die schreeuwers die 

ik hier zojuist heb verafschuwd? Laat ik me hier niet leiden 

door mijn eigen aannames, die ik zo verfoei? Ben ik zo niet 

die boze buurman en de linkse bubbelschreeuwer tegelijk? 

had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter 

zake, bovendien vond ik dat ook niet aan mij. Maar het ging 

Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.Want toen kwam het kantelpunt… In twee kernmomenten.

Ineens hoorde ik dat jullie heel erg bezig waren met de 

andere kant, om het zo te zeggen… Met de boze buurman… In de 

persoon van de PVV. Of jullie daar contact mee zouden moeten 

Moet ik niet mijn eigen blinde vlekken onder de loep nemen? 

Absoluut… Dus hup, terug in mijn schulp!

Dat was dus in een notendop mijn haat/liefde verhouding met 

jullie project/onderzoek. Inhoudelijk, want organisatorisch 

had ik net zoveel frustraties, maar die zijn hier niet ter 
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hebben. En hoe dan… Met welk doel… hebben. En hoe dan… Met welk doel… 

En daar kwam daadwerkelijk een gesprek uit! En niet zomaar En daar kwam daadwerkelijk een gesprek uit! En niet zomaar 

een gesprek, maar een waardevol gesprek! Daar kwamen voor een gesprek, maar een waardevol gesprek! Daar kwamen voor 

mij zoveel juiste dingen bij elkaar… Het feit dat jij, Kiki, mij zoveel juiste dingen bij elkaar… Het feit dat jij, Kiki, 

überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite 

zo ver van je ideologische ik afstaat, chapeau! En dat je zo ver van je ideologische ik afstaat, chapeau! En dat je 

dat gedaan hebt in alle openheid… Je oordeel opzijzettend… dat gedaan hebt in alle openheid… Je oordeel opzijzettend… 

Je nieuwsgierigheid, normaliter begrensd door boosheid en/Je nieuwsgierigheid, normaliter begrensd door boosheid en/

of angst, de ruimte gevend… En daarmee kreeg je een kijkje of angst, de ruimte gevend… En daarmee kreeg je een kijkje 

in wie hij is… Hoe hij gevormd is… Hoe zijn verleden en in wie hij is… Hoe hij gevormd is… Hoe zijn verleden en 

omstandigheden hebben meegespeeld in waarom hij is zoals omstandigheden hebben meegespeeld in waarom hij is zoals 

hij is… Denkt zoals hij denkt… De oorzaken achter de hij is… Denkt zoals hij denkt… De oorzaken achter de 

oorzaken gezocht. En dan tot de ontdekking komt dat je zijn oorzaken gezocht. En dan tot de ontdekking komt dat je zijn 

leven begrijpt… Zijn keuzes kan volgen… Dat zijn keuzes leven begrijpt… Zijn keuzes kan volgen… Dat zijn keuzes 

misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar 

dat allemaal vandaan komt, dan heb je begrip voor wat dat allemaal vandaan komt, dan heb je begrip voor wat 

daar allemaal onder zit… Verschillen blijken dan ineens daar allemaal onder zit… Verschillen blijken dan ineens 

soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De 

voedingsbodem die uiteindelijk leidt tot waar de man is… Jouw voedingsbodem die uiteindelijk leidt tot waar de man is… Jouw 

eigen voedingsbodem. En hoe die verbonden zijn… Als je weet eigen voedingsbodem. En hoe die verbonden zijn… Als je weet 

wat jullie eigen aandeel in die voedingsbodem is en hoe die wat jullie eigen aandeel in die voedingsbodem is en hoe die 

anders zijn, maar dat je snapt hoe hij ertoe komt! En zelfs 

tot de ontdekking komt dat je eigenlijk veel overeenkomsten 

hebt… En dan is daar ineens bewust het besef dat je iemand 

eigenlijk niet moet afrekenen op zijn keuzes, zijn denkwijze, 

misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar 

anders zijn, maar dat je snapt hoe hij ertoe komt! En zelfs anders zijn, maar dat je snapt hoe hij ertoe komt! En zelfs 

tot de ontdekking komt dat je eigenlijk veel overeenkomsten tot de ontdekking komt dat je eigenlijk veel overeenkomsten 

hebt… En dan is daar ineens bewust het besef dat je iemand hebt… En dan is daar ineens bewust het besef dat je iemand 

eigenlijk niet moet afrekenen op zijn keuzes, zijn denkwijze, eigenlijk niet moet afrekenen op zijn keuzes, zijn denkwijze, 

misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar 

hebben. En hoe dan… Met welk doel… 

En daar kwam daadwerkelijk een gesprek uit! En niet zomaar 

een gesprek, maar een waardevol gesprek! Daar kwamen voor 

mij zoveel juiste dingen bij elkaar… Het feit dat jij, Kiki, 

überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite überhaupt in gesprek bent gegaan met iemand die in feite 

zo ver van je ideologische ik afstaat, chapeau! En dat je 

dat gedaan hebt in alle openheid… Je oordeel opzijzettend… 

Je nieuwsgierigheid, normaliter begrensd door boosheid en/

of angst, de ruimte gevend… En daarmee kreeg je een kijkje 

in wie hij is… Hoe hij gevormd is… Hoe zijn verleden en 

omstandigheden hebben meegespeeld in waarom hij is zoals 

hij is… Denkt zoals hij denkt… De oorzaken achter de 

oorzaken gezocht. En dan tot de ontdekking komt dat je zijn 

leven begrijpt… Zijn keuzes kan volgen… Dat zijn keuzes 

misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar 

dat allemaal vandaan komt, dan heb je begrip voor wat 

daar allemaal onder zit… Verschillen blijken dan ineens 

soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De soms overeenkomsten, overeenkomsten soms verschillen. De 

voedingsbodem die uiteindelijk leidt tot waar de man is… Jouw 

eigen voedingsbodem. En hoe die verbonden zijn… Als je weet 

wat jullie eigen aandeel in die voedingsbodem is en hoe die 

anders zijn, maar dat je snapt hoe hij ertoe komt! En zelfs 

tot de ontdekking komt dat je eigenlijk veel overeenkomsten 

hebt… En dan is daar ineens bewust het besef dat je iemand 

eigenlijk niet moet afrekenen op zijn keuzes, zijn denkwijze, 

misschien zelfs niet zijn acties… Als je begrijpt waar 
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voedingsbodem jullie gevormd heeft. Daar zit de kiem voor voedingsbodem jullie gevormd heeft. Daar zit de kiem voor 

begrip. Dat is de kiem voor de mooiere wereld…! begrip. Dat is de kiem voor de mooiere wereld…! 

En de hoop, de gedachte, dat misschien de boze buurman minder En de hoop, de gedachte, dat misschien de boze buurman minder 

boos zou zijn, als ik minder boos op hem zou zijn!boos zou zijn, als ik minder boos op hem zou zijn!

En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis 

van de mens… Van de ander en van mezelf! Alle achtergronden van de mens… Van de ander en van mezelf! Alle achtergronden 

en facetten van een leven. Je kan pas iets (of het nou een en facetten van een leven. Je kan pas iets (of het nou een 

mens, een keuze of een standpunt is) op waarde schatten, als mens, een keuze of een standpunt is) op waarde schatten, als 

je alle factoren kent… In vol begrip… je alle factoren kent… In vol begrip… 

En dat jij dat aan bent gegaan, daar krijg ik tranen van in En dat jij dat aan bent gegaan, daar krijg ik tranen van in 

mijn ogen… Een brok in de keel… Ik ben jaloers, zo jaloers mijn ogen… Een brok in de keel… Ik ben jaloers, zo jaloers 

dat je dat gedaan hebt! Ik wil dat ook! Maar ik durf dat niet… dat je dat gedaan hebt! Ik wil dat ook! Maar ik durf dat niet… 

Ik ben de beschouwer aan de zijlijn… Ik roep altijd dat daar Ik ben de beschouwer aan de zijlijn… Ik roep altijd dat daar 

mijn kracht zit… Maar dat is ook verhulling van mijn angst… mijn kracht zit… Maar dat is ook verhulling van mijn angst… 

naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf 

misschien beter/anders ziet dan voorheen? Dat misschien misschien beter/anders ziet dan voorheen? Dat misschien 

weer onbewust meegeeft aan zijn vrouw? Zijn kinderen? Zijn weer onbewust meegeeft aan zijn vrouw? Zijn kinderen? Zijn 

omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, 

en vermoed stiekem dat alleen al dit gesprek dat jij had en vermoed stiekem dat alleen al dit gesprek dat jij had 

zoveel begrip heeft opgeleverd, zoveel meer heeft veranderd in zoveel begrip heeft opgeleverd, zoveel meer heeft veranderd in 

de maatschappij dan alle linkse en rechtse partijen in hun de maatschappij dan alle linkse en rechtse partijen in hun 

Beoordeeld en veroordeeld te worden door een ander… En 

stiekem voel ik ook (plaatsvervangend) trots! Zou het werken, 

echt effect hebben? Door wederzijds begrip, dat niet alleen 

jij, maar ook die man misschien af en toe met andere ogen 

naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf 

Beoordeeld en veroordeeld te worden door een ander… En Beoordeeld en veroordeeld te worden door een ander… En 

stiekem voel ik ook (plaatsvervangend) trots! Zou het werken, stiekem voel ik ook (plaatsvervangend) trots! Zou het werken, 

echt effect hebben? Door wederzijds begrip, dat niet alleen echt effect hebben? Door wederzijds begrip, dat niet alleen 

jij, maar ook die man misschien af en toe met andere ogen jij, maar ook die man misschien af en toe met andere ogen 

naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf 

voedingsbodem jullie gevormd heeft. Daar zit de kiem voor 

begrip. Dat is de kiem voor de mooiere wereld…! 

