
John Berger legt in ‘Ways of Seeing’ bloot dat het waar en wanneer we iets zien van 
invloed is op wat we zien. Tijdens Winternights bezoekt Rita Hoofwijk, zelf 
kunstenaar en verbonden aan SoAP Maastricht, een voorstelling samen met een 
andere bezoeker en diens manier van kijken. Ze schrijft niet over de voorstelling zelf, 
wel over een deel van de context van het theaterbezoek. 

11 december 2020: Gathering Ground van Salomé Mooij 
 
Het is tien over acht, in de avond. Ik zit in een auto. De motor draait nog, maar de auto staat 
stil op de parkeerplaats van de Ainsi in Maastricht. Dit is een voormalige cementfabriek, 
waar inmiddels een theaterzaal, verschillende (creatieve) ondernemingen en ateliers in 
gevestigd zijn. Vanavond is het er verlaten. Ik wacht op Joost Horward en Branko Popovic. 
We hebben hier om half negen afgesproken, een half uur voor aanvang van Gathering 
Ground. Zo heet het werk in ontwikkeling van Salomé Mooij, dat vanavond als onderdeel 
van het Winternights festival getoond wordt. 
 
Precies om 20:30 rijdt er een andere auto het terrein op. Ik zie twee mannen uitstappen. 
Het is een jaar geleden dat ik ze voor het laatst gezien heb. Ze zien eruit zoals ik ze me 
herinner. Voor eerdere teksten die ik in het kader van A Way of Seeing schreef, ontmoette ik 
de bezoekers van de voorstellingen ongepland, spontaan. Het waren mensen die in de foyer 
zaten te wachten of in de rij stonden voor de kassa. Dit festival is anders. De 
omstandigheden zijn anders. Samenkomen op een vrijdagavond is geen 
vanzelfsprekendheid. Het bezoeken van een voorstelling is niet vanzelfsprekend. We zijn bij 
één van de twee live - en dat wil zeggen ‘offline’ - performances van dit festival. De rest van 
het programma vindt online plaats (ook live, maar een ander soort). Om die reden nodigde 
ik voor dit bezoek vooraf zelf een toeschouwer uit. Joost. Joost was mijn docent op de 
Toneelacademie in Maastricht. Ik wist dat hij hier woont. Ik verheugde me hem weer eens 
te zien. Ik nodigde hem uit voor de voorstelling en vroeg of ik dan vervolgens met hem mee 
mocht, kijken. Hierop vroeg Joost zijn partner mee, Branko. Die lachend zegt: “It’s not like I 
had other plans..’ 
 
We staan in de hal van de Ainsi. Het is even wennen. Er is geen foyer waar we kunnen 
plaatsnemen, er zijn (nog) geen andere bezoekers. We staan met z’n drieën in de hal, onder 
tl- verlichting. Het is er warmer dan buiten, maar niet warm. We houden onze jassen aan. Er 
klinkt een lichte echo als we spreken. Toch is het fijn elkaar te horen. Het is lang geleden. 
We hebben elkaar dingen te vertellen. We praten over de huizen waarin we wonen, de 
ruimte waarin we leven. We kijken naar elkaar. Proberen tussen het praten door de ander 
in ons op te nemen, te zien hoe het gaat, te ontdekken of we toch veranderd zijn. Het is Joost 
die mij moet herinneren aan de reden dat we hier vanavond zijn. We gaan werk zien. En ik 
wil iets onderzoeken.  
 
Ik vraag ze naar hun voorkennis van Gathering Ground en van Salomé. Ze blijken haar foto 
te hebben gezien op de website. Geen foto van de voorstelling, maar een portret. Zo is het 
voor hen eerder alsof ze naar ‘iemand’ toegaan dan naar een voorstelling, vertellen ze me. 
Ze hebben noch haar, noch haar werk eerder gezien. Wel kennen ze Winternights als 
festival. Ze hebben vorige edities bezocht en weten dat er niet-af werk getoond wordt. Joost 
kan niet precies zeggen waarom, maar verwacht dat het ‘experimenteel’ zal zijn, abstract. 
Ook realiseert hij zich in het moment dat we spreken dat er waarschijnlijk een 
feedbackmoment zal zijn achteraf. Ze hebben daar misschien niet zoveel zin in.  
 
