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Dag lezer,

Wij richten ons tot u als ik. En u bent jij.

Ik ben een roedel en neem je mee in deze subsi-
dieaanvraag waarin ik hartstochtelijk switch 
tussen terugblikken en vooruitkijken, tussen 
ervaring en nieuwe stappen.  
Ik toon je zowel mijn artistieke hart als mijn 
artistieke handschrift. Ik schrijf over hoe ik 
het doe, voor wie ik het doe en met wie ik het 
doe. Ik laat anderen aan het woord en leg mijn 
verbindingen bloot. Ik koester de partners die 
mee-creëren, de financiers die mijn werk mede 
mogelijk maken en de stad Amsterdam, die  
ik beschouw als vriend.

Maar bovenal neem ik je mee in wat voor 
mij de essentie is van mijn werk. De kern, de 
attitude, die allesbepalend is voor de wezen- 
lijke ontmoeting met de ander.

Als mens doe je eigenlijk maar één ding: je 
integreert. Je verzamelt wat je op je levenspad 
tegenkomt, je geeft je energie, je ervaart, je  
past toe.  
Ik ontdoe mezelf van de scheiding tussen de 
rollen die ik in de loop van mijn leven kreeg 
toebedeeld: de rol van medewerker, maker, 
gast, moeder, docent. Ik – ontdaan van rollen, 
functies, posities – neem als individu de conse-
quenties van wat ik verzameld heb. Mijn leven 
en werk zijn één.  

Herinner je je dat je als kind op een strand 
speelde met allemaal kinderen van verschillende 
nationaliteiten? Je bouwde samen met de ande-
ren een zandkasteel. Je noemde het leven geen 
spel. Toch speelde je het. Je kende de kinderen 
niet. Hun talen niet. Je wist wel wat bouwen 
was. En de anderen wisten precies hetzelfde.  
Je was er niet mee bezig of je de ander verstond, 
je begreep elkaar gewoon tijdens het bouwen. 

En je kende ook het verlies. De zee die het 
kasteel weer meenam aan het eind van de dag. 
Al die gegevens ken je, je kent ze nog steeds.  
Ik ken ze ook.  
Dat is de speellust die me voortstuwt en zijn 
eigen gang gaat. De spelende mens, dát is mijn

 
     De afgelopen vier jaar 

ben ik doorgegaan met 
theater uit het centrum 
te bewegen naar de 
buitenwijken van de 

stad en mensen uit de 
buitenwijken heb ik 

meegenomen naar het theater in het centrum. 
Ik heb buurthuizen omgebouwd tot theaters  
en theaters tot buurthuizen. Het begon allemaal  
bij aanbellen, bij letterlijk op de fiets stappen  
en langsgaan bij de bewoners in een wijk, bij  
de moskee, bij de buurtkapper.  
Ik heb intieme vragen gesteld, schaamteloze 
vragen gesteld, zonder vooroordeel. Ik bracht 
wezenlijke ontmoetingen tot stand en ik heb 
deze getheatraliseerd. Zelf ben ik geen buiten-
staander gebleven maar liet me door dezelfde 
verlegenheid buitelen als de buurtbewoners  
die ik bezocht. 

Ik ben gaan wonen in dat wat ik nog  
niet kende. Ik transformeerde van bezoeker 
naar familielid door in Adoptie te gaan bij 
verschillende wijkbewoners en samen met  
hen scènes te creëren die voortkwamen uit  
de creatieve botsing van onze levensscenario’s. 
Er gebeurt iets wezenlijks als je je uitlevert aan 
de ander, als je in een vreemd huis gaat wonen, 
een trap op klautert die anders kraakt, een bed 
openslaat dat anders ruikt, wanneer je wacht  
op je beurt bij de douche.

Met de bewoner in ferme kwetsbaarheid  
verkeren is de essentie van mijn werk, in 
confronterende zachtmoedigheid niet aan 
elkaar kunnen ontkomen en dat als schoonheid 
ervaren. Die essentie heb ik verfijnd tot mijn 
unieke researchmethode: De Adoptie. En  
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van daaruit heb ik de kunst aangeroepen, die 
weldadige vormgever van het leven. 

Daarom is het ook theater-pur-sang […] 
We beleven de achterkant van wat gisteren  
nog vreemd voor ons was. Een onver- 
moede bijvangst van goed toneel.” 
Loek Zonneveld, De Theaterkrant

De eerste belichaming van wat ik WijkSafari 
noem, vond plaats in Amsterdam Slotermeer  
in 2012. In 2013 volgde de plek waar de Utrecht-
se wijken Overvecht, Zuilen en Ondiep elkaar 
raken. In 2015 streek WijkSafari neer in de  
Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost en in de 
beruchte wijk Tepito in Mexico City. In 2016 
riep de Mexicaanse woestijnstad Juarez mij  
met zijn ‘feminicidios’, vrouwenverkrachtingen 
en moord: Safari en Juarez.

Geraakt door de ontmoeting gingen 
sommige adoptieouders over tot het maanden-
lang samenleven en optrekken met een speler. 
Zo besloot adoptieouder Sophia uit de Bijlmer 
onze Syrische speler en vluchteling Wassim  
in haar huis en in haar leven op te nemen. 
Wassim woont daar nog steeds.  
De familie van Albert, een adoptievader in 
Utrecht, vroeg aan de speler Thomas of hij  
de begrafenis op zich wilde nemen, toen  
Albert stierf.  

Met De Oversteek|2014, waarbij ik in zeven 
steden in Nederland telkens met een nieuwe 
roedel van 100 wijkbewoners in de voorstelling 
Dantons dood van Johan Simons | Toneelgroep 
Amsterdam binnen brak, maakte ik een omge-
keerde beweging, een beweging waarin mensen 
vanuit de buitenwijken gingen overnachten op 
een plek die zij nog niet kenden: de schouwburg in 
hun stad. Ik kantelde het beeld van een schouw-
burg naar een plek waar je ook kunt slapen. Zo’n 
gebouw is daar eigenlijk heel goed voor toege-
rust. Er zijn douches, kantines, kleedkamers 
en een enorme hal – het podium – met daarop 
ruimte genoeg om 100 mensen te laten slapen. 
Ik zie dit podium niet als een metafoor: het 
theaterpodium is niet als een enorme hal maar 
is ook een enorme hal die een slaapplek kan zijn. 

Ik heb met de kunst als handlanger de 
Stadsschouwburg een integrerende functie 
kunnen geven, hem toegankelijk gemaakt voor 
mensen die er normaal nooit komen, ramen en 
deuren opengezet, 100 wijkbewoners door een 
toneelvoorstelling laten lopen, een aanraking 
veroorzaakt. 

Van sommige dingen kun je de waarde aanvin-
ken zoals op een checklist, ze zijn meetbaar en 
te beschrijven. Dat wat vonkt is onmeetbaar, 
onvoorspelbaar, gebeurt vanuit een attitude, 
houdt nergens op, en is juist daarom zo essentieel. 

Dat is aanraking. Het is een blik, een 
tramdeur die voor je opengehouden wordt. 

Ik innoveer via dit vonken. En er is    behoefte  
aan deze vorm van                                           . Ik 
zou zelfs durven spreken van een dorst. Dat  
ervaar ik bij schouwburgpersoneel, politieagen-
ten, verzorgers, publiek, docenten, gemeente-
ambtenaren. Tegelijkertijd is hun omgeving 
het systeem waarbinnen zij werken, niet geïnno-
veerd. Daar ligt mijn uitdaging, daar vind ik 
mijn energie. 

Het produceren van De Oversteek was een  
avontuur in het wegwerken van bezwaren, 
bezwaren waarmee de schouwburgmedewerkers 
zich geconfronteerd zagen. Het systeem verhin-
derde dat zij spontaan konden meegaan in mijn 
plan om rollen en functies op te heffen. In elke 
schouwburg sprak ik opnieuw met de directie, 
met de staf, met de productieleiding, met de 
techniek. In elke stad schreef ik een draaiboek 
en in elke stad zocht ik naar een roedelchef 
om de 100 wijkbewoners te begeleiden. Ik zag 
dat de bureaucratie erop ingericht was om de 
aanraking die ik wilde bewerkstelligen, juist te 
voorkomen. Iedereen, van technici, productie-
medewerkers, de kantine, bewakers tot aan het 
kassapersoneel, liep tegen grenzen aan: “hoe 
moet het dan met onze sluitingstijden? Kan dit 
wel in de zaal in verband met brandgevaar? Zijn 
er ook illegalen bij? Dieren? De ramen mogen 
hier niet open en je moet wel op ‘jouw mensen’ 
letten en uitkijken dat ze niet zomaar los door de 
gangen gaan lopen.” De medewerkers raakten 
onthutst omdat er geen regels waren voor wat  
ik probeerde te doen. 

Humor was mijn instrument om De Oversteek 
te laten waaien door de schouwburg, humor en 
geduld. Het schouwburgpersoneel antwoordde 
met zeker zoveel humor op het moment dat 
ze hun rol lieten vallen en samen met ons het 
systeem gingen bevragen. De grote groep van 
100 overspoelde de schouwburg, niemand 
verdronk. We raakten alles aan. Overal bivak-
keerden wijkbewoners, onder hen ook mensen 
die blowden of die ‘s nachts vanuit de schouw-
burg de stad in wilden en hiermee de boel nog 
verder ont-regelden. Met mijn kompaan in deze, 
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Toneelgroep Amsterdam, beleefde ik een zelfde 
oversteek binnen De Oversteek. Het werk achter 
de schermen werd opnieuw geformuleerd in 
termen van contact. Het was een feest om te 
zien dat de begrenzingen werden doorbroken, 
de scheidingen tussen rollen en functies opgehe-
ven en iedereen zijn verantwoordelijkheid nam. 