En de hoop, de gedachte, dat misschien de boze buurman minder 

boos zou zijn, als ik minder boos op hem zou zijn!

En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis En daar zit voor mij de kern… In de mens… In de geschiedenis 

van de mens… Van de ander en van mezelf! Alle achtergronden 

en facetten van een leven. Je kan pas iets (of het nou een 

mens, een keuze of een standpunt is) op waarde schatten, als 

je alle factoren kent… In vol begrip… 

En dat jij dat aan bent gegaan, daar krijg ik tranen van in 

mijn ogen… Een brok in de keel… Ik ben jaloers, zo jaloers 

dat je dat gedaan hebt! Ik wil dat ook! Maar ik durf dat niet… 

Ik ben de beschouwer aan de zijlijn… Ik roep altijd dat daar 

mijn kracht zit… Maar dat is ook verhulling van mijn angst… 

naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf 

misschien beter/anders ziet dan voorheen? Dat misschien 

weer onbewust meegeeft aan zijn vrouw? Zijn kinderen? Zijn 

omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, omgeving? Net als ik zelf? Ik denk, hoop, doe de aanname dat, 

en vermoed stiekem dat alleen al dit gesprek dat jij had 

zoveel begrip heeft opgeleverd, zoveel meer heeft veranderd in 

de maatschappij dan alle linkse en rechtse partijen in hun 

Beoordeeld en veroordeeld te worden door een ander… En 

stiekem voel ik ook (plaatsvervangend) trots! Zou het werken, 

echt effect hebben? Door wederzijds begrip, dat niet alleen 

jij, maar ook die man misschien af en toe met andere ogen 

naar dingen kijkt? Zich andere dingen afvraagt? Zichzelf 
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programma’s bij elkaar kunnen schreeuwen? Jezus, over grenzen programma’s bij elkaar kunnen schreeuwen? Jezus, over grenzen 

beslechten gesproken…

En ook: zou het misschien komen omdat ik…? Is dit zo’n mooie En ook: zou het misschien komen omdat ik…? Is dit zo’n mooie 

druppel? Heb ik daar een aandeel in? Ik durf dat eigenlijk druppel? Heb ik daar een aandeel in? Ik durf dat eigenlijk 

niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…

Ik heb het je eerder gezegd… Ik ken het werkelijk niet dat Ik heb het je eerder gezegd… Ik ken het werkelijk niet dat 

iemand zo intens zichzelf onder de loep kan leggen, de iemand zo intens zichzelf onder de loep kan leggen, de 

eigen aannames, het eigen leven ontleedt… En dan ook de eigen aannames, het eigen leven ontleedt… En dan ook de 

spiegel aan durven gaan met de andere beangstigende kant spiegel aan durven gaan met de andere beangstigende kant 

van de maatschappij… Die feitelijk ook een andere kant van de maatschappij… Die feitelijk ook een andere kant 

van jezelf is… Hoe je denken verandert… Op veel momenten van jezelf is… Hoe je denken verandert… Op veel momenten 

bewust, wat je sterker maakt, persoonlijk. Maar misschien wel bewust, wat je sterker maakt, persoonlijk. Maar misschien wel 

nog belangrijker: ook onbewust… Hoe je blik op je omgeving nog belangrijker: ook onbewust… Hoe je blik op je omgeving 

opener is… Op je verleden, zoals je zo mooi verwoordde in die opener is… Op je verleden, zoals je zo mooi verwoordde in die 

Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, 

zo in de kern van mijn overtuigingen…zo in de kern van mijn overtuigingen…

En toen ineens mocht ik een onderdeel zijn van jullie! Eerst En toen ineens mocht ik een onderdeel zijn van jullie! Eerst 

als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde 

kennen… Voor het eerst mocht ik ervaren hoe het is om zelf kennen… Voor het eerst mocht ik ervaren hoe het is om zelf 

Ontmoet te worden. Vrij een ander leren kennen. En ik herinner Ontmoet te worden. Vrij een ander leren kennen. En ik herinner 

me dat als zo’n mooie ervaring… Waarin je mij toeliet in jouw me dat als zo’n mooie ervaring… Waarin je mij toeliet in jouw 

laatste column… Je blik op de maatschappij… Op anderen. En je 

vergevingsgezinder, zachter bent voor jezelf. En voor anderen. 

En dat dat zoveel mogelijkheden opent in waarlijk jezelf zijn, 

en daarmee ook anderen waarlijk zichzelf laat zijn. 

Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, 

laatste column… Je blik op de maatschappij… Op anderen. En je laatste column… Je blik op de maatschappij… Op anderen. En je 

vergevingsgezinder, zachter bent voor jezelf. En voor anderen. vergevingsgezinder, zachter bent voor jezelf. En voor anderen. 

En dat dat zoveel mogelijkheden opent in waarlijk jezelf zijn, En dat dat zoveel mogelijkheden opent in waarlijk jezelf zijn, 

en daarmee ook anderen waarlijk zichzelf laat zijn. en daarmee ook anderen waarlijk zichzelf laat zijn. 

Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, 

programma’s bij elkaar kunnen schreeuwen? Jezus, over grenzen 

En ook: zou het misschien komen omdat ik…? Is dit zo’n mooie 

druppel? Heb ik daar een aandeel in? Ik durf dat eigenlijk 

niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…niet uit te spreken, maar ik hoop het zo vurig…

Ik heb het je eerder gezegd… Ik ken het werkelijk niet dat 

iemand zo intens zichzelf onder de loep kan leggen, de 

eigen aannames, het eigen leven ontleedt… En dan ook de 

spiegel aan durven gaan met de andere beangstigende kant 

van de maatschappij… Die feitelijk ook een andere kant 

van jezelf is… Hoe je denken verandert… Op veel momenten 

bewust, wat je sterker maakt, persoonlijk. Maar misschien wel 

nog belangrijker: ook onbewust… Hoe je blik op je omgeving 

opener is… Op je verleden, zoals je zo mooi verwoordde in die 

Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, 

zo in de kern van mijn overtuigingen…

En toen ineens mocht ik een onderdeel zijn van jullie! Eerst 

als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde als onderzoeksmateriaal op de stoel, waar ik Mayke leerde 

kennen… Voor het eerst mocht ik ervaren hoe het is om zelf 

Ontmoet te worden. Vrij een ander leren kennen. En ik herinner 

me dat als zo’n mooie ervaring… Waarin je mij toeliet in jouw 

laatste column… Je blik op de maatschappij… Op anderen. En je 

vergevingsgezinder, zachter bent voor jezelf. En voor anderen. 

En dat dat zoveel mogelijkheden opent in waarlijk jezelf zijn, 

en daarmee ook anderen waarlijk zichzelf laat zijn. 

Christus, hoe Evangelische Omroep is dat. En hoe zit dat, toch, 
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leven, in jouw gedachten. Waarin je mij op een andere manier leven, in jouw gedachten. Waarin je mij op een andere manier 

naar mezelf liet kijken… Door je ontzettend ontwapenende naar mezelf liet kijken… Door je ontzettend ontwapenende 

manier van zijn en vragen, van je enorme openheid en liefde. manier van zijn en vragen, van je enorme openheid en liefde. 

