
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Theatergroep Bieb 

Een avontuur naar Theaterland. 

1. Inleiding 

Zondagmiddag 7 juli 2019 is het dan zover. Theatergroep “Bieb” speelt de voorstelling “Van Hier naar 

Daar” in de van Wijnenzaal in het Agora theater Lelystad. De zaal is niet uitverkocht, maar goed 

gevuld. Het aantal verkochte stoelen bedraagt 126. Het gaat om een amateur theatergezelschap van 

anderstaligen en statushouders die voor het eerst optreedt. Tot zover reikt waarschijnlijk ook de 

kennis van het publiek. Daarom hebben we besloten om vooraf een kleine inleiding of toelichting te 

geven over het theater project. 

We hebben Raffi Moussa, een Syrische statushouder die via vrijwilligerswerk al veel met onze 

projecten heeft meegedraaid bereid gevonden om iets te vertellen:  

“Hallo, mijn naam is Raffi Moussa. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over de voorstelling voordat 

we beginnen.  

Vorig jaar mei nam Willie Goorsenberg vanuit Welzijn Lelystad, Huis voor Taal het initiatief om samen 

met de FlevoMeer Bibliotheek een subsidie aan te vragen bij de provincie Flevoland, het 

innovatiefonds. Het idee was om een theatergroep te starten voor anderstaligen en statushouders in 

Lelystad. 

De naam innovatiefonds zegt al genoeg. Het gaat namelijk om een uniek project. Een project in het 

kader van non-formeel leren. Een groep mensen die ruim 4 maanden de tijd hebben om wekelijks aan 

een theatervoorstelling te werken. In die periode werken zij aan hun taal en aan het motto van Huis 

voor Taal, namelijk Doen, durven en je Prettig voelen. 

De belangstelling was groot, maar al snel bleek dat theater maken veel tijd en toewijding kost. 

Uiteindelijk bleven er 8 spelers over. Zij hebben 4 maanden hard gewerkt om een theaterstuk te 

schrijven en te spelen. Over hun eigen verhalen en eigen gevoelens, over de relatie tussen moederland 

en Nederland, de alledaagse en niet-alledaagse dingen in het leven van nieuwkomers, met hier en 

daar wat problemen, emotie en humor! Dit hebben zij gedaan samen met theatermaker Rosanne 

Geerdes, met de vrijwillige hulp en begeleiding van Jeanette Spijker en met de hulp van elkaar. 

De theatergroep heeft de toepasselijke naam van Theatergroep BIEB, en werd meteen omarmd door 

andere theatergroepen en -organisaties in Lelystad zoals de Kubus, JTL en Posa. De Agora maakte het 

mogelijk om hier vandaag op te kunnen treden. Souad Kokash verzorgde het beeldmateriaal, terwijl 

tijdens de voorstelling Mahmoud Al Nahas zijn talenten als Live painter zal laten zien. 

Na afloop is er tijd om in de Agora nog even na te praten en 

kunt u proeven van de Syrische hapjes van Hazem Qweder’s  

Chef’s catering. 

Geniet van de voorstelling!!”. 

 

 



 

2. Een Evaluatie 

Zoals uit de voorafgaande inleiding valt op te maken is het ons gelukt!!! Een optreden in Agora 

Theater verzorgd door anderstaligen en statushouders. Waarom dan, wie, wat en hoe dan? Allemaal 

legitieme vragen waarvan het logisch is dat een geïnteresseerde lezer die stelt. Vandaar dat we via 

dit verslag proberen antwoorden te geven op die vragen en tegelijkertijd willen laten ervaren hoe we 

de uiteindelijke voorstelling voor elkaar hebben gekregen.   

Bij elk project, en zeker bij een innovatief project als dit, hoort natuurlijk een evaluatie, voor de 

begeleiders, de spelers, maar ook voor de opdrachtgever: in dit geval het Innovatiefonds van de 

provincie, voor de Bibliotheken. Maar hoe doe je dat, de evaluatie van een innovatief project? Vooraf 

hebben we allerlei vragenlijsten opgesteld om de voortgang te kunnen monitoren. Na een maand 

hebben we die afgenomen, maar die bleek toch te ingewikkeld. Na 2 maanden hebben we de 

vragenlijst aangepast en weer afgenomen, maar de resultaten zijn te nietszeggend. Om te monitoren 

hoe iemand in zijn of haar vel zit moet die persoon wel blijven komen. In het geval van de 

theatergroep is de werkelijkheid dat mensen die slecht in hun vel zitten niet meer komen. Het feit 

dat ze blijven komen zegt eigenlijk al genoeg over de vraag of ze er iets aan hebben. Hoe evalueer je 

persoonlijke groei, talentontwikkeling, taalontwikkeling, binding in de stad? Om te voorkomen dat 

we verzanden in nietszeggende cijfertjes hebben we ervoor gekozen om op een meer kwalitatieve 

methode te toetsen, situaties te schetsen wat we zijn tegengekomen in ons proces, en hoe we 

daarmee zijn omgegaan. De evaluatie is daarom verweven in alle afzonderlijke hoofdstukken en 

verhalen. Vooral in het hoofdstuk “de spelers en hun verhalen” valt te lezen wat de theatergroep 

voor de spelers heeft opgeleverd en wat het voor hen heeft betekend. Hiervoor zijn vanaf een maand 

na afloop van de voorstelling met alle spelers interviews afgenomen en gesprekken geweest. Alles bij 

elkaar is er gekozen om een boekwerk in elkaar te zetten waar we zelf op kunnen terugvallen, waar 

de deelnemers op kunnen terugkijken en waar andere gelijksoortige toekomstige projecten hun 

voordeel mee kunnen opdoen. Ook voor willekeurige cultureel geïnteresseerde mensen kan het 

waardevol en leuk zijn om over de vele facetten van dit project te lezen. 

 

3.  Het idee 

-Ervaringen vanuit het participatie verklarings-traject 

De doelgroep voor dit project zijn statushouders en anderstaligen die door middel van praten in de 

praktijk, dus op het gebied van non formeel leren, in dit geval een theater-setting, een positieve 

impuls ondervinden om te integreren, taal en psychische barrières leren te overwinnen en op hun 

beurt weer een positieve bijdrage leveren aan Lelystad. Participatie is belangrijk en op deze manier 

werken zij op hun manier mee  aan de identiteit van de stad. Huis voor Taal geeft voor de gemeente 

Lelystad al uitvoering aan de participatieverklaring voor gemengde groepen van statushouders en 

reguliere  inburgeraars. Inburgeraars komen overal ter wereld vandaan. In een participatiegroep van 

15 personen is het daarom geen uitzondering dat er 12 verschillende moedertalen worden 

gesproken. Geen wonder dat de wereld van spel en theater een goed instrumentarium vormt om te 

communiceren. In deze zgn. PVT trajecten in Lelystad werd daarom al met deze gemengde 

samenstelling en ook summier met theatervormen gewerkt, en met zeer positief uitziende 

resultaten. 



 

-Ervaringen vanuit Erasmus plus, theater in andere landen  

Huis voor Taal heeft in het jaar 2017 een aanvraag ingediend bij Erasmus plus, een fonds dat het 

mogelijk maakt om internationaal ervaringen op te doen bijvoorbeeld door middel van trainingen en 

job shadowing programma’s. Vanaf de zomer 2018 zijn er al diverse reizen georganiseerd waar 

deelnemers vanuit verschillende afdelingen binnen Welzijn Lelystad en de Bibliotheek konden 

deelnemen. Doelgroep van de landen die we bezochten zijn altijd laaggeletterden, vluchtelingen, 

nieuwkomers, en de thema’s die aan bod komen hangen hier mee samen, bijvoorbeeld participatie. 

In de landen waar medewerkers heen zijn gegaan, Italië (Palermo), Finland, Ierland, viel het op dat 

daar veel met diverse theatervormen werd gewerkt en dat men daar onverdeeld erg lovend over de 

resultaten sprak. Tijd dus, om dat ook in praktijk te brengen in Lelystad. 

 

-Theater in Lelystad: Het spektakel, Lelykracht zilte zee, zoete dromen  

Vanaf 2017 kreeg Lelystad via het VSB fonds een grote financiële injectie met het project Lelykracht. 

De bedoeling van dit project was om op velerlei gebieden in Lelystad reuring te brengen. Welzijn 

Lelystad, De FlevoMeer Bibliotheek, Het sportbedrijf en De Kubus, gingen samen de uitdaging aan om 

door middel van tal van projecten het negatieve imago van Lelystad aan te pakken, verbinding maken 

in de stad, sociale cohesie te vergroten en zodoende mee te helpen bouwen aan de identiteit van de 

inwoners van Lelystad. Eén van de grotere projecten die ontstonden in dit verband was Het 

Spektakel, getiteld “Zilte Zee en Zoete Dromen”. Drie dagen lang een spektakel opgebouwd en 

uitgevoerd voor 1000 tot 1200 (betalende en gesponsorde) toeschouwers per dag. Een 

succesformule die liet zien dat Lelystad klaar was voor dit soort (theatrale) projecten. Niettemin liet 

Het Spektakel ook zien dat het omgaan met diversiteit nog niet zo vanzelfsprekend is in Lelystad: een 

andere reden om ook daarom vernieuwend bezig te gaan, met een theatervorm, voor in dit geval 

anderstaligen en statushouders in Lelystad! 

 

4. Wat is het doel van dit project? 

Het mooie van een theaterproject is dat het op talrijke manieren invloed heeft op het leven van de 

deelnemers. Heel algemeen zou je kunnen zeggen dat het project  in het teken staat van 

competentieontwikkeling in een veilige omgeving. De aanpak van Huis voor Taal zie je terug in de 

volgende slogan: Doen, Durven en Jezelf Prettig voelen. Een non-formele aanpak die tot uiting komt 

met betrekking tot de volgende opsomming die in de subsidieaanvraag staat vermeld:  

- Talenten en competenties van de deelnemers  
- Sociaal leren 
- Betekenisvol contact met anderen 
- Culturele en persoonlijke ontwikkeling 
- Aanleren van basisvaardigheden 
- Ontwikkeling van een theaterstuk dat kan worden gebruikt voor voorlichting- en 

scholingsdoeleinden alsmede integratiebevordering in Lelystad 
- Stress reductie en ontspanning door middel van Theater spelen  
- Amateurtoneel en de functie die zij heeft op het gebied van het leveren van  innovatieve 

ideeën en identiteit geven aan een “levende stad” 



 

 
Op een wat abstracter niveau zou je kunnen zeggen dat het doel drieledig is: 
 

a-Persoonlijke groei 

Dit is wellicht de belangrijkste winst die de deelnemers kunnen verwachten. Alles wat zij leren aan 

vaardigheden, taal en andere competenties, zelfvertrouwen, jezelf presenteren enz. draagt bij aan 

een persoonlijke groei. Om dit te evalueren hebben we geprobeerd gebruik te maken van een 

evaluatieformulier waarop de deelnemers enkele vragen konden beantwoorden. In het geval van 

persoonlijke groei lagen deze vragen op het gebied van positieve gezondheid en persoonlijke groei. 

Het bleek echter al snel dat de vragen die de spelers moesten beantwoorden te ingewikkeld waren 

vanwege de vraagstelling, maar ook vanwege de taalachterstand om dergelijke open vragen goed te 

begrijpen en te beantwoorden. Na een eerste poging hebben we de vragenlijst aangepast naar een 

wat concretere vragenlijst waarop zij konden scoren (van 1 tot 10). Bij een tweede evaluatiemoment 

hebben we dan ook een nieuwe poging gedaan, maar de uitkomsten waren uiteindelijk  te 

nietszeggend. In de praktijk komt het er op neer dat deelnemers die niet goed in hun vel zitten, in de 

opzet van dit project in ieder geval, al snel helemaal afhaken en niet meer terug komen. Van de 

mensen die blijven komen kan worden verondersteld dat zij zich goed voelen, of althans dat zij de 

bijeenkomsten waardevol of leuk genoeg vinden om ermee door te gaan.  Het komt er op neer dat 

aan de spelers zelf goed te zien en merken valt dat ze op persoonlijk gebied groeien. Een persoonlijk 

gesprek na afloop van het hele project zal meer informatie geven over wat de theatergroep voor hen 

heeft betekend. Dit komt later aan bod bij een apart hoofdstuk over de spelers en hun verhalen, 

waar de spelers iets over zichzelf kunnen vertellen. 