Dat was zo’n vonk.

De schouwburgen zijn gaan ademen. Alle zeven. 
Ze bleken ook bereid om de consequentie te 
nemen van De Oversteek en de 100 wijkbe-
woners blijvend een plek te bieden als publiek. 
Al waren daar eerst ook geen regels voor. Ik 
schetste een marketingplan en in elke stad gaf  
ik de namen en telefoonnummers van de wijk-
bewoners aan de schouwburg en vroeg hen om 
een selectie te maken van voorstellingen waar-
voor ze uitgenodigd konden worden tegen een 
laag tarief. Stadsschouwburg Amsterdam pakte 
dit meteen op, sommige schouwburgen raakten 
in paniek over de hoeveelheid extra werk. Dus 
installeerde ik de Bier-en-Belronde, waarbij 
vier van de 100 deelnemers in elke stad zelf de 
belronde gingen doen, gebruik makend van  
de faciliteiten van de schouwburg (kantoor,  
telefoon) en in ruil voor een biertje. Het  
resultaat: zeventig procent van de roedel van  
100 kwam, zag voorstellingen en overwon  
de schroom voor de schouwburgdrempel. 

Ambtenaren van de gemeente zagen de  
WijkSafari ś en sommigen ook De Oversteek.  
Bevlogen stapten zij bij ons binnen. Zowel 
Stadsdeel Oost als Stadsdeel Centrum vroegen 
of ik de Adoptiemethode aan hen zou kunnen 
overdragen om ambtenaren en burgers beter 
met elkaar in contact te brengen. 

Ook de Amsterdamse Hogeschool voor  
de Kunsten|AHK kwam met een dergelijke 
vraag. De school wil de adoptiemethode op- 
nemen als onderdeel van het onderwijs waarbij 
de schotten tussen de opleidingen verdwijnen  
en er een verbinding tussen de school en de  
stad wordt gelegd. 

Dit wordt in de komende    jaren mijn
                                                          

, om via over- 
 

              van mijn artistieke  methode te komen
 nieuwe getheatraliseerde ontmoetingen in de 
publieke ruimte. Mensen, gebouwen en plekken 
zoveel mogelijk ontdoen van bestaande rollen 
en functies, een ruimte afbakenen waarbinnen 

scheidingen worden opgeheven zodat wezen-
lijke gewaarwording kan ontstaan. Ik ga wonen 
in het werk. Ik bedoel dit letterlijk. Zoals ik het 
podium niet zie als een metafoor, zo is wonen 
in het werk niet een ‘alsof ’, maar wil ik tonen 
dat het samenleven samen-leven kan zijn. Mijn 
voorstellingen zijn dus ook altijd een voorstel.

Ik begin het wonen in het werk samen met 
Alzheimerpatiënten en stervenden. Ik neem hen 
mee in een voorstelling en ga met hen een prin-
cipieel andere vorm aan van samen-leven. De 
schouwburg wordt wederom een verblijfplek, 
ditmaal langer dan tijdens De Oversteek. Ik laat 
Alzheimerpatiënten en stervenden een onder-
deel zijn van wat ik ben en doe, en word zelf  
een onderdeel van wat zij zijn en doen. Ik scheid 
hen niet van de ruimte waarin ik me beweeg.  
Ik bouw hiermee verder op mijn ervaring uit 
Groningen bij de voorstelling De Laatkomer 
van Ola Mafaalani|NNT, waar ik voorafgaand 
aan de voorstelling 19 bejaarden samenbracht 
met 19 studenten van de AHK. Met die perfor-
mance-installatie Living Objects III | Iets Zachts|  
2014 was de voorstelling van het NNT – een 
confrontatie met ouderdom en hoe anderen 
daarmee omgaan – al begonnen ruim voordat 
het doek op ging. 

Met de voorstelling met Alzheimerpatiënten 
en stervenden zet ik één van de tussenstappen 
op mijn weg naar het totaalproject De Straat, 
waarin het wonen in het werk uitmondt in 
een langdurige vorm van samen-leven en ik 
allerlei functies die in de maatschappij meestal 
uit elkaar gehouden worden in verschillende 
gebouwen – het woonhuis, het dierenasiel, de 
crèche, het sterfhuis, de schouwburg – samen-
breng. Ik geef het idee dat het fysiek ook 
anders zou kunnen in ruimte en tijd vorm.  
Ik rek de wereld van de podiumkunsten op  
en kom al doende, al wonend en werkend,  
tot een theatraal ontwerpvoorstel waar ook 
buurtbewoners, ambtenaren en theaterpubliek 
actief in aanwezig zijn. In mijn onderzoek naar 
humaniteit valt de scheiding tussen de kunst  
en het leven weg. De voorstelling gaat niet 
ergens over maar is het. 

Het idee van kunstmatigheid is tot op  
het bot afgeschraapt. De safari is echt als  
het leven zelf [...] zeer beklemmend door  
de intieme eerlijkheid.”
Ron Rijghard, NRC Handelsblad

dracht  
tot
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Je vraagt me naar doelgroepen. Ik heb  
het woord doelgroep geschrapt uit mijn  
denkbeeld.     Ik maak geen onderscheid in 
                                                             

want ik 

stel mezelf       maximaal open vanuit de per-
ceptie dat allen welkom zijn. De oprispingen 
bij de deur: deze meneer verstaat het niet,  
deze mevrouw heeft geen geld genoeg, deze  
kan niet … zijn voor mij niet van toepassing. 
Eenieder kan binnentreden en vindt zelf zijn 
bestemming. Het denken in doelgroepen  
wordt overschat. Het scheidt mensen van  
elkaar, en mist inhoud en precisie. 

Ik denk verder over je vraag, naar wie trek ik 
toe? Wie naar mij? Met wie trek ik op? En met 
welke systemen kom ik in aanraking? Doordat 
mijn werk zich bijna volledig afspeelt tussen 
mensen ín ‘het veld’, in de maatschappij, kom 
ik op veel verschillende plekken. Ik zie dat de 
ontmoeting met de ander moeilijk is, ontre-
gelend. In die zin veroorzaak ik ook in eerste 
instantie onrust. 

Waar ik van hou, als je spreekt van doelgroep, 
zijn de enorme hoeveelheden mensen die dol-
graag een theater willen bezoeken maar er niet 
toe komen. Zij zien zichzelf niet als mogelijke 
bezoeker en dus stappen ze niet naar binnen. 

Tegelijkertijd waant een reguliere theater-
bezoeker zich in het theater veilig. Het is een 
terrein dat hij ‘kent’ en waar hij gekend wordt. 
Ik wil die scheiding doorbreken. 

Hoe verrassend ontregelend is het voor 
de vaste bezoeker om in de wandelgang van de 
schouwburg in gesprek te raken met een nieuwe 
bezoeker en te ontdekken dat die niet geïnteres-
seerd is in zijn gearticuleerde opinie over het 
stuk? De nieuwe bezoeker huilt, niet vanwege 
articulatie, maar huilt vanwege de werking van 
de voorstelling. Omdat Josse de Pauw de hele 
avond met een fles alcohol op het podium loopt 
en zij haar alcoholistische man in hem ziet. Deze 
mevrouw vormt een deel van mijn doelgroep. 
De vaste bezoeker overigens ook.

En dan zijn er mensen die waarde vinden of 
hervinden, die opleven door het aanschuren 
tegen de kunsten. Een kleine maar toffe doel-
groep. Dat zijn vele mensen in de wijken waar  
ik WijkSafari’s speel en mijn projecten doe. In 
deze ruimte verdwijnt het onderscheid tussen  
de maker en de ontvanger van het beeld, het 
werk. De buurman is een goed voorbeeld.  

Die vindt zijn waarde in het vertrouwen  
dat ik hem geef: de scooters voor WijkSafari 
Bijlmer zullen elke nacht in zijn schuur in  
veiligheid worden gebracht. 

Ik koester jongeren, adolescenten, studenten, 
stagiairs: de mensen tussen de 18 en 23. Een  
teer en ferm veld ligt voor hun neus. Jonge- 
ren zijn geweldig volk om mee te werken. Ze 
hebben een natuurlijk en waarachtig geloof in 
maakbaarheid en durven zich over te geven  
aan de (grote) keuzes die ze maken. Alle keuzes, 
van bejaardenverzorger tot lerend Jihadist. 

Ik trek toe naar mensen in heel specifieke omge-
vingen: de mensen in blijf-van-mijn-lijfhuizen 
waar Gesluierde Monologen werd gespeeld, de 
Islamitische Gemeenschap bij Niet Meer Zonder 
Jou, het bejaardenhuis, het buurthuis. Daar 
horen ook de mensen bij die werken in deze 
maatschappelijke organisaties: net zoals in de 
kunsten sturen zij aan op verandering in een 
niet-geïnnoveerde omgeving en verzetten zij 
met weinig middelen bergen werk. 

