
 
Theatrale voorstelling  
‘Elkaars Andere’ en de kracht van het persoonlijke verhaal.  
 
Margriet Kemper en Froukje Reitsema hebben de vertelling ‘Elkaars andere’ voorbereid. Regisseur 
Janneke de Haan ondersteunt hen met haar artistieke kwaliteiten.  
 
De voorstelling is nu te boeken van 17 november ‘19 – 31 maart 2020 en  
van 1 september 2020 – 31 december 2020.  
 
‘Elkaars andere’, een pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid’ gaat over twee vroegere buurmeisjes uit 
Leeuwarden, elk met een totaal andere achtergrond. Kemper, geboren in Indonesië (dan zes jaar) en 
Reitsema (dan negen jaar) in de provincie Groningen, gaan met elkaar om als de gewoonste zaak van 
de wereld. Zij zien de verschillen, maar zij malen er niet om. Sterker nog, zij ontwikkelen als kinderen 
een meer dan grote nieuwsgierigheid naar elkaars werelden: het Indische meisje naar dat totaal 
nieuwe land waar alles anders is, het Fries-Groningse meisje naar ‘de bruine buren’.  
Nu, jaren later, reflecteren zij op wat toen een natuurlijk proces was en zij vragen zich daarbij ook af 
hoe de wereld er tegenwoordig bij staat. Kunnen de mensen ‘de ander’ nog wel met een naïeve blik 
bekijken of is de wereld zo complex geworden dat van directie nieuwsgierigheid geen sprake meer 
kan zijn?  
We leven nu in een periode van ongefundeerde meningen, van ongebreidelde meningsuiting en 
stigmatisering. We worden overstelpt door informatie; media en technologie zijn sterk aanwezige 
krachten in ons leven. Juist in tijden van polarisatie, versimpeling en grotere afstand tussen mensen 
is het van essentieel belang dat er ruimte is voor persoonlijke verhalen. Persoonlijk wil zeggen: 
intiem, intermenselijk, niet ideologisch, niet politiek. In verhalen krijgen dromen, angsten, 
verlangens, twijfels en herkenning een plek, met andere woorden: het gaat om het leven tussen 
mensen.  
‘Elkaars andere’ is het unieke verhaal van Margriet, kunstenaar-schrijver, oud-docent en 
medeuitgever van Pels en Kemper en Froukje, tevens oud-docent, acteur, regisseur en recensent. 
Beide vertellers hebben de teksten zelf geschreven en ook de gedichten zijn van eigen hand. Hun 
verhaal is een micro-verhaal in het grote verhaal van vluchtelingen van alle tijden en alle landen. Een 
‘kernmoment’ in de voorstelling is het tevoorschijn komen van het Friese poëziealbumversje dat 
Froukje in 1958 schreef voor Margriet. Een versje over een negerfamke… De Friese taal speelt zeker 
een rol, maar is niet dominant aanwezig. Zij zal voor een deel van het publiek weer een andere vorm 
van ontmoeting met het andere zijn.  
De vertelling duurt ongeveer een uur. Beide vrouwen willen graag na afloop in gesprek over de 
onderwerpen die de revue zijn gepasseerd. Froukje Reitsema zit in het bestuur van afdeling 
Lippenhuizen van de Vrouwen van Nu en zij ziet veel overeenkomsten met de kernwoorden/daden 
van de vereniging: ontmoeting, kleurrijk, betrokkenheid, respect voor diversiteit, samen dingen doen 
en vele andere.  
 
Kosten van de voorstelling: 250 euro, dit is inclusief reiskosten. Is het een idee voor afdelingen om 
gezamenlijk ‘Elkaars andere’ te boeken? Aantal toeschouwers tot 100 mensen.  
Boeking en informatie: Jelle Terwal, telefoon 06 3049 3981  
 

 