 

b- Verbinding maken in de stad 

Een tweede doel van het project is om verbindingen te leggen in de stad, bijdragen aan sociale 

cohesie en identiteit, het promoten van de bibliotheek als plek waar mooie initiatieven zich 

ontplooien. 

Vanaf het allereerste begin zijn we aan de slag gegaan met het leggen van contacten met allerlei 

instellingen en organisaties binnen Lelystad. Via sociale media als facebook en linkedin, het 

verspreiden van flyers over dit nieuwe initiatief, het actief benaderen van cliënten van 

VluchtelingenWerk Lelystad en Huis voor Taal hebben we ruchtbaarheid gegeven aan ons project en 

binnen onze doelgroep potentiële spelers geworven.  Voor onze eerste “proefles” deden er 17 

deelnemers mee. In de daarop volgende bijeenkomsten kwamen er nog mensen bij en vielen er ook 

mensen af. Tenslotte was er een eerste vaste groep van 9 spelers, waarvan in het laatste stadium nog 

één deelnemer wegviel. 8 spelers stonden er op 7 juli op het podium. 

In de contacten met andere instellingen en organisaties was onze vraag tweeledig en steeds 

hetzelfde: 

-Is er bij jullie groep/organisatie een speelplek aanwezig (om te repeteren, of om een uitvoering te 

organiseren)? 



 

-Is er bij jullie groep/organisatie iemand die als contactpersoon zou willen functioneren, af en toe 

komt kijken en feedback geeft?  

De reacties waren ontzettend positief. In korte tijd wist heel theater minnend Lelystad van ons 

bestaan en was bij alle partijen een grote dosis nieuwsgierigheid opgewekt. Er is contact gelegd met 

een groot aantal partijen om te kijken of we konden samenwerken, zoals De Kubus, 

Theatervereniging JTL, Theater POSA, Agora Theater, Utopodium, ’t Lapp, Kitty van de Belt (ex 

Wereldvrouwenproject), theatergroep Droog, theatergroep Gruis, theateratelier Valentina Eleni.  

 

repetitie JTL 

Via De Kubus werd er door Aino Merits een koepelorganisatie opgezet om bijeenkomsten te houden 

met als doel alle initiatieven op het gebied van theater te bundelen. Hoofdvraag hierbij was steeds, 

welke theaterverenigingen zijn er, wat doen zij, worden er dingen dubbel gedaan, ontbreken er 

activiteiten waar behoefte aan is? Diverse keren is er gevraagd of we in staat waren om mee te doen 

met specifieke activiteiten, zoals Lelystart, maar daar was onze groep lange tijd nog niet aan toe. 

Vanwege het experimentele karakter van onze theatergroep  konden we lange tijd geen 

toezeggingen doen en waren we al lang blij als we op een gezette datum een goed stuk neer zouden 

kunnen zetten. Ook werd onze groep met belangstelling gevolgd door Myriam Cloosterman, aan De 

Kubus verbonden en verantwoordelijk voor het amateurtoneel in de provincie Flevoland (Centrum 

Amateurkunst Flevoland).  Nu, nadat we het theaterstuk eenmaal hebben opgevoerd, kunnen we ons 

potentieel beter inschatten voor toekomstige mogelijkheden. 

Flevolandse Theatervereniging JTL was ook vanaf het allereerste begin erg geïnteresseerd. 

Persoonlijke interesse speelde hierin ook een rol, aangezien onze toneelmaker Rosanne Geerdes een 

oud studente is geweest bij JTL. Hetty Beugelink, voorzitter en mede oprichtster is meerdere keren 

komen kijken bij de repetities en uiteindelijk hebben we ook 7 keer in de avond gerepeteerd 

(waaronder de generale repetitie) bij JTL. Haar feedback en enthousiasme waren altijd zeer welkom.  



 

In onze zoektocht naar verbinding, speel-en repetitie plekken kwamen we ook terecht bij Kevin 

Potters van Theater Posa in Lelystad. Kevin bood aan om in Posa te repeteren en te spelen. 

Uiteindelijk hebben we in de beginperiode twee keer ’s avonds in de inspirerende omgeving van 

Theater Posa gerepeteerd. De  bedoeling was dat we zouden afwisselen, maar al snel bleek dat het 

voor de groep beter was om vertrouwd te raken met één locatie en daarop te blijven focussen. Toen 

al vrij snel bekend werd dat Theater Posa waarschijnlijk geen optie was om het stuk begin juli ten 

tonele te voeren, werd er uiteindelijk gekozen voor JTL als repetitieplek. 

Inmiddels waren we ook al vanaf het prille begin van ons bestaan als “Theatergroep Bieb” in gesprek 

gegaan met Jan Gras van Agora Theater Lelystad. Jan Gras is altijd geïnteresseerd in dit soort unieke 

projecten maar zou op dat moment binnen enkele maanden afscheid nemen bij Agora en van zijn 

pensioen gaan genieten. Onze vraag (en stille hoop), om in de Agora te kunnen spelen, werd daarom 

doorgespeeld naar zijn opvolgende medewerkers om hier een beslissing over te nemen. Dat werd 

een positieve reactie, de kleine Van Wijnen Zaal (195 plaatsen) was beschikbaar en we gingen rond 

de tafel om afspraken te maken met Jennifer van Dijk, met als resultaat het vastleggen van de 

definitieve datum van 7 juli 2019. 

  

c- Talentontwikkeling  

Het laatste grotere doel van het theaterproject staat in het teken van het ontwikkelen van talent. 
Natuurlijk heeft dit in eerste instantie ook te maken met de persoonlijke groei die de deelnemers 
meemaken. Het talent om jezelf te presenteren, dingen te durven doen voor de hele groep, laat 
staan voor publiek, en al helemaal in een andere taal, het zelfvertrouwen dat iemand daar mee wint 
enz. Alle oefeningen die theater met zich meebrengt, je stem goed gebruiken, luid en duidelijk 
praten, improviseren, jezelf kwetsbaar opstellen of juist mensen in de groep troosten als ze iets 
vervelends hebben meegemaakt of niet lekker in hun vel zitten. Je lichaam gebruiken, dansen op het 
podium, zingen, het uitbeelden van emoties, vrolijk, boos, bang, dat alles draagt bij aan het vergaren 
van talenten die normaal gesproken misschien nooit aan de oppervlakte zouden zijn gekomen. 
Behalve het aanleren van talenten op het gebied van persoonlijke groei en acteertalent, biedt een 
theatergroep ruimte om basisvaardigheden te ontwikkelen. Deelnemers worden aangesproken op 
hun verantwoordelijkheden. Je kan niet zomaar zonder reden afzeggen voor een repetitie, je moet te 
allen tijde respect tonen voor je medespelers. Speciale aandacht bij theater gaat uit naar 
communicatie en emotionele vaardigheden. Door middel van een speciale app die we hebben 
ingesteld voor onze spelers en begeleiders worden digitale vaardigheden gepromoot zoals het 
opsturen en maken van filmpjes, foto’s maken, elkaar op de hoogte houden etc. 
Taal is tenslotte het grootste struikelblok. Alles wordt gezegd en uitgelegd in het Nederlands, Er 
wordt geoefend in de uitspraak, talloze herhalingen van de teksten die dan toch nog op een 
spontane manier moeten worden gebracht op het toneel vergen inspanningen die anders zijn dan in 
de “normale” gestructureerde, formele taalverwerving. In het theater kun je je niet verstoppen!!!! 
Hoe je taalverwerving via het non-formele kunt evalueren is nog wel een grote vraag, wat helder is, is 
dat de theatervorm een promotie is voor het non-formele leren! 
 

 

 

 



 

5.  Het Verloop 

 

Hoe verliepen de verschillende fases in het project? 

Prefase: Het selecteren van de deelnemers. De selectie 

van de deelnemers duurde een behoorlijke tijd. Al ruim 

voor het tot stand komen van de groep, zijn er 

verkennende gesprekken gevoerd met cliënten uit de 

begeleiding van VluchtelingenWerk, of uit de 

participatiegroepen van Huis voor Taal. Het is 

behoorlijk lastig om hieruit een standaardgroep te 

realiseren. Mensen die geïnteresseerd zijn hebben 

dikwijls werk of verplichtingen elders bij het 

Werkbedrijf. Zo niet, dan kan het zijn dat zij schema’s 

hebben met betrekking tot hun inburgering scholen die 

niet overeenkomen met andere deelnemers. Vanaf 3 

weken voor de start hebben we daarom een 

publiciteitscampagne gestart. We hebben een flyer 

ontworpen om op diverse vindplaatsen in Lelystad 

anderstaligen en statushouders te kunnen bereiken 

met info en een dag dat zij konden kennis maken. 

Deelnemers van Huis voor Taal zijn op meerdere 

manieren benaderd via hun taalgroepen, de inloop in 

de FlevoMeer Bibliotheek of bij Samenspraak Lelystad, 

via de diverse taalcoaches en groepsbegeleiders.  

Er is niet geselecteerd op aanwezigheid van talent of 

speciale competenties. We zijn ervan uitgegaan dat alles leerbaar was en alle vorderingen welkom 

waren. Vooraf hadden we dat wel gehoopt, daarom waren ook muzikanten, en andere soorten 

artiesten van harte uitgenodigd. We hebben altijd de slag om de arm gehouden voor het geval dat er 

een speciaal talent voorbijkwam om die een additionele rol te geven. Bijvoorbeeld dansleraressen, 

zangers, muzikanten, dichters etc. die we kenden, die niet voldoende tijd hadden om structureel te 

oefenen zouden op een bepaald moment hun intrede kunnen doen. Dit hebben we alleen bereikt 

met de Syrische kunstenaar Mahmoud Al Nahas, die zeer bekwaam is in Live painting. Voor hem 

hebben we een speciale rol bedacht om niet tot de spelersgroep te behoren maar wel als talent deel 

te nemen aan de voorstelling.  



 

Foto Mahmoud Al Nahas

 

 

Een tweede talent die gedurende een korte periode regelmatig onze groep bezocht is de dichter 

Esam Alwasete. Als Irakese stadsdichter van Dronten is hij verhuisd en tegenwoordig woonachtig in 

Lelystad. Esam koos er uiteindelijk nadrukkelijk voor om niet integraal deel te nemen aan een 

voorstelling, maar om af en toe wel de spelers te coachen. Hier hebben we een korte periode gebruik 

van mogen maken.  

Het project is nieuw en ook de deelnemers weten niet precies wat het inhoudt om theater te maken. 

Daarom is het moeilijk in te schatten of deelnemers gemotiveerd zijn. De keuze voor bepaalde dagen 

of tijden hebben gevolgen voor wie er kan meedoen. Uiteindelijk zijn we maar enkele keren in staat 

geweest om een vaste groep helemaal compleet aanwezig te krijgen.  