Ik noem het publiek dat naar WijkSafari  
komt  – wat doorgaans regulier theaterpubliek 
wordt genoemd – ook voorhoedeloper. Van 
mijn publiek wordt overgave gevraagd. In het 
openbaar nog wel. Liever dan hen avontuur-
lijk locatietheaterpubliek te noemen zie ik hen 
als kantelaars. Dit publiek benadert mij als 
kompaan. Is zelf bezig met het bevragen van 
systemen. Neemt de essentie van de voorstel-
ling mee naar huis, mee in haar denken. Deze 
toeschouwers initiëren kantelpunten en zijn  
net als ik op weg om hun omgeving ontvan-
kelijk te maken voor innovatie. 

Ook zij dus zijn een doelgroep. En allen 
ontroeren mij. 

Er zitten Turkse vrouwen, hipsters met 
getrimde baardjes, vrouwen die vrijwilligers-
werk doen, homostellen en diehard theater-
bezoekers. Veel gemêleerder zal een theater-
publiek in Nederland niet snel worden.”
Hein Janssen, De Volkskrant

Zo                                                                        
als je je maar kunt voorstellen, zo zit ik in elkaar. 

De voorstelling Niet Meer Zonder Jou  
en WijkSafari’s zijn in 2014 en in 2015 zelfs  
verkozen tot ‘Best Practice’ van Code Culturele  
Diversiteit. En toch kaap ik het vocabulaire  
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dat hierbij hoort terug van beleidsmakers,  
van instituten, van het heersende systeem.

Over cultureel divers gaan veel van mijn vragen. 
Elke dag. Omdat ik dat ben, er in woon, er in 
werk. Het verwart soms, ook mij. Ik vraag me  
af wie wij samen zijn. En wie ik ben in ons 
samenzijn. Ik lees erover, van Gibran de poëet 
tot Levinas de filosoof. Ik leen de woorden  
van de laatste: ik antwoord, dus ik besta. 

Ik ben de overtuigd gesluierde moeder en vrouw. 
Ik ben blind. Flegmatische Aziaat. Ontmaagd. 
Overtuigd niet gesluierd. Katholiek. Aangespoeld. 
Scooter-Marokkaan. Ik ben de opgeborgen 
bejaarde. Een Suri. Vitale student. De biseksuele 
initiator. De feministe gay moslim. Gevluchte 
Syrisch-Koerdische kunstenaar. De zwarte 
gehandicapte. Blank bestuurslid op sport- 
schoenen. Gekostumeerd.

Zijn wij niet een antwoord op elkaars iden-
titeit? Gelijkwaardig, juist in ons verschil. Ik 
integreer jou elke dag. Niet om jou te worden, 
maar om met jou te zijn. Mijn antwoord is dat  
ik er ben. Dat ik niet vluchtig passeer, maar in 
de wereld ga staan en mijn voorstel aan je  
doe. Hoe griezelig ook. 

Van hieruit begin ik.

Ik opereer local, ook als ik global aan het werk 
ben. Dus ook wereldwijd beweeg ik mij vanuit 
huiskamers naar theatergebouwen; ik word juist 
gevraagd om mijn local expertise. Mijn echo 
reikt tot waar ik iets kan veroorzaken vanuit 
een persoonlijke, individuele benadering. Met 
de projecten van Zina ben ik inmiddels door-
gedrongen in de haarvaten van het culturele, 
maatschappelijke en persoonlijke leven in 
Amsterdam; van Bos en Lommer, via Sloter-
meer, richting Zuidoost, langs het Centrum,  
tot de randen van de stad.  

Amsterdam is mijn vriend. Dat is mijn 

Ik benader haar als een individu waarmee ik 
een doorlopend gesprek voer. Het belang is 
wederzijds. Wij hebben elkaar nodig. Mijn 

Wijkatelier De Vlugt is een plek waar ik verbin-
ding zoek met vrouwen in Slotermeer voor wie 
het niet vanzelfsprekend is om verbindingen 
in de buitenwereld aan te gaan. In het Stadhuis 
verbind ik ambtenaren en bewoners, in de 
Stadsschouwburg onderzoek ik hoe ik de ruimte 
van de conventionele podiumkunsten kan open-
stellen voor de ander, en in de publieke ruimte 
creëer ik een plek waarin mensen ongescheiden 
met elkaar samen leven. 

Intussen komen er van overal uitnodigingen 
op me af: in binnen- en buitenland word ik 
gevraagd om een WijkSafari te maken, om mijn 
Adoptiemethode over te dragen aan organi-
saties. Mijn werk vindt een weerklank in de 
wereld, juist omdat ik het heb kunnen ontwer-
pen in Amsterdam.  

Niet Meer Zonder Jou |2015 is een goed voor-
beeld. Die voorstelling – “een schurende, 
huiverige, soms angstige én dierbare ontmoeting 
tussen een lid van de traditionele moslimge-
meenschap en een meer vrijgevochten familie-
lid” – ging in première op het Holland Festival 
en werd ver-gezeld van een aan de voorstelling 
gekoppelde fototentoonstelling. Via de foto’s in 
zo’n 50 tramhokjes, o.a. langs tramlijn 7, werd 
het publiek van het Holland Festival vanuit het 
centrum naar de plek geleid waar de voorstel-
ling speelde: Amsterdam Nieuw West. Precies 
zo’n soort route gaan we opzetten in New York 
in 2017 in het Crossing the Line Festival. De 
specifieke verhalen uit de New Yorkse realiteit 
worden in de tekst opgenomen en ik maak 
daarbij dezelfde beweging als in Amsterdam: 
een straatexpositie waarin mensen uit de ge- 
meenschap zich uitspreken over het onderwerp 
via de foto’s. 

 
Ik zal niet doen wat jij zegt. Ik zal mijn  
eigen pad volgen en terwijl ik dat doe, zal  
ik mij niet door de gemeenschap laten  
verstoten. Ik zal anders zijn, maar niet  
meer zonder jou.”
Dochter tegen haar moeder

Het eerste experiment voor iets nieuws voer 
ik altijd uit in Amsterdam. Ook de verdieping 
vindt hier plaats, en het grote project wordt  
hier voor het eerst gebracht. 

. 
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                                                              leg ik je  
                       eerst mijn grote nieuwe project  
De Straat |2020 voor. Dat is de stip aan de hori-
zon waar ik de komende vier jaar naar toewerk. 
Vrijwel alle andere activiteiten en voorstellingen 
zijn én volkomen onafhankelijk van én  
de bouwstenen voor De Straat. 

Ik ga een straat voltooien, juist omdat ik van  
het onvoltooide hou. Ik ga het niet vanaf de 
tekentafel implanteren in de stad maar een voor-
stelling maken die voegt, uren duurt, maanden 
van adoptie vraagt en jaren van voorbereiding. 
Die architecten bereid weet, planologen inspi-
reert en gemeentewerken tilt. Om – daar komt 
ie, maar waarachtig gemeend! – ketenverbin-
dingen tot stand te brengen, om werkelijk  
samen-te-werken met elkaars talenten. 

Net als de democratie, is de straat afhanke- 
lijk van degenen die haar waarnemen, toe-eigenen 
en daardoor onderhouden. Mijn essentie. Met  
De Straat bevraag ik het vooraf voltooien. En: 
wat reken ik tot mijn verantwoordelijkheid? 

In het Turks bestaat er een uitdrukking,  
‘Benimsemek’: het toe-ikken van iets of ie- 
mand. Dit is een innerlijke beweging, naar  
een persoon, een plek of een object. Het is niet 
bezittelijk maar gaat over het feit dat de ander 
jou ten diepste aangaat. 

De komende jaren wil ik met een groep  
kunstenaars en Marlies Rohmer, architect en 
urbanist, het Zeeburgereiland bevragen en 
bewonen, juist op die plek waar de gemeente 
graag met de bewoners een gezamenlijk 
ontwerp van wonen en leven wil ontwikkelen. 
Niet de tekentafel maar het dagelijkse leven 
heeft het laatste woord. De nieuwe bewoners 
worden deelgenoot van het ontwerp en het 
publiek bouwt elke voorstelling mee aan deze 
onvoltooide wereld. De openbare straat wordt 
weer de leefruimte waar we elkaar tegenko- 

men. Zie de onvoltooidheid overigens niet als 
opgebroken trottoirs. Zie het vooral als een 
enorme doorlopende mentale verhuizing van 
woon-gedrag waar we aan gewend zijn geraakt. 
De voorstelling handelt over: is samenleven  
het goed willen organiseren, het ‘opbergen’  
van mensen in afzonderlijke rollen, functies, 
patronen en gebouwen? En de vraag: wat kun  
je dragen als je je verantwoordelijk weet voor 
het leven om je heen.

Met die ogen door de openbare ruimte lopen, 
het ragfijne netwerk waarbinnen Amsterdam 
ademt. Zo kan ik bijvoorbeeld prima in jouw 
huis leven. Zo kan ik ook prima mijn leven 
leiden zoals ik het nu doe terwijl ik tegelijker-
tijd mijn dementerende moeder overal mee 
naartoe neem. Het vergt een aanpassing van 
jou en van mij - maar niet een onoverkomelijke 
aanpassing. Ik kan voor 2 weken mijn gezin 
verlaten. Het kan vreugdevol zijn om vanuit een 
andere plek naar mijn werk te fietsen. En je weet 
terwijl je fietst dat er een onbekende bejaarde 
in jouw bad wordt gewassen. Of jij bent het 
publiek dat een troep honden uitlaat gedurende 
de voorstelling, samen met degene die naast  
je zit, en dat dát een onderdeel van de voorstel-
ling is. Met anderen te wonen. Verblijven. Voor 
anderen zorgen, en onverwachte anderen zorgen 
voor jou.