Met je mooie blik op de wereld… Je mooie blik op mensen… Met je mooie blik op de wereld… Je mooie blik op mensen… 

Altijd zoekend naar de schoonheid. Die je ook altijd ziet in Altijd zoekend naar de schoonheid. Die je ook altijd ziet in 

mensen… Zelfs als die schoonheid heel diep verborgen is onder mensen… Zelfs als die schoonheid heel diep verborgen is onder 

een hoop lelijkheid, zal jij de schoonheid vinden… Jij kan een hoop lelijkheid, zal jij de schoonheid vinden… Jij kan 

een ander z’n eigen schoonheid laten zien, waar hij zichzelf een ander z’n eigen schoonheid laten zien, waar hij zichzelf 

niet eens bewust van is. Voor jou allemaal zo verbonden met niet eens bewust van is. Voor jou allemaal zo verbonden met 

het kind zijn. Daar zit nog het pure, dat wat echt is in ieder het kind zijn. Daar zit nog het pure, dat wat echt is in ieder 

mens. De vrijheid van denken en vinden en voelen als een mens. De vrijheid van denken en vinden en voelen als een 

kind. Waar de grenzen nog niet zijn vastgesteld, opgelegd, kind. Waar de grenzen nog niet zijn vastgesteld, opgelegd, 

ongemerkt zijn aangebracht, door jezelf of de normen en ongemerkt zijn aangebracht, door jezelf of de normen en 

waarden van de wereld waarin je leeft.waarden van de wereld waarin je leeft.

kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een 

onkwetsbaarheid… Juist doordat het nog geen rekening hoeft onkwetsbaarheid… Juist doordat het nog geen rekening hoeft 

te houden met grenzen. Regels en verwachtingen. En juist te houden met grenzen. Regels en verwachtingen. En juist 

dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… 

Groots denken… Onbegrensde ruimte voor intuïtie, verbeelding, Groots denken… Onbegrensde ruimte voor intuïtie, verbeelding, 

inbeelding, emotie. Iets wat verloren gaat als ongemerkt de inbeelding, emotie. Iets wat verloren gaat als ongemerkt de 

beperkingen van het leven, van ouder worden, de regels van de beperkingen van het leven, van ouder worden, de regels van de 

Dat is voor mijn gevoel jouw zoektocht geweest. Is het nog 

steeds… Wie zijn we, hoe zijn we, als we net als een kind dat 

nog geen grenzen kent zouden mogen leven, denken en voelen… 

Die passie komt uit een overtuiging bij jou… Want hoe 

kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een 

Dat is voor mijn gevoel jouw zoektocht geweest. Is het nog Dat is voor mijn gevoel jouw zoektocht geweest. Is het nog 

steeds… Wie zijn we, hoe zijn we, als we net als een kind dat steeds… Wie zijn we, hoe zijn we, als we net als een kind dat 

nog geen grenzen kent zouden mogen leven, denken en voelen… nog geen grenzen kent zouden mogen leven, denken en voelen… 

Die passie komt uit een overtuiging bij jou… Want hoe Die passie komt uit een overtuiging bij jou… Want hoe 

kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een 

leven, in jouw gedachten. Waarin je mij op een andere manier 

naar mezelf liet kijken… Door je ontzettend ontwapenende 

manier van zijn en vragen, van je enorme openheid en liefde. 

Met je mooie blik op de wereld… Je mooie blik op mensen… 

Altijd zoekend naar de schoonheid. Die je ook altijd ziet in 

mensen… Zelfs als die schoonheid heel diep verborgen is onder 

een hoop lelijkheid, zal jij de schoonheid vinden… Jij kan 

een ander z’n eigen schoonheid laten zien, waar hij zichzelf 

niet eens bewust van is. Voor jou allemaal zo verbonden met 

het kind zijn. Daar zit nog het pure, dat wat echt is in ieder 

mens. De vrijheid van denken en vinden en voelen als een 

kind. Waar de grenzen nog niet zijn vastgesteld, opgelegd, 

ongemerkt zijn aangebracht, door jezelf of de normen en 

waarden van de wereld waarin je leeft.

kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een 

onkwetsbaarheid… Juist doordat het nog geen rekening hoeft 

te houden met grenzen. Regels en verwachtingen. En juist 

dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… dan kunnen mensen het meeste bereiken, met hun geest… 

Groots denken… Onbegrensde ruimte voor intuïtie, verbeelding, 

inbeelding, emotie. Iets wat verloren gaat als ongemerkt de 

beperkingen van het leven, van ouder worden, de regels van de 

Dat is voor mijn gevoel jouw zoektocht geweest. Is het nog 

steeds… Wie zijn we, hoe zijn we, als we net als een kind dat 

nog geen grenzen kent zouden mogen leven, denken en voelen… 

Die passie komt uit een overtuiging bij jou… Want hoe 

kwetsbaar een kind kan zijn, tegelijkertijd is er ook een 
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samenleving, de grenzen hun intrede doen. En door de vrijheid samenleving, de grenzen hun intrede doen. En door de vrijheid 

van denken is ook de veerkracht nog zo groot… Het kunnen van denken is ook de veerkracht nog zo groot… Het kunnen 

omgaan met gekwetst worden. In een kind zit groei… En in elke omgaan met gekwetst worden. In een kind zit groei… En in elke 

volwassene zit een kind…

De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft 

je zo’n schat aan inzichten gegeven. In de ander, maar net zo je zo’n schat aan inzichten gegeven. In de ander, maar net zo 

goed in je zelf. Je hebt een ongelofelijke reis afgelegd, in de goed in je zelf. Je hebt een ongelofelijke reis afgelegd, in de 

ziel van andere mensen en ook dwars door je eigen ziel. En ziel van andere mensen en ook dwars door je eigen ziel. En 

de methode van de stoel als onderzoeksmiddel heb je jezelf zo de methode van de stoel als onderzoeksmiddel heb je jezelf zo 

eigen gemaakt daar, dat het bijna een tweede natuur is. En dat eigen gemaakt daar, dat het bijna een tweede natuur is. En dat 

is het denk ik ook…

En ook bij jou was het zo mooi om te zien wat het met jou deed, En ook bij jou was het zo mooi om te zien wat het met jou deed, 

met jezelf… Hoe je je eigen verleden toestond om te bestaan. met jezelf… Hoe je je eigen verleden toestond om te bestaan. 

Niet meer alleen voor jezelf, maar voorzichtigjes ook voor de Niet meer alleen voor jezelf, maar voorzichtigjes ook voor de 

buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie 

je bent en waar je vandaan komt, en dat is wat jij belangrijk je bent en waar je vandaan komt, en dat is wat jij belangrijk 

vindt! In anderen en jezelf. Dat mag naar buiten, ook los van vindt! In anderen en jezelf. Dat mag naar buiten, ook los van 

de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. 

En er hoop uit kunnen putten. Of zich eraan kunnen spiegelen. En er hoop uit kunnen putten. Of zich eraan kunnen spiegelen. 

Of die het niet herkennen, maar die nieuwsgierig zijn. Het Of die het niet herkennen, maar die nieuwsgierig zijn. Het 

interessant vinden, of kennen uit hun omgeving. En zo zorgen interessant vinden, of kennen uit hun omgeving. En zo zorgen 

buitenwereld… Even voor intimi, in eerste instantie. Maar het 

besef van je eigen verleden groeide, het belang van je eigen 

verleden, de voedingsbodem van waaruit je geworden bent zoals 

je nu bent. En het besef dat dat gedeeld mag worden, naar 

buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie 

buitenwereld… Even voor intimi, in eerste instantie. Maar het buitenwereld… Even voor intimi, in eerste instantie. Maar het 

besef van je eigen verleden groeide, het belang van je eigen besef van je eigen verleden groeide, het belang van je eigen 

verleden, de voedingsbodem van waaruit je geworden bent zoals verleden, de voedingsbodem van waaruit je geworden bent zoals 

je nu bent. En het besef dat dat gedeeld mag worden, naar je nu bent. En het besef dat dat gedeeld mag worden, naar 

buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie 

samenleving, de grenzen hun intrede doen. En door de vrijheid 

van denken is ook de veerkracht nog zo groot… Het kunnen 

omgaan met gekwetst worden. In een kind zit groei… En in elke 

De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft De enorme hoeveelheid gesprekken die je gevoerd hebt, heeft 

je zo’n schat aan inzichten gegeven. In de ander, maar net zo 

goed in je zelf. Je hebt een ongelofelijke reis afgelegd, in de 

ziel van andere mensen en ook dwars door je eigen ziel. En 

de methode van de stoel als onderzoeksmiddel heb je jezelf zo 

eigen gemaakt daar, dat het bijna een tweede natuur is. En dat 

En ook bij jou was het zo mooi om te zien wat het met jou deed, 

met jezelf… Hoe je je eigen verleden toestond om te bestaan. 

Niet meer alleen voor jezelf, maar voorzichtigjes ook voor de 

buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie 

je bent en waar je vandaan komt, en dat is wat jij belangrijk 

vindt! In anderen en jezelf. Dat mag naar buiten, ook los van 

de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. de stoel. Want er zijn mensen die dat herkennen, jouw verleden. 

En er hoop uit kunnen putten. Of zich eraan kunnen spiegelen. 