Sommige spelers die wel tijd hadden en geen andere verplichtingen, hadden kleine kinderen. Zij 

vonden het moeilijk om kinderoppas te regelen. De eerste ontmoetingen stonden steeds in het teken 

van spellen, en daar konden ook de kleinsten aan deelnemen. Naarmate de bijeenkomsten 

vorderden werd het karakter ervan serieuzer. De kinderen vormden steeds vaker een storend 

karakter. Week in week uit hebben we dat bespreekbaar gemaakt, vaak bleven de spelers komen 

met de kinderen, in enkele gevallen zochten zij een oplossing. Lovenswaardig was het wel dat zij zijn 

blijven komen. Blijkbaar was de wil om theater te maken zo groot dat ze er de kritiek die ze kregen 

vanwege de kinderen op toe namen. Ook dat is een compliment waard naar onze deelnemers: Laat 

je niet te snel uit het veld slaan, geef niet te snel op. Blijf hopen op een oplossing tot die zich 

aandient! 
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Waar en wanneer gaan we oefenen? 

In het bepalen van de tijdstippen van spelen hebben we ons voornamelijk laten leiden door onze 

eigen mogelijkheden. Zo werd het al snel duidelijk dat Rosanne, onze theatermaker structureel alleen 

alle dinsdagmiddagen en woensdagavonden vrij was. We hebben daarom gekozen om de 

bijeenkomsten 2 verschillende gezichten te geven. De dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00 uur in 

de bibliotheek zouden de “lessen” plaatsvinden. Negen woensdagavonden werden er geprikt (nog 

nader in te vullen waar) om in een informele sfeer te improviseren met publiek erbij. Al snel werd 

duidelijk dat publiek bij de lessen of improvisaties/repetities geen wezenlijke toevoeging vormde, 

daarom was er na verloop van tijd geen wezenlijk verschil meer in avond of middagsessies. Het bleek 

echter wel een manier om door de afwisseling iedereen bij de groep te kunnen houden. Als mensen 

overdag niet meer konden, sloten ze voornamelijk aan in de avondsessies, en andersom. Doordat de 

bibliotheek ’s avonds niet open is, bleef de noodzaak om in de avond een andere locatie te zoeken. 

Na 2 experimenten in theater Posa, vonden we het toch beter om in ieder geval in de avonden ook 

op één vaste plek te spelen en hebben we gekozen voor de optie JTL voor de rest van de 

avondsessies.  

Introductie: De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 februari. Daar kwamen 17 mensen op af. 

Gemotiveerde mensen en mensen die gewoon nieuwsgierig waren. Vanwege de vele wisselende 

samenstellingen in het begin heeft de introductieperiode vrij lang (4 weken) geduurd, en dat was 

geen overbodige luxe. De deelnemers moesten aan elkaar wennen, er moest gewerkt worden aan 

een gevoel van onderlinge veiligheid. We hebben vooral veel gewerkt met steeds wisselende 

spelvormen, improvisaties en kennismakingsspelen. Rosanne is enkele weken afwezig geweest 

vanwege haar vakantie, waarbij de deelnemers ook konden proeven van de werkmethodes van haar 

vervangers (Len en Elise ) en dus andere manieren van aanpak. Vanuit de vervangers kregen we te 

horen dat zij verrast waren en dat er behoorlijk wat potentieel in de groep zat. De eerste 

woensdagavond sessie  vond plaats op 20 februari, waar met behulp van verschillende fotos al wat 

werd losgemaakt, mensen wat meer over zichzelf konden vertellen.  

De vloer op: Vanaf de 2e woensdagavond sessie (13 maart) kregen de eerste verhaallijnen al wat 

meer vorm, zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van een thema van de voorstelling, het 

zoeken naar inspiratiebronnen, elkaar beter voorstellen. De thema’s die daarbij naar boven kwamen 

waren cultuurverschillen, elkaar niet begrijpen, en toekomstperspectieven. We hebben veel scènes 

gespeeld op basis van fictieve verhalen en improvisaties, en beetje bij beetje vonden we de link van 

deze verhalen naar het echte leven. De voorlopige werktitel werd “Van Hier naar Daar”. Alle 

deelnemers waren namelijk nieuwkomers en op een moment in hun leven van hier naar daar 

gegaan. Met deze titel konden we nog alle kanten op. In deze periode speelde de  “familiemusical De 

Titanic” cultureel centrum De Kubus. Via Mathijs Broers en Herman Schlooz werden vrijkaarten 

aangeboden voor de spelers van onze groep. We hebben de voorstelling met onze groep mogen 

bezoeken en die maakte een grote indruk. Sommige deelnemers participeerden dan wel in een 

theatergroep, maar waren hun hele leven nog niet in een theater geweest! Voor het eerste zagen ze 

in, wat er van hen verwacht werd, hoe het theaterspel indruk kan maken op publiek, gevoelens kan 

losmaken. De raakvlakken van een gezonken Titanic met vele vluchtverhalen van kleine bootjes die 

zinken op zee is snel gelegd. Salwan: “In deze scenes voelde ik weer precies wat ik toen voelde, ik 

beleefde het weer helemaal opnieuw. Alleen nu was het mooi, ik kon er zelfs van genieten, er werd 

mooi bij gedanst”!  



 

Taalfase/spelfase/regiefase: In het begin legden we nog wel eens iets uit in de eigen taal van de 

deelnemers, of via een deelnemer die er op dat moment al iets meer van begreep. Beetje bij beetje, 

heel onbewust zijn we dat steeds minder gaan doen. Soms was het een kwestie van herhalen en 

blijven proberen totdat de betreffende personen het begrepen.  Dit wil niet zeggen dat zij de taal al 

beter spraken, maar wel dat zij al beter in staat waren om dingen te begrijpen. De taalfase en de 

spelfase liepen eigenlijk door elkaar heen. 

Door te spelen en te praten werd beetje bij beetje duidelijker waar de bepaalde accenten van de 

teksten lagen en hoe zij hier op in moesten spelen door middel van hun spel. We wisten dat we min 

of meer het eerste weekend van juli zouden gaan optreden. Dat betekende dat we in deze periode, 

april-juli alle zeilen moesten bijzetten om te zorgen dat we iets goeds te presenteren hadden. 

Rosanne sleutelde en schreef aan de scenes om er een mooi samenhangend verhaal van te maken. 

Tijdens de sessie en oefeningen kregen de deelnemers en begeleiding de kans om hier weer op te 

reageren en dingen aan te passen. Op deze harmonieuze manier ontstond een eindproduct. Iedere 

week werden alle afzonderlijke scenes gespeeld, als we niet compleet waren (meestal dus), speelden 

wij zelf de ontbrekende rollen. De laatste 3/4 weken werden voorbereidingen genomen met 

betrekking tot de attributen, decorstukken, montage en andere facetten die belangrijk werden voor 

de werkelijke uitvoering van het theaterstuk op 7 juli 2019  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Het schrijven van een theaterstuk 

Het schrijven van een theaterstuk op maat, zorgt ervoor dat iedere deelnemer zich betrokken, 

gehoord en gezien voelt. We starten met praten. Aan de hand van gesprekken zijn er thema’s als 

werk, taal en het thuisland die naar voren komen. Dan starten de improvisaties. Rosanne kiest als 

theatermaker een thema en een vorm en de spelers improviseren aan de hand van een opdracht. Zo 

ontstaan de eerste versies van scènes. Er worden aantekeningen gemaakt en aanwijzingen gegeven. 

Aan de hand van de aanwijzingen ontstaat er een tweede versie en een derde of vierde. Soms is de 

vierde versie al een scène die bijna helemaal af is, maar meestal begint dan het schrijfwerk pas. De 

improvisaties en de verhalen van de spelers zijn de input voor het schrijven van het theaterstuk. Voor 

de repetities werkt Rosanne nieuwe scènes uit. Deze lezen we samen, we kijken of het klopt en er 

worden nog wat aanpassingen gemaakt. 

Ook krijgen de spelers af en toe een schrijfopdracht. Een goede schrijfopdracht formuleren blijkt nog 

niet zo makkelijk. Je wilt de spelers de vrijheid geven voor eigen interpretatie, maar als ze niet 

snappen wat de vraag is, moet je het toch gaan uitleggen met voorbeelden en is er sturing die de 

vrijheid beperkt. Toch komen er hele mooie verhalen naar voren. Natasha vind bijvoorbeeld een 

creatieve ingang voor de vraag waar is thuis? Ook Salwan is een geboren dichter. Iedere speler heeft 

een indrukwekkend verhaal en aan de hand van opdrachten en vooral persoonlijke begeleiding 

komen er steeds meer verhalen naar boven. 

Op deze manier verzamelen we veel materiaal voor het script. Het script wordt uitgewerkt door 

Rosanne. Jeannette gaat met iedere speler individueel zitten om de teksten door te lezen. Op een 

aantal punten wordt de tekst aangepast zodat het beter uit te spreken is. Na een eerste versie met 

vooral losse scènes, wordt er in de repetitie gekeken naar de overgangen. Een aantal overgangen 

worden tekstueel aangepast en anderen worden ingevuld met beweging en/of muziek. Zo komen we 

tot een totaal script voor de voorstelling. 

 

7.  Het groepsproces 

Het belangrijkste bij het maken van een voorstelling is dat iedereen zich veilig voelt. We starten dan 

ook met een kennismaking vol spelletjes. Zonder dat ze het misschien door hebben zijn alle 

deelnemers aan het toneelspelen en eerste verhalen worden gedeeld. Aan de hand van simpele 

opdrachten leren de spelers elkaar kennen en verschillende theaterstijlen kennen. Het is vanaf het 

begin lastig om iedereen bij elkaar te krijgen, maar toch wordt er door middel van hapjes getoond 

dat er groepsbinding ontstaat. Met de première in aantocht groeit de betrokkenheid. De spelers 

spreken onderling af om te oefenen en kinderen worden naar thuisblijvende mannen gestuurd. De 

spelers respecteren elkaar, hebben veel plezier. Het woord familie valt soms. Nieuwkomers hebben 

niet veel familie in Nederland, maar de theatergroep heeft na verloop van tijd voor meerdere 

mensen iets weg van familie. 

Gedurende de periode dat we wekelijks bij elkaar komen maken we samen een hoop mee. In het 

groepsproces ontstaan nieuwe verhalen. Delen van scenes gaan een eigen leven leiden. Uitspraken 

van mensen op toneel worden deel van de groep. Persoonlijke verhalen van de spelers worden 

opgenomen in de groep en krijgen een plaats.   

Toen we na de voorstelling wegens de vakantie stopten, is er tijd besteed om met alle spelers apart 

nog eens rustig na te praten over de voorbije periode.  Met alle spelers zijn interviews gehouden. 



 

Hierbij kwamen basisvragen aan bod als: Wat vond je van de theatergroep (open vraag)? Wat heb je 

er geleerd, niet geleerd, wat voor invloed had de groep op je (gezins)leven in deze periode of voor 

jou als persoon, wat was het lastigste, wat zijn de mooiste herinneringen, wat zou je nog willen 

leren? Er werd teruggeblikt op het thema en het persoonlijke verhaal dat de spelers in de groep 

wilden vertellen. 

 

 

8. De spelers en hun verhalen 

 

Salwan (Syrië) 

Vanaf het moment dat het idee van een theatergroep vorm vatte, was Salwan één van de eerste 

gegadigden om een mogelijke interesse te polsen. Salwan werkte als journalist in Syrië en schreef 

dikwijls in de krant over kunst en cultuur. In die zin was hij één van de weinige deelnemers die vooraf 

enige (professionele) affiniteit voelde met theater. Vanaf het eerste moment dat ik hem sprak over 

theater tot aan de daadwerkelijke start, zat misschien wel een jaar, maar hij bleef geïnteresseerd. 

“Over theater schrijven” en “theater maken” zijn natuurlijk twee totaal verschillende takken van 

sport, maar dat Salwan het talent had om met woorden te werken bleek al snel. Tijdens de eerste 

werksessies/schrijfsessies kwam er van alles bij hem boven en als een bijna volleerd dichter nam hij 

de groep mee in zijn gevoelens over Syrië en Nederland. 

