
Lieve Ineke en Jan-Jaap, 

Een paar jaar geleden bezocht ik in de Hermitage een tentoonstelling van de Franse 

kunstenaarsgroep Les Nablis. Het woord Nablis is geënt op het Hebreeuwse navie dat 

profeet betekent. Volgens Gauguin, een van de leden van de groep,  is de kunstenaar een 

ziener. Dat geldt niet alleen voor schilders maar ook voor tekstschrijvers, componisten, 

romanciers, dichters, beeldhouwers, choreografen en voor jullie. Wat zien kunstenaars? Ze 

zien niet alleen hoe de wereld is, maar ook hoe hij zou kunnen zijn. En bieden in hun kunst 

vervolgens een venster op die gedroomde mogelijke wereld.  

Wat was er de afgelopen dertig jaar te zien door het venster van jullie voorstellingen? Veel, 

dat kunt u lezen in dat prachtboek maar er zijn een paar rode draden te destilleren. 

Allereerst de vele stukken over visionaire                                                                                                                                                                                                                       

vrouwen.  Van Belle van Zuylen die het talent voor ondergeschiktheid ontbeerde  tot  de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

feministische Hildegard von Bingen, die zich verzette tegen de huichelachtige clerus en haar 

nonnen ongesluierd liet rondlopen in haar klooster. Een mystica die uitging van een eenheid 

tussen lichaam en geest, het zichtbare en het onzichtbare. Voor wie de kosmos leed als de 

mens zondigde.  

Maar ook wijdden jullie een stuik aan de strijdbare, werkende George Sand uit de 

negentiende eeuw evenals aan de twintigste eeuwse  Lou Salome met haar passie voor 

wetenschap, psychoanalyse en kunst. De vrouw die zei: ‘Ik wil mijn eigen geschiedenis 

schrijven, mezelf uitdagen, mijn eigen tranendal zijn, maar ook mijn eigen muze, mijn eigen 

oogopener, in mijn eigen niemandsland. Ik wil denken met het hart, voelen met het brein, 

weten met de buik’. 

Het zijn zonder uitzondering eigengereide vrouwen die het denken over hun ondergeschikte 

positie aan de kaak stellen, uitdagende vragen poneren, kritische kanttekeningen plaatsen,. 

Neem bijvoorbeeld deze tekst uit Belle of Geen talent voor Ondergeschiktheid : “Als ik zie 

hoe de aarde maar doordraait, hoe ouders hun kinderen belasten, hoe mannen hun vrouwen 

kleineren, hoe koningen weliswaar verdwijnen maar nieuwe tirannen alweer paraat staan, 

maar hun leiders nu al denkbeeldig guillotines oprichten ter hunner nagedachtenis, dan kan 

ik niet ophouden vragen te stellen en antwoorden te zoeken’.  

De protagonisten in jullie stukken bekommeren zich om de wereld en weigeren die als 

onveranderlijk te beschouwen.  Het zijn sociaal - maatschappelijk betrokken voorvechters. 

Even strijdbaar als jullie zelf die de strijdbaarheid van jullie hoofdrolspelers poëtisch, 

kunstzinnig en filosofisch hebben vormgegeven.  

In de jaren negentig wandelt de eerste mannelijk protagonist het toneel op. Oscar Wilde. 

Maar hij heeft dezelfde spirit als zijn vrouwelijke voorgangers, zo blijkt uit de volgende 

woorden die hij tegen koningin Victoria spreekt : “Het echte leven houdt zich niet bezig met 

de feiten maar met de droom, die mag niet vervagen. U moet verrukt durven zijn, ontroerd , 

geïnspireerd door grote zaken. U bent in staat onze cultuur  te verheffen boven de 

alledaagse brutaliteit, Die uit te dragen over de continenten zodat de wereldvrede iets 

dichterbij komt. “ 

De stukken blijven stromen. Simon, Juliana’s derde weg, Anna Hanna en Johanna en nog 