En ik wil weer eens een begrafenisstoet 
door de straten zien trekken. Dat ook.

Voor mij is het vertrekpunt van De Straat  
ook het oeroude Griekse begrip ‘Oikos’. Zoveel 
vormen van samen-leven bestaan al en kunnen 
hergebruikt met nieuw elan. Oikos staat voor 
‘het eigene’. In de moderne sociologie opgevat  
als de groep van individuen met wie je je leven 
deelt, met wie je wekelijks samenkomt, maar 
ook die je dagelijks tegenkomt zoals de tram-
chauffeur omdat je altijd lijn 7 neemt. Die be- 
horen allemaal tot jouw Oikos. De Straat gaat  
uit van de kracht van Oikos. Het eigene, het  
toe-ikken van de ander.

Bij de beschrijving van mijn
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En het publiek uitnodigen te komen wonen, te 
verblijven, met ons. Op die plek.

De voorbereidingen van De Straat vangen 
binnenkort aan, het project vindt plaats in 2020. 

Ik ga letterlijk bouwen. Maar ook tijdelijk 
bouwen. Het Turks kent het woord ‘Gece-kondu’. 
‘Gece’ betekent nacht en ‘kondu’ betekent neer-
zetten. In tijden van vroegere migratie konden 
dorpelingen die naar de stad kwamen zich een 
stuk grond toe-eigenen en daar een huis op 
bouwen. Wanneer je in één nacht een makkelijk 
op te bouwen huis met vier muren en een dak 
wist te bouwen, een ‘Baraka’, was dit huis en de 
grond legaal van jou. Baraka|2019-2020 wordt 
een ode aan een levensruimte die er niet is. In 
een doorlopende beweging bouw ik met een 
groep asielzoekers iedere week opnieuw een 
huis, bewoon het en breek het vervolgens weer 
af om het elders weer op te zetten. Samen met 
het publiek en de asielzoekers bouw ik aan een 
tijdelijke plek in de stad waar eenieder welkom 
is. Een vrije ruimte. Het is ook een verhuizing 
die nooit stopt, ik volg de asielzoeker in zijn 
exercitie van los moeten laten. Het is het zand-
kasteel dat wordt weggespoeld door de zee. 
Tegenover het loslaten weer het hechten. De 
performance Logeren in Beleid|2017 is ook  
een bouwsteen. Het is een antwoord op een 
vraag vanuit de Gemeente Amsterdam naar  
een attitudeverandering binnen het bestel.  
“Wij werken vanuit kantoren, van achter compu-
ters, en praten over burgers als verre vreemden. 
Hoe raken we in contact?”. 100 wijkbewoners uit 
Amsterdam gaan elk een ambtenaar uit de zeven 
stadsdelen adopteren. Het Stadhuis wordt voor 
een etmaal hun gezamenlijk huis, waar ze elkaar 
bevragen, samen eten en samen de nacht door-
brengen. De wijkbewoners treden op als expert 
in hun eigen vakgebied van het leven in de 
stad en treffen hun adoptie-ambtenaren op een 
gelijkwaardig niveau. Deze performance gaat 
daadwerkelijk over het vinden van een nieuw 
voorstel wat betreft de relatie burger-ambtenaar.

Het vormgeven van dit breken en bouwen in  
de openbare ruimte en de intieme ruimte van de 
relatie, is mijn opwinding. Als voorloper voor 
Logeren in Beleid, maar onafhankelijk hiervan, 
trek ik eerst naar het stadsdeelkantoor in Oost 
en maak hier Bivakkeren in Beleid|2017. 
Hier laten 25 ambtenaren uit het stadsdeel zich 
adopteren door 25 wijkbewoners. Zij gaan bij 
hen thuis eten, leren hun gezin kennen, hun 
smaken, hun culturele rituelen en angsten; en 

geven hen ook een blik in hun eigen leven. Na 
deze ontmoeting dragen ze vanuit hun eigen 
talent actief een onderdeel van elkaars leven  
met zich mee. Het resultaat is een performance 
van ambtenaren, spelers en bewoners.

In Amsterdam adopteert haar Bohemiens| 
2017 wordt mijn methodiek leerstof. Voor de 
studenten van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten is dit een andere vorm van 
theater maken. De studenten nestelen zich in de 
stad en laten zich adopteren door een bewoner, 
of een lokaal bedrijf of een stichting, een gebeds-
huis, een educatieve- of zorginstelling, een 
stadsdeelkantoor enz. en maken samen vanuit 
hun eigen discipline  – acteren, mime, docent 
theater, regie of productie – een WijkSafari in 
samenwerking met Zina en hun docenten.  

Ik verheug me tegelijkertijd op de (hernieuwde) 
                                                          met mijn  
                                                           en kompanen. 
Thibaud Delpeut, Marcus        Azzini, Johan 
Jos Groenier, Ola Mafaalani, Zafer Yurdakul en 
Toneelgroep Amsterdam. Zij laten ons binnen in 
hun voorstellingen en we mogen elkaar treffen, 
verleiden.  

In het vervolg van De Oversteek werk ik 
met Johan Simons aan Ik antwoord, dus ik 
besta|2018. Ik breng een nieuwe roedel van 
Alzheimerpatiënten en stervenden als huisge-
noten mee in zijn voorstelling. Mensen hebben 
mensen nodig. Velen van hen zitten echter af- 
gesloten in verzorgingstehuizen, binnen een 
kader waarvan wordt aangenomen dat het de 
beste verzorging biedt. To nurture society drukt 
het beste uit waar ik naar toe wil. Het ‘opbergen’  
van mensen is old school. Waarom neem je die- 
genen waarvoor je wilt zorgen niet mee in je 
werk? Samen met verplegend personeel ben ik 
verantwoordelijk voor de patiënten, en zij voor 
mij. Verzorging en samen-leven kan ook gebeu-
ren voor de ogen van een publiek, dwarrelend 
op een podium in een decor in een schouwburg 
tussen het theaterspel van acteurs door. 

In Thibaud Delpeuts schouwburgvoorstelling 
verzamel ik een breder samengestelde groep om 
me heen. Het in Nederland nog niet gespeelde 
stuk Personencirkel 3.1 van Lars Noren, een stuk 
bevolkt door alcoholisten, werklozen, schizofre-
nen, vluchtelingen, junks, kleine ondernemers, 
schrijvers, daklozen, Alzheimerpatiënten, wordt 
door Delpeut opengelegd als 24 uur durende, 

collega’s

Simons, 
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herhaalbare manifestatie Ik ben er al kapot 
mee|2019. De realiteit breekt in in de enscene-
ring. Daar kruisen de wegen van Delpeut en mij 
elkaar. Een voorstelling die het midden houdt 
tussen een denktank met onderzoekers, een 
inspraakavond met wijkbewoners, een perfor-
mance-installatie en een minimalistische opera. 
Een voortdurende muzikale puls, een hypnoti-
serende hartslag loopt door de hele dag. 

 
En de oude roedels komen terug op toneel! 
Samen met theatermaker Jos Groenier zet ik 
hun beweging voort. Groenier maakt een  
muziektheaterproject over Torquato Tasso| 
2017-2018. Een nieuwe tekst uitgaande van  
de dichter Tasso en naar de huidige tijd vertaald, 
met een focus op de thematiek van Tasso: het 
verschil, de agitatie en de liefde tussen Islamieten 
en Christenen (lees niet-Islamieten).  
Torquato Tasso zal in dezelfde zeven schouwbur-
gen gaan spelen waar De Oversteek plaatsvond. 
Dezelfde 700 wijkbewoners zullen naar hun 
inmiddels bekende nieuwe thuis terugkeren.  
In de andere reissteden van deze voorstelling 
ontstaan nieuwe roedels.
Met Marcus Azzini | Oostpool maak ik Vies. 
Marcus is Braziliaan, homo, vader en theater-
maker. Onder andere. Marcus en ik gaan – op 
zoek naar een nieuw vocabulaire – een theatraal 
gesprek aanzwengelen over homoseksualiteit. In 
het openbaar, in de diversiteit van de stad, aan de 
(boardroom)tafels van de stad, met de naïviteit 
van het kind dat uit wil leggen waarom we leven 
zoals we leven. We trekken iedereen er bij, van de 
medewerker bij de bank tot de vakkenvuller bij  
de supermarkt, van de museumbezoeker tot de  
graffitikunstenaar; samen aan tafel zodat niemand 
weg kan kijken. Vuile, vieze homo! Flikker! Je 
vader is homo!; deze woorden vegen we van het 
plastic tafelzeiltje en ruilen ze in voor schone taal, 
schone woorden die we met z’n allen verzamelen.  

En Ola Mafaalani komt terug! Ik heb haar  
nog niet in mijn plannen kunnen opnemen. 
Niet in mijn begroting. Maar na acht jaar NNT 
Groningen, waarin ik maar sporadisch met haar 
kon optrekken is zij een naar Amsterdam remi-
grerende zielsverwant. Ik speelde in enkele van 
haar spraakmakende voorstellingen en het was 
bij Ola, in Groningen, dat ik me voor het eerst 
liet adopteren in Zina neemt de Wijk|2010! 
Ola komt terug en ik zal met haar optrekken.  
In een wijk, op een vlakke vloer, dwars over  
het podium van de grote zaal. Of in welke  
vorm dan ook. 