Voordat de theatergroep was begonnen had ik met Salwan en zijn vrouw Rabab een gesprek met 

betrekking tot werk. Hij wachtte op een baan als conciërge op een van de middelbare scholen in 

Lelystad, via het Werkbedrijf. Op mijn vraag of hij niet liever als journalist wilde werken in Nederland, 

antwoordde hij dat dit niet het geval was. Om als journalist te werken, moet je de finesses van de 

woorden kennen, je moet je perfect kunnen uitdrukken in de taal, anders werkt het niet. Journalist 

zijn, dat was misschien iets voor later, veel later!  



 

Salwan ontwikkelde zich in rap tempo tot één van de steunpilaren waar het theaterstuk zich op zou 

gaan baseren. Mooie teksten van zijn hand die op hun beurt anderen weer inspireerden. Tevens had 

hij de grootste monologen van de voorstelling tot zich te nemen. Omdat zijn monologen veel 

persoonlijke thema’s betroffen zoals Vrijheid en Respect, speelt dit in zijn echte leven ook een rol en 

kan hij hier gemakkelijker over praten. Een maand voor de definitieve voorstelling kreeg Salwan een 

baan bij de strijkcentrale van Simie. Dit had allereerst gevolgen voor de groep aangezien hij op 

sommige repetities niet aanwezig kon zijn. Bovendien sloeg de vermoeidheid toe, het was zwaar 

werk en hij verscheen moe op de repetities. Bij Simie wordt onder de werknemers vooral Engels 

gesproken en Salwan raakte daardoor veelvuldig de kluts kwijt in het Nederlands. Alsof hij het 

Nederland aan het vergeten was….. Dat was gelukkig niet het geval. 

 

Als ik hem vraag hoe hij nu terugkijkt, antwoordt Salwan dat hij op taalgebied veel heeft geleerd. Hij 

heeft daadwerkelijk ondervonden dat zijn woordenschat sterk vooruit is gegaan. Behalve dat de 

theatergroep hem een goed gevoel gaf, (het is iets dat hij erg leuk vindt en ook relatie heeft met 

journalistiek), heeft hij op het gebied van communicatie veel geleerd. Wanneer zeggen mensen iets 

serieus, wanneer maken zij een grapje? Hij is nu veel beter in staat de subtiele ondertonen te horen. 

Hij heeft ontdekt dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn en ziet het belang van creativiteit en 

improvisatie, ook in de taal. “Vroeger” moest alles meteen goed zijn als hij iets zei, nu durft hij veel 

meer te praten. Tekenend voor de vooruitgang die hij heeft gemaakt, is het feit dat Salwan na drie 

maanden op zijn werk al is bevorderd tot teamleider!  Het leuke aan de theatergroep is dat hij veel 

heeft geleerd van andere mensen in de groep. Het was natuurlijk een zeer divers gezelschap, vele 

nationaliteiten. Het geeft hem ook een goed gevoel dat zoveel mensen de voorstelling zo mooi 

vonden. Uiteindelijk zou het ook leuk zijn om samen met Nederlanders te spelen. Of samen oefenen 



 

met andere toneelgezelschappen. In ieder geval heeft hij veel geleerd over Lelystad, het culturele 

leven. Wat theater betreft heeft hij nu veel meer vertrouwen gekregen, goed voor de volgende 

voorstellingen indien die gemaakt worden. 

Het moeilijkste van het project was om zijn tijdschema rond te krijgen, eerst met school, daarna met 

zijn werk. Dat is niet leuk voor de groep, want die rekende op hem. Tenslotte, een puntje van kritiek 

is het feit dat er nooit een stukje heeft gestaan in de FlevoPost over de voorstelling. Wel een halve 

paginagrote advertentie voorafgaande aan de voorstelling, maar geen interviews en dergelijke.   

Rabab (Syrië) 

Dat Salwan was geïnteresseerd in theater, was geen verrassing meer, maar toen ik hem thuis 

opzocht, bleek dat Rabab, zijn vrouw, ook mee wilde doen. Ze was enthousiast en natuurlijk meteen 

welkom. Beiden kenden Rosanne al van voorgaande workshops waar Rabab en Salwan  (samen met 

hun dochtertje Jowel) graag aan meededen. Dit had wel wat gevolgen. Ten eerste hadden zij geen 

oppas voor het dochtertje, en ten tweede was Rabab zwanger en zou ze vlak na de voorstelling 

uitgeteld zijn.  De vraag was dan ook of alles goed zou gaan en zij het tot het einde toe zou 

volhouden. In al die tijd heb ik Rabab nooit en te nimmer horen klagen over haar zwangerschap of 

dat zij iets niet kon. In al die tijd heeft zij slechts één keer een repetitie afgezegd in verband met 

vermoeidheid. Dat zegt veel over haar commitment en inzet. Het grappige is dat in de voorstelling 

Salwan tijdens zijn reis soms refereert aan de baby in de buik van Rabab, die inderdaad zwanger is, 

maar in feite refereert hij dan aan het dochtertje dat inmiddels 3 jaar is en altijd bij elke repetities 

aanwezig was. Niemand die uiteindelijk alle teksten zo goed wist als Jowel! De aanwezigheid van 

Jowel en andere kleine kinderen was soms erg leuk, maar had ook zijn storende kanten, het bracht 

ons uit concentratie en vertraagde soms het leerproces. In de voorstelling is ruimte ingelast voor de 

manier waarop zij elkaar hebben leren kennen. 

Als ik haar vraag iets te vertellen over de theatergroep en het feit dat ze zwanger was, hoe dat was, 

antwoordt ze dat de theatergroep voor haar zwangerschap juist goed was. Het onderlinge contact in 

de groep was erg fijn. 

 “Ook al was ik soms erg moe thuis, wilde ik toch naar de bijeenkomst, daar voelde ik me ontspannen 

en bleef ik in beweging, thuis zou ik me alleen maar moe voelen”.  

Onderdeel van de voorstelling was de manier waarop Rabab en Salwan elkaar hebben ontmoet. Dat 

is een erg leuke scene, maar na zovele repetities voor hen zelf een beetje saai geworden. 

Daarentegen is het voor hen als echtpaar juist erg leuk om het project samen te hebben gedaan. In 

de vele scenes zitten talrijke opmerkingen en situaties die in de loop van tijd een eigen leven zijn 

gaan leiden en als zodanig vaak op een leuke manier weer terugkomen in het echte leven. Dat zijn 

dan van die momenten dat eigenlijk alleen de spelers weten waar het over gaat. Daar wordt veel 

over gelachen. Een ander voordeel als echtpaar is natuurlijk dat zij samen meer hebben kunnen 

oefenen op hun teksten en spel.  



 

 

Rabab verbaast zich erover dat zij al haar teksten zo goed wist te onthouden. En dat niet alleen, 

uiteindelijk kende zij alle teksten van iedereen uit haar hoofd. Dat moet veel zelfvertrouwen geven. 

Toch, nu haar tweede dochtertje inmiddels is geboren, denkt ze dat het opnieuw spelen van de 

voorstelling geen probleem zal zijn, maar een nieuwe voorstelling maken is misschien nog een beetje 

teveel gevraagd. 

 

Natasha (Zuid Afrika) 

Natasha was het grootste talent in de theatergroep. Hoewel zij daar zelf nooit mee te koop liep, en 

iedereen de ruimte gaf om te stralen, werd zij al snel door iedereen als de absolute ster gezien. Zij is 

geboren in Zuid Afrika (haar ouders komen oorspronkelijk uit Mozambique) en studeerde tijdens ons 

project af voor haar master Applied Drama & Theatre. Ongetwijfeld heeft zij het voordeel dat enkele 

woorden verwant zijn aan het Zuid Afrikaans, maar zij is in alle opzichten een ontzettend snelle 

leerder. Na één of  twee keer oefenen heeft zij praktisch alles onder de knie. Zij heeft een ontzettend 

groot improvisatietalent en spreekt helder en duidelijk. 

Natasha had zojuist het participatieverklaringstraject gevolgd toen ik haar vroeg om mee te doen 

met de theatergroep. Daarop zei ze meteen ja. Om weer met Huis voor Taal in zee te gaan voelde 

vertrouwd. Ze kende Willie al en ze zag de theatergroep eigenlijk als een vervolg op het traject (een 

soort participatie: stap 2). In die zin had het evengoed een sportgroep kunnen zijn, maar omdat haar 

interesse al bij het theatervak lag, was ze extra geïnteresseerd. Terugkijkend op deze periode van de 

theatergroep zegt ze dat zij het als nieuwkomer erg fijn heeft gevonden om ergens in te participeren 



 

in een vreemd nieuw land op een gebied dat ze erg leuk vindt. Iets doen wat je leuk vindt, behalve te 

voldoen aan alle verplichtingen van inburgering, administratieve rompslomp, een leuke manier om 

andere mensen te leren kennen, dat is fijn. Theater ontdekken in Nederland! Dit keer niet als docent, 

want in Zuid Afrika gaf zij zelf theaterklassen aan kinderen bij het verwerken van traumatische 

ervaringen, maar nu als leerling zelf. Wat haar bezig hield waren vragen als “hoe leer ik de 

Nederlandse taal door middel van theater?” “Hoe leer ik dingen door met Nederlandstalige mensen 

om te gaan?” “Hoe ga ik om met mijn eigen creativiteit in een voor mij vreemde taal?”.  

De taal speelt een belangrijke rol bij theater, en Natasha was zich er zelf van bewust dat zij precies 

moest weten waar een stuk over gaat, om zelf iets goed over te brengen. Dit had in de lessen beter 

aan bod mogen komen. Uiteindelijk begrijpt iedereen alle scènes wel, maar in een vroeger stadium 

had hier iets meer gezamenlijk mee gedaan kunnen worden. Een soortgelijke observatie geldt ook 

voor de “theater skills” van de deelnemers. Tijdens de repetities is er veel geoefend om ieders 

performance te verbeteren. Maar er had toch meer aandacht mogen zijn voor een bewustzijn dat 

spelers niet alle skills in huis hebben. Spelers meer bewust laten worden waarom dingen belangrijk 

zijn, theater gericht, zoals een goed gebruik van je stem, maar ook thema’s als op tijd komen en 

dergelijke. De eerste maanden hebben we veel met energizers gewerkt, maar naarmate het einde 

naderde, is deze aandacht wat verslapt, begrijpelijk, gezien de tijd die we nodig hadden, maar ook 

wel jammer.  Niettemin roemt Natasha het geduld dat de begeleiders hadden met de groep. Voor 

haar een goede leerschool en voorbeeld hoe zij op haar beurt kon leren om geduldig om te gaan met 

leerlingen in haar toekomst en hoe liefdevol om te gaan met hen. De theatergroep vormde een 

stabiele factor in haar leven, een vaste activiteit die ze te doen had en was ook in sociaal opzicht erg 

bevredigend. 

Al tijdens dit project heeft zij audities gedaan in Utrecht bij Dox, de grote talentenpool voor 

Nederlandse films en theatergroepen, en met succes! Er werd haar een parttime contract 

aangeboden. Na het einde van de voorstelling kreeg zij ook van JTL Lelystad een vrijwilligersplek 

aangeboden om les te komen geven.  Op professioneel niveau heeft Natasha goed geobserveerd hoe 

in Nederland begeleiders omgaan met deelnemers/spelers. Dit, samen met de groei van haar 

netwerk op theatergebied in Nederland, is voor haar van grote meerwaarde.  



 

 

Haar interpretatie van Hier en Daar gestoeld op de tegenstelling warm en koud geeft iedere 

toeschouwer kippenvel. In de schrijfsessie “waar voel ik me thuis” schreef zij de basis voor deze 

scene. Ik voel me thuis “waar ik warmte voel” (een deken, comfort, vrede, weer, nieuwe vrienden).  

Die scène was voor Rosanne al meteen een vast punt om aan vast te houden. Natasha was de ideale 

persoon om de afzonderlijke scènes aan elkaar te lijmen door haar grote verteltalent en theatrale 

capaciteiten. Zij vervulde als het ware de rol van verteller door de hele voorstelling heen en zorgde 

ervoor dat iedereen op tijd door kreeg wat hij of zij moest doen. 