veel meer. Over al dat moois kunt u lezen in het fraai vormgegeven boek  Deze wereld beter, 

anders omgekeerd. Wat dertig jaar geleden begon met twee creatieve en ondernemende 

mensen die zich niet van het toneel wilde laten jagen door bezuinigingen, groeide uit tot een 



heus bedrijf en een bruisend gezelschap waarbij de liefde voor de taal en voor de filosofie 

van de teksten spatte, en het spelplezier van het podium. Waarbij de hartstocht om te 

verhalen van die andere wereld - deze beter, omgekeerd - niet te stuiten was. Het feit dat 

dat nu allemaal vast is gelegd in een boek is van grote waarde. Voor geschiedschrijvers van 

toneel, voor ons, voor jullie, voor een nieuwe generatie toneelmakers. 

In het stuk Veel liefs uit Rusland, kijkt de conservator van de Hermitage samen met zijn 

geliefde naar een schilderij van Catherina de Grote en haar minnaar Potemkin. Dan zegt de 

conservator:  “Die twee zie ik als een hedendaagse metafoor voor de moderne romantische 

mens die worstelt met gevoelens van vervreemding, van wanhopig verlangen. De mens die 

deze wereld anders wil, en steeds op zoek blijft naar de ultieme bevrijding van de 

vastgeroeste materialistische tijdgeest. Waarin de god van de economie wordt aanbeden en 

de hebzucht regeert. Ik geloof dat het echte socialisme, dus niet dat van Stalin of Brezjnev, 

iets wezenlijks kan bijdragen aan de samenleving. Ik geloof niet dat de liberale 

markteconomie de enige weg is. Ik geloof dat de mens meer is dan een optelsom van 

individuen die alleen maar voor zichzelf wensen op te komen. Ik geloof dat we er ook zijn 

om elkaar te beschermen, te behoeden voor ongeluk, wakker te schudden als we dreigen in 

te slapen. En bovenal geloof ik in de schoonheid van de troost, ja ik denk dat kunst daarbij 

essentieel is omdat kunst dat allemaal in zich bergt.” 

Het zijn niet Catharina en Potemkin maar jullie Ineke en Jan-Jaap die dit gesprek dertig jaar 

lang met elkaar en met ons hebben gevoerd. Die dit geloof hebben geleefd en artistiek 

vormgegeven. Een prestatie van formaat. En mochten jullie op een dag naar de wereld kijken 

en je afvragen waartoe al dat zwoegen en schrijven en spelen en dromen en verlangen nu 

helemaal heeft geleid, denk dan aan nog zo’n visionaire dame Dorothee Solle. Op een 

moment dat ze moedeloos was over haar feitelijke bijdrage -met haar boeken en haar 

politieke activisme- aan een nieuwe wereld, vertelde een vriend haar het verhaal van de 

kathedralenbouwers in de middeleeuwen. Ze zouden tijdens hun leven nooit het resultaat 

zien van een voltooide kathedraal. Ze moesten zich tevreden stellen met een boog die ze 

gemaakt hadden, een glasraam of een torentje. Dat was hun levenswerk. Maar ze hadden 

verbeeldingskracht genoeg om in hun dromen de kathedraal te zien en vertrouwen genoeg 

dat de mensen ná hen verder zouden bouwen. 

Lieve Ineke en Jan-Jaap- die wereld beter, anders, omgekeerd waarop jullie hoopten, 

waarvoor jullie speelden, waarover jullie schreven, is als die kathedraal. Jullie zullen hem 

nooit voltooid zien maar jullie hebben genoeg verbeeldingskracht en vertrouwen om hem in 

jullie dromen waar te nemen en te weten dat de mensen na jullie verder zullen bouwen.  En 

dat jullie een belangrijke bijdrage geleverd hebben in de vorm van een boog, een glasraam, 

een torentje, in de vorm van vele relevante, prachtige stukken en dit fraaie boek staat als een 

huis. Dank daarvoor.  

 

 