Of die het niet herkennen, maar die nieuwsgierig zijn. Het 

interessant vinden, of kennen uit hun omgeving. En zo zorgen 

buitenwereld… Even voor intimi, in eerste instantie. Maar het 

besef van je eigen verleden groeide, het belang van je eigen 

verleden, de voedingsbodem van waaruit je geworden bent zoals 

je nu bent. En het besef dat dat gedeeld mag worden, naar 

buiten mag. Je bent Mayke, en je hebt een verhaal. Dit is wie 
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jij en je vader misschien wel voor een voedingsbodem voor een jij en je vader misschien wel voor een voedingsbodem voor een 

ander… 

En hier ook de link naar je paspoort… Je haat/liefde En hier ook de link naar je paspoort… Je haat/liefde 

verhouding met dat ding, dat rare ding dat jou verplicht verhouding met dat ding, dat rare ding dat jou verplicht 

identificeert. Maar er is een verschil tussen wat jou identificeert. Maar er is een verschil tussen wat jou 

identificeert en wat jou definieert… Je wil jezelf definiëren identificeert en wat jou definieert… Je wil jezelf definiëren 

en door anderen beoordeeld/bekeken worden op basis van en door anderen beoordeeld/bekeken worden op basis van 

totaal andere eigenschappen dan waar het paspoort in totaal andere eigenschappen dan waar het paspoort in 

voorziet. En je wil van andere mensen weten hoe zij zich voorziet. En je wil van andere mensen weten hoe zij zich 

definiëren… Het paspoort zou vervangen moeten worden. Niet definiëren… Het paspoort zou vervangen moeten worden. Niet 

“kunt u zich identificeren”, maar “kunt u zich definiëren?”. En “kunt u zich identificeren”, maar “kunt u zich definiëren?”. En 

jouw verhaal, jouw voorstelling in de dop, lijkt nu een deel jouw verhaal, jouw voorstelling in de dop, lijkt nu een deel 

van jouw eigen paspoort te worden…van jouw eigen paspoort te worden…

En toen werd ik zelfs aanvulling in het team… Van het En toen werd ik zelfs aanvulling in het team… Van het 

verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het 

zaadje is. Dat de ontmoeting de plek is om het eigen begrip zaadje is. Dat de ontmoeting de plek is om het eigen begrip 

te vergroten. En hopelijk ook dat van de ander… Dat uit te te vergroten. En hopelijk ook dat van de ander… Dat uit te 

kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense 

hoeveelheid verzameld materiaal en verzamelde ervaringen hoeveelheid verzameld materiaal en verzamelde ervaringen 

van jullie was een rijke en leuke ervaring… En zo mocht ik van jullie was een rijke en leuke ervaring… En zo mocht ik 

van dichtbij meemaken hoe ook dat cirkeltje ineens rond werd…van dichtbij meemaken hoe ook dat cirkeltje ineens rond werd…

onderzoek… En dat we daar toen beseften hoe mooi dat jullie 

eigengemaakte onderzoeksmethode, de stoel, uiteindelijk het 

ideale onderzoeksresultaat blijkt… In de praktijk uitgevonden 

en getest… De manier waarop jullie zelf ongemerkt waren 

verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het 

onderzoek… En dat we daar toen beseften hoe mooi dat jullie onderzoek… En dat we daar toen beseften hoe mooi dat jullie 

eigengemaakte onderzoeksmethode, de stoel, uiteindelijk het eigengemaakte onderzoeksmethode, de stoel, uiteindelijk het 

ideale onderzoeksresultaat blijkt… In de praktijk uitgevonden ideale onderzoeksresultaat blijkt… In de praktijk uitgevonden 

en getest… De manier waarop jullie zelf ongemerkt waren en getest… De manier waarop jullie zelf ongemerkt waren 

verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het 

jij en je vader misschien wel voor een voedingsbodem voor een 

En hier ook de link naar je paspoort… Je haat/liefde 

verhouding met dat ding, dat rare ding dat jou verplicht 

identificeert. Maar er is een verschil tussen wat jou 

identificeert en wat jou definieert… Je wil jezelf definiëren 

en door anderen beoordeeld/bekeken worden op basis van 

totaal andere eigenschappen dan waar het paspoort in 

voorziet. En je wil van andere mensen weten hoe zij zich 

definiëren… Het paspoort zou vervangen moeten worden. Niet 

“kunt u zich identificeren”, maar “kunt u zich definiëren?”. En 

jouw verhaal, jouw voorstelling in de dop, lijkt nu een deel 

van jouw eigen paspoort te worden…

En toen werd ik zelfs aanvulling in het team… Van het 

verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het 

zaadje is. Dat de ontmoeting de plek is om het eigen begrip 

te vergroten. En hopelijk ook dat van de ander… Dat uit te 

kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense kristalliseren, te verwoorden, los te weken uit de immense 

hoeveelheid verzameld materiaal en verzamelde ervaringen 

van jullie was een rijke en leuke ervaring… En zo mocht ik 

van dichtbij meemaken hoe ook dat cirkeltje ineens rond werd…

onderzoek… En dat we daar toen beseften hoe mooi dat jullie 

eigengemaakte onderzoeksmethode, de stoel, uiteindelijk het 

ideale onderzoeksresultaat blijkt… In de praktijk uitgevonden 

en getest… De manier waarop jullie zelf ongemerkt waren 

verworden van onderzoeker tot onderzochte, dat die manier het 
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En het mooiste voor mij persoonlijk is de ontdekking, “het kan En het mooiste voor mij persoonlijk is de ontdekking, “het kan 

dus wel!”. Jullie en jullie onderzoek hebben mij laten zien dus wel!”. Jullie en jullie onderzoek hebben mij laten zien 

dat het werkt! Dat het kan! En dat je daar zelf zo eindeloos dat het werkt! Dat het kan! En dat je daar zelf zo eindeloos 

veel rijker van wordt. Met alles wat daarbij komt kijken, want veel rijker van wordt. Met alles wat daarbij komt kijken, want 

tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, 

besef van angst, en nog zoveel meer komen tot volle bloei besef van angst, en nog zoveel meer komen tot volle bloei 

in dat proces, dat heb ik van dichtbij mogen meemaken, mogen in dat proces, dat heb ik van dichtbij mogen meemaken, mogen 

zien, zien gebeuren… Dat heeft ook mijn leven veranderd. zien, zien gebeuren… Dat heeft ook mijn leven veranderd. 

Ik ontleen meer zekerheid aan mijn onzekerheid, hoe Ik ontleen meer zekerheid aan mijn onzekerheid, hoe 

tegenstrijdig dat ook klinkt. Een waarheid bestaat niet, het tegenstrijdig dat ook klinkt. Een waarheid bestaat niet, het 

is aan jezelf om waarde te geven aan jezelf en je omgeving, is aan jezelf om waarde te geven aan jezelf en je omgeving, 

de ander… Het openstellen van jezelf, je onzekerheden, je de ander… Het openstellen van jezelf, je onzekerheden, je 

aannames. En vooroordelen, door die te erkennen wordt het aannames. En vooroordelen, door die te erkennen wordt het 

contact met de rest van de wereld en de maatschappij zoveel contact met de rest van de wereld en de maatschappij zoveel 

En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende 

benaderingen. Jullie hebben beide jullie eigen weg gevolgd. benaderingen. Jullie hebben beide jullie eigen weg gevolgd. 

Jullie eigen processen gehad, en ook jullie eigen motivaties Jullie eigen processen gehad, en ook jullie eigen motivaties 

en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en 

andere uitwerkingen. Jullie zitten beide anders op de stoel, andere uitwerkingen. Jullie zitten beide anders op de stoel, 

Ontmoeten allebei anders. Jullie zoeken op je eigen manier Ontmoeten allebei anders. Jullie zoeken op je eigen manier 

naar het ware contact met de ander.

eerlijker. En dan blijkt dat wat altijd voor het gevoel 

rotsvast heeft gezeten, ineens toch kan bewegen… Zonder 

geforceerde kracht… Ik heb op microniveau mee mogen maken 

wat ik graag op macroniveau zou zien… En het zien slagen…

En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende 

eerlijker. En dan blijkt dat wat altijd voor het gevoel 

rotsvast heeft gezeten, ineens toch kan bewegen… Zonder 

geforceerde kracht… Ik heb op microniveau mee mogen maken 

wat ik graag op macroniveau zou zien… En het zien slagen…

En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende 

En het mooiste voor mij persoonlijk is de ontdekking, “het kan En het mooiste voor mij persoonlijk is de ontdekking, “het kan 

dus wel!”. Jullie en jullie onderzoek hebben mij laten zien dus wel!”. Jullie en jullie onderzoek hebben mij laten zien 

dat het werkt! Dat het kan! En dat je daar zelf zo eindeloos dat het werkt! Dat het kan! En dat je daar zelf zo eindeloos 

veel rijker van wordt. Met alles wat daarbij komt kijken, want veel rijker van wordt. Met alles wat daarbij komt kijken, want 

tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, tranen, geluk, zelfvertrouwen, inzicht, verdriet, verwerking, 

besef van angst, en nog zoveel meer komen tot volle bloei besef van angst, en nog zoveel meer komen tot volle bloei 

in dat proces, dat heb ik van dichtbij mogen meemaken, mogen in dat proces, dat heb ik van dichtbij mogen meemaken, mogen 

zien, zien gebeuren… Dat heeft ook mijn leven veranderd. zien, zien gebeuren… Dat heeft ook mijn leven veranderd. 

