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De voorstelling 'Elkaars andere – pleidooi voor  naïeve nieuwsgierigheid' is het verhaal van twee buurmeisjes 

uit twee heel verschillende gezinnen. Ze ontdekken elkaars wereld, die hen geen angst inboezemt maar juist 

nieuwsgierig maakt. De wereldgeschiedenis maakt dat eind jaren '50 een Indisch gezin en een Fries-Gronings 

gezin naast elkaar komen te wonen. “Elk leven, hoe onopvallend ook, weerkaatst het licht van de geschiedenis”, 

schrijft David van Reybrouck in 'Revolusi'. 'Elkaars andere' is een theatrale vertelling met meeslepende, 

persoonlijke verhalen, vrolijke dialogen, scherpe observaties,  Fries- en Nederlandstalige eigen poëzie en 

beschouwingen over de ontmoeting met de ander. 

2022: Oorlog in Oekraïne, Poetin, Xi Jinping, het onderzoek naar Trump, boerenprotesten, omroep 

'Ongehoord', herbezinning op Nederlands koloniale verleden, nepnieuws, het komt allemaal als een storm 

over ons heen. De wereld is in heftige beroering, polarisatie lijkt te winnen van wederzijds begrip. De waarheid 

moet verhuld of juist boven tafel komen, schuld moet worden ingelost, excuses aangeboden, of juist niet. We 

staan er midden in en kijken ernaar. Met hun voorstelling 'Elkaars andere' houden Margriet Kemper en Froukje 

Reitsema aan de hand van hun ervaringen als kind een pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid. Juist nu! 

 

Jelte Albeda in het Friesch Dagblad over een eerdere versie van de voorstelling: Ze pleiten voor meer 

verwonderende nieuwsgierigheid naar anderen zonder daar  over te oordelen. Zo vinden de buurmeisjes van toen 

elkaar als vriendinnen van nu in een ontroerende vertelling. 

 

Tekst en spel:  Margriet Kemper en Froukje Reitsema 

regieadviezen: Janneke de Haan 

zakelijk leider: Jelle Terwal | elkaarsandere@gmail.com 

speeltijd: 60 minuten 
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Gedicht van Froukje Reitsema uit de voorstelling: 

 

Ga je mee naar het eiland van de buren 

in de zee van vissenkoppen en van keutels? 

Souwhánnio werpt je wel een zwemband toe. 

 

Hoe je heet kan haar niets schelen, ze zegt Frôke 

Herrie, Loeloe, Giet, Nono, Bolle, Miel. 

Ze rijgt namen zoete schijfjes nanas aan elkaar. 

 

Theekistbas en steelgitaar hummen zachtjes 

liedjes Indorock: pillows, love en dromen. 

Souwhánnio grijpt ronde lappen voor de heetste pan, 

 

En ’s avonds deelt ze soto uit met gele kruiden. 

Kijk naar die gezichten, honderd, zie ze smullen. 

Jij kan er bij, jij kan er altijd bij, kijk maar. 

Ga je mee naar het eiland van de buren? 
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Margriet Kemper (Bandung 1951)   

Margriet Kemper woonde van 1956 tot 1979 in Friesland. Studeerde aan de 

Pedagogische Academie in Leeuwarden en aan de kunstacademies in Groningen en 

Den Bosch. Ze is werkzaam als kunstenaar en schrijver. Gaf 30 jaar les aan 

kunstacademies, deed opdrachten in de openbare ruimte (o.a. een monument voor 

Gerard Reve in Amsterdam, een asstrooiveld en een gedenkteken in Noord 

Brabant), publiceert in de wereld van kunst, geeft lezingen, houdt een wekelijkse 

blog bij over literatuur, kunst en leven, organiseert avonden met en rond boeken, 

had samen met Gerard Pels de kleine uitgeverij Pels & Kemper en werkt als 

kunstenaar samen met HW Werther onder de naam La & Mo Teachings. 

 

Froukje Reitsema/ Niekerk (Gr) 1947 

Froukje Reitsema is werkzaam als regisseur, theaterrecensent bij het Friesch 

Dagblad en geeft workshops. Na het afronden van de Pedagogische Academie in 

1969 volgde ze opleidingen in handvaardigheid, Fries en regiewerk (Friese amateur-

theaterschool Frats). In het verleden had zij haar eigen kindertheater (Lekker Puh) 

en daarna begeleidde ze vele toneelverenigingen en openluchtspelen in Friesland. 

Met Popke van der Zee bracht zij het stuk 'foar dy nei dy' over hun overleden 

zonen. Ook  is ze aangesloten bij dichterscollectief Rixt. 


