
#7 test-5:       Verlangen naar duiven en een loempia
Rollen en relaties 2. Naast de kennismaking ontstond er ook informatie 

over geschreven en ongeschreven regels binnen de 
instelling. Zowel op sociaal niveau als ook op het 
gebied van macht en hiërarchie. Dit sluit aan bij het 
spoor: rollen en relaties.

Wat heb ik onderzocht?  
1. In deze iteratie stond allereerst kennismaking 
met een nieuwe partner en bijbehorende 
deelnemers centraal. Deze informatie is belangrijk 
voor het uitvoeren van de ontmoetingen tijdens #7.



Op 24 juni voerde ik voor het eerst een test uit bij partnerinstelling 
Vughterstede. Doordat ik deze nog niet ken kom ik onbevangen binnen. 
Dit maakt dat ik scherp observeer. De iteratie #7 test-6 voerde ik uit met 
deelnemers Mevr. RJ en Dhr CK. De ontmoetingen duurden 1 tot 1.5 uur. 

De locatie:  
Ik installeerde me in de eetzaal annex café annex gezamenlijke ruimte 
van Vughterstede. De locatie voelde donker en vol.  
In de zaal werd tegelijkertijd gekegeld. Er waren dus zo’n 25 bewoners 
bezig met een balspel. Er was veel controle en weinig privacy door de 
‘toeschouwers’, 

Externe omstandigheden: 
Het was meer dan 30 graden buiten en ook binnen zeer warm. 

conversation-starter: 
Ik had een paspop met een jurk uit de jaren 50 bij me. Deze 
conversation-starter trok telkens veel bekijks en daardoor werden 
deelnemers nieuwsgierig 
Medium:  
Ik werkte weer met pen en inkt om materiaal te verzamelen. 
Het scenario:  
Op basis van mijn ervaringen in #7 test-5 en omdat het een eerste 
kennismaking betrof ging ik meer improviserend te werk. Het scenario 
heb ik niet gebruikt. In een gesprek vroeg in naar de ervaringen van het 
veranderend lichaam. Ik vroeg de deelnemers ook of ze wilde tekenen. 
Na afloop vroeg ik via de verklaring om instemming voor het gebruik van 
de gegevens. 

Assistentie: 
Dit keer werd ik geassisteerd door Ine Ubben. Ine ken ik sinds 2017 . Zij 
volgde toen een workshop over ENCOUNTER in Praag, tijdens het PQ 
symposium Pourus Borders. Ine begrijpt het project goed, is erdoor 
geraakt en kan goed reflecteren en heeft veel sociaal inzicht. Ine 
fotografeerde de ontmoetingen.

De paspop maakte dat mevr. RJ 
onmiddellijk meedeed: 
Ze was coupeuse geweest. Had 
een opleiding tot coupeuse 
gedaan en vervolgens hard 
gewerkt voor een naaimachine, 
een Huskvarna en later ook een 
breimachine.

De breimachine zette ze altijd 
op de strijkplank. Maar met 
kleine kinderen erbij was het 
natuurlijk geen doen. Die 
hingen altijd in de draden. 
Ze heeft m nog steeds. Maar nu 
lukt het haar niet meer om te 
breien. Soms wordt ze door 
bekende opgebeld, of ze de 
machine niet wil verkopen. 
Maar dat doet ze niet. De 
machine is van haar!

Mevr. RJ had voor haar nichtje een 
jurk gemaakt toen deze een 
bruidsmeisje was: 
De jurk had lange mouwtjes met 
stofknoopjes (zelf gemaakt). Had 
een aangerimpeld rokdeel , dat 
besloeg een hele cirkel en was 
bodemlaag. De handschoentjes en 
de bloem in het haar (bescheiden!) 
maakten het af.

Mijn hartklep wordt vervangen. 
Dat gebeurt via mijn lies.



Heel graag zou mevr. RJ een loempia eten. Ze heeft een bestelling geplaatst bij 
de horecamedewerkers. Ze vroeg wanneer de loempia’s geleverd worden, nogal 
dwingend. De horecamedewerker antwoordde dat de loempia’s nog niet binnen 
waren gekomen. Later kwam de schoondochter nog even langs bijv mevr RJ. 
Ook aan haar schoondochter vroeg ze of deze niet loempia’s kon meebrengen. 
Deze reageerde ontwijkend.