Beiden ogen ze ontspannen. Branko is na het eten in slaap gevallen op de bank en voelt zich 



nog niet helemaal ‘hier’. Ik ken dat gevoel. Toch is hij blij dat we ‘hier’ zijn. “Het is fijn om 
weer ergens fysiek te zijn, om ergens naartoe te gaan.” 
 
Branko merkt nog op dat het ook best zou kunnen dat we naar ‘muziek’ gaan. Ik vraag hem 
waardoor hij die verwachting heeft. Het komt door haar naam. “Salomé, dat past bij een 
muzikante.”  
Dan komt ze aangelopen, Salomé. Ik zie aan Joost en Branko dat ze haar herkennen. Het 
gezicht van de website, live. Er zijn inmiddels nog een paar andere mensen met ons in de 
hal. We vormen een kleine groep. Één iemand van ons spreekt Engels.  
Salomé vraagt ons haar buitenom te volgen naar de verdieping waar de try-out plaatsvindt. 
“We gaan niet met de lift, want met die Corona is dat lastig”, aldus Salomé. Ieder van ons 
draagt een mondkapje en we lopen achter elkaar aan een paar ijzeren trappen op. Voor mij 
voelt het enigszins alsof we op een geheime missie zijn samen.  
 
We nemen plaats op de uitklapbare stoelen die we zelf dragen naar de voorstellingsruimte. 
Joost en Branko mogen, als huishouden, naast elkaar zitten. Ik zit net als de rest op afstand, 
van de rest.  
 
Het wordt stil. 
 
- We zien een try-out van Gathering Ground - 
 
Het is tien over tien. Branko, Joost en ik staan weer in dezelfde hal, met z’n drieën. Het tl-
licht brandt nog. Buiten is het net zo donker als eerder op de avond en binnen is het even 
koud. Joost en Branko voelen zich nog gelijkaardig als daarstraks, vertellen ze. Ontspannen. 
We vinden het grappig dat we het eerder op deze plek, op deze avond, hadden over onze 
leefruimtes en dat ook de performance zich verhield tot de mogelijke ruimte die een mens 
nodig heeft.  
Na een tijdje vraagt Joost zich hardop af of het gesprek dat gevoerd moest worden, wel 
gevoerd is. Uit die opmerking ontstaat een conversatie die gaat over de context van onze 
ervaring vanavond. Grappig, omdat dit stuk tekst precies een deel van die context probeert 
te beschrijven. We praten over kijkhoudingen en over een gevoel van dienstbaarheid bij het 
bezoeken van een try-out. Het valt me op dat ik het moment bekijk vanuit de positie van 
Salomé, vanuit de maker en dat zij meer vanuit het perspectief van de bezoekers spreken. 
Joost vraagt zich af of het eigenlijk mogelijk is zo snel nadat je iets gezien hebt, er al over te 
praten. Wat doen we daar precies samen? Maar ook, of misschien meer nog, hoe zijn we 
daar? Dit zijn ingewikkelde vragen, die lange en zoekende formuleringen van mogelijke 
antwoorden vragen. Het wordt later. Het wordt laat. Salomé en Marie (Groothof, haar 
medespeler) passeren ons met stukken decor. Het gebouw gaat sluiten. Zij gaan het gebouw 
sluiten. Samen lopen we naar buiten. Ik denk aan de vraag die Joost zichzelf, en ons, stelde. 
Of het gesprek gevoerd is dat gevoerd moest worden. Ik denk dat hij zich afvroeg of wij, als 
publiek, aan het werkproces van Salomé hebben kunnen bijdragen. Of zij, bij het verder 
ontwikkelen van haar werk, iets heeft aan de gedachten die gedeeld zijn achteraf. Maar ik 
denk ook dat hij zich afvroeg of er door ‘wij die erbij waren’ vrij gesproken is. Of toch vanuit 
een rol, vanuit wat nee wie we denken dat er in zo’n moment verwacht wordt.  
Het is bijna nacht. We staan op de parkeerplaats. De weg waaraan de Ainsi ligt, leidt naar 
België. Er is geen enkele auto meer voorbijgekomen. Er is hier niemand, maar wij zijn er 
nog.  
Proberen te begrijpen. Vrij te spreken. Te luisteren.  
Ik realiseer me dat dit, voor ons, wellicht het gesprek is dat gevoerd moest worden 
vanavond. Ik vind het een prachtig inzicht.  