 

Ziad (Syrië) 

Ziad was één van de bekende en sturende krachten achter het project “Samen Eten” dat door de 

Serviceclubs in Lelystad en Stichting Welzijn Lelystad anderhalf jaar heeft gedraaid. Dat Ziad talent 

had om te koken was al snel duidelijk, bij VluchtelingenWerk Lelystad nam hij altijd al zelfgemaakte 

heerlijke hapjes mee om te proeven. Als lid van het projectteam Samen Eten, had ik bij deze zeer 

gezellige bijeenkomsten de vrouw van Ziad, Nisreen, leren kennen. Het koken interesseerde haar niet 

zo veel, maar zij was wel een bepaalde expressieve vrouw, die graag danste, plezier maakte zodat ik 

in haar een geschikte en leuke kandidate zag voor de theatergroep. Ruim voor de start had ze me 

verteld graag mee te doen. De kookkunsten van Ziad waren ook reden voor het Werkbedrijf om te 

kijken of Ziad niet via Haje Restaurants iets kon doen. Dat heeft een tijdje geduurd, maar toen ik aan 

het begin van het theaterproject bij Nisreen en Ziad langs ging om te praten, was Ziad al weer thuis 

en zijn avontuur met Hajé afgelopen. Ziad heeft behoorlijk moeite met de taal, spreekt wel een 



 

beetje Engels maar moest in Nederland toch eerst goed gealfabetiseerd worden. Tot mijn verbazing 

verscheen Ziad  vanaf dag één op de theater bijeenkomsten en zijn vrouw niet.  

Het was steeds beter te merken dat Ziad een beetje terneergeslagen was, en het was duidelijk dat 

zijn situatie (geen werk, geen bezigheden) niet zorgde voor een optimale thuissituatie. Na een aantal 

weken wilde hij om die reden ook stoppen met de theatergroep. Als begeleiding hebben we op hem 

ingesproken dat het zijn goed recht was om te stoppen, maar dat het misschien ook juist een kans 

voor hem was om zijn frustraties en dergelijke van zich af te gooien. Ziad is blijven komen en bleek 

één van grote gangmakers in de groep. Het werd duidelijk dat hij in zijn eigen land een compleet 

ander leven leidde, daar ook een gangmaker was. In de Nederlandse taal zal hij waarschijnlijk geen 

wonderen gaan verrichten, maar hij bleek een hele mooie stem te hebben, mooi te kunnen zingen en 

daarvan te genieten. Na de voorstelling werd er door het publiek over hem gesproken als die leuke, 

sympathieke man die zong en danste… Ziad wilde zo weinig mogelijk tekst, maar heeft in mijn ogen 

de theatergroep gebruikt om een stuk frustratie van zich af te werpen, en dat is hem goed gelukt. Als 

ik Ziad nu zie, zie ik een andere Ziad dan van een jaar geleden. 

Order, order!!!!!!! 

Yohanna (Eritrea)  

Vanuit de campagne, enkele weken voorafgaande aan de officiële start van het project, om 

deelnemers te werven voor de theatergroep, kwam Yohanna binnen. Yohanna is een vrolijke vrouw 

van 29 jaar die klaar is met haar inburgering (A2) en daarom al een woordje Nederlands spreekt. Zij is 

enorm leergierig. In één van de tussenevaluaties geeft zij aan graag te willen zingen. Dat knopen we 

goed in onze oren. Wat zij ook graag wil is werken of een opleiding volgen. Liefst een opleiding in de 

ouderenverzorging. We hebben geprobeerd haar te helpen om het ROC binnen te komen en 

zodoende nog in aanmerking te laten komen voor studiefinanciering, maar dat is helaas niet gelukt. 

Bij haar toelatingsgesprek vond men dat haar rekenkundige capaciteiten niet voldoende waren om 

haar op laag niveau (!) te laten instromen. Weer een gemiste kans voor Nederland! Haar zoektocht 

naar werk of opleiding staat model voor haar scène in het theaterstuk waar zij op zoek gaat naar 

werk of een opleiding. Hier komt zij in aanraking met de (on)mogelijkheden van nieuwkomers in de 

Nederlandse samenleving, Oehhhh……! Na haar teleurstelling dat zij niet meer kon gaan studeren, 

heeft zij toch volgehouden op haar zoektocht naar werk en uiteindelijk dit gevonden in een horeca 

setting bij Hajé. 

Yohanna geeft aan een hele leuke tijd te hebben gehad met de theatergroep waarin zij veel heeft 

geleerd. Niet alleen is haar woordenschat met sprongen vooruit gegaan, maar ze is nu veel minder 

bang om te praten. Het feit dat je met veel verschillende nationaliteiten gedurende een langere 

periode optrekt zorgt ervoor dat je in het Nederlands automatisch over veel verschillende 

onderwerpen spreekt, en niet alleen maar oppervlakkige gesprekjes hebt. De conversaties zijn nu 

veel spontaner, er is meer echt contact. Er werd in deze periode echt een relatie opgebouwd met 

andere mensen. Ze is enorm tevreden over de tijd die de begeleiding aan alle spelers heeft besteed 

en het grote geduld dat we met hen  hebben gehad.  



 

Het optreden in de Agora heeft ervoor gezorgd dat zij nu meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Het 

geeft een goed gevoel dat zoveel mensen haar hebben zien spelen. Dat zelfvertrouwen neemt zij op 

haar beurt ook weer mee naar haar werk. Alleen jammer dat er niet veel mensen uit Eritrea naar de 

voorstelling zijn komen kijken. Op mijn vraag waarom de Eritrese mensen niet komen kan ze geen 

antwoord geven. Ze vinden het te duur, hebben andere verplichtingen, enzovoort, maar dat zijn 

slechts excuses. Ook al zou het gratis zijn geweest, is het nog de vraag of ze dan wel zouden komen.  

Wat Yohanna een beetje heeft gemist is het leren over de manier van leven van de Nederlanders. 

Logisch, want deze voorstelling was juist gericht op de verhalen van de nieuwkomers, om zich te 

presenteren aan de Nederlanders. Ook over de verhalen van alle spelers onderling is niet uitgebreid 

gesproken. Niettemin is zij nu meer toegerust om echt contact te maken met Nederlanders. De 

eerste maanden had Yohanna problemen om haar dochtertje alleen te laten of onder te brengen. 

Later zocht zij de oplossing bij de dochter van Amleset, de andere speelster uit Eritrea, die op haar 

dochtertje ging passen. De mooiste herinneringen van Yohanna hebben betrekking op mooie scènes, 

zoals het stuk over warmte van Natasha, maar ook was het heel speciaal voor haar dat zij zich voor 

publiek heeft kunnen uitspreken over dingen die zij belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld In haar 

dialoog met Amleset: 

“We hebben allemaal gekozen om naar Nederland te komen. De één voor de liefde, de ander door 

oorlog. We hebben allemaal ons land achtergelaten. Families zijn gescheiden. Maar nu zijn alle 

slechte tijden voorbij. We wonen in vrijheid. Met de mensen van wie we houden. Alles is goed en ik 

dank God. Ik dank God, alles is goed” 

 



 

Amleset (Eritrea) 

Een andere kandidate die vanuit de campagne overbleef is Amleset. Amleset en Yohanna, allebei uit 

Eritrea, kennen elkaar wel maar zijn heel verschillend. Zij is wat gereserveerder dan Yohanna en kijkt 

anders tegen het leven aan. Dat heeft te maken met een stuk voorgeschiedenis. De verschillende 

zienswijzen op Nederland, waar is mijn thuis, wordt duidelijk uitgebeeld in tal van scènes tijdens de 

voorstelling. In de voorstelling wordt duidelijk gemaakt dat iedere nieuwkomer zijn eigen verhaal 

heeft, geen verhalen hetzelfde zijn, ieders situatie is uniek. Dit wordt het meest treffend 

weergegeven in de trialoog tussen Salwan, Yohanna en Amleset. Amleset is dankbaar voor alles wat 

Nederland haar heeft geboden, maar haar thuis zal toch altijd blijven verwijzen naar Eritrea.

 

Daniel (Eritrea)  

FlevoMeer Bibliotheek was de thuislocatie van de theatergroep. De naam van de groep is niet voor 

niets “Bieb”. Elke dinsdag vonden hier de repetities plaats. Dat was om 15:00 uur, ná de inloopuren 

op dinsdag van Huis voor Taal, de inloop van de bibliotheek waar nieuwkomers al onder de hoede 

werden genomen door vrijwilligers van Huis voor Taal, die op non-formele wijze anderstaligen op 

weg helpen met de Nederlandse taal. Daniel, Hanane en Mary waren hier veelvuldig te vinden en 

vervolgden na hun taal uren hun weg naar de theatergroep in activiteitenruimte in de bibliotheek. 

Daniel was van iedereen het jongst en ook het kortst in Nederland en ging daarom ook nog niet naar 

school,  Al zijn Nederlandse kennis was daarom afkomstig uit zijn uren bij Huis voor Taal. Daniel is 

een jongen die houdt van een lolletje, hij geniet om in het middelpunt van de belangstelling te staan, 

van tegendraads zijn en van uitproberen hoe ver hij kan gaan. Daarom paste hij goed bij een 

theatergroep. Zij taalniveau steeg met de week, maar zijn tegendraadsheid en jongensachtige 



 

streken brachten ook veel onzekerheid in de groep. Iedereen heeft met veel plezier samengewerkt 

met Daniel, we hebben veel van hem geleerd en hij van de groep, maar terwijl de groep als totaal er 

zich steeds meer van doordrongen werd dat er uiteindelijk een goed theaterstuk moest worden 

afgeleverd, en dat de weg daarheen nog behoorlijk moeizaam was, werd steeds duidelijker dat 

Daniel een onzekere factor was en bleef. Een maand voor de voorstelling is met pijn in ons hart 

besloten om Daniel mee te delen dat hij niet meer mee kon doen. Daniel werd in deze periode ook 

nog begeleid vanuit VluchtelingenWerk Lelystad. Daar is over dit afscheid ook nog ruim gesproken. 

De eigen woorden van Daniel waren. “Helaas, ik ben uit de theatergroep gezet, maar ik heb het zelf 

verpest!”. We hopen dat deze zelfreflectie Daniel helpt om zijn weg te vinden in Nederland. Hij heeft 

de voorstelling in de Agora mogen zien en schreef na afloop in onze groepsapp dat het een mooie 

voorstelling was en dat de spelers goed hebben gepresteerd! De scène die Daniel zou hebben 

gespeeld heette “Daniel wil niet!” 

Hanane (Marokko)  

De grootste verrassing, degene die de meeste persoonlijk groei heeft doorgemaakt is zonder twijfel 

Hanane. Zij sprak nog maar weinig Nederlands, was erg onzeker over haar zelf en ging gebukt onder 

een trieste thuissituatie waarbij zij gescheiden van haar kinderen leeft en hen maar zeer korte tijd 

per maand mag zien. Haar grootste nachtmerrie is dat haar kinderen opgroeien in een Nederlands 

gezin, geen Arabisch spreken en zij dus niet met hen kan communiceren. Een behoorlijke “stimulans” 

natuurlijk om Nederlands te leren, maar voor iemand die niet gealfabetiseerd is, een lastige opgave.  