Ken je  
mijn 
in mijn         wijkatelier? Mijn laboratorium? 
Hoe verliefd ik ben geraakt op de Burgemeester 
De Vlugtlaan! Hier doe ik mijn research.  
Mijn binding met mijn thuishonk De Vlugt in 
Slotermeer zal ik altijd bij me dragen. Hier heb 
ik mogen experimenteren, hier heb ik gelopen 
zonder te weten, heb ik mijn plannen uitgebroed 
en deed ik mijn eerste proef-WijkSafari. Hier 
ben ik geland bij de bron van mijn artistieke 
DNA, wat resulteerde in mijn motto: De Wijk  
is the Place to Be! 

Vanuit mijn expertise die ik opdeed in broed-
plaats De Vlugt, weet ik dat het in de wijk anders 
werkt dan in het centrum. Hier zijn geen aan- 
kondigingen, geen flyers. Het heeft geen zin  
de openingstijden van het kaartjesloket te 
communiceren. Vanuit mijn visie op een andere 
manier van samenleven ga ik uit van het ‘zijn’ 
van nomadische groeperingen in plaats van  
het treffen van voorzieningen voor passanten. 
Vandaar dat ik in De Vlugt doorga met de 
Koffieochtend met gym op dinsdagochtend 
voor vrouwen die een veilige omgeving zoeken 
om elkaar te ontmoeten. Ik ga ook door met de 
ZinaBios, in Vrouw en Vaart Osdorp en in heel 
Nieuw-West, waarin ik thema’s behandel zoals 
dementie en eenzaamheid. 

En de films die ik vertoon en gesprekken 
die ik voer over radicalisering worden sinds de 
aanslag op Charlie Hebdo beter bezocht dan 
ooit. Met de Ik Ontmoet Mij-training verschaf 
ik vrouwen, veelal met een migrantenachter-
grond, een referentiekader voor hun eigen diep- 
liggende behoeftes aan verandering en verbre-
ding van hun panorama. In een veilige omgeving 
werken zij aan de ontwikkeling van het besef dat 
zelfzorg en het nemen van de regie over de eigen 
gezondheid niet in strijd zijn met de culturele 
waarden waarmee zij opgegroeid zijn. 

In De Vlugt ontwikkelde ik Omdat jij mij ten 
diepste aangaat, een audiovisuele installatie 
over ouderenmishandeling die ik maakte in 
opdracht van Stadsdeel West. Tien persoonlijke 
en indringende verhalen uit Amsterdam. Het 
ontroert me wanneer ik zie hoe confronterend 
het voor de ouderen, familieleden en hulpver-
leners is wanneer ze hun eigen verhaal in een 
professionele studio inspreken en zich letterlijk 
gehoord weten. De installatie reist de aanko-
mende jaren door heel Nederland en de oude-
ren reizen mee. 
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De vrouwen die sinds vijf jaar Zina wekelijks  
in De Vlugt bezoeken, verdienen een documen-
taire. Ik noem het Het Paradijs ligt onder de  
voeten van de moeder|2017. Een documen-
taire die vertelt over vrouwenlevens in de beperk-
te kring van man en gezin, waar identiteiten 
worden gevormd door de kleine Islamitische 
gemeenschap waar ze deel van uitmaken. 

De documentaire volgt deze groep vrouwen 
uit Slotermeer op het moment dat ze een groep 
vrouwen uit Oud-Zuid adopteert in het kader 
van een nieuw project Oud-Zuid naar Zina| 
2016-2017. Oud-Zuid fietst naar Slotermeer en 
de vrouwen vinden elkaar in elkaars habitat.

Zou het toeval zijn dat ik in Molenbeek aan het 
werk was toen de aanslag in Parijs plaatsvond? 
Met het Brusselse Kaaitheater ontwikkelde ik 
Zina Tales, onder andere over moeders van 
zonen die Jihadstrijders werden. Met de Zina 
Tales nestel ik me tussen verschillende gemeen-
schappen, groepen, buren, waarmee ik film-
portretten maak op basis van hun authentieke 
verhalen. De films worden gemaakt aan de  
hand van persoonlijke foto’s en een ingesproken 
voice-over. 

Voor de aankomende projecten met de 
Gemeente Amsterdam maak ik Zina Tales | 
Bivakkeren in Beleid en Zina Tales | Logeren  
in Beleid, maar ook voor mijn research naar 
Alzheimer en dementie maak ik Zina Tales. 

Ik ga vooral ook nieuwe 

In de komende periode         ondergaat de  
infrastructuur van De Vlugt een metamorfose: 
De Vlugt Vooruit, van broedplaats naar 
schoot. Het Van Eesterenmuseum gaat naar  
een andere locatie, het International Choreo-
graphic Arts Centre| ICK van Emio Greco  
en Pieter C. Scholten neemt er zijn intrek. 

Ik ga met hen een presentatieruimte  
creëren. En ik heb een vriend erbij: Podium 
Mozaïek barst uit zijn voegen en is hard op weg 
naar een nieuwe profilering, meer in zijn directe 
omgeving. We gaan kennis delen, ervaringen 
uitwisselen, gezamenlijke programma’s maken 
en publiek laten bewegen. 

Terwijl ICK in De Vlugt met jongeren educa-
tieprogramma’s uitvoert, nodig ik de moeders 
uit voor een Ik Ontmoet Mij-workshop en ga 
ik de grootouders in de audiovisuele-installatie 

Omdat jij mij ten diepste aangaat toedekken. 
Ik ontvang publiek van Podium Mozaïek in 
De Vlugt en voer met hen een gesprek over 
eenzaamheid. Vervolgens neem ik de mensen 
mee in een interactieve wandeling – een ‘door-
lopend gesprek’, waarin het publiek intieme 
vragen en antwoorden uitwisselt – naar Podium 
Mozaïek, waar we samen gaan kijken naar de 
voorstelling De radicalisering van Sadettin K. 

Ik ga je uitnodigen om lezingen en debat-
ten bij te wonen over culturele diversiteit in  
de podiumkunsten of over homoseksualiteit  
in de multiculturele samenleving. In mijn 
keuken kook ik met asielzoekers, en aan de 
muren van mijn atelier hangt de foto exposi-
tie Zenne van Cigdem Yüksel, met foto’s van 
mannelijke buikdansers. Ik open mijn deuren 
voor jonge makers van Podium Mozaïek, Das 
Arts en AHK- studenten die bij mij kunnen 
repeteren, experimenteren, researchen in de 
wijk en performen. 

Ik neem je mee in voorleesmarathons voor  
nieuw Nederlandstaligen, en neem je mee naar 
de openbare ruimte, bijvoorbeeld het levendige 
Plein ‘40-‘45 in Slotermeer, om daar door te 
gaan met 5200 woorden. 5200 woorden|2017 is 
overigens mijn eerste coproductie met Podium 
Mozaïek. Het is een onderzoek naar taal. Ik weet 
als geen ander welke worsteling je doorstaat als  
je ergens nieuw komt en de taal niet beheerst.  
Ik spreek Turks, Duits, Arabisch en Nederlands  
– geen van de vier vlekkeloos. Hoe maak je je  
verstaanbaar wanneer je maar tien nieuwe woor-
den per week leert? In 52 weken sprokkel ik 100 
woorden per week bijeen met een groep van ex- 
pats, asielzoekers, remigranten, pasgeborenen, 
of met Nederlanders getrouwde buitenlanders. 
Binnen dit nieuw opgebouwde vocabulaire creëer 
ik met een grote groep Nieuwe Nederlanders  
een theatrale taalzone waarin een ieder – toe-
schouwer, speler, wel- en niet Nederlands  
sprekende – zich verstaanbaar kan maken. 

Een tweede coproductie met Podium Mozaïek 
is Open Lab|2018. Ik daag zes jonge bicultu-
rele, stedelijke theatermakers uit elkaar toe te 
vertrouwen wat voor hen fundamentele waar-
den zijn en wanneer die waarden overgaan in 
extremiteit. Hoe vertaal je je identiteit naar 
kunst en hoe maak je jezelf zichtbaar? Hier-
uit volgen vragen over extremisme: wat heb je 
nodig om extreem te zijn? Hoe vertaal je dat 
naar je maakproces, je speelstijl en inhoudelijk 
materiaal?  

aan in  
de wijk.
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Samen maken we vervolgens een theatrale 
installatie. De zes makers die ik benader zijn 
Abdelkarim el Baz, Dionne Verwey, Leendert 
Vooijce, Dereck Cayla, Mounir Samuel en 
Meral Polat. 

Met Dancing on the Edge het tweejaarlijkse 
festival voor hedendaagse podiumkunst uit 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika, voer ik 
sinds kort een gesprek over de programmering 
van het festival. We denken na over mogelijke 
uitwisselingen van Arabische en Turkse kunste-
naars en over de koppeling van onze publieks-
groepen in de wijk. 