Ik ontleen meer zekerheid aan mijn onzekerheid, hoe Ik ontleen meer zekerheid aan mijn onzekerheid, hoe 

tegenstrijdig dat ook klinkt. Een waarheid bestaat niet, het tegenstrijdig dat ook klinkt. Een waarheid bestaat niet, het 

is aan jezelf om waarde te geven aan jezelf en je omgeving, is aan jezelf om waarde te geven aan jezelf en je omgeving, 

de ander… Het openstellen van jezelf, je onzekerheden, je de ander… Het openstellen van jezelf, je onzekerheden, je 

aannames. En vooroordelen, door die te erkennen wordt het aannames. En vooroordelen, door die te erkennen wordt het 

contact met de rest van de wereld en de maatschappij zoveel contact met de rest van de wereld en de maatschappij zoveel 

En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende 

benaderingen. Jullie hebben beide jullie eigen weg gevolgd. benaderingen. Jullie hebben beide jullie eigen weg gevolgd. 

Jullie eigen processen gehad, en ook jullie eigen motivaties Jullie eigen processen gehad, en ook jullie eigen motivaties 

en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en en drijfveren gevolgd, met beide andere speerpunten en 

andere uitwerkingen. Jullie zitten beide anders op de stoel, andere uitwerkingen. Jullie zitten beide anders op de stoel, 

Ontmoeten allebei anders. Jullie zoeken op je eigen manier Ontmoeten allebei anders. Jullie zoeken op je eigen manier 

naar het ware contact met de ander.naar het ware contact met de ander.

eerlijker. En dan blijkt dat wat altijd voor het gevoel eerlijker. En dan blijkt dat wat altijd voor het gevoel 

rotsvast heeft gezeten, ineens toch kan bewegen… Zonder rotsvast heeft gezeten, ineens toch kan bewegen… Zonder 

geforceerde kracht… Ik heb op microniveau mee mogen maken geforceerde kracht… Ik heb op microniveau mee mogen maken 

wat ik graag op macroniveau zou zien… En het zien slagen…wat ik graag op macroniveau zou zien… En het zien slagen…

En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende En dat de Ontmoeting ook werkt vanuit verschillende 
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Het leuke voor mij is om te zien (vooral nu te beseffen, nu Het leuke voor mij is om te zien (vooral nu te beseffen, nu 

ik dit schrijf) hoe jullie twee verschillende historische ik dit schrijf) hoe jullie twee verschillende historische 

stromingen vertegenwoordigen. Kiki staat voor mij voor de stromingen vertegenwoordigen. Kiki staat voor mij voor de 

Verlichting… Waarin de Rede zo belangrijk is. De Rede is een Verlichting… Waarin de Rede zo belangrijk is. De Rede is een 

manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de 

omgeving, voor begrip van de omgeving. Rede gaat uit van omgeving, voor begrip van de omgeving. Rede gaat uit van 

logica, die nodig is om de wereld te snappen. Om gedrag te logica, die nodig is om de wereld te snappen. Om gedrag te 

snappen. Een maatschappij, een religie, een politiek stelsel, snappen. Een maatschappij, een religie, een politiek stelsel, 

en daarmee ook het individu te snappen. En de eigen plaats en daarmee ook het individu te snappen. En de eigen plaats 

in dat geheel. En die logica moet gezocht worden, want die in dat geheel. En die logica moet gezocht worden, want die 

is vaker onzichtbaar dan zichtbaar. En daarom is praten, is vaker onzichtbaar dan zichtbaar. En daarom is praten, 

is filosoferen en analyseren zo belangrijk… Dat zijn jouw is filosoferen en analyseren zo belangrijk… Dat zijn jouw 

ontmoetingen, Kiki… Daar graaf jij (bij jezelf en de ander) ontmoetingen, Kiki… Daar graaf jij (bij jezelf en de ander) 

naar logische factoren die aan gedrag en gevoel ten naar logische factoren die aan gedrag en gevoel ten 

dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen 

onbegrip verdwijnen. Waar de samenleving, de maatschappij van onbegrip verdwijnen. Waar de samenleving, de maatschappij van 

profiteert…

En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde 

duiding van het leven, de waarde van het leven en de mens… duiding van het leven, de waarde van het leven en de mens… 

Maar vanuit een andere insteek. Vanuit het verleden, dat voor Maar vanuit een andere insteek. Vanuit het verleden, dat voor 

jou zo belangrijk is. Die voor jou staat voor openheid. Geen jou zo belangrijk is. Die voor jou staat voor openheid. Geen 

grondslag liggen, de herkenbare en de onbekende factoren 

die meespelen. En je wisselt deze uit met de gesprekspartner. 

En met dat verkregen begrip, met de Rede kunnen verschillen 

tussen mensen verklaard worden. Begrepen worden. En als 

dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen 

grondslag liggen, de herkenbare en de onbekende factoren grondslag liggen, de herkenbare en de onbekende factoren 

die meespelen. En je wisselt deze uit met de gesprekspartner. die meespelen. En je wisselt deze uit met de gesprekspartner. 

En met dat verkregen begrip, met de Rede kunnen verschillen En met dat verkregen begrip, met de Rede kunnen verschillen 

tussen mensen verklaard worden. Begrepen worden. En als tussen mensen verklaard worden. Begrepen worden. En als 

dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen 

Het leuke voor mij is om te zien (vooral nu te beseffen, nu 

ik dit schrijf) hoe jullie twee verschillende historische 

stromingen vertegenwoordigen. Kiki staat voor mij voor de 

Verlichting… Waarin de Rede zo belangrijk is. De Rede is een 

manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de manier, misschien zelfs noodzaak, om grip te krijgen op de 

omgeving, voor begrip van de omgeving. Rede gaat uit van 

logica, die nodig is om de wereld te snappen. Om gedrag te 

snappen. Een maatschappij, een religie, een politiek stelsel, 

en daarmee ook het individu te snappen. En de eigen plaats 

in dat geheel. En die logica moet gezocht worden, want die 

is vaker onzichtbaar dan zichtbaar. En daarom is praten, 

is filosoferen en analyseren zo belangrijk… Dat zijn jouw 

ontmoetingen, Kiki… Daar graaf jij (bij jezelf en de ander) 

naar logische factoren die aan gedrag en gevoel ten 

dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen 

onbegrip verdwijnen. Waar de samenleving, de maatschappij van 

En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde En jij, Mayke, bent de Romanticus… Op zoek naar diezelfde 

duiding van het leven, de waarde van het leven en de mens… 

Maar vanuit een andere insteek. Vanuit het verleden, dat voor 

jou zo belangrijk is. Die voor jou staat voor openheid. Geen 

grondslag liggen, de herkenbare en de onbekende factoren 

die meespelen. En je wisselt deze uit met de gesprekspartner. 

En met dat verkregen begrip, met de Rede kunnen verschillen 

tussen mensen verklaard worden. Begrepen worden. En als 

dat werkt, dan zal door deze uitwisseling tussen mensen 
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oordeel, maar nieuwsgierigheid. Je zoekt naar de vrijheid oordeel, maar nieuwsgierigheid. Je zoekt naar de vrijheid 

van verbeelding, gevoel, emotie, intuïtie. Zonder grenzen. De van verbeelding, gevoel, emotie, intuïtie. Zonder grenzen. De 

verwondering en nieuwsgierigheid waar het mee gepaard gaat. verwondering en nieuwsgierigheid waar het mee gepaard gaat. 