Vrienden of familie heeft zij niet in Nederland, alleen een begeleidster van Kwintes die aan haar is 

toegewezen. In gesprek met Hanane, aftastend op welke momenten van haar leven zij gelukkig is 

geweest, kon zij zich niets voor de geest halen. Haar gelukkige momenten werden beetje bij beetje 

vormgegeven door de theatergroep. Hier vond zij haar eerste vrienden en vriendinnen, beleefde ze 

gelukkige momenten en vond zij troost bij de anderen die haar opbeurden. Zij fleurde op en ging net 

als haar “vriendinnen” soms haar kapsel veranderen, meer tijd aan haarzelf besteden. Voor de 

gezelligheid nam zij soms wat lekkers mee voor bij de repetitie, haar zelfvertrouwen werd steeds 

groter. Ze had aangegeven moeite te hebben om dingen te onthouden, dus wilde weinig tekst 

hebben zodat ze niets kon vergeten. Na enkele maanden stond daar ineens een zelfverzekerde 

vrouw. Bij het wegvallen van Daniel, met zijn scène van “Daniel wil niet”, moest er een oplossing 

worden gevonden. Iedereen was er meteen van overtuigd dat Hanane daar uitstekend voor in 

aanmerking kwam. Ook Hanane wilde niet (over haar verleden spreken) en wilde het liefst een mooie 

toekomst zien. Op toneel werd haar deze mooie toekomst geboden, werd zij als mooie rijke dame 

aangekleed en had zij geld om anderen te helpen. “Als haar moeder in Marokko haar nu zou kunnen 

zien”, gelukkig en succesvol, met vrienden en alles erop en eraan in Nederland, dan zou haar mooiste 

droom zijn uitgekomen. Op de vraag aan haar begeleidster, of zij kon inschatten wat de theatergroep 

voor Hanane heeft betekent, geeft zij aan dat Hanane haar in deze periode vaak vertelde dat zij daar 

veel kon lachen, dat zij van muziek, dans een zingen houdt, dat ze zich in de theatergroep kon 

ontspannen. Ze vond het contact met de mensen fijn en heeft iets gedaan wat ze eerst nooit zou 

durven:  Nederlands spreken in het openbaar. Hanane vertelt dat haar mooiste herinnering ligt in ons 

bezoek aan de musical-voorstelling in de Kubus, en dat zij vooral veel heeft genoten van alle 

spelletjes, energizers, improvisaties en oefeningen die we samen als groep deden. Vóór de 

voorstelling begon, zag ze alle mensen zitten en was ze bang, bang dat ze fouten zou maken voor het 

publiek. Ze was blij met haar rol als rijke en succesvolle vrouw die alle problemen van anderen kon 

oplossen: “geen probleem: hier heb je geld”, “geen probleem, neem mijn jas maar”.  



 

Alle mensen zijn heel lief voor me geweest, ook de begeleiding. Uiteindelijk was Hanane een stabiele 

factor in de groep en wist zij als geen ander wat er moest gebeuren en vervulde zij een glansrijke rol! 

Haar twee dochtertjes, hun pleegmoeder en haar begeleidster zagen de voorstelling en vonden dat 

ze het uitstekend had gedaan! 

 

Mary (Kenya) 

Mary is al een behoorlijke tijd in Nederland en nu fanatiek bezig met de Nederlandse taal. Wanneer 

zij bij de inloop van Huis voor Taal hoort over een theatergroep is zij meteen enthousiast. Vanuit haar 

jeugd herinnert ze zich nog goed hoe er op school aan drama werd gedaan en hoe leuk ze dat vond. 

Ze houdt van spelen en spelletjes. Daarom besluit ze mee te doen. Vanuit Huis voor Taal is zij al 

bekend met de creatieve werkvormen om de taal te leren. Zij spreekt al best wat Nederlands maar 

heeft nog wel steeds moeite met haar uitspraak. Ook praat zij over het algemeen wat zacht 

waardoor het niet altijd goed te verstaan is. Over haar progressie en ontwikkeling tijdens de 

theatergroep kan ze vrij kort zijn: “ Ik heb geleerd niet bang meer te zijn om te spreken en dingen te 

zeggen. Ik voel me vrij”. Een mooier compliment voor Huis voor Taal, waar Doen, Durven en je  

Prettig voelen het motto vormt, is er bijna niet. Ze durft nu vrijuit te spreken. Dit was eigenlijk al 

goed te merken vlak voor de voorstelling. Waar de meeste spelers toch een bepaalde spanning 

voelden, vertelde Mary toen al dat ze niet gespannen was.  Zij is in 2002 naar Nederland gekomen, 

niet vanuit een traumatische oorlogssituatie of iets dergelijks, maar toch, in de loop van de jaren 

gebeuren er altijd dingen die je leven gaan bepalen. Ook al vinden die gebeurtenissen plaats in je 

land van herkomst, terwijl jezelf in Nederland zit. Dit zal iedereen die ergens ter wereld een 

nieuwkomer is, bekend in de oren klinken. Mary heeft dit thema opgepakt om te laten zien hoe zij is 

omgegaan met de dood van haar zus, die in Kenya een dochtertje achter liet, en op welke wijze zij 



 

haar heeft geholpen. In haar verdriet en samen met haar innerlijke stem (Natasha) vindt zij een 

manier om met de situatie in het thuisland om te gaan. Over het algemeen is Mary nooit zo open 

over haar privé leven, daar heeft niemand iets mee te maken. Maar toch is ze blij dat ze dit 

persoonlijke verhaal heeft kunnen vertellen, alsof er een last van haar schouders is gevallen. De 

introductie, het gedeelte waar de spelers zich presenteren en vertellen waar ze vandaan komen vond 

ze de mooiste scene . En daar staat ze niet alleen in. Ook vanuit het publiek heeft Mary meteen na 

afloop van de voorstelling veel reacties gehoord dat dit erg ontroerend was en mensen al meteen 

geraakt werden, met een brok in de keel zaten of zelfs tranen op kwamen. Maar voor een volgende 

keer, toch liever een verhaal,…. als in een film, in plaats van allemaal persoonlijke verhalen. De 

mooiste herinneringen aan het project waren de repetities, altijd spannend…! 

 

Over de begeleiding is Mary goed te spreken, al waren er ook wel wat moeilijke momenten. 

Daaronder viel bijvoorbeeld het feit dat de begeleiding Daniel vertelde dat hij niet door kon gaan. Dat 

vond ze erg jammer, maar uiteindelijk begreep ze de beslissing van de begeleiders wel. Ook vond ze 

het soms vervelend dat de begeleiding erg streng was op het gebied van absenties en/of wanneer 

spelers andere verplichtingen hadden, bijvoorbeeld in het geval van wisselende werktijden e.d. 

Nadiia (Oekraïne)  

Vanwege de vele lovende reacties hebben we na ons optreden in de Agora nog twee voorstellingen 

gespeeld, in Dronten (Meerpaal) en in Lelystad (JTL). Vanwege werkzaamheden waren echter onze 

twee Eritrese vrouwen reeds gestopt. Nadiia kwam precies op het goede moment in contact met de 

theatergroep. Zij was meteen enthousiast. Binnen zeer korte tijd moest zij zich het hele theaterstuk 

eigen maken. Geen gemakkelijke opgave, ze was pas kort in Nederland. Zij nam tekstueel wat kleine 



 

algemene zinnen over en er werd een fysieke (wacht)scene voor haar ingevoegd, om niet teveel hooi 

(tekst) op haar vork te nemen. Zij mocht bovendien zingend met haar prachtige stem, de voorstelling 

met een Oekraïens lied afsluiten. 

Jeannette (Nederland) 

De vervanging van de tweede Eritrese speelster voor de twee latere voorstellingen werd opgelost 

door Jeannette, de vrijwilligster, een rol toe te bedelen in het stuk. Jeannette heeft in het verleden 

ook theater gemaakt en nu ze weer met theater aan de gang is, begon het bloed weer te kriebelen. 

Ze vond het leuk om een actievere rol te spelen, samen met de nieuwkomers. Vanuit de 

oorspronkelijke spelers kwam wel eens vaker de wens om met andere Nederlandse spelers te 

werken, dus dat werd een mooie combinatie. Jeannette is natuurlijk “een beetje anders” dan de rest, 

zoals blijkt in de voorstelling. 

“Ik heb de spelers met veel plezier geholpen bij het maken, begrijpen en uitspreken van de tekst. Ik 

vond het ook heel leuk om met de 2e en 3e voorstelling mee te doen. Ik voelde me echt één met de 

andere spelers. Welke reis/reizen je maakt, hangt af van waar je vandaan komt en in welke situatie je 

zit. Hoe bevoorrecht ben je wel niet, als je in een vrij land leeft! Wat ik heel mooi vind, is dat we veel 

van elkaar geleerd hebben. Zo blijven we openstaan naar elkaar, of je nu "hier" of "daar" vandaan 

komt.” 

 

9. De begeleiding 

Rosanne  

Gedurende mijn opleiding heb ik gewerkt met verschillende doelgroepen, maar toch is elke groep 
anders. Ik heb met Willie verschillende malen met statushouders en anderstalige mogen werken 
binnen het participatietraject, maar een voorstelling maken  is een heel andere tak van sport dan het 
geven van een workshop of begeleidende opdrachten. Als maker ben ik gewend om te ondernemen, 
maar dit is vaak samen met anderen binnen de theaterwereld. Toen Willie mij vroeg hoe ik stond 
tegenover het opzetten van een theatergroep was ik meteen enthousiast, maar ik wist ook meteen 
dat het een pittige klus ging worden. Dit had vooral te maken met de geringe theaterervaring van het 
team en het korte tijdsbestek. Maar wat is er mooier dan theater in een wereld brengen waar haar 
aandeel nog klein is?  

Terugkijkend zou ik toch graag een productieleider in de arm genomen hebben. Nog steeds de mix 
van theaterachtergrond en geen theaterachtergrond houden, maar iets minder eenzaam in de kennis 
van theater. Zeker omdat iedereen in het team naast dit traject ook nog andere werkzaamheden had 
en het altijd meer tijd vraagt dan je denkt. Op het vlak van PR viel bijvoorbeeld veel meer te halen. 
Zowel vooral om deelnemers te verzamelen, maar zeker ook vlak voor de voorstelling.  

Ieder mens is anders en dat is een kracht. Als theatermaker probeer ik dan ook iedereen in zijn eigen 
kracht te zetten. Iedereen verdient een zo genoemd ‘shine- moment’. Een moment waarop een 
individu even in de spotlight staat en hier zelf met vertrouwen van kan genieten. Deze theatergroep is 
een bijzondere mix van mensen. De een met al veel ervaring met theater en een ander die 
binnenkomt met het idee haar en make-up te doen, maar zich zelf vind in spel. Ik ben heel blij 
geweest met Jeannette als vrijwilliger in dit project. Zij heeft een deel van de begeleiding met name 
van de taal op zich genomen. We hebben vaak de groep opgesplitst waarbij zij en Willie even een op 
een met een deelnemer konden zitten. Het persoonlijk contact is binnen een project als deze heel 



 

belangrijk. Idealiter ga ik vooraf bij iedere deelnemer thuis langs. Dit allemaal om er voor te zorgen 
dat de deelnemers zich gezien en gehoord te voelen. De een op een momentjes met Jeanette en Willie 
hebben hiervoor gezorgd. Uiteindelijk heeft iedere deelnemer een solo gehad, de een in beweging, de 
ander in de vorm van een lied en weer een ander in tekst, maar ze hebben allemaal kunnen ‘shinen’.  

 Ik heb vanaf het begin van dit project geloofd in het effect van het project. Op spelers, op publiek, 
maar zeker ook op het team er achter en op mezelf als maker.  Ik heb spelers zien groeien als spelers, 
in taal, maar ook als mens. Er zijn vriendschappen ontstaan, er zijn verhalen gedeeld, er is troost 
gevonden in elkaar en elkaars verhalen. Het publiek is geraakt, heeft (meer) begrip gekregen voor de 
situatie van de spelers en geïnspireerd om in Lelystad of ergens ander ook anderstalige te 
ondersteunen. Ik heb mogen zien hoe mensen achter de schermen uit hun schulp zijn gekropen en in 
hun kracht zijn gaan staan. Ook zij zijn verhalen zijn gaan delen en ik heb gezien partners zich hard 
zijn gaan maken voor de toekomst van de deelnemers. Zo heeft Hetty van JTL een van de spelers een 
vrijwilligersplek aangeboden om les te komen geven. Dit na het zien van de voorstelling.  Dat alles 
heeft er voor gezorgd dat ik als theatermaker meer waardering heb gevonden in het beroep dat ik 
beoefen en ik ben dan ook heel dankbaar voor deze ervaring.  