Zoals ik samen met Podium Mozaïek en 
Dancing on the Edge wortel in de wijk, zo 
wortel ik met De Balie in het centrum. De  
Balie voelt als familie en is een denkframe van 
jewelste. De altijd verrassende en indringende 
dialogen in het trappenhuis leiden steeds weer 
tot vernieuwende theaterconcepten. Wat we 
delen is dit: 

De belangrijkste verbinding en coalitie is 
zonder twijfel die met Female Economy 
waarmee ik onder andere al onze WijkSafari’s 
coproduceer. Dat ís familie. Female Economy 
heeft de WijkJury geïnitieerd en ik neem die 
jury in de komende periode graag van haar 
over. Het past bij mij. De WijkJury bestaat 
uit 12 tot 15 onbevangen, niet specialistische 
Amsterdammers, vanuit verschillende wijken, 
uiteenlopende culturele achtergronden en sterk 
variërende leeftijdsgroepen. Amsterdammers 
die we niet eerder in het theater zagen. Geza-
menlijk bezoeken zij voorstellingen. De favo-
riet van de WijkJury wordt opgenomen in de 
jaarlijkse selectie van het Theater Festival. De 
directies van Theater Bellevue, Stadsschouw-
burg Amsterdam en het Theater Festival, mijn 
partners in deze, zijn in adoptie gegaan bij 
de juryleden. Ze gaan eten in de wijken en 
aansluitend bezoeken ze samen een voorstel-
ling. Geweldig commitment. In navolging van 
de Amsterdamse WijkJury zijn er sinds enkele 
jaren ook jury’s in Dordrecht, Arnhem, Utrecht 
en Groningen ingesteld. 

De schouwburg zou een abonnement  
moeten nemen op  deze vrouwen uit de  
jury, daarin zit zoveel talent verborgen.” 
De Volkskrant  

Ja! Graag spreek ik met je over 

Ik geef nieuwe artistiekelingen de ruimte om 
zich daadwerkelijk volgens hun autonomie, hun 
eigen waarden, te ontwikkelen. Ook of juist daar 
waar zij van mij verschillen. Zij en ik werken 
vanuit een gelijkwaardige start en nemen kennis 
van elkaars professionaliteit en talent, bevragen 
elkaars manieren van in de wereld zijn.

Jonge pas afgestudeerde makers ontwikkel-
den zich (excelleerden) in de afgelopen jaren 
binnen adopties, WijkSafari’s en De Oversteek. 
Zij maakten vlieguren, kregen de verantwoor-
delijkheid voor de regie van (een deel) van een 
voorstelling of een ander project. Ik noem er 
twee. De Bosnische maker Daria Bukvić, afge-
studeerd aan de Toneelacademie Maastricht, 
resoneert met mij en ik vroeg haar daarom  
een aantal scènes van WijkSafari Bijlmer  
te regisseren. Ook heb ik Muna Shirwa, op 
verzoek van de Amsterdamse Regieopleiding, 
opgenomen in Zina. Zij is van Somalische 
afkomst en kon zich binnen het curriculum  
van de school niet goed ontplooien omdat  
dit niet aansluit op haar individuele waarden.

Andere jonge makers in mijn blikveld zijn  
onder andere Hanna van Mourik Broekman, 
Nisrine Mbarki en Yahya Gaier. 

In de afgelopen vier jaar heb ik 35 stagiairs 
opgenomen en begeleid. Vanuit de AHK, 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de 
Acteerschool Rotterdam en de Rijksuniversi-
teit Groningen, afdeling Theaterwetenschap-
pen. Door nauw samen te werken met stagiairs 
kan ik talent scouten dat zich kan en wil door 
ontwikkelen binnen Zina. 

Ook werk ik geregeld met theaterschoolstu-
denten, geef lessen en workshops, altijd vertrek-
kend vanuit de adoptie-methode. Voor Living 
Objects III | Iets Zachts | 2014 en Living Objects 
IV | Oikos | 2015 lieten studenten zich adopteren 
door Groningse ouderen en vrouwen wonend  
in blijf-van-mijn-lijfhuizen in Rotterdam om 
met mij tot ‘social sculptures’ te komen, gepre-
senteerd in de openbare ruimte. Ik doe dit  
overigens ook internationaal, van Mexico  
tot New York.

.

.
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In de periode 2017-2020 blijf ik onverminderd 
groepen studenten, stagiairs en talentvolle jonge 
makers begeleiden. 

Mijn projecten Baraka, 5200 woorden en  
Open Lab vallen allemaal onder talentontwik-
keling. Voor de laatste twee kreeg ik subsidie 
uit de regeling Nieuwe Makers van het Fonds 
Podiumkunsten.  

Amsterdam adopteert haar Bohemiens|2017  
is vanzelfsprekend een groot project met  
(af)studerende podiumkunststudenten.  
Naast deze groep adopteer ik gedurende vier 
jaar een tweede groep studenten, samengesteld 
uit verschillende podiumkunstdisciplines. De 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten  
en ik zijn in conversatie om dit plan op te  
zetten, startend vanaf volgend jaar. Het gaat 
om studenten die zich willen scholen in mijn 
methodiek. De groep groeit met me mee en 
beweegt zich dwars door mijn werk heen.

Daarnaast ben ik ongeremd in gesprek met 
de ‘radicaliserende’ theatermaker Sadettin 
Kırmızıyüz. Sadettin geeft in zijn voorstellingen 
een hyperpersoonlijke blik op de Nederlandse 
samenleving, vertrekkend vanuit zijn Turks-
Nederlandse roots. De hedendaagse verteller 
Sadettin en ik vinden elkaar in het motto van 
‘huisfilosoof ’ Levinas|1906-1995: “voor de  
anderen, ondanks mezelf, vanuit mezelf”. 

Ook theatermaker Floris van Delft is voor ons  
een talentvolle gesprekspartner in Amsterdam.  
Talent met een trackrecord, dat zeker. We vinden 
elkaar in de ‘drive’ om een vinger achter de staat 
van het samen-leven te krijgen. Daar waar ik me 
in de wijken van Amsterdam nestel en vanuit een 
innerlijke zoektocht naar humaniteit tot kunst 
kom, onderzoekt Floris het individu in de ogen 
van het collectief vanuit een beschouwende, meer 
wetenschappelijke blik. We zien dat onze werk-
wijzen elkaar kunnen versterken en verheugen 
ons op samenwerkingen. 

Mijn vertrekpunt is de spelende mens. En  
iedereen mag meespelen. We zijn het kind  
dat we ons herinneren. Vanuit   dat  
     perspectief schrijf  
                        ik over 

In de Bijlmer kruiste BartJan Commissaris, 
directeur van de DE Brede school, mijn pad. 
Onder één dak huizen daar drie basisscholen: 
de Islamitische As-Soeffah, de openbare Bijl-
merhorst en de levensbeschouwelijke Polsstok. 
In BartJans visie op educatie, zijn allergie voor 
het systeem dat hij als school dient te voeden 
en het consequent koesteren van de spelende 
mens, herkende ik een ‘soulmate’. Hij was 
meteen enthousiast toen ik besloot de school 
te omarmen in WijkSafari Bijlmer – DE Brede 
school adopteert Zina. Zo kon ik het publiek de 
wijk door de ogen van het kind laten bekijken. 
“Belast dit het dagdagelijkse functioneren van  
de school niet BartJan?”, vroeg ik hem. “Weet 
wel, je hebt straks zeven weken lang iedere dag  
80 man publiek dat zich door de school beweegt 
en met de kinderen in gesprek gaat”. Met een 
grote grijns kreeg ik als antwoord: “Ik maak er 
onderwijs van”. “Samenleven doe je zelf ”, is zijn 
motto. Wauw! Ik liet me adopteren door de 
kleuters van groep 1 & 2 en door twee groepen 
6. It needs a child to raise a village.

Ik blijf op de school. Geef lessen drama. 
Kinderen, soms al jong volwassenen, verplaat-
sen zich in de ander, reflecteren, luisteren,  
durven kwetsbaar te zijn ten overstaan van de 
groep, kweken zelfvertrouwen en assertiviteit. 
En ze kwamen met een weergaloze uitspraak: 
“Juf, ik ben niet luisterloos.” 

Een ander voorbeeld. Het Plein adopteert Zina 
(Praktijkcollege in Slotermeer). Ik loop al een 
paar jaar rond op deze school en die adoptie 
geef ik nog lang niet op. Ik herkende in de 200 
leerlingen meteen het kind dat ik zelf ooit was. 
Grenzen waren belangrijk, wist ik. De waarde 
van het eigen ik. Dat je ruimte mag innemen. 
Dat je ‘nee’ mag zeggen. Deze kinderen die 
gelabeld zijn als moeilijk lerend en lastig, lieten 
mij een andere intelligentie zien. De intelligentie 
van de straat. 

Het Plein, de kinderen en ik, zijn on- 
losmakelijk met elkaar verbonden. Ik woon  
in deze school en elke maker, decorbouwer,  
co-producent die met mij werkt zal ik uitno-
digen om te komen logeren. Een aantal uren  
van zijn of haar leven te spenderen in de klas,  
of de klas mee te nemen, zijn of haar wereld in. 

Zo eenvoudig is het.
Het Plein is een belangrijke bouwsteen 

voor De Straat in 2020, net als de DE Brede 
school.

.
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Dat is wat ik eigenlijk steeds wil zeggen, waar 
ik steeds op terugkom: wat ga je als mens in je 
dagdagelijkse leven uit de weg, terwijl je, als het 
je opnieuw gevraagd wordt, het eigenlijk makke-
lijk aankunt? En wat krijg je terug aan ervaring 
en geluk wanneer je het gewoon dóet.