Het was erg warm. 
We kregen koffie, thee, 
water en een ijsje van 
de instelling.

Ik word aangeraakt.  

Ik weet niets van de zorgafhankelijkheid van mevr RJ. Ik weet niet of ze  
vergeetachtig is of juist niet. Ik weet niet welk of er een speciaal dieet wordt 
gevolgd. Maar wel realiseerde ik me dat ik, in mijn leven, op ieder gewenst 
moment een loempia kan organiseren.  
Mevr RJ is voor heel veel zaken in haar leven afhankelijk van anderen: van de 
medewerkers, van de regels in de instelling en van haar naasten.



D h r C K t e ke n d e z e l f d e 
bestelbus die hij als stukadoor 
reed. Degene die ik tekende 
l e e k n i e t . H i j v o n d z i j n 
getekende bestelbus niet zo 
goed gelukt.

Een paar keer per week gaat dhr CK met 
4 andere medebewoners toeren met de 
scootmobiel. Ze zijn allemaal mannen die 
een beetje goed kunnen rijden! 
Ze noemen de scootmobiel van dhr CK de 
‘rooie rover’.

Dhr CK hield heel zijn leven 
duiven. Sinds zijn 14e. Toen hij 
in dienst was gaf zijn vader de 
beesten eten. Sinds hij in 
Vughterstede woont houdt hij 
ze niet meer. Zijn hokken 
mogen hier niet. Wel hebben ze 
een volière, Dhr CK mist zijn 
duiven! 

De tweede ontmoeting was met dhr CK. 
Deze vond plaats aan dezelfde tafel.  
Ook dhr CK was nieuwsgierig naar de 
paspop met de jurk. Zijn vrouw had 
namelijk altijd zelf kleding genaaid. 



Conclusies: 

Deze test gaf informatie over verschillende onderwerpen: 
- Het geheel loslaten van het scenario was een keuze die baseerde op het 

‘gevoel’ dat de eerste kennismaking op riep. De ontvangst bij aankomst,  
de ruimte en de aanwezigheid van de groep kegelende bewoners maakte 
dat het niet heel veilig voelde. Deze eerste ontmoeting gebruikte ik dan 
ook om de instelling te leren kennen. De gesprekken gingen minder de 
diepte in. De ontmoetingen waren plezierig.  
 
In dit project het ik te maken met intimiteit, grenzen, regelgeving  en 
macht. Niet alleen binnen de ontmoetingen maar ook in relatie tot de 
doelgroep en hun leefomgeving:  

- ENCOUNTER is naast ‘artistiek werk’ ook een performatief onderzoek. 
Daarom is toestemming voor het gebruik van informatie vereist. Dat is 
vastgelegd in de wet. Daarnaast ik ben te gast bij een instelling met 
verantwoordelijkheden naar zijn soms kwetsbare bewoners. Dus moet ik 
iedere deelnemer een toestemmingsformulier laten invullen over het 
gebruik van al de opgehaalde informatie. Dit bestaat uit tal van 
deelvragen. Dat komt de intimiteit van de ontmoeting en de aard van de 
encounter niet ten goede. Toch ben ik verplicht en is het van belang deze 
te laten ondertekenen. 

- Ook de sociale en culturele context binnen de instelling is van belang 
binnen dit project. Er zijn zowel ‘geschreven’ als ‘ongeschreven’ regels. 
Het project doet beroep op private en intieme onderwerpen rondom het 
lichaam. Deze zijn soms gekoppeld aan taboes. Dat is merkbaar in de 
ontmoeting. Wat mag en kan wel en wat mag en kan niet? Door de manier 
waarop ik de ontmoeting inricht (het kiezen van de locatie, het tijdstip, het 
aantal ontmoetingen, niet 1x maar vaker komen en het communiceren 
wat ik kom doen) verhoud ik me tot de context en de bijbehorende regels. 

Deze informatie relateert aan het spoor rollen en relaties. Dit zal komend 
semester verder worden uitgediept, waarbij ik specifiek inzoom op de 
lichamelijke afhankelijkheid in relatie de sociale context en de daaruit 
voortvloeiende hiërarchische relaties. Daardoor wordt het mogelijk met 
ENCOUNTER bewustzijn te genereren over dit onderwerp bij de betrokkenen.