 

 



 

Jeannette 

Ik ben als vrijwilliger bij dit project gekomen. Als leerkracht heb ik veel met kinderen aan theater 

gedaan. Ook heb ik zelf gespeeld in een aantal amateurproducties. Het idee om met 

nieuwkomers/anderstaligen een theaterstuk te maken sprak mij zeer aan. Met de doelgroep heb ik de 

nodige ervaring. Het klikte met Willie en Rosanne, dus ik besloot er open in te gaan en te kijken wat 

mijn aandeel zou kunnen worden. Dat was wel even zoeken. Uiteindelijk heb ik mij vooral op de tekst 

van het stuk gericht. Zo ontstond er met elkaar een stuk, dat vanuit de spelers kwam, maar wel 

duidelijk zou zijn voor publiek. Een aangrijpend, afwisselend stuk met hier en daar wat humor. 

Ik denk dat het wel handig geweest was om de onderlinge taakverdeling tussen Willie, Rosanne en 

mijzelf wat beter af te spreken Er is naar mijn idee nogal wat tijd verloren gegaan, omdat niet altijd 

geheel duidelijk was wie wanneer wat zou doen.  

De spelers hebben een heel proces doorgemaakt, waarbij ze op een creatieve manier met hun 

ervaringen en de Nederlandse taal zijn bezig geweest. In het begin was het vooral elkaar leren 

kennen, ervaringen delen en plezier hebben Deze periode heeft wel enige tijd geduurd. Omdat we 

toch een stuk op de planken wilden brengen, is er op een bepaald moment wel gevraagd om zoveel 

mogelijk aanwezig te zijn, op tijd te komen, en te zorgen voor kinderoppas. Het bleek moeilijk om alle 

spelers er allemaal bij te hebben bij de repetities. Niettemin werd iedereen steeds meer 

meegetrokken in het stuk. Ook werd de betrokkenheid naar elkaar steeds groter. 

Ik ben heel trots op het resultaat! Het zou mooi zijn om gezien de reacties van het publiek, dit 

avontuur verder door te zetten. Misschien ook met Nederlandstalige spelers. Zo zou je nog meer 

verbondenheid kunnen bewerkstelligen. 

 

 



 

Willie 

Al drie jaar lang begeleid ik in het kader van de participatieverklaring groepen anderstaligen en 

statushouders, uit Lelystad. Dit zijn trajecten van ongeveer 2 á 3 maanden waarin met nieuwkomers 

wordt besproken hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan, wat de belangrijkste waarden en 

normen zijn in de Nederlandse samenleving en waar iemand terecht kan voor vragen. Steeds vaker 

maakt een stukje theater deel uit van een bijeenkomst, bijvoorbeeld als een welkome “energizer”. 

Op het einde van elk traject zijn er onder de deelnemers vriendschappen gesloten en heb ik een 

speciale band opgebouwd met de deelnemers. In die zin heb ik de nodige ervaring opgedaan over 

wat nieuwkomers in Nederland ervaren en hoe zij hiermee omgaan.  Hoewel in deze groepen het ook 

juist de bedoeling is dat er discussie los komt, mensen van elkaar leren, is het begeleiden van een 

theatergroep toch iets heel anders. Nog meer dan bij de participatiegroepen ligt het initiatief bij de 

spelers. Natuurlijk zit er ook in de theatergroep een aspect bij van leren, al was het alleen al met 

betrekking tot de taal, oefenen om verstaanbaar te praten voor publiek etc. Het gaat er uiteindelijk 

om dat je samen iets “maakt”. Het resultaat is tastbaar, de voorstelling! Dit maakt de theatergroep 

anders. De accenten liggen hier meer op het gebied van samenwerking, verantwoordelijkheid, 

groepsgevoel  en natuurlijk eigen creativiteit. Ondanks het feit dat de deelnemers amateurs zijn en 

weinig tot geen theater ervaring hebben kwam die creativiteit sterk naar boven. Invaldocenten en 

bezoekers stonden versteld van de creativiteit.  

Ik ben zelf bij (op één na) alle bijeenkomsten geweest om zoveel mogelijk feeling te houden met de 

groep, en met de voortgang. De creatieve leiding was uitstekend in handen van Rosanne en met een 

vrijwilliger als Jeannette die op theatergebied zelf de nodige ervaring heeft, was mijn rol binnen de 

bijeenkomsten niet al te groot. Althans, dat gevoel heb ik nooit gehad. Omdat tijdens creatieve 

opdrachten de groep soms werd gesplitst, heb ik wel vaak waardevolle gesprekken kunnen voeren 

met de deelnemers, die weer van toepassing kwamen bij het schrijven van het stuk of om mensen te 

stimuleren ergens voor te gaan. Voor de rest lag mijn taak meer in het regelen van alles wat er “bij 

komt kijken”. Locaties regelen, facturen bijhouden, mensen uitnodigen etc. Alles met betrekking tot 

de projectadministratie, voortgang, verslaglegging waar rekening mee moet worden gehouden. Ook 

het onderhouden van contacten met alle betrokken instellingen, zoals Kubus, JTL etc. waar we mee 

te maken kregen, het zoeken naar talenten die we een rol konden geven binnen de voorstelling, zoals 

Mahmoud Al Nahas, de live-paint artiest. 



 

 

De grootste uitdaging vond ik in al die tijd om in te kunnen schatten hoe ver onze spelers waren. Op 

theatergebied, zijn ze verstaanbaar, durven ze zichzelf te zijn op het podium, kunnen ze alles 

onthouden, raken ze in paniek of gaan ze onverwachts juist improviseren? maar bovenal, kunnen ze 

de spanning en de druk aan? Wij als begeleiders hadden al last van de druk, hoe zit het met de 

spelers, nog drie weken, …… nog twee weken, gaat iedereen aanwezig zijn? In al de maanden 



 

voorbereiding zijn we slechts één keer compleet geweest, steeds was er wel iemand niet, maar bij de 

uitvoering kan dat natuurlijk niet. Het voelde bijna vreemd aan, toen we op 7 juli helemaal compleet 

waren en iedereen voor het eerst het podium zag waar ze zouden gaan spelen. “Oei wat is dit 

podium groot”. Dit thema, het omgaan met de absenties, niet weten of de deelnemers zich bewust 

zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover de anderen, de druk om te presteren en dit alles 

gebruiken om het groepsproces te stimuleren, daar is de meeste energie in gaan zitten. Maar dat is 

uiteindelijk voor mij persoonlijk ook het leukste aspect van alles! 

  

 

10. De nazorg, …..hoe nu verder? 

 

Na een periode van intensieve samenwerking als groep hebben de spelers een nauwe band met 

elkaar gekregen. Er zijn vriendschappen ontstaan en de groep is hecht geworden. Het gevaar is dat 

de deelnemers in een gat vallen omdat ze de wekelijkse activiteiten gaan missen, hun nieuwe 

vrienden niet meer zien en eigenlijk een nieuw soort doel missen. We hebben namelijk ruim 4 

maanden ergens naar toe geleefd.  

Op de dag van de voorstelling ontstond eigenlijk spontaan al het idee om iets te organiseren, 

bijvoorbeeld een Barbecue. Een check in alle agenda’s, (het is immers vakantietijd) leidt tot de datum 

30 juli, 3 weken na de voorstelling. Als begeleiders komen we vooraf al een keer bij elkaar om over 

onze ervaringen bij te kletsen en voorbereid te zijn op vragen die tijdens de reünie waarschijnlijk 

zullen worden gesteld. Vragen zoals bijvoorbeeld: Hoe vond het publiek onze voorstelling, willen we 

doorgaan met de theatergroep, zijn we binnen ons budget gebleven enz. Op de dag van de 

voorstelling hebben we ’s morgens een complete “doorloop” gedaan in de Agora die we hebben 

gefilmd. Deze is door Alex, onze vrijwillige fotograaf en filmer die dag geheel vastgelegd op camera. 

We besluiten dat we alle deelnemers een DVD hiervan als cadeautje en ter herinnering zullen geven 

op de reünie. 

-Hoe vond het publiek onze voorstelling? Hoeveel mensen waren er en wat waren de reacties? 

Na de voorstelling waren er meteen vele lovende woorden vanuit het publiek. Aangezien we direct 

na de voorstelling gelegenheid boden om in de foyer nog wat na te praten onder het genot van 

Syrische hapjes kon het publiek ontspannen reageren en met iedereen in gesprek gaan.  

De meest gehoorde woorden waren ontroerend, fantastisch, professioneel. Dat was meteen na de 

voorstelling. Tijdens ons vooroverleg voor de reünie besluiten we via de sociale media het publiek de 

gelegenheid te geven om, nadat de eerste emoties zijn gezakt, nogmaals reacties te schrijven over de 

voorstelling. Kon iedereen het stuk goed volgen, hoe was de verstaanbaarheid, wat vond men van de 

tijdsduur, de thema’s etc?  Deze reacties zullen we in ons verslag publiceren. 



 

 

-Willen we doorgaan met de theatergroep? Op welke manier? Welke samenstelling?  Vallen er 

spelers af, komen er nieuwe spelers bij, gaan we een hele nieuwe (tweede) groep samenstellen? 

Kunnen we dit theaterstuk elders nogmaals opvoeren? Gaan we een heel nieuw stuk schrijven en 

instuderen? Zijn er bepaalde delen van de voorstelling die we kunnen perfectioneren en gebruiken 

voor presentaties aan instellingen enz. Is het een idee om in de groep ook van oorsprong 

Nederlandstalige spelers mee te laten doen? Kunnen we andere verbindingen leggen, bijvoorbeeld 

met Urban Village in Lelystad? 

Als begeleiding besluiten we dat we in het ideale geval dat iedereen meer wil, nog 2 keer zullen 

optreden, vanaf eind september en periode begin oktober. Er is vraag vanuit de Meerpaal Dronten 

en ook de FlevoMeer Bibliotheek en JTL zijn geïnteresseerd. Deze laatste 2 opties zouden we kunnen 

combineren. Het belangrijkste vooralsnog is om de vraag “willen we doorgaan met de theatergroep” 

voor te leggen aan de spelers zelf! Tijdens de reunie/barbecue op 30 juli klinkt hier een volmondig en 

enthousiast JA op, alleen Yohanna heeft wat twijfel of ze dat kan bolwerken met haar werk. Over de 

vorm van een doorstart is wat de spelers betreft alles nog mogelijk. Welzijn Lelystad biedt aan om de 

repetities op hun locatie op de Schans in de avond te kunnen doen. Om door te kunnen gaan is dan 

alleen nog nodig dat we een blik werpen op ons gebruikte budget tot nog toe. 

 

 

 



 

-Hoe is het met ons budget gegaan? 

Halverwege augustus valt er al wel een balans op te maken van hoe we financieel hebben 

gepresteerd in vergelijking met onze begroting.  