De nostalgie van het verleden als remedie voor de lelijkheden De nostalgie van het verleden als remedie voor de lelijkheden 

van het heden, als recept voor een mooiere toekomst. Dat wat van het heden, als recept voor een mooiere toekomst. Dat wat 

iedereen als kind in zich heeft. Jouw zoektocht naar het kind iedereen als kind in zich heeft. Jouw zoektocht naar het kind 

dat nu nog, en altijd, in iedereen zit, ergens. En daarbij is dat nu nog, en altijd, in iedereen zit, ergens. En daarbij is 

ieder individu eigen. Heeft een eigenheid, gemeenschappelijk ieder individu eigen. Heeft een eigenheid, gemeenschappelijk 

met anderen, maar ook verschillend van veel anderen. Maar met anderen, maar ook verschillend van veel anderen. Maar 

juist die verschillen mogen er zijn. Die zijn er om onderzocht juist die verschillen mogen er zijn. Die zijn er om onderzocht 

te worden… Om ontdekt te worden… Om je eigen wereld en die te worden… Om ontdekt te worden… Om je eigen wereld en die 

van een ander te vergroten. En ook hier geldt: het vloeit van een ander te vergroten. En ook hier geldt: het vloeit 

uit tot begrip voor elkaar… Voor de gelijkenissen en de uit tot begrip voor elkaar… Voor de gelijkenissen en de 

verschillen.

de wieg van dezelfde ideologie: het belang van de mens. Een de wieg van dezelfde ideologie: het belang van de mens. Een 

Romantische bepleiting dat een mens mag zijn wie hij is, met Romantische bepleiting dat een mens mag zijn wie hij is, met 

al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de 

gelijkheid van mensen, voor tolerantie, tegen misbruik van gelijkheid van mensen, voor tolerantie, tegen misbruik van 

macht en (bij)geloof. Twee stromingen die aan de bakermat macht en (bij)geloof. Twee stromingen die aan de bakermat 

staan van beschaving. Tegengestelde stromingen, die jullie staan van beschaving. Tegengestelde stromingen, die jullie 

De Romantiek is historisch gezien een reactie op de 

Verlichting. Van de Rede, het verklaarbare, naar Het Gevoel, het 

onverklaarbare. Maar zowel de Romantiek als de Verlichting 

zoeken naar begrip, de gelijkheid van het individu, de waarde 

van het ik. Vanuit Ratio en vanuit Gevoel. Beiden staan aan 

De Romantiek is historisch gezien een reactie op de De Romantiek is historisch gezien een reactie op de 

Verlichting. Van de Rede, het verklaarbare, naar Het Gevoel, het Verlichting. Van de Rede, het verklaarbare, naar Het Gevoel, het 

onverklaarbare. Maar zowel de Romantiek als de Verlichting onverklaarbare. Maar zowel de Romantiek als de Verlichting 

zoeken naar begrip, de gelijkheid van het individu, de waarde zoeken naar begrip, de gelijkheid van het individu, de waarde 

van het ik. Vanuit Ratio en vanuit Gevoel. Beiden staan aan van het ik. Vanuit Ratio en vanuit Gevoel. Beiden staan aan 

oordeel, maar nieuwsgierigheid. Je zoekt naar de vrijheid 

van verbeelding, gevoel, emotie, intuïtie. Zonder grenzen. De 

verwondering en nieuwsgierigheid waar het mee gepaard gaat. 

De nostalgie van het verleden als remedie voor de lelijkheden 

van het heden, als recept voor een mooiere toekomst. Dat wat 

iedereen als kind in zich heeft. Jouw zoektocht naar het kind 

dat nu nog, en altijd, in iedereen zit, ergens. En daarbij is 

ieder individu eigen. Heeft een eigenheid, gemeenschappelijk 

met anderen, maar ook verschillend van veel anderen. Maar 

juist die verschillen mogen er zijn. Die zijn er om onderzocht 

te worden… Om ontdekt te worden… Om je eigen wereld en die 

van een ander te vergroten. En ook hier geldt: het vloeit 

uit tot begrip voor elkaar… Voor de gelijkenissen en de 

de wieg van dezelfde ideologie: het belang van de mens. Een 

Romantische bepleiting dat een mens mag zijn wie hij is, met 

al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de al zijn vuur en passie… Een Verlichte bepleiting voor de 

gelijkheid van mensen, voor tolerantie, tegen misbruik van 

macht en (bij)geloof. Twee stromingen die aan de bakermat 

staan van beschaving. Tegengestelde stromingen, die jullie 

De Romantiek is historisch gezien een reactie op de 

Verlichting. Van de Rede, het verklaarbare, naar Het Gevoel, het 

onverklaarbare. Maar zowel de Romantiek als de Verlichting 

zoeken naar begrip, de gelijkheid van het individu, de waarde 

van het ik. Vanuit Ratio en vanuit Gevoel. Beiden staan aan 
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hand in hand laten gaan…

Inèz had een andere rol, voor mijn gevoel… Vertegenwoordigde Inèz had een andere rol, voor mijn gevoel… Vertegenwoordigde 

een derde stroming. Inèz is het Sentimentalisme. Waarin de een derde stroming. Inèz is het Sentimentalisme. Waarin de 

gevoelsmoraal centraal staat. Een niet te stoppen zoektocht gevoelsmoraal centraal staat. Een niet te stoppen zoektocht 

naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat 

medelijden oproept, tot tranen dwingt. Inèz kan zwelgen in medelijden oproept, tot tranen dwingt. Inèz kan zwelgen in 

een drang naar een nooit haalbare harmonie, blijdschap voor een drang naar een nooit haalbare harmonie, blijdschap voor 

iedereen… Een onuitputtelijke wens om iedereen in de wereld iedereen… Een onuitputtelijke wens om iedereen in de wereld 

blij te maken. En in feite uit dezelfde ideologie puttend als blij te maken. En in feite uit dezelfde ideologie puttend als 

jullie. Dat ieder mens een mooi leven verdiend. Bij Inèz is dat jullie. Dat ieder mens een mooi leven verdiend. Bij Inèz is dat 

haast een goddelijke roeping… Met als nadeel dat ze zichzelf haast een goddelijke roeping… Met als nadeel dat ze zichzelf 

er zo in verliest… Dat het verwordt tot schuldgevoel, dat ze er zo in verliest… Dat het verwordt tot schuldgevoel, dat ze 

niet iedereen persoonlijk kan helpen het leven mooier te niet iedereen persoonlijk kan helpen het leven mooier te 

maken… Dat ze door alle tristesse en ongelijkheid die ze ziet, maken… Dat ze door alle tristesse en ongelijkheid die ze ziet, 

tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.

Ik merk dat ik het jammer vind dat ze er nu niet bij is. Ik Ik merk dat ik het jammer vind dat ze er nu niet bij is. Ik 

ben heel benieuwd naar hoe ik haar (en zij mij) ontmoet zou ben heel benieuwd naar hoe ik haar (en zij mij) ontmoet zou 

hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor 

de Romanticus en de Verlichte, heb ik ook echt een zwak de Romanticus en de Verlichte, heb ik ook echt een zwak 

voor de Sentimentele… En Inèz hangt zo mooi tussen hoop en voor de Sentimentele… En Inèz hangt zo mooi tussen hoop en 

verdriet, die zijn bij haar zo mooi verbonden… Wat haar soms verdriet, die zijn bij haar zo mooi verbonden… Wat haar soms 

te veel emoties en gevoelens binnenkrijgt. Waarmee het zo 

moeilijk is om overzicht te houden. Het grote geheel te zien. 

Het plaatje van samenhang van verleden, heden en toekomst. 

De samenhang tussen mensen. Melancholisch blijven hangen 

te veel emoties en gevoelens binnenkrijgt. Waarmee het zo te veel emoties en gevoelens binnenkrijgt. Waarmee het zo 

moeilijk is om overzicht te houden. Het grote geheel te zien. moeilijk is om overzicht te houden. Het grote geheel te zien. 

Het plaatje van samenhang van verleden, heden en toekomst. Het plaatje van samenhang van verleden, heden en toekomst. 

De samenhang tussen mensen. Melancholisch blijven hangen De samenhang tussen mensen. Melancholisch blijven hangen 

tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.

Inèz had een andere rol, voor mijn gevoel… Vertegenwoordigde 

een derde stroming. Inèz is het Sentimentalisme. Waarin de 

gevoelsmoraal centraal staat. Een niet te stoppen zoektocht 

naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat naar Romantische gevoelens, een hang naar alles dat 

medelijden oproept, tot tranen dwingt. Inèz kan zwelgen in 

een drang naar een nooit haalbare harmonie, blijdschap voor 

iedereen… Een onuitputtelijke wens om iedereen in de wereld 

blij te maken. En in feite uit dezelfde ideologie puttend als 

jullie. Dat ieder mens een mooi leven verdiend. Bij Inèz is dat 

haast een goddelijke roeping… Met als nadeel dat ze zichzelf 

er zo in verliest… Dat het verwordt tot schuldgevoel, dat ze 

niet iedereen persoonlijk kan helpen het leven mooier te 

maken… Dat ze door alle tristesse en ongelijkheid die ze ziet, 

tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.

Ik merk dat ik het jammer vind dat ze er nu niet bij is. Ik 

ben heel benieuwd naar hoe ik haar (en zij mij) ontmoet zou 

hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor hebben. Waar dat heen had kunnen gaan. Want net als voor 

de Romanticus en de Verlichte, heb ik ook echt een zwak 

voor de Sentimentele… En Inèz hangt zo mooi tussen hoop en 

verdriet, die zijn bij haar zo mooi verbonden… Wat haar soms 

te veel emoties en gevoelens binnenkrijgt. Waarmee het zo 

moeilijk is om overzicht te houden. Het grote geheel te zien. 