De echo van mijn werk reikt tot waar ik iets 
kan veroorzaken. Sommige van mijn plannen 
hebben voorbij Amsterdam 

 

De Schilderswijk in Den Haag is bij uitstek een 
plek waarin ik me wil onderdompelen: berucht, 
verarmd, divers aan culturele achtergronden, 
conventioneel en orthodox, maar ook sociaal, 
trots, expressief, levenslustig, puur en vol verha-
len. Ik ga daar in adoptie en maak samen met  
de bewoners WijkSafari Den Haag|2018 en 
dat doe ik onder andere met Het Nationale 
Theater. De Schilderswijk is voor mij geen 
onbekend terrein. Door de jaren heen heb ik er 
al veel mensen leren kennen en verhalen verza-
meld, zoals tijdens de BeautyVerhalenSalon (zie 
verderop) en tijdens mijn research voor de De 
Oversteek. De voorstelling Gesluierde Monologen 
is in Buurthuis De Mussen gespeeld voor een 
compleet Turkse gemeenschap en Niet Meer 
Zonder Jou daalt hier in 2016 neer – met deel-
name in de voorstelling van de Schilderswijkbe-
woners die hun persoonlijke verhaal vertellen. 

De confrontatie is heftig. Publiek en  
spelers zijn vanaf het begin tot tranen  
geroerd. Tegelijkertijd is er ongemak.”
Joke Beeckmans, NRC Handelsblad

In 2014 deed ik een ontdekking: mijn WijkSafari 
blijkt ook aan de andere kant van de wereld te 
werken. Het is geen evenement maar een blauw-
druk. De vraag die journalisten me altijd stellen 
sinds de voorstellingen die ik maakte in Mexico-
Stad en Juarez is: “wat zijn de verschillen?” En 
tot mijn vreugde stel ik vast: die zijn er niet.  
Er zijn geen verschillen, alleen mensen. 

Mijn internationale werking reikt niet verder 
omdat ik harder roep, maar omdat hij voort-
komt uit precies dezelfde nabije, tastbare  
intentie als in de wijken van Utrecht, Den  
Haag of Amsterdam. Via mijn intensieve 
manier van werken, in wijken, in huizen, in 
nauwe verbinding met mensen in grote steden, 

stimuleer ik mensen om zich hun omgeving 
toe te eigenen en daar verantwoordelijkheid 
voor te nemen. Het opheffen van scheidingen, 
en het handwerk dat daar voor nodig is, werkt 
over de grens niet anders dan in het eigen 
stadsdeel. Deze benadering valt anderen op.  
Ik word uitgenodigd door kunstenaars wereld-
wijd, van de zwarte wijk in Hudson-New York 
tot de militaire zonegrens in Nicosia. De 
wereld, mijn speelveld. 

Zwervend over de wereld bots ik tegen 
individuen op waarin ik mezelf herken. Zo 
ontmoette ik enkele jaren geleden de Grieks-
Cypriotische Tasoula Hadjitofi. Als kind haar 
huis uit gevlucht voor de inval van de Turken in 
Cyprus, zet zij zich met haar organisatie Walk 
of Truth in voor de bescherming van cultureel 
erfgoed en het verbinden van mensen met 
verschillende geloofs- en cultuurovertuigingen. 
In 2016 werken we samen bij een door haar 
georganiseerde Conferentie in het Vredespaleis 
in Den Haag. Ministers, experts, burgemeesters, 
afgevaardigden van universiteiten en ambassa-
deurs uit verschillende Europese landen duiken 
met mij de Bijlmer in en ervaren een speciaal 
georganiseerde WijkSafari, die onderdeel 
uitmaakt van de Conferentie. 

In 2017 slaan Tasoula en ik de handen inéén  
en scooteren we samen naar Engeland om  
WijkSafari Londen op te zetten. Met WijkSafari 
Londen leg ik een extra onderzoekslaag onder 
mijn project De Straat in 2020. Gentrification 
is het nieuwe schrikwoord in Londen op dit 
moment. De Britse stadssocioloog Richard 
Senett waarschuwt Amsterdam er zelfs voor: 
“Laat het niet zover komen als in London.  
Door het neoliberale economische en politieke 
beleid heeft niemand meer invloed op de huizen-
markt en is er nul beleid op wonen in de stad,  
dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, 
sociale structuur, cultuur, diversiteit en de  
bewoners van de stad.”

Tot slot dit. De BeautyVerhalenSalon staat al 
jaren met succes op het repertoire. Dit is een 
audio-installatie van ontroerende, indringende 
levensverhalen die de luisteraar geblinddoekt 
tot zich neemt terwijl hij of zij een handmassage 
krijgt. In 2014 trok ik naar Moengo | Suriname, 
waar ik me midden in de Marroncultuur plantte 
en nieuwe verhalen bijeen sprokkelde. De 
BeautyVerhalenSalon leent zich goed voor het 
internationaal overdragen van mijn methodiek 

.
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omdat hij letterlijk overal in de wereld intiem 
en op kleine schaal geproduceerd en ingezet 
kan worden. Er is geen plek te vinden waar niet 
ergens een kapper of beautysalon huist. Ook 
in Afghanistan, waar Jahan vandaan komt. Hij 
vertelde in één van mijn salons zijn verhaal, 
waarin het oversteken van de fysieke grenzen 
tijdens zijn vlucht mentaal letsel veroorzaakte 
in zijn hoofd. Zijn verhaal is mijn vertrekpunt 
voor de verhalen-videoreeks Jij die mij aanziet| 
2018, op het terrein van psychiatrische instelling 
Altrecht in Den Dolder.

Hoe reageren mensen op al deze verhalen? 
Wat is mijn reputatie bij het                       

In de periode 2013-2016 waren vrijwel al mijn 
voorstellingen uitverkocht. Er is fascinatie 
voor mijn werk. Niet voor niets heeft mond 
tot mond-reclame de sterkste invloed op mijn 
publiek: enthousiasme werkt aanstekelijk. 
De ontmoeting staat centraal in de voorstel-
lingen. Niet het bereiken maar het betrekken  
van het publiek – de ander – is de kern van  
mijn werk.  
De schaalvergroting die ik voor me zie, gaat over 
het effect dat ik kan bereiken. Voor mij betekent 
schaalvergroting duurzaamheid, verinnerlijking, 
resoneren, het laten klinken van onze echo. Ik 
ben niet op zoek naar theaterpubliek maar naar 
eenieder, in al zijn diversiteit. Heel zorgvuldig 
maak ik mijn publiciteitsmateriaal en de uitno-
digingen. Iedereen moet zichzelf erin kunnen 
herkennen, van ongeschoolde tot intellectueel. 
Ik werk van Volkskrant tot EO en van Telegraaf 
tot buurtkrant omdat mijn publieksgroep zich in 
alle gelederen van de samenleving bevindt. Daar 
waar ik kan geef ik interviews op tv en radio. In 
mijn nieuwsbrieven, die veel gevolgd worden, 
kan ik de communicatie verdiepen. Ook verdiep 
ik door in verschillende talen te communiceren. 
Ik vertel verhalen in het Engels, Frans, Turks 
en Arabisch voor toeristen, vluchtelingen en 
migranten die het Nederlands niet beheersen.

In het activiteitenoverzicht bij deze aanvraag  
zie je dat het aantal activiteiten in de periode 
2017-2020 op alle fronten toeneemt. Ik beweeg 
me de komende vier jaren tussen het maken  
van voorstellingen en initiëren van theatrale 
activiteiten in Amsterdam en het produceren 
van landelijk en internationaal aanbod. Na 
de essentiële inhoudelijke samenwerking met 
stadgenoten – wijkbewoners, medewerkers van 

bedrijven en organisaties en beleidsmakers uit 
alle stadsdelen in Amsterdam, werkzaam in 
verschillende sectoren - gaat een deel van de 
voorstellingen en activiteiten in het seizoen 
daarop het land in. Tegelijkertijd ontwikkel ik in 
dat jaar in Amsterdam de volgende voorstelling 
die organisch uit het eerdere werk voortkomt. 

Uit de cijfers over 2013-2016 blijkt dat ik mijn 
doelstellingen zowel qua aantal activiteiten als 
publieksaantallen ruim gehaald heb. Vanuit die 
ervaring weet ik dat de ambitie die ik in deze 
aanvraag voor 2017-2020 neerleg, reëel is, wel 
uitgaande van de financiële armslag die hier 
voor nodig is. 

Mijn wijkactiviteiten nemen toe (van 80 
naar 120) omdat Broedplaats De Vlugt niet meer 
alleen haar wijkfunctie zal vervullen (inloopac-
tiviteiten, Ik ontmoet Mij-workshops, catering-
activiteiten), maar ook steeds meer ingezet zal 
worden als een theaterpodium voor de gehele 
stad. De publiekstoegankelijke presentaties die 
daaruit voort zullen komen, verhogen zowel het 
aantal activiteiten als de hoeveelheid bezoekers 
in de komende jaren. 
Mijn activiteiten in het buitenland zijn om het 
jaar gepland omdat deze over het algemeen een 
langere voorbereidingstijd vergen. Dat maakt 
dat ik soms ‘nee’ zeg. Ook bij internationale 
vragen. Van elke keuze die ik maak wil ik dat  
het een inhoudelijke aanvulling is op de lijn die 
ik met het werk uitzet.