 

Uit een kostenoverzicht van de theatergroep zijn de gemaakte kosten In grote lijnen te verdelen in: 

Begeleidingsuren    8.000,00 

Oefenlocaties      1.042,10 

Betr. div. op de dag voorstelling Agora  2.742,55 

Publiciteit/PR     1.313,98  

Attributen, kostuums en overig       373,08 

Onder voorbehoud dat er mogelijkerwijze nog facturen binnen komen zitten we met de huidige 

situatie  van 13.471,71 ruim binnen ons budget van 20.000,00 euro. We hebben zuinig geleefd, niet 

meer uitgegeven dan nodig was en de “show basic ingericht”. Voor zover het kostuums betrof heeft 

Rosanne zelf alles in elkaar genaaid, Een goed voorbeeld van improvisatie zijn de 9 koffers die we 

hebben aangeschaft. Deze koffers speelden een cruciale rol in de voorstelling. Alle spelers zijn met 

een “koffer” naar Nederland gekomen, daar zaten allerlei opdrachten in die bij de deelnemers 

hoorden, zoals het zoeken naar werk, toekomst, geld etc. Behalve als koffer dienden zij als andere 

typen objecten. Tevens deden zij dienst als computer (een geopende koffer met een touwtje, zie 

foto), gestapelde koffers werden een balie voor de kinderopvang, koffers neergezet in een V-vorm 

dienden als een boot. Tijdens de voorstelling werden de koffers onopvallend ingeleverd om 

beschilderd te worden door Mahmoud als artistieke aanvulling en als persoonlijk aandenken aan de 

show! Mahmoud schilderde live op de achtergrond op het toneel, waar iedereen zijn vorderingen in 

de gaten kon houden. 

-Doorstart van de theatergroep 

Aangezien bijna iedereen wil doorgaan met de theatergroep, in welke vorm dan ook, met nieuwe 

aanvulling van spelers, nieuwe voorstelling etc. zou het mooi zijn om de financieën die we nog niet 

gebruikt hebben te kunnen inzetten voor een stukje borging voor de toekomst van dit project en om 

een mooi verslag (boekje) te kunnen produceren. Daarvoor wordt contact opgenomen met het 

innovatiefonds om te vragen of zij hiermee akkoord gaan, omdat het project slechts tot 1 september 

loopt. 

De commissie van het Innovatiefonds reageerde positief op onze vraag. Het resultaat is dat we 29 

oktober een voorstelling hebben kunnen geven in een bijna volle Meerpaal (kleine zaal, 120 

toeschouwers) en 2 november een allerlaatste voorstelling in JTL Lelystad. Het concept van de 

theatergroep gaat door met hier en daar wat nieuwe spelers. Bij de laatste voorstellingen waren 

Amleset en Johanna er wegens tijdgebrek niet meer bij, wel een nieuwe ster uit Oekraine, Nadiia, 

terwijl Jeannette, onze vrijwillige begeleidster een rol heeft toegedeeld gekregen in dit enigszins 



 

aangepaste stuk.  Ook gaan we verder met het creëren van een hele nieuwe voorstelling en hopen 

iedereen weer te zien als we halverwege het komende jaar opnieuw de planken op gaan.  

Door het positieve oordeel van de subsidie commissie om een doorstart te kunnen maken en de 

theatergroep te borgen hebben we voldoende uren voor de nodige begeleiding, projectadministratie 

en een kwalitatief mooie evaluatie en komen we min of meer uit op ons oorspronkelijke berekende 

budget. 

11. Theatergroep BIEB, meerwaarde voor FlevoMeer Bibliotheek Lelystad 

FlevoMeer Bibliotheek heeft letterlijk en figuurlijk ruimte gegeven aan een nieuw initiatief op hun 

locatie. Vanuit de naamgeving, namelijk “Theatergroep BIEB”, is promotie gemaakt voor 

ontmoetingen met nieuwe doelgroepen. Een Nederlands publiek is in staat gesteld om kennis te 

nemen van culturele uitingen van nieuwkomers in een aantal uitvoeringen. De theaterproductie “Van 

Hier naar Daar” gunt het publiek een inkijkje in de wereld van nieuwkomers. Toeschouwers wordt 

een beeld geschetst van de relatie tussen moederland en Nederland, de alledaagse en niet 

alledaagse dingen in het leven van nieuwkomers, die hen bezig houden. Uit de reacties blijkt dat 

mensen die de voorstelling hebben gezien ontroerd waren, het een indrukwekkende voorstelling 

vonden, onder de indruk waren van wat de spelers in korte tijd bereikt hebben. In deze evaluatie is te 

lezen hoe de theatergroep van invloed is geweest op het leven van de spelers en bij aanwezige 

toeschouwers, kortom een promotie van het Non-formele leren, waar DOEN DURVEN en JE PRETTIG 

VOELEN de basis vormt voor aspecten van taalverwerving, talentontwikkeling, persoonlijke groei, 

culturele ontwikkeling en cohesie in de stad.  

Voor FlevoMeer Bibliotheek is dit belangrijk. De functie van de bibliotheek is al lang niet meer enkel 

het uitlenen van boeken. Steeds meer wordt de bibliotheek een ontmoetingsplaats voor diverse 

groepen mensen, een plek waar taalverwerving plaats vindt, waar basisvaardigheden worden 

aangeleerd, discussies worden gevoerd en culturele diversiteit een weg vindt. De Wsob schrijft 

openbare bibliotheken vijf functies voor: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & 

literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Het mooie van een theaterproject is dat 

deelnemers  door middel van theater op veel van deze gebieden actief gestimuleerd worden. 

In Lelystad is de FlevoMeer Bibliotheek belangrijk als vindplaats voor anderstaligen. Deelnemers van 

Huis voor Taal, komen in eerste instantie in de bibliotheek terecht voor een intake en nemen vooral 

in het begin van hun zoektocht naar de Nederlandse taal deel aan de inloop van Huis voor Taal in de 

bibliotheek. De bibliotheek is dan ook een belangrijke vindplaats voor anderstalige talenten. Sinds 

jaren is de bibliotheek een weg ingeslagen waarbij zij zich veel meer wil proflileren als 

ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen, allerlei culturen, kennismaking met kunst en 

cultuur, amateurtoneel, als motor voor projecten op het gebied van participatie enz. Na de eerste 

voorstelling in het Agora Theater zijn er nog twee voorstellingen geweest.  In ons streven naar 

verdere samenwerking tussen bibliotheken in Flevoland is er nauw samengewerkt met de Meerpaal 

in Dronten om de voorstelling te presenteren voor vrijwilligers van Huis voor Taal Dronten. Ook is 

hier aansluiting gezocht bij het AZC in Dronten. We kijken er naar uit om nog meer samen te werken 

met Dronten, en ook andere gemeenten en bibliotheken in Flevoland. Binnen Lelystad bestond er 

tussen FlevoMeer bibliotheek en Theatervereniging JTL al een goede samenwerking. Deze is gebruikt 

om speciaal voor de medewerkers van de bibliotheek en JTL een voorstelling te organiseren bij JTL. 



 

Het theaterproject voor anderstaligen en statushouders is al met al een grote promotie geweest voor 

het non-formele leren.   

 

12. Reacties van de bezoekers 

 

Nieuwsbrief Samenspraak Lelystad Zomer 2019, (Elselien van Asten): 

Theater voorstelling …VAN Hier naar Daar… zondagmiddag 7 juli Agora 
theater 
Deze voorstelling was een groot succes! 
De spelers, waaronder een paar die ook een SSL coach 
(SamenSpraak Lelystad) hebben, beeldden o.a. hun reis uit 
vanuit Kenia, Syrië, Marokko, Eritrea en Zuid-Afrika naar 
Nederland. Dagenlang lopend of in een vrachtauto, een bootje, 
een trein of  vliegtuig, met een koffer. En dat alles in het 
Nederlands. Een mooie Huis voor Taal productie! 
 

Margriet Stel, FlevoMeer Bibliotheek: 

Ik vond de voorstelling verrassend, ontroerend en bij vlagen ook confronterend. Verrassend direct al 

door het laten zien waar iedereen vandaan is gekomen en welke reis ze hebben moet maken om hier 

te komen. Dat is op zich al indrukwekkend. Confronterend vond ik ook het deel over dat wij hier 

vinden dat de mensen zich toch vooral nuttig moeten gaan maken en het liefst aan het werk gaan. En 

hoe we dat tegelijkertijd met allerlei regeltjes onmogelijk maken. Zij willen wel. Het beschilderen van 

de koffers vond ik een mooie verrassende vondst. En tegelijkertijd was het geen loodzware 

voorstelling. Er zat ook humor in. En ik vind het geweldig dat deze groep mensen in alle 

kwetsbaarheid, de taal nog niet echt machtig, deze uitdaging aangaat. Daar heb ik bewondering voor.  

Tessa van Looij: 

Ik vond en vind het heel erg knap dat mensen die om welke reden dan ook, best kort geleden, zo'n 

lange reis hebben afgelegd, ten eerste al zo goed zichzelf kunnen uitdrukken in een taal die (nog niet) 

die van zichzelf is én ook nog op een podium gaan staan. Het geeft mij een inkijkje in hun reis en 

gevoel. 

Kitty van den Beld (initiatief Vertellende Wereldvrouwen) 

Deze voorstelling vond ik zeer ontroerend én indringend. Dat begon al meteen bij de 

openingsscène  waarin wij geconfronteerd werden met de vluchtreis. Mooi vanuit de herhaling met 

koffers, mooi waarop ieder haar/zijn eigen verhaal, naam en geboorteland vertelde, intens omdat 

het voor ons heel erg dichtbij kwam. De “acteurs” waren en bleven heel persoonlijk. Met humor en 

verdriet. Heel knap dat de zeer jonge regisseuse in 6 maanden deze prachtige voorstelling heeft 

kunnen maken. Ik vond het een super voorstelling en werd door hen alle zeer geraakt. Dank je wel 

dat ik bij erbij mocht zijn. 



 

Myriam Cloosterman (adviseur CAF) 

Alle lof voor de initiatiefnemers van de voorstelling ‘van hier naar daar’, die is gestart vanuit Huis 

voor taal te Lelystad met als doel  de spelers, allen met een migratie-achtergrond, op een andere 

wijze te laten oefenen met de Nederlandse taal. Zeker wanneer je weet dat het pas op het einde van 

het repetitieproces mogelijk was om met de voltallige spelersgroep te werken. Wanneer je de zaal 

inloopt en een zitplaats zoekt gaat je aandacht meteen uit naar de grote wereldkaart die met felle 

kleuren op het podium is ingekleurd. In de openingsscene wordt deze kaart verlevendigd doordat alle 

spelers opkomen met een rolkoffer om te vertellen welke reis zij hebben afgelegd om uiteindelijk in 

Nederland uit te komen. Dat zijn indrukwekkende verhalen en je denkt: “wat een reis hebben deze 

mensen afgelegd”. 

Vervolgens worden er een tal korte scènes gespeeld in wisselende samenstelling. Daarbij het soms 

moeilijk te verstaan wat er wordt gezegd, vanwege de onwennigheid van de spelers met de 

Nederlandse taal. Het gaat over hun kennismaking met de Nederlandse samenleving: van quiz tot 

boerenkool. Wie me vooral opvalt is een speelster uit Zuid–Afrika; met haar positieve uitstraling en 

haar vitale bewegingen op het toneel geeft ze vaart aan de voorstelling waar andere spelers nog 

aarzelend staan te spelen. 

Knap om dit te maken met zo’n jonge onervaren groep toneelspelers die überhaupt hun weg in 

Nederland aan het zoeken zijn én ook op een professioneel podium in het Agora-theater. Na afloop 

staan er heerlijke Syrische hapjes op de tafeltjes van de foyer in het Agora-en spreek ik met enkele 

medewerkers waaronder de regisseur en spelers. Ik hoor dat voor sommige spelers de sociale 

contacten die deze groep bood enorm belangrijk zijn geweest. Natasha, de speelster van Z-Afrika, 

blijkt serieuze plannen te hebben en wil zich verder inzetten om kinderen de Nederlandse taal te 

leren via drama! Als adviseur bij het CAF heb ik haar de nodige info gegeven zodat ze verder kan met 

haar plannen.



 

 

 

        

       

       

       

         

        

        

         

        

         

        

        

       

       

         

        

         

      

         

         
 