Het plaatje van samenhang van verleden, heden en toekomst. 

De samenhang tussen mensen. Melancholisch blijven hangen 

tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.
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zo machteloos maakt, wat het verdriet weer zo doet groeien. zo machteloos maakt, wat het verdriet weer zo doet groeien. 

Maar ook de drive doet groeien om nog harder te werken, nog Maar ook de drive doet groeien om nog harder te werken, nog 

meer te proberen de wereld mooier te maken… En weer meer meer te proberen de wereld mooier te maken… En weer meer 

verantwoordelijkheid op haar schouders te nemen en ervaren. verantwoordelijkheid op haar schouders te nemen en ervaren. 

Vicieuze cirkel…

Daarom vind ik jullie zo mooi… Zijn jullie zo’n mooie Daarom vind ik jullie zo mooi… Zijn jullie zo’n mooie 

aanvulling op elkaar… Met z’n drieën. Maar, raar om te zeggen, aanvulling op elkaar… Met z’n drieën. Maar, raar om te zeggen, 

met het uitvallen van Inèz gebeurde er volgens mij ook iets met het uitvallen van Inèz gebeurde er volgens mij ook iets 

moois. Namelijk dat jullie, Mayke en Kiki, met z’n tweeën, moois. Namelijk dat jullie, Mayke en Kiki, met z’n tweeën, 

ineens een balans vonden… Jullie zijn in balans, de rede en ineens een balans vonden… Jullie zijn in balans, de rede en 

het gevoel zijn in balans… Jullie vullen elkaar aan en laten het gevoel zijn in balans… Jullie vullen elkaar aan en laten 

op verschillende manieren hetzelfde gebeuren; mensen nader op verschillende manieren hetzelfde gebeuren; mensen nader 

tot elkaar brengen… 

En dan is die cirkel zo mooi rond … De buurman, waarvan En dan is die cirkel zo mooi rond … De buurman, waarvan 

En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot 

verandering. Dat je die verandering misschien merkt, maar verandering. Dat je die verandering misschien merkt, maar 

misschien ook niet. Maar dat je, net zo goed als je vertrouwen misschien ook niet. Maar dat je, net zo goed als je vertrouwen 

in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering 

vanzelf ongemerkt verder gaat. Dat de verandering in mij vanzelf ongemerkt verder gaat. Dat de verandering in mij 

zichtbaar en onzichtbaar doorwerkt in anderen, of het nou zichtbaar en onzichtbaar doorwerkt in anderen, of het nou 

een bekende of onbekende is, vriend of vijand…een bekende of onbekende is, vriend of vijand…

we in het begin nog veel meer begrip verwachtten, dat we 

ontdekken dat het begrip aan onze kant moet zitten, naar hem. 

De toenadering moet niet van boze buurman naar vluchteling 

zijn, maar van ons naar buurman. Naar mens, naar naaste. 

En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot 

we in het begin nog veel meer begrip verwachtten, dat we we in het begin nog veel meer begrip verwachtten, dat we 

ontdekken dat het begrip aan onze kant moet zitten, naar hem. ontdekken dat het begrip aan onze kant moet zitten, naar hem. 

De toenadering moet niet van boze buurman naar vluchteling De toenadering moet niet van boze buurman naar vluchteling 

zijn, maar van ons naar buurman. Naar mens, naar naaste. zijn, maar van ons naar buurman. Naar mens, naar naaste. 

En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot 

zo machteloos maakt, wat het verdriet weer zo doet groeien. 

Maar ook de drive doet groeien om nog harder te werken, nog 

meer te proberen de wereld mooier te maken… En weer meer 

verantwoordelijkheid op haar schouders te nemen en ervaren. 

Daarom vind ik jullie zo mooi… Zijn jullie zo’n mooie 

aanvulling op elkaar… Met z’n drieën. Maar, raar om te zeggen, 

met het uitvallen van Inèz gebeurde er volgens mij ook iets 

moois. Namelijk dat jullie, Mayke en Kiki, met z’n tweeën, 

ineens een balans vonden… Jullie zijn in balans, de rede en 

het gevoel zijn in balans… Jullie vullen elkaar aan en laten 

op verschillende manieren hetzelfde gebeuren; mensen nader 

En dan is die cirkel zo mooi rond … De buurman, waarvan 

En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot 

verandering. Dat je die verandering misschien merkt, maar 

misschien ook niet. Maar dat je, net zo goed als je vertrouwen 

in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering in een ander moet hebben, moet vertrouwen dat verandering 

vanzelf ongemerkt verder gaat. Dat de verandering in mij 

zichtbaar en onzichtbaar doorwerkt in anderen, of het nou 

een bekende of onbekende is, vriend of vijand…

we in het begin nog veel meer begrip verwachtten, dat we 

ontdekken dat het begrip aan onze kant moet zitten, naar hem. 

De toenadering moet niet van boze buurman naar vluchteling 

zijn, maar van ons naar buurman. Naar mens, naar naaste. 

En ultimo naar onszelf. En dat dat de sleutel kan zijn tot 

161



En hoeveel zweet, tranen, zelfreflectie, energie heeft dat En hoeveel zweet, tranen, zelfreflectie, energie heeft dat 

jullie gekost… Hoe diep dat dal, maar hopelijk ook hoe hoog jullie gekost… Hoe diep dat dal, maar hopelijk ook hoe hoog 

nu de berg!

En hoe mooi ook, vanuit persoonlijke ervaring, om te En hoe mooi ook, vanuit persoonlijke ervaring, om te 

ontmoeten! Kon ik daar m’n dagelijks brood mee verdienen… ontmoeten! Kon ik daar m’n dagelijks brood mee verdienen… ontmoeten! Kon ik daar m’n dagelijks brood mee verdienen… ontmoeten! Kon ik daar m’n dagelijks brood mee verdienen… 

Ik zou ervoor tekenen. Om te leren wie de ander is, en daarmee Ik zou ervoor tekenen. Om te leren wie de ander is, en daarmee 

vooral te leren wie ik zelf ben…vooral te leren wie ik zelf ben…

Het zijn grenzen die voor moeilijkheden zorgen in de wereld. Het zijn grenzen die voor moeilijkheden zorgen in de wereld. 

Grenzen tussen landen, tussen culturen, tussen mensen. Grenzen tussen landen, tussen culturen, tussen mensen. 

Grenzen die vaak nodig zijn om het leven behapbaar te maken. Grenzen die vaak nodig zijn om het leven behapbaar te maken. 

Te beschermen. Tegelijkertijd vormen diezelfde grenzen een Te beschermen. Tegelijkertijd vormen diezelfde grenzen een 

hindernis. Juist om te leven. En zelfs om te overleven. hindernis. Juist om te leven. En zelfs om te overleven. 

Als opdracht hebben jullie gekeken naar hoe we makkelijker Als opdracht hebben jullie gekeken naar hoe we makkelijker 

met die grenzen om zouden kunnen gaan. Wat die grenzen in met die grenzen om zouden kunnen gaan. Wat die grenzen in 

inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie 

onderzoek neigde steeds meer naar wat daar nog onder zit. onderzoek neigde steeds meer naar wat daar nog onder zit. 

Waar komen die grenzen vandaan. Waarom hanteren we ze. Zijn Waar komen die grenzen vandaan. Waarom hanteren we ze. Zijn 

ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen 

ze, maar wie weet eigenlijk nog precies waarom? Een grens ze, maar wie weet eigenlijk nog precies waarom? Een grens ze, maar wie weet eigenlijk nog precies waarom? Een grens 

is ten slotte eigenlijk niet meer dan een afspraak tussen 

mensen. In groot verband tussen culturen en naties, maar ook mensen. In groot verband tussen culturen en naties, maar ook mensen. In groot verband tussen culturen en naties, maar ook 

het dagelijks leven betekenen, hoe ze anders kunnen worden 

Het begon voor jullie bij de vluchteling, en de boze buurman. 

Maar ironisch genoeg ervoeren jullie begrenzing in de 

inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie 

het dagelijks leven betekenen, hoe ze anders kunnen worden het dagelijks leven betekenen, hoe ze anders kunnen worden 

gebruikt.

Het begon voor jullie bij de vluchteling, en de boze buurman. Het begon voor jullie bij de vluchteling, en de boze buurman. 