Mijn
 

  staat niet naast mijn 
artistiek-inhoudelijke 

   kwaliteit maar is mijn 
kwaliteit. Ik integreer, ook hier: het kijken naar 
mijn ondernemerschap is een inhoudelijke 
daad. Bij het bouwen aan De Straat is het onder-
scheid nauwelijks te maken: alle stappen die ik 
zet – financiering vinden, aansluiting zoeken 
voor mijn plan binnen de stedelijke ontwikke-
ling, partners betrekken bij de organisatie – zijn 
inhoud. Handwerk, aanbellen, spreken over  
dat wat wezenlijk is. 

Eigenlijk ben ik nooit bezig met dat iets tijd 
kost, tijd neemt, tijd rooft. Ik deel tijd omdat ik 
mensen wil laten mee-ontwikkelen in een voor 
hen nieuw cultureel gebied, opdat ze weten en 

.
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voelen dat ze er bij horen. Dat stimuleert en 
inspireert, het met elkaar in verbinding staan. 
Wie ik ontmoet heb, vergeet ik niet meer, daar 
houd ik contact mee, die neem ik op in mijn 
netwerk. Dat is een zorg die in mijn organisatie 
is ingebouwd. Naast de ontmoetingen die ik 
aanga met bewoners van de wijk bevraag ik in 
elk project ook het functioneren van de wijk, 
van de stad waarin wij samenleven. Naar 
WijkSafari Bijlmer kwamen alle afdelings- 
directeuren van de Gemeente Amsterdam. Met 
z’n tachtigen. Na afloop, tijdens een diner en 
Q&A, zei één van hen: “Ik werk hier al tien jaar, 
en ben één keer bij iemand thuis geweest; jij bent 
een paar maanden bezig en hebt al vijftig huis-
kamers bezocht.” Dat komt omdat ik research-
werk doe ter plekke, van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat. Daar zit het handwerk dat voor mij 
essentieel is. Onderhoud is de essentie van mijn 
werk. Al die zaken waar je tegenaan loopt, waar 
mensen verlegen van worden, waar men zich 
over schaamt, of verdrietig van wordt, waar ze 
in eerste instantie van denken: ‘dat kan ik niet’, 
dáár ga ik juist doorheen door het wel te doen. 
Door het samen te doen. Ik vang de humaniteit 
met mijn kunst. De kunst is de aanraking. Hoe 
ik organiseer is wie ik ben. 

Deelnemers vragen “kunnen we weer mee 
doen volgende keer?” En dan doen ze weer mee. 
Het gaat verder dan participatie, het is integra-
tie. Involved participation. 

Tegelijkertijd maakt mijn werkwijze dat projecten 
relatief kostbaar zijn. Processen kunnen nooit 
op routine worden gedraaid. Alles moet in 
contact altijd weer opnieuw worden uitgevonden. 
Het handwerk vereist een grote tijdsinvestering 
van een groot team. Dat is het prijskaartje dat 
eraan hangt, noodzakelijk om dit soort werk te 
kunnen maken.

Dankzij structurele subsidie heb ik de afge-
lopen vier jaar een enorme spurt kunnen maken 
in de zichtbaarheid van mijn werk, zowel in het 
theaterveld als daarbuiten. 

Ik werk met veel inhoudelijke 

Van culturele tot maatschappelijke partners. 
Een goede lijst. Stadgenoot is bijvoorbeeld zo’n 
partner. Stadgenoot wilde de verwijdering tegen-
gaan die tussen henzelf en de bewoners van de 
Amsterdamse wijk Holendrecht was ontstaan. 
Yarden is een partner. De Politie Amsterdam-

Amstelland, Veilig Thuis, de GGD, de Gemeente 
Amsterdam, het Ministerie van Sociale Zaken 
zijn partners. De mensen in deze bedrijven en 
overheden gaan via de theatrale ontmoetings-
ruimte die ik hen aanreik aan de slag met de 
doelen die zij zichzelf stellen. De vertaling die 
ze via de kunst hierbij maken, nemen zij mee 
in hun toekomstige bedrijfsvoering. Ik ben een 
research en development laboratorium voor 
andere domeinen. Mijn werk voegt volgens 
opdrachtgevers en partners waarde toe aan hun 
eigen werk en de ontwikkeling die zij daarin 
willen maken. Tegelijkertijd: deze samenwer-
kingen voegen ook weer waarde toe aan mijn 
werk. Absoluut. Het creëren én uitwisselen van 
waarde is de sleutel van mijn ondernemersstra-
tegie. Vanuit die verbinding worden zakelijk-
inhoudelijke partnerships aangegaan.

Overigens, mijn belangrijkste partner, degene 
die me altijd op het juiste moment in mijn oor 
fluistert dat het kán, dat ik niet alleen ben, die 
me uitdaagt om aan te bellen, is Female Econo-
my. Female Economy is als een zus, waarmee 
ik een geïntegreerde kantoorhuishouding voer. 
Ze is de mede-drager van mijn visie, de mede-
aanjager van mijn kunst. We verdelen taken en 
nemen ook regelmatig afstand van elkaar zodat 
we elk onze eigen beweging kunnen volgen. 

Al deze relaties komen voort uit de inhoud  
maar zorgen tegelijkertijd voor draagvlak en 
zichtbaarheid. Door samen met hen op te  
trekken in mijn voorstellingen kan ik de wereld 
aan en spreiden we samen de                            
 
en de concrete investering in elkaar werken  
als vermenigvuldigers: mijn gemiddelde jaar-
omzet bedroeg drie keer de structurele subsidie 
van de Gemeente Amsterdam. Je ziet het ook 
goed terug in het percentage eigen inkomsten. 
In de jaren 2013 en 2014 was dat percentage 
respectievelijk 53% en 65%. In de periode  
2017-2020 ga ik uit van gemiddelde eigen 
inkomsten van 46%. 

Dit model van inhoudelijke en wederke-
rige samenwerkingen – ik noem dit coöperatief 
ondernemerschap – is gezond en bouw ik in 
de komende jaren verder uit. Met maatschap-
pelijke partners en fondsen maak ik afspraken 
voor een langere lijn dan alleen één project. 
Ik ga met hen meerjarige samenwerkingen aan 
in thematische clusters. Ik verbind de financië-
le partners thematisch aan mijn projecten die 
gericht toewerken naar De Straat in 2020. Denk 

De sterke verbindingen . 
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daarbij bijvoorbeeld aan clusters als zorg, veilig-
heid, participatie, communicatie tussen over-
heid en burger. 
 
Ik heb inmiddels zoveel ervaring in het pro-
duceren buiten de gebaande paden dat mijn 
ondernemerschap hier omheen is gebouwd. 
Wat echt noodzakelijk is wordt als eerste 
gedaan; naarmate het dekkingsplan steeds 
meer sluitend wordt, volgt de verdieping en 
de aankleding. Omdat ik mijn projecten vaak 
eerst kleinschalig oppak, ben ik in staat om 
risico’s die zich misschien voordoen, tijdig  
op te vangen. Door het opbouwen in modu- 
les verlies ik nooit veel bij een tegenvaller.  
En eigenlijk komt die tegenvaller ook nooit:  
ik ontwikkel mijn projecten altijd door.

Tegelijkertijd is mijn bedrijfsvoering 
kwetsbaar. Ik heb de afgelopen vier jaar op de 
toppen van mijn kunnen gewerkt, vol overtui-
ging en organisatiedrift. Om aan de groeiende 
vraag naar mijn werk tegemoet te komen op de 
intensieve manier waarop ik dat wil doen is het 
noodzakelijk de focus, de aandacht, het hand-
werk te kunnen blijven realiseren.
Substantiële structurele investering van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst maakt het 
voor mij mogelijk om in de komende jaren te 

blijven innoveren en duurzaam te produceren. 
Het is de vaste grond die me helpt kansen te 
grijpen en (nieuwe) verbindingen aan te gaan.

  
is vooral       verantwoordelijkheid nemen. 

    Dat geldt voor mij in de organisatie, dat geldt 
voor mij in het bestuur, dat geldt voor mij in de 
adviesraad. I practice what I preach. De waarde, 
de zorg, de aandacht die ik zoek en breng in de 
wereld om me heen, wil ik intern spiegelen. Ik 
ben in die zin een afspiegeling van de wereld.
Ik ben streng en zorgvuldig in de governance, 
warmbloedig in het support. 

Ik ben namelijk zelf de steen in de vijver.   

Ik moet en ik wil daarnaast zorgen dat ik fit blijf, 
zodat ik in mijn werk kan blijven groeien en ont- 
wikkelen. Ik wil een goede werkgever zijn. 

Ik ben zowel de jonge zakelijk leider die de 
uren in de dag wil oprekken, als de gepensioneer-
de producent die zo lang ik kan, desnoods tot 
aan mijn dood, een contract voor één uur per 
week houd. Uit principe. Als attitude.

Ik ga mijn woorden aan je sluiten.  
En dank jou voor het lezen. 

Adoptieouder Sulan  
in WijkSafari Bijlmer |2015
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De keten van artistieke en cultureel-maatschappelijke kompanen|2017-2020
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Ik ga mijn woorden aan je sluiten.  
En dank jou voor het lezen.
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