Maar ironisch genoeg ervoeren jullie begrenzing in de Maar ironisch genoeg ervoeren jullie begrenzing in de 

inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie 
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Als opdracht hebben jullie gekeken naar hoe we makkelijker 
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inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie 
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Waar komen die grenzen vandaan. Waarom hanteren we ze. Zijn 

ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen ze nog wel van deze tijd. We hebben ze wel en we verdedigen 

ze, maar wie weet eigenlijk nog precies waarom? Een grens ze, maar wie weet eigenlijk nog precies waarom? Een grens 

is ten slotte eigenlijk niet meer dan een afspraak tussen 

mensen. In groot verband tussen culturen en naties, maar ook 

het dagelijks leven betekenen, hoe ze anders kunnen worden 

Het begon voor jullie bij de vluchteling, en de boze buurman. 

Maar ironisch genoeg ervoeren jullie begrenzing in de 

inhoud. Daar zijn jullie overheen gestapt, die grenzen. Jullie 
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in klein verband tussen individuen. En uiteindelijk bestaat in klein verband tussen individuen. En uiteindelijk bestaat 

dat grote verband ook alleen maar uit een groep individuen dat grote verband ook alleen maar uit een groep individuen 
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Ik heb jullie zien veranderen in deze hele tijd. En ook mezelf. 

En Inge, wier leven zich wat meer buiten onze bubbel afspeelt, 

daarin niet op de laatste plaats ook! Voor mij ligt daarin 

de bevestiging van het onderzoeksresultaat. Het kan, en het 

werkt… En nu moeten we vertrouwen hebben, héb ik vertrouwen 

dat het de wereld in kan. Dat het als een olievlek ongemerkt, 

onzichtbaar effect heeft op iedereen die er mee in aanraking 

komt… Net als een theatervoorstelling.

Diepe buiging!

Liefs,

Joost
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‘Wij mensen groeien van elke ontmoeting, waarin we onszelf 

en elkaar echt gezien en gehoord hebben. De opluchting en 

voldoening die dat geeft, wanneer er herkenning en erkenning 

is! Een ontmoeting als uitnodiging om nóg weer iets meer van 

jezelf te ontdekken en te delen. Om te ontdekken wat je verbindt 

met elkaar én wat je daarnaast ook juist zo eigen maakt.’

Dit schrijf ik voor de seizoensbrochure van Het Laagland. De woorden 

komen niet alleen recht uit mijn hart, maar ook rechtstreeks uit mijn 

verzamelde bagage van ons artistiek onderzoek waar we dan nog 

middenin zitten. Het is zo fijn om de verbinding te voelen tussen dat 

wat ik in -de waan van- de dagelijkse theaterpraktijk met ons gezel-

schap zo graag uitdraag en dat wat wij ondertussen -in de luwte- aan 

het onderzoeken zijn en zelf ervaren. En dan neem ik datzelfde sei-

zoen vanwege mijn gezondheid noodgedwongen tijdelijk afstand en 

kom ik vooral mezelf tegen in een ontmoeting met mijn eigen gren-

zen die ik nogal lang overschreden blijk te hebben. Ook daar groei ik 

van, al is het op een wat eenzame manier. Ik mis mijn Buren-maatjes. 

Het met grote regelmaat met elkaar samenkomen binnen een zelf 

geformuleerd kader geeft als vanzelf rust. En ruimte. Ruimte om van 

elke bijeenkomst opnieuw een ontmoeting te maken. Een ontmoeting 

met elkaar en met een vraagstuk of een stelling of een brainwave ter 

tafel. Anders dan bij mijn en onze gebruikelijke theaterprojecten hoe-

ven we vooraf nog geen mooi verhaal als gebakken lucht te verkopen. 

Er is geen uitkomst, geen verwachting die we bij voorbaat hoeven 

waarmaken, geen resultaat waar we op voorhand gericht naar toe 

WIJ MENSEN GROEIEN
VAN ELKAAR
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gaan werken. Ik hoef het nog niet te weten. Ik mag stap voor stap, 

stapelen en bouwen, met alle steentjes die we onderweg tijdens ons 

proces verzamelen. Dat doe ik ook als ik een gewone theatervoorstel-

ling maak, maar dan wéét ik op voorhand al dat ik van de verzamelde 

steentjes uiteindelijk een kasteel ga bouwen, zoals ik dat heb beloofd 

(aan onze programmeurs en ons publiek). Terwijl deze steentjes on-

derweg misschien wel een brug willen worden. Of een avontuurlijk 

zijpad dat uiteindelijk de hoofdweg blijkt te zijn. 

We zijn onderweg met elkaar, we stellen ons open om te ‘kijken wat er 

wil’, wat zich aandient. Niet wat wij willen, maar wat de situatie wil en 

te bieden heeft. Om ons daar vervolgens door te laten leiden. We leren 

waar te nemen. Zo precies en open mogelijk. Te blijven bij wat er te er-

varen is. En steeds maar weer stellen we het delen van ieders ervarin-

gen voorop. We oefenen om zonder eigen bemoeienis en inmenging 

op verkennings- en ontdekkingstocht te gaan. Met lichtheid en ruimte 

voor ieders intuïtie.  We leren tijd te nemen. En -als we durven- zelfs 

te vertragen! De tijd voor ons te laten werken. We leren geduld oefe-

nen en vertrouwen krijgen in de waarde van iets laten rijpen en bezin-

ken. Om ‘de dingen’, om het leven de kans te geven zich te ontvouwen 

op z’n/hun eigen, juiste tempo. 

Ongekend! De omgekeerde wereld in vergelijking met de bedrijfsma-

tige manier waarop ik als theatermaker gewend ben vooraf zo goed 

mogelijk te bepalen waar ik uit wil komen, zodat ik mijn onderzoek, 

mijn artistieke voorbereiding, daar net zo precies op kan afstemmen 

in de hoop in zo min mogelijk tijd mijn doel zo rijk en verdiept moge-

lijk te halen. Letterlijk en figuurlijk blijft de regie zo altijd bij mij. Met 

als consequentie dat ik ook zelf en alleen verantwoordelijk ben voor 

de meeste input. En er nauwelijks aan toe kom om te ontdekken hoe-

veel meer er nog buiten mijn eigen blikveld en comfortzone te ‘halen’ 

valt. Tijdens deze nieuwe en vrije vorm van artistiek onderzoek gaat 
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er een wereld voor me open; ‘Mag dit echt? Kan dit ook?’ Niet uitgaan 

van wat ik al weet of denk te moeten weten. Ineens deel ik de verant-

woordelijkheid. Laat ik me leiden.

Mijn blik verruimt. Ik denk en kijk met meer openheid. Het is kostba-

re ‘tussenruimte’ die op deze manier vrijkomt en beschikbaar wordt 

voor nieuwe perspectieven, inzichten. Tussenruimte die ook vrijkomt 

voor het (h)erkennen van grensgebieden –niet in de laatste plaats die 

van mezelf. Steeds bewuster word ik me van het feit dat dit specifieke 

artistiek onderzoek –meer dan ik ooit gewend ben- het dichtst mo-

gelijk bij het leven zelf ligt. Het leven zelf dat altijd in beweging is, dat 

verandert en meandert in relatie tot, in reactie op contact, op dat wat 

er nu speelt en al aanwezig is. Ik weet nu dat ik elke dag energie en 

genoeg tijd tot mijn beschikking wil hebben om wakker en alert ge-

noeg te zijn voor het zien en verzamelen van alle mogelijke aanwijzin-

gen en ‘tekens’ die zich aandienen en die van het leven een fascine-

rend experiment maken. Om te ontdekken ‘wat er wil’ als ik er maar 

open voor sta. 

Voor mijzelf is het samenkomen, het samenzijn vanuit een samen 

niet-weten tot nu toe mijn eigen troostrijke en meest grensverleg-

gende opbrengst van dit bijzonder onderzoek. En voor ons allemaal 

ervaar ik het verlangen naar nieuwe wezenlijke ontmoetingen met 

onszelf, de ander en met elkaar, dat zich verder blijft ontwikkelen. Het 

wil in elke mogelijke vorm de vrije ruimte krijgen en uitgeprobeerd 

worden. Ons onderzoeksterrein verlegt en vergroot zich. Van binnen 

de projectkaders en ons theaterhuis, naar buiten, naar de wijk, de 

straat en thuis. Naar zo persoonlijk mogelijk. En daarmee begint het 

nu pas echt. 

We zijn inmiddels zover gekomen dat we los van het feit dat ons 

tweejarig ITEM-traject formeel is afgerond, zoveel informatie hebben 
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verzameld dat we ook zonder (financiële) prikkels of deadlines van 

buitenaf onze intrinsieke motivatie hebben gevonden. Het ont-moeten 

gaan we vanaf nu concreet aan het aanbod van Het Laagland toevoe-

gen en ook de brainstormsessies om samen met andere partners te 

experimenteren met verdere invalshoeken en vormen blijven actief 

op de kaart.

Dat is wat mij betreft misschien wel de grootste winst van deze eer-

ste twee bijzondere projectjaren.  

Inez, oktober 2018
